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NOŽEM NA PUMPAŘKU
/Dolní Kounice/ Dva bratři z Dolních Kounic, kteří se velmi často
a velmi důsledně kamarádí s alkoholem, ohrožovali nožem obsluhu
čerpací stanice. „Po deváté hodině večer přišli na benzinku v Dolních
Kounicích. Prodavačce řekli, že chtějí půl litru vodky a krabičku cigaret. V momentě, kdy prodavačka zboží nachystala, obešel jeden z bratrů
pult až těsně k ženě a namířil proti ní kuchyňský nůž. Prodavačka se jej
snažila vyzvat, aby zaplatili a odešli, ale muž stál pořád proti ní s čepelí
nože namířenou proti jejímu břichu a bezprostředně ji tím ohrožoval.
Druhý z bratrů toho využil a z pultu ukradl plato zapalovačů, které
strčil pod svetr. Žena se rozhodla bránit - chytila útočníka za ruku, tu
mu zvedla a vytlačila ho ze dveří. Prodavačce se podařilo vystrnadit
z prodejny i druhého bratra, který stál u pultu jako solný sloup. Žena
okamžitě zamkla a zavolala policii. Rozzuření bratři začali kopat do
balíků s lahvemi vod přede dveřmi. Nakonec popadli jeden balík a odešli - se zapalovači a vodami, dohromady za pět set dvacet osm korun,“
popsal loupež Aleš Mergental, mluvčí Policie Brno-venkov. Na místo
přijela policejní hlídka, která bratry našla sedět poblíž benzinky. Oba
třiačtyřicetiletí bratři byli obviněni ze spáchání trestného činu loupeže,
za což zákon ukládá trest od dvou do deseti let vězení. Jeden z bratrů
již nedávno před soudem kvůli útoku s nožem stál.
/jak/

PARKOVÁNÍ BUDE ZPOPLATNĚNO
/Moravský Krumlov/ Zpoplatnění parkování v centrální
části Krumlova by podle zastupitelů mělo vyřešit permanentně
obsazená místa zaměstnanci a
podnikateli pracujícími ve středu
města. Mělo by pak být více plochy pro návštěvníky, kteří přijíždí
jen na „hodinu“. Ona hodina je
bude stát deset korun.
„Ke zpoplatnění parkování na
náměstí TGM a Klášterním, ulic
Komenského a Růžové nás vedlo
především řešení parkovacích
míst. Vnitřní město není nafukovací a ve chvíli, kdy sem přijede
spousta aut a postaví se na náměstí na celý den, tak tím výrazně
omezí návštěvníky, kteří přijedou
jen za nákupy a na úřady. Pro lidi,
kteří sem jezdí a parkují tu celý
den, máme připravené parkovací
plochy. To je u kina a další budou vznikat, například ve dvoře
za Knížecím domem, u zámku,
dole u řeky. Na těchto místech
parkování zpoplatněno nebude.
Samozřejmě, že máme alternativy pro občany, a to jak pro
návštěvníky, tak pro zaměstnance
a podnikatele v centrálním městě.
Nikdo nikoho nevyhání, nelikviduje, neničí. Ti, co tu parkují
celodenně, musí pochopit toho,
kdo přijede například z Bohutic a
chce si tu nakoupit, zajít na poštu,

foto: mask

úřad a potřebuje k tomu hodinu.
Ten musí třikrát objet náměstí,
aby nakonec zaparkoval u Domu
zdraví a do města šel pěšky.
To je pro nás větší problém než
pro toho, kdo ráno v sedm přijede
a dá si auto ke kinu a ten kousek
dojde,“ vysvětlil Tomáš Třetina,
místostarosta města.
Systém bude zaveden tak, jak
je tomu ve všech srovnatelných
městech. Téměř každé město má
zpoplatněné parkování na svých
nejlukrativnějších místech.
„Samozřejmě jsme si vědomi,
že jde o nepopulární krok, přede-

vším pro přespolní zaměstnance
s pracovištěm v centru. Neočekáváme jejich aplaus a pochvalu
za to, že jde o geniální opatření.
Chápu, že jsou naštvaní, když
musí sáhnout do peněženky pro
deset korun za parkování. Ale
větší problém je např. u lékařů,
kde se platí více. Naše opatření je
standardní. Jestliže mi někdo řekne, že Krumlov je necitlivý, tak to
neberu jako argument. Funguje to
všude, tak proč ne zde! Hodinoví
návštěvníci rádi tu desetikorunu
dají, aby mohli zaparkovat v centru a nemuseli podnikat túry k úřa-

dům. Na kritiku jsme připraveni.
Podle mě to tu mělo být již dávno.
Bouře, která se kolem tohoto
zvedne, je očekávaná a my jsme
ochotni čelit rozumným argumentům a diskutovat. Nejsme ochotni
přistoupit na nátlak a nadávky ze
strany občanů. Věcné diskuzi se
nebráníme, naopak, mohou z ní i
vyjít variantní řešení,“ pokračoval
dále Tomáš Třetina.
Myšleno je i na podnikatele a
trvale bydlící v centru. Každý,
kdo má na zpoplatněných místech obchod nebo trvalé bydliště,
dostane jednu parkovací kartu
za 500 korun na rok. Za každé další auto si už bude muset připlatit.
Problémy patrně přesto nastanou,
neboť parkovací karta ještě místo
k zaparkování nezajistí.
Radní se také budou muset
„poprat“ s faktem, kdy během
celodenních trhů na náměstí je
většina parkovacích míst obsazena dodávkami trhovců. Dá se
očekávat, že ti obětují za celodenní stání stokorunu, než aby
parkovali mimo centrum. Fakt,
že obsazením parkovacích míst
odrazují své potenciální zákazníky, by se dal vyřešit zákazovou
značkou pro všechny dodávkové
vozy během konání trhů. Ale i pro
ně by pak musela existovat alternativa, kde auta zaparkovat.
Do dvou měsíců by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele parkovacích automatů a
začátkem června by už automaty
měly fungovat. Kontrolovat je
bude městská policie.
/mask/

DOJDE KE KOLAPSU V DOPRAVĚ?
/Ivančice/ Od prvního dubna
bude uzavřen most přes řeku Jihlavu mezi Ivančicemi a Němčicemi.
Doprava bude vedena objížďkou,
především přes Letkovice a Oslavany, případně jinými trasami už
z oblasti Moravského Krumlova.
V této souvislosti se dají na této
frekventované trase očekávat výrazné dopravní komplikace. Vozy
integrovaného záchranného systému, tzn. policie, hasiči a rychlá
zdravotnická pomoc budou ve
výjimečných případech moci
použít most firmy Ivacar. Ostatní se budou muset přizpůsobit
objízdným trasám.
/pokr. str.2/

foto: jak
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Bazén bude na papíře
/Moravský Krumlov/ Dlouhodobé plány města Moravský Krumlov na výstavbu krytého bazénu dostávají konkrétnější podobu. Ještě
v tomto roce by se bazén měl projektovat a vyřídit veškeré náležitosti
se stavbou spojené. „Budova bazénu je v návrhu města pro projekt, aby
se ještě v letošním roce uskutečnil a vyřídilo se stavební povolení. Bez
těchto kroků se nemůžeme ucházet o dotační tituly. Na pouhý záměr
nic nedostaneme, musíme mít jednoznačný a připravený projekt se stavebním povolením. Předběžně by se jednalo o dva bazény, větší 25
metrů a jeden menší dětský. Počítáme, že budova by měla mít rozměr
zhruba 35 x 22 m a bude umístěna v lokalitě za sídlištěm. Megalomanský projekt za 100 milionů tu už byl, ale to nechceme. Navržený stav je
plně dostačující pro potřeby Moravského Krumlova a okolí, například
pro plavecký výcvik ve školách a koupání pro obyvatele,“ vysvětlil
místostarosta Tomáš Třetina. Projekt na bazén by měl stát 150 tisíc
korun. Město je také připraveno dotovat provoz hotového díla. /mask/

Rozpočet už i v Krumlově

/Moravský Krumlov/ Město počítá s příjmy ve výši 129 milionů
a výdaji 138 milionů Kč. Rozdíl je pokryt kladným hospodařením z loňského roku. „Rozpočet vypadá poměrně velký, ale protože je Moravský
Krumlov obec s rozšířenou působností, tak pro 60 milionů fungujeme
jen jako bojler. Tyto peníze dostaneme, u nás se ohřejí a obratem je
vyplatíme sociálně potřebným,“ zkonstatoval starosta Jaroslav Mokrý.
„Rozpočet se připravoval zodpovědně a dlouho, abychom mohli
zapracovat všechno podstatné. Například se v něm již promítá úspora za přesun úředníků z pošty, ale i personální audit, který je v běhu.
Musím říci, že významná částka jde na podporu Městského kulturního střediska a zahrnuje 12 akcí v rámci kulturního kalendáře. Další
podstatnou měrou jsou plánované investiční akce, které v některých
případech mají vazbu na dokrytí z dotací. Je to oprava mateřské školky,
výstavba hřiště na ZŠ Ivančická, bude pokračovat oprava kanalizace
a čistírny odpadních vod. Naším hlavním úkolem pro rok 2008 je
projektová připravenost. Nemáme projekty například na opravy silnic,
které už měly dávno být, na opravu náměstí TGM, bazénu, šatlavy,
hřiště, mateřské školky. Bez projektů se nedá nic dělat. Takže se letos
především zaměřujeme na projektovou přípravu, která ovšem také stojí
nemalé peníze,“ komentoval stav místostarosta Tomáš Třetina.
„Pamatováno je také na chodníky, osvětlení. Ale také jsme pod zem
„utopili“ 80 milionů korun v kanalizaci a vodovodu, 32 milionů stála
ČOV. Kdyby se opravovaly domy, tak jsou za tyto peníze pozlacené.
Investice do kanalizace není vidět, kdybychom ale vydláždili půl kilometru chodníků, tak to vidět je a máme okamžitý účinek. Ale i na
tyto potřeby lidí se pamatuje a bude se do této oblasti investovat více,“
doplnil k rozpočtu Jaroslav Mokrý.
/mask/

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ PNEU NA: MOTOCYKLY,
OSOBNÍ AUTA, DODÁVKY,
NÁKLADNÍ VOZY, TRAKTORY,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
A OSTATNÍ DLE DOHODY

AKČNÍ CENY LETNÍCH PNEU

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

INŽENÝRA KVALITY
SE ZNALOSTÍ AJ
Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace naleznete
na internetových stránkách
www.metaldyne.cz,
nebo na tel.:546 418 107, e-mail:
vera.kratochvilova@metaldyne.cz

21.03.2008

Dojde ke kolapsu...?
/pokračování ze strany 1/
„Pro nás to znamená zajistit
například bezpečnost dětí při
příchodu do školy. Tuto záležitost hodláme zorganizovat tak,
že děti se shromáždí v určitou
hodinu na návsi v Letkovicích a
budou nejpravděpodobněji příslušníkem městské policie nebo
bezpečnostní agentury bezpečně
dovedeny přes komunikace na
němčickou stranu do školy. Dokončuje se také lávka pro pěší
a cyklisty. Naší snahou bude,
aby tato lávka zůstala vedle
mostu v provozu i po dokončení
rekonstrukce, protože je velmi
pevná a masivní. V této záležitosti vyvoláme jednání,“ vysvětlil
starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Příliš nadšeni z objízdných
tras nejsou v Oslavanech. „SÚS
Jihomoravského kraje rozbíhá
v Ivančicích poměrně významnou investiční akci, a tou je
rekonstrukce mostu. To je velmi
frekventovaný dopravní uzel.
Problematickou záležitostí, která
při opravě vznikne a bude se
bezprostředně dotýkat Oslavan,
je objížďka. Je ale velmi podivné, že takto zásadní věc byla
ponechána na poslední chvíli, a to
vzhledem k tomu, že bude v provozu od 1. dubna. Nebýt toho,
že se na mostě objevila cedule
s tímto datem, tak jsme o celé záležitosti nic nevěděli. Přitom jsme
jako město měli být požádáni
o stanovisko. V něm je vyjádření,

/Horní Dubňany/ Místo větrných elektráren chtějí mít na
návrší za obcí park, kde by lidé
relaxovali v amfiteátru nebo se
dívali do kraje z rozhledny.
Původní návrh zněl, že v okolí
EDU má vyrůst 40 větrných
elektráren na katastrech několika
obcí. Tento projekt ale odsoudili
občané Dukovan a Horních Dubňan. Důvodem byl fakt, že region
je již zatížen jadernou elektrárnou
a dráty vysokého napětí vedoucím
do všech stran. Když poté došlo
ze strany ČEZ k přehodnocení
a snižením plánovaného počtu
elektráren, bylo Dubňanským
oznámeno, že na jejich katastru
nebude žádná.
„Naším dlouhodobým záměrem bylo a je na našem krásném
kopci s výhledem na Krumlov a
Pálavu udělat projekt oddechu.
Nejdůležitějším článkem přírody
je člověk, a když jsem v Kanadě
viděl, jak si tam zachovávají přírodu v souznění s lidmi, tak mě to
nadchlo. Já i spousta lidí na ten
kopec chodíme, a to i přes to, že je
v hrozném stavu, protože se tam
léta vyváželo kde co, a to i z okolí,
protože tam vedou dvě přístupové cesty. Proto musíme nejprve
přistoupit k sanaci - vyčištění tohoto prostoru, na což jsou granty.
S tímto záměrem jsme zašli za
našimi sousedy v Dukovanech
a projekt jim vysvětlili. Takže

i obec Dukovany nám v tomto
pomůže, například v žádostech o
granty a dotace. Nebudeme ale
házet miliony z obecního rozpočtu, které nemáme.
Druhá fáze je již naplánovaná
v generelu a je to soužití volnočasových aktivit v souladu s přírodou. Plánujeme tam rozhlednu,
občerstvení, přírodní amfiteátr
a dvě odstavná parkoviště, která
budou u obce, aby se dál muselo
pěšky. Lidé by se na tomto projektu měli podílet, a i ČEZ by
měl mít zájem tuto oázu oddechu
vybudovat. Tvrdí, že chtějí mít
krásné okolí kolem elektrárny.
Teď mají příležitost to potvrdit,
případně i zafinancovat. Chceme
udělat malé jeviště, aby zde mohla zahrát dechovka, proběhnout
malý koncert k večeru, divadelní
představení, taneční zábava.
Akci nejdříve zakomponujeme
do územního plánu, takže o první
žádosti bychom mohli žádat už
letos na podzim. Začít by se mohlo na jaře příštího roku. Jsme rádi,
že tuto akci pochopil i ČEZ, protože tuto rekreační oblast by větrné elektrárny narušovaly. Takže
tu budeme mít místo větrníků
oázu klidu,“ vysvětlil starosta
Horních Dubňan Jiří Stanislav.
Jiného názoru jsou ale v sousedních Rešicích. Tam větrné
elektrárny chtějí. „Máme návrh
na konečnou podobu projektu

zda obec souhlasí nebo nesouhlasí s objížďkou a za jakých podmínek. Z důvodu této záležitosti se
musela mimořádně svolávat rada
města, aby se schvalovací proces
nezdržoval. Mrzí mě, že takto
zásadní záležitost se vyřizuje na
poslední chvíli. Udělali jsme vše,
aby dopad objížďky na obyvatele
byl co nejmenší, a jsme si vědomi toho, že je to nutné zlo, které
bude muset být i při rekonstrukci
silničního průtahu přes Oslavany, což se plánuje,“ upozornil
Vít Aldorf, starosta Oslavan.
V Oslavanech se především
bojí tranzitní kamionové dopravy, kterou chtějí odklonit mimo
zastavěnou část města z důvodu
bezpečnosti silničního provozu
a neúměrného zatížení komunikací třetí třídy. Obava je také ze
stavu místních komunikací, jak se

na nich projeví zvýšený provoz.
Objížďky jsou rozděleny do
dvou tras. Jedna pro automobily
do 3,5 tuny společně s autobusy
a druhá pro vozy nad 3,5 tuny.
Poslední dny starého mostu si
také vyžádaly zranění účastníků
řetězové dopravní nehody. Ta
se těsně před mostem stala ve
čtvrtek 13. března. Krátce po třetí
hodině odpoledne projížděl Ivančicemi devatenáctiletý řidič ve
Fordu. Na rovném úseku se zřejmě dostatečně nevěnoval řízení
a neviděl, že před ním přibržďoval
Golf. Ford narazil do zadní části
Golfu. Ten poskočil do protisměru, kde jela starší škodovka. Golf
se šestapadesátiletou řidičkou
čelně narazil do škodovky, kterou
řídila jednadvacetiletá žena. Obě
ženy byly převezeny k ošetření
do ivančické nemocnice.
/jak/

s větrníky a podle poslední varianty by se mělo jednat o 8 elektráren. Oficiální návrh ale zatím
nemáme a neznáme konečná
místa, kde budou umístěny. Každá obec si hájí své území, ale i my
jsme omezeni prostorově. Peníze
za kompenzace vložíme do oprav

obce, například vozovek. Jsme na
počátku cesty, která může trvat
i čtyři roky. Například víme, že
je jedna elektrárna již schválená
a povolená u Tulešic, kterou má
provozovat soukromá osoba,“ informoval starosta Rešic Bohuslav
Šumpela.
/mask/

Projekt oddechu zmařil výstavbu větrníků

PRODEJNA LÁTEK
Jandová

v Miroslavských Knínicích
nabízí nové jarní a letní zboží
velký výběr
Pracovní doba: po, st 16.30 - 19.00
pá 14.30 - 19.00, so 8.00 - 11.00

tel.: 515 334 518, mobil: 720 112 199
V prodejně je k dispozici švadlena
každý pátek od 17.00 - 19.00 hodin
Těšíme se na Vás!

