
Vážení spoluobčané, 
letos si připomínáme 150 let železniční dráhy z Brna přes Moravský 

Krumlov do Vídně a Znojma. Význam této trati je pro naše město a region 
významný. Současné plány ukazují, že elektrifikovat se podle výhledu 
Správy železniční dopravní cesty podaří snad až kolem roku 2030. Je to 
pozdě a můžete to znamenat pomalý rozvoj celého regionu od Ivančic 
přes Krumlov k Miroslavi. Je nelogické, aby ze Znojma jezdili lidé do Brna 
přes Břeclav. Je zapotřebí využít historického napojení na Vídeň, tratě, 
která byla plánována jako dvojkolejná a počítal s ní už císařpán. Navíc 
jsou na této trati architektonické skvosty v podobě mostů a tunelů, které 
je škoda zanechat v propadlišti dějin. Elektrifikací této tratě bychom 
snížili dojezd Krumlov - Brno na krásných 20 minut. Trať je významná. 
Pro občany. Pro zvýšení zaměstnanosti. Pro turisty. Navíc, v případě 
výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude mít také důležitost. 
Musíme přemýšlet s výhledem do budoucna, nemůžeme řešit jen to, co 
bude zítra. 

To se týká také našeho setrvání ve svazku Vodovody a kanalizace 
Třebíč. V současné době zjišťujeme náš právní závazek. Chceme totiž 
jako město hospodařit s vodou tak, abychom vodu nezdražovali. Chceme 
se o vodu starat, chceme kvalitní pitnou vodu a chceme ji za únosnou 
cenu. 

Vážení spoluobčané, jak jsem slíbil minule, v tomto čísle najdete 
anketu týkající budoucnosti zámku. Zajímá nás váš názor. Díky předem 
za něj. 

S přáním krásných májových dní
Tomáš Třetina, starosta n

150 let státní dráhy Brno - Vídeň
V  úterý  19.  dubna  2016  jsme 

společně  se  starostou  obce  Silův-
ky    Zdeňkem  Praxem,  kronikářem 
Radkem Neužilem a některými  členy 
zastupitelstva  obce  Silůvky  navštívili 
vernisáž  výstavy  k  150  letům  dráhy.  
Je  to  výstava  velmi  zajímavá.  Do-
zvěděli  jsme se zajímavosti o historii 
i současnosti. 

K vidění je i mnoho pěkných foto-
grafií. Potěšily  i modely vagónů a  lo-
komotiv.  Obec  Silůvky  se  částečně 
na výstavě podílela. Některé materiá-
ly zapůjčil kronikář Radek Neužil. Byly 
vystaveny i originály obrazů mistra Ji-
řího Zoufalého, které byly použity v si-
lůvském kalendáři na rok 2014. 

Pan Zoufalý byl rovněž na výstavě 
osobně  přítomen.  Velké  poděkování 
zaslouží  i autoři výstavy kurátor Mar-
tin  Kuča  a  Jiří  Kacetl,  kteří  přípravě 
věnovali  velké  úsilí  a  mnoho  času. 
Také  za  přečtení  rozhodně  stojí  vy-
daná  publikace,  která  je  na  výstavě 
k zakoupení. 

Kéž  tato  zdařilá  výstava  napo-
může rozvoji  této, v současné době, 
trochu opomíjené trati. I pro nás v Si-
lůvkách  má  vlakové  spojení  velký 
význam.  Snad  se  zodpovědní  činite-
lé  zamyslí  a  pochopí,  že  železniční 
spojení  na  naší  trati  má  perspektivu 
a budoucnost.

text a foto z vernisáže
Jan Rybníček n

Reprodukce dobové pohlednice s 373 m dlouhým mostem ve výšce 44 m nad 
řekou Jihlavou v úseku Moravské Bránice - Moravský Krumlov.

Krátce z jednání Rady města  
a Zastupitelstva města M. Krumlov

Rada města na 30. schůzi dne  
5. 4. 2016 mimo jiné

- schválila znění výzvy k podání na-
bídek  na  veřejnou  zakázku  „Polánka, 
lokalita Za Hřištěm - vodovodní a splaš-
kové kanalizační přípojky“ a složení vý-
běrové komise na toto výběrové řízení,

-  schválila  smlouvu  o  spolupráci 
na  stavbě  „III/3963  Mor.  Krumlov,  ul. 
Rakšická“ se subjektem Správa a údrž-
ba  silnic  Jihomoravského  kraje,  p.  o., 
Žerotínovo  nám.  449/3,  602  00  Brno 
a  pověřila  starostu  města  podpisem 
této smlouvy,

-  schválila  poskytnutí  neúčelového 
finančního  daru  ve  výši  1  000  Kč  na  
1  dítě  zákonným  zástupcům  naroze-
ných dětí v období od 01. 7. do 31. 12. 
2015 a pověřila starostu města podpi-
sem darovacích smluv.

Zastupitelstvo města na 12. zase-
dání 18. 4. 2016 mimo jiné

- pověřilo starostu města k  jednání 
ve  věci  přípravy  materiálu  v  intencích 
diskuze  konané  na  12.  ZM o  schvalo-
vání vybudování kompostárny v lokalitě 
Rakšice,

-  vzalo  na  vědomí  předloženou 
Analýzu  zajištění  provozování  vodo-
vodů  a  kanalizací  a  pověřilo  starostu 
dalším jednáním ve věci dalšího mož-
ného provozování sítě vodovodů a ka-
nalizací,

- vzalo na vědomí  informaci o pro-
vádění auditu familyfriendlycommunity,

- vzalo na vědomí rozdělení dotací 
z  programu  Veřejné  finanční  podpory 
2016 schválené Radou města.

red  n

Město Moravský Krumlov letos vyčlenilo 
1,7 milionů Kč na podporu sportu a kultury

Město  Moravský  Krumlov  vy-
členilo  na  letošní  rok  1,7  milionů  Kč 
z rozpočtu města na podporu kultury, 
školství,  prevenci  rizikového  chová-
ní  a  tělovýchovu.  „Tato  suma,  kterou 
jsme na Zastupitelstvu města schváli-
li, odpovídá částce, kterou město zís-
ká  jako příjem z hazardu,“  upřesňuje 
starosta Tomáš Třetina. 

Šest  sportovních  klubů  si  rozdělí 
od města 900 000 Kč na svoji celoroč-
ní  činnost.  Jedná  se  o  dva  fotbalové 
oddíly, tenisový oddíl, stolní tenis, jez-
decký klub a Orel Rakšice. 

Na  tradiční  Pohádkové  Vánoce 
a  Krumlovské  burčákobraní  půjde 

z  městského  rozpočtu  170  000  Kč. 
Dále je 630 000 Kč určeno na realiza-
ci třiceti dotačních projektů subjektům 
ve městě. 

„Tuto  podporu  schválila  Rada 
města, jedná se o podporu kulturních, 
sportovních akcí a dalších volnočaso-
vých aktivit spolkům a školám,“ dopl-
ňuje starosta Třetina. 

V  letošním  roce  M.  Krumlov  na-
výšil  příspěvek  na  podporu  školství, 
kultury a sportu o téměř 100 000 Kč. 
Vloni  se  jednalo  o  celkovou  část-
ku 1 617 200 Kč, o  rok dříve  to bylo 
1 642 575 Kč. 

Eva Fruhwirtová  n

Vítání občánků

V  sobotu  9.  4.  2016  proběhlo 
na  městském  úřadě  slavnostní  Vítá-
ní  občánků. A  kteří  to  byli? Dominika 
Bartoníková,  Ema  Bukačová,  Tomáš 
Dřevíkovský, Jan Ekl, Sabina Grzond-
zielová,  Gabriela  Hermanová,  Alice 
Matějíčková, Robin Pellikan, Jana Pisl-
cajtová, Jan Hlaváč, Lucie Hlaváčová, 
Derek Hošek, Pavlína Jursová, Tereza 
Jursová, Emma Kalábová, Klára Kleib-
lová, Valerie Králová, Tomáš Martínek, 
Eliška  Denková,  Linda  Rebstöcková, 
Šimon  Rozmahel,  Tereza  Sedlinská, 
Mariana  Sklenská,  Nela  Sokolová, 
Tereza  Vondráčková,  Sabina  Vorlová 
a Sebastián Žiarny. 

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

Text i foto:  Květoslava Kotková n

Spolurozhodujte
o budoucnosti zámku M. Krumlov 

- anketu najdete na str. 7 - 8.
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Opět něco z auditu familyfriendlycommunity

Měsíc  duben  byl  pro  audit  familyf-
riendlycommunity ve znamení oslovení 
veřejnosti, a to dětí, dospělých i senio-
rů. Sestavili jsme dotazník, který obsa-
huje 7 námětů :

1.  Napište 3 konkrétní věci, kte-
ré by  životu Vaší  rodiny  v Moravském 
Krumlově  nějak  pomohly,  zpříjemnily 
ho nebo zjednodušily.

2.  Napište  jednu  věc,  kterou 
podle  Vás  nejvíce  postrádají  všechny 
rodiny v Moravském Krumlově.

3.  Navrhněte  pro  Vaši  rodinu 
alespoň jedno zlepšení týkající se škol-
ní péče.

4.  Navrhněte  pro  Vaši  rodinu 
alespoň  jedno zlepšení  týkající  se  trá-
vení volného času.

5.  Navrhněte  pro  Vaši  rodi-
nu  alespoň  jedno  zlepšení  týkající  se 
vzhledu a prostředí města.

6.  Napadá  Vás,  co  byste  sami 
mohli udělat pro lepší život rodin v Mo-
ravském Krumlově?

7.  Máte  nějaký  jiný  nápad,  jak 
udělat  z Moravského Krumlova město 
přátelské rodinám?

Díky  spolupráci  s  oběma  základ-
ními  školami  dostali  tento  dotazník 

rodiče  krumlovských  dětí  na  tříd-
ních  schůzkách.  Dostali  ho  také  ro-
diče  v  mateřské  škole,  k  dispozici  je 
na DDM a  v Coolně, ke zpracování jej 
dostali i studenti gymnázia. Dotazník je 
stále vyvěšen na webu města a každý 
má možnost jej vyplnit a poslat na tam 
uvedené adresy.

