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Nezávislý regionální čtrnáctideník
CHCETE KOUPIT, STAVĚT,
MODERNIZOVAT NEMOVITOST ?

NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ?
JSME TU PRO VÁS !

PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3%
ZDARMA vypracování úvěrové žádosti!
Nulový vklad - BEZ RUČITELE!
Do roku 2007 daňová úspora 14%.
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Telefon: 736 484 438
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Slovanská epopej bude
od roku 2006 v Praze !
/Moravský Krumlov/ „Pokud se Muchova Slovanská epopej
odstěhuje, bude to pro nás špatné“, komentoval události posledních
dní starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach. I když jsou
v současné době obrazy vystaveny v Moravskokrumlovském zámku, měl by se proslulý cyklus obrazů Alfonse Muchy - Slovanská
epopej stěhovat do Prahy koncem roku 2006.
Magistrát hlavního města schválil záměr postavit výstavní budovu za 150 milionů korun. Nová budova ve tvaru krabičky od sirek
postavená na delší hranu má být na holešovickém výstavišti, což
je nedaleko od Veletržního paláce, kde byla v roce 1928 Epopej
vystavena poprvé. Mělo by jít o stavbu moderního architektonického řešení, a je pravděpodobné, že se na konci roku 2006 otevře
návštěvníkům. „Zatím záměr schválila rada magistrátu. Myslím si,
že do dvou let se nemůže stihnout postavit taková budova. Jen pro
letošní rok mají vyčleněno 46 milionů, což je 1/3, a kde je těch zbývajících 104 milionů. Přesto, kdyby se to Praze podařilo, je to pro
nás špatné. Soudit se můžeme, ale nemusíme. Hlavou proti zdi ale
nepůjdeme. Každopádně budeme požadovat náhradu za odvezené
obrazy. Ve čtvrtek jsem o situaci hovořil s Jonem Muchou, ale jen
o všeobecných tématech,“ sdělil starosta Bartoloměj Pitlach.
Praha by tak získala další významnou kulturní památku a turistickou atrakci. Alfons Mucha patřil k předním secesním malířům
a jeho díla jsou ozdobou galerií po celé Evropě. Stavbu nového výstavního pavilonu chtějí podpořit i soukromé subjekty, čímž by se
mohly získat potřebné finanční prostředky. Evidují se již minimálně
dva. Tým architekta Jindřicha Smetany, který je autorem objektu,
navrhnul budovu s ocelovou konstrukcí doplněnou o skleněné výplně a vytvořil tak moderní budovu. Pražští radní předpokládají, že
slavný cyklus obrazů přiláká do hlavního města další turisty, a věří
tomu, že Muchovo dílo bude návštěvnickým magnetem.
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Starosta Bartoloměj Pitlach před plátnem A. Muchy

Také pro Krumlov je prozatím Epopej turistickým magnetem a dá
se říci, že takového formátu i jediným. „Návštěvníci chodí hlavně
na Epopej, zbytek jsou jen přidružené výstavy. Loni nás navštívilo
20 tisíc lidí, z toho 10% je z celého světa, třeba i USA nebo Japonska. Plných 90% návštěvníků tvoří naši občané. Otevřeno máme od
1. dubna, a do června to jsou především zájezdy důchodců a škol. O
prázdninách převládají rodiny a výletníci, od září opět školy. Otevřeno je od 9-12 a 13-16 hodin,“ sdělila vedoucí zámecké výstavní
expozice v Moravském Krumlově Marie Makovičková.
/mask/

ČAS-SERVICE na Krumlovsku dojezdil

/Moravský Krumlov/ Na základě žádosti o odejmutí licencí na
linky základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského
kraje, kterou podala firma ČAS-SERVICE ke krajskému úřadu,
nejezdí od 2. května její linkové
spoje v regionu Moravský Krumlov. V provozu zůstane jen linka
830510 zajišťující místní dopravu
v Moravském Krumlově.
„Je tomu tak. Celá záležitost
nezákonného postupu JMK při
zajišťováni základní dopravní
obslužnosti v našem regionu je i
nadále předmětem jak soudních
sporů, kde požadujeme náhradu
škody více jak sto miliónů korun,
tak také stížnosti směrované na
naše ustavní instituce i na Evropskou komisi. Bohužel je s tímto
omezením naší činnosti spojeno
také propuštění většího počtu pracovníků,“ uvedl člen představenstva firmy ČAS-SERVICE a.s.
Rostislav Polach.
Firmu ČAS-SERVICE k této
reakci vedl krok dopravního úřadu, který s platností od 1.7.2003
vydal jiným dopravcům licence
na zcela totožné linky, schválil
zcela totožné jízdní řády a uzavřel s těmito dopravci smlouvy
a závazky veřejné služby. Žádosti
ČASu o uzavření příslušných
smluv dopravní úřad odmítal, případně na ně nereagoval. Po celou
dobu tak za stejnou činnost jeden
dopravce dotace dostával a druhý
nikoliv. „Musím konstatovat, že
nesprávný postup dopravního
úřadu nám znemožnil další zajišťování dopravní obslužnosti.
Náklady spojené s likvidací provozu regionální dopravy budeme
vymáhat jako vzniklou škodu. Za
dané situace, kdy dopravní úřad
zjevně nehodlá změnit svoje stanovisko, by pokračování provozování dopravy naší společností
zbytečně navyšovalo vznikající
škodu a vedlo by také k dalšímu
zbytečnému čerpání prostředků
z veřejných rozpočtů,“ doplnil
Rostislav Polach.
Zda a jakým způsobem se
dopravní obslužnost dotkne
samotných cestujících se uvidí
až později. Problém by nastat
neměl, protože většina spojů je
duplicitní. Ing. Ladislav Studený
z Bítešské dopravní společnosti,
která se na dopravní obslužnosti
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na Krumlovsku také podílí, k odchodu ČASu uvedl:„V uvedené
oblasti naše dopravní společnost
zajišťuje spoje, kterých se zastavení provozu ze strany ČAS-SERVICE netýká. Nadále budeme provozovat spoje dle jízdních
řádů a požadavků krajského úřadu, v případě potřeby jsme schopni stávající spoje rozšířit.“
Starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Piltlach nám k současné dopravní situaci sdělil:
„Vše je v jednání, budeme čekat
na odezvu z krajského úřadu. Od
pondělí (2.5.) spousta spojů nepojede, podle tvrzení dopravce jde
o duplicitní spoje, ale podle mě
tomu tak ve všech případech není.
Zatím nemám zprávy o tom, že
by došlo k dopravnímu kolapsu
a děti nebo dospělí se nedostali
do školy nebo práce. Na celé
situaci mě nejvíce mrzí, že došlo
k propouštění lidí, řidičů a dílenských pracovníků v místní provozovně. Přitom nové zakázky
získali dopravci z jiného kraje,“
Jedna z cestujících z Dobřínska k pondělnímu „překvapení“
v autobusové dopravě řekla:
„Z Dobřínska jezdíval spoj ČASu
v 7.17 hodin a za dvě minuty
po něm jel Tredos. Dnes jel jen
Tredos nacpaný k prasknutí, na
některých zastávkách nezastavo-

Zastávky po ČAS-SERVICE na náměstí TGM již obsadily ostatní dopravci

val. V Krumlově vyložil cestující
a vrátil se zpět, aby pobral zbytek
na zastávkách.“
Starosta Pitlach k náhlé situaci
v osobní dopravě dodal: „V úterý
ráno jsem sedl do auta a osobně
se jel přesvědčit, jaká je v okolních obcích situace na autobusových zastávkách. Linky jezdí,
ale nestačí kapacitně. Situací se
budeme zabývat 12. května na
krajském úřadě na širším jednání
všech zainteresovaných stran.“
Další otázkou je, jakým způsobem budou využity dnes již
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prázdné autobusové zastávky
na náměstí, zda dojde k jejich
obsazení ostatními dopravci.
„Budeme nadále jednat s krajem o příspěvku na specifickou
městskou dopravu č. 830510 na
vlakové nádraží, které je za městem. S podobnou situací se potýká více jihomoravských měst,
a dostávají na ni dotace. Nechci
dělat rozbroje, ale ať jsou pevně
stanoveny stejné podmínky pro
všechna města,“ doplnil starosta
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Dnes již historická fotografie s autobusy ČAS-SERVICE
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Energoregion 2020 jednal Hledají kupce miroslavského zámku
/Miroslav/ Miroslavští zastupijednání, kdy musíme zjišťovat
se senátorem Julínkem
telé na svém 17. zasedání města
finanční bonitu a záměr výstavby,
/Ivančice/ V úterý 26. dubna proběhlo setkání zástupců starostů obcí
ležících v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany s předsedou senátorského klubu ODS, senátorem MUDr. Tomášem Julínkem k diskusi
nad novelou atomového zákona. Pánové Bedřich Mozor, Peter Pollák,
Jaroslav Pospíchal a Josef Zahradníček informovali pana senátora o aktuální situaci v souvislosti s jednáními s ČEZ, dlouhodobých potřebách
svých obcí a o prioritním významu, který novele přikládají, zvláště pak
části týkající se kompenzací obcím v havarijním pásmu jaderné elektrárny. Z následného rozhovoru v přátelské atmosféře vyplynuly určité
legislativně technické i systémové obtíže, které předložený návrh
doprovázejí, ale i nástin jejich možného řešení a následně i konkrétní
pozměňovací návrh k předmětné novele.
Celé setkání bylo zakončeno pozváními na některé kulturně-společenské akce, jež se v obcích konají. „Naše delegace Energoregionu
2020 navštívila kancelář senátora MUDr. Julínka, aby s ním projednala
naše záměry ke kompenzaci obcím v pásmu havarijního plánování. Pan
senátor, který o našem záměru ví a je s ním velice dobře obeznámen, ať
už ze senátního projednávání tzv. „atomového zákona“ předkladatelky
RNDr. Jitky Seidlové, či z našich jednání, nám vysvětlil možná úskalí
pro přijetí tohoto zákona, ale i vyslovil podporu, kterou ve svém senátním klubu aktivně prosazuje pro přijetí našich požadavků. Myslím si,
že tak si lze představit aktivní práci senátora pro svůj volební obvod,“
sdělil k jednání místostarosta Ivančic Jaroslav Pospíchal.
/jak/

odsouhlasili usnesení zmocňující
starostu Augustina Formana a místostarostu Romana Volfa k zahájení jednání s případnými zájemci
o koupi miroslavského zámku.
Na zastupitelstvu zhodnotil proběhlé referendum Roman Volf.
„Za prvé bych chtěl poděkovat
všem, kteří k referendu přišli.
I když je referendum z právního
hlediska neplatné, dává nám
dostatečný přehled o tom, jaký
názor má těchto 700 lidí, co se
zúčastnilo. Z 90% jednoznačně
panoval názor, že se má zámek
prodat,“ uvedl Roman Volf.
V současné době město eviduje
tři zájemce. Před časem čtvrtý
z případných zájemců odstoupil
s odůvodněním, že náklady na
přestavbu jsou příliš vysoké.
„Jedná se o jednu plzeňskou
firmu, rakouskou firmu a jednu
českou firmu s rakouskou účastí.
Tyto firmy jsou zatím neprověřené. Samozřejmě, že o výsledcích
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Miroslavský zámek

budeme zastupitele i veřejnost
informovat,“ doplnil Roman Volf
na závěr jednání.
Město Miroslav je od roku 1993
vlastníkem zámku, který získalo
do svého majetku od ministerstva
zemědělství. Jde o významnou
stavbu, která je dominantou města několik století. Bohužel se ukázalo, že odchodem zemědělského
učiliště také skončilo smysluplné
využití této památky. Od té
doby zámek, i přes snahy udržet
alespoň jeho současně žalostný
stav, jen chátrá. Město doposud
zajistilo vyčištění půdních prostorů od nánosů holubího trusu,
kterého bylo odvezeno více jak
třicet tun. Po dobu několika roků
také prosakovalo vodovodní i odpadní potrubí do konstrukce stavby. Veškeré sítě musely být odpojeny a prohnilá podlaha v přízemí
zámku musela být vytrhána, aby
bylo zajištěno dostatečné větrání
celého objektu.
/mask/

Nová potravinová legislativa EU platí už rok !

Juránek novým předsedou

/Brno/ Na svém zasedání 21. dubna 2005 rozhodla Rada Vinařského
fondu o novém obsazení funkce předsedy. Všemi přítomnými členy jím
byl zvolen hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který tak
ve funkci nahradil Antonína Kmenta. Rada Vinařského fondu je devítičlenná, na období tří let ji jmenuje ministr zemědělství. Úkolem rady
je mimo jiné rozhodovat o uvolňování finančních prostředků na marketink a propagaci vín, rozvoj vinařské turistiky, udržování kulturních
tradic spojených s vinařstvím nebo například na podporu domácích
i zahraničních výstav vín. Úkolem Vinařského fondu před vstupem ČR
do EU bylo za pomocí prostředků získaných jako platba odvodů od
pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu podporovat
výsadbu a obnovu vinic před vstupem ČR do EU a dále podporovat
propagaci prodeje vína. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako
organizace v ostatních vinařských zemích Evropy. Poslání podporovat
vinohradnictví a vinařství je jeho stěžejní náplní i po vstupu ČR do EU. /jak/

Sportovní
obchod

M sport

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

KOPAČKY A OBUV
zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

TENISOVÉ RAKETY
zn. WILSON, BABOLAT, PRINCE, HEAD, DUNLOP, ...

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60%

Dne 20. května 2004 vstoupily v platnost nové předpisy
Evropského společenství, jejichž
ustanovení začne být vymáháno
od 1. ledna 2006. Jsou to:
- nařízení 852/2004 o hygieně
potravin
- nařízení 853/2004 se specifickými předpisy ohledně hygieny
živočišných potravin
- nařízení 854/2004 o úřední kontrole potravin živočišného původu
- směrnice 2004/41 o změně
dosavadních předpisů specifických z hlediska komodit
Rozdělení kompetencí na úseku kontroly hygieny potravin
v České republice je upraveno
zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
tak, že dozor nad produkcí a uváděním rostlinných a živočišných
potravin do oběhu je svěřen orgánům Státní veterinární správy
a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, orgánům ochrany
veřejného zdraví (hygienickým
stanicím) podléhají zařízení
stravovacích služeb. Proto z hle-

OBEC VIŠŇOVÉ
pronajme lékárnu na náměstí
k podnikání v oboru.

diska ochrany veřejného zdraví je
nejvýznamnější právě směrnice č.
852/2004 o hygieně potravin.
Směrnice 852/2004 nahrazuje
dosavadní směrnici 93/43 o hygieně potravin a stanovuje základní
hygienická pravidla, která jsou
použitelná pro všechny stupně
produkce, výroby a distribuce potravin, včetně exportu. Směrnice
obsahuje následující principy:
1) primární zodpovědnost za
bezpečnost potravin je na provozovateli podniku
2) bezpečnost potravin je nutno
zajišťovat v celém potravinovém
řetězci (poznámka redakce: „od
farmy na stůl“)
3) je nezbytné zajistit skladování potravin při bezpečné
skladovací teplotě a především
dodržovat chladící řetězec
4) uplatnit principy HACCP
(systém kritických bodů) společně s aplikací principů správné
hygienické praxe, což znamená
posílení primární zodpovědnosti
provozovatele
5) příručky správné praxe jsou

hodnotným nástrojem pro aplikaci hygienických pravidel a principů HACCP na všech úrovních
potravního řetězce
6) na základě vědecky podloženého hodnocení rizik je nezbytné
stanovit mikrobiologická kritéria
a teplotní podmínky
7) je nutné zabezpečit, že
potraviny importované do Společenství odpovídají ekvivalentním
požadavkům Společenství.
Členské státy na národních
úrovních přijmou předpisy, které
napomohou k dosažení požadavků obsažených ve směrnici.
Podle dříve uveřejněných
průzkumů nejméně 20 % potravinářských podniků, které uvádějí potraviny do oběhu, dosud
vůbec nemají uplatněny základní
principy pro zajištění bezpečnosti
potravin (HACCP) a nevyhovují
tak směrnicím EU i přesto, že
pro potravinářské podniky je
zavedení HACCP povinné již
od 31. prosince 1999! Jelikož
pro provozovatele ostatních typů
zařízení byla povinnost zpraco-

Akce

W H C therm., s.r.o.