Údajně zmanipulovaná
soutěž má oceněné
/Brno/ Soutěž vyhlášená krajským úřadem „O nejlépe opravenou
památku“ již má své vítěze a oceněné, a to i přes to, že internetové
hlasování bylo zpochybněno z důvodu údajného zmanipulování hekry.
Nejlépe opravenou památkou Jihomoravského kraje je Kaplička Panny
Marie na návsi v Prokopově, která získala 16 242 hlasů a tím i odměnu
150 000 korun, na druhém místě skončil kostel církve Českobratrské
v Olešnici s 10 830 hlasy a odměnou 150 000 korun a třetí je dům
v Ruprechtově s 10 369 hlasy a odměnou 100 000. Mostek v Moravském Krumlově skončil na 12. místě s 90 hlasy. Mezi nominovanými
památkami ze Znojemska byl i kostel svatého Mikuláše ve Znojmě,
nebo kaplička Nejsvětější Trojice ve Vranově nad Dyjí.
/jak/

FLÁM ZA DVACET TISÍC

/Ivančice/ Policisté obvinili muže, který si do ivančické firmy přišel vypůjčit dvě pípy i s chladícím zařízením a k tomu dva sudy piva
a limonády. Zřejmě je ale zapomněl vrátit „Pracovnice poškozené firmy podala po delší době oznámení na policii s tím, že vznikla škoda
dvacet tisíc korun. Z dokladu, který pracovnice vystavila pro firmu
i zákazníka při půjčování, vyplynulo, že nápojovou soupravu si měl
půjčit čtyřiatřicetiletý muž z Brna. Při policejním šetření však muž vše
popíral. Nezbylo, než se pokusit popsaného pachatele identifikovat.
Při rekonstrukci prodavačka muže bezpečně poznala. Nepomohlo mu,
že vše popřel,“ vysvětlil Aleš Mergental mluvčí Policie Brno-venkov.
Obviněný muž si tak místo oslavy může posedět až dva roky.
/jak/

„UŠETŘETE SVÉ PENÍZE
S POJIŠŤOVNOU
GENERALI“
Povinné ručení od 1.440,- Kč
(veškeré bonusy přebíráme)
Novinka „SLEVA Plus“ na druhý osobní
nebo užitkový automobil (do 3,5 t)
pojištěný u Generali

----------------------------------------------------Jaroslava Krontorádová • tel.: 603 532 242
Durdická 901 • Moravský Krumlov

PEDIG

PEDIGOVÉ ŠÉNY • ELHAR ŠŇŮRA
DŘEVĚNÉ KORÁLKY • DNA

Na vyžádání zašleme aktuální ceník e-mailem.
Tel.: 602 782 280 (MK) • E-mail: alpedo@seznam.cz

FINANČNÍ PŮJČKY
do 500 tis. Kč

- i pro důchodce a živnostníky
- bez poplatků
- rozhodnutí do 5 minut
p. Sadílková, tel.: 724 781 310

ÚČETNICTVÍ

Jaroslava Hrubešová
Hybešova 42, 664 12 Oslavany
tel.: 603 994 383
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

LÉKÁRNA V IVANČICÍCH
Široká 1 (přízemí budovy Ekotexu)

přijme MAGISTRY farmacie
na plný nebo i částečný úvazek.
Nabízíme: výborné platové podmínky,
více dovolené, životní pojištění,
příspěvek na stravné a dopravu.

Mgr. Lambová: 605 538 639, 546 434 600
ŠKOLENÍ - REVIZE
TECHNICKÉ PROHLÍDKY
PRODEJ
vysokozdvižné vozíky
jeřáby - stavební stroje
JOSEF HRŮZA

Medlice 17
tel.: 724 940 711, 606 749 011
hruzamedlice@seznam.cz
www.voziky-jeraby.kvalitne.cz
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Zeptali jsme se: Mgr. Luboše Sobotky, Občanská bezpečnostní
komise informuje
ředitele Základní školy v Lesonicích

Pane řediteli, povězte nám
něco o Vaší základní škole ?
Lesonice jako malá vesnička
na jižní Moravě má něco málo
pod dvě stě obyvatel. Škola
byla založena v roce 1912 a
od té doby byla vždy školou
malotřídní. Zřizovatelem školy
je obec Lesonice. Zastupitelé
spolu se starostou Miroslavem
Hejralem se snaží provoz naší
školy udržet. Před více než deseti lety byla provedena důkladná rekonstrukce školní budovy.
Proběhla výměna oken, všech
dveří, některých podlah, elektroinstalace a topení.
Jaká je současná situace?
I přes stálý úbytek dětí výuka
pokračuje. Věříme, že na dobré
úrovni. Snažíme se o to, aby
děti zvládly veškeré učivo, ale
také aby z nich vyrůstali dobří,
zodpovědní a ohleduplní lidé.
Čeho se obáváte?
Nejvíce nás tíží nejistota
z budoucnosti, zvláště vyhlášky
a nařízení Ministerstva školství.
Přidělování financí na školu
závisí na počtu dětí. Čím méně
dětí, tím méně peněz.
Jak by se to dalo vyřešit?
Bylo by zapotřebí více mla-

dých manželských párů, aby se
v obci zvedla porodnost. Další
možnost by byla získat děti
z okolních obcí. Ale už jsme se
o to snažili v předchozích letech
a bez úspěchu.
Jak u Vás probíhá výuka
a mimoškolní činnost?
Některé děti potřebují individuální přístup. Jsou to děti
s poruchami učení. S žáky prvního ročníku praktikujeme výuku „Škola hrou“. Od starších
žáků vyžadujeme především
samostatnost a snahu udělat
něco navíc - referáty a různé
zajímavosti. Odměnou je veřejná pochvala a také se to projeví
na hodnocení. Na naší škole již
dlouhé roky pracuje kroužek
výpočetní techniky, dramatický
a taneční kroužek. Dále se děti
učí hrát na zobcovou flétnu a dle
zájmu také jazykové kroužky.
A co rodiče, zapojují se aktivně do výchovy?
Rodiče přicházejí do školy
nejen na začátku školního roku,
ale chodí na rodičovské schůzky. Velice nám pomáhají jako
doprovod při výletech a exkurzích do výrobních podniků.
Naše škola pořádá každoročně

Vánoční besídku a oslavu ke
Dni matek, kam přicházejí
rodiče, ale zveme všechny
občany, přátele a známé. Pravidelně v měsíci květnu jezdíme
na školu v přírodě společně
se Základní školou Rybníky.
Prospívá škole spolupráce
s jinými subjekty?
Určitě ano, zúčastňujeme
se sportovních dnů na ZŠ
Olbramovice, ZŠ Bohutice,
ZŠ Jezeřany-Maršovice a ZŠ
Vémyslice. Žáci naší školy
vystupují na veřejné členské
schůzi TJ Sokol Lesonice, která se letos uskuteční v březnu.
V červnu se zúčastňujeme
Olympijského dne ve Vémyslicích. Někteří žáci přispívají
svými dílky do výtvarných
soutěží vyhlášených Městským
kulturním střediskem v Moravském Krumlově.
Zapojuje se Vaše škola do
veřejného života obce? Na co
nás pozvete?
Není toho mnoho, ale aktivita
tu jistě je. Žáci naší školy vystupují na veřejné členské schůzi
TJ Sokol Lesonice, která se
letos uskuteční v březnu. Každé
naše vystoupení natáčíme za

pomoci rodičů a vedeme si fotodokumentaci. Také kronika naší
školy je k nahlédnutí, zvláště
při příležitosti Dne otevřených
dveří na naší škole.
A co vzdělávací metody?
Naše škola pracuje podle
osnov Základní škola, ale postupně přecházíme na nový systém výuky. Snažíme se, aby se
dětem v naší škole líbilo. Velice
nás potěší návštěva našich bývalých žáků, kteří se pochlubí
svými úspěchy a vzpomínají na
léta strávená v naší škole.
Pane řediteli, povězte nám
prosím závěrem něco o sobě.
Učím na této škole už 20
roků. Hned po ukončení studia
na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Brně v roce 1988
jsem nastoupil do Lesonic jako
učitel k paní ředitelce Mgr.
Vašíčkové. Nyní pracuji jako
ředitel s paní vychovatelkou
S. Houdkovou. Za celou dobu
se zde nezměnili pracovníci,
pouze jeden rok zde pracovala
vychovatelka Tereza Hejralová
jako zástup. Ve volném čase
se zajímám o sport, počítače
a motorismus.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

V předminulém čísle (omlouvám se čtenářům, že jsem nestihl příspěvek do minulého čísla) jsem psal o krátké dvacetidenní odstávce.
Zkracování odstávek EDU je promyšlenou činností, která je součástí velkého projektu - projektu „ Bezpečně 16 Terrawatthodin EDU“
ve zkratce B16TEDU, který směřuje k dosažení roční výroby v úrovni
16 miliard kilowatthodin po roce 2013.
Ke zvýšení výroby vedou dvě cesty: jednou je zvyšování výkonu
a druhou racionální využití všech dní v roce. Reaktor umožňuje ze
své konstrukce zvýšení výkonu až o deset procent. Odborníci počítali
a zjistili, že z ekonomického hlediska je vhodné zvýšit výkon pouze
o pět procent V tomto případě je poměr vynaložených nákladů a předpokládaného zisku optimální. Zvýšení výkonu lze dosáhnout použitím
jiného paliva. To vede k přechodu od tříleté výměny paliva postupně až
k pětileté, v perspektivě šestileté.
Na sekundární části elektrárny je nutno provést takové úpravy, aby
turbíny, generátory a vývodová trafa byly schopny přenést zvýšený výkon. Příspěvkem ke zvýšení výkonu bude i zlepšení účinnosti zařízení,
především turbíny.
Druhou cestou, jak zvýšit výkon bloků, je dokonalé využití všech
365 dní v roce. Neplánované odstávky z důvodu poruchy zařízení byly
v průběhu let díky perfektní údržbě zařízení potlačeny na minimum,
a zde tedy šance na zvýšení výroby elektrárny není.
Prostor je v racionálnějším uspořádání odstávek. Po zhodnocení
požadavků na revize a kontroly zařízení v souladu s modernizací technologických celků a kvalitní přípravou organizace celé odstávky bylo
zjištěno a v praxi potvrzeno, že lze počítat se standardní délkou odstávky dvacet dnů. Tak se používaný režim typových odstávek 32-32-32-58
dní mění na systém 20-20-20-32-20-20-20-63 dní.
K tomuto postupu elektrárnu opravňuje již provedená modernizace
zařízení, jeho dokonalá znalost a více jak dvacetiletá zkušenost v organizaci a provádění odstávek. Proto tento režim získal souhlas Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost. Projekt B16TEDU je velice ambiciozní. Protože však dobře znám lidi, kteří jej realizují, jsem přesvědčen
o jeho úspěchu.
16.3.2007, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa
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AUTOCENTRUM KRÁL - M 27 SERVICE s.r.o.

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • DOVOZ AUT ZE ZAHRANIČÍ • NÁHRADNÍ DÍLY
Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
e-mail: prodej@piras.cz
servis@piras.cz
www.piras.cz

Ford Mondeo 1,8i
Mazda 121 DB 1,3i
Mazda 3 1,6i TE sport
r.v. 1995, cena 39.000 Kč
r.v. 1993, cena 35.000 Kč
r.v. 2003, cena 269.000 Kč
stříbrná metalíza
tach.: 124 tis. km, červená
tach.: 55 tis. km, modrá metal
1. majitel, nehavarované, servisní rádio, centrál, nehavarované, kou- aut. klima, 6x airbag, ABS, ASR, CD,
knížky, dobrý stav
peno v CZ, servisní knížka
posil., imob., el. zrc. a okna, centrál

Mazda 323 F 2,0 DITD
r.v. 2003, cena 179.000 Kč
tach.: 113 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio,
imobil, posil, alu kola, el. okna a zrc.

Mazda 323 1,6i
r.v. 1990, cena 19.000 Kč
tach.: 180 tis. km, červená
mlhovky, stav dobý, koupeno v CZ

Mazda 323 1,5i sedan
r.v. 1995, cena 39.000 Kč
tach.: 165 tis. km, červená
1. majitel, nehavarované, centrál,
posil., otáčkoměr, manuál. převod.

Mazda 5 2,0 MZR
Mazda 626 2,0 GT
r.v. 2006, cena 469.000 Kč
r.v. 1998, cena 89.000 Kč
tach.: 25 tis. km, tm. šedá metal.
tach.: 175 tis. km, sv. hnědá metal
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR, el. aut. klima, 4x airbag, ABS, imob.,
okna a zrc., alu kola, imob., posil
posil., palub. PC, mlhovky, el. zrc

Mazda 6 kombi 1,8i
r.v. 2005, cena 388.000 Kč
tach.: 86 tis. km, tm. šedá metal
klima, 8x airbag, ABS, EDS, posil., el.
okna a zrc., dálk. centrál, orig. rádio

Mazda CX7 DISI REVOLUTION
r.v. 2008, cena 699.000 Kč + DPH
tach.: 1 tis. km, černá
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR,
ESP, alu kola, 4x4, max. el výbava

Mazda MX5 1,8i 16V
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
tach.: 76 tis. km, černá metal.
2x airbag, ABS, shr. střecha, alu kola,
imob., el. okna a zrc. posil, tón. skla

Mazda Premacy 1,8i
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
tach.: 148 tis. km, modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio,
imob., alu kola, el.zrc. a okna, centrál

Opel Vectra 2,0 TD
r.v. 1997, cena 66.000 Kč
tach.: 135 tis. km
klima, 2x airbag, ABS, posil., alu kola,
imob., centrál dálk., mlhovky, tón. skla

autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy
výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí
vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU
záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku
příprava a provedení STK,
měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku
12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 323 F 1,5i
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 145 tis. km, tm. zelená metal.
centrál, el. okna a zrc., posil., rádio
+ CD, zadní stěrač

Mazda 5 1,8i N1 (cena bez DPH)
r.v. 2007, cena 415.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, červená metal.
klima, 6x airbag, ABS, ASR, posil., el.
zrc. a okna, imobil., orig rádio s CD

Mazda MPV
Mazda MX3 1,8i
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
r.v. 1993, cena 54.000 Kč
tach.: 105 tis. km, zelená metal.
tach.: 190 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, alu kola, el. ABS, el. okna a zrc., posil., tón. skla,
okna, posil., orig. rádio
zadní stěrač, spoiler

Mazda Premacy 1,8i AT
r.v. 1999, cena 145.000 Kč
tach.: 132 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, imob., el. okna
a zrc., posil., mlhovky, palubní PC
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STAVEBNINY TRADE
Dvořákova 639
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
po - pá: 7.00 - 17.00 hodin

Ovocné stromy vyžadují pozornost
Nedávná vichřice Emma napáchala nejvíce škod na osamocených stromech kolem cest, ale i
v sadech a zahradách. Oslovili
jsme odborníka Jaromíra Čepičku, aby poradil, jak se co nejlépe
vypořádat se škodami a také nám
obecně řekl, jak se o stromy starat
během celé sezony.
Pokud došlo v zimním období
k zásadnímu poškození koruny a
větví stromů, například poškozením silnými větry, je toto nutné
řešit při základním řezu ovocných stromů ke konci zimního
období (u jádrovin) či na začátku
fenofáze rašení až začátku květu
(u peckovin). Všechny poškozené,

špatné nebo odumírající větve
se odřezávají až na rozvětvení u
mladších větví. Vždy ponechaná
větev musí končit jednoletým
nezakráceným výhonem, který
pokračuje ve stejném směru jako
odstraněná větev.
Většinu stromů a keřů v plné
plodnosti řežeme v určité míře
pravidelně každým rokem. Základním úkolem řezu je nastolení
rovnováhy mezi výši sklizně,
kvalitou ovoce a růstem stromu.
Každý pěstitel musí vystihnout
podle všech aspektů správnou
míru prosvětlení koruny stromu.
Je nutné mít k dispozici správné
nářadí, jako jsou zahradnická
pilka s otočným listem, zahradnické nůžky dvojsečné, případně
dlouhé nůžky na nástavci s posilovačem. Tato technika se dá
dnes dobře nakoupit v různých
specializovaných obchodech.
Je nutné zásadně rozlišovat
řez jádrovin a peckovin, dále řez
výchovný u mladých stromků a
řez udržovací u plodných stromů.
Řezem podporujeme jednoznačně zbujení stromků, usměrňujeme tvar stromků a snížení násady

či počtu plodů na stromě, ale na
druhé straně podporujeme zvětšení a zkvalitnění plodu. Všeobecně
stromy bujně rostoucí řežeme
méně a stromy s malým ročním
přírůstkem více. Tímto také dosahujeme vyrovnanějších sklizní
a vyrovnané kvality plodů.
Základní podmínkou úspěšného pěstování je správná volba
ovocné odrůdy, podnože ve
vztahu ke sponu, tvaru, velikosti
stromů, úrodnosti půdy a intenzitě hnojení. Je to problematika
o to složitější, že se jedná o kultury víceleté a důsledek některé
z chyb se projeví až za několik
roků. Pro úspěšné pěstování mu-

síme dodržovat všechny důležité
faktory (odrůda, podnož, spon,
pěstitelský systém, ochrana proti
chorobám a škůdcům a výživu
na stejné úrovni. Pokud některý
faktor zanedbáme, pak výsledný
efekt bude dán úrovní toho faktoru, který je na nejnižším stupni.
Velké řezné rány po odstranění
poškozených či odplozených větví zamazáváme Santarem, stromovým balzámem nebo také stačí
zatřít Latexem s přidáním fungicidu. Jádroviny (jabloně a hrušně)
zakládají květní očka na dvou
a víceletém dřevě a jejich počet
musíme každoročně zimním řezem regulovat. Mimo jiné stromy,
které v loňském roce hodně zaplodily, řežeme minimálně a stromy,
jež v loňském roce měly malou
sklizeň a mají velkou násadu květních oček, řežeme více.
U jádrovin musíme dodržovat
několik zásad a znát, že výhony
rostoucí kolmo nahoru více rostou a málo nasazují květní pupeny, čímž méně plodí. Výhony
vodorovné a převislé nerostou,
ale nasazují hodně květních oček
a tím i hodně plodí. Mladé jedno-

leté výhony vybíráme při řezu ty
s menší délkou a směřující šikmo
nahoru. Tyto jednoleté vodorovné
či šikmé výhony již nezakracujeme, neboť při odstranění vrcholového pupenu podpoříme rozvětvení výhonu a snížení násady
květních oček. Tato zásada se ve
vinařských oblastech prakticky
nedodržuje, neboť většina pěstitelů je zvyklá tak jako u řezu vinné
révy zakracovat na několik oček.
Tím dochází k vytváření“košťat“,
zbujení horní části koruny a postupnému odumírání spodních
pater koruny ovocného stromku
v důsledku nedostatku světla. Pro
optimální plodnost jsou nejvhodnější plodné větve rostoucí šikmo
vzhůru v úhlu 45 stupňů, které
obrůstají plodonosným obrostem
ve vodorovné poloze.
Každoroční přírůstek jednoletých výnosů u jádrovin by měl
být na minimální délce 20 cm.
Příliš bujné stromy můžeme omezit v jejich růstové intenzitě také
pozdním termínem řezu. Toto
se často využívá pří výchovném
řezu mladých, bujně rostoucích
stromků, že středový výhon - terminál ponecháme v první fázi bez
řezu a snižujeme jej až v období
po odkvětu. Je také vhodné tento
základní řez podpořit dle pěstitelské situace s plodností a růstem
ještě v letním období letním prosvětlovacím řezem.
U peckovin provádíme základní řez po sklizni ovoce, což je
považováno za základní prevenci
proti vniknutí bakterií a hub do
pletiv ovocného stromu a tím
zabránění klejotoku a různých fytoplazmóz. Toto je bez problému
možné u peckovin s ranou sklizní
ovoce - třešně, višně, meruňky,
rané odrůdy broskvoní a slivoní.
U broskvoní, i přes letní řezy,
provádíme základní výchovný
řez ve stádiu růžového poupěte.
Podobně postupujeme s řezem
u mladších stromů třešní ve
stádiu bílého poupěte. Broskvoň
potřebuje důkladný každoroční
řez pro kvalitní a velké plody, při
přeplození často v zimě namrzá
jednoleté dřevo a stromky dříve
odumírají. Řez meruňkových
stromů je vhodné ponechat po
odkvětu z hlediska vývoje počasí
a usměrnění počtu mladých plůdků. Višně a švestky je vhodné
řezat prosvětlovacím systémem
řezu v předjaří, kdy je míza a řezné rány jsou jen málo infikovány
houbami a bakteriemi.
/mask/