U  žáků  základních  škol  jsme  se 
rozhodli dát dětem prostor k vyjádření 
formou  krátké  slohové  práce  na  téma 
„Co mi  v Moravském Krumlově  chybí, 
co bych si  tu přál.“   Stejné zadání do-
staly  i děti v mateřské škole –  ty však 
budou  kreslit  obrázek.  A  děti,  které 
navštěvují  výtvarný  obor  Základní 
umělecké  školy  v  Moravském  Krum-
lově, už mají dokonce splněno. Stejné 
zadání  dostaly  i  ony  a  během  krátké 
doby  byly  obrázky  na  světě!  Zajímá 
Vás, co nakreslily? Tak například stez-
ku  na  kolečkové  brusle,  náměstí  se 
stromy  a  lavičkami,  odpadkové  koše 
se  sáčky,  lezeckou  stěnu,  obchod  pro 
vegany,  živé  náměstí  s  obchody  a  re-
stauracemi,    opravené  silnice,  místo 
pro scházení mladých, hřiště na sídlišti, 
kampus pro studenty gymnázia a střed-
ní školy, vyčištěný splav pod zámkem, 
lanové centrum v parku, obchodní cen-

trum v areálu jatek, údržbu města jako 
prázdninovou brigádu,  biatlonový are-
ál….

Možnost vyjádřit svá přání měli také 
senioři, a to na besedě o auditu family-
friendlycommunity, která se uskutečnila 
2.  5.  2016  ve  společenské  místnosti 
Domu s pečovatelskou službou.

Dotazník  s  námi  můžete  vyplnit 
také v neděli 15. 5. 2016 na Dni rodin, 
zábavném odpoledni plném zajímavých 
akcí, které pro Vás pořádá DDM v zá-
meckém parku.

Na  závěr  budou  všechny  nápady 
a podněty sepsány, a stanou se tak pra-
covním materiálem  pro  další  pracovní 
setkání,  které  se  uskuteční  v  pondělí 
23. 5. 2016 v 16 hod. v zasedací míst-
nosti  Městského  úřadu  v  Moravském 
Krumlově. 

Pro všechny stále platí možnost po-
sílat své návrhy na sulcovav@mkrum-
lov.cz nebo na juranekz@mkrumlov.cz , 
případně dopisem zaslaným na adresu 
Mgr. Vladimíra Šulcová, Městský úřad 
Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 
PSČ 67201.

Mgr. Vladimíra Šulcová, 
osoba pověřená auditem  

familyfriendlycommunity  n

Kaple sv. Floriána bude zpřístupněna i mimo bohoslužby
Kaple  sv.  Floriána,  dominanta 

Moravského  Krumlova  tyčící  se  nad 
městem, bude zpřístupněna veřejnosti 
také mimo konání bohoslužeb. Lidé se 
tak budou moci do kaple podívat v le-
tošním roce také v rámci Muzejní noci 
3.  června,  během  prázdnin  3.  a  10. 
července, 7. srpna od 14 do 17 hodin 
a také 4. září v rámci Dnů evropského 
dědictví.

Pravidelné  bohoslužby  se  konají 
ve dnech   4.  5.  -  svátek  sv. Floriána, 
8. 5. - poutní mše sv., 12. 6. - Orelská 
pouť.

Novodobá historie kaple  
sv. Floriána

Kroky k záchraně kaple podnikl farní 
úřad a farníci v letech 1968 - 1969, kdy 
došlo k částečné opravě interiéru a vněj-
šího  pláště  kaple.  Po  roce  1989  byly 
obnoveny tradiční poutě na sv. Floriána, 
které se konají každý rok začátkem mě-
síce května. V  letech 1997 - 1998 byla 
provedena nákladná  rekonstrukce  kap-
le. Dne 10. května 1998 se po ukončení 
oprav konala slavnostní Floriánská pouť. 
V dalším období bylo v okolí kaple zabu-
dováno večerní osvětlení.

Jak to možná bylo…

Ke  kapli,  postavené  jako  díků-
vzdání  sv.  Floriánu,  se  vztahuje  le-
genda  o  záchraně  knížete  Antonína 
Floriána  z  Liechtensteina.  Ten  se 
jednou vracel z honu, za bouře se mu 
splašili  koně  a  zázrakem  se  zasta-
vili  na  okraji  srázu.  Na  památku  své 
záchrany dal  kníže na  kopci  postavit 
kapli. Od této doby se vžil název „Flo-
riánek“ i pro kopec.

Eva Fruhwirtová  n

Mistrovství České republiky  
v discgolfu v květnu 
v Moravském Krumlově

Od  pátku  27.  května  do  neděle 
29. května se uskuteční v Moravském 
Krumlově Mistrovství České republiky 
v  discgolfu.  Organizátoři  očekávají 
velký zájem nejen hráčů, ale také di-
váků. 

„Po  dlouhých  a  náročných  vyjed-
náváních a splnění všech kritérií bylo 
mistrovství České republiky přiděleno 
právě našemu městu,“ říká předseda 
spolku Discgolf Club Moravský Krum-
lov Tomáš Striegler.   Hřiště bude při-
praveno  k  tréninku  již  od  pátečního 
rána.  Bude  ztíženo  a  prodlouženo 
oproti  klasickému  hřišti.  Každý  si  je 
bude moci  zdarma  vyzkoušet,  odpo-
ledne bude i možnost zapůjčení disků 
na hřišti. 

Po celou sobotu a neděli dopoled-
ne budou probíhat první tři kola turna-
je, v neděli odpoledne pak semifinále 
a finále. Po celý víkend bude k dispo-
zici  bohaté  občerstvení,  francouzské 
palačinky,  točené limo i pivo. „Přijďte 
podpořit  domácí  borce  a  podívat  se 
na nejlepší hráče z celé České repub-
liky,“ zve Tomáš Striegler.

Discgolf je poměrně nová disciplí-
na, ale hráčská základna se počítá již 
na  tisíce  lidí,  kteří  soutěží  v  různých 
kategoriích - Junior (pro hráče do 18 

let),  kategorie  žen,  kategorie  mužů 
do 40 let a kategorie Master, což jsou 
hráči  nad  40  roků.  Náročným  sítem 
kvalifikací  na  mistrovství  se  podaři-
lo  projít  devíti  hráčům  z  Krumlova.  
„Discgolf je velmi atraktivní hra, vhod-
ná i pro rodiny s dětmi. Díky našemu 
hřišti  jezdí do Krumlova lidé z celého 
okolí.  Mistrovství  České  republiky, 
které  letos  hostíme,  je  skvělou  pří-
ležitostí  ukázat  také  dalším  hráčům, 
jaké máme hřiště. Věřím,  že discgolf 
si  vyzkouší  také  ti,  kteří  ho  ještě ne-
hráli,  mistrovství  může  být  dobrým 
impulsem  pro  to  začít,“  říká  starosta 
Krumlova Tomáš Třetina. 

Eva Fruhwirtová  n

Jarní úklid v Polánce

V sobotu 16. 4. 2016 se po celém 
Česku konalo více než 1800 úklidů čer-
ných skládek, odpadků kolem silnic a ji-

ného nepořádku, který v přírodě nemá 
co  dělat.  Jeden  takový  úklid  se  konal 
i  v  Polánce.  V  rámci  projektu  „Ukliď-

me svět, ukliďme Česko“ jsme obdrželi 
pracovní  rukavice  a  pytle  na  odpad-
ky. V 15:00  se  víc  než 20 dobrovolní-
ků  vydalo  různým  směry  po  Polánce 
a do pytlů sbírali všechno možné od po-
hozených krabiček od cigaret, přes PET 
lahve až po rezavé plechovky a kbelíky. 
Našly  se  i  takové  „kousky“  jako  staré 
pneumatiky  nebo  televize  zn.  Tesla. 
Během  odpoledne  se  podařilo  naplnit 
celkem 31 pytlů plných odpadků! Jako 
takový malý přídavek jsme ještě v míst-
ním rybníce v rámci možností vysekali 
a  vysbírali  rozrostlý  orobinec  a  rákos. 
Všem  dobrovolníkům,  kteří  se  podíleli 
na  dnešním  úklidu,  mockrát  děkuje-
me, stejně tak jako Službám Města MK 
za přistavený kontejner. 

Text i foto: Martin Procházka  n

Z Azylového bydlení pro matky  
s dětmi v tísni Moravský Krumlov

16. 2. 2016 … byl to pro mě strašný 
den! Přišli  jsme o střechu nad hlavou. 
Sestra  pro  mě  přišla  do  školy,  ať  jdu 
s ní domů, netušila jsem, co se děje. 

Doma  mi  vše  mamka  řekla,  že 
se  musíme  vystěhovat  z  bytu  a  odjet 
z  našeho  města,  že  se  přestěhujeme 
do  Moravského  Krumlova,  kde  je  pro 
nás volné místo v azylovém domě…

Bylo mi tak strašně! Nevěděla jsem, 
co tam budu dělat, vždyť tam nemáme 
rodinu ani přátele. Jeli jsme já, mamka, 

ségra a můj malý synovec. Další týden 
jsem nastoupila sem na školu. 

Byla jsem nervózní, jak tady zapad-
nu  a  tak…ale  hned  první  den  to  bylo 
super! 

Našla  jsem  si  nové  kamarády,  se 
kterými  je sranda, prostě celkově  je  to 
tu  super,  jen  se  mi  stýská  po  rodině. 
„Važte  si  toho,  co  máte,  nikdy  nevíte, 
kdy o to můžete přijít.“

Marta, 14 let   n
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Tato kampaň je zaměřená na pod-
poru registru dárců kostní dřeně, za je-
jímž zrodem stojí paní Iveta Hlobilová, 
maminka  desetiletého  Adámka,  který 
v měsíci červnu roku 2014 onemocněl 
lymfoblastickou  leukémií.  Adámkova 
rodina byla každodenně u něj.