je z technických důvodů

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

Miss Epopej 2005
přeložena

Kontakt:
Obec Višňové, č.p. 212
671 38 Višňové, okr. Znojmo
tel./fax: 515 339 130
e-mail: obec.visnove@worldonline.cz

na 15.10. a 22.10. 2005.
Přihlášky na telefon:
724 712 435
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STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

AKCE NA KVĚTEN
Cihla KERATHERM 44 P+D

43,10 Kč/ks

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEŘÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

Dlažba zámková 6 cm
přírodní

235,- Kč/m2
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Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 437 323

vat obdobný systém ke zvládání
zdravotních rizik uložena později
(stravovací služby do 1. května
2004, prodejny potravin do 1.
května 2005), lze očekávat, že
v těchto oblastech je situace ještě
horší.
Apelujeme proto na všechny
provozovatele restaurací, vývařoven, jídelen, bufetů, stánků s občerstvením, prodejen potravin
a podobných zařízení, aby sami
posoudili, zda právě v jejich zařízení jsou principy systému kritických bodů zavedeny a správně
uplatňovány a případně aby tak
co nejdříve učinili. Mohou se
tak vyhnout mnoha nepříjemným
sankcím, které vyplývají z nedodržení platné legislativy.
Případné dotazy zodpoví odborní pracovníci Zdravotního
ústavu se sídlem v Brně, Mgr. A.
Peřina a MUDr. M. Hrazdilová
na telefonních číslech
545 425 365-7, příp. prostřednictvím těchto e-mailových adres:
ales.perina@zubrno.cz
marie.hrazdilova@zubrno.cz

399,00 Kč/10m2
Ceny jsou včetně DPH

Dvořákova 639, M. Krumlov
tel./fax: 515 323 320

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Lubomír Becha

HYDROIZOLACE

ploché støechy • balkony, terasy • bazény
Špièkový materiál, životnost až 50 let.
Záruka na práci 10 let.
Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

MODRÁ PYRAMIDA

STAVEBNÍ SPOŘITELNA

FINANCE PRO VAŠE BYDLENÍ
Miluše Bechová
finanční a úvěrový poradce
Vedrovice 288, 671 75
tel.: 515 336 836, 605 155 778
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Miroslavští senioři předmájově bilancovali Miláčka rodiny si vycpali
/Miroslav/ V Miroslavi se
koncem měsíce dubna konalo
v Domě s pečovatelskou službou
předmájové přátelské posezení
seniorů, které zorganizoval Klub
miroslavských seniorů. Hned
v úvodu si řekli, co je čeká a na
jaké akce se do budoucna mohou
těšit a projednali probíhající první
přípravy na zářijovou konferenci.
Poté následovala volná zábava a k tanci a poslechu zahrála
skupina Dněpr. „Dnešní akce je
brána jako předmájové přátelské
posezení, kde se většina našich
členů setkává. Těch hlavních společenských akcí, které pořádáme,
je devět, toto je jedna z nich a
pořádáme ji v DPS. Jednak to tu
máme zdarma a je tu bezbariérový přístup. Občerstvení nám
zafinancovali sponzoři, protože
členové platí roční příspěvek jen
30 Kč, ale jinak se naše děvčata
postarala o finální přípravu,“ prozradil k akci předseda klubu Otto

foto: mask

Schlesinger.
Z malé statistiky klubu vyplývá, že 121 členům je dohromady
rovných 8000 let a průměrné stáří
člena je 66 let. Nejstarším členům
paní Bednářové a panu Veselému
je přes 90 roků. „V členské základně se odráží i současná nedůvěra k politickým stranám a je
dosti patrná. Důležité je, že jsme
zájmové sdružení seniorů a členů
nám stále přibývá. Děláme si co
se nám líbí, nikdo nás neorganizuje. Našich akcí se zúčastňují
i nečlenové, kteří asi mají důvod,
proč nejít do naší organizace. Přitom my jsme nepolitické sdružení
a evidujeme kolem 600 lidí, kteří
se našich akcí zúčastňují. Pomáhá
tomu i sedmnáctičlenný výbor,
který je aktivní, schází se pravidelně a vymýšlí stále nové akce.
Já jsem nejmladší člen sdružení,
a musím říci, že je to radost s těmito lidmi pracovat,“ doplnil na
závěr Otto Schlesinger. /mask/

Šest desetiletí od vybombardování Krumlova
/Moravský Krumlov/ Ve středu 5. května proběhla na Městském úřadě vernisáž výstavy připomínající hrůzné chvíle spojené
s vybombardováním Moravského
Krumlova. Vystavené exponáty,
mezi něž patří především dobové
fotografie, autentické dokumenty,
novinové výstřižky, ale i letecká
puma, zachycují období před
válkou, po náletech i postupnou
obnovu Moravského Krumlova.
Vernisáž za Moravskokrumlovskou historickou společnost
zahájil jeden z organizátorů
Jaroslav Ptáček slovy: „Výstavu
jsme začali připravovat zhruba
v půlce února, kdy se dala dohromady skupina nadšenců,
kteří mají zájem o historii našeho

města. Materiály jsme získávali
od pamětníků, většina fotografií
pochází od Václava Olivy, ale i
dalších. Podnětné jsou také zveřejněné vzpomínky pamětníků.
Získali jsme i mapu Krumlova,
na které jsou barevně vyznačeny
vybombardované domy.“
Poté se ujal slova hejtman JM
kraje Stanislav Juránek a další
hosté. „Tato výstava je ohromně
inspirující, člověka opravdově
oslovuje a umožňuje mu nahlédnout do minulosti,“ sdělil
své dojmy jeden z návštěvníků
Tomáš Třetina. „Ať je válka jakákoliv a o komkoliv, je to vždycky
bolestná hrůza, což dokumentuje i tato výstava,“ řekl závěrem
Bartoloměj Pitlach.
/mask/

foto: mask

foto: mask

/Miroslav/ „Jednoho dne mi
starší manželé z Brna přivezli
šestiletého mrtvého krokodýla
- domácího mazlíčka. Chovali ho
doma a vypiplali si ho odmalička.
Protože už byl velký, zlý a nezvladatelný, nechali ho od veterináře utratit. Protože paní si ho
chtěla nechat na památku, přivezli ho ke mně, abych jim ho vypreparoval,“ začal své vyprávění
Marián Kucharik z Miroslavi.
„Nejdříve jsem ho musel
stáhnout, vykuchat, namočit do
speciálních přípravků a znovu obléknout již na vytvořený model.
Osadil jsem umělé oči a nechal
jsem ho uschnout. Následovala
povrchová úprava lakem a umístění na podložku. Speciálně na tohoto krokodýla jsem si musel nechat dovézt přípravky až z USA,
u nás nejsou běžně k sehnání.

Samotná práce mi zabrala asi
80 hodin času,“ dále vysvětloval
pracovní postup pan Marián.
Nejčastěji lidé nosí domácí
mazlíčky, jako andulky a ostatní
papoušky. Z těch volně žijících to
jsou především lovecké trofeje,
například kuny, bažanti, tetřívci,
sojky, u rybářů převládají hlavy
štik, sumců a výjimkou není
ani celý kapr. Preparuje i zvěř
dovezenou si ze zahraničí,
především z loveckých výprav
z celého světa. Pracoval například
na medvědovi i antilopách, nebo
na jelenu sika.
„Vypreparovat jde prakticky
všechno. Občas mě o spolupráci
požádá i muzeum Vysočiny v Jihlavě. Ovšem krokodýl byl zajímavý i pro děti ze školky, která se
celá přišla podívat,“ dodal závěrem Marián Kucharik.
/mask/

Suchohrdly u Miroslavi, tel.: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 7.00-12.00

Výhodně nabízíme: • zdící materiály: POROTHERM, KERATHERM, SUPERTHERM, YTONG, PORFIX
• Maltové směsy PROFI: MK1, MK2, MP3, MP4, Porotmel, Estrich, ... • Střešní okna VELUX o 10% levnější !

AKCE TONDACH : Glazovaná taška za cenu engoby, engoba za cenu režné.
do konce května
MIMOŘÁDNĚ LEVNÁ BRNĚNKA- režná i engoba.

Zdící malta
NOVÝ VÝROBEK:
pro zdění
tvarovky v provedení GRIND
a spárování
10MPa, 0 až 4 mm

Betonové zboží KB-blok

Štípané tvarovky:
155x190x390mm
195x190x390mm
295x190x390mm

Tvarovka
pro ztracené bednění:
150x190x390mm
190x190x390mm
290x190x390mm
390x190x390mm

Garden stone

Palisáda

Klasik

Přijímáme objednávky na předzásobení:
Kostka z Bíliny - 185 Kč/q • Ořech 1 z Bíliny - 180 Kč/q • Kostka Most - 166 Kč/q
Ořech 1 Most - 175 Kč/q • Brikety - 245 Kč/q • Černé uhlí ořech - 330 Kč/q
VÝPRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET: ø 7,5 cm - 26 Kč/8kg, ø 9 cm - 30 Kč/10kg (paletový odběr)

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4-komorového
Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

PRODEJNA

STOLAŘSKÝCH MATERIÁLŮ
Po - Pá: 8.00 - 16.00, So: 8.00 - 11.00 hodin

• Desky laminované a lakované, sololaky, sololity, laťovky, překližky, OSB desky
• Hrany bez lepidla, hrany s lepidlem
• Kuchyňský program, pracovní desky, dřezy, reling systém, dvířka
drátěný program, závěsy na skleněné dveře, výsuvy
• Kování, nohy, stojany, nožky, zámky, vruty, úchytky a věšáky
• Lepidla, silikony, tmely
• Podlahy, obklady, parapety, dveře interiérové, palubky
• Brusiva, pilové kotouče a další

10% SLEVA na plovoucí podlahy Kronospan a Egger,

Mezírka 1, BRNO

tl. 7 mm, 8 mm, 8,3 mm. Akce je platná do konce května.

tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Telefon/fax: 515 322 341

www.plastovaoknafinstral.cz
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Den Země v našem regionu V Miroslavi uctili památku obětí II. světové války

foto: jak

/Moravský Krumlov, Hostěradice/ Planeta Země oslavila svátek
a děti z Domu dětí a mládeže v Moravském Krumlově jí daly malý
dárek. Stačilo ji trochu vyčistit, učesat a obléknout do svátečního hávu
a ona se jim odměnila svěží jarní zelení a květy na místech, která již nehyzdí odpadky. Akce ke Dni Země spojená s úklidem města se setkala
s velkým ohlasem, spousta dětí přišla přiložit ruku k dílu a odstranily
odpadky ve městě i okolí. Za odměnu získaly volnou vstupenku
na diskotéku. V pátek proběhly na náměstí T.G.M oficiální oslavy Dne
Země. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží s ekologickou
tématikou. Součástí byla také vernisáž a ocenění prací soutěže Modrá
planeta. Výtvarná a literární soutěž s tématem Svět není na jedno použití se setkala s početnou účastí jednotlivců i kolektivů. „Akce byla velmi
úspěšná, občané se informovali poměrně často. Trochu nás zlobil vítr,
který dělal s vystavenými obrázky své, přesto se přišly podívat davy
lidí,“ uvedla organizátorka Lucie Chaloupková z DDM. „Tuto akci
hodnotím velmi dobře, jedná se již o třetí ročník a myslím si, že práce
dětí vypovídají o zájmu k ekologii a budoucnosti nejen našeho města,
ale celé Země. Určitě budeme v těchto akcích pokračovat,“ uvedla
místostarostka Marie Valachová poté, co předala věcné ceny vítězům.

foto: jak

Děti v Hostěradicích v rámci oslav Dne Země sázely stromy. Žáci
z místní základní školy zasadili tři vzrostlejší stromy spolu s místní
ekologickou aktivistkou Ivonou Brzobohatou, která celou akci zorganizovala. Javor, lípa a platan obohatily parčík ve středu Hostěradic.
„Nadace Partnerství vypisuje granty, proto mě napadlo požádat o příspěvek na tři stromy života. Protože byl náš park prázdný, napadlo mě,
že by se to tu mohlo zvelebit a obnovit zeleň. Rozhodla jsem se sázení
spojit s Dnem Země a zapojit do této akce také děti ze školy. Snad
mohlo přijít více lidí,“ uvedla Ivona Brzobohatá. „Ke Dni Země každoročně připravujeme takové branné cvičení se stanovišti, kde děti plní
úkoly zaměřené na ekologii, poznávají rostliny a živočichy a určují, co
do přírody nepatří. Obejdeme Hostěradice a vysbíráme odpadky. Letos
jsme část přesunuli do tělocvičny, z důvodu počasí. Uspořádali jsme
i výtvarnou soutěž a vyhodnotili ji drobnými sladkostmi. Finále bylo
dnešní sázení stromů,“ uvedla ředitelka ZŠ Hostěradice Mgr. Pavlína
Kocianová. „My jsme tuto aktivitu uvítali, tato akce je účelná a prospěšná nám všem, protože dnes se více kácí než vysazuje. I z ekologického hlediska jsme rádi, že jsou tu tyto aktivity,“ doplnil místostarosta
Hostěradic Josef Plch, který zajišťoval technickou část výsadby. /jak/

Slavili první máj po svém

/Miroslav, Vedrovice/ Nedělní ráno 1. května začalo v Miroslavi
oslavou Svátku práce a vstupu ČR do Evropské Unie vystoupením
mažoretek u kulturního domu a konaly se rybářské závody mládeže
v Ramoši, které zorganizovali Miroslavští rybáři. V průběhu celého
dne bylo možno si zajít na přátelské posezení s občerstvením a živou
hudbou v letním kině, k občerstvení bylo maso na kotlíku a uzená
cigára. Oproti tomu děti se svými kantory otevřely v základní škole
výstavu Toulky historií. „Tu tradici pořádání dětských rybářských závodů v rámci oslav 1. máje máme již 30 let. Zajistili jsme občerstvení,
smaženého kapra, douzované cigáro a menší kulturní program. Hraje
nám tu skupina Navzdory. Je i tradičně velká návštěvnost lidí. První
cenu pro vítěze věnovala místní organizace ČSSD Miroslav, a je to rybářský prut za 2.000 korun,“ sdělil předseda místních rybářů Josef Diviš. „K chytání ryb mě přiměl táta s bráškou. Dnes bych chtěla vyhrát,
zatím jsem chytla kapra s mírou 52 cm na žížalu,“ sdělila jedna z malých účastnic desetiletá Karla Preisingerová. Soutěž vyhrál a rybářský
prut si nakonec odnesl starší bratr malé Karly, Jirka Preisinger.
Ve Vedrovicích upořádali takzvaný Den obce, což byl nezávazně
komponovaný program k oslavě Svátku práce, 1. výročí vstupu do EU
a 60. výročí osvobození Vedrovic Rudou armádou. Akce byla zahájena v 10 hodin na návsi mírovým poselstvím, vypuštěním balónků
a vzletem holubic. Místní děti do balónků před naplněním dávaly vzkazy
a doufají, že se jim někdo ozve, až balónek spadne. Poté následoval bohatý kulturní program po celý den. „Chtěla bych si dnešek užít se synem.
Určitě se podíváme na promítání dobového filmu z osvobozování, a jsou
tu jiné kulturní akce, navíc pěkně svítí sluníčko,“ odůvodnila svoji účast na
oslavách Eva Medková. Samozřejmě se slavilo i na jiných místech našeho
regionu, ale z pochopitelných důvodů jsme nemohli být všude.
/jak/

/Miroslav/ V úterý navštívila
delegace veteránů druhé světové
války Miroslav a položila kytici
k památníku obětem války.
Pplk. Jiří Stanislav, Plk.
Vladimír Palička - řidič tanku
Žižka, Zoe Svobodová - Klusáková - dcera prezidenta a generála
Ludvíka Svobody, Gen. Činčar
- letec z druhé světové války, Plk.
Jiří Železný a Hana Běhounková
z domácího odboje si poté za
doprovodu místostarosty Romana
Volfa prohlédli výstavu Miroslavští Židé v kulturním domě a
stálou výstavu děl akademického
sochaře Pavla Krbálka.
„K příležitosti 60. výročí konce druhé světové války bychom
si toto výročí měli připomínat.
Protože jsem jihomoravák a jsou
tu stále živé emoce z osvobozování, považovali jsme za vhodné
navštívit s veterány II. světové
války městečka jako je Miroslav,
Hostěradice, Vémyslice a Rešice,
kde všude jsou pomníky našim
hrdinům, a toto se dnes naplnilo. Jsme rádi, že se nám dostalo
milého přijetí od místostarosty
Romana Volfa,“ sdělil mluvčí

foto mask

Československé obce legionářské
a veteránů naší republiky podplukovník Jiří Stanislav.
„Mnoho nás zahynulo, a za-

hynulo za tuto vlast, aby byla
svobodná od německých utlačovatelů. Šli jsme dobrovolně,
nikdo nás nenutil. Všichni jsme

věděli, že vlast je naše a musíme za ni bojovat,“ zavzpomínal
plukovník Vladimír Palička, řidič
tanku Žižka.
/mask/