Sezóna nám začíná
a my jsme opět
připraveni
Vám pomáhat
s Vašimi plány

PLASTOVÁ OKNA - KVALITA
BEZ KOMPROMISU
AKC montáže Vám nabízí: 5-ti komorový originální německý profil
TROCAL innonova, kování ROTO, U=1,1 W/m2K, vysoká kvalita,
záruka 5 let, montáž, zednické zapravení, parapety, žaluzie, sítě, …

DOPRAVA A MONTÁŽ ZDARMA!
tel.: 606 810 800 • e-mail: obchod@akceokna.cz • www.akceokna.cz

SAVANAH-EKO Ivančice s. r. o.
Mřenkova 623/106, 664 91 Ivančice

»
»
»
»
»
»
»
»
»

NABÍDKA:
komplexní cihelný program firmy Heluz
betonové výrobky firmy Diton
zdící materiály, omítkové směsi, fasádní barvy
stavební železo, izolace, hutní materiál
střešní krytiny
plastová okna
prvky zahradní architektury, vč. přístřešků a altánků
výroba garážových i jiných vrat (i zateplených)
výkup druhotných surovin, železo, barevné kovy
Podrobně na našich webových stránkách
www.savanah.cz

Přijímáme objednávky pro tento rok na komplexní
dodávky stavebních prvků na Vaši stavbu. Využijte
našich služeb a zbavte se starostí se zajišťováním
materiálu. U nás nakoupíte levněji jak u předních
výrobců. Dodávky zajišťujeme vlastní dopravou
až na místo.
DLAŽBA, BETONOVÉ VÝROBKY - tel. 605 219 039
tel./fax: 546 413 335, e-mail: savanah@savanah.cz
OSTATNÍ MATERIÁL - tel. 737 246 972
tel/fax: 546 210 698; e-mail: vranek@savanah.cz
web: www.savanah.cz

JOKA, MORAVSKÝ KRUMLOV s.r.o.
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 655
mobil: 737 243 185
e-mail: joka.mk@quick.cz

stavby na klíč • rekonstrukce • práce klempířské
práce tesařské - krovy a zastřešení
práce truhlářské - okna a dveře v provedení Euro i klasickém
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Tepelná čerpadla MACH
- teplo Vašeho domova
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KUCHYŇSKÉ
LINKY
NA MÍRU
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Nika 260 PORTAL
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Nika 260 EKRAN
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IZOLACE Nízkoenergetický dům šetří vaše peníze
Prustoměrský Jan

V současné době naše firma zajišťuje aplikaci hydroizolačních
foliových systémů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkorplan, ze kterých
provádíme kompletní řešení hydroizolací včetně s tím spojených
klempířských prací. Se zárukou na práci 10 let.
Izolace plochých střech - jedná se o aplikaci hydroizolačních
folií ve střešních pláštích budov s plochou nebo šikmou střechou
na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, sportovních apod. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, tj.
pro střechy s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité
i bezespádové a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné,
s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné
apod. Střešní folie může být kladena na všechny běžné podklady
(beton, betonové prefabrikáty, plech, dřevo, pěnový polystyren,
minerálně vláknité desky, asfalt, apod.) Izolace je určena i na rekonstrukci starších povrchů bez jejich nákladných odstranění.
Izolace spodních staveb - izolační systém je určen pro izolační
povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové podzemní vodě, proti pronikání ropných produktů do spodních vod.
Řešení hydroizolace základových desek, svislých stěn, odpadních
jímek, šachet, zemědělských staveb, sklady ropných produktů. Izolace zároveň tvoří protiradonovou ochrannou bariéru.
Izolace teras a balkonů - hydroizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izolace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izolace vrchní pochůznou střešní folií.
Izolace jezírek - folie je určena k vykládání zahradních jezírek,
izolaci rybníčků, požárních nádrží, drobných vodních rezervoárů,
zavlažovacích nádrží apod. Folie má výbornou průtažnost, je přizpůsobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin.
Izolace bazénů - je určena pro vrchní pohledovou vrstvu bazénů
soukromých i veřejných, vnitřních i venkovních, všech tvarů a velikostí včetně vyvaření přístupových schodů do bazénu.
Folie je možno pokládat na staré i nové základové konstrukce bazénů jako je beton, zdivo, ocelové desky, dřevo, lamináty. Bazény
provádíme s kompletní dodávkou bazénové technologie, vč. zastřešení. Spolupracujeme se zákazníky na jednotlivých stavbách při
řešení detailů, při zajišťování veškerého materiálu a při řešení technologie pokládky hydroizolace v počátku a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace či o případnou
spolupráci nás kontaktujte na tel. číslech:
515 323 984, mobil: 605 153 504, nebo na e-mailové
adrese: janprustomersky@seznam.cz

V době, kdy ceny za energie
jdou stále rychleji nahoru, je
v zájmu všech stavebníků postavit dům tak, aby při jeho provozu
především v topné sezóně byly
provozní náklady co nejnižší.
Na budoucích nákladech za vytápění se podílí především výběr
kvalitních stavebních materiálů,
oken, venkovních dveří a izolace.
Vysoké nároky na úspory
nákladů splňují tzv. nízkoenergetické domy. Ty jsou konstruovány
tak, aby byly dokonale „těsné“.
Kvalitní izolace se tak pozitivně
odráží na nákladech za vytápění
a ohřev teplé vody. Takový dům
si ale vyžaduje nucené větrání,
samozřejmě s využitím odpadního tepla. Čerstvý vzduch je do
domu přiváděn přes rekuperační
jednotku, kde je ohříván vzduchem odváděným z domu. Teplo
je využíváno především z odpadního vzduchu z koupelen a z kuchyně, odkud je také zajištěno
odvádění vlhkosti a pachů.
Kvalitní rekuperační jednotky

dokáží využít až 80% tepla odsávaného odpadního vzduchu.
Přídavné vytápění v podobě
podlahového topení, nebo horkovzdušné krbové vložky bude
zapotřebí jen při teplotách pod
bodem mrazu.
Jen pro dokreslení, pro vytopení místnosti o velikosti dvacet
metrů čtverečních stačí 200
wattů. Přitom člověk v klidu vydává teplo o hodnotě 100 wattů,
a počítač s monitorem dokonce
300 wattů. Jak ukazují zkušenosti, pořízení nízkoenergetického
domu rozhodně nemusí být výrazně dražší než toho klasického.
Rozdíl v nákladech by neměl
přesáhnout deset procent v neprospěch pasivní stavby. Důležité je,
že vícenáklady se vrátí v podobě
ušetřené energie za topení.
Systém platný pro novostavby
se může uplatnit i při opravě starších domů. Také tady je možné dosáhnout snížení spotřeby energií.
Zpravidla to však bývá složitější
než u novostaveb. Problémem je,

že teplo, které z domu uniká, zůstává stranou zájmu. Takový dům
je doslova zářičem energie, která
musí být dodána a tvrdě placena.

Proto je potřeba také při rekonstrukcích dbát - stejně jako u pasivních domů - na kvalitní okna,
dveře a izolaci.
/jak/

nejpečlivěji očistíme od rzi, staré
barvy a mechanických nečistot
ocelovým kartáčem, nejlépe až
na kov. Pokud nejde stará barva
mechanicky odstranit, je dobré
ji obrousit tak, aby nenechávala
pod novým nátěrem nepravidelné
vrstvy. Lze použít i odrezovač.
U plošných dřevěných plotů
odstraňme nerovnosti povrchu
nebo díry od vypadaných suků
tmelem. Poté povrch plotu pečlivě očistíme od prachu a nečistot,
které se na něj dostaly při práci
s ocelovým kartáčem. Potřebné
barvy si koupíme nejlépe ve
specializované prodejně, kde nám
jistě rádi odborně poradí, a to

nejen s výběrem barvy nebo ředidla, ale i například štětce. Také se
musíme držet návodu na použití
k příslušného typu výrobku.
Na ocelové ploty volíme
základní antikorozní nátěr a na
něj vrchní lesklý. Pozinkované
povrchy je nutné předem ošetřit
základní reaktivní barvou pokud
jsou nové, a nebo nanášíme rovnou vrchní barvu speciálně určenou na tento druh povrchu. Dřevo
natíráme nebo lakujeme rovnou
na čistý povrch. Výsledný efekt
nám ale může zkazit třeba počasí. K natírání plotu je třeba také
vybrat pokud možno teplé, suché
a stálé počasí.
/jak/

Natíráme plot ...
Kolem našich domů si stavíme
ploty, jejichž účel je již od pradávna stále stejný - ochrana majetku
a soukromí. U moderních novostaveb je plot před domem spíše
estetickou a prestižní záležitostí.
Ať už ale jde o jakýkoliv plot,
každý potřebuje svou pravidelnou
údržbu, aby mohl svou funkci plnit co nejlépe a nejdéle. Proto se
chopme štětce a začněme.
V této souvislosti se možná
mnohým připomene film Páni
kluci natočený na námět Marka
Twaina, kdy Tom (Sawyer) tuto
nepopulární činnost, kterou natírání plotu pro mnohé je, povýšil
na opravdový zážitek. Z něj si ale

příklad neberme a řekněme si, jak
na takové natírání jít.
Stejně jako u jiných činností
i tady platí, že práce kvapná, málo
platná. Nejprve bychom měli zjistit, v jakém stavu plot je a to ať už
se jedná o dřevěný nebo kovový.
Nejdříve odstraňme část starého
poškozeného nátěru. Na základě
toho lépe odhadneme nutnost
a náročnost odstranění starých
povrchů, popřípadě jejich obnovu
a použití vhodného nářadí. Zjistíme tak i množství a potřebu nových barev. Každopádně natíraný
povrch musí být čistý a suchý,
aby na něj nový nátěr dobře přilnul a zaschnul. Drátěné ploty co

Vladimír Věžník
Dobelice 3
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 544 124

zakázková výroba ze dřeva
opravy a restaurování nábytku
truhlářské práce
náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro
Moravský Krumlov
tel.: 515 220 972
Malenová Ivana
tel.: 724 690 926

NABÍZÍME KLIENTŮM
20% SLEVU NA POJIŠTĚNÍ
NEMOVITOSTI A DOMÁCNOSTI
Vztahuje se na smlouvy uzavřené
v období duben - květen 2008.

TRUHLÁŘSTVÍ

Keramické obklady a dlažba, s.r.o.
tel.: 546 451 649
Rybářská 40, Ivančice

ČESKÁ a DOVOZOVÁ
DLAŽBA A OBKLADY
I. a II. JAKOST
ZA PŘÍZNIVÉ CENY
www.stavebninyhladikova.cz

Josef Reiter, Petrovice 63
okna
vchodové a vnitřní dveře

VZORKOVNA DVEŘÍ A KANCELÁŘ
M. KRUMLOV, NÁDRAŽNÍ 720

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

Krytiny:
TONDACH, BRAMAC,
MEDITERRAN, KM beta
Stavební materiály:
HELUZ, YTONG, IFT
KB blok - betonové výrobky
pro dům a zahradu
polykarbonáty, vlnovky, ONDULINE
ztracené bednění, obrubníky,
zámkové dlažby

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

kostka Bílina 305 Kč/q,
oř1 Bílina 295Kč/q, brikety 310 Kč/q
dřevěné brikety 36Kč/10kg (celé palety)

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Zdeněk Gothard
vodoinstalatérství, topenářství
Pod Zámkem 207
672 01 Moravský Krumlov

Nabízí poradenskou a montážní
činnost v těchto oborech:
•
•
•
•

topení a vodoinstalace
klimatizace
tepelná čerpadla
fotovoltaické elektrárny
pro rodinné domy
• projektové dokumentace
• revize a provozní zkoušky
tel.: 515 322 426
mobil: 774 442 423
e-mail : gothardz@seznam.cz
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IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VÝROBA ZAHRADNÍCH PRVKŮ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY • OBRUBNÍKY
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA • SCHODY • KVĚTINÁČE
ZÁKRYTOVÉ DESKY • ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ATD.

PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY

IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE • OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ,
SCHODIŠŤ • OBKLADY KUCH. LINEK • VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
155 Kč/t
259,50 Kč/q
65,50 Kč/ks
50 Kč/ks
54 Kč/ks
40 Kč/ks
500 Kč/pal.

Ceny platí pro zboží objednané do 31. března 2008. Ceny včetně 19% DPH.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

VŠE PRO ZATEPLENÍ
EPS 70F - 5cm
65,50 Kč/m2
Polyfoam XPS
C-350 - 20mm
92,80 Kč/m2
Hmoždinka
IDK 115s
3,60 Kč/ks

Mřížka - 3,5mm
VALMIERA
17,50 Kč/m2

Profil rohový
AL LK100 - 2,5m
36,20 Kč/ks

Soklová lišta
LO 53 - 2m
72,80 Kč/ks

Omítka
MAMUT
od 105 Kč/m2
CERESIT
od 98 Kč/m2

Ceny včetně DPH

Písek 0-4 Bratčice
Cement 32,5R
Zatrav. dlažba tl. 8 cm
Stříška štípaná
Obrubník záhonový
Ztracené bednění ZB20
Teracové zlomky

MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)
Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00, So 8.00-12.00

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

15 LET

VAŠIMI DOBRÝMI SOUSEDY

Sledujte naši letákovou akci „Vše na 15“

Po celé dny polystyren fasádní, tekutá lepenka, Bitagit (IPA), dlažba slinutá,
Topmal, folie paropropustná kontaktní, kari síť, sádrokarton, Tondach krytina
a cement za skvělé ceny, viz leták. Vše ostatní:

15

15

15

Na
dnů, po
. hodině, sleva
% !!!
Navíc, my slavíme, vy si přijďte pro dárky!
Akce je platná od 1. dubna do 15. dubna 2008
výhradně při předložení letáku

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

!!! JARNÍ SLEVY !!!

BAZÉNY VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646 • mobil: 777 123 750
www.bazeny-valla.cz • e-mail: vallak@seznam.cz
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ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

veškerý elektroinstalační materiál,
ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby,
vestavné spotřebiče včetně montáže
televizory, videa, satelitní komplety
a jiné el. spotřebiče pro domácnost

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 7.30-16.30 hod., so 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

Stavební firma

Lubomír VALDA
ČSN EN ISO 9001 : 2001

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:
• budování vodovodních a kanalizačních
sítí a jejich objektů
• vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
• stavba rodinných domů na klíč
• rekonstrukce staveb všeho druhu
• opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
• pokládání všech druhů betonové dlažby
• meliorační práce
• kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
• rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
• veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
/projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/
Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz

671 42 Vémyslice 228
provozovna: Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz
http://www.volny.cz/mirysavy
• Komplexní občanská a bytová výstavba
• Kompletní průmyslová výstavba
• Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
zpevněné plochy, chodníky, komunikace
• Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény
• Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
• Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
• Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
• Nákladní doprava
• Prodej stavebního materiálu
• Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

21.03.2008

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 9

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341
e-mail: osp-mk@volny.cz
www.osp-mk.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001

VŠE PRO VAŠI STAVBU JEDINĚ OD NÁS
STAVEBNÍ FIRMA
• Nabízíme Vám kompletní realizaci staveb
od od projektu po kolaudaci
Provádíme:
• Občanskou, průmyslovou výstavbu
• Stavby rodinných domů na klíč
• Rekonstrukce, opravy a zateplování budov
• Půdní vestavby, rekonstrukce bytových jader
• Přípojky inženýrských sítí
• Komunikace a zpevněné plochy
• Tesařské práce, opravy krovů a střech

ZDARMA!!! ZPRACOVÁNÍ
CENOVÉ NABÍDKY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Projekty:

• rodinných domů
• přípojek inženýrských sítí
• občanských a průmyslových staveb

ZDARMA!!! KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ZEMNÍ PRÁCE, DOPRAVA

STAVEBNINY
Stavebniny v areálu OSP, spol. s r.o. nabízí:
• Nízké ceny stavebního materiálu
• Široký výběr stavebních materiálů
• Rychlé dodání na Vaši stavbu
• Množstevní slevy
• Individuální ceny při odběru veškerého
sortimentu na celou stavbu
• Doprava ZDARMA v okolí Moravského
Krumlova (při nákupu nad 10.000 Kč*)

TOP AKCE
Vrtačka + úhlová bruska
ZDARMA!!!
Při objednávce stavebního
materiálu nad 50.000 Kč*
SET PLOBERGER
v hodnotě 6.000 Kč
SET PLOBERGER obsahuje: elektrickou příklepovou
vrtačku MAKITA HP1620K, úhlovou brusku 9557NB,
115 mm, kufr, sadu vrtáků, 5 kotoučů.