Adam prodělal  chemoterapii,  která 
ale  v  jeho  případě  nezabírala  tak,  jak 
bylo  třeba,  a  mohlo  by  hrozit,  že  se 
nemoc vrátí. Z těchto důvodů bylo roz-
hodnuto  o  transplantaci  kostní  dřeně. 
Po půl roce od doby zjištění nemoci se 
našel  dárce,  o  kterém Adámkovi  rodi-
če věděli pouze to, že je mu 40 let a že 
žije  v  Německu.  Při  dárcovství  kostní 
dřeně  závisí  na  spoustě  shod  dárce 
a  nemocného,  přičemž  jen  každý  sto-
dvacátý  člověk  zapsaný  v  registru  se 
opravdu  stane  dárcem  kostní  dřeně. 
Každý čtvrtý nemocný svého dárce ni-
kdy nenajde…

Rodinu  Adámka  po  celou  dobu 
jeho  léčby  provázel  strach  a  již  teh-
dy  si  Iveta  slíbila,  že  až  jejich  rodina 
překoná složité období, bude se snažit 
dávat  lidem  ve  svém  okolí  informace 
o možnosti zapsat se do registru dárců 
kostní dřeně. 

Čím více lidí v něm bude, tím větší 
bude  pravděpodobnost,  že  mezi  nimi 
nemocní najdou člověka, který  jim po-
může  k  uzdravení.  Dnes  již  Adámek 

Znojemsko na dřeň 
chodí řádně do školy, raduje se s kama-
rády,  rodinou  a Adámkova máma  plní 
své myšlenky. 

Kampaň  Znojemsko  na  dřeň  je 
v  současné  době  známa  po  celé  re-
publice. Skrývá v sobě spousty různých 
akcí, kdy výtěžky z nich jsou předávány 
Nadaci pro  transplantaci  kostní dřeně, 
a ta využije peníze na úhradu testů pro 
nové dárce od osmnácti  do  třiceti  pěti 
let,  které  naše  zdravotnictví  nehradí. 
Jednou  takovou  akcí,  která  také  pod-
poruje  testování  dárců,  je  „Kabelko-
mánie“. Lidé mohou na určená sběrná 
místa  donést  kabelku,  tašku,  batůžek 
nebo peněženku, kterou již nevyužívají. 
Tyto  kabelky  jsou  prodávány  za  sym-
bolickou  cenu  v  rámci  dobročinného 
bazaru. 

Město  Moravský  Krumlov  se 
do kampaně Znojemsko na dřeň zapo-
jilo také. 

„Kabelkománie“  bude  v  Morav-
ském  Krumlově  probíhat  ve  dnech  
14. 5. 2016 v době od 8.00 do 12.00 ho-
din v rámci Farmářských trhů na nám.  
T.  G.  Masaryka  a  dne  15.  5.  2016 
v době od 13.00 do 17.00 hodin v rámci 
Dne rodin v zámeckém parku. V  tento 
den bude také možné nechat si na mís-
tě odebrat krev, a vstoupit tak do regis-
tru dárců kostní dřeně. 

MěÚ, OSV   n
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Sportovní dopoledne
Stredoveké odpoledne s Karlem IV

občerstvení, hudba , hry, zábava ...

Duben 
na DOMEČKU

Duben jsme na Domečku věnova-
li  dopravní výchově a soutěžení. Pro 
žáky základních škol jsme si připravili 
výukový  program  dopravní  výchovy, 
který  sloužil  zároveń  jako  příprava 
na  tradiční  každoroční  soutěž  mla-
dých  cyklistů  –  KRUMLOVSKÉ  KO-
LEČKO,  již  pořádáme  ve  spolupráci 
s  Besipem,  odborem  dopravy  MěÚ, 
Městskou  policií  Moravský  Krumlov 
a  Policií  ČR  a  dalšími  dobrovolní-
ky. Žáci ZŠ  Ivančická a ZŠ Klášterní 
nám.  prošli  nejdříve  základními  koly, 
odkud  vždy  deset  nejúspěšnějších 
žáků  ve  třech  věkových  kategorií 
postoupilo  do  finále,  které  se  konalo  
22. 4. na náměstí T. G.. Masaryka. 

Na  děti  čekala  jízda  zručnosti 
na kole, pro starší také jízda městem 
za  dohledu  policie,  ale  také  testy  ze 
znalostí  dopravních předpisů a  zdra-
vovědy. A komu se  letos dařilo nejví-
ce a  vybojoval medaile  i  věcné  ceny 
od  Besipu?  V  I.  kategorii:  1.  místo: 
Lucie Dufková, 2. místo: Adam Koší-
ček, 3. místo: Mathias Svoboda, ve II. 
kategorii:  1.  místo:  Jakub  Dvorský, 
2.  místo:  Nela  Sobotová,  3.  místo: 
Pavlína  Součková,  ve  III.  kategorii: 
1.  místo:  Marek  Březina,  2.  místo: 
Vilém Weber,  3. místo: Martin  Želev. 
Gratulujeme  a  přejeme  hodně  štěstí 
v  okresním  kole  soutěže  ve  Znojmě, 
kde  se  utkají  čtyřčlenná  smíšená 
družstva  chlapců  a  děvčat.  Chtěli 
bychom  také  touto cestou poděkovat 
všem  spolupracujícím  složkám,  bez 
kterých  by  pořádání  takové  soutěže 
nebylo možné. Děkujeme!

V  květnu  bychom  rádi  pozvali 
všechny  rodiny  s dětmi na akci DEN 
RODIN,  která  se  uskuteční  15.  5. 
od 13 hodin v zámeckém parku v Mo-
ravském  Krumlově.  Oslavíme  tak 
Mezinárodní  den  rodiny  a  užijeme  si 
krásné  nedělní  odpoledne  s  dětmi. 
Čekají  na  vás  zábavná  stanoviště 
pro malé  i  větší  děti,  divadelní  před-
stavení  a  spoustu  dalšího.  Na  akci 
také můžete  přispět  na  dobrou  věc, 
a  to  např.  darovat  krev  či  podpořit 
koupí kabelky Nadaci pro  transplan-
tace  kostní  dřeně.  Akce  KABELKO-
MÁNIE  je  součástí  akce  a  spočívá 
v  tom,  že  darujete  starou  kabelku 
do dobročinného bazaru a můžete si 
vybrat  kabelku  novou,  a  tím  nadaci 
podpořit  finančně.  Kabelky  můžete 
věnovat  na  sběrných místech,  která 
jsou  v  obchodech:  Panthers,  v  ob-
chůdku  U  Malého  tygříka  a  v  hos-
půdce U Kozy, a  to do 10. 5. Prodej 
kabelek  se  uskuteční  14.  5.  na Far-
mářských trzích na náměstí T. G. Ma-
saryka a na Dni  rodin 15. 5. Těšíme 
se  na  vás,  zaparkujte  opět  s  dětmi 
v parku, nudit se určitě nebudete! 

Za Domeček
Eva Ostrovská (text a foto) n

 
 
 

 
Dětská burza 

 
(oblečení, boty, hračky,  

knížky, prostě vše pro děti 
a taky vše pro nastávající maminky) 

 
Kdy: sobota 14. května 2016 od 8 - 12 h  
 
Kde: sál Hotelu Epopej,  

                   nám. T. G. M., Moravský Krumlov  
 

!!! Srdečně Vás zveme !!! 
 

 
 

 



12. 5. 2016str. 4 Moravskokrumlovské noviny

Od Akademie k poslednímu zvonění

V dubnu studenti   GMK  téměř ne-
stíhali.  Kromě  studia  se  věnovali Aka-
demii  a  divadlu,  běhali,  zkoumali  pří-
rodu,  organizovali  Regionální  piknik… 
A na co sáhli, to jim šlo! Hned 1. dubna 
praskal  krumlovský  kinosál  dopoledne 
i  večer ve švech. Konala se  totiž oblí-
bená Akademie. Hlavními organizátory 
byli  páni  profesoři  Záviška,  Tesařo-
vá  a  Houžvová,  za  studenty  vydatně 
pomáhal  Dan  Procházka.  O  tom,  že 
vybrali  skvělé  scénky  (Sněhurka,  Ma-
ryša,  Kdyby  písničky  byla  realita,  Pan 
Vrána…),  svědčily  výbuchy  smíchu 
a  obrovský  potlesk.  Za  taneční  krea-
ce v Hříšném tanci a v baletu v podá-
ní  Pavla  Jelínka  a  Honzy  Kloubce  by 
se nemuseli stydět ani profesionálové! 
Nekorunovanými  králi  byli  opět  Tibor 
Sojka  a  Tomáš  Kopčil  v  pantomimě 
Kouzelníci.  Škoda,  že  to  bylo  jejich 
poslední  vystoupení.  Kdo  Akademii 
neviděl,  může  opravdu  litovat!  Také 
nové  představení  Eďasu  se  divákům  
-  spolužákům  i  divákům  Bezgestfestu  
velmi líbilo. V Commedii Dell Arte aneb 
Konec  šejků  v Čechách  se pod  vede-
ním  paní  profesorky  Růžičkové  vedle 
„stálic“ Dana Procházky, Jirky Ludvíka 
a Štěpána Paráka objevily nové posily 
–  Vojta Rotter, Anna Kabelková  a  Ve-
ronika  Maurerová  a  všichni  předvedli 
vynikající výkony.  Kdo představení ne-
viděl, má možnost 11. května! Studenti 
GMK se věnovali  i  závažnějším  téma-
tům.  6. dubna navštívili prváci a druhá-
ci mezinárodní festival Jeden svět, kde 
si  vybrali  film o  problémech  současné 
Ukrajiny a příběh Amal, který vyprávěl 
o  syrské  rodině  hledající  nový  život 
v  Německu.  Po  každém  filmu  se  roz-
poutala bouřlivá debata, v níž studenti 
vyjádřili svoje názory na nesnadný život 
na Ukrajině a v Sýrii.   O  tom, že  jsou 
na GMK skvělí sportovci, svědčí účast 

Úspěch GMK- celostátní kolo 
olympiády v německém jazyce

V pondělí 18. dubna 2016 se v Pra-
ze  v  historické  budově  Goethe  Insti-
tutu  konalo  celostátní  kolo  olympiády 
z němčiny pro  kategorie  III. A a  III. B, 
tedy  pro  žáky  druhého  stupně  střed-
ních škol a gymnázií s nebo bez trvalé 
možnosti komunikovat německy i mimo 
školní výuku. Po úspěšném absolvová-
ní školního, okresního a krajského kola 
jsem byla  vyslána do kola ústředního, 
abych  tam  reprezentovala  Jihomorav-
ský  kraj  a  obhájila  svoje  poslechové 
i komunikační dovednosti v němčině. 