Cesta ke svobodě - výstava
fotografa Josefa Kristiána
/Moravský Krumlov/ V Městském kulturním středisku byla vernisáží zahájena výstava pamětníka válečných událostí a fotografa Josefa
Kristiána s názvem Cesta ke svobodě. Na výstavě je možno shlédnout
dokumenty od okupace v roce 1938 až po dnešní dobu. Výstavu osobně
zahájil sám autor svými vzpomínkami. Ve svém projevu uvedl, jak sám
prožil zabrání Moravského Krumlova, o nuceném vystěhování Čechů,
státních institucí a o počínání Němců. Výstava obsahuje fotografie příchodu německé armády do Krumlova, situaci po bombardování města
a dále pak postupné budování jednotlivých částí města. Jsou tu také
dokumenty o postupu Rudé i Americké armády při osvobozovacích
bojích. „V neděli 6. května v dopoledních hodinách se nad Krumlovem objevila dvě letedla, která na město shodila několik pum. Toto se
opakovalo v různých intervalech asi 30 minut, až do večera 7. května.
Celé město bylo v plamenech. Po ukončení náletů byl odhad, že město
bylo zničeno ze 76 %. Uvádí se, že bylo usmrceno třináct občanů,“ uvedl
ve své výpovědi Josef Kristián.
/mask/

foto mask:

Přímý účastník bojů Zdeněk Mareš

foto mask

Také v Ivančicích proběhly
oslavy osvobození
/Ivančice/ První oslavy 60. výročí osvobození proběhly v Ivančicích. Ty také byly v regionu
osvobozeny jako první. Oslava
se odehrála v ivančickém kině
Réna, jako vzpomínková akce
k osvobození města Rudou armádou. Vedení města zorganizovalo
tuto akci formou působivé multimediální projekce s dobovými
fotografiemi a osobitou výpovědí
přímého účastníka Zdeňka Mareše. Ten zaujal podrobným výkladem o průběhu osvobozovací
operace, jak ji sám prožil.
Poté starosta města MUDr.
Vojtěch Adam přivítal atašé generálního konzulátu Ruska v České

republice pana Alexeje Andrejeviče Isačenka s chotí a přímé
účastníky válečných operací. Ve
svém projevu mimo jiné uvedl: „I
v současné době je situace taková, že svět není úplně klidný, není
takový, aby si člověk nemusel
dělat starosti o budoucnost.“
Oslavu zpestřilo kulturní pásmo
žáků ivančických škol přednesem
básní a vystoupení ivančického
pěveckého sboru. Podle slov starosty Adama by toto výročí mělo
posloužit k tomu, aby lidé nezapomněli, a myslí si, že to byla
velmi důstojná oslava k tomuto
výročí a připomenutí si velkých
dějinných předělů.
/mask/

Pietní akt obětem holocaustu v Moravském Krumlově
/Moravský Krumlov/ U příležitosti 60. výročí od konce II.
světové války uspořádala Federace židovských obcí v ČR a město
Moravský Krumlov pietní akt, při
kterém byla odhalena pamětní
deska obětem holocaustu na židovském hřbitově.
Slavnostní události konané ve
středu 4. května na židovském
hřbitově se zúčastnil hejtman
Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek, předseda Židovské
obce Brno Pavel Fried, starosta
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach s místostarostkou
Marií Valachovou, zastupitelé
města a široká veřejnost.
„V tuto dobu si připomínáme
výročí od konce II. světové války
a v souvislosti s osvobozením
je důležité vzpomenout si, co se
během té války stalo. Holocaust
na židovském národě je takovou
věcí, na kterou bychom neměli
zapomínat. Protože některé tota-

litní systémy k tomu zase směřují
a já bych byl velmi nerad, kdyby
se to znovu opakovalo. Takže
chci, aby tady byla připomínka
na lidi, kteří tady s námi mohli
být nebo jejich děti, a nestojí tu,
protože byli připraveni o život,
protože jejich národ byl prohlášen za určený k likvidaci,“ sdělil
k proběhlé pietní akci hejtman
JM kraje Stanislav Juránek.
Akci finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu
a soukromí sponzoři. Město
Moravský Krumlov přispělo
finanční částkou 20.000 Kč na
zhotovení pamětní desky, žáci
SOU v Moravském Krumlově
pod odborným vedením zhotovili
vstupní bránu a pomohli při konečném úklidu areálu židovského
hřbitova. Odborný výklad o židovském hřbitově připravila Mgr.
Eva Grunová, hebrejské žalmy
zazpívali Milada Sedláková a Jiří
Neufeld.
/mask/

foto mask:

Hejtman JMK Stanislav Juránek odhaluje pamětní desku
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Zeptali jsme se: pana Mgr. Bořivoje Zieglera, ředitele ZŠ Ivančická

Mgr. Bořivoj Ziegler

V souvislosti s vývojem základního školství v Moravském
Krumlově jsme položili několik
otázek zastupiteli Moravského
Krumlova a řediteli ZŠ Ivančická.
V Moravském Krumlově se
vytváří koncepce základního
školství, Vy jste jednak politicky
činný, jednak jste ředitelem
školy. Jak vidíte celou situaci
ze svého pohledu?
Odbor školství a kultury ve spolupráci s komisí pro výchovu a
vzdělávání při MěÚ zpracovává
Koncepci dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání
v Moravském Krumlově. Celý
materiál má být hotov a předložen
veřejnosti k 30.6.2005 a vychází
samozřejmě i ze spolupráce
s řediteli a zaměstnanci jedné
MŠ a dvou ZŠ v Moravském
Krumlově. Ti se již nyní podílejí
na zpracování tohoto dokumentu
svými náměty, příspěvky, ale i předloženými vlastními koncepcemi.
Rodiče, jejichž děti navštěvují
místní školy, zřizovatel požádal
o vyplnění anonymního dotazníku,
ze kterého má v úmyslu čerpat
podklady pro vytvářenou koncepci.
Zpracování tohoto dokumentu
považuji za velký přínos v dalším

rozvoji školství v Moravském
Krumlově. Problém však vidím
v tom, že koncepce již měla být
vypracována nejméně před 5
lety a možná bychom se všichni,
včetně rodičovské veřejnosti, nedostávali do současných problémů.
Počty narozených dětí v Moravském Krumlově a okolí jsou
alarmující již několik let. Došlo
k redukci mateřských škol, ale
kapacity základních škol nebyly
omezeny. Naopak v posledních
5 letech došlo k jejich navýšení.
Jednoduše řečeno - dvě základní
školy, každá s kapacitou 550 žáků,
jsou pro město s 6000 obyvateli
a nedostatkem pracovních příležitostí opravdu přepychem.
Na školu, ve které jste ředitelem, bylo veřejností upozorňováno.
Například, že vedení nemá cíle,
že panují špatné osobní vztahy
v učitelském sboru, že jsou
nepromyšleně sepsané pracovní
smlouvy, což může mít také za
následek odliv žáků.
Vaše vyjádření v posledním
čísle Zrcadla vychází opět ze
známé tiskové agentury „jedna
paní povídala“, případně „jeden
kantor povídal“. Neslyšel jsem
jediné oficiální stanovisko jakéhokoliv zástupce veřejnosti k těmto otázkám (navíc mám pocit, že
v Zrcadle jste psal o kantorech a
ne o veřejnosti!?). A že by na odliv
žáků měly vliv nepromyšleně
sepsané pracovní smlouvy?
Kromě toho, že v Moravském
Krumlově a jeho okolí je obecně
málo dětí, jsou možná jedním
z důvodů odlivu dětí právě takové
„zaručené“ informace! Proto nám
nezbývá než „poděkovat“ za
již zmiňovaný článek v čísle 08
Zrcadla. Vaše konstatování, že
na ZŠ Ivančická zřejmě není

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

něco v pořádku (když nikdo
neví vlastně co, jen něco někde
zaslechl?), nám opravdu dělá
medvědí službu.
Přesto (nebo právě proto) odpovím na Vaši otázku. Žádný
z ředitelů (kterékoliv organizace)
nemůže nastupovat na trůn bez
dlouhodobých vizí. Vaše vyjádření více méně obviňuje zřizovatele, že na místo statutárního
zástupce jím zřízené organizace
posadil ředitele bez zpracované
koncepce. Můžu všechny, kteří
se při čtení dostali až do tohoto místa, ubezpečit, že ze zpracovaných koncepcí škol vychází
všichni ředitelé při tvorbě
ročních plánů práce i dalších
dokumentů. Společně s koncepcí
rozvoje školy a plánem práce
zpracovávají i plán personálního
rozvoje s výhledem na nejméně
pět let do budoucnosti.
Možná, pokud příště budete
informace ke svým článkům
čerpat z jiných zdrojů než je
výše zmíněná agentura, dozvíte
se, že v inspekční zprávě ČŠI
(hloubková inspekce proběhla
na ZŠ Ivančická v termínu od
11.-14.května 2004) 9-ti členný
tým inspektorů konstatuje, cituji:
„Personální podmínky v základní
škole umožňují efektivní vzdělávání a výchovu žáků, realizaci
vzdělávacího programu a jsou
celkově na vynikající úrovni.
Organizace činnosti a provozu
školy, nastavené kontrolní mechanismy, systém dalšího vzdělávání, vedení zaměstnanců i jejich
hodnocení jsou promyšlené a
umožňují bezproblémový chod
školy. Ve srovnání s inspekčními
zjištěními v roce 1999 si škola
udržuje velmi dobrou úroveň ve
všech oblastech své činnosti.“

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745
606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz
www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Ještě se vrátím k problematice
vztahů mezi zaměstnanci. Píšete
o kolektivu 40 živých bytostí,
bytostí z masa a kostí (ne loutek
nebo naprogramovaných robotů)!
Nevím, jestli jste někdy pracoval
v tak velkém kolektivu, ale tady
vztahy musí vznikat! Pěkné i
nepěkné, to je podstata lidského
soužití. Takovéto vztahy vznikají
všude tam, kde je víc lidí pohromadě. A protože je škola více
sledovanějším objektem zájmu
veřejnosti (než například výrobní
podnik), „zaručené“ informace se
stávají lidovým koloritem. Vím
ale naprosto přesně, že se neodrážejí ve vztahu k žákům ani jejich
zákonným zástupcům.
Řekněte nám tedy, co organizujete pro žáky, a jak se u vás
rozvíjí mimoškolní činnost?
Znovu mi dovolte citovat ze závěrečné zprávy ČŠI: „Škola věnuje
velkou pozornost mimoškolní
a zájmové činnosti žáků, která je
zaměřena na sportovní, umělecké
a poznávací aktivity. Žáci se
úspěšně zapojují do řady soutěží
a olympiád na okresní, regionální
a celostátní úrovni.“
Škola již 12 let spolupracuje
s rakouskou Hauptschule v Sankt
Leonhardu, což podporuje rozvoj
partnerských vztahů mezi oběma
městy. Každoročně se uskutečňují
vzájemné návštěvy žáků a učitelů
v St. Leonhardu a rakouských
přátel v Moravském Krumlově.
Žáci obou škol mají tak příležitost
spolu komunikovat nejen v němčině, ale i v angličtině.
Od roku 1994 vychází 1x
měsíčně časopis Junior. Redakční
rada, složená ze žáků školy, v něm
přináší pravidelné informace
o sportu, módě i o populárních
osobnostech. Prezentovány jsou

literární a výtvarné příspěvky žáků i hodnocení kulturních a sportovních akcí pořádaných školou.
Zveřejňovány jsou úspěchy žáků
v soutěžích a olympiádách i názory
a postoje žáků k problematice prevence sociálně patologických jevů.
Svoje názory, přání i stížnosti
mohou žáci sdělovat také
prostřednictvím zástupců tříd na
žákovském parlamentu, který se
schází 1x za 6 týdnů. A pokud
nechtějí svůj názor vyslovit před
ostatními, mají možnost svoje
starosti a problémy napsat a
vhodit do schránky důvěry.
Škola organizuje letní dětskou
prázdninovou rekreaci v Biskupicích, žáci jezdí na školu v přírodě,
připravují školní akademii, organizují soutěž okolních škol ve
sportovní gymnastice „Kladinka“,
zábavný program ke Dni dětí,
protidrogový turnaj žáků 9. ročníků okolních škol s názvem „Stop
drogám“ a mnoho dalších akcí,
soutěží a turnajů. Škola je velmi
úspěšná v okresních i krajských
olympiádách z matematiky, dějepisu, českého jazyka, chemie.
Sportovní gymnastky i členky souboru pódiových skladeb se pravidelně zúčastňují republikových
finálových kol. Ve škole je
založen třicetičlenný pěvecký
soubor, který se v průběhu roku
zúčastňuje všech společenských
a kulturních událostí v Moravském
Krumlově.
Víme, že se na škole úspěšně
rozvíjí program pro předškoláky,
co nám o něm povíte?
Projekt Metoda dobrého startu
předložila paní učitelka Mgr.
Hana Vančurová. Zároveň se stala
i jejím velkým propagátorem
a realizátorem. Co je jejím
cílem? Je to program, který

zahrnuje všeobecnou přípravu
dětí předškolního věku na jejich
vstup do základní školy. Je to
vstupní metoda učení se čtení,
psaní a počítání, usnadňuje
dětem zvyknout si na kolektiv
a pracovat v něm, seznámit se
s prostředím školy, soustřeďuje
se na rozvoj jemné a hrubé
motoriky, přispívá k rozvoji řeči,
zrakového a sluchového vnímání.
Jde vskutku o revoluční metodu,
která se zatím nikde na okrese
Znojmo neprovádí. Alespoň ne
v takovém rozsahu. Každý týden
v pátek k nám na školu přivádí
paní učitelky z MŠ Husova a Rakšice celkem 37(!) předškoláků.
Celé dvě vyučovací hodiny se
těmto dětem plně věnuje paní
učitelka Vančurová. Samotné vyučovací celky probíhají v učebně,
tělocvičně, školní jídelně, atriu
školy. Všechny lekce jsou pro děti
samozřejmě bezplatné. Pomůcky
(pracovní sešity, pastelky apod.),
i pro předškoláky, kteří nejsou
zapsaní na ZŠ Ivančická, platí
škola. Projekt byl zahájen 11.2. a
dosud se setkáváme pouze s pozitivními reakcemi dětí i rodičů.
Pokud se budou objevovat i
nadále takové „důvěryhodné“
informace, kterým bude veřejnost
věřit více, než skutečnosti, těžko se proti nim bojuje a pošramocený kredit se špatně získává
zpět. Škola na ulici Ivančická je
položena v krásném prostředí horního zámeckého parku. Děti se učí
s výhledem na nádhernou přírodu
v prostorných, světlých třídách. O
personálním zabezpečení školy,
školních akcích i mimoškolních
činnostech jsem již hovořil.
Myslím, že děláme pro to, aby se
dětem u nás líbilo, maximum.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Audi A4 1,9 TDI

Audi A4 Avant 2,5 TDI

Audi A6 2,5 TDI automat

Audi A8 2,5 TDI quattro

2x airbag, ABS, orig. rádio, alarm, el.
okna a zrc., alu kola, centrál dálkový

klima, 10x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., tažné, tón. skla, ...

aut. klima, 1x airbag, ABS, el. okna
a zrc., alu kola, tažné, centrál

aut. klima, sat., 8x airbag, ABS,
xenony, kůže, vše v el., 4x4

r.v. 1998, cena 199.000 Kč

r.v. 2000, cena 279.000 Kč

r.v. 1996, cena 159.000 Kč

r.v. 1999, cena 449.000 Kč

BMW Z3 2,8 kůže

Honda Civic 1,4i klima

Honda Civic 1,5

Lexus 200 IS 2,0

Mazda MX5 1,9i

Mercedes-Benz 320 CDI

Mercedes-Benz E 220 CDI

Opel Astra Caravan 1,6

klima, 2x airbag, ABS, el. okna a zrc.,
alu kola, kůže, centrál dálkový

klima, 2x airbag, ABS, posilovač,
alu kola, el. zrc., centrál, tón. skla

CD přehrávač, centrál, el. okna
a zrc., střešní el. šíbr, posilovač

benzín, aut. klima, 4x airbag, ABS,
počítač, alu kola, centrál dálk.