• Písky, kamenivo - prodej, dovoz
• Zemní a výkopové práce - JCB4CX,
VOLVO BL 71, UNC L 750
• Doprava - Tatra S3 (13,5 tun),
MAZ S3 (12 tun), MAN kontejner (5 tun)
• Odvoz sutí - přistavení kontejneru,
nakládka na místě

BETONÁRKA
NEJLEVNĚJŠÍ BETON V KRAJI
GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN
CERTIFIKOVANÝCH BETONOVÝCH SMĚSÍ

• Výroba certifikovaných betonových směsí
vč. dopravy - cena již od 1.100,-/m3
• Rozvoz betonových směsí po domluvě
i v sobotu a v neděli

ELEKTRICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
A ÚHLOVÁ BRUSKA - 115 mm
* bec DPH, * akce se nevztahuje na smluvní partnery
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Uvidí Pražané Slovanskou epopej už letos?
Mediální evergreen - Muchova
Slovanská epopej, který od března
minulého roku vzbuzuje emoce a
víří hladinu veřejného mínění, má
velmi tuhý život. Jakoby nebylo
dost témat, která zajímají nejen
uměnímilovnou část národa a lovce
senzací, ale nejširší veřejnost.
Například co se kde podařilo
(a není toho málo), co kde dobře
funguje (toho je ještě více), kdo
komu pomohl, jak se zvedla naše životní úroveň za posledních osmnáct
let (počítáno v reálných cenách),
kam se v celém světě můžeme podívat, že už nás nepronásledují za
názor státní struktury, ale pouze
sousedé, že se můžeme organizovat
v nejpodivnějších spolcích a tak
dále, a tak podobně. Ale to bychom
po médiích asi chtěli moc!
Médiím samozřejmě Moravský
Krumlov vděčí za to, že si Praha
po padesáti pěti létech, kdy nevěděla
o Epopeji nic, najednou vzpomněla
na tento pronajatý dar a bude ho
snad chtít po Moravskému Krumlovu zpět. Nebýt televize v březnu
2007 a následné roční „touhy po
krvi“ senzacechtivých diváků a čtenářů, ani nyní by samozřejmě „pes
neštěkl“, i když podle některých informací rada pražského magistrátu
schválila splnění Muchovy darovací podmínky - stavbu zvláštního
pavilonu - již v roce 2001.
Bylo to sice se zpožděním 73 let,
ale přece! Není se čemu divit. Pražské plány na stále se zvyšující příliv
turistů totiž berou za své. Děvčata
a pivo v Praze zdražují, taxíkáři
okrádají stále více, ceny zboží,
ubytování a restaurací začínají být
vyšší než ve Francii, v Německu i
v Irsku a skoro všichni už všechno
v Praze viděli. Je tedy třeba využít
každé možnosti, byť by byla jakkoliv malá, aby se zvýšil počet návštěvníků. A tak pražský radní pro
kulturu Ing. Richter uvádí 5.2.2008
na stránkách www.praha.eu:
„Doufám, že Pražané uvidí

epopej už letos. Už se pracuje na
projekční přípravě výstavby nového pavilonu, kde by mělo být
dílo umístěno. To byla podmínka
Alfonse Muchy, že dílo musí mít
vlastní pavilon. Chtěl bych ale, aby
Slovanská epopej byla v Praze dřív,
než bude stát nový pavilon. Jednáme s Výstavištěm o umístění do
některého z výstavních pavilonů,
probíhají jednání s Moravským
Krumlovem, protože pro něj to
bude skutečná ztráta. ...“
K tomu skromně dodávám, že
jsme s panem Richterem jednali
pouze jednou, v březnu 2007, kdy
nám sdělil, že nemá potřebné kompetence, aby o díle rozhodoval. Od
té doby město Moravský Krumlov
nikdo nekontaktoval. Podobná je
situace s INCHEBOU s.r.o. Praha a
její holdingovou „matkou“ INCHEBOU a.s. Bratislava. Ani s nimi nikdo aktuálně nejednal, stále se řeší,
podle názoru Prahy „problematický“, pronájem Výstaviště v Praze-Holešovicích, kde má být Muchovo
dílo umístěno, touto firmou.
Robert Oppelt v MF DNES
12.2.2008 v článku Mucha na výstavišti? Zatím sen píše: „Na letošní
rok magistrát oznámil velký návrat
asi nejslavnějšího díla tohoto secesního malíře, Slovanské epopeje,
do Prahy. Má to však jeden háček.
Monumentální cyklus dvaceti
pláten, který je dosud umístěn
v prostorách zámku v Moravském
Krumlově, se nemá kam vrátit.
Pro Muchův cyklus by měl totiž
vzniknout speciální pavilon na
holešovickém Výstavišti. Ten je
však zatím jen v plánech a jeho
stavbu navíc mohou zkomplikovat
peníze. Magistrát má pro letošek
na epopej vyčleněno pouhého půl
miliónu korun. Tento stav věcí dále
potvrzují Hospodářské noviny. Petr
Sehnoutka v článku Praha tratí na
pronájmu výstaviště zmiňuje také
epopej: „INCHEBA počítá s tím,
že v areálu holešovického Výsta-

viště postaví novou multifunkční
výstavní halu. Ta má být největší
ve střední Evropě. Problém je však
v tom, že kvůli této stavbě musí
ustoupit některé současné stavby
– třeba divadlo Spirála, o jehož
zbourání už INCHEBA město
požádala nebo část Křižíkových
pavilonů. Ty jsou ovšem majetkem
města s minimálně stomilionovou
hodnotou. Město chce v areálu
postavit i nový pavilon pro obrazy
Slovanské epopeje Alfonse Muchy.
Ty sice vlastní Praha, ale nyní jsou
na zámku v Moravském Krumlově.
INCHEBA se novému pavilonu
brání: „INCHEBA neplánuje postavit pavilon výhradně určený pro
epopej,“ říká (mluvčí INCHEBY)
Radovan Ježovič. Navíc současné
místo epopeje INCHEBĚ vyhovuje. Ta totiž vlastní i zámek v Moravském Krumlově, kde je epopej také
největším turistickým lákadlem.“
Na závěr si neodpustím tři glosy.
1. Moravský Krumlov má smlouvu
o výpůjčce se správcem Epopeje,
jímž je Galerie Hlavního města Prahy, do konce roku 2008. Speciální
pavilon jako podmínka darování
díla v Praze nestojí a podle výše
uvedeného hned tak stát nebude.
Stanovisko INCHEBY je jasné:
jednak nechce na Výstavišti speciální pavilon pro Epopej, jednak
bude spíš bourat v zájmu budoucí
obrovské stavby, než umožňovat
městu, aby si v pronajatém areálu
hospodařilo s pavilony a obsazovalo je obrazy. Jedinou záchranou
pro Prahu bude revidovat nájemní
smlouvu s INCHEBOU a v Praze
se s ní rozloučit. Tomu však nevěřím, pana Rozina znám a jeho cílevědomost a vize jsou legendární.
2. Pří návštěvě pana prezidenta
Klause v Moravském Krumlově
padla při diskuzi z pléna otázka, co
říká snahám Prahy o přesun Epopeje. Odpověděl, že podle jeho názoru
má Praha tolik památek a významných objektů ze všech oborů lidské

činnosti a umění zvláště, že jeden
soubor obrazů více nebo méně nikdo ani nepozná. Moravský Krumlov však bez Epopeje velmi utrpí.
3. Plánované počty návštěvníků,
spočítané „experty“, jsou nereálné.
Dokonce padla i čísla: v Moravském Krumlově navštíví epopej
20 tisíc lidí za rok (v roce 2007 to
bylo téměř 26000 osob) a v Praze
by jich byly 3 miliony! Při stejné
frekvenci, s jakou navštěvují kultury a uměnímilovní zájemci Moravský Krumlov s jedinou atrakcí, by
Prahu muselo navštívit 20 miliónů
lidí chtivých kultury, aby se zájem,
rozmělněný minimálně do 1000
pražských atrakcí, srovnatelných
s Epopejí, vyrovnal Moravskému
Krumlovu. A to nenavštíví, i kdyby to technické možnosti dovolily.
Více než polovina z oznámených 6
milionů návštěvníků Prahy ročně
přijíždí za pivem, jídlem a dalšími
příjemnostmi. Zbylé necelé 3 miliony nemohou, i kdyby všichni
chtěli, Epopej navštívit, jak je
dokázáno dále.
Plných 300 dnů v roce otevřená
epopej může totiž přijmout za den 9 hodin provozu! - 240 návštěvníků
(6 skupin po 40 lidech). Prohlídka
s výkladem v cizím jazyce totiž
trvá 1,5 hodiny. V Epopeji může
být „naráz“ pouze jedna skupina a
průvodce hlasem tak tak tu skupinu
obsáhne. Bez výkladu nemá smysl
na Epopej chodit - cizinci kromě
metráže pláten a snad barev nejsou
sto pochopit znázorněnou symboliku a alegorii spolu se základními
historickými fakty, vztahující se ke
slovanským dějinám a čeští turisté
tam za pražské ceny nepůjdou.
Tedy 300 x 240 je 72000 návštěvníků, což jsou pouhá 2,4 %
oněch nabubřelých 3 miliónů. A že
by stálo někomu zato kvůli těmto,
na pražské poměry „pár“ lidem,
páchat takové harakiri?
Ing. Jaroslav Mokrý,
starosta Moravského Krumlova
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Galerie do šatlavy,
muzeum v „Knížáku“
/Moravský Krumlov/ Změny ve vedení Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově s sebou nesou i návrhy změn v koncepci
a pojetí tohoto „odvětví“ ve městě. Tou hlavní je vytvoření galerie
v městské šatlavě a instalaci stálé muzejní expozice v Knížecím domě.
„Hodláme zvýšit prestiž muzea, které se výrazně zapsalo do podvědomí organizací výstavy ke 100 letům sbírek ve městě. Naším úmyslem
je trvale zpřístupnit expozice muzea, protože máme velmi bohatý depozitář. Také ale víme, že Moravský Krumlov je zapsán do očí široké
veřejnosti jako město vystavující významné malířské dílo. Tuto nabídku chceme rozšířit dalším výstavním prostorem pro obrazy, plastiky a
jiné umělecké předměty. Městská šatlava pro to přímo vybízí. Projekt
opravy šatlavy je velmi ambiciózní, takže by ze šatlavy mohl vzniknout
jeden z nejkrásnějších domů doplňující historický ráz středu města.
Oprava by měla podle předchozích odhadů stát kolem 10 milionů, ale
existují dotační tituly, o které chceme žádat. K tomu ale musíme mít
hotový projekt a do konce roku stavební povolení. Poté můžeme žádat
o dotační tituly a ty samozřejmě vzájemně kombinovat. I přesto musíme najít část peněz v našem rozpočtu. Rádi bychom tento záměr uskutečnili co nejdříve, aby ze šatlavy vznikla krásná galerie,“ uvedl Tomáš
Třetina, místostarosta města. S tímto konceptem souhlasila i většina
zastupitelů a v hlasování dali najevo svoji podporu záměru.
/mask/

Maturanti gymnázia
darovali krev

/Moravský Krumlov, Znojmo/ I v letošním roce dodrželi maturanti
z Gymnázia Moravský Krumlov tradici a v hojném počtu jako prvodárci šli darovat krev na transfuzní oddělení znojemské nemocnice.
„Studenti poprvé darovali krev v roce 1975 a tenkrát jich bylo 15.
Pak se akce opakovat nemohla, protože na gymnázium začaly chodit
děti z osmých tříd, a ty nebyly ve čtvrtém ročníku plnoleté. Takže se
na dlouhá léta přestalo chodit. Tradice byla obnovena před deseti lety.
Jednou z podmínek je již zmíněná plnoletost a tu současní maturanti
splňují. Po těchto deset let je účast vždy velká a ze dvou tříd se vždy
přihlásí zhruba polovina. Ve znojemské nemocnici nás už znají a vědí,
že je to pro nás takové symbolické uzavření studia na škole. Letos se
přihlásilo 28 maturantů. Potěšující je, že někteří u darování krve zůstanou a dávají ji dále,“ vysvětlil Antonín Třetina, ředitel gymnázia.
„S akcí nás seznámil ředitel školy. Na první dotaz se přihlásili jen čtyři
spolužáci a díky tomu, že jsme o tom diskutovali, se přihlašovalo stále
víc lidí. Jen z naší třídy deset. Přihlásila jsem se společně s kamarádkou
a ve frontě na odběr jsme si navzájem dodávaly odvahu. Samozřejmě, že
jsem se trochu bála. Ale dá se to podstoupit. Myslím si, že by mělo být
běžné, aby daroval krev každý, kdo může, a ne aby to bylo něco výjimečného. Já půjdu znovu,“ uvedla Jarmila Konecká z oktávy.
/mask/

Krajské volby z jiného pohledu
- tentokrát KDU-ČSL
ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry • ocelové
a al. disky za skvělé ceny • !!! MYČKA KOL !!!
VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA LETNÍ PNEU:

A
K
C
E

Škoda 105, 120, …
MATADOR
165/80 R13 82T MP4 (celoroční)
890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR
165/70 R13 79T MP12
890,- Kč
BARUM
165/70 R13 79T Brillantis
950,- Kč
DAYTON
165/70 R13 79T D110
975,- Kč
FIRESTONE
165/70 R13 79T Multihawk
1075,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
FIRESTONE
165/70 R14 81T Multihawk
1250,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
DAYTON
175/65 R14 82T D110
1190,- Kč
FIRESTONE
175/65 R14 82T Multihawk
1290,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
MATADOR
185/60 R14 82T MP42
1050,- Kč
FIRESTONE
185/60 R14 82H TZ200
1295,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf , Fiat Stilo, …
KORMORAN
195/65 R15 91T Impulser B
1350,- Kč
FIRESTONE
195/65 R15 91H TZ200
1590,- Kč
BRIDGESTONE
195/65 R15 91H ER300
1890,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, VW Passat, Peugeot 307, …
FIRESTONE
205/55 R16 91V SZ90 (new)
2090,- Kč
BRIDGESTONE
205/55 R16 91H ER300
2490,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR
195/70 R15 C 104R MPS320
1850,- Kč
FIRESTONE
195/70 R15 C 104R Vanhawk
2090,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)
ceny včetně DPH

PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
provozní doba: PO-PÁ 8.00 - 16.00, na objednání: do 18.00 + SO 8.00 - 12.00

tel.: 546 435 435 mobil: 723 746 572
e-mail: autoexpres.pneu@seznam.cz

NÁRŮST CEN SE NÁS NETÝKÁ,
MY SLEVŇUJEME !

Letošní volby do krajských
zastupitelstev jsou přesně časem,
kdy může KDU-ČSL prezentovat
jednu ze svých základních myšlenek: ke zlepšení života nepostačí
neustálý růst bohatství jednotlivce, jak prezentuje liberální pravice, ale ani pouhé vylepšování
činností státních institucí, které
prosazují levicově orientovaní politici. Se zlepšováním světa musíme začít každý u sebe, v našem
nejbližším přirozeném prostředí.
A k tomu jsou krajské volby jednou z nejlepších příležitostí.
KDU-ČSL bere i tyto volby
jako možnost nabídnout občanům
zodpovědnou, na budoucnost
zaměřenou politiku, která bude
uchovávat vše, co naši zemi
obohacuje, ale také měnit vše, co
ji brzdí a tíží. Ve svých minulých
volebních obdobích KDU-ČSL
dokázala, že lze s křesťansko-demokratickými principy - i v dnešní době - sebevědomě a dobře
vést tak významný samosprávný
celek, jakým náš kraj určitě je.
V minulých letech krajská politika obsahovala výrazné stopy
programu této strany. Ať už je
to důraz na rodinu a posílení její
pozice ve společnosti, konkrétně
podpořený úspěšným projektem
Rodinné pasy, nebo zmírňování
dopadů ekonomické reformy na
sociální postavení jednotlivce.
Takto zaměřenou politiku dělá
i současný hejtman Jihomoravského kraje a lídr kandidátky pro
letošní krajské volby Stanislav
Juránek. Ten je Jihomoravan tělem i duší. Svůj kraj miluje, žije
v něm a zná potřeby jeho obyvatel. Stanislav Juránek je přesně
tím mluvčím a tlumočníkem mezi

lidmi z jižní Moravy a centrální
státní správou. A takový tlumočník je potřeba. Protože, přiznejme
si - ne vždy hovoří představitelé
zákonodárné moci stejnou řečí
jako vinař ze Šatova nebo soukromý farmář z Kupařovic. Krajský hejtman dobře ví, co náš kraj
bude v blízké, ale i vzdálenější
budoucnosti potřebovat.
Ovšem výše zmíněná témata
nejsou jedinými, se kterými jde
KDU-ČSL do letošních voleb.
Evergreenem téměř každého
volebního programu je životní
prostředí. Projekty Čistá Svratka
nebo Čistá Dyje, nezačínají ani
nekončí jedním volebním obdobím. Je to obrovský kus práce,
který už všichni, kdo se na nich
podílí, udělali a ještě udělat musí.
A KDU-ČSL stála u zrodu těchto
významných počinů. Díky kvalitní přípravě zmíněných projektů
se podařilo v minulosti získat nemalé prostředky jak ze státní pokladny, tak hlavně z Evropských
fondů. A získávání dalších peněz
na další podobné projekty je také
jedna z priorit pro následující volební období.
Lidová strana má na své kandidátce politiky, kteří o sobě už
dali i v této oblasti důrazně vědět.
Současný náměstek hejtmana
Václav Horák působil jako hybná
páka právě v otázkách životního
prostředí. V době, kdy se populisté předhánějí v určení data,
kdy se budeme moci opět koupat
v Brněnské přehradě, Václav
Horák dobře ví, kolik práce ještě
bude zapotřebí pro dlouhodobé
udržení jen trochu lepšího stavu
nejen přehrady, povodí Svratky,
ale vůbec přírody kolem nás. A

samozřejmě, kolik je a ještě bude
potřeba peněz na všechny projekty ve zmiňované oblasti.
Jak již bylo řečeno, pro rozvoj
kraje je životně důležitá infrastruktura. Ať zmíníme rostoucí
význam nyní už krajem spravovaného letiště v Brně - Tuřanech
nebo prioritní výstavbu rychlostních komunikací v kraji, které
výrazně prospějí dopravě ve
směrech Brno - Svitavy či Pohořelice - Znojmo. Proto byla již
v právě končícím volebním období zahájena řada významných
investičních akcí i v této oblasti.
A ne náhodou je v současnosti
předsedou Komise dopravy a
územního plánování Rady Jihomoravského kraje další lidovecký kandidát - Alois Vybíral.
Jeho hlavním tématem do voleb jsou tedy komunikace, jejich
kvalita a stav. A bohužel, i přes
veškeré úsilí je v čase, kdy se hovoří o čtvrtém pruhu na dálnici u
Prahy, v našem kraji řada obcí,
kam se lze s trochou nadsázky
stěží dostat bez vlastnictví terénního vozu. Náprava tohoto stavu
je tedy nejen volebním tématem,
ale hlavně naprostou nutností.
Vše výše zmiňované jsou
konkrétní kroky, které KDU-ČSL při správě regionu udělala
a na které chce navázat v případě, že dostane opět důvěru
od voličů. Lidovečtí kandidáti
se snažili i v minulých obdobích v krajském zastupitelstvu
všechna očekávání naplnit bez
ohledu na celostátní politiku
strany. Pokud to bude v zájmu
obyvatel Jihomoravského kraje,
tak v tom chtějí pokračovat
i do budoucna.
Pavel Holeček
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Tomáše Hájka
Z regionální kuchyně Memoriál
V sobotu 15. března se v restau- korektním souboji, který trval pět
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Velikonoce na stole

K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří zlatavý, naleštěný a mandlemi bohatě sypaný mazanec. Symbol začátku velikonočního hodování.
Tradičně se pekl na Bílou sobotu po skončení půstu. Název vznikl zřejmě
zkrácením slova‚ pomazanec – tak se říkalo pečivu, které se před pečením
potírá, tedy pomazává. Základem velikonočního mazance je podle tradičních receptů kynuté těsto. Má rada k mazanci zní - nespěchejte, příprava
kynutého těsta se skutečně nedá urychlit.

raci U Blondýny v Moravském
Krumlově uskutečnil již čtvrtý
ročník turnaje v hospodském mariáši, který zahájil ve 13.00 hodin
starosta města Jaroslav Mokrý. Na
památku provozovatele restaurace
a zakladatele turnaje kamaráda
Tomáše Hájka, který v lednu zemřel, byl tento turnaj prohlášen I.
ročníkem jeho memoriálu.
Čtyřicet hráčů u deseti hracích
stolů se utkalo v litém, avšak

hodin. Po 18.00 hodině předali
starosta s manželkou a hlavním
rozhodčím Pavlem Dudychou
všem zúčastněným věcné ceny,
které věnovali více než desítka
sponzorů a pořadatel. Ještě předtím všichni minutou ticha uctili
památku zakladatele turnaje.
O první tři místa se podělili
Jan Horgoš a Pavel Kotek z Moravského Krumlova a Radovan
Staněk z Vémyslic.
/mok/

Měsíční Houpačka
všem rodinám

Velikonoční mazanec

Co budeme potřebovat: 30 g droždí, 500 g polohrubé mouky, 90 g
cukru krupice, 250 ml vlažného mléka, 40 g oloupaných mandlí, 50 g
rozinek, 125 g rozehřátého zchladlého másla, 2 žloutky, špetka soli, mouku
na zpracování těsta, tuk na vymazání, vejce na potření.
Postup: Do misky rozdrobíme droždí, přidáme lžíci mouky, lžíci cukru,
zalijeme 100 ml vlažného mléka a rozmícháme. V teple necháme vzejít
kvásek. Do mísy vsypeme zbylou mouku, přidáme cukr, žloutky, sůl, rozinky, 3/4 nasekaných mandlí, přilijeme máslo a zbylým vlažným mlékem
zaděláme tužší těsto. Těsto necháme asi 60 minut kynout na teplém místě.
Z těsta na posypaném vále vytvarujeme mazanec, který přeneseme na plech
vyložený papírem na pečení a necháme ještě asi 15 minut kynout. Troubu
předehřejeme na 200 °C. Mazanec ozdobíme zbývajícími mandlemi a potřeme rozšlehanými vejci. Uprostřed ho nařízneme do tvaru kříže. Pečeme
pět až deset minut zprudka, dopékáme na 150-160 °C zhruba 45 minut.
Doporučení: Upečený mazanec ihned potřete rozpuštěným máslem,
přesuneme na drátěnou podložku a necháme vychladnout. Před podáváním
jej na míse ještě můžeme poprášit moučkovým cukrem.