Náročný soutěžní den byl ukončen 
vyhlášením  výsledků  a  předáním  cen 

na Ambasádě SRN. Je to krásný pocit, 
když  v  historickém  sálu  Lobkovického 
paláce  na  Malé  Straně,  v  němž  sídlí 
velvyslanectví  Spolkové  republiky  Ně-
mecko,  slyšíte  své  jméno  v  nejlepší 
desítce.

Mé  obrovské  díky  patří  mojí  pro-
fesorce  němčiny  paní  Schnablové 
za  všechno,  co  mě  naučila,  a  také 
mé  sestře  Terezce  Sedláčkové,  která 
mi  byla  po  celou  dobu  velkou  oporou 
a skvělou průvodkyní po Praze.

Kristýna Sedláčková, septima, 
Gymnázium Moravský Krumlov n

Místní akční skupina 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. 
podporuje výsadbu ovocných stromů

V  rámci  projektu  „Aktivizace  roz-
vojového  potenciálu  Jihomoravského 
kraje  prostřednictvím  MAS  v  období 
2014 - 2020“ bude na území MAS Živé 
pomezí podpořena výsadba ovocných 
stromů  -  odrůd  patřících  k  našemu 
regionu,  kraji. Cílem projektu  je pod-
pora  starých  odrůd  a  obnova  tradič-
ní  krajinné  struktury.  Projekt  probíhá 
ve spolupráci s místními akčními sku-
pinami celé jižní Moravy, Krajské sítě 
Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR  Jihomoravského  kraje  a  Jihomo-
ravského kraje. 

Projekt  začíná  běžet,  po  odsou-
hlasení  schvalovacími  orgány  MAS, 
od  začátku  roku  2016,  kdy  je  tento 
rok  zároveň  rokem  startovacím,  tzv. 
pilotním.  V  území  MAS  Živé  pomezí 
v  tomto  roce  proběhne  seznámení 
s  projektem,  s  jeho  jednotlivými  eta-
pami,  komunikace  s  potenciálními 
zájemci  o  výsadbu.  Proběhnou  také 
semináře,  které  seznámí  posluchače 
s územím, vhodnými odrůdami a me-
todikou výsadby. 

První  výsadba  ovocných  stromů 
proběhla  dne  16.  4.  2016  v  obci Vý-
rovice.  Vysázeno  bylo  občany  obce 
Výrovice  ve  spolupráci  s  pracovníky 
a členy MAS Živé pomezí Krumovsko 
-  Jevišovicko,  z.  s.  18  stromů  odrůd 
jabloní,  švestek  a  hrušní.  Výsadbou 
vznikla nová ovocná alej podél silnice 
nad obcí, směrem k Výrovické přehra-
dě. 

Strategie  komunitně  vedeného 
místního  rozvoje území místní akční 
skupiny  Živé  pomezí  Krumlovsko  – 
Jevišovicko,  z.  s.,  je  střednědobým 
koncepčním  dokumentem  vytvoře-
ným  na  programové  období  2014  – 
2020. 

Hlavním  cílem  strategie  CLLD  je 
představit  rozvojové  aktivity,  které 
mají  přispět  k  podpoře  všestranného 
a  trvale udržitelného rozvoje venkov-
ského  prostoru  území MAS  Živé  po-
mezí  Krumlovsko  –  Jevišovicko  při 
zachování racionálního využití finanč-

deseti studentů na Juniorském marato-
nu 11. dubna v brněnských Lužánkách. 
Každý  musel  uběhnout  4,2  kilometry 
a  trasu bylo nutné zvládnout do 4 ho-
din! Náš tým ve složení Bára Štěpáno-
vá,  Růžena  Krausová,  Hana  Řehořo-
vá,  Lenka  Věchetová,  Jana  Čechová, 
Kristýna Halačková, Lucie Bindzarová, 
Viktor Haken, Daniel Konečný a Tomáš 
Kopčil  to  lehce  zvládl.  Všichni  si  užili 
úžasnou atmosféru a dovezli si i pěkná 
trička! 15. dubna si prima a 1. A připo-
mněly Den Země výpravou do přírody. 
Prima v řece Rokytné na různých mís-
tech odebírala vzorky vody a zjišťovala  
ph, teplotu, vodivost, prváci  měřili tlak, 
vlhkost,  teplotu,  nadmořskou  výšku. 
Byl krásný sluneční den a  jarní příroda 
všechny okouzlila! O tom, že jsou velmi 
podnikaví, přesvědčili kvintáni již několi-
krát!  Již podruhé se zapojili do projektu 
Světová škola a 20. dubna na náměstí 
TGM uspořádali velký Regionální piknik 
a představili na něm regionální potravi-
ny, které  jim věnovaly firmy z Krumlov-
ska. Současně byla uspořádána  i  sou-
těž  marmelád  přinesených  studenty. 
S nadšením připravená akce se setkala 
s velkým ohlasem.   28. dubna se  „Po-
sledním  zvoněním“  rozloučili  maturan-
ti  se  studentským  životem  na  GMK.  
4. A  i oktaváni  v dokonalých kostýmech 
parodovali slavné písně, pohádky či se-
riály.  Nejen jejich mladší spolužáci, ale 
i  pedagogové  je  odměnili  velice  bouřli-
vým potleskem. Tak ať se jim u maturity 
daří!  A na závěr tradičně pochvaly. Mar-
tina Malá ze sekundy zvítězila v okres-
ním  kole  olympiády  z  fyziky.  Kristýna 
Sedláčková  ze  septimy  v  celostátním 
kole  olympiády  z  němčiny  vybojovala  
10.  místo!  Upřímně  blahopřejeme!  
Na GMK jsou opravdu skvělí studenti!

Mgr. Eva Šlapanská
foto Mgr. Dana Růžičková n

Strategie MAS
ních  prostředků.  Venkovské  oblasti 
jsou  často  sužovány  nedostatečnou 
podporou místního potenciálu, potřeb 
občanů v těchto oblastech žijících. Cí-
lem je zvýšit životní úroveň obyvatel-
stva a snížit rozdíly mezi jednotlivými 
regiony. 

Znění  prefinální  verze  strategie, 
ve  znění  po  schválení  nejvyšším  or-
gánem  MAS  včetně  zpracovaných 
příloh, naleznete na odkazu:
http://zivepomezi.cz/projekty/strate-
gie-2014/analyticka-cast-koncept-k-
pripominkovani/

Součástí  odkazu  je  také  prostor 
pro vaše případné připomínky či dota-
zy ke strategii. Ty pak prosím směřuj-
te  na  adresu:  office@zivepomezi.cz 
či můžete  také  využít  elektronického 
formuláře  –  připomínky  ke  strategii. 
Za  vaše  podnětné  připomínky,  ať  již 
formou  osobní  konzultace,  telefonic-
kou formou či formou elektronické ko-
munikace, budeme velmi vděčni. 

Za  pracovníky  kanceláře  MAS 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovic-
ko, z. s.

  Ing. Bc. Lucie Vyžrálková n

Po  úspěšném  zvládnutí  této  fáze 
následně naváže projekt, jehož cílem 
je  VYSADIT  ZA  KAŽDÉHO  OBYVA-
TELE  JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE 
JEDEN OVOCNÝ STROM.

Proto  vás  co  nejsrdečněji  oslo-
vujeme  s  nabídkou:  Pokud  vás  ten-
to  projekt  zaujal  a  chtěli  byste  se  jej 
zúčastnit  (jako  obec,  škola,  zájmové 
sdružení nebo spolek) a máte pro nás 
zároveň  tip  na místo,  kde  se  stromy 

mohou  sázet,  neváhejte  kontaktovat 
naši místní  akční  skupinu na emailu: 
office@zivepomezi.cz. 

Více  o  projektu:  http://zivepomezi.cz/
projekty/konzultace-projektu/ 

či http://www.milionstromu.cz/. 

text a foto Ing. Bc. Lucie Vyžrálková n
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Podvečerní  povídání  s  tvůrci Tou-
lek  českou  minulostí,  kterou  připra-
vila  městská  knihovna,  se  odehrálo  
12.  dubna  v  galerii  Knížecího  domu. 
Totiž  doslova  odehrálo  zásluhou  pro-
fesionálně sehrané sympatické  trojice 
z brněnského studia Českého  rozhla-
su. 

Jaromíra Ostrého jsem poznal v de-
vadesátých letech jako nápaditého reži-
séra mých textů, ale teď jsem se s ním 
setkal  i  jako  s  báječným  komediálním 
vypravěčem v kouzelné souhře s auto-
rem Toulek, Josefem Veselým. 

Tvrdí se, že dobrý křížový výslech 
je vždy věcí perfektní spolupráce jedno-
ho  zlého  a  jednoho dobrého  policajta. 
A  tady byl  ten  křížový nápor na publi-
kum, ten komediální ohňostroj, zas věcí  
perfektní  hry na jednoho navýsost roz-

Milé  Andersenky  a  všichni  noc-
ležníci,   nocovali  jsme u nás v Morav-
ském Krumlově již po třinácté, tentokrát 
na téma: „S hasiči za dobrodružstvím.“  
Hned  u  vchodu  nás  vítaly  knihovnice 
v převleku hasičů. I my děti jsme přišly 
v  kostýmech  a  vyrobily  jsme  si  nápis 
HASIČI,  který  jsme  si  připnuly  na  ob-
lečení. Úvod samozřejmě patřil Ander-
senovi a jeho pohádkám. Poté jsme se 
vydali k místnímu profesionálnímu sbo-
ru hasičů, kde jsme se seznámili s tím, 
co všechno mají hasiči na starosti-třeba 
i sundávání vosího roje, řezání zamrz-
lých  ker,  vypomáhají  také  při  zápla-
vách  nebo  zabouchnutí malého  dítěte 
v  autě. Hasiči  nám  také ukázali  vyba-
vení hasičské  stanice a  výstroj  hasičů 
při zásahu. Dokonce jsme si vyzkoušeli 
i stříkání z hadice - nedala se skoro udr-