benzín, dobrý stav, 1. majitel,
centrál, el. okna, tón. skla

diesel, aut. klima, aut. převod.,
8x airbag, ABS, počítač, alu kola

klima, sat., 8x airbag, ABS, počítač, kůže, alu kola, vše v el.

klima, 2x airbag, ABS, centrál,
imobil., posilovač, leasing

Opel Omega 2,0i

Renault R19 1,4

Renault Scénic 1,9 DCI

Škoda 120

Škoda Fabia 1,2 HTP

Škoda Fabia 1,4 MPi

Škoda Fabia combi 1,4

Škoda Felicia LX

benzín, ABS, střešní šíbr man.,
posilovač, centrál dálkový

benzín, dobrý stav, nová baterie,
repro, rádio, zámek řadící páky

nafta, klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
počítač, centrál dálkový, tón. skla

STK 09/2005, motor po GO
tažné zařízení

NOVÉ AUTO, různé barvy, 1x
airbag, centrál, imobilizér, tón. skla

1x airbag, rádio, centrál, imobilizér, tón skla, leasing

1x airbag, imobil., centrál, tón. skla,
zámek řazení, střešní nosič

STK 10/2005, benzín, leasing,
rádio, imobilizér

Škoda Forman 135 LX

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Superb 1,9 TDI

Toyota Avensis 2,0 D4D

Toyota MR2 1,8i

benzín, dobrý stav, tažné zař.,
spotřeb. úvěr, 1. majitel

nafta, 1x airbag, el.zrc., počítač,
centrál, tón. skla, posilovač, imobil.

klima, 2x airbag, ABS, imob., el.
okna a zrc., počítač, centrál

klima, 2x airbag, ABS, imob., el.
okna a zrc., počítač, centrál

aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
el. okna a zrc., počítač, centrál

aut. klima, 6x airbag, ESP, ASR,
ABS,, vše v el., bohatá výbava

klima, 8x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sed. a el. zrc., centrál dálk.

klima, airbag, ABS, pevná střecha,
el. okna a zrc., centrál dálk., tón. skla

r.v. 1997, cena 379.000 Kč

r.v. 1989, cena 37.000 Kč

r.v. 1993, cena 44.000 Kč

Volkswagen Golf 1,4 16V
r.v. 1998, cena 175.000 Kč
leasing, 4x airbag, ABS, imobil.,
vyhřív. zrc., posilovač, orig. rádio

r.v. 1999, cena 149.000 Kč

r.v. 1993, cena 55.000 Kč

r.v. 1999, cena 220.000 Kč

Volkswagen Golf 2,0

r.v. 2000, cena 269.000 Kč

combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

r.v. 1993, cena 59.000 Kč

r.v. 2001, cena 269.000 Kč

r.v. 2002, cena 255.000 Kč

r.v. 2000, cena 335.000 Kč

r.v. 1980, cena 12.000 Kč

r.v. 1999, cena 209.000 Kč

r.v. 1996, cena 189.000 Kč

r.v. 2005, cena 249.000 Kč

r.v. 2001, cena 249.000 Kč

r.v. 2000, cena 499.000 Kč

r.v. 2000, cena 169.000 Kč

r.v. 2005, cena 690.000 Kč

r.v. 2001, cena 499.000 Kč

r.v. 2001, cena 189.000 Kč

r.v. 2004, cena 480.000 Kč

r.v. 1998, cena 115.000 Kč

r.v. 1995, cena 55.000 Kč

r.v. 2000, cena 369.000 Kč

Volkswagen Polo 1,0

Lublin 2,4 DIESEL skříň

Peugeot Expert 2,0 HDi

Volkswagen LT 2,5 TDI

VW Transporter 1,9 TD

Auto vlečka

2x airbag, orig. rádio, imobil., el. okna,
alu kola, centrál dálk., tón. skla

Objem skříně: 9,3 m , leasing,
koupeno v CZ, cena bez DPH

centrál, posilovač říz., tažné zařízení,
křídlové dveře, cena bez DPH

nafta, velmi dobrý stav, rádio, imobil.,
posilovač, cena bez DPH

minibus 9 míst, centrál, alarm,
alu kola, tažné zaří., dlouhý rozvor

najeto 40 tis. km, spotřebitelský
úvěr

r.v. 2000, cena 189.000 Kč

r.v. 1997, cena 45.000 Kč
3

r.v. 2002, cena 220.000 Kč

r.v. 2002, cena 360.000 Kč

r.v. 1994, cena 149.000 Kč

r.v. 2000, cena 40.000 Kč

CMYK
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!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

OČNÍ OPTIKA

Šárka Kocandová

Palackého nám. 43, Ivančice
tel.: 546 437 116
Nabídka

samozabarvujících brýlových
čoček TRANSITIONS
ZNÁTE Z TV
REKLAMY

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ POLAROID

HITL s.r.o., zahradní, komunální

a zemědělská technika, prodej-servis
Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, www.hitl.cz

SERVIS DOBELICE NABÍZÍ:

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ AUTOMOBILŮ
Tel.: 515 323 495, 602 487 456

S KUPONEM
UŠETŘÍTE

až 20%

Katalog firem 2005
Moravský Krumlov a okolí
V katalogu naleznete:
telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily, webové stránky,
provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálá prodejní místa:
Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), M. Krumlov
Prodejny s.d. Jednota M. Krumlov: Vémyslice, Olbramovice,
Branišovice, Dobřínsko, Rybníky, Jamolice, Lesonice, Petrovice,
Bohutice, Višňové, MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM, IC M. Krumlov, MěKS M. Krumlov

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov

NA VYSTAVENÉ
SPOTŘEBIČE

- 20%

pr
oj
m ekt
on n
tá a P
ZD ž u C,
A zák kalk
R az ula
M ník ce
A a ,

tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Výstava „Miroslavští Židé“ Za koňmi do Polánky
/Miroslav/ K příležitosti 60. výročí konce druhé světové války se
uskutečnila v kulturním domě Miroslav vernisáž výstavy s názvem
Miroslavští Židé. Neformální sdružení židovského hřbitova, ZŠ Miroslav a město Miroslav coby organizátoři sesbírali dokumenty a fakta
o historii židovské obce, osudu miroslavských Židů za druhé světové
války a s průběhem prací při obnově a dokumentaci židovského hřbitova. „Byla to velice složitá příprava, já s dětmi, Lia Ryšavá a Aleš
Bednařík jsme se rozhodli uspořádat tuto výstavu v bývalé synagoze
k výročí ukončení II. světové války. Sbírali jsme materiály, utvářeli
výtvarné práce a nakonec instalovali samotnou výstavu,“ sdělila jedna
z organizátorek Lenka Biberlová. Exponáty také zapůjčila Židovská
obec v Brně a miroslavští občané. „Výstava je hodně působivá, a to, že
ji sestavily děti zdejší školy, je důležitější, než výstava sama. Právě tím,
jak dokumenty získávaly a prameny osudů sesbíraly, se seznámily s tragickými osudy jejich bývalých spoluobčanů,“ sdělil k výstavě předseda
brněnské Židovké obce Pavel Fried. „Tato výstava mapuje skutečný
kus historie. Miroslav byla v minulosti rozdělena na tři části, českou,
židovskou a německou. Židovští občané se skoro žádní nevrátili a je
dobře, že se připomíná utrpení, které jim druhá světová válka přinesla.
Je to takové memento, abychom nezapomněli na tyto hrůzy a aby se již
nikdy neopakovaly,“ sdělil závěrem místostarosta Roman Volf. /mask/

foto mask

Od začátku letošního roku se
v Polánce u Moravského Krumlova můžete setkat s jezdci na koních. Jsou to svěřenci Soukromé
stáje Novotná a Jezdeckého klubu
RESPOT. Majitelce Taťáně Novotné jsme položili několik otázek.
Proč právě Polánka?
Obec Polánku u Moravského
Krumlova jsme si vybrali proto,
že je touto činností již známa
a také proto, že okolí Polánky
zkrášluje směsice lesů, polí, luk
a hájů vhodné pro vyjížďky na
koni. Pro nás právě toto bylo
výzvou k zakoupení a následné
rekonstrukci objektu, kde budujeme zázemí pro koně i zájemce
o jezdecké vyžití.
Co nabízíte veřejnosti?
Nosným programem pro širokou veřejnost je dnes moderní
agroturistika. Což v našem případě obnáší jednorázové vyjížďky
do přírody, po památkách v blízském okolí. Tato jízda udělá radost jistě každému pracujícímu
člověku, který se tímto vytrhne
z každodenního shonu a „pročistí“
si hlavu v přírodě. V případě zájmu zajistíme i výcvik jezdců na
jízdárně. Pro děti školou povinné i pro děti předškolního věku
jsme připravili jezdecký oddíl.
Tento kroužek bude již koncem
května uveden do provozu pod
organizací Domu dětí a mládeže
v Moravském Krumlově. Rádi
bychom se uvedli dětem o letních
prázdninách a následně pokračovali ve školním roce.
Co konkrétního jste tedy pro
děti připravili?
Jedná se o několik zaměření.

Děti se mohou věnovat parkurovému skákání přes překážky na
uzavřeném kolbišti. Tato činnost
je pro nás jakýmsi způsobem
prioritní, ale samozřejmě volbu
necháváme na každém. Drezurní
ježdění - jízda na koni, která děti
naučí absolutnímu souladu s koněm. To se v této sportovní disciplíně také posuzuje. Voltižní
ježdění - velice oblíbená činnost
zejména malých dětí. Jedná se o
gymnastiku na koni, při které se
dítě naučí správně používat koordinaci a svalovou soustavu.
Výcvik koní - základní výcvik
mladého koně „remonty“ . Učení
koně úvazu, čištění, provádění,
lonžování, volnosti v kruhové
ohradě a v neposlední řadě obsednutí.
A co ozdravné ježdění?
Samozřejmě. Máte asi na mysli
hippoterapii a hipporehabilitaci.
Připravili jsme ozdravující ježdění na koni jak pro tělesně postižené, tak i pro lidi s např. vadou
sluchu, zraku, komunikace apod.
Právě tato forma využití našich
koní je pro nás velmi důležitá.
Rádi také uvítáme děti z dětských
domovů, na které by se rozhodně
nemělo zapomínat. Chci se také
zmínit, že rádi zařazujeme již
ověřené metody pana Monty Roberts - přirozené přátelství koně
a člověka - „škola hrou“.
Jaké máte koně?
Vlastníme tři koně. Českého
teplokrevníka s chutí skákat. Kobylku - ruskou klusačku, která je
už paní profesorka, tudíž vhodná
pro agroturistiku. Letos ji budeme
připouštět, tak doufejme, že nám

Nové pracoviště uměleckých kovářů v Krumlově
SOŠ, SOU a OU v Moravském
Krumlově neustále zlepšuje svým
žákům podmínky ke studiu i
odbornému vyučování. Škola se
může pochlubit novou špičkově
vybavenou učebnou informatiky
a moderní didaktickou technikou.
I pracoviště učebních oborů v Polánce má dvě nové dílny. Snahou
vedení školy je, aby všechna odborná pracoviště byla soustředěna
v jednom komplexu. Odpadne tak
nákladné dojíždění žáků do dílen
v Tavíkovicích, kde se učili umělečtí kováři, zámečníci a truhláři.
Stěhování pracovišť začalo
v prosinci 2004 a již v lednu
2005 umělečtí kováři zahájili práci v nových dílnách v Polánce.
Jedno z kovářských pracovišť
vzniklo přestavbou dvojgaráže.
Bourala se příčka, zazdívala

jedna vrata, zvětšovala se okna,
střecha byla osazena nerezovými
komíny. K nezbytné úpravě bylo
třeba vybudovat topení a zavést
elektrické rozvody. Jako první se
z Tavíkovic začaly stěhovat pro
kováře nezbytné výhně, nad kterými bylo třeba instalovat svody
kouře, které vyráběli žáci oboru
klempíř pod vedením svého učitele odborného výcviku.
Brzy se také začaly rozmisťovat
kovadliny, brusky, buchary a pracovní stoly. V těchto prostorách
dnes pracují umělečtí kováři a zámečníci a žáci oboru kovářských
prací. Ve čtrnáctidenních cyklech
se jich zde vystřídá celkem 53.
O jejich výuku se starají čtyři
učitelé odborného výcviku.
Druhá z dílen je speciálním
pracovištěm pro výuku podko-

vářství a praxi v tomto oboru. I
toto pracoviště již naplno pracuje
ke spokojenosti místních hospodářů i žáků, kteří se zde tomuto
oboru učí. V budoucnu se sem
vrátí, aby složili podkovářské
zkoušky a stali se z nich mistři
podkováři. Umělečtí kováři patří
v naší škole mezi učebními obory k „rodinnému stříbru“.
Jsou díky svému kovářskému
umění zvaní na nejrůznější akce
i do Rakouska. V Altheimu se
účastnili charitativní předvánoční akce, kde prodejem svých výrobků podpořili benefiční akci,
která byla pořádána pod záštitou
rakouské televize ORF a její výtěžek věnován postiženým lidem
celého Rakouska. Významně se
prezentují na nejrůznějších soutěžích mladých umělců, účastní

se Slavností chřestu v Ivančicích,
burzy škol ve Znojmě, můžeme
je vidět i na akcích pořádaných
městem. Kde se rozeznějí jejich
kovadliny a rozlétnou jiskry ze
zpracovávaného kovu, je vždy
plno diváků, kteří se zájmem
sledují jejich práci. Kovářské řemeslo je sice fyzicky náročné, ale
krásné. Pod dovednýma rukama
ožívá „mrtvý“ materiál a mění se
ve zvířátka, růže, svícny, mříže,
krbové nářadí, vývěsní štíty…
Tato práce se našim žákům daří
díky podpoře vedení školy, v čele
s ředitelem Ing. J. Psotou a jeho
zástupcem Ing. A. Horníkem,
všech vyučujících i velkému vlastnímu zájmu žáků o zvolený učební
obor, snaze prosadit se a ukázat
všem, že „není muže nad kováře“.
H. Kopčilová

Soukromá stáj Novotná, Jezdecký klub RESPOT
Kontaktní telefon: 723 142 988
e-mail: stajnovotna_jkrespot@centrum.cz
do rodiny přibude další milý přírůstek. Pomáhá nám i shetlandský
pony. Mimo naše koně, které nabízíme k jízdě, nám tři své koníky
propůjčuje paní Radka Domkářová, která má i kurz rehabilitační
sestry potřebný k hippoterapii.
Jedná se o kobylku českého teplokrevníka - Olgu, která nedávno
porodila hříbátko. Dále vlastní ko
bylku českomoravského belgika Lindu a mladou remontu Janetu.
Co Vás nejvíce trápí?
Jde samozřejmě o peníze. Náš
projekt je teprve v začátcích a dali
jsme do něj vše, co jsme mohli.
Hledáme finance na dokončení
rekonstrukce stáje a zděné chaty,

která by měla sloužit k posezení
a jako šatna pro jezdeckou veřejnost. Dále na koupi ještě jednoho
turisticky spolehlivého koně zároveň vhodného i pro tah saní
a bryčky. Peníze sháníme, jak se
dá a budeme rádi za jakoukoliv
formu sponzoringu, ať už finanční nebo materiální formou. Jakoukoliv pomoc uvítáme. Snažíme se
využít našich aktivit i komerčně a
nabízíme ustájení koní. Naše volná kapacita prozatím činí tři místa v podobě boxového ustájení.
V budoucnu plánujeme přístavbu
dalších čtyř prostorných boxů
pro privátní koně.
Děkuji za rozhovor. Marek Pečer

foto mask

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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15. 5. Žofie - Holčička bude mít smysl nejen pro humor,
(1. díl tajenky). Bude mít úspěch, pokud nebude hnát věci
do krajnosti. Nejlépe se bude cítit v přírodě, která bude
k jejímu klidu a pohodě nezbytná.
Z nevhodných příjmení vybírám: Nosová, Ocilková, Endlerová
Ze vhodných příjmení vybírám: Baďurová, Tynklová, Kaplanová