Velikonoční nádivka - tradiční receptura

Co budeme potřebovat: 500g uzeného masa, může být krkovice nebo
bůček, 12 rohlíků, 12 vajec - oddělit bílky a žloutky, asi 1/2 litru vývaru
z masa, lžička majoránky, 1-2 stroužky česneku, sůl, pepř, bylinky - nasekaná petrželová nať, popenec břečťanovitý, mladé lístky kopřiv, pampelišky, šťovík, špenát, pažitka.
Postup: Maso dáme do tlakového hrnce do vroucí osolené vody. Vaříme
cca 40 minut. Vyndáme, necháme ochladit i vývar. Rohlíky nakrájíme na
větší kostky a dáme do velké mísy, nebo hrnce, kde bude dost místa na
finální promíchání. Vychladlé maso nakrájíme na menší kostičky. Oddělíme bílky do nádoby, kde je budeme nakonec šlehat na tuhý sníh. Osolíme
podle potřeby. Utřeme si česnek. Žloutky přidáme do asi 1/2 litru ochladlého vývaru a promícháme. Nalijeme na rohlíky promícháme a necháme je
nasáknout. Připravíme koření, vše smícháme dohromady. Plech s většími
okraji vymažeme sádlem, nebo olejem a vysypeme strouhankou. Když je
vše připravené, ušleháme tuhý sníh a přidáme do směsi. Opatrně, lehce promícháme. Pečeme asi 40 minut při 180 stupních. Podáváme teplé i studené
s kyselou okurkou, zeleným salátem, špenátem na Vysočině i s houbami.
Poznámka: Na Vysočině - Moravském Horňácku se dělala velikonoční
nádivka - hlavička. Její jméno je odvozeno od telecích hlav, ze kterých se
původně připravovala.
/mask/

/Olbramovice/ Nově založené občanské sdružení Kaňka v Olbramovicích zorganizovalo svoji první akci pro děti, a tou byl dětský
karneval. Stalo se tak v sobotu 8. března v sále AGRY u příležitosti
Mezinárodního dne žen. V tento den dostalo každé dítě pro maminku
symbolický tulipán. Pro účastníky byl zajištěn bohatý program a snad
každý si mohl najít to, co ho zajímá. „Předvedla se dětská kouzelnická
dvojice Duo Logarex - Michal a Dominika Glőcknerovi z Hrušovan
u Brna hned ve dvou vstupech. Coby klauni vtipkovali a rozdávali
dětem dárečky, coby pravý kouzelník se svojí asistentkou ohromovali
děti svými kousky, na které děti reagovaly hláškami, tý brďo, jak to
udělali? Dvojice chlapců z Moravského Krumlova - Jakub Konečný
a Pavel Vejvalka sklidili potlesk za činnost zatím ne příliš známou,
a to žonglování s diabolem. Jakub v tomto sportu získal 1. místo
ve světovém finále v Praze. Celým karnevalem děti provázely hry, hudba,
tanec. Nechybělo ani bohaté občerstvení a tolik očekávaná tombola,“
informovala Olga Čiháčková z občanského sdružení Kaňka. Jako další
akce se připravuje pálení čarodějnic a dětský den.
/mask/

10. výročí orchestru Bobrava
aneb neproplacená výhra

Velikonoční beránek

Co budeme potřebovat: 240 g polohrubé mouky, 200 g cukru krupice,
1 vanilkový cukr, 2 vejce, 4 bílky, 4 žloutky, citrónovou kůru.
Postup: Do mísy dáme 2 vejce, žloutky, vanilkový a krupicový cukr,
citronovou kůru a šťávu a vše vyšleháme do pěny. Do této pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný sníh ušlehaný ze 4 bílků. Formu na beránka
důkladně vymažeme tukem, vysypeme hrubou mouku. Do formy poté vlijeme připravené těsto a formu zaklopíme. Beránka pečeme v předem vyhřáté
troubě na 190 °C asi 45 minut - dorůžova a ještě teplého vyklopíme. Když
beránek vychladne, vyšleháme bílek s moučkovým cukrem a po kapkách
do polevy zašleháme citronovou šťávu. Polevou beránka nazdobíme.

Kaňka zorganizovala
dětský karneval

Milé rodiny, pro Vás a Vaše
děti jsme 3. března v Ivančicích
otevřeli rodinné centrum Měsíční
Houpačka. A bylo to vskutku otevření slavnostní.
Poté, co všechny děti, rodiče
a vážené hosty přivítaly Kateřina
Pokorná a Martina Turečková,
přestřihl pásku před vchodem do
centra jeden z našich dětských
členů Štěpánek. Uvnitř nás čekalo
šampaňské k přípitku na zdárný
chod centra z rukou Kristýnky
a Honzíka a veselé písničky
z programu „Na co hrají Varani“
v podání hudebního uskupení
„Ententýky do muziky“.
Prohlídka prostor započala
v ateliéru, kde rovněž probíhala
vernisáž fotografií „V očekávání“
slovenské rodačky Veroniky Markovičové. Děti s rodiči „okusili“
naši hernu a jistě každý z nás dobroty přichystané členskými ma-

minkami a jejich rodinami. Tvořivost v nás se projevila při tkaní
gobelínu a malování loga Měsíční
Houpačka na tričko. Květiny od
příchozích hostů oživily zázemí
centra a knihy zase našly své místo v měsíční knihovničce.
A protože jsme Měsíční Houpačka, bylo se také kde zhoupnout. Děti i dospělí vyzkoušeli
hamaku ve foyer, a věřte, byla stále obsazená. Celé odpoledne, kdy
měsíc procházel znamením Kozoroha, se vydařilo a nám nezbývá
než se těšit na vaši účast v Měsíční
Houpačce. Přijďte k nám prožít
čas společně jako rodina.
Náš program naleznete ve čtrnáctideníku Zrcadlo, na našem
webu mesicnihoupacka.sweb.cz
a na oknech centra na ulici Široká 16.
… přijďte se zhoupnout.
členové Měsíční Houpačky

V letošním roce oslaví orchestr 10. výročí ani ne tak vzniku orchestru ale prvního soustředění, které se uskutečnilo na chatě DDM Hustopeče v oblasti Skřibský Mlýn.
Proč neproplacená sázka? Když jsem v roce 1997 nastoupil na ZUŠ
Ivančice a ZUŠ Ořechov, tak všichni okolo jen spílali, jak je to špatné
s orchestry v regionu a že nejsou muzikanti atd. V podstatě se čekalo
na nějaký zázrak. Tak jsem se při jednom sezení s tehdejším ředitelem ZUŠ Ivančice p. Fišerem vsadil, že do dvou let vznikne základ
orchestru. Problém ovšem tkvěl v tom, že nebyli žáci tak schopni
a připraveni, aby zahráli i jednoduché party. Tak byla zvolena jiná cesta,
kterou jsem již několikrát popisoval, a to metoda C dur stupnice. Tak
tedy v dubnu roku 1998 se sebralo 16 mladých hochů se mnou na první
soustředění. V podstatě se nedělalo nic jiného, než se ladilo a právě
hrála stupnice C dur v různých obměnách a jako první skladba byl
vybrán pochod od K. Pádivého č. 12 (Slovanský). Byla to zprvu hrůza,
jen pochopit, že se pochod hraje na dvě doby a podobně. Nakonec jsme
s úspěchem zvládli pochod a pak asi ještě dvě lidové písně.
Prvé vystoupení jsme pak zahráli v květnu na koncertě ZUŠ Ivančice v Neslovicích. Od té doby orchestr pomalu, ale jistě začal pracovat
na plné obrátky. Pravidelné zkoušky, 2x do roka soustředění, zprvu
spoluúčast na koncertech a později již samostatné koncerty. Vznikla
spolupráce s chrámovým sborem v Oslavanech a adventní koncerty.
Ty si získaly obrovskou oblibu. Již nyní má orchestr zamluveno 9 koncertů na advent roku 2008. Poprvé jsme před pěti lety odjeli na festival
do Vysokého Mýta. Tehdy to pro nás byla cenná zkušenost. Ve svém
regionu jsme byli bez konkurence a tak samozřejmě sebevědomí hráčů
bylo velmi vysoké až nezdravé. Na festivalu si mnoho z nich uvědomilo, kde jsou, a co musí udělat pro to, aby byli lepší a orchestr rostl.
Za těch 10 let orchestr odehrál na 350 koncertů a různých vystoupení.
Samozřejmě, že i obsazení hráčské se měnilo a mění. Byli přibíráni vždy
jen žáci ze škol z Ivančic a Ořechova, a tak orchestr začal mít i velké
věkové rozpětí. Mnoho hráčů nevydrželo a odešlo. Do dnešních dnů jsou
ovšem ještě v orchestru 4 hráči z prvního soustředění. V současné době
je orchestr v podstatě stabilizovaný se svými problémy jako každé větší
těleso a je a musí být otevřen všem zájemcům o hru v takovémto tělese.
A co se stalo se sázkou? Ředitel odešel, nastoupil jiný, sázka
prošla a sudičky, které nám dávaly dva roky života, se naštěstí
dočkaly 10. výročí.
Jaroslav Hadrava, dirigent orchestru

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Rudolf Růžička z Miroslavi.
Ali, Levi, Stékat po Obrácené
Podvozek
Alyn, sons,
Anas, Moor krůpějích pluhem
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... To tenkrát, když ještě pasáčci vyháněli dobytek na
pastvu, stala se jednomu prapodivná příhoda. Bylo to
kousek od Dalešic v místech pod hradem, pásl tam
jeden pasák krávy, kozy a ovce. Mezi ovcemi byla
jedna, která se od stáda stále vzdalovala, neposedná
byla a za lepší trávou si odbíhala. Navíc (1. díl tajenky), jak by měl a spoléhal na svého psa. Lelkoval
po okolí, a tak se stalo, že se mu neposedná ovce zaběhla. Pasáček se vydal milou ovci hledat. Při tom se
dostal na kraj lesa. Z březového háje uslyšel líbezný
dívčí zpěv. Šel tedy blíže za tím zpěvem a uviděl
(2. díl tajenky) sedět na pařezu vílí stařenku...
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Zavlažovací systém pro fotbalové hřiště Senior střílel po synovi
/Olbramovice/ V Olbramovicích v současné době budují nový
systém zavlažování tamního fotbalového hřiště. To je kromě čtyř
družstev Sokola a oddílu kopané
využíváno také SDH pro konání
různých soutěží. Travnaté hřiště
se doposud zavlažovalo vnějším
rozvodem hadicemi a zahradními
postřikovači.
„Automatický
zavlažovací
systém, který právě budujeme,
bude mít rozvody asi 40 cm pod
povrchem. Potrubí je vedeno po
celém obvodu hřiště a také jeho
středem. V různých úsecích jsou
umístěny rozstřikovače. Ty jsou
zapuštěné v zemi a vysouvají

/Ivančice/ Neobvyklý případ se odehrál v jedné rodině na Ivančicku.
Otec tu střelil po synovi, který mu přešel po vinohradu. Jedno odpoledne
šel devětačtyřicetiletý muž procházkou přes vinohrad svého otce. Ten
zařval na syna, ať mu nechodí po pozemku, protože ho okradl, jinak
ho zastřelí. „Čtyřiasedmdesátiletý muž vytáhl najednou z kapsy legálně
drženou pistoli a vystřelil po synovi. Naštěstí se netrefil. Syn utekl a zavolal policii. Když hlídka přijela na místo, našla staršího muže, jak pase
krávu, na rameni má brokovnici a v kapse pistoli. Obě zbraně policisté
muži zajistili. Po podrobném šetření policisté dospěli k tomu, že syn svého otce neokradl, ale starší muž věc zřejmě někde ztratil. V souvislosti se
střílením je věc však jasnější,“ vysvětlil policejní mluvčí pro Brno –venkov Aleš Mergental. Starší muž je obviněný ze spáchání trestného činu
násilí proti jednotlivci a může jít až na jeden rok do vězení..
/jak/

se a uvádějí v činnost pouze
tlakem vody. Elektronická regulace zajišťuje spouštění v předem
nastavených intervalech. Je také
možno některé trysky odstavovat
z činnosti. Celkové náklady jsou
zhruba 300 tisíc korun. Městys
má zpracovanou žádost na JMK
o dotační příspěvek v rámci vyhlášeného programu Zkvalitnění
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji,“ vysvětlil starosta
Lubomír Čech.
Zatím není rozhodnuto, zda na
tuto akci dostanou Olbramovice
dotační příspěvek. Pokud ne,
bude se celé zavlažování hradit
z prostředků městyse.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Ping pong aneb o totální ztrátě paměti

Přestárlé stromy se pokácí, hrozí jejich zřícení
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé na svém jednání diskutovali o
připravovaném skácení některých
stromořadí ve městě.
„Je mi líto vzrostlého stromu,
který doplňuje scenérii lokality,
ale jestliže je starý a uprostřed
shnilý, tak může být nebezbezpečný pro lidi, kteří kolem
prochází. Můžeme obyvatelům

slíbit, že za jeden pokácený strom
se vysadí deset nových v lokalitě
města. Problém by byl, kdyby se
vlivem pádu stromu nebo jeho
částí někomu něco stalo,“ uvedl
místostarosta Tomáš Třetina.
Jedná se lokalitu ulice Tiskárenská směrem k Vrabčímu
hájku. „Nechci vidět následky například v případě, kdy by někdo

foto: mask

projížděl při nedávné vichřici po
této komunikaci a spadla na něj
větev nebo celý strom. Tam klacky létaly desítky metrů,“ doplnil
zastupitel Karel Vašíček.
Podle odborníků výchovný
řez nelze provést, jedinou možností je skácet. Pokusy, udělat
výchovný řez tu byly, ale strom
se neomladil, naopak shnil úplně
a spadl. Především u spodního
rybníka se stromy vyvracejí do
vodní hladiny a je otázkou času,
kdy odumřou a spadnou do vody.
Vyvráceným kořenovým balem
ještě poškodí komunikaci. Navíc kaštany jsou napadeny a na
postřik nejsou peníze. Klíněnka
tyto stromy napadá posledních
zhruba 15 let a stromy jsou hnědé
už koncem června.
V této souvislosti se také
diskutovalo o stavu na sídlišti.
„Na sídlišti zafungovala lidová
tvořivost, kdy tam lidé v dobré
víře vysazovali páté přes deváté,
a pak když přišlo na úpravy, tak
došlo na výčitky, jak si někdo do-

voluje řezat stromy proti oknům.
Nemělo by se vůbec dovolovat
na veřejných prostranstvích, aby
kdokoli nějaké dřeviny sázel. Až
pak dřevina vyroste, je líto ji kácet. Počátek problému je ve chvíli, kdy někdo na cizím pozemku
něco zasadí. Mělo by se přistoupit k parkovému generelu, který
by byl pod řízeným dozorem,
a vysázely by se vhodné dřeviny
na vhodném místě,“ poukázal
Karel Vašíček.
Do diskuze se zapojil i starosta.
„Kaštanka je další odstrašující
případ, jak to nemá vypadat. Tam
je to už životu nebezpečné. Bude
nutno přijmout kvalifikovaného
zahradníka, a to i z důvodu údržby revitalizovaného zámeckého
parku. Údržbářské práce na něm
jsou za milion ročně a dodavatelský způsob údržby je pro město
neúnosně drahý, proto preferuji
zaměstnat zahradníka, který se
bude starat o park, sídliště a ostatní plochy města.“ dodal starosta
Jaroslav Mokrý.
/mask/

Na absolutní nepravdy (vyhýbám se daleko expresivnějšímu výrazu), které píše v posledním čísle Zrcadla ing. Martínek o odpisu ložiska
bentonitu, nebudu reagovat. Stolní tenis je krásná hra, pokud se hraje
podle pravidel na stole. Pokud se ovšem jedná o mediální „výměnu“
názorů, je to neefektivní a nakonec i únavné.
Pan ing. Martínek zřejmě dále žije v zajetí svých představ a dodnes,
a je to už čtyři roky, některé věci stále naprosto nechápe. Obviňovat mě
z toho, že nebýt jediného telefonátu, mohlo být ložisko výhradního ložiska vyhrazeného nerostu v roce 2003 odepsáno, je naprosto směšné.
Ano, je to všechno záležitost stará nejméně čtyři roky a to ovšem autor
zapomněl zdůraznit. Pan ing. Martínek abdikoval z rady města v lednu
2004 a tenkrát nebyl důvodem mého napadení telefonát jako dnes, ale
dokonce korespondence. Všechno bylo tenkrát i podrobně medializováno, včetně stanoviska rady, která konstatovala, že ing. Martínek po celou
dobu, co byl radním do ledna 2004, nepřinesl kromě vychloubačných
řečí jediný důkaz, že by to podle báňské legislativy skutečně šlo.
Už tehdy ve svém abdikačním dopise uvedl, že - cituji: „ nebude si
užírat zdraví pro blbost jiných a naopak si bude pěstovat vlastní sebeúctu“ - konec citátu. A pro Vančáky nehne prstem od ledna roku 2004,
takže nic nového… konec komentáře. Pro ty, které by tato historie zajímala, jsou všechny materiály k dispozici na radnici. Odkazuji i na zápis
z prvního jednání zastupitelstva města v roce 2004.
Současný stav kolem bentonitu je takový, že v podstatě od ledna
2004, kdy zastupitelstvo města stanovilo podmínky pro eventuální
dotěžení ložiska, není nic nového. Firma předložila v průběhu doby
několik návrhů smluv, které však byly vždycky odmítnuty, protože
nesplňovaly stanovené požadavky. Až firma, vlastnící těžební práva,
předloží další, bude se o něm znovu jednat.
A poslední poznámka. Čtyři roky nebyl bentonit téma, protože, jak
jsem už uvedl, není nic nového. Spouštěcím mechanismem této málo
smysluplné diskuse je záměr rekonstrukce parku na Réně, který s těžbou nikterak nesouvisí.
Věřím ve vítězství zdravého rozumu a jsem přesvědčen, že obnova
parku bude postupně pokračovat.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta

POZOR! SLEVY AŽ 12% ZA VČASNÝ NÁKUP KONČÍ 31. BŘEZNA

Zajistěte si své místo
pod sluncem již dnes!