V  úterý  12.  dubna  2016  navštívila 
třída  Motýlků  z  MŠ  Husova  Městskou 
knihovnu  v Moravském Krumlově. Děti 
se  posadily  v  oddělení  pro  nejmenší 
čtenáře na podium a paní knihovnice se 
skřítkem Knihomůlkem všem vysvětlila, 
jak  taková  knihovna  funguje.  Děti  se 
dozvěděly, proč se knížky balí do obalu, 
jak mají s knížkou zacházet, že jsou roz-
děleny podle věku čtenářů, kam se kni-
hy při půjčení ukládají a spoustu  jiných 
zajímavostí. Některé děti se pochlubily, 
že do knihovny chodí s rodiči nebo pra-
rodiči. V  rámci naší návštěvy měly děti 
možnost půjčit si a prohlédnout několik 
dětských knížek. Výlet do knihovny nás 
s dětmi zaujal a inspiroval k dalším tvůr-
čím aktivitám - malování, tvoření a po-
vídání o knihách.

text a foto Dana Buršíková n

 
 
 

 

 
Skautský oddíl Moravský Krumlov pořádá v letošním roce tradiční,  

 
L E T N Í   T Á B O R 

 
TERMÍN: 27. 7. 2016 - 6. 8. 2016 
 
LOKALITA: tábořiště Vinoholec u obce Rešice, okr. Znojmo 
 
CENA: 2400,- Kč (možná sleva pro sourozence) 
 
Spát se bude jako vždy ve dvoulůžkových stanech, samozřejmostí je bohatý 
program plný zábavných, bojových i naučných her, noční akce, výlety, super 
koupačky atd. Vše pod taktovkou zkušených táborových vedoucích, 
vyškoleného zdravotníka a skvělé kuchařky. Doporučený věk pro účastníky 
tábora je min. 10 let, kapacita tábořiště je omezena, akce se uskuteční při min. 
počtu 14 přihlášených účastníků, uzávěrka přihlášek je 1. 6. 2016. 
 
BLIŽŠÍ INFO A PŘIHLÁŠKY: M. Horák, DiS., email horak.mich@centrum.cz, 
tel. č. 721 943 947 (jen odpol.) 

Povídání nejen o toulkách českou minulostí
verného  (Ostrý)  oproti  druhému  navý-
sost  serióznímu  (Veselý). A  tím  třetím 
mužem ve  člunu,  který  zajišťoval,  aby 
vše  „klapkalo“,  byl  moderátor  Jiří  Ko-
kmotos. 

Nahlédnutí  do  zákulisí  natáčení, 
ale i do celé řady veselých karambolů. 
Vzpomínání  na  rozhovory  se  zpěvač-
kou Inkou Zemánkovou a politiky Klau-
sem, Paroubkem, Zemanem, doplněno 
překvapivými  situacemi  a  půvabnými 
detaily. 

Nakonec došlo i na Toulky a na to, 
jak šikovným manévrováním se Josefu 
Veselému  podařilo  prosadit  jejich  na-
táčení  v  Brně. A  taky,  že  se můžeme 
v Toulkách těšit na cyklus věnovaný ge-
niálnímu Leoši Janáčkovi, jímž je Vese-
lý nejspíš stejně fascinován jako Milan 
Kundera. Byl jsem v pokušení ozvat se 

nejen s nadšenou chválou Toulek, jichž 
jsem celkem věrným posluchačem, ale 
taky  s  výhradou,  kterou  jsem měl  na-
příklad k části věnované F. X. Šaldovi. 
Jsem si jist, že to byla nevyužitá šance 
představit  většinou  naprosto  nezasvě-
ceným  posluchačům  jednu  z  našich 
největších osobností, a že si Šalda za-
sloužil aspoň třídílný cyklus, vždyť kdy-
by psal anglicky nebo francouzsky, měl 
by dnes v Paříži pomník a přednášelo 
by se o něm na Sorbonně. 

Ale zpět. Byl to podvečer, na který 
nelze  jen  tak  zapomenout.  Potažmo 
vzpomeneme si na něj při každém dal-
ším poslechu Toulek českou minulostí 
z brněnského studia Českého  rozhla-
su. 

Jiří Kratochvil
foto Radmila Dvořáková n

Dopis poslaný všem nocležníkům, kteří nocovali po celé ČR

Mateřská školka na návštěvě v knihovně

žet. Pak nás čekala delší cesta do Rak-
šic  za  dobrovolnými  hasiči,  kteří  nám 
předvedli nové hasičské auto a připra-
vili  i  zásah  s  ukázkou  hašení  požáru. 
Věděli jste, že máme v Rakšicích šede-
sát dobrovolných hasičů? Zúčastňují se 
mnoha soutěží a mají spoustu krásných 
pohárů. Jsou fakt dobří. 

Děvčata - hasičky pro nás připravily 
stezku odvahy s vědomostním kvízem. 
Ten  jsme  hravě  zvládli,  protože  jsme 
na prezentaci dávali pozor  a tak jsme 
získali  i  listinu  odvážných  hasičů. Pak 
na  nás  čekalo  velké  překvapení-balík 
špekáčků,  které  jsme  si  opekli  a moc  
nám  chutnaly.    A  dalším  překvape-
ním bylo, že nás hasiči odvezli zpátky 
do  knihovny  opravdovým  hasičským 
autem. To  byl  fičák .  Za  to  jsme  jim 
dali ochutnat vynikajícího dortu.  Zahráli 

jsme si hasičské pexeso, vyluštili tajen-
ku, vyrobili hasičské auto a představili 
svou  nejoblíbenější  knížku.  Usínali 
jsme  hodně  po  půlnoci  při  četbě  knih 
o hasičích. Ráno  jsme obdrželi dárky-
pamětní listy se záložkami.

Na  další  noc  s  Andersenem  se 
těší moravskokrumlovští spáči (35 dětí 
ve věku 6 -14 let, 2 knihovnice, 4 stu-
dentky).

Poděkování  patří  těmto  sponzo-
rům,  firmám:  Drogerie  Šedrla,  Papír-
nictví  Jašovi  s.  r.  o.,  Pekárna  Ivanka,  
profesionálnímu i dobrovolnému sboru 
hasičů,  Řeznictví  Bažant,  Vydavatel-
ství  Petr  Večeřa  za  poskytnuté  dary 
a pomoc.

Za knihovnu Moravský Krumlov
Martina Nováková 

a Radmila Dvořáková n

SŠDOS Moravský Krumlov se při-
hlásila  do  projektu  „Ukliďme  Česko“ 
a v pondělí 18. dubna se 80 studentů  
a  12  pedagogů  sešlo  před  budovou 
školy. Počasí sice nepřálo, celé dopo-
ledne  poprchalo,  ale  i  přes  nepřízeň 
počasí  se  podařilo  nasbírat  1,72  tun 
odpadků po celém Moravském Krum-
lově.

Uklizené  lokality  jsou:  Střelnice, 
Borovičky,  Slatina,  Vrabčák  a  Sídliště. 

Ukliďme Česko - Ukliďme Moravský Krumlov

Všem, kteří se akce zúčastnili, patří vel-
ká pochvala a dík si zaslouží i místosta-
rosta Zdeněk Juránek, který šel žákům 
příkladem a uklízel s nimi. Správa měs-
ta MK pod vedením Jiřího Čemerky do-
dala pytle a rukavice a všechen odpad 
svezla do sběrného dvora.

Za SŠDOS MK, p. o. 
Ing. Lenka Dobešová, 

foto Mgr. Věra Ševčíková n

Dne  14.  4.  2016  se  konalo  finá-
le  Studentských  projektů  2015/2016. 
Záštitu  nad  soutěží  převzal  náměs-
tek  hejtmana  JMK  Stanislav  Juránek. 
Hlavními  organizátory  soutěže  byla 
Střední škola dopravy, obchodu a slu-
žeb  Moravský  Krumlov,  příspěvková 

Studentské projekty 2015/2016 – 10. ročník 
organizace  a  Špinar  software.  Soutěž 
má  již svou  tradici. První finále se ko-
nalo v  roce 2007 v Moravském Krum-
lově, další kola pak probíhala v různých 
městech České a Slovenské  republiky 
a desátý ročník se opět vrátil do Morav-
ského Krumlova.

Cílem  soutěže  je  podpořit  výuku 
nových softwarových technologií a pře-
devším motivovat studenty, aby pomocí 
těchto technologií vytvořili výstupy, kte-
ré si žádá dnešní praxe. Účastí v soutě-
ži se studentům otevírají nové možnosti 
a  příležitosti  k  budoucímu  profesnímu 
uplatnění. Soutěž je určena pro studen-
ty všech typů škol v České a Slovenské 
republice, zejména pro technické obory 
v oblasti nábytkářství,  interiérové  tvor-
by,  dřevařství,  truhlářství,  architektury, 
strojírenství,  designu,  automobilového 
průmyslu, elektrotechniky a deskriptiv-
ní geometrie.

Studenti  středních  a  vysokých  škol 
z  České  a  Slovenské  republiky  se  zú-
častnili  se  svými  projekty  v  programu 
TurboCAD  základního  kola  a  do  finále 

postoupilo  celkem 17 projektů  ze  střed-
ních odborných škol z Moravského Krum-
lova,  Bystřice pod Hostýnem, Bosonoh, 
Hodonína,  Hradce  Králové,  Nového 
Boru, Ostravy,  Topoľčan,  Znojma,  Žiliny 
a vysokých škol z Prahy a Brna. Finalis-
té museli projekty obhájit před odbornou 
porotou, ve které zasedali zástupci vyso-
kých a středních škol a odborníků z pra-
xe. Na porotě bylo vybrat nejlepší práce 
v kategorii stavební a strojírenské. Po ob-
hajobě studenti soutěžili v dovednostech 
v programu TurboCAD, kdy dostali všich-
ni  stejné  zadání  a měli  hodinu  na  jeho 
vypracování. 

V odpoledních hodinách pak na mo-
ravskokrumlovském zámku předal nej-
lepším žákům ceny náměstek hejtmana 
JMK  Stanislav Juránek. 

Soutěž  proběhla  za  podpory 
sponzorů  a  mediálních  partnerů: 
IMST DESIGN, Lenza, FALCO COM-
PUTER,  Městský  úřad  Moravský 
Krumlov, Kulturní středisko Moravský 
Krumlov,  Autoexpres  cz,  Dřevařský 
magazín,  Bydlení.cz,  MM  Průmyslo-
vé spektrum, střechy fasády izolace, 
stolari-truhlari.cz.