16. 5. Přemysl - Vliv tohoto jména posiluje osobitost a
družnou povahu chlapce. Bude hloubavý a většině věcí
přijde „na kloub“. Bude nerad rušen od práce, takže si
bude muset (2. díl tajenky), aby v afektu neřekl něco, co
by někomu ublížilo a co by se těžko vracelo zpět!
Z nevhodných příjmení vybírám: Frgala, Pydych, Gomola
Ze vhodných příjmení vybírám: Cícha, Mayer, Ulrych

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Akce „Zasaď si svůj strom“

/Oslavany/ V Oslavanech se rozbíhá akce „Zasaď si svůj strom“.
Určená je pro jednotlivce, skupiny, spolky, organizace a firmy s možností spolupráce při dokončení výsadby nových stromů v areálu
ZŠ Oslavany. Výsadba bude pokračovat po dokončení spojovacího
krčku na podzim, popřípadě na jaře roku 2006. Náklady na jeden strom
(strom, 2x kůl, doprava, vyvazovací páska) jsou přibližně 1.500,- Kč.
Před budovou II. stupně zbývá vysadit ještě 10 stromů v již zahájené
výsadbě stromořadí a několik stromů na volnou plochu. „Tato iniciativa
vzešla ze základní školy ve spolupráci s komisí pro životní prostředí
při MÚ Oslavany. Základní myšlenkou je dostat do podvědomí dětí
užší vztah k městu a přírodě. Pokud si dítě spolu s rodiči koupí a zasadí
svůj strom, může po letech říkat svým potomkům, tak tento strom jsem
zasadil já. Dalším faktem k organizování této akce je skutečnost, že
v minulosti se hodně stromů vykácelo, ať již z důvodu jejich dožití,
nebo musely uvolnit místo nové výstavbě. Duchovním otcem celé
akce je zástupce ředitele ZŠ Petr Horák a tento jeho nápad jsme uvítali
s potěšením,“ sdělil k akci místostarosta Miloš Musil.
/mask/

Duhový týden na školách

Jistě se ptáte, co tenhle záhadný název znamená. Vysvětlení je velmi
jednoduché. Děti i učitelé se domluví na určité barvě, která bude znamením každého dne v týdnu.
Metodik prevence na ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově Mgr.
Lenka Hanzelová k týdnu plného barev uvedla: „U nás byla v pondělí
modrá, v úterý červená a následovala chronologicky žlutá, zelená a na
závěr oranžová. Všichni účastníci „duhového týdne“ musí přijít do
školy oblečeni v těchto barvičkách (včetně třídních učitelů). Dětem se
pak počítají body a vítěze čeká sladká odměna v podobě dortu. Vítězem se tentokrát stala 6.B.
Celá akce však má hlubší význam. Principem je snaha stmelit
a upevnit dobré klima třídy, ale i školy. V dnešní uspěchané komerční
době, kdy pociťujeme problém sociálních rozdílů už i u dětí, kdy
vzrůstá agresivita dětí a kdy vztahy ve společnosti nejsou ideální, je
potřeba dostat do kolektivu společnou myšlenku. Tahle jednoduchá
forma jednotného cíle pro každý den se ukázala velice účinná. Navíc se
smazávají rozdíly nejen mezi dospělými a dětmi, ale i mezi mládeží samotnou. Nemají potřebu předhánět se ve značkovém oblečení, protože
není důležitá kvalita a cena oděvu, ale pouhá barva.
Žáci byli celý týden velice nadšeni i tím, že do školy si nechodí jen
pro nervozitu z písemek, ale že je zde i zábava a dobrá nálada. Zvláště
bych vyzdvihla den žlutý, neboť vejít do třídy plné sluníček vnese do
tváře každého pedagoga úsměv. A co lepšího může být než příjemný
kantor a pohodové spokojené děti?“
Také na miroslavské škole se děti i kantoři celý týden oblékali do
stejnobarevného oblečení. Akci zhodnotili Lenka Biberlová a třídní
učitelky 5. tříd: „Co vlastně duhový týden znamená? Hlavně plno
radosti, nadšení, počítání, veselého soutěžení pro 6-12 leté žáčky
I. stupně naší Základní školy v Miroslavi. V týdnu od 11.4. do 15.4.
2005 se denně oblékalo asi 250 dětí a 10 paní učitelek do určené barvy
oblečení. Takže v pondělí jsme šli v červeném, v úterý v zeleném, středa
byla žlutá. Modrý čtvrtek, ten byl nejbohatší. A zapeklitý pátek - nejtěžší, růžový. Děti denně před vyučováním počítaly spolu s třídními učitelkami počet kusů oblečení v určené barvě. Nebylo nic výjimečného,
když na sebe oblékly např. 6-8 triček, ponožek, svetříků. A jak to
naše barevné dovádění dopadlo? Zvítězili všichni, protože se pobavili
a zasmáli nejrůznějším „modelům“. Dokonce někteří spolužáci z II.
stupně nám „malým“ někdy tu barevnou zábavu i záviděli. Pro dokreslení celého týdne alespoň přehled pořadí vítězných tříd. Na 1.místě se
umístila třída 4.B s třídní učitelkou Olgou Širokou, na 2. místě 5.B s tř.
uč. Kamilou Hanzelovou, na 3. místě 4.A s tř. uč. Jaromírou Svobodovou. Bylo to „super“, jak říkaly děti, určitě si příští rok tuto barevnou
soutěž zopakujeme.“

Automechanik junior 2005

Kulturní programy
9. - 22. 5. 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 12.5., - Vlasy - muzikál, hudební scéna Městského divadla v Brně, odjezd v 18.00
hod. od Besedního domu, cena: 570 Kč, 330 Kč (děti, studenti,důchodci).
• 14.5. - Průhonické rododendrony a pražská Troja se ZOO, celodenní poznávací zájezd do Prahy, odjezd v 6.00 hod. od Besedního domu. Průhonický
park - sbírka 8000 kusů rododendronů. Troja - individuální výběr z nabídky:
ZOO, botanická zahrada, trojský zámek, trojský ostrov. Doprava: 330 Kč.
• 20. - 21.5. - Slavnosti chřestu, Palackého náměstí, Program na zastřešeném pódiu
před radnicí: Pá 20.5.-11.00 Bobrava - dechová hudba ZUŠ, 13.00 - Snails - kapela
GJB, 15.00 The Madmen - revival band 60. léta, 17.00 - Fantazie - populární kapela,
19.00 Kompromis - country kapela. So 21.5. - 10.00 - Polanka - dechová hudba,
12.00 - Jánošíček - dětský folklorní soubor, 13.15 - Mažoretky - DDM Ivančice,
13.30 - Písničkové tetiny - pořad pro děti, 14.30 - Souboj o královnu - společnost
Štvanci, 15.00 - Jumping Drums - bubnová show, 17.00 - Gladiátorská show - společnost Štvanci, 17.30 - Rusty Nail - rocková kapela, 19.00 - Ponava - cimbálová
muzika. Prodej čerstvého chřestu a chřestových pochoutek. Ochutnávky vín z ivančických vinic. Mázhaus radnice - pá 9.00 - 22.00, so 9.00 - 22.00. Expozice Alfonse
Muchy a Vladimíra Menšíka - Výstava obrazů Tamary Valešové. Prohlídky sklepení v Památníku A. Muchy (pá, so 9.00 - 17.00). Prodejní výstava nábytku a bytových
doplňků v Besedním domě, čt - so 9.00 - 18.00. Tradiční trhy.

Dům dětí a mládeže Ivančice

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
• 10.5. V 9.00 HOD. - Branný závod - klání družstev v závodě s brannou tematikou, v Ivančicích na stadionu.
• 12.5. v 17.00 hod. - Malování na hedvábí, DDM Komenského nám. 7.,
poplatek: 30 Kč + materiál.
• 12.5. - Výukové programy pro ZŠ - Olympiáda všestrannosti.
• 17.5. a 18.5. - Výukové programy pro ZŠ - Zvířátka na statku.
• 14.5. od 8.00 hod. - Zábavný den s K-servisem - prezentace činnosti firmy
a DDM s hrami pro děti, v Ivančicích – Němčicích u areálu firmy K-servis.
• 16.5. v 10.00 hod. - Paragraf 11/55 - Krajské kolo postupové soutěže, kino Réna.
• 20.5. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb hudební večer sestavený
na vaše přání, v DDM Tesařovo nám. 7 (hasička), poplatek: 20 Kč.
• 22.5. v 15.00 hod. - Mistrovství Ivančic v pojídání kynutých knedlíků
spojené s prezentací činnosti DDM. Odpolednem Vás bude provázet moderátor
Daniel Kopál, na náměstí Palackého.

Společenské centrum Cesta Ivančice

V Uličce 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 437 333, 775 789 015
• každé po od 19.00 hod. - kondiční cvičení pro ženy.
• každé út od 17.10 - 18.00 - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich rodiče.
• každé út od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder, pro kluky od 9 do 12 let.
• 19. - 20.5. od 10.00 - 17.00 hod. - Dny zdraví. Pořádá místní Klub zdraví
ve spolupráci s Centrem podpory zdraví, VZP a dalšími subjekty. Veškeré akce
s tím spojené budou probíhat v prostorách místního kina v Ivančicích. Můžete
si nechat bezplatně (kromě měření cholesterolu) změřit hodnoty tělesného tuku,
krevního tlaku, určit ideální tělesnou hmotnost, nechat udělat step-test a masáže šíje.
V nabídce je i poradenství zdravého životního stylu, nabídka aktivit VZP, možnost
konzultace s lékařem, poradenství ohledně posilování a cvičení, nabídka zdravotní
literatury a zdravotně-preventivní přednášky ve večerních hodinách (Faktory
dlouhověkosti; Himaláj - realitou proti drogám, vždy od 19.00 hodin). Součásti
večerních přednášek bude slosování účastníků aktivit Dnů zdraví o zajímavé ceny.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
•15.5. od 14.00 hod. - Pejskiáda, na Střelnici. Psi budou závodit v šikovnosti,
kráse a poslušnosti. Přihlášky na DDM do 10.5., účastnický poplatek 10 Kč.
• 17.5. od 14.00 hod. - Malba na kameny, poplatek 25 Kč. Kameny s sebou.
• 23.5. od 14.30 hod. - Pískání, výroba píšťalek z vrbového proutí.
• Připravujeme na letní prázdniny • 9. - 16.7. - Letní aerobic camp ve Štířím
Dole, pro děti od 7 - 15 let. Cena: 2 600 Kč pro členy DDM, 2 700 Kč pro ostatní. • 11. - 15.7. - Příměstský tábor: Po - Hledání pokladu, 9.00 - 15.30 hod.,
poplatek: 50 Kč. Út - Náměšť nad Oslavou, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 160
Kč, dospělí 190 Kč. St - Brno, 8.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 140 Kč, dospělí
160 Kč. Čt - Valtice, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 200 Kč, dospělí 230 Kč.
Pá - Dopolední prima vařečka na Domečku - řecká kuchyně, 9.00 - 13.00 hod.
Poplatek: 50 Kč. Přihlášky na DDM.• 6. - 13.8 - Letní tábor ve Vanově u Telče
pro děti od 7 - 14 let. Cena: 2.400 Kč. • 19. – 28.8. - Pobytový zájezd do Chorvatska - Istrie, Premantura - kemp Stupice,v ceně 4.450 Kč je ubytování
v zařízených stanech, doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa, pojištění
proti úpadku CK a služby delegáta.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Dne 14. dubna 2005 proběhlo ve Střední odborné škole a Středním
odborném učilišti dopravním a mechanizačním v Ivančicích krajské
kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2005. Soutěže se zúčastnilo celkem deset středních odborných škol Jihomoravského kraje,
které vyučují učební obor automechanik. Sedmnáct soutěžících žáků
3. ročníků muselo prokázat vysokou úroveň teoretických vědomostí
a praktických dovedností. Soutěžilo se nejdříve v teoretickém testu,
dále na pěti pracovištích v poznávání různých součástek. Praktické
úkoly se řešily na deseti pracovištích v diagnostikování a opravách
motorových vozidel. Soutěž měla díky pořádající škole a díky školám,
které se soutěže účastnily, velmi dobrou úroveň. Soutěžilo se v duchu
fair play, bez jakýchkoliv organizačních problémů.
Výsledky hovoří jasně pro pořádající školu, kdy její žáci - David
Obleser obsadil 1. místo a Juraj Toman 3. místo. Nelze podceňovat ani
práci ostatních, kteří usilovali o co nejlepší výsledky a rozdíly hodnocení byly minimální. Dva nejlepší žáci budou reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátním finále soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR
2005 v měsíci květnu v Mladé Boleslavi.

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• do 15. května - Výstava Cesta ke svobodě. Autor Josef Kristián - fotografie,
dobové dokumenty, předměty. Sál MěKS, ul. Břízová
• do konce května - Výstava fotografií, dokumentů a vzpomínek pamětníků
bombardování M. Krumlova. Autor MKHS, I. patro Městského úřadu v MK.
• 9.5. v 17.00 hod. - Koncert ZUŠ k 60 výročí osvobození Československa,
galerie Knížecí dům.
• 11.5. v 9.00 a 10.30 hod. - Nápad myšky Terezky - školní pořad pro MŠ a
ZŠ, kinosál, vstupné: 30 Kč.
• 12.5. v 10.00 hod. - Koncert: Bobr a motýl, pro ZŠ, kinosál, vstupné: 30 Kč.
• do 14.5. - Výstava - brněnští výtvarníci, galerie Knížecí dům.
• 16.5. - Musica sacra - výstava - historie festivalu sakrální hudby, gal. Knížecí dům.
• 21. a 22.5. v 17.00 hod. - Musica sacra - X. ročník sakrální hudby bez hranic
2005, pěvecké sbory z Česka a Rakouska, Farní kostel.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany

tel.: 546 423 520
• 12.5. - Plavání v Nové Vsi, odjezd od budovy ŠK ve 13.30 hod., návrat kolem
15.00 hod., poplatek 30 Kč. Nutné přihlásit se předem.
• 19.5. - Dobrodružná výprava - cesta za pokladem netradičním způsobem,
sraz u budovy ŠK ve 14.30 hod. Členové MŠ a ŠK a D 10 Kč, ostatní 20 Kč.
• Připravujeme: • 16.7. - 29.7 - Letní dětský tábor v Pozďatíně, pro děti od 1.
do 9. třídy, 2.700 Kč - v ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava,
pedagogický dozor, odměny pro děti, dle možností výlet do Třebíče, přihlášky
ve ŠK každý den do 15.00 hod, vyplněné odevzdejte do konce května. • 22.8.
- 26.8. - Prázdniny v klubu - pro děti od 1. - 9. třídy, cena: 50 Kč/den + 43 Kč
oběd. Program: od 8.00 hod. do 15.00 hod. - po - Batika, Člověče nezlob se,
út - Plavání, Soutěž ve skládání puzzle, stř - Celodenní výlet, opékání buřtů,
čt - Keramika, Sportovní hry, pá - Výrobky z přírodnin, Cesta za pokladem.
Přihlášky ve ŠK každý den do 15.30 hod.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• stř 11.5. ve 20.00
• so 14.5. ve 20.00
ne 15.5. v 18.00
• stř 18.5. ve 20.00

FANTOM OPERY
Muzikál USA, titulky
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
Komedie USA, titulky
ZOSTANE TO MEDZI NAMI
Romantický film, Slovensko

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• pá 13.5. ve 20.30
• so 14.5. ve 20.30
• pá 20.5. ve 20.30
• so 21.5. ve 20.30
• pá 27.5. ve 20.30
• so 28.5. ve 20.30

LOVCI POKLADŮ
Film USA, titulky
FANTOM OPERY
Muzikál USA
JEHO FOTR, TO JE LOTR!
Komedie USA
BLADE: TRINITY
Horor USA, titulky
OKRSEK 49
Akční thriller USA, titulky
SNOWBOARĎÁCI
Česká komedie

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• stř 11.5. ve 20.00
• ne 15.5. ve 20.00
• stř 18.5. ve 20.00

NENÁVIST
Komedie ČR, SK, D
SKŘÍTEK
Horor USA, Japonska, D
FANTOM OPERY
Muzikál USA, VB

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 14.5. v 19.00

• ne 15.5. v 19.00
• so 21.5 v 19.00

FANTOM OPERY
Muzikál USA
OKO
Horor VB, Hong Kong
RAY
Drama USA

Změna programů vyhrazena.