• slevy za včasný nákup až 12%
• dostatek volných termínů a destinací
• vyřídíme příspěvky zaměstnavatelů
• dárkové poukazy pro Vaše blízké
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
tmktravel@seznam.cz

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 • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

DOLNÍ DUBŇANY Koniklecové stráně v okolí Dubňan

Dolní Dubňany se poprvé připomínají až v roce 1351, založeny však
byly možná o století dříve. Bohužel pro dějiny vesnice ve 13. a 14.
století chybí spolehlivé prameny, a tak jsou počátky Dolních Dubňan
zahaleny tajemstvím. Vznik vesnice bývá spojován se založením hradu
Dubno, sídla trochu tajemného, neboť badatelé dlouho nevěděli, kde
ho hledat. V roce 1962 historik Ladislav Hosák v krátkém článku
„Zapomenutý hrad na Moravskokrumlovsku“ přišel s myšlenkou
lokalizovat hrad Dubno do Dolních Dubňan.
Na jižním okraji vesnice je trať zvaná Hradisko. Již v roce 1837
moravský topograf Gregor Wolny napsal, že zde ve 14. století stával
rytířský hrad. Vycházel snad z informace po staletí uchované v místním povědomí?
Hrad, či spíše hrádek nebo tvrz, býval na nenápadném plochém
pahorku u dnešní autobusové zastávky. Kromě jména Hradisko nic
nenasvědčuje, že by místo bylo kdy opevněno. Poloha na soutoku dvou
drobných vodotečí byla příhodná pro vodní tvrz. Hrádek asi býval
ostrovem v rybníce, chráněný vodní hladinou.
Hrad Dubno založil kolem roku 1269 Hartleb z Deblína, později
se píšící také z Dubna. Příslušníci starého rodu pocházející z Deblína
u Tišnova patřili mezi špičku tehdejší moravské šlechty.

Kostel sv. Václava

Náhrobní nebo křížové kameny

Dosavadní náhodné archeologické nálezy z „hradiska“ zatím
nepotvrdily existenci šlechtického sídla v třináctém století. Nalezená
keramika pochází až z druhé poloviny století čtrnáctého. Současná
terénní situace také zcela neodpovídá požadavkům na sídlo jednoho
z nejmocnějších mužů v zemi. Lokalizaci tajemného Dubna do Dolních Dubňan nemůžeme tedy zatím považovat za spolehlivě prokázanou. Zdá se pravděpodobnější, že „hradisko“ je spíše pozůstatkem
skromnějšího sídla místní nižší šlechty až ze 14. století.
K poznání dějin vesnice přispívají také informace o počátcích zdejšího kostela, který podle místní tradice postavili templáři z nedalekého
hradu Templštejna. Tento předpoklad podporuje přítomnost pozdně
románské křtitelnice z 13. století v mobiliáři kostela. Podle písemných
pramenů patřil patronát kostela před rokem 1503 johanitům, což také
ukazuje směrem k templářům, neboť na johanity přešly templářské
majetky po zrušení řádu v roce 1312.
Ve 14. a 15. století byla vesnice rozdělena na neobvykle mnoho
malých dílů. Zřejmě zde byla také tvrz a několik dvorců. V polovině
15. století měl větší díl vsi ve svých rukou Petr Kozlovec z Rudky,
po něm ho držel Václav Tulešický z Peče. Ve stejnou dobu náležel díl
vsi k Horním Kounicím, díl patřil špitálu města Velkého Meziříčí. Také
páni z Lipé tu měli část, kterou propůjčovali svým manům.
V první polovině 16. století skoupili díly páni z Lipé a připojili Dolní
Dubňany ke krumlovskému panství. Osudy tohoto dominia pak vesnice sdílela až do zrušení vrchnostenské správy.
Kostel sv. Václava. Postaven pravděpodobně v druhé polovině 13.
století řádem templářů. V kostele je románská křtitelnice z 13. století.
Náhrobní kameny (?) na kostele. U vchodu do kostela se nachází
čtyři křížové kameny neznámého stáří. Zřejmě původně sloužily jako
náhrobní kameny na hřbitově u kostela. Jako nepotřebné byly použity
na zpevnění nároží při opravě kostela. Při poslední rekonstrukci byly
objeveny a odkryty. Tři podobné náhrobky jsou také na hřbitovní zdi
v Újezdě u Černé Hory.

Koniklec obecný je ozdobou výslunných strání v okolí Dolních Dubňan.
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Od čtvrtka máme jaro. Tedy to
astronomické, které se řídí podle
kalendáře. I když se zdá, že na
Velikonoce se vrátí zima, příroda
již nespí. Pokud vám počasí dovolí vyrazit na jarní procházku do
přírody, asi se podivíte, kolik různobarevných otužilců už vykvetlo. Zvláště vegetace výslunných
jižních strání již žije naplno, aby
využila období jarní hojnosti, než
ji vysuší a spálí letní slunce.
Dnes se vypravíme do údolí
Dobřínského a Dubňanského
potoka na bývalé pastviny za fialovými zvonky konikleců. Cestou
si povšimneme také dalších zajímavých a čím dál vzácnějších
stepních rostlin na zbytcích kdysi
rozsáhlých pastvin.
Půda v okolí Jamolic, Dukovan, Horních i Dolních Dubňan

mického složení. Naopak příznivé podmínky zde nachází mnoho
stepních rostlin, kterým pastva
prospívá. V posledním půlstoletí
pasení dobytka ustalo a bývalé
pastviny pomalu zarůstají. Řada
dříve hojných druhů se stává
vzácností. Nastala potřeba tyto
rostliny chránit. Samotná ochrana
zákonem však mnoho nevyřeší.
Pomůže jedině návrat pastvy do
zdejší krajiny, což jak se zdá bude
v nejbližší době možné.
V následující části vám představíme nejlépe dochované lokality, které se mohou stát cílem
vaší jarní vycházky. Expedice je
dnes mimořádně „v barvě“, takže
vám můžeme místní vzácnosti
představit v plné kráse. Vegetace
těchto lokalit se mnoho neliší.
Z hojných druhů v předjaří upou-

sel sivý, silenka ušnice aj. Méně
často můžete potkat např. vstavač
kukačku, smil písečný, trávničku
prodlouženou i černýš rolní.
1. Velký kopec u Dukovan.
Rozsáhlá pastvina po ukončení
pastvy většinou zarostla třtinou
a šípkovými keři. V současné
době probíhá odstraňování náletu
a započalo se s pastvou ovcí, což
dává stepním rostlinám na této
lokalitě novou naději. Brzy zjara
zde můžete vidět desítky žlutých
květů křivatce českého, ponejvíce podél jižního okraje lesíka.
Tamtéž najdete v druhé polovině
května početné vstavače kukačky. Bohatě kvetoucí koniklece
obecné naleznete dnes již jen na
jednom místě na svahu severně
od vrcholu kopce.
2. Široký. Nevelká stráň nad
Dolnodubňanskou nádrží všeobecně zvanou Balaton. Zjara
nabízí úchvatný pohled na husté
koberce fialových květů konikleců obecných. Místo je názornou
učebnicí vztahů rostlin a pro-

pastvina silně zarůstá křovinami.
Dosud hojný je zde křivatec český. Ještě nedávno bohaté populace koniklece obecného i lučního
asi brzy zaniknou.
5. Skalky. Rozsáhlá pastvina
jihovýchodně od Dolních Dubňan sloužila pastvě z okolních
lokalit nejdéle. Dostanete se sem

Ostřice nízká kvete již v březnu.
Odstředivým růstem trsu vytváří
nápadná kola.

Osívka jarní v dětské dlani. Drobné
rostlinky najdete brzy zjara na volné
půdě mezi trsy trav.

nejlépe po polní cestě od bývalého velkokapacitního kravína.
Tento zemědělský podnik také
pravděpodobně nese vinu na zničení větší části lokality, neboť na
zdejší „suchopár“ byla po mnoho
let vyvážena močůvka. Část
nalevo od cesty včetně vrcholu
zůstala zachována, protože leží
proti svahu. Nejlepší stepní vegetaci najdete kolem skalnatého
vrcholu. Zde roste křivatec český,
koniklec obecný, ostřice nízká.
V létě zde můžete vidět vstavač
kukačku, smil písečný, trávničku
prodlouženou, bílojetel pětilistý
aj. Koncem léta se můžete setkat s neobvyklým zástupcem
hmyzí říše - dravou kudlankou
nábožnou. Na okraji borového
lesa rostl ještě nedávno velmi
vzácný lýkovec vonný, který zde
již asi vyhynul. Svědkem bývalé
pastvy je skupina jalovců mezi
starými borovicemi na severním
okraji lokality. Také tomuto místu
svítá naděje v podobě plánované
pastvy ovcí.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

trávnička prodloužená

křivatec český

mochna písečná

je z velké části kamenitá. Málo
úrodné tratě sloužily kdysi jako
pastviny. Zvláště v údolí Dobřínského potoka jich bývaly desítky
hektarů a táhly se v širokém pruhu přes návrší až do údolí Jihlavy
u Hrubšic a Biskoupek. Rozlohu
pastvin také ovlivnilo hadcové
podloží, neboť na této hornině
vznikají půdy nepříznivého che-

tají vaši pozornost žluté koberce
mochny písečné. Méně nápadné
jsou porosty drobné bílé osívky
jarní. Z méně častých druhů zaujme křivatec český, ostřice nízká, koniklec obecný, později také
koniklec luční. V pozdním jaru
a v létě jsou všude hojné nápadné
druhy rozrazil klasnatý, hvozdík
kartouzek, kručinka chlupatá, se-

středí. Západní polovina leží na
hornině zvané granulit, na které
se zvětráváním tvoří kyselé půdy.
Zde najdete pouze nízký trávník
s acidofilními druhy (koniklec
obecný, křivatec český, ostřice
nízká, smil písečný). Druhá polovina lokality, oddělená nehlubokým terénním zářezem, leží
na hadci, což je hornina silně
bazická. Hadcovou půdu porůstají trávníky mnohem bujnější a
hustší. Také zde naleznete zcela
jiné rostliny, např. bílojetel pětilistý nebo kavyl vláskovitý.
3. Kopaniny. Dlouhá stráň
bývala také pastvinou. V předjaří
zde můžete vidět květy křivatce
českého a koniklece obecného.
Později zde rozkvétá koniklec luční. Vzácně lze najít listy kosatce
nízkého, bohužel však nekvete.
Zadní část lokality se rozkládá na
hadcovém podkladu. Zde v létě
rozkvétají bílojetel pětilistý, vítod
obecný, hlaváč šedavý a černohlávek velkokvětý.
4. V Okárcích. Úzká ale strmá
stráň podél Lázeňského potoka
na jižním okraji Jamolic. Bývalá

koniklec luční

„orchidej“ vstavač kukačka

bílojetel pětilistý

Granulit a hadec. Granulit je světlý
s typickými tmavými „zrnky“. Hadec
je tmavý v zeleném odstínu.
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KULTURNÍ PROGRAMY 24. 03. - 06. 04. 2008
Středisko volného času Ivančice

DDM a školní družina Oslavany
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PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 28.3. v 17.00 hod. - Noc v SVČ. Noční hry a soutěže na motivy H.CH.
Andersena, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 90 Kč (večeře a snídaně
zajištěna). Nutné se přihlásit předem do 25.3.
• 28.3. v 16.00 hod. - Turnaj ve stolním fotbale. Tým tvoří 2 hráči, systém
utkání každý s každým. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), 20 Kč/os.
Nutné se předem přihlásit v KM Medúza do 26.3.
• 29.3. v 15.00 hod. - Beseda o putování severem Španělska s Mgr. Alešem
Turečkem, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza)
• 31.3. v 16.00 hod. - Beseda o zdravé výživě s Márií Ponošovou a Libuší
Bendovou, potravinové doplňky, skladba jídelníčku, zdravá výživa. SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12, 25 Kč/os.
• 3.4. v 16.00 hod. - Jarní šachový turnaj, SVČ Ivančice, Komen. nám., 20 Kč/os.
• březen - 18.4. - Krásná a zranitelná planeta Země, výtvarná a fotografická
soutěž s tématikou přírody. 22.4. - 30.4. výstava soutěžních prací v KIC Ivančice
• 5.4. v 15.00 hod - koncert hudební skupiny Corebastards, 30 - 40 min.
vystoupení kapely hrající RAW-PUNK, (KM Medúza), volný vstup
• 7.5. - 10.5. - poznáváme Prahu, prohlídka histor. i současné Prahy. 1.000 Kč/os.
Nutné se přihlásit předem do 30.4.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší informace v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 nebo www.svcivancice.

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 2.4. - Plejbekšou. Soutěž nejpopulárnějších českých i světových skupin
a zpěváků v provedení Vašich dětí ve velkém sále DDM. Přihlásit se je možné
do 31.3. v kanceláři DDM. V pondělí 31.3. v 15 hod. - zkouška v sále DDM
s vlastní nahrávkou a kostýmem.Vstupné dobrovolné. Pro vystupující je
zajištěno občerstvení. Porota vybere nejlepší, kteří budou odměněni.
Připravujeme: stanový tábor Pozďatín 12.7.-25.7.08, cena 3.300 Kč, zámeček
Hodonín u Kunštátu 18.8.-23.8.08, cena 1.550 Kč, Příměstský tábor 25.8.29.8.08, cena 200 Kč/týden. Podrobné informace na www.ddm-oslavany.cz

• so 5.4. ve 20.00
• ne 6.4. v 18.00

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 28.3. - Noc s Andrsenem, Městská knihovna M. Krumlov
• 28.3. v 19.00 hod. - „Takový malý žertík“ - premiéra divadelní komedie DS
Bezgest M. K., kinosál Mor. Krumlov, vstupné 50 Kč.
• 31.3. v 18.00 hod. - přednáška „Hroby kultury zvoncovitých pohárů
z Moravskokrumlovska“, přednáší Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.,
muzeum Knížecí dům Mor.Krumlov, vstupné 40 Kč
• duben - výstava fotografií - významné návštěvy v Moravském Krumlově. MěÚ
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu
• duben - výstava SOŠO a SOUŘ Mor. Krumlov, Galerie Knížecí dům
• 1.4. - v 19.00 hod. - „Takový malý žertík“ - divadelní komedie DS Bezgest,
kinosál MK, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek v IC, tel.. 515 322 225.
• 1.4. v 18.00 hod. - fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána, sál MěKS,
Připravujeme: • 26.4. - Zájezd do města Boskovice, židovské město - synagoga,
zámek, hrad, Závazné přihlášky na MěKS do 28.3., cena za dopravu 200 Kč.
• 2.5. ve 20.00 hod. zájezd na koncert, kde vystoupí Pražský výběr II,
Fórum Třebíč, kapela působí ve složení: M. Kocáb, K. Kryšpín, Z. Kinská,
G. Proudfoot, R. Scheufler, cena vstupenky 200 Kč, doprava individuální,
závazné přihlášky na Městské kulturní středisko do 28.3.

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 25.3. - 27.3. Krumlovské minikolečko. Dopravní soutěž pro děti MŠ, kde si mohou
zasoutěžit na koloběžce při časovce, jízdě zručnosti a v zábav. vědomost. soutěžích.
Základní kola budou probíhat v jednotl. školkách v dopoledních hodinách.
• 28.3. od 10.00 hod. - finále minikolečka, ve venkovních prostorách Orlovny
Rakšice a při nepříznivém počasí uvnitř Orlovny.
• DDM otvírá nové kurzy pro dospělé: Hubneme do plavek každé pondělí
a čtvrtek od 17.00 hod. v sále DDM Mor. Krumlov. Úvodní hodina proběhne
v úterý 25.3. v 17.00 hod. Kurz a cvičební hodiny vede Yvona Žáková. Délka
kurzu je 12 hodin a cena 1.500 Kč. • Počítačový kurz pro dospělé každé úterý
od 17.00 - 19.00. Úvodní hodina proběhne v úterý 25.3. v 17.00 hod. Délka
kurzu je 20 hodin a cena 1.200 Kč. Word, Excel, základy internetu apod.

Kulturní a informační centrum Miroslav

• ne 6.4. v 18.00
ve 20.00

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.3. v 18.00 hod. - Napříč Tuniskem. Kino Réna Ivančice. Přednáška paní
Ludmily Klímové s promítáním, vstupné 30 Kč.
• 5.4. - 4.5. - výstava Miroslava Kosíka Vyřezávané figurky podle knihy Josefa
Lady „Kronika mého života“, chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 6.4. odjezd v 9.00 hod. zájezd Praha, divadlo Ta Fantastika - Dáma
s kaméliemi, od Besedního domu Ivančice. Nový český muzikál M. Pavlíčka
v hlavní roli s L. Bílou nebo B. Basikovou. Cena (vstup a doprava) 1 090 Kč.
Připravujeme: • 31.5. odjezd v 6.30 hod.od Besedního domu Ivančice.
Poznávací zájezd - Hluboká, Červená Lhota, Kratochvíle. Doprava 410 Kč.
• 21.6. odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu Ivančice. Poznávací zájezd
Teplické skály, Hospital Kuks, doprava 410 Kč.

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
• 29.3. v 15.00 hod.- Dětský maškarní karneval v Padochově. Tradiční dětský
karneval v maskách se zábavnými soutěžemi a hrami, v Sokolovně Padochov.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.3. v 13.00 hod. - Velikonoční pondělí, vlakem do Mor. Bránic, pěšky vycházka
do Ivančic kolem kopce Kalce, na Martálku a na Stříbský mlýn, kde procházku
zakončíme v Galerii a kavárně manželů Zahradníkových. Vede J. Flíček.
• 6.4. - První jarní výšlap jihomoravské oblasti -52.ročník - Zahájení
turistické sezóny 2008 v regionu Mor. kras a okolí aneb Lidé v tomto kraji pod
čepicí mají! Odjezd vlakem v 7.08 hod.Ivančice město (jízdenky kupujeme
do stanice Blansko zastávka), vedoucí akce A. Moravec počká na vlakovém
nádraží v Brně na 2. nást. (pozor 4 min.na přestup) pokud nestihneme, další
spoj je v 8.46 hod. Trasu jdeme 12 km z Blanska ze zámku - Jedle - Č. Hora.
Na nádvoří v Pivovaru se koná program s občerstvením. Nezapomeňte čepici
a něco pod ní! Zápis do knihy rekordů, soutěž o nejkrásnější čepici a největší
originální předmět pod ní. Pravděpodobný návrat je v 17.41 hod.
• 8.4. sraz ve 14.00 hod - exkurze v novém závodě na Padochovce, před
Vchodem. Zájemci nechť se přihlásí vedoucímu akce J. Flíčkovi do 6.4.!
Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích Vás zve na výstavu

POZOR, VYLETÍ PTÁČEK!

Výstava, která je pořádaná ve spolupráci s Muzeem Těšínska
v Českém Těšíně, zachycuje vývoj fotografování od nejstarších
dob po současnost. Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy
v Ivančicích (Palackého nám. 9) a potrvá do 25. května 2008.
Otevřeno: pondělí, středa od 9 - 12 a 13 - 17 hodin, úterý, čtvrtek,
pátek od 9 - 12 a 13 - 16 hodin, sobota, neděle od 13 - 17 hodin.
Velikonoční pondělí 24.3. - zavřeno, čtvrtek 1. 5. a 8. 5. - od 13 - 17 hodin.