Mgr. Iveta Kováříková,
foto Mgr. Michal Hodovský n
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        Jak správně nastavit prodejní cenu nemovitosti? 

 
 

Rozhodli jste se prodat svou nemovitost? Přemýšlíte nad tím, za jakou cenu ji na trhu 
nabídnout? Nebo Vás jen zajímá, jaká je v současnosti její tržní hodnota? Jak tedy správně 
nastavit prodejní cenu Vaší nemovitosti?  

Většina majitelů nemovitostí se v dnešní době snaží stanovit prodejní cenu tím, že začne své 
hledání na internetu nebo v realitních časopisech, kde porovnává svou nemovitost 
s podobnými nabídkami, případně se poradí se sousedy. 

Je potřeba si ale uvědomit, že nemovitosti, které se nabízí na internetu, v novinách  
a podobně za určitou cenu, se v drtivé většině případů prodají za cenu úplně jinou. Věřte 
tomu, že téměř nikdy kupující nekoupí za inzerovanou cenu, vždy bude chtít nějakou slevu. 
Teď je otázkou jak dobré vyjednávací schopností máte, abyste prodali co nejlépe, a ne pod 
cenou. Je to těžké, pokud trh neznáte a narazíte-li na kupce, který bude vyjednávat agresivně. 

Stanovení reálné tržní ceny ovlivňuje spousta faktorů, například lokalita, stav, umístění, 
velikost pozemku, aktuálně nabízené nemovitosti atd. Čím žádanější lokalita a stav, tím vyšší 
cenu si můžete dovolit nastavit.  

Při rozhodování o ceně je velmi důležité se od nemovitosti citově odpoutat. Ano, zažili jste ve 
svém bytě či domě hromadu hezkých věcí, špatných, někdy i životní tragédii. Stálo Vás 
spoustu práce a času si upravit bydlení dle svých představ, ale kupující v tom Vaše úsilí  
a strávený život nevidí a neocení vaše úsilí. Vidí nemovitost pouze jako možnost svého 
nového bydlení, které si stejně upraví k obrazu svému. 

Další možností je nechat si vypracovat posudek od znalce, tento posudek Vás ale může stát 
několik tisíc korun. 

Na závěr pár rizik, která mohou nastat při nesprávném stanovení ceny. Pokud jste cenu 
podhodnotili, nedosáhnete optimálního zisku, vysokou cenou naopak odradíte vážné 
zájemce, a prodej se tak prodlouží na delší dobu. Tím se i nemovitost déle inzeruje a to také  
u zájemců může vzbudit pocit, že s nemovitostí není něco v pořádku, když se tak dlouho 
nabízí. 

Prodávající vždy chtějí prodat za co nejvyšší možnou cenu a kupující koupit za co nejméně. 
Jak ale najít kompromis mezi tak rozdílnými cíli?  

Objednejte si odhad ceny Vaší nemovitosti ZDARMA na tel. 730 195 180 

                Jana Makešová 
                  Specialista na prodej nemovitostí 

Century21 Bonus Brno, www.jana-makesova.cz, jana.makesova@century21.cz 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO NAŠE EVIDOVANÉ KLIENTY: 
 
Rodinný dům ke koupi v Moravském Krumlově a blízkém okolí, 
minimálně 3+1, nebo s možností vybudování dalších pokojů, zahrada, 
cena do cca 2, 8 mil. Kč, spěchá, stěhování nejpozději prázdniny. 
  

Mladý manželský pár, s předjednaným hypotečním úvěrem, koupí byt 
3+1 a větší v Moravském Krumlově a blízkém okolí, stav nerozhoduje.                                                         
 

Volejte:  730 195 180, nebo zdarma 800 101 128 

Century21 Bonus BRNO, Křenová 71, 602 00 Brno, jana.makesova@century21.cz 

www.bonusbrno.century21.cz 

inzerce

Zavedená truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se zaměřením 
na komplexní vybavování interiérů
především dýhovaným nábytkem 
hledá zaměstnance na pozici truhláře
pro výrobu a montáž. 
Nabízíme zajímavě ohodnocenou tvůrčí 
práci na originálních realizacích interiérů. 
V případě zájmu volejte na 603 178 498 
nebo pište na info@acerww.cz 

Výtvarná soutěž

Výsledková listina 
výtvarné soutěže 

šk. r. 2015/16 

„VELIKONOCE“

I. kategorie (1. třídy)
1. místo Ela Kuchaříková 1. B
2. místo Eliška Sáňková 1. A
3. místo Nela Illková 1. B
II. kategorie (2. a 3. třídy)
1. místo Petr Schwarz 3. A
2. místo Adéla Fialová 3. A
3. místo Klára Rozmahelová 2. B
III. kategorie (4. a 5. třídy)
1. místo Zuzana Kudláčková 4. B
2. místo Matěj Khor 4. B
3. místo Marie Slavíková 4. A
Čestné uznání Emil Bazala 4. B

Tak jako každý rok se i letos konala na 1. stupni ZŠ Klášter-
ní výtvarná soutěž, tentokrát na téma „Velikonoce“. 

Svoje zážitky namalovali všichni žáci a ty nejlepší vybrala 
a ocenila odborná porota, paní učitelky E. Kopčilová, L. Blaho-
vá a  I. Pelikánová. Děkujeme a všem zúčastněným přejeme  
spoustu dalších úspěchů.   

text a foto Mgr. Martina Košíčková n

Natáčení s Českým rozhlasem Brno
V hodině českého jazyka jsme dostali neobvyklý domácí úkol - vytvořit báseň, jejímž tématem by byl 

Moravský Krumlov a okolí. Paní učitelka nám vysvětlila, že na ZŠ Klášterní se obrátili pracovníci Českého 
rozhlasu Brno s nabídkou, abychom se podíleli na vytvoření programu o krásách našeho kraje. 

Všichni jsme se snažili, „básnili a veršovali“, a tak se na stole paní učitelky sešlo množství říkanek.  
Naše češtinářky pak vytvořily  „odbornou porotu“ a vybraly pět nejpovedenějších výtvorů  (říkaly, že  to 
bylo velmi těžké, protože vydařených veršů se sešlo dost). A jména vítězů? Petr Wieder ze třídy 6. B, 
Iva Procházková ze 7. C, Kamila Hladíková z 8. A, Markéta Troppová a Vendula Krejčová - obě z 9. B. 
Ve středu 13. 4. přijel pan redaktor z rozhlasu za námi do školy, sešel se se všemi vítěznými „básníky“ 
v improvizovaném nahrávacím studiu (tedy ve školní družině) a postavil nás před nejtěžší úkol - všichni 
jsme museli své výtvory přednést co nejlépe na mikrofon. Jak se nám to povedlo, to mohli posluchači 
posoudit ve dnech 18. - 22. 4., kdy byly verše žáků naší ZŠ vysílány. Doufáme, že se vám líbily!

V. Krejčová, M. Troppová, ZŠ Klášterní n

Co se děje na ZŠ Klášterní

SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková 
organizace, otevírá druhé kolo 

přijímacího řízení

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro obory 
vzdělání s maturitní zkouškou: 

Ekonomika a podnikání,  
Autotronik, Mechanizace a služby. Dále do oborů 
vzdělání s výučním listem: Strojní mechanik, Karo-
sář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových 
vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, 
Stravovací a ubytovací služby, Mechanik opravář 

motorových vozidel.
Přijímací zkoušky se ve 2. kole  

přijímacího řízení nekonají. Přihlášky je nutné 
doručit co nejdříve.

Bližší informace: Ing. Čermáková, tel. 739 570 617, 
cermakova@ssmk.eu

Státní zkouška ze zpracování 
textu na počítači na SŠDOS

Moravský Krumlov, p. o.

V červnu 2016 budeme organizovat tuto stát-
ní zkoušku pro naše žáky i širokou veřejnost. 
Zkouškou prokazuje uchazeč schopnost 

efektivně využívat výpočetní techniku v kan-
celářské praxi. Úspěšní absolventi získají 
Vysvědčení o státní zkoušce ze zpracování 
textů. Zájemci o zkoušku nebo doplňující 

informace se mohou hlásit u Ing. Čermákové 
(cermakova@ssmk.eu, tel. 739 570 617).
 V případě zájmu můžeme pro veřejnost 

zorganizovat také přípravný kurz 
na tuto státní zkoušku.

                              Ing. Ivana Čermáková n

Základní umělecká škola
Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov

Přijímací zkoušky na šk. rok 2016/2017
Informace pro rodiče:

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově poskytuje 
umělecké vzdělání ve třech oborech:

HUDEBNÍ OBOR
Do hudebního oboru přijímáme děti od 5 let

Nabízíme tato studijní zaměření: Hra na klavír, akordeon, keyboard, housle, violoncello, kytara 
klasická, kytara elektrická, kytara basová, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, zpěv sólový. Možnost zapůjčení hudebních nástrojů 

na 1 rok, kromě klavíru.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let

Výuka probíhá formou tříhodinového bloku-jedenkrát týdně. Výtvarný obor nabízí rozmanité 
techniky-kresba, malba, grafika, keramika, výroba šperků, objektová 

a akční tvorba, výtvarná kultura aj.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let

Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec, moderní tance. 
Tento obor má zázemí v tanečním sále.

Přijímací řízení:
Přijímací řízení se koná od 18. 5. a 19. 5. 2016 - od 13.00 do 16.00 hod. 

na ZUŠ Moravský Krumlov, ul. Školní 139.
Předpokladem přijetí dítěte jsou:

hudební schopnosti - zpěv, intonace, rytmus,
•  výtvarné schopnosti – tvůrčí invence, žák kreslí zadané téma, zájem 

o studium, taneční schopnosti – pohybové předpoklady, 
fyzické předpoklady, rytmičnost, zájem o studium. 

Jakékoliv bližší informace Vám poskytneme na tel. 515 322 283 
nebo na e mailu - zusmkrumlov@sis.znojmo.cz



Zprávičky ZŠ Ivančická
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Vaše názory nás zajímají. Připravili jsme proto anketu, kde se můžete vyjádřit 
k dění v našem městě. Zaškrtnout můžete více odpovědí. 
 