Základní škola Višňové pořádá v neděli 22.května 1. ročník
turistického pochodu překrásným okolím Višňového

Višňovská patnáctka

Start od ZŠ od 13.00 do 14.00 hod. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé. Zvítězí všichni, kteří přijdou!

Pejskiáda
V neděli 15.5. se na Střelnici v M. Krumlově uskuteční Pejskiáda,
kterou pořádá Dům dětí a mládeže. Psi budou závodit v šikovnosti,
kráse a poslušnosti. Cenu získá také nejhezčí voříšek, největší šikula
a nejposlušnější pes. Navíc bude udělena cena diváků. Účastnický
poplatek je 10 KČ a přihlášky si můžete vyzvednout v DDM.

Odpoledne u rybníka
V neděli 29.5. pořádá Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
tradiční akci ke Dni Dětí. Zveme tímto organizace pracující s dětmi
a mládeží ke spoluúčasti - aktivní formou můžete představit svoji
činnost. V případě zájmu volejte na tel.: 515 322 770 nejpozději do 15.5.

11.6. v 19.00 hodin vystoupí v Miroslavi (sbor ČCE, Husova 44)
se svým recitálem písničkářka

EVA HENYCHOVÁ

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 14.5. - Taneční přehlídka v kulturním domě - pořádá DDM Miroslav.
• 15.5.v 16.00 hod. - „Slovenský den“ v restauraci Slávie (gastronomická akce)
Vstupenky v prodeji ve Slávii, pořádají města Sv. Júr a Miroslav, restaurace
Maxim a Slávie.
• 21.5. v 10.00 hod. - Miroslavský košt - 9. ročník mezioblastní výstavy vín,
v KD. Skupina miroslavských vinařů, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 13. - 15.5 - Trampská nota - 11. ročník písničkového festivalu, sokolovna
Padochov. Pá 13.5.- setkání u táboráku, Zadní skála. So 14.5., 11.00 - 20.00 hod.
písničkové soutěže - oslavanské a padochovské trampské kapely a hosté. V průběhu soutěže bude probíhat výstava věnovaná trampské tvorbě. 21.15 hod. slavnostní zapálení ohně, vyhlášení výsledků, volná zábava. Ne 15. 5. - v 10.00 hod.
slavnostní ukončení festivalu stažením vlajky. Pořádá Sdružení pooslavských osad.
• 19.5. v 8.30 a 9.45 hod. - Pohádky ze zahrádky - pásmo pro děti, vstupné 25
Kč, mohou navštívit i děti, které nenavštěvují MŠ, doprovod má vstup zdarma.
• 20.5. v 10.00 hod. - hudební dramatizace Máchova Máje v provedení Karlovarského hudebního divadla, vstupné 25 Kč.
• 21.5. v 15.00 hod. - koncert jednoho z našich nejznámějších houslistů
Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové spolu s Dětským chrámovým sborem Oslavany. Kostel svatého Mikuláše, vstupné 40 Kč.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.5. - 13. ročník dálkového pochodu „ Z Ivančic do Ivančic“. Trasy: pěší 45,
22, 15 a 6 km, cyklo 55 km a 35 km. Startovné: děti + člen KČT 10 Kč, ostatní
20 Kč. Prezentace, start a cíl: sportovní hala (u vlak. zastávky Ivančice město) od
6.30 do 18.00 hod. Mapa: okolí Brna - Ivančicko. Ubytování: jen pro přihlášené
do 7.5. na níže uvedenou adresu, vlastní spací pytel, od pátku 18.00 hod. do neděle
10.00 hod. Občerstvení zajištěno v cíli. Upozornění: účast na vlastní nebezpečí.
Cyklotrasy se mladší 15 let mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.
Předběžné přihlášky s požadavky na ubytování zasílejte na adresu: Hana Pokorná,
Na Brněnce 9, 664 91 Ivančice, tel.: 776 322 536, e-mail:turisti@seznam.cz
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Vzpomínky na starý Krumlov

Náměstí TGM v Moravském Krumlově před II. světovou válkou

Ze vzpomínek Věry Fialové:
Moravský Krumlov - na pohled
milé město - zajímavé svými starobylými „šancemi“. Obklopeno
do prstence kopci - Křižákem
a Floriánkem. Náměstí je jako
naservírováno na podnose. A
řeka? Točí se téměř do kruhu
kolem městského jádra.
Starý Krumlov měl kouzlo
města s týdenními trhy a dvěma
výročními - na jaře - ale hlavně
ten martinský - to byl ten pravý
jarmark! Prodávali tam výborné
koňské párky a turecký med
s mandlemi. Těžko se píše, když
se mezi řádky nemůže vpašovat
celá atmosféra života na krumlovském náměstí a okolí. Ta vůně,
denně jiná, ty zvuky, brebentění,
promenádní koncerty a spousta
milých známých i méně milých,
ale typických figurek, které sem
neodmyslitelně patří…
Cestou od Vašáků, kde jsem
bydlela, denně jsem potkávala
místního pana holiče Svobodu
„schöne Pepiho“, s „párpintou“
přes knír, aby nedělal hanbu svému řemeslu. Vysekl mi poklonu,
i když jsem nepatřila mezi jeho
časté zákaznice.
Na růžku hospoda „U pánbíčka“ se svými štamgasty, uzenářství s nádherně vonícím nářezem
s velejemným a velelevným
„tlustým ze šunky“… Nejraději
jsme měla Fricínka - poštovního
koníčka. Vozíval poštu z Dukovan se starým pošťákem panem
Bartůňkem. Pošta tehdy byla
vedle klášterního kostela Svatého
Bartoloměje. Fricínek stál s modrou archou čelem k náměstí,

zadní dveře archy byly otevřené
a pošťáci vykládali i nakládali
balíky a pytle… Jakmile mě Fricínek spatřil vyjít od okresního
úřadu, rozběhl se mi naproti a vesele mi měkkou hubou lovil z dlaní rohlík od snídaně, nebo kostku
cukru. Pošťáci láteřili, sbírali po
cestě rozházené balíky… marně
jsem drmolila „Já za to nemůžu
pane Bartůňku“. „Jó nemůžete,
nemůžete - a co ten rohlík? Vy
mně ho zmlsáte - nebude chtít

v Krumlově říkali „U Kači Štajnerové“, protože majitelka domu
byla ze známé židovské rodiny
obilních magnátů Steinerů. Vedle
sekretariátu jsme měli synagogu,
odkud se v době židovských svátků linuly pro naše uši příšerné
skřeky a úpění. Můj šéf byl pan
tajemník Rauš, bydlel v témže
domě v podkroví. V práci se mi
líbilo, uvědomovala jsem si, že
jsem šťastná. Má práce se líbila
i nadřízeným v Praze - dostala

Ulice Zámecká po bombardování, pohled k náměstí TGM

ani voves“ smál se pan Bartůněk.
- Škoda jich obou. Fricínek měl
tragickou smrt. Kus zdiva chatrného zámeckého tunelu spadl
právě, když projížděli. Fricínka
museli zastřelit a pan Bartůněk si
dlouho léčil zlomeninu.
Pracovala jsem před válkou
na sekretariátu agrární strany,
která sídlila ve vile pana doktora
Silbersteina. Ale my jsme všichni

Ulice Palackého byla nálety zcela zničena

jsem přidáno - co může kalit mé
štěstí, mou spokojenost?
Zatím se na tom horlivě pracovalo. Chodily k nám z ústředí
bulletiny, že prý „Rusko je obr
- železný kolos na hliněných
nohou!“ Krumlovský Deutsches-haus začal žít intenzivním společenským životem. Židé postávali
v ustaraných hloučcích – Glücksmannovi, Tandlerovi, pan Corfu,
holič pan Lokay, Lustigovi … Co
se bude dít? Krumlovští Němci se
objevovali v bílých punčochách
(bílé punčochy byly projevem
souhlasu s myšlenkou sjednocení všech Němců v jedné říši).
I exkluzivní Meda Mühlbeková
teď chodila v dirndlu … Pan Vašák, bývalý legionář prorokoval:
„Slečno, semele se něco, semele,
ale nebude to trvat dlouho…“
Všichni, kdo uvěřili v možnost
války, věřili i tomu, že je dnes
takový pokrok ve zbraních, že to
udělá „BLIK!“ a bude po všem!
Události dostávaly obrátky.
Lord Runciman se svou tragickou
misí, Neville Chamberlein se
svým deštníkem, Berchtesgaden,
Mnichov, Hitler, zrádní spojenci

- nůž v zádech! Sudety! Henlein
řádil jak tajfun. Přišla mobilizace,
narukoval i pan tajemník, zůstala
jsem v rušných dnech sama.
Opevněná země s odhodlaným
vojskem na hranicích se musela
na základě mnichovské zrady
vzdát a zachránit prý tak světový
mír!!! Jak od německé myši
ohlodaný obrys nové mapy naší
republiky nám všem do krve zraňoval srdce. Padly první životy
v zoufalství a hanbě ze zrady tak
zvaných spojenců. Svět se měnil
každou hodinu. Před očima nám
míjely události, o jakých se nám
nikdy ani nezdálo. Koupila jsem
několik mapek okresů Krumlov-Hrotovice a začala zakreslovat
zabrané území… Koho by bylo
napadlo, že Moravký Krumlov
také padne do Raichu! Německá
menšina v čele s advokátem
JUDr. Grohschmiedem si vybojovala odtržení města od českého
státu! To bylo k neuvěření! Kdo
nechtěl náležet k Hitlerově říši,
musel se vystěhovat. Měl na to
dva dny!
Krumlovské náměstí bylo 8.
října 1938 plné kufrů, uzlů, balíků, beden, plačících lidí. Žebřiňáky, káry, kočárky, kola, všecko
naložené a ověšené nejnutnějším
narychlo sbaleným majetečkem
překotně ujížděly do vnitrozemí.
Zbylo ho stejně tak málo!
Konec života malého městečka,
konec idylickým koncertům při
promenádě na náměstí, konec mileneckým večerům na Střelnici.
Už jsem nepřijdeme lízat turecký
med o martinském jarmarce. Už
nebudeme posedávat pod staletými lipami u kašny se svatým
Floriánkem, hasicím požár. Ach,
proč nestačí to jeho vědýrko na
uhašení tohoto požáru?
Zařídila jsem u pana Kohoutka
z Dubňan přestěhování našeho sekretariátu a za dohledu naříkající
Kači Štajnerové jsme z podkroví
sbalili i svršky páně šéfovy. Ten
ještě nepřišel z hranic. Ti, kteří
se vraceli, vlekli smutně svoji
výstroj a plakali - bezmocí, zoufalstvím. Pak jsem vyhledala naši
partu. Loučili jsme se navzájem.
Kluci už neměli čas postávat „U
pánbíčka“. Válka ještě nebyla, ale
my jsme si slibovali: Děcka, víte
co? Za 14 dní po válce na náměstí
u kašny pod lipama na lavičce,
jako vždycky ano? Platí! „S rumovýma pralinkama“, smál se mé
slabosti Eda. Loučili jsme se se
smíšenými pocity. Kdybychom
byli jen tušili hrůzy, které se sesypaly jako krupobití na každého
z nás! Od Edy jsem už nikdy nedostala rumové pralinky. Zmizely
z trhu na dlouhá léta, současně
s důležitějšími potravinami...
Koncem války jsme přespávali
ve sklepech a krytech. Postupem
Rudé armády se všechno zlo
rozběsnilo a rozpoutalo mnohonásobně. Vše se nedá vypovědět.

Most u mlýna byl roztržen leteckou pumou

Poraněná šelma sekala drápem
kolem sebe a v posledních dnech
války zmařila spoustu životů.
Moje dceruška, která se ještě
stačila narodit do kusu války se
učila první slova. Uměla říct:
„Éla eti a Beno!“ = Éra letí na
Brno. Nebo „Bát! Ece ena bomba
padla!“ „Budem pinkat e klepse“,
tj. Budem spinkat ve sklepě. Kéž
by už nikdy…
V dubnu krumlovští Němci zapálili skladiště vojenské výstroje
a výzbroje v budovách cukrovaru
a zámku. Filcové boty, prošívané

kách. Silnice nestačí. Auta, tanky,
vozy, jezdci na koních. Slavně,
nebojácně, majestátně.
I na cestě nahoře za naší zahradou proudí vozy. Urvala jsem kus
šeříkového keře pod oknem, popadla Ivanku a vzhůru na kopec!
Tam se právě zastavily koňské
potahy s malými vozíky. Vousatý,
rozesmátý chlapík v uniformě si
zasunul šeříkový keř do bednění
vozu, zvedl vysoko mojí dcerku
a - „Kak ty, ďévočka?“ - „To je
Ivana“, povídám… „A já Iván“
- směje se Rus, sáhne za sebe a

Hostinec „U pánbíčka“ na náměstí TGM

bundy, helmy - nedá se vypočíst,
co všechno mělo shořet. Z okolních vsí se lidé rozjeli „zachraňovat“. Dým požárů, výbuchy,
úprk Němců. Německá armáda
úplně ucpala ústupové cesty…
V pondělí 7. května od časného
rána do pozdního večera a pak
celou noc hřměly roje sovětských
letadel, které shazovaly pumy na
Moravský Krumlov a Miroslav.
Nejstrašnější noc byla ze 7. na 8.
května. Zbytky prchající německé armády se snažily co nejrychleji dostat co nejdál od blížící se
Rudé armády…
Naráz bylo ticho. Bylo teplé
ráno. V noci trochu sprchlo a tak
stoupala pára nad loukou, voněly
šeříky naplno rozkvetlé. Vylézalo
se z podzemí, co nastane teď?
Co bude dál? Vyšla jsem k pumpě
pro vodu a slyším jakýsi dusot.
Kůň i s jezdcem jedním skokem
přelítli plůtek a zastavili u mne.
Kůň pije z našeho bílého kýblu
a zase - trysk pryč! Jako ve snu.
Teprve teď jsem se vzpamatovala. „Lidi! Vždyť to nebyl Němec!
To byl nějaký kozák, nebo co!
Už jsou tady a já jsem ho ani
nepřivítala! Honem k silnici!“
Ale nebylo třeba. Jako povodeň,
jako mohutná záplava se valí a
rozlévá po všech cestách i cestič-

už sype Ivě do zástěrky krystalový cukr - plno, plno. Ale hned
se loučí - „Na Prágu!“ ukazuje
směr a mává nám. Mravenci na
kopci dostali také nadílku. Ivance
překypěl sladký náklad. – Celá
vesnice byla vzhůru, celý den se
jásalo. Až do půli května přejížděla vojska.
Pošta zahájila provoz až 24.
května. Začaly chodil lístky: „Přežili jsme - jak vy?“ Přišly dopisy
i ze zahraničí. Těžko se probouzelo, protože právě začaly vycházet
v plné míře najevo všecky hrůzy.
Zjišťovala se šílená statistická
čísla mrtvých, nezvěstných, raněných … Nechápala jsem, že toto
vše se opravdu stalo v našem pokrokovém dvacátém století!
… A Moravský Krumlov, kde
máme sraz 14 dní po válce? Šla
jsem tam. Jen jediné lípě nad
zasypanou kašnou na jediné větvi
rozkvetlo pár zlatých vonných
kvítků… Kolem dokola sutiny.
Krumlovské náměstí i s Vašákovým domem bylo sesypané na
hromadě… Těžko najít místo na
pár kroků… Na rumišti se už pracuje. Odváží se blízko - sype se
vedle zámku. Vznikla tam nová
silnice - to se ví, dalo to práce…
Nikdo z party se tam nevrátil. A
pomalu se sem stěhovali noví lidé.