Hotel Epopej Vás zve na

SLET ČARODĚJNIC

s country skupinou VLAKVOUS
30. dubna 2008 od 19.00 hodin v sále hotelu Epopej
Vstupné 50 Kč. Masky mají vstup zdarma.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 28.3. v 18.00 hod. - Noc s Andersenem v Městské knihovně Miroslav.
Na akci je nutno přihlásit se předem.
• 28.3. ve 21.00 hod. - koncert skupiny Tři sestry, v KD Miroslav, předprodej
v MKIC, tel.: 515 333 538.
• 29.3. - Vítání jara s otvíráním studánek na chatě u koupaliště, pořádá DDM
• 5.4.- Dance show - taneční soutěž v KD, pořádá DDM Miroslav.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• 27.3. od 9.30 do 12.00 hod. - Vycházka „Šaty bohyně Lady“. Sraz na
vlakové zastávce Ivančice-Město v 9.30 hod. Malý výlet spojený s předjarní
čistkou říčních břehů. Konkrétní lokalita bude upřesněna na místě. S sebou
vlastní igelitové pytle a pracovní rukavice. Věk 10 plus, jinak s doprovodem.
Dobrovolný příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 10 Kč.
• 10.4. od 16.00 hod. - dokud nebudeme hotoví (3-4 hod.) - Kurz pletení z pedigu.
Pedig se stává stále oblíbenějším materiálem pro tvoření, lze z něj uplést téměř
cokoliv. I Vy si můžete z kurzu, jenž je vhodný i pro začátečníky a starší děti
(cca od 6 let), odnést vlastnoručně upletený tácek, ošatku či květináč. Veškerý
materiál máme k dispozici. S sebou si přineste starší ručník (na kolena - pracuje
se s mokrým materiálem), popř. štípací kleště (není nutné). Vede: Alena
Pečerová. Poplatek: 200-250 Kč dle velikosti výrobku Počet míst je omezen,
proto je nutné se nahlásit předem nejpozději do 7.4. na tel. č.: 602 782 280.
Pravidelný program: • Herna pro děti s rodiči: po 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
(poslední pondělí v měsíci), 14.00 - 17.00, st 9.00 - 11.30, čt 14.00 - 17.00.
• každou středu od 16.30 do 17.30 hod. - Muzikohrátky. Muzikoterapie pro
rodiče s dětmi - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje
• každé sudé úterý od 18.00 do 19.30 hod. - Muzikoznění. Muzikoterapie pro
dospělé - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, relaxace.
• každé úterý od 10.00 do 11.30 hod. - Oslava Ženy pro maminky s dětmi.
Orientální břišní tanec jako oslava vlastního ženství, fyzická a psychická
regenerace pro ženy po porodu, vhodné i pro nastávající maminky
• každou středu od 15.00 do 16.00 hod. - Kvítek. Kroužek pro děvčátka
ve věku 4 - 10 let, hravé tančení s prvky břišního tance, muzikoterapie - hry se
zpěvem, rytmem a pohybem, relaxační techniky hravou formou
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - Oslava ženy. Orientální břišní tanec,
africký tanec, bubny, meditace, zpěv a vzájemné sdílení.
• každé úterý od 15.30 do 16.30 hod. - Výtvarné hříčky pro děti od 2 let.
Pro rodiče s dětmi; rozvoj motoriky, fantazie i výtvarného cítění dětí,
• každou středu od 10.00 do 10.30 hod. - Společné předčítání s pohádkovou
vílou. Pro rodiče s dětmi; předčítání oblíbených pohádek a příběhů hravou
formou pro posílení dětské fantazie a schopnosti naslouchat.
• každý čtvrtek od 15.00 do 15.45 hod. - Doučování pro I. stupeň ZŠ. Máte
potíže se čtením, psaním, nerozumíte matematickým příkladům nebo anglické
gramatice? Doučování z češtiny, matematiky a angličtiny, možno navštěvovat
jednorázově i dlouhodobě. Na hodinu je třeba domluvit se alespoň den dopředu
na tel. čísle 776 30 52 50. Vede Mgr. Hana Křivánková
• Poradny: „Co se skrývá v našich dětech“ - vždy poslední pondělí v měsíci
od 14.00 do 17.00 hod., vede RNDr. Alena Bratková, homeopatka a lektorka
astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví • Laktační
- pomoc při potížích s kojením; vede vyškolená laktační poradkyně Lucie
Třísková na tel. 737 461 761 (od 12.00 do 14.00 hodin.).
Místní organizace KDU-ČSL Mor. Krumlov a Orel jednota Rakšice
zvou na přednášku Mgr. Marka Orko Váchy, biologa a katolického
kněze, autora několika publikací

O VÝVOJI ŽIVOTA NA ZEMI,
O ČLOVĚKU A BOHU

Přednáška se koná v malém sále Orlovny v Rakšicích
v pátek dne 11.dubna v 19.00 hodin
Srdečně jsou zváni všichni, kteří se zabývají
otázkou vztahu přírodních věd a víry.

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích Vás srdečně zve na již druhou
Cestománii nazvanou:

MOSKVA ANEB JAK JSEM POTKAL
DVACET ČTYŘI MILIÓNŮ
5. dubna v 18.00 hodin malý sál kina Réna v Ivančicích
Multimediální prezentace. Přednáší Evald Rucký a Petr Krásný.

Sportovní klub Kolis pořádá 9. ročník

ZO ČZS Rybníky pořádá tradiční

6. dubna 2008
Pro muže, ženy, veterány a starší dorostence na tratích od 2 - 10 km.
Sraz účastníků od 10.00 hodin u baru Bistra Kolis.
Startovné 10 - 30 Kč. Informace na tel.: 732 162 168.

která se bude konat na velikonoční neděli
23. března 2008 v 10.00 hodin v KD v Rybníkách.
Pořadatelé srdečně zvou všechny milovníky a příznivce dobrého
moku, aby přišli ochutnat vystavená vína a nasát příjemnou atmosféru.

TRADIČNÍ SILNIČNÍ BĚH

43. VÝSTAVA VÍN

• so 22.3. v 18.00
• ne 23.3. v 18.00
• st 26.3.ve 20.00

• so 29.3. ve 20.00
• st 2.4. ve 20.00

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Animovaná rodinná komedie USA
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Rodinná komedie Špan/Fr/Něm.
AMERICKÝ GANGSTER
Thriller USA
KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK
Historický film USA/Anglie/Fr.
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Milostný příběh USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 23.3. v 17.00

• st 26.3. ve 20.00
• ne 30.3. v 18.00
ve 20.00
• st 2.4. ve 20.00

PAN VČELKA
Pohádka USA
ONCE
Hudebí film Irsko/ČR
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Film ČR
JÁ, LEGENDA
Sci-fi USA
O ŽIVOT
Komedie ČR

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

• so 22.3. v 18.00
• ne 23.3.v 18.00
• so 29.3. v 18.00

• ne 30.3. v 18.00
• so 5.4.v 18.00
• ne 6.4.v 18.00

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Drama USA
KOUZELNÁ ROMANCE
Animovaný muzikál USA
JÁ, LEGENDA
Sci-fi USA
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Akční horor USA/VB/Něm.
NA VLASTÍ NEBEZPEČÍ
Film ČR
CRASH ROAD
Komedie ČR

Spolek pro obnovu tradic pořádá dne 3. května 2008 v 18.00 hodin

FLORIÁNSKÁ ZÁBAVA

se vsetínskou cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín Ing. Plačka
z Moravských Bránic. V restauraci hotelu Epopej, vstupné dobrovolné.

Divadelní spolek Želetín Želetice sehraje 4. dubna a 5. dubna 2008
vždy v 15.00 a 19.00 hodin veselohru E. Zoly

DĚDICOVÉ STRÝCE RABOURDINA
Předprodej vstupenek na tel.: 737 360 300.
Jste srdečně zváni.

„Kača na špagátě“,Ochotnický divadelní spolek z Nových Bránic,
sehraje 19.dubna 2008 v místní sokolovně veselohru

TITANIK

od Františka Ringo Čecha. Přijďte se s námi pobavit.

TJ Sokol Padochov pořádá
29. března 2008 v 15.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Na programu budou různé hry, tanec a soutěže. Pro děti bude
připravena bohatá tombola. Vstupné dospělí 20 Kč. Zveme všechny!

Milí divadelní příznivci, dovolujeme si Vás pozvat na premiéru
nové divadelní hry

„TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK“,
28. března v kinosále v M. Krumlově od 19.00 hodin
Jedná se o současnou francouzskou komedii o partnerských vztazích,
které projdou zkouškou ve chvíli, kdy si jedna z hrdinek vymyslí nevinný
žertík… Můžete se těšit na herce DS BEZGEST: Naďu Dvořákovou,
Jitku Švédovou, Marka Ostrovského, Jiřího Nejedlého a Bořivoje Švédu.
Další představení proběhnou 1. a 11. dubna 2008 od 19 hodin.
Lístky si můžete již zakoupit v obvyklém předprodeji v Informačním
centru v M. Krumlově, či rezervovat na tel.: 515 321 064.
Základní škola Dolní Dubňany pořádá
28. března 2008

NOC S ANDERSENEM
Přihlášky na www.zs-dolnidubnany.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd do
okrasné zahrady Horizont a na mezinárodní výstavu květin,
aranžmá a zahrádkářských potřeb

FLORA OLOMOUC

24. dubna 2008
cena za vstupenku 80 a 60 Kč, doprava 350 Kč.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. března 2008
Místní organizace KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá
o Velikonoční neděli 23. března 2008 v 17.00 hodin
v Orlovně v Rakšicích (sál nad restaurací)

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
A OCHUTNÁVKOU VÍN.
K tanci a poslechu hraje Milan Vaňura.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

21.03.2008
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 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. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto

•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného
nábytku. Autolux Jozef Horka,
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.:
737 713 696.
koupím
•• babeta jednorychlostní nebo vyměním za nové kolo. Tel.: 720 391 753.
•• kabinu na Zetor 5611 - 6911.
Tel.: 604 344 680.
•• prodám
•• Ford Sierra 2,0i, lehce havarovaná,
pojízdná + náhrad. díly, dohoda jistá.
Tel.: 607 631 311.
•• Opel Vectra karavan 1,6, modrá
metal., r.v 97, 150 tkm, STK 2/09,
cena 65.000 Kč, nové pneu, výfuk,
velmi dobrý stav, nutno vidět. Tel.:
728 626 660.
•• Š Felicia 1,6, r.v. 97, 5 dveří, stříbrná
metal., alu kola, centrál na DO, alarm,
zamykání zpát., stř. okno, taž. zař.,
STK 5/08, garážovaná, pěkná, najeto
92 tkm, cena 60.000 Kč, rychlé jednání
sleva 5.000 Kč. Tel.: 605 350 585.
•• Citroen BX 1,7D, rádio, STK 11/09,
vše v el., cena 10.000 Kč, sleva možná.
Tel.: 728 514 509.
•• Citroen ZX 1,9 D, r.v. 94, modrá
metal., dobrý stav, bez koroze, cena
30.000 Kč, při rychlém jednání sleva,
rodinné důvody. Tel.: 605 412 234.
•• Fiat Croma benzin na ND, vada motoru, r.v. 93. Tel.: 721 316 287.
•• Renault 19, r.v. 91, černá metal., garážované, najeto 145 tkm, dobrý stav,
převody + zimní pneu + disky. Cena 17
000 Kč. Tel.: 605 970 332 po 15 hod.
•• Peugeot 205 1,8 GRD, nové výfuk.
potrubí, spojka a rozvody po výměně,
5ti dv., možno i ND, cena 18.000 Kč,
rychlé jednání sleva. Tel.: 603 534 814.
•• Š Favorit 136 L, r.v 90, LPG, dohoda. Tel.: 724 530 071.
•• VW Vento 1,8 benzin, málo jetý.
Tel.: 724 957 358.
•• Simson Enduro po celkové GO,
nová STK, plně funkční, zelená barva, nutno vidět, přidám příslušenství,
15.000 Kč. Tel.: 731 109 107.
•• zahradní kultivátor Vari Pony, super stav, málo používaný, cena 6.000
Kč. Tel.: 605 562 123.
•• zimní sadu pneu Pirelli 175/65R14,
vzorek 4-5 mm, cena 500 Kč komplet.
Tel.: 777 209 235.
•• na Jawa 250 nový válec i s pístem
a klikovkou, vše super stav, cena dohodou. Tel.: 604 191 420.
•• nové zadní blatníky na VAZ 2102
combi á 200 Kč. Tel.: 776 582 876.
•• plášť 1 ks, rozměr 8-36, lehce ojetý. Tel. 605 863 138.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi
- nové, nepoužité. PC 1.200 Kč/sada,
nyní 800 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• převodovku 5tirychlostní ze Š,
cena 1.000 Kč. Tel.: 603 534 814.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál - 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Š Octavia.
Další držná tyč pro vozy se širší
střechou. Nepoužívané, jako nové.
PC 1.800 Kč, nyní 1.200 Kč za sadu.
Tel.: 602 782 272.
•• převodovka na Favorit vč. poloos
a homolog. kloubů za 2.000 Kč. Tel.:
728 179 905.
•• přítlačný kotouč na Dácii 1310,
nový a další přísl. Tel.: 723 832 878.

Byty - nemovitosti

prodám
•• RD u Pohořelic 3+1, velká zahrada,
stodola, garáž. Tel.: 777 582 899.
•• RK ACITY Vám nabízí byt 2+1
v OV Ivančice, po rekonstr., byt DB
3+1 Dukovany, hr. stavba RD 6+1
Vedrovice, pozemek 900 m2, nové RD
na klíč Ivančice - 3+1 a 4+1+garáž, s
pozemkem, kolaudace červen 2008.
Více info na tel.: 605 749319 nebo
www.acity.cz

•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned k
ustájení 5 ks koní, cena 5 mil. Kč. Tel.:
602 501 443, 739 213 324.
•• RD 3+1 v Miroslavi na ul. Třináctky
146. Tel.: 515 333 749, 605 188 660.
•• RD v Olbramovicích 3+1 s WC
a koupelnou, zahrada u domu, ihned k
nastěhování. Tel.: 732 843 003.
•• atraktivní pozemek v lokalitě
Ivančice - Němčice, krásný výhled, š:
pozemku 18 m, celková výměra 2749
m2 vh. pro stavbu samostatně stojícího
RD. Inženýrské sítě u pozemku. Cena
dohodou. Tel.: 603 485 899.
koupím
•• jakýkoliv menší domek i na opravu nebo chatu s elektřinou. Tel.:
721 954 317, 737 884 165.
•• RD nebo byt v MK nebo okolí,
nejlépe ihned k nastěhování. Tel.:
773 940 740.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK, platba
v hotovosti. Tel.: 777 582 899.
•• RD v Miroslavi do 1 mil. Kč.
Tel.: 777 582 899.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v MK. Tel.:
776 202 051, 606 538 559.
•• byt v H. Kounicích. Tel.: 776 202 051.
nabízím pronájem
•• Pronajmu prostory v Moravském
Krumlově, ul Palackého (vedle
zámku), vhodné pro podnikání,
8,0x7,40 m + WC. Tel.: 606 704 379.
•• 1+1 v Brně, zařízený, pouze pro jednu
osobu, blízko centra, 5.000 Kč + inkaso,
dohoda možná. Tel.: 775 085 065.
•• dvojgaráž u Lacrumu. Tel.: 775 671 961
po 18 hod.
hledám pronájem
•• pracující žena hledá podnájem
v Pohořelicích, Cvrčovicích nebo v MK
u starších lidí. Vypomohu v domácnosti
i na zahrádce. Tel.: 731 008 430.

Stavba - zahrada

koupím
•• cihly z bouračky cca 300 ks. Tel.:
775 072 867.
•• stavební míchačku na 1-2 kolečka.
Tel.: 737 481 635.
•• skořepinu - garáž v dobrém stavu,
garážová vrata dvoukřídlá, cihle protherm nebo yutong na stavbu garáže,
asi 350 ks, levně. Tel.: 723 224 165.
•• levně použité PVC, asi 16 m2. Tel.:
732 615 485.
•• seno, nejlépe balíkované, nabídněte. Tel.: 728 179 905.
prodám
•• traverzy 16 cm d: 4,50 m/2 ks, 16
cm d: 3,17 m/1 ks, 14 cm d: 2,85 m/1
ks. Tel.: 737 828 578.
•• rouru ke kouřovodu z černého
plechu - 1 ks, síla 2 mm, délka 1 metr,
pr. 20 cm, nová, nevybalená, PC 700
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komínový systém Schiedel - 1 ks.
Průměr kouřovodu 20 cm, nová,
nepoškozená. PC 1.200 Kč, nyní 800
Kč. Tel.: 602 782 272.
•• asi 500 ks očištěných cihel z
demolice starého domu, cena 2 Kč/ks.
Tel.: 724 534 839.
•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 500 Kč/balení. Možno i
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• přípojkový set na stožár:
přípojková pojistková skříňka, skříňka
pro elektroměr vč. jističe a zásuvky
380V. Včetně přípojného kabelu
a tenkostěnné ochranné trubky. Cena
za vše: 2.500 Kč. Tel.: 602 782 272
•• traverza 20 cm/6 m za 3.000 Kč.
Tel.: 515 333 055.
•• nový pozink. plech 1x2 m/6 ks. Tel.:
604 648 419, 546 451 553.
•• 2x vnitřní dveře L80 ze 2/3 prosklené, vnitř. L70, všechny vč. nerez
klik. Tel.: 732 123 663.

•• fasádní polystyren na zateplení
5 cm síla, 10 m2. Tel.: 603 900 890.
•• plechová garážová vrata, křídlová,
rozměr 200x250 cm. Tel.: 731 060 454.
•• 6 ks nových termohlavic značky Heimeier, 200 Kč/ks. Tel.: 721 343 959.
•• motor na půdní frézu zn. Vector
Balcar Tecumsen XL/C. Výkon 3,73
kW, 3600 ot/min, cena dohodou. Tel.:
605 863 138.
•• elektrický motor patkový, otevřený, 10 kW, 1450 ot/min. Vypínač:
hvězda, trojúhelník, chod na obě strany. Přívodní kabel - měď, 4x4, 18 m.
Cena dohodou. Tel.: 605 863 138.
•• garážová vrata 2000x2400 mm,
dřevěná (modřín), dvojkřídlá, částečně prosklená, bez rámu, 5.000 Kč.
Tel.: 607 747 541 Oslavany.
•• unimo buňku. Tel.: 737 844 891.