Vystřihněte, prosím, anketní lístek a odevzdejte v některém ze sběrných míst: 
- v přízemí budovy městského úřadu 
- v obchodech Jednota Rakšice, Polánka, M. Krumlov - Kavalírka a na ulici 
Břízová. 
 
Pokud dáváte přednost elektronické komunikaci, vyplněnou anketu vyfoťte 
nebo naskenujte a pošlete na e-mail: anketa@mkrumlov.cz, či ji vyplnit na 
internetové stránce města http://www.mkrumlov.cz/anketa.html 

Sběr ankety končí 31. května 2016.  

Děkujeme za váš čas věnovaný našemu městu. 

 

 

1. Souhlasíte s tím, aby byl zámek ve vlastnictví města?  

a. ano 

b. ne 

 

2. Pro získání zámku do vlastnictví města je zapotřebí účast v dražbě. 
Exekutor stanovil nejnižší cenu na 14 milionů Kč.  Jakou nejvyšší cenu by 
město za zámek mělo nabídnout?  

a. stanovených 14 milionů 

b. do 16 milionů 

c. do 20 milionů 

d. do 25 milionů 

 

 

3. V případě, že by město získalo zámek do vlastnictví, k jakým účelům by ho 
mělo využít?  

a. uchování a prezentace Slovanské epopeje 

TÝDEN 
V CIZÍCH ZEMÍCH

Anketa pro občany 
Moravského Krumlova a místních částí

Bezgestfest očima věrné divačky

Festival regionálních divadel proběhl ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2016 v opravené budově Sokolov-
ny na Palackého ulici. Lístky na oba dny jsem si koupila už týden dopředu a nemohla se dočkat 
(nejen proto, že ve Špalku hraje moje dcera), neboť festival měl dvouletou odmlku. 

Také jsem se těšila na muziku DUA HURIKÁN Wendyho Ostrovského a Lei Vrbkové mezi před-
staveními. V pátek jsem si užila dvě představení amatérských souborů. EĎAS, soubor místního 
gymnázia, přišel opět s originálním hravým představením, kde nám přiblížil Commedii delľ arte 
a připomněl postavy Pierota, Colombíny a dalších, z dávných divadelních improvizací.

V přestávce mezi představeními jsme se občerstvili u manželů Makovických, zazpívali a za-
tančili s Duem Hurikán. Druhým představením mě příjemně překvapilo Zámecké divadlo z Jaro-
měřic nad Rokytnou. Svou DÍVČÍ VÁLKU mělo nastudovanou originálně celou ve verších. Vtipně 
a autorsky. V sobotu začínal náš krumlovský dětský soubor ŠPALEK s představením Loutkové 
divadlo zase  trochu  jinak a  já se moc nasmála s ostatními diváky.  “Loutky“ byly děti uvázané 
za zápěstí, které vodily další dvě děti za paravánem. V představení se jim vtipně motaly šňůry 
od loutek, byly v něm legrační glosy a scény: třeba kdy Káče tančí na stole na píseň Nafrněná 
a loutkovodičky ji málem neudrží. Nebo když hostinská (Monika Ostrovská) se jde koupat do la-
voru s nápisem Rokytná, na píseň „Plavu si“ vyhrnuje nohavice, vleze do lavoru a cáká rukama. 
Když v písni zazní „tykám štikám“, vytáhne nad hlavu balenou makrelu. Pohádka měla dlouhý 
potlesk od malých i velkých diváků. Po této vtipné pohádce bylo DOBŠICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO 
s pohádkou O strašidlu Bublifuk trochu zklamáním. Pohádka byla nudná, hlasitá a dlouhá … čeka-
la bych, že strašidlo třeba bude foukat bubliny. Duo Hurikán opět potěšilo a W. Ostrovský zaválel 
na saxofon. Pohoda Pohořelice přišla na festival se hrou Roye Cooneyho 1 + 1 = 3. Byla  jsem 
zvědavá i proto, že hru hrál asi před dvanácti lety náš krumlovský soubor, já si pořád pamatovala, 
jak moc nás tehdy pobavili. Teď to nebylo jinak - scéna, hudba, hra - všechno mi tu hru připomnělo, 
bavila jsem se (i když se hercům trochu pletla města) a moc jsme se v sále nasmáli.

Na večerní představení mého oblíbeného souboru Los Lesonice A JE TO V PYTLI jsem useda-
la se zvědavostí, neboť představení mělo trvat tři hodiny, ale i když bylo delší, tak nenudilo, pořád 
se na scéně něco měnilo a smála jsem se tak, že to uteklo, ani nevím jak.Pak jsme se až do noci 
bavili s Duem Hurikán.

Je jen škoda, že letos nehrál (kvůli problémům s kulisami) náš BEZGEST soubor, ale příští rok 
se na ně i ostatní amatérské soubory opět moc těším.

Jana Ukropová, foto: archiv MěKS n

V  úterý  19.  4.  byly  v  atriu  školy 
slavnostně  vyhlášeny  výsledky  bodo-
vání  kostýmů  a  oblečení  v  barvách 
jednotlivých  států,  které  bylo  součástí 
celoškolního projektu Týden v cizích ze-
mích. Oceňujeme, jak se žáci do celého 
projektu  zapojili,  některé  kostýmy  byly 
opravdu velmi povedené a promyšlené. 
1. místo obsadila 2. třída, 2. místo si vy-
bojovala 5. třída a na 3. místě se umísti-
la 1. třída! Bodové rozdíly byly skutečně 
minimální!  Výhercům gratulujeme a už 
nyní se těšíme na příští rok, kdy projekt 
proběhne znovu,  tentokrát s novou pě-
ticí  zemí,  o  kterých  se  určitě  dozvíme 
mnoho zajímavého.  

STRAKONICKÝ DUDÁK
Ve čtvrtek 21. 4. navštívili žáci 5. a 9. 

třídy divadlo Radost v Brně, kde zhléd-
li v doprovodu paní učitelky Vejvalkové 
představení Strakonický dudák. Bylo  to 
příjemné kulturní dopoledne.

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 
Ve čtvrtek 21. 4. se zúčastnili vybra-

ní  žáci  atletických  závodů  ve  Znojmě 
pod názvem ČOKOLÁDOVÁ TRETRA. 
Největšího úspěchu dosáhla Eliška Dře-

vojanová, která vybojovala krásné 2. místo v běhu na 100 m, 
ale  také  ostatní  naši  zástupci  zaslouží  pochvalu  za  pěkné 
sportovní výkony a vzornou reprezentaci školy. 

JAKUB VAVŘÍK VYBOJOVAL 5. MÍSTO V OKRESNÍM 
KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Blahopřejeme  Jakubu  Vavříkovi  k  zisku  krásného  
5. místa, které vybojoval ve velké konkurenci v okresním kole 
biologické olympiády ve Znojmě. Celkovou výsledkovou  lis-
tinu  najdete  na  našich webových  stránkách.  Chcete  -  li  se 
dozvědět  více  o  biologické  olympiádě,  podívejte  se  na  na  
www.biologickaolympiada.cz.

ZAPOJILI JSME SE DO AKCE „UKLIĎME ČESKO“
Žáci naší školy se aktivně zapojili do akce UKLIĎME ČES-

KO  a rozhodli se uklidit okolí širší své školy od odpadků. Třídy 
si rozdělily sektory, ve kterých se svými třídními učiteli odklízely 
nepořádek a přispěly tak k lepšímu prostředí, vždyť jarní úklid 
probíhá po celé republice. 

Více informací najdete na www.zsivancicka.cz.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ RODIČOVSKÉMU SDRUŽENÍ 
PŘI ZŠ MK IVANČICKÁ

Třídní důvěrníci se na své schůzce domluvili na akci zva-
nou: „Pomozme dětem uklidit hřiště“. Brigáda se uskutečnila 
30. 4. 2016 od 9 hodin na sportovním hřišti ZŠ Ivančická. Pro-
běhla likvidace pařezů v okolí sportoviště a odstranění plevele 
z  běžecké  dráhy  a  hřišť. Také  děti  se  zapojily  společně  se 
svými rodiči. DĚKUJEME.

text a foto ZŠ Ivančická Moravský Krumlov n
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Kulturní servis
•  Květen

•  VÝSTAVA  -  Význačná  díla  ze 
sbírek  Jana  a  Medy  Mládko-
vých  -  zámek  Moravský  Krumlov  
od  1.  5.  2016,  otevřeno  sobo-
ta  a  neděle  10.00  -  12.30,  13.00  
- 17.00 - MěKS M. Krumlov

•  VÝSTAVA  -  150  let  státní  dráhy  
- galerie Knížecí dům

•  15. 5. - DEN RODIN - 13.00 hod.  
- zámecký park

•  17.  5.    -    TRHY    -  Prodejní  trhy, 
od 8 do 16 hodin, nám. T. G. Ma-
saryka, Moravský Krumlov

•  18. a 19. 5.  ZKOUŠKY - Přijímací 
zkoušky  ZUŠ  na  školní  rok  2016  
/  2017, od 13.00 do 16.00 hodin, 
hudební,  výtvarný,  taneční  obor  
-  ZUŠ  M. Krumlov

•  21.  5.  FESTIVAL  -  VII.  Rocko-
vý  festival  Vrabčák,  začátek  od  
13.00 hodin   v dolním zámeckém 
parku Moravský Krumlov – MěKS  
M.  Krumlov

•  21. 5.   - VÝLET  na    Hrad Land-
štejn, pevnostní areál Slavonice,  
Info:  p.  Vladimíra  Olivová,  tel.: 
605  702  215  Výletníci  Moravský 
Krumlov,  z.s

•  23. 5. KONCERT - Klavírní večer 
komorní  hudby,  začátek  v  17.00 
hodin,  taneční  sál ZUŠ  - ZUŠ M. 
Krumlov 

•  28.  5.  XXIII.  Setkání  pěveckých 
sborů, začátek v 16.00 hodin, zá-
mek M. Krumlov - MěKS M. Krum-
lov

•  30. 5. KONCERT -   Absolventský 
koncert, začátek v 17.00 hodin, ta-
neční sál ZUŠ M. Krumlov  - ZUŠ 
M. Kruml

•  Červen    VÝSTAVA  -  „Parafráze 
obrazu“  -  výstava  prací  výtvar-
ného oboru ZUŠ M. Krumlov pod 
vedením Mgr. Heleny Vančurové, 

Můj modrý  článek přináší  opět 
kulturní  informace  z  nedaleké 
i  vzdálenější  budoucnosti.  Přede-
vším  musím  vyzdvihnout  fakt,  že 
se nám na festival Vrabčák podařilo 
přivést kapelu Škwor, což je oproti 
původnímu rozvrhu kapel příjemný 
nadplán a bonus. Tímto samozřej-
mě  zvu  všechny  fanoušky  tohoto 
eventu  k  návštěvě  zámeckého 
parku v sobotu 21. května, kde mů-
žou ocenit jak program, tak zázemí 
s občerstvením, které se letos sna-
žíme  obohatit  tak,  aby  si  fanoušci 
opravdu přišli na své nejen na poli 
hudebním.