Moravskokrumlovská historická společnost pořádá
u příležitost 60. výročí vybombardování Moravského Krumlova

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTŮ
A VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ.
Výstava bude umístěna v prostorách Městského úřadu
v 1. patře a potrvá po celý květen.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• páté dveře na Š Favorit/Forman,
jen bez koroze. Tel.: 737 713 696.
•• plečku na proorávání řepy a brambor. Tel.: 723 123 775.
•• dvoukolovou vlečku za traktor.
Tel.: 607 244 884.
prodám
•• Fiat Brava 1,2 16V, červený, v provozu r. 2000, naj. 65 tkm, airbag řidiče, př. okna el., tón. skla, nast. volant,
posilovač řízení, centrál, imobil., zamykání zpátečky, taž. zař., zimní
kola, zahr., 1.majitel, 130.000 Kč.
Tel.: 605 787 507.
•• Peugeot 306, r.v. 2001, stříbrná
metal., 5 dveří, nový model, motor
1,4i, taž. zař., klima , ABS, mlhovky, 2x el. okna, 2x airbag, dálkový
centrál, tónovaná skla, velmi pěkný
stav, 160.000 Kč, při rychlém jednání
sleva. Tel.:604 484 923.
•• Š Felicie combi 1,9 D, r.v. 96,
70.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š 120 L bez STK, r.v. 78, cena dohodou. Tel.: 732 438 167.
•• Š Favorit, r.v. 89, STK do 04/07,
25.000 Kč, při rychlém jednání sleva.
Tel.: 736 624 955.
•• Š Favorit, r.v. 89, velmi dobrý stav,
nové brzdy + 2x zimní pneu. Cena:
24.000 Kč. Tel.: 732 235 693 po 13. h.
•• Š 120 LS, STK 9/06, nové gumy,
tažné zař., spolehlivá, levně. Tel.: 546
452 469, večer.
•• karavan, r.v. 85, STK 06, barva
bílá, váha 550 kg, pro 4 os., 220V,
lednička, plyn. sporák, dřez, nebrzděný, stanový přístřešek, 40.000 Kč.
Rouchovany. Kč. Tel.: 605 559 743.
•• Simson S 51, motor po GO, v dobrém stavu, cena doh. Tel.: 721 245 411.
•• Vari, čtyřkolku, nosič nářadí, nutno
vidět. Tel.: 515 333 921.
•• 2 ks nových pneu Matador 165/13
MP 12, 800 Kč/ks. Tel.: 606 507 088.
•• 5-ti stupňovou převodovku ze Š 125,
přední a zadní sklo. Tel.: 604 303 267.
•• veškeré díly na Fiat Uno 1,5ie, 5-tidveřový, černá barva, doklady, levně.
Tel.: 602 150 656.
•• Š Forman, různé ND, pohon PLG,
cena doh. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• repas. převod. na Avii, 4 rychlost.,
3.800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65,
R15, vzorek asi 3 mm, 800 Kč /ks.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• poškozené díly VW Passat 1,9 TDI,
model 1995, bouráno, 3ks dveří, přední spojler, dva světlomety (el. ovl.),
ventilátory chlazené, cena dohodou.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• střešní zahrádku na Š 1203, 200
Kč; na Š 100, 100 Kč; 4 ks kompletních dveří na Š 120 i jednotlivě, 200
Kč/ks. Tel.: 776 300 578.
• TP na Avii 2131 izoterm s chlazením, r.v. 1991, cena 8.000 Kč. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• přední světlomety na Toyotu hiace,
cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• rozmetadlo RUR 5, pneu 7,50x20
2 ks, kombinátor 3 m, paletizační vidle za traktor. Tel.: 602 520 557.
•• vlek za auto, velká kola s plachtou
1,6x2 m, 5.000 Kč. Tel.: 546 423 532.
•• nové nepouž. bezpečnostní šrouby
AEZ vh. pro VW a Favorit, 350 Kč,
2 ks zánovních pneu Matador 165/13
MP 12, 800 Kč/ks. Tel.: 606 507 088.
•• jednoradličný litinový pluh s
výměnnými noži, vh. za malotraktor,
500 Kč. Tel.: 608 626 289.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 2+1 v Oslavanech. Tel.: 546
425 223.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 515 323 864.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích. Tel.:
606 585 715.

•• dva stavební pozemky v Ivančicích
za rozumnou cenu i samostatně, nebo
zbor. Tel.: 775 949 223.
•• RD v Ivančicích alespoň s menší
zahradou. Tel.: 775 949 223.
•• stavební pozemek jen v MK do
1.000 m2 se všemi přípojkami. Tel.:
732 917 182.
•• RD v Dobřínsku, Jamolicích, Polánce nebo MK k celoročnímu bydlení. Mírná rekonstr. nevadí. Tel.: 602 524 278.
•• byt 3+1 nebo 2+1 ve Znojmě do
900.000 Kč. Tel.: 604 543 409.
•• starší RD v MK. Tel.: 723 734 468.
•• zděnou chatu v MK na vlastním
pozemku, se zahradou u rybníka. Tel.:
515 321 320.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od
MK), 2+1 a 1+1, WC, voda, elektřina,
topení na TP, částečně podsklepen,
velká zahrada a dvůr, průjezd, stodola, hosp. budovy, stodola, parkování
uvnitř objektu. Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu. Výměra
1432 m2. Nutné úpravy, 450 tis. Kč.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3+1 v Ivančicích, garáž, dvůr,
zahrádka, bazén, menší sklípek a dílna. Spěchá. Tel.: 777 209 162.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku. WC,
koupelna, průjezd, garáž, stodola, velký dvůr a zahrada, sklep, vinný sklep,
pozemek 1390 m2. Ihned k bydlení,
890.000 Kč. Tel.: 515 322 231.
•• DB 3+1 v MK na Sídlišti. Tel.: 737
010 701, po 17. hod.
•• DB 2+1 na Sídlišti v MK, spěchá.
Tel.: 606 719 119.
•• velký byt 4+1 v MK. Možno i s ga-ráží. Tel.: 603 841 167.
•• cihl. byt 2+1 v OV v MK, vl. topení,
st. úpravy, vl. vodoměr, 3 sklepy, spol.
dvů, 600 tis. Kč.Tel.: 737 874 162.
•• DB v MK 1+1kk, spěchá, cena
dohodou. Tel.: 737 674 218.
•• družstevní garsonku v MK za
odstupné 350.000 Kč vč. zařízení.
Vnitřní úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• stavební místo v Bohuticích 670
m2, veškeré inženýrské sítě u pozemku. Tel.: 605 370 932.
pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích na St. Sídlišti,
částečně zařízený. Tel.: 608 700 979.
hledám pronájem
•• mladá žena s 3 letým dítětem, okolí
Brna-venkov, Oslavany, MK, Střelice, Ivančice, Silůvky, velmi spěchá,
nemám kde žít. Tel.: 728 977 687.
•• byt 2+1 popř. i 3+1 v MK. Tel.:
775 120 782.

Stavba - zahrada

koupím
•• kdo levně prodá nebo daruje dlažbu
na dvůr, použitou i znečištěnou, cca
90 m2. Ivančicko. Tel.: 605 822 062.
prodám
•• betonové stříšky na plot nebo taras,
d. 45, š. 35, v. 6, o 40% levněji, sloupkové 50x50. Tel.: 606 812 125.
•• cihly supertherm 115, 2 palety,
6.500 Kč. Tel.: 736 484 495.
•• dvouprosklená křídla 7 oken + balkon. dveře, skla možno použít na výr.
skleníku, 650 Kč. Tel.: 606 175 943.
•• originál plech. skříň na el. přípojku
60x60, 500 Kč a připoj. kabel 12 m,
200 Kč. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• betonovou rouru, průměr 50 cm,
d. 1 m, 200 Kč; plast. rouru prům. 50
cm, d. 3 m, 300 Kč; plechy úžlaby 3
ks, 300 Kč/m. Tel.: 732 380 351.
•• asi 100 m2 zámkové gumové dlažby, vh. kolem bazénu, na terasu, pod
zvířátka, do chodby. PC 1.200 Kč/m2,
nyní 350 Kč/m2. Tel.: 602 565 578.
•• střešní dřevěné okno, vakuované
dvojsklo 86x86 cm, balkónové dřevěné dveře se zárubní, zdvojené, L+P
80x220 i se žaluzií. Tel.: 604 710 758
•• stavební materiál se slevou, doprava zdarma. Tel.: 777 195 850.

Vybavení domácnosti

prodám
•• světlou skříňku s podstavcem, vh.
jako ÚP prádla, oblečení, pěkná, do
700 Kč. Tel.: 723 543 675.
•• 2 chrom. postele s drátěnkou; starý
šicí stroj ponořovací. Tel.: 728 921 466.
•• peřináč a válendu; koupelnovou
skříňku s umyvadlem; dámské kolo
Lady; pračku Romo; chladničku Zanussi samoodmraz. 155 l; malířskou
pumpu; kuch. stůl olše na zlaté noze,
nový; zahradní stůl s lamino deskou
s litinovou nohou. Tel.: 605 776 380.

Elektro a elektronika

prodám
•• Sim kartu Eurotel s přednabitým
kreditem 500 Kč. Cena 500 Kč. Tel.:
606 175 943.
•• faxmodem WELL EXT56-TP.
Levně, MK. Tel.: 606 328 491,
pockam@volny.cz
•• starší el. sporák Mora-ES 275, bílá
barva, zánovní plotýnky + nové těleso
v troubě, smalt nepoškozen, plně
funkční, asi 1.500 Kč. Tel.: 731 039
087. (Rouchovany).
•• epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• mikrovlnou troubu zn. Electra,
vnitřek nerez, pevný talíř, 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 00, po 18 hod.
•• mixer Eta 0010; překapávač kávy
a čaje Eta 1172 s ohřevem; 3 dílnou
skříň, vše funkční, nepoškozené, symbol. cena, MK. Tel.: 602 953 961.
•• automat. pračku Gorenje WA412,
nerez vana i buben, jako nová, bez
koroze v provozu 5 let, cena dohodou.
Tel.: 731 039 087.
•• el. čtyřkolovou travní sekačku, stáří
3 sezóny, spolehlivá, 1.200 Kč. Tel.:
604 710 758.
•• pračku Mini Romo s ohřevem, nerez vana, málo použ., zánovní, 1.500
Kč. Tel.: 728 421 813, 731 069 270
•• plně funkční el. sporák s troubou, dobře peče, 1.500 Kč. Tel.: 732 102 649.
•• Thermomix zn.Vorwerk, málo používaný. PC 32.000 Kč, nyní 12.000
Kč. Tel.: 606 371 390.

Vše pro děti

prodám
•• kočárek zn. Tako, trojkombinace,
zelenobéžový, černé doplňky, nafukovací kola, přehazovací rukojeť, pláštěnka, 2.600 Kč. Tel.: 604 876 803.
•• na děvče 1⁄2 roku zimní bundu PC
500 Kč, nyní 120 Kč, luxusní rifle PC
600 Kč, nyní 150 Kč, bundu a oteplené kalhoty PC 600 Kč, nyní 120 Kč.
Tel.: 776 643 810.
•• dětskou sedačku na zadní nosič
kola 5-20 kg, plastová ochrana nohou,
zad a boků, modrý látkový potah,
pěkný vzhled i stav, oranžová barva,
250 Kč, MK. Tel.: 603 788 657.
•• sedačku pro dítě do auta (bobek).
Nový, zabalený, PC 600 Kč, nyní 350
Kč. Tel.: 604 360 394.
•• autosedačka, 9-36 kg, 900 Kč.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• horské kolo, dívčí, rozměr 24, velmi
pěkné, 1.200 Kč. Tel.: 604 638 378.
•• sport. kočár, trojkombinaci, červenočerný, nafukovací kola, používaný
8 měs., jako nový. PC 7.000 Kč, nyní
4.000 Kč. Tel.: 603 857 474.
•• sport. kočárek, pick-up Chicco,
červenomodrý, výborný stav, skládací, použití 0-3 roky, 3 polohy zad, 5-ti
bodový bezp. pás, celý vypratelný,
odnímatelná bouda, pláštěnka, nánožník, 1.700 Kč. Tel.: 606 275 954.
•• 2 dětská kola, 5-8 let. PC 2.000
Kč./ks, nyní 1.000 Kč, dohoda. MK.
Tel.: 606 328 491, pockam @volny.cz
•• novou prošív., péřovou ložní soupravu do dětské postýlky. PC 1.200
Kč, nyní 750 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• 2 ks dětských otočných židlí, 150

Kč/ks, akordeon pro začátečníka, barva perleť. Tel.: 606 507 088.
•• dětskou autosedačku do 36 kg,
nová, nepoužitá, 2.000 Kč; velkou
sadu na písek (kyblík, bábovky atd.),
100 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• kočárek 4-komb., tm. modrá + béžová, nafuk. kola (nové pneu), taška, síť
proti hmyzu. Pěkný nevybledlý, dobrý
stav, 2.500 Kč. Tel.: 608 665 531.
•• chodítko, odnímatelný hrací pult,
výškově stavitelné, 450 Kč; pístovou
odsavačku Baby Nova, nepoužitá,
120 Kč. Tel.: 608 665 531.
•• moderní těhotenské kraťasy vel.:
36-38. PC 2.000 Kč, nyní 300 Kč +
těhotenské šaty vel.:40-42, PC 1.800,
nyní 300 kč. Tel.: 776 643 810.
•• pro nastávající maminky časopis
Betynka od č.7/2000-12/2003, 10
Kč/ks. Tel.: 732 123 663.

Zvířata

koupím
•• andulky, korely, rozely, kanáry aj.
exot. ptactvo, pro větší množství přijedu, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
•• mláďata papoušků na ruční dokrmení: žaky, senegalce, amazonky,
alexandry aj. Přijedu, platba hotově.
Tel.: 603 841 097.
•• darujte, prosím, kotě (kočičku),
barevnou. Podmínka: musí být odmala zvyklá na přítomnost pejska. Děkuji, bude v dobrých rukách. MK. Tel.:
606 328 491, pockam@volny.cz
•• prase, váha 140-150 kg, 31 Kč/kg.
Tel.: 737 117 660.
•• štěně bígla, do 1.000 Kč. Tel.: 515
338 520, 728 122 157.
prodám
•• štěně yorkšírského teriéra, pejsek,
odběr v květnu, 7.000 Kč. Tel.: 604
861 187.
•• alexandra ruz. vousatého, kroužek
01, chovný samec nebo koupím samici. Tel.: 604 303 267.
•• štěňata bígla, trikolora, bez PP,
očkovaná, odčervená, odběr konec
května. Jen psi. Tel.: 724 347 243.
•• krásná, světlá štěňata labradora, bez
PP, odběr 21.5. Tel.: 605 061 134.
•• štěňata labradorů, smetanová, bez
PP, očkov., odčerv. Tel.:728 842 674.
•• štěně yorkšírského teriéra, pejsek, odběr květen, 7.000 Kč. Tel.: 604 861 187.
•• 10-ti letou kobylku po Landruf,
mohutná hnědka, 100% charakter,
hodná, klidná, zdravá, ježděna rekreačně, dříve skákala parkur, 9 měs.
březí po Palisco, očkovaná, odčervená, cena dohodou; jejího ročního syna
po Sylvio II, hnědák s lysinou, 25.000
Kč. Tel.: 602 565 578.
•• pronajmu za příspěvek na ustájení
6-ti letou klisnu CT, vh. na rekreaci
a 4-letou haflihgu, menší kůň pro děti,
ustájené 5 km od MK a Ivančic. Tel.:
777 877 631.
daruji
•• štěňátka kříženého jezevčíka, odběr
před prázdninami. Tel.: 728 104 737.

Hobby

koupím
•• sběratel hledá stará rádia, repráky,
součástky, lampy a literaturu z počátku rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
prodám
•• starý mlýnek na kávu, pro sběratele.
Tel.: 515 323 084.
•• úplně novou knihu Poslední vlak
do Memphisu (cesta Elvise Presleyho
ke slávě), 250 Kč. Tel.: 720 181 465.
•• anglické sedlo komplet vybavené,
PC holé sedlo 11 tis. Kč, nyní 8 tis. Kč
+ dečky. Tel.: 604 414 468.
•• 3/4 horské kolo Joko, fialová bar.,
velmi pěkné, 1.500 Kč. Tel.: 546 452
295.•• dámské kolo Liberta, v pěkném stavu. Tel.: 515323084.
•• dámské kolo Eska super, zelená metal., chrom. blatníky a kola, 1.000 Kč;
drtič na přípravu krmení a drcení ovoce,

1.200 Kč. Miroslav. Tel.: 515 333 883.

Služby

•• Nabízím doučování matematiky.
Tel.: 606 769 439.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
silik. těsnění oken a dveří, sítě proti
hmyzu, lamelové dveře a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• Fitcentrum ROYAL ARENA
Městská sportovní hala Ivančice,
provozní doba: Po-Pá: 11-21, So-Ne:
13-17 hodin. Tel.: 546 434 067, http:
//royalarena.ivancice.cz.
•• Spořte co nejvýhodněji a založte
si stavební spoření. Možno uzavřít
penzijní připojištění a životní pojištění. Informace na tel.: 731 464 161.
•• Pronajmu Rekreační chatu v Rešicích u Spáleného mlýna, 4-lůžkové
pokoje s kuch. linkou a vlastním WC,
velká terasa, hřiště, ohniště. Kapacita 22 lůžek. Možno využít týdenní
i víkendové pobyty. Cena za osobu
100 Kč/den. Tel.: 603 374 971.