Vybavení domácnosti

koupím
•• kdo dá za odvoz starší kuch. linku od
2 - 2,5 m. dlouhou. Tel.: 602 482 752.
•• kamna Petry, zachovalý stav. Tel.:
607 611 073
prodám
•• 5ti ramenný lustr za 150 Kč. Tel.:
736 262 940.
•• prádelník r. 1930. Tel.: 604 303 267.
•• kuchyňský stůl 90x100 cm, hnědý,
pěkný za 300 Kč, novější typ. Tel.:
737 800 602.
•• prádelník r.1920. Tel.: 604 303 267.
•• starší typ konfer. stolku se sklem,
zlatá chrom. konstrukce za 250 Kč.
Tel.: 737 800 602.
•• téměř nepoužívaný stůl pod
počítač, tmavý buk, cena 700 Kč.
Tel.: 774 661 956.
•• rohová 4 patrová skříň, kov, sklo,
zrcadla, vh. do salonu, PC 8.000 Kč,
nyní 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• obývací stěnu, černá, zlaté lišty,
d. 3,5 m, pěkná, velmi zachovalá,
cena dohodou. Tel.: 728 524 924.
•• starší monitor k PC,15‘‘, cena 500
Kč. Tel.: 603 730 236.
•• dřevěnou pokoj. dělící stěnu, světlá,
ohýbaná za 200 Kč. Tel.: 736 225 053.
•• dřevěnou zábranu na schody d. 93
cm za 400 Kč, masivní dřev. schůdky
k posteli, 3 stupně za 300 Kč. Tel.:
515 320 000

Elektro a elektronika

prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.
•• MP4 přehrávač, foto, video, hudba,
hry. V záruce, levně, spěchá. SMS na
tel.: 736 643 288.
•• PC Celeron 300, 15“ monitor, klávesnice, myš, repro, tiskárna, volant +
pedály, internet modem. Cena 4.000
Kč. Tel.: 737 713 696.
•• mrazák pultový 250 lt., zachovalý,
neporuchový, cena 2.000 Kč. Tel.:
736 533 418.
•• zářivku ke kuch. lince d: 73 cm,
úsprné zářivkové světlo, dvoutrubic.
120cm, nové se slevou, vysavač, málo
používaný. Tel.: 603 900 890.
•• kompletní digit. satelit 80. Cena
1.000 Kč. Info a tel.: 721 998 781.
•• programovou registr. pokladnu
(mnoho funkcí) japonské výroby Casio 220 ER, ve velmi dobrém stavu,
zcela funkční, jako nová, cena 800
Kč. Tel.: 737 125 813.
•• CD -R/RW/DVD-ROM, PC 800
Kč, nyní 550 Kč. Tel.: 515 320 000.

Vše pro děti

prodám
•• chlapecké botasky Adidas vel 37 1/2,
černé, kožené. Úplně nové, nenošené,
ještě s visačkami, pěkné, nevhodný
dar. Cena 700 Kč. Foto e-mailem.
Tel.: 723 033 622, po-pá 8 - 16 hod.
•• tašku na kočár, béžová s modrou,
jako nová, PC 550 Kč, nyní 200 Kč.
Tel.: 737 800 602.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA zadat také
na naše webové stránky: www.zrcadlo.info

•• dětské horské kolo RedFox pro dítě
5-10 let, červenomodré s výstražnou
vlajkou v dobrém stavu za 1.400 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• lyže 80 cm s vázáním + hůlky +
boty vel: 21,5 za 700 Kč. Tel.: 737
713 696.
•• sportovní kočárek trojkolku, béžové
barvy, nové náhr. kolečka, za 1.700 Kč,
dovoz Rakousko. Tel.: 737 800 602.
•• pro nenáročnou maminku oblečení
na doma i na ven, 10-30 Kč/ks. Vel.:
2-6 let, sukýnky, šatičky, botky atd. Tel.:
777 209 174.
•• dětské kolo, koloběžku a auto Tatra.
Tel.: 603 900 890.
•• klasickou dřevěnou skládací
židličku TON z ohýbaného buku, 800
Kč. Tel.: 603 793 087.
•• dětské maškarní kostýmy pro
holčičku, čarodějnice s kloboukem,
břišní tanečnice. Pěkné, cena 100
Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• dětské kolo vel: 12-14, cena 500
Kč. Tel.: 732 123 663.
•• tříkolku s vodící tyčí pro dítě od 1
roku za 300 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• krásné dětské aktovky dívčí
i chlapecké za 200 - 300 Kč. Tel.:
776 582 876.
•• sportovní kočárek na panenku
- trojkolka, dobrý stav, 500 Kč,
boxovací pytel + rukavice za 150 Kč.
tenisky, vel. 30, jako nové za 100 Kč.
Tel.: 728 801 709.
•• kočárek - trojkolku pro dvojčata +
pláštěnka, nánožník, cena 3.500 Kč.
Tel.: 737 478 798.

Zvířata
prodám

•• Kuřice Isa Brown (červené), stáří
20 týdnů - cena 120 Kč/ks, nosnice
po roční snášce - cena 25 Kč/ks. Ing.
Štefulík, Ivančice, Horní Hlinky 53,
tel.: 604 891 035.
•• nabízím ke krytí 2 pejsky mopse
(nepříbuzní) a franc. buldočka, dobře kryjí. Tel.: 603 168 609.
•• párek hrdliček. Tel.: 604 375 787.
•• štěňata krátkosrsté čivavy. Tel.:
723 048 329.
•• kobylu, výška 150, vhodná pod
sedlo i pro práci, cena dohodou. Tel.:
723 543 675, 724 757 999.
•• prase asi 150 kg za 30 Kč/kg. Tel.:
515 322 155.
•• Služby

•• Služby v oblasti ekologie, ochrany
životního prostředí a odpadového
hospodářství. Ing. Jan Veselý,
P. Bezruče 906/21, Ivančice, tel.:
602 298 061, e-mail: zanin@volny.cz

•• Malby, nátěry, tapetování,
fasády. Fál Rudolf, Lesonice 95.
Tel.: 515 323 265, 603 863 114.
•• Ing. Pexa Pavel. Geodetické
zaměření rodinných domů, staveb,
pozemků. Tel.: 777 582 899.
•• Kancelář WÜSTENROT stavební
spořitelna a.s., JUDr. Toman Jiří,
Široká 1, Ivančice. Rozšířená
nabídka: • pojištění rekreační
nemovitosti a rekreační domácnosti
klientská sleva 10% • hypotéka
- koupě bytu, rodinného domu,
5letá fixace úrokové sazby, vyřízení
zdarma, následná smlouva staveb.
spoření až bez vstupního poplatku!
Soutěž o 300.000 Kč. ST. + ČT 9-16
hod. + dle dohody. Tel.: 723 530 725.

•• Předokenní rolety z PVC a hliníku, látkové rolety, silikonové těsnění
oken a dveří. Žaluzie vertikální a
horizontální, sítě proti hmyzu i sítě
atyp., lamelové dveře a laminát.
podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo,
Dukovany 211. Tel./fax: 568 865 321,
602 719 156.
•• Provádíme obklady, dlažby
a veškeré zednické práce. Tel.:
720 427 456.
•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123,
Tel.: 603 212 763.

•• Vy nemusíte nikam, my přijedeme
k vám a vyplatíme vám na ruku 5-50
tis. Kč. Nejrychlejší půjčka v regionu
(ne Provident). Tel.: 605 720 362.
•• Včelařům nabízím nová včelstva
- oddělky k doplnění zimních ztrát.
Oddělky pochází z profesionálního
chovu, mají nové oplozené matky
a veterinární atest. Zdarma zašlu
podrobnosti. Mgr. Bronislav Gruna,
Petrovice 46, 672 01 Moravský
Krumlov, tel. 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz

Různé

koupím
•• pletařky, nezbyla Vám klubíčka
příze Kateřina (TOPTEX)? Prosím
nabídněte. Tel.: 777 338 257.
prodám
•• polní vál 3 m, 4 ks polní brány, dámské kolo, el. drtič na ovoce - jádroviny
280-380 kg/hod. Tel.: 515 336 601.
•• 58% meruňkovice, r. 2006, 230
Kč/lt. Tel.: 515 322 543.
•• 2 ks PB láhve 30 kg, plné, přírubový motor 0,75 1420 ot. Tel.: 721 954
317, 737 884 165.
•• 15 nerez. pivních sudů, plnění tzv
žehlička, 800 Kč/ks nejraději v celku,
sudy sloužily na dovoz a prodej sud.
vín. Tlaková láhev s redukč. ventilem
na dusík, tlak 200 atm., ještě s poloviční
náplní za 3.000 Kč. Tel.: 605 350 585.
•• vepřové půlky, možnost rozdělání
a dovozu. Tel.: 603 863 470.
•• dvoje starší bílé svatební šaty vel:
36 a 42 pro nenáročné za 150 Kč/ks.
Tel.: 737 800 602.
•• univerzální potahy do auta, třeba
do starší Š, šedé, skoro nové. Tel.:
737 800 602.
•• lázeňská kamna K70, dřevěné
troky na zabiječku, menší korýtko pro
prase. Tel.: 723 224 165.
•• módní značkové, luxusní oblečení,
málo nošené, vel: 36 pro šikovnou švadlenu (k úpravě nebo přešití) asi 15 ks,
cena 1.500 Kč vše. Tel.: 728 179 905.
•• zavařovací hrnec, mlýnek na maso
č. 10, světlý koberec 4x2,70 a 4x190,
rozkl. stůl a 6 židlí čalouněných, dětský psací stolek 90 cm světlý, 4 ks kovových židlí, levně. Tel.: 605 776 380.
•• železnou kostru přístřešku d: 245 x
150. Tel.: 603 900 890.
•• knihu Agapornisové, kompletní
průvodce, problematika chovu,
popis druhů a mutací, 390 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• dámské oblečení vel.: 36, 38
pěkné, i značkové, bundy, svetry,
levně. Tel.: 737 800 602.
•• elektrickou masážní podložku,
černou, koženou za 300 Kč. Tel.:
737 800 602.
•• Meyers konvertations lexikon - 17
dílů v krásné vazbě, r.v. 1897 a jiné německy psané knihy, sběrateli. Na ceně
se dohodneme. Tel.: 776 152 027.
•• novou nepoužitou králíkárnu,
jednokotcovou 60x90 cm, moc pěkná,
cena 1.300 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• za symbolickou cenu 900 Kč nabízím 11 trojcédéček Kouzlo instrumentální hudby a za 250 Kč 13 ks audio kazet Hudební pohlednice z celého světa.
Sleva možná. Tel.: 777 338 257.
•• starší zachovalý,dvojmístný, uzavřený kajak, barva červená/žlutá, Kč
3.000 Kč, akordeon pro začátečníka,
barva perleť černo/šedá, 32 basů, Kč
1.200 Kč, porcelánové umyvadlo,
bledě modré za 150 Kč, digit. satelitní
komplet Strong s DO, 1.200 Kč. Tel.:
607 747 541 Oslavany.
•• elektromotor 0,75 kW, 900 ot./
min., akumulační kamna 4 kW za 800
Kč, parabolu na satelit pr. 1 m za 400
Kč. Tel.: 728 563 251.
•• málo nošenou číšnickou vestu + 3
rondony, vše za 300 Kč, leštěnou skříňku, zachovalou, pěknou, možno shlédnout na www.mojevecinaprodej.blog.cz
a mnoho dal. věcí, hl. s koňskou tematikou. Tel.: 608 774 085 po 15 hod.
•• knihy Harlequin, Tel.: 728 668 592.
•• sběrateli rádio Minerva Minola Wien
v dobrém stavu. Tel.: 602 782 272.

•• dvojkolová kára (rám+kola), špatné
pláště, za 500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• lyže sjezdové Rossignol Apache
- 190 cm, vázání Tyrolia 290D, cena
350 Kč. Lyže sjezdové Head Racing 180 cm, vázání Tyrolia 160, cena 350
Kč. Tel.: 602 782 272.
•• masérské lehátko, cena 5.000 Kč.
Sleva možná. Tel.: 776 152 027.
•• kolečkové brusle vel: 42 za 200
Kč, pánské kolo za 300 Kč, elektrický
psací stroj za 200 Kč, kočárek za 200
Kč. Tel.: 721 208 884.
•• souprava houpaček, kovový opěrný
rám, za 1.200 Kč. Tel.: 728 179 905.

Seznámení

•• jsem 182/68/95 fin. zajištěný
s vyřeš. minulostí, nekuřák. Hledám štíhlejší ženu ženských tvarů,
ke které bych se mohl přistěhovat.
Tel.: 721 954 317, 737 884 165.
•• Nudíš se a chceš to změnit? Hledám ženu k občasným schůzkám
u mě. Jsem muž štíhlé postavy,
38 let. Tel.: 723 186 671.
•• najde se upřímná obyčejná žena
do 38 let k vážnému seznámení?
MK a okolí. Tel.: 776 569 039.
•• hledám inteligentního přítele,
kterému je smutno a samota ho
přestala bavit. Věk 65 - 68 let. SMS na
tel.: 739 649 361.
•• hledám opravdového kamaráda
od 60 - 65 let. Tel.: 607 134 734.
•• jsem 32/176 kluk, nekuřák. Hledám touto cestou milou, hodnou
dívku, která se cítí být sama z Oslavan nebo okolí k trvalému vztahu.
Piš na tel.: 777 252 359.
•• hledám muže pro svoji kamarádku 65-70 let a 170 cm, jen vážně.
Tel.: 732 817 764.
•• 35letý hledá dívku k vážnému
seznámení. Tel.: 723 343 372.
•• mamina 30 let hledá taťku pro
svá 2 dítka 8 a 6 let, okolí MK, mám
ráda vše a ráda se i tobě přizpůsobím,
věk do 40 let, vyšší norm. postavy.
Tel.: 736 118 311, zatím jen SMS.

Zaměstnání

•• hudební soubor Allegro hrající
taneční hudbu, hledá hráče na kláves.
nástroje s tvůrčím duchem a zodpov.
přístupem. Tel.: 606 580 773.
•• zahraniční obchodní společnost
hledá ženy všech věkových kategorií. Nenáročná práce, skvělý
výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• renomovaný umělecký fotograf
a fotografka hledají ženy a dívky
pro fotomodeling. V případě zájmu
možná širší spolupráce. Jen SMS
na tel.: 602 782 240.
•• amatérský fotograf hledá tmavovlasou dívku k fotografování v ateliéru i venku, dlouhodobá spolupráce
možná. Tel.: 732 180 721.
•• sháním doučování z matematiky
a fyziky na přijímací zk. na VŠ VUT.
Tel.: 776 004 851.
•• hledám při výdělek na doma, třeba
nadepis. obálek aj. Tel.: 602 482 752.
•• nově vznikající projekční kancelář
v Mor. Krumlově přijme do trvalého
pracovního poměru projektanta asistenta. Požadujeme: SPŠ stavební,
obor pozemní stavby. Znalost práce
v ACAD, Řidičský průkaz skupiny B
výhodou. Nabízíme: vysoký stupeň
seberealizace, zaměstnanecké benefity,
odpovídající finanční ohodnocení.
Kontakt: 515 322 341, 736 485 212.

Výzva

•• prosím paní Libu z Olbramovic, aby
se mi ozvala, byl jsem dlouho nemocen.
Honza. Jen SMS. Tel.: 739 742 910.
•• kdo mi půjčí větší obnos peněz na
delší dobu splácení? Tel.: 602 482 752.
•• Majko z Oslavan, prosím, ozvi se,
ztratil jsem tvé tel. číslo, Jirka z NV.
Tel.: 723 186 671.
•• Ztráta pejsků! 1.12.07 se ztratili
z Oslavan tito pejsci: fenka irského
setra slyšící na jméno Gessi a černý
dlouhosrstý jezevčík Deny. Prosíme
o informaci. Pro nálezce fin. odměna.
Tel.: 736 626 225.
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1A TRADE

PLASTOVÁ OKNA

______________________________________

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Pension Ivančice se 4 pokoji,
restaurací pro 30 osob, bytem
3+kk a komfortní chatou, vše po
rekonstr., CP 832 m2, ZP 337 m2,
venkovní posezení s grilem.
Cena: 4,8 mil. Kč

splátka od 14.504 Kč/měs.

Staveb. pozemek Iok. Budkovice,
rovina, oplocený, výměra 700 m2,
šířka 10 m, nyní využíván jako
zahrada s chatou o ZP 36 m2,
IS na hranici pozemku.
Cena: 360 tis. Kč

splátka od 1.196 Kč/měs.

HLEDÁME
pro naše evidované
klienty byty v OV/DB
o velikostech
1-3+1 v Ivančicích
a blízkém okolí.

Srub. chata v obci Budkovice,
CP 35 m2, 2. NP, 2 místnosti,
nutná rekonstrukce, topení na TP,
el. není. Vhodné pro rybáře,
Nachází se nad řekou Rokytnou.
Cena: 100 tis. Kč

Chata Ivančice, lok. Střibský
mlýn, CP obecního pozemku
cca 120 m2, ZP 31 m2, voda
užitková, el. 220 V, pitná voda
40 m od chaty, příjezd až k chatě.
Cena vč. vybavení: 600 tis. Kč

splátka od 2.041 Kč/měs.

Stavební pozemek k výstavbě
chaty v Ivančicích, lok. Dejmaly
o vým. 968m2 a šířce 9,5 m. Na
pozemku jsou 2 sklepy a horní
základ. deska o ZP 16 m2, IS: el.
na poz., možnost studny.

Cena: 195 tis. Kč

RD Ivančice, poblíž náměstí,
určený k rekonstrukci nebo jako
stavební místo, celková plocha
388 m2, veškeré IS na pozemku.
Cena: 800 tis. Kč

splátka od 2.476 Kč/měs.

Pronájem pěkné
garáže v Ivančicích
lokalita Malovansko,
zděná, řadová,
možnost napojení el.
Garáž má výkyvná
vrata a je ve velmi
dobrém stavu.
Cena: 700 Kč/měs.

OV 2+1 Ivančice, pěkný a udržovaný byt o celkové ploše 56 m2,
1.patro/4, nové zděné jádro
a nová lodžie.

RD 2+1 Odrovice, cca 22 km
od Brna, samost. stojící, určen
k rekonstrukci nebo jako stavební
místo. ZP 114 m2, zahrada 117 m2
+ 1 ha pole, veškeré IS.
Cena: 680 tis. Kč

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA

VZORKOVÁ KANCELÁŘ

ZAVÁDĚCÍ
SLEVY AŽ

40%

Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522 • mobil: 775 551 040, 775 551 073 • e-mail: 1a.trade@email.cz

splátka od 2.123 Kč/měs.

Chata Kralice nad Oslavou, zast.
plocha 57 m2, oploc. pozemek
885 m2, el. 220 V, plyn, vlastní
studna, garáž a park. místo. Chata
je ve svahu, pozemek tvoří štely.
Cena vč. vybavení: : 630 tis. Kč

splátka od 2.097 Kč/měs.

NABÍDNĚTE
k prodej byt nebo RD
1-3+1 určený
i k rekonstrukci
v lokalitě Ivančice
a okolí. Není však
podmínkou.

Cena: 1,22 mil. Kč

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

OČNÍ OPTIKA ŠÁRKA KOCANDOVÁ
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116
www.optikakocandova.cz

nová kolekce
slunečních brýlí
POLAROID 2008
Fotbalisté FC Moravský Krumlov vstupují do jarních odvet

Tuto neděli 23. března odehraje krumlovský A-tým úvodní zápas jarní části nejvyšší krajské soutěže v Kyjově.
O týden později se v 17. kole krajského přeboru letos poprvé představí krumlovskému publiku.

NEDĚLE 30. BŘEZNA 2008 V 15.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC CVM MOKRÁ - HORÁKOV
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