V  letošním  roce bude  letní se-
zóna ještě bohatší na události, než 
tomu  bývalo  v  minulosti.  Již  nyní 
bych rád upozornil na to, že byl za-
hájen předprodej na koncert Anety 
Langerové, který proběhne na ná-
dvoří zámku v Moravském Krumlo-
vě 22. července. Tato interpretka je 
známá nejen vzhledem ke své hu-
dební kariéře, ale i v oblasti charita-
tivní.  Návštěvníci  koncertu  mohou 
očekávat  známé  hity,  krásný  hlas, 
úžasnou  zámeckou  atmosféru 
a sdílení pocitů. Jsem přesvědčen, 
že  naše  první  superstar  připraví 
Moravskému  Krumlov  nezapome-
nutelný a kouzelný zážitek.

Již v minulém neméně modrém 
sloupku  jsem  podával  informaci 
o  regionálním projektu  s možností 
navštívit  všechny  okolní  paměti-
hodnosti.  Nyní  můžete  navštívit 
šest  obcí,  tedy  Petrovice,  Vedro-
vice,  Bohutice,  Miroslav,  Ivančice 
a  Moravský  Krumlov,  přičemž  po-
kud je navštívíte všechny, máte po-
slední  návštěvu  zdarma. Kontrolní 
list  lze  vyzvednout  na  Infocentru, 
nebo samozřejmě na zámku v Mo-
ravském Krumlově, kterého se ná-
vštěva týká. A také v ostatních ko-
operujících místech. Poznejte  svůj 
region i z tohoto pohledu!

Byť  je  známo,  že  dění  kolem 
zámku graduje a budoucnost není 
zcela  jistá,  samotný  zámek  ožívá 
a  připravuje  se  na  příliv  návštěv-
níků.  Kromě  výstav  se  připravují 
akce  venkovní  i  vnitřní.  Čeká  nás 
zde  kromě  již  zmíněného  rocko-
vého  festivalu  Setkání  pěveckých 
sborů,  Pivní  slavnosti,  Concentus 
moraviae, Kinematograf  bratří Ča-
díků,  také  již  anoncovaný  koncert 
Anety  Langerové,  koncert  skupiny 
Helloween a na závěr Burčákobra-
ní a Pocta Alfonsi Muchovi. Kromě 
toho proběhne v areálu Vrabčí há-
jek Rybářský karneval a samozřej-
mě Djembe marathon. Nad  to vše 
máme  letos  jubilejní,  10.  ročník 
Malého  festivalu  loutky.  Vybírat  je 
z čeho a třeba se to dá stihnout na-
vštívit i všechno. 

Kultura  vás  letos  rozhodně 
bude provázet!

Bořivoj Švéda,  
ředitel MěKS n

KULTURA NECHŤ 
VÁS PROVÁZÍ

Moravskokrumlovské noviny

od  13.  6.  do  31.  8.  2016,  MěÚ  
M. Krumlov, I. poschodí - po dobu 
otevření úřadu M. Krumlov - ZUŠ  
M. Krumlov 

•  Červen 

•  ČTENÍ  NA  KOUPALIŠTI  -  ná-
vštěvníci  si  zdarma  mohou  vy-
půjčit  z  regálu  čtení  a  zpříjemnit 
si  tak  chvíle  na  koupališti,  od  
1.  6.    do  31.  8.  2016  -  Knihovna  
M. Krumlov

•  3.  6.  MUZEJNÍ  NOC  -  kaple  sv. 
Floriana - upřesnění na plakátech

•  6.  6.  ŠK  PŘEDSTAVENÍ  -  Little 
Red Riding Hood, začátek v 8.30 
hodin,  kinosál  Palackého  60,  
I. stupeň ZŠ  -   MěKS M. Krumlov

•  6.  6.  ŠK  PŘEDSTAVENÍ  -  Peter 
Black,  začátek  v  10.15  hodin, 
v 11.45 hodin, kinosál, Palackého 
60, M. Krumlov, II. stupeň ZŠ, SŠ 
- MěKS M. Krumlov

•  6.  6.  KONCERT  -  Absolventský 
koncert,  začátek  v  17.00  hodin, 
taneční  sál ZUŠ  - ZUŠ M. Krum-
lov 

•  11. 6. PIVNÍ SLAVNOSTI - nádvo-
ří  zámku  v  Moravském  Krumlo-
vě, Info: 420 723 029 539, email: 
info@pivokrumlov.cz

•  11. 6. ZÁJEZD - Krásy  jižní  Itálie 
(akce s CK Europa Trip  - Quality 
Travel),  Info: p. Světlana Jelínko-
vá,  tel.:  607  052  644  -  Výletníci 
Moravský Krumlov, z. s.

•  13.  6.  TRHY  -  Prodejní  trhy, 
od  8.00  do  16.00  hodin,  nám.  
T. G. Masaryka, Moravský Krum-
lov

•  14.  6.  KONCERT  -  Závěrečný 
koncert,  začátek  v  17.00  hodin, 
taneční sál ZUŠ - ZUŠ M. Krumlov

MěKS n

Anketa pro občany 
Moravského Krumlova a místních částí

 

3. V případě, že by město získalo zámek do vlastnictví, k jakým účelům by ho 
mělo využít?  

a. uchování a prezentace Slovanské epopeje 

b. jako atraktivní historickou památku 

c. vybudování kanceláří k podnikání 

d. komerční pronájem  

e. pořádání společenských a kulturních událostí 

f. jiné, napište: 

 

4. Peníze na provoz zámku by město mělo zajistit 

a. z vlastního rozpočtu 

b. z evropských a ministerských dotací 

c. z vlastního provozu zámku 

d. kombinací všech výše uvedených možností 

e. z jiných zdrojů, napište kterých:  

 

 

Máte vlastní návrhy a nápady k využití „našeho“ zámku? Napište nám je. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dne 19. 4. proběhla vernisáž výstavy k 150.  letům výročí udělení koncese 
propojení Brna s Vídní a Znojmem. O této události je referováno v tomto čísle MK 
novin na jiném místě a zpráva rovněž proběhla novinami a v Českém rozhlase 
2, Brno.

K samotné výstavě je důležité připojit několik doplňujících informací. V pro-
deji je v Městském kulturním středisku publikace, která přehledně a s početným 
obrazovým  materiálem  mapuje  celou  problematiku  (viz  obrázek).  Podílelo  se 
na  ní  větší množství  lidí  a  je  v  ní možné  najít  i  doposud  neznámé  informace 
a nepublikované dokumenty. 

Po předchozí domluvě může kurátor výstavy udělat pro větší skupinu osob 
komentovanou prohlídku, a  to  i  pro návštěvníky školního věku s  kratším do-
provodným programem. V případě zájmu  je nutné se alespoň  týden dopředu 
objednat.   Dále  jsou  k  této příležitosti  dány do  výroby pamětní  razítko a  vý-
roční  turistická  známka  pro  sběratele.  Železniční  výstavu  je možné  navštívit  
do 21. 8. 2016.

Výstava v Městském muzeu je od 19. 4. otevřena ve všední den v době 8.00  
- 11.00 a 12.00 - 16.00 h., o víkendu v sobotu 9.00 – 12:30, 13:00 – 16.00, v ne-
dělí 10.00 – 12.30, 13.00 – 16.00. Návštěvu muzea je možné spojit i s prohlídkou 
zámku a tamních atrakcí.

Přebal brožury k výstavě. Grafika M. Pečer. 

Okno do muzea: Výstava k železniční trati 
z Brna do Vídně a Znojma odstartovala

Z  plánovaných  akcí  muzea  srdečně  zveme  veřejnost 
na Muzejní noc na Floriánku, která proběhne dne 3. 6. 2016 
ve  spolupráci  s  farností Moravský Krumlov. Tradiční Výlet 
s muzeem se  letos uskuteční  až na podzim,  termín bude 
zavčas upřesněn. 

Pro zájemce o letošní významné jubileum Karla IV. lze 
zmínit  zahájení  výstavy ve Znojmě dne 3. 5.,  na které se 
částečně podílelo  i Městské muzeum v Moravském Krum-
lově. 

Srdečně zveme, nabídka je lákavá.
Martin Kuča n

V sobotu 28. května 2016 v 16 hodin proběhne  již 23. Moravskokrumlovské setkání pěveckých 
sborů v prostorách kaple zámku. Pod záštitou Městského kulturního střediska se představí dětské sbo-
rečky při MŠ Husova a MŠ Palackého, Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma a Pěvecký sbor 
De Melodica z Božic. Hosty přivítá Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, pod vedením pana Jana 
Svobody. Srdečně vás, milí příznivci hudby, zveme k poslechu skladeb lidových, umělých a těšíme se 
na vás.

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka n

23. setkání pěveckých sborů

INFOCENTRUM 

ROZŠIŘUJE 
VÍKENDOVÝ 

PROVOZ
 Sobota 

9.00 – 12:30, 13:00 – 16.00

 Neděle 
10.00 – 12.30, 13.00 – 16.00

Městská knihovna
KVĚTEN

V průběhu měsíce května  – Literární a výtvarná dílnič-
ka na téma Přátelství – tradice a zvyky daného období 
spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné 
pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte 

dětem a Knížka pro prvňáčka
ČERVEN

1. června – 31. srpna Čtení na koupališti  - nabídka 
vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupališ-
tě. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci 
zdarma vypůjčit z regálu čtení, a zpříjemnit si tak chvíle 

na koupališti.