Různé

•• Hledám spolucestující na dojíždění
autem z okolí MK do Brna-Slatiny
(nebo Modřice, Chrlice, Tuřany).
Tel.: 603 597 786.
koupím
•• digitální měřič krevního tlaku. Tel.:
723 750 439.
•• Guarana 1 ks (výrobek Herbalife),
nabídněte co nejlevněji, pouze SMS,
Ivančice-Oslavany. Tel.: 605 520 314.
prodám
•• hnůj k pohnojení Vaší zahrady,
převážně slepičí. M. Chaloupková,
Palackého 64, MK.
•• tenký chemlon na cívkách, barva bíla,
červená, vínová. Tel.: 728 289 487.
•• nadzemní bazén průměr 5 m s pískovou filtrací bez folie, 2.400 Kč.
Tel.: 604 934 898.
•• smalt. plech na kruh. bazén, hnědý,
700 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod
•• promítací plátno na stojanu, 2ks,
100x100 a 125x125 mm, 800 Kč/ks.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• 2 dílenské ponky se zabudovanými
svěráky. Cena doh. Tel.: 736 756 780.
•• loňské seno, malé balíky 8-10 kg,
25 Kč/ks. Ivančice. Tel.: 777 877 631.
•• ořechy neloupané, r. 2003-4, 55
Kč/kg. Tel.: 723 033 622.
•• ječmen á 280 Kč, možnost sešrotování. Tel.: 515 322 155.
•• krmnou řepu cca 10q. Tel.: 515
338 370 po 18 hod.
•• domácí vajíčka 1,70 Kč/ks. Tel.:
737 117 660.
•• ručně háčkované ubrusy na kulatý
stůl, různé velikosti, cena dohodou.
Tel.: 732 777 155.
•• nový zavírač Brano, 300 Kč; 3⁄4 horské kolo Olpran vínové barvy, 1.300
Kč; mechanický psací stroj Conzul,
300 Kč; konopné lano prům. 25 mm,
50 m, 500 Kč; nová kapesní kalkulačka s páskou Casio, 200 Kč, proudový
chránič FI 40A, 0,1 mA, 200 Kč- Tel.:
606 507 088.
•• zavařovací sklenice 3 Kč/ks. Tel.:
546 452 295.

Seznámení

•• 29/170/54, blondýna, hledá štíhlého
kluka, nekuřáka, sport. typu, veselé povahy, romantického od 28-34 let z Brna
a okolí. SMS na tel.: 737 710 915.
•• hledám pohodového přítele, nekuřáka, 59-65 let k cyklo i pěší turistice,
v zimě možné lyže. Tel.: 605 278 683.
•• vdovec s vlastním RD, finančně
zajištěný, hledá hospodyni do 60 let,
nekuřačku. Samota tíží, nechci být
sám, nastěhování ke mně vítáno, obec
Džbánice. Tel.: 515 320 802.

•• 20-ti letý hledá přítelkyni 18-20 let
se zájmem o přírodu a sport. Tel.: 608
680 586.
•• 49/182 hledá partnerku nebo přítelkyni. SMS na tel.: 720 563 251.
•• 40 let, rozvedený hledá štíhlou
ženu 36 - 39 let. Tel.: 603 938 541.
•• 22-ti letý kluk hledá holku 20-22 let
na vážný a trvalý vztah. Jsem střední
postavy se zájmem o přírodu a sport.
Schůzka nutná, hlavně věrnost. Tel.:
608 680 586.
•• amiga, ..chica. Yosoy, kluk 26
let/171, jsem pro každou legraci. Tel.:
605 038 692.
•• 22-ti letý kluk hledá holku či maminku od 20-25 let, už nechci být
sám, jsem hodně zklamán. Jen vážný
a trvalý vztah, věrnost nutná, okolí
Ivančic. Tel.: 608 663 509
•• přítelkyni 30-36 let s 1 záv., nekuřačku, nejlépe tmavovlasou, v létě
na dovolenou, třeba i více. Zájmy:
příroda, zahrada, kolo. Ivančicko.
Tel.: 607 546 772.
•• rozvedený nekuřák 46/174, štíhlé
postavy, hledá vh. protějšek s vyřešenou minulostí. Ivančice, MK a okolí.
SMS na tel.: 731 238 975.
•• ahoj, tady 23 letý kluk a hledám
dívku, která mě zaučí v sexu a intimnostech. Vítám i trvalý vztah,
ale s dívkou, která ví, co od života
očekává, jsem zklamán velkou láskou
a proto hledám dívku touto cestou.
Odepíši všem. Tel.: 608 680 586.
•• 173/41 rozvedený, hledá ženu od
30-40 let k vážnému seznámení. MK
a blízké okolí. Tel.: 605 423 065.
•• Najdu? Vdovec 61, štíhlý, hledá
ženu, která by se přistěhovala. Mám
malé hospodářství, samota je zlá. Tel.:
515 334 738

Zaměstnání

•• hledám paní k dětem. Hlídání
v odp. hod., zkušenost s dětmi vítána.
Tel.: 607 615 931.
•• hledáme obchodní partnery a spolupracovníky: nová svět. technologie
v péči o tělo a pleť (kolagen), pro
běžné i profes. užití od dubna v ČR.
Tel.: 604 889 046.
•• SŠ (17), hledá brigádu na červenec
nebo srpen v okolí Ivančic nebo Oslavan. SMS na tel.: 605 357 699.
•• česká společnost hledá nové spolupracovníky do kanceláře. Plat 20-40
tisíc měsíčně. Tel.: 777 195 850.
•• česká obchodní společnost přijme
pracovníky/ce do kanceláře - telefonisty, manažery. Ne dealerství, ani
herbal. Zaškolíme. Příjem 28-52 tis.
Kč měsíčně. Tel.: 728 958 301.
•• práci jakoukoli v Ivančicích za 7-8
tis. měs. na HPP. Tel.: 608 663 509.
•• brigádu, nejlépe úklid, doplňování
zboží, roznášku novin, pom. sílu do kuchyně apod. Tel.: 736 615 608.
•• Přijmeme spolehlivého řidiče
pro MKD. Tel.: 604 541 014.
•• všestranný 30-ti letý muž hledá
práci, brigádu, výpomoc na 4-6 hod.,
stavba, práce s kovem, zahrada atd.
Ivančicko. Tel.: 724 049 233.
•• jakoukoli práci, ne na ŽL a provize. Tel.: 515 322 022.
•• hostinec hledá výpomoc do provozovny v odp. hod. Tel.: 723 388 569.
•• hotel Epopej v MK hledá číšníka-servírku. Tel.: 515 322 373.
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.

Poděkování

•• Mateřská škola Rakšice, na ulici
S.K. Neumanna děkuje stavební firmě
OSP, spol. s r.o. z Moravského Krumlova za opravu a úpravu pískoviště
pro děti.
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Miroslavská šlápota 2005 Antonín Charouz a David
/Miroslav/ Miroslavská šlápota. Pojem, který se již vžil do povědomí obyvatel našeho městečka. Konec konců, 15. ročník, to už je Palmi v Brně suverénní
skutečně tradice. A co se tedy pod tímto pojmem skrývá? Jedinečná
možnost, kdy máte příležitost přesvědčit své blízké, že strávit den příjemnou procházkou s rodinou, je to nejlepší, co právě můžete udělat.
A když se ještě tento den vydaří i počasí, pak jsou určitě i ti největší
odpůrci pohybu spokojeni. Letos, 23. dubna, to všechno vyšlo. Zdatní
dálkoplazi vyráželi na své trasy o délce 20 a 10 km těsně po osmé hodině. Ti, kteří si trošku déle pospali, nebo neměli chuť lámat své osobní
rekordy v chůzi, vyráželi později a vybírali z tras o délce 3,5, 5 a 6 km.
O co méně kilometrů do cíle je čekalo, o to více úkolů museli plnit.
Tento ročník všechny na téma „Já písnička“. Na své si přišli i cyklisté,
protože Miroslavská šlápota má i dvě cyklotrasy. Cíl. Kouzelné slovíčko pro všechny účastníky. Dorazili všichni. Ti, kteří šli po svých, ti,
co se vezli, i ti, kteří byli vezeni v kočárku. Vůně ohníčku nenechala
nikoho na pochybách, že opečený párek je ten nejlepší oběd pro dnešní
den. Skupina Navzdory, hasiči a členové kynologického kroužku se
pak starali o zábavu po zbytek odpoledne. Tak až se budete chtít příští
rok projít jarní krajinou, nepropásněte termín 16. ročníku Miroslavské
šlápoty. Miroslaváci se na ni těší už nyní.
Mgr. Lenka Biberlová

Jarní cena Brna 2005 zahájila letošní ročník mezinárodního mistrovství ČR v závodech automobilů na okruzích. V sobotním závodě
Národní formule 1400 /divize 3/ zvítězil David Palmi před Josefem
Králem a Tomášem Chabrem. V neděli si Palmi vítězství zopakoval,
na druhém místě dojel Chabr před Adamem Koutem. V divizi 4 se jel
v sobotu vytrvalostní závod na tři hodiny, ve kterém si pro vítězství
dojela posádka Charouz, Páral, Janíš s vozem Mercedes Benz CLK
DTM. Druhé místo obsadili Studenič, Venc /Porsche 996 GT3/,kteří
měli na vítěze ztrátu okruhu. Třetí místo získala dvojice Konopka,
Barta /Porsche GT3 RS/ se ztrátou tří okruhů. V nedělním sprintu
na 13 kol suveréně zvítězil Antonín Charouz s více než minutovým
náskokem před Andrejem Studeničem a Štefanem Rosinou jnr.
V sobotu 21. května budou v areálu automotodromu Brno probíhat
oslavy k 75.výročí Masarykova okruhu, kde bude připraven program
pro celou rodinu. Závodní auta se na okruh vrátí 3.-5. června, kdy se
pojede čtvrtý závod seriálu DTM.
/Ctibor ADAM/

Sraz karbaníků „U Blondýny“

Foto: Květoslav Adam
Janiš si odskočil z Japonska, kde v letos startuje v sérii Formule Nippon

KRUMLOVSKÁ KLADINKA

Dne 27. 4. 2005 proběhl na ZŠ Ivančické již druhý ročník gymnastických závodů s názvem „ KRUMLOVSKÁ KLADINKA“. Závodu
se zúčastnila ZŠ Klášterní, ZŠ Olbramovice, ZŠ Ivančická a Gymnázium Moravský Krumlov. Celkem jsme u nás přivítali 45 gymnastů
a gymnastek. Nálada v tělocvičně byla perfektní, děti se navzájem
povzbuzovaly a fandily si. Předvedené sportovní výkony byly vizitkou
kvalitní práce nejen dětí, ale i tělocvikářů, kteří je připravovali.
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli sladké odměny a pěkné
medaile, které by jim záviděli i olympijští vítězové. A o to právě pořadatelům soutěže šlo. Poskytnout malým sportovcům možnost prožít
si atmosféru opravdových závodů, zažít pocit zklamaní i radosti, vidět,
kolik dřiny a vůle je potřeba ke kvalitním výkonům, ale hlavně uvědomit
si, co nám krásného sport a pohyb může dát. Mgr. Lenka Hanzelová
Výsledky závodů: I. kategorie - dívky: 1. Aneta Adámková, 2. Daniela
Bartošová, 3. Vlaďka Vidláková; I. kategorie - hoši: 1. Kryštof Džubera,
2. Michal Ludvík, 3. Pavel Šašinka; II. kategorie - dívky: 1. Karolína Krejčí, 2. Lucie Novotná, 3. Petra Peigrová; III. kategorie - dívky:
1. Eliška Uhliarová, 2. Pavla Doubková, 3. Jana Kocandová; III. kategorie
- hoši: 1. Kryštof Novotný, 2. Petr Lerch, 3. Ondřej Krejčí; IV. kategorie
- dívky: 1. Petra Horáková, 2. Pavla Sobotková, 3. Martina Mašterová

V sobotu 23. dubna se od třinácté hodiny odpolední rozpoutal v restauraci „U Blondýny“ v Moravském Krumlově nelítostný karetní souboj. Šestnáct hráčů si to rozdalo v historicky prvním turnaji v mariáši.
Hrálo se u očíslovaných stolů, vždy po čtyřech, v padesátiminutových
intervalech. Před každým z pěti kol proběhlo losování, aby byl zajištěn
náhodný výběr protihráčů. Všichni karbaníci dostali na začátku každého kola kelímek s drobnými mincemi v hodnotě padesáti korun.
Sečtením výher všech kol vzešlo pořadí hráčů.
První dvě místa získali Jiří Urban a Miloslav Holoubek z Bohutic,
třetí Milan Prustoměrský a čtvrtý skončil Tomáš Hájek z pořadatelské
„stáje“. Na cenách pro vítěze se sponzorsky podílely firmy: Hostan (Zn),
Průmyslové zboží Lubomír Šedrla (MK), A+V autobazar (Iva), Cykloservis Pavel Novotný (MK), Proimpex spol. s r.o. (MK) a Obklady
a dlažby Květoslav Sobol (MK).
Turnaj byl zakončen chutným kančím gulášem a samozřejmě několika sklenicemi piva. Všichni zúčastnění si úroveň turnaje pochvalovali
a na místě přislíbili i účast v druhém ročníku. Pořadatelé děkují všem
hráčům za účast a sponzorům za hodnotné ceny.
/abé/

Foto: Květoslav Adam

Erik se raduje z vítězství ve Vranově

ERIK MÁ VÍTĚZSTVÍ

V sobotu 30.dubna se na motokrosové trati ve Vranově u Brna
uskutečnil závod Inter Elév-Gold Fren Cup. Za AMK MOTO-SPORT
TEAM NESLOVICE se tohoto klání zúčastnil pouze Erik Schneider.
Jeho starší bratr Dominik a Jiří Nykodým pro zranění nestartovali. Erik,
který startuje ve třídě 50 ccm na stroji KTM prožil perfektní závodní
den. Po velmi dobrých výkonech v tréninku i kvalifikaci dotáhl své
snažení až do konce, když vybojoval vítězství v závodě. /Ctibor ADAM/

Tunisko - exotická perla Středomoří
vlastní pláž, rozlehlá zahrada, vhodné pro rodiny s dětmi, klimatizace,
TV, bazén, sauna, fitness, masáže,
minigolf, aj., stravování polopenze

Meninx***

přímo na písčité pláži v palmové
zahradě, vhodný pro rodiny s dětmi,
klima, TV, diskotéka, termální bazén,
minigolf, fitness, sauna, turecké lázně,
aj., stravování polopenze (možno All inc.)

Cena: 14.390,- Kč/osoba

Monastir

odlet z Brna • 20.05. - 31.05. 2005

Amir Palace*****

přímo u pláže v zelené zahradě,
klimatizace, TV/SAT, krytý bazén,
golf, fitness, sauna, masáže, aj.
stravování polopenze

Continenta

l***

Cena: 11.590,- Kč/osoba

odlet z Brna • 18.05. - 28.05. 2005

Meninx***

Amir Palac
e

Continental***

Djerba

as****

odlet z Brna • 20.05. - 31.05. 2005

Abou Naw

*****

Monastir

Djerba

odlet z Brna • 18.05. - 28.05. 2005

Abou Nawas****

hotel v rozlehlé zahradě s olivovníky,
přímo na pláži, vhodné pro rodiny
s dětmi, klimatizace, diskotéka, krytý
bazén, fitness, masáže, tenis. kurty, aj.,
stravování polopenze (možno All inc.)

Cena: 15.490,- Kč/osoba

Cena: 10.990,- Kč/osoba

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok, Sunny Days, Exim Tours, Firo tour, Alexandria, Intertrans, Čebus, Victoria, VOMA, Mega Travel,
Bohemian Fantasy, Ancora, Ingtours, Tipa tour, Viamare, Hellas tour, Student agency, letecká společnost ČSA

