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Kůže, vykupujeme kůže!
/Brno-venkov/ Tak s touto známou výzvou přišly dvě zhruba třicetileté romské ženy za důchodkyni. Ta jednoho dne po třetí hodině
odpolední poklízela na dvorku, když brankou na dvorek vstoupily dvě
romské ženy. Hned se ptaly, jestli nemá nějaké kůže na prodej. Stará
žena jim popravdě řekla, že zrovna jedna jí visí opodál na stodole
a jestli chtějí, tak jim ji prodá. V tom se jedné z „kupujících“ zachtělo
na záchod. Hospodyně jí řekla, že může jít na hnojník. Ženy pořád mluvily o kůžích, když v tom si prý uvědomily, že si musí zajít do auta pro
peníze. Paní domácí na ně volala, že si zapomněly tu kůži. Odcházející
ženy žádná kůže nezajímala, protože na ně už čekala třetí „kolegyně“,
která, zatímco ony zabavovaly hospodyni řečmi o kůži, ukradla ze
skříně v ložnici padesát osm tisíc korun. „Policisté začali případ šetřit
ihned po oznámení. K seniorům a jejich blízkým putuje preventivní
doporučení, aby nevpouštěli neznámé lidi do svých domovů i prostorů
přiléhajících k domu! Platí to především pro starší lidi, pro které je
velmi těžké vše uhlídat, když se jim začnou cizí lidé v jejich domově
pohybovat,“ upozornil policejní mluvčí Aleš Mergental.
/jak/

Zabijačka na fasádě

/Brno-venkov/ Zcela nový styl graffiti použil „umělec“ na fasádu
domu. Novátorský přístup zvolil zatím neznámý vandal, který poničil
omítku rodinného domu. Ke svému výtvoru použil zabijačkový prejt.
„V noci prozatím neznámý pachatel postříkal asi třicet metrů čtverečních bílé fasády prejtem. Majitel škodu na promaštěné fasádě odhaduje na patnáct tisíc korun. Policie začala případ šetřit jako podezření
ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci, za který zákon ukládá
až jeden rok vězení,“ sdělil policejní mluvčí Aleš Mergental.
/jak/

REŠICKÉ ROZDĚLILY VĚTRNÍKY
/Rešice/ Výstavba větrných
elektráren na katastru obce, které
hodlá stavět firma ČEZ, je zdrojem neutichajících nesvárů. Obyvatele Rešic tíží fakt, že s nimi
nikdo neprojednal změny podmínek výstavby. Jedná se především
o navýšení počtu strojů a jejich
přiblížení k obci z původních 1,5
km na 750 metrů.
S tímto stavem se nehodlala
smířit početná skupina především
mladých lidí kolem 25 let věku,
kterých se zdejší další zátěž týká
především. Nelenili, obešli obec
s podpisovými archy, aby jasně
dali neústupným zastupitelům
najevo svůj nesouhlas s výstavbou. Získali tak 143 podpisů z asi
300 možných.
S těmito dokumenty se vydali
na veřejné zasedání zastupitelstva. To se proměnilo v nevídanou reality-šou plné hádek a křiku. V jednu chvíli to vypadalo, že
dojde k lynči starosty, místostarosty a jejich dvou přívrženců.
Nezaujatý pozorovatel ale musel
dát za pravdu odpůrcům elektráren, kterých se sešlo ke dvaceti.
Ti argumentovali stručně, jasně a
věcně. Požadováno bylo vypsání
nové ankety, k čemuž mimo jiné
vyzývali podepsaní na petičních
arších. Oproti tomu nepřipravené
vedení obce nedokázalo věcně reagovat a především místostarosta
Pavel Grasgruber stále dokola
opakoval nic neřešící „genezi
vývoje“ problému.
„Hrozí, že elektrárny zakážeme.
Všude okolo budou a my z toho
nebudeme mít nic,“ sdělil místostarosta Pavel Grasgruber. „To
je přesně to, co ČEZ potřebuje,
psychologický nátlak, teror, vyvolat v lidech závist, obavy a strach,
neboli jedné vesnici nabídneme
peníze, ale vidět to budou ti druzí,

foto: mask

a tam naopak řeknou, tak mi to
chceme najust taky. Toto jednání
je špatné,“ namítala jedna z diskutujících místostarostovi.
„Ignorujete vůli 150 podepsaných lidí. Vy jedete stále svou
cestou. Lidé vám neříkají nic?“
ozývaly se další hlasy. „Udělala
se tu anketa bez komise, udělalo se to podrazem. Byli jste do
zastupitelstva voleni, tak pro
lidi něco dělejte,“ namítal další
občan. „První anketa byla fraška,
plno lidí, kteří s tím nesouhlasí se
ze strachu nepodepsalo,“ znělo od
dalšího diskutujícího.
Navrhovalo se regulérní referendum nebo anonymní forma
ankety. Lidem vadily především
podpisy v již proběhlé anke-

tě. Podle přítomných to takto
v jiných obcích nebylo. „Když
volíme do senátu, tak se také
nikde nepodepisujeme. To se mi
nelíbí a vy nám to nevysvětlíte,“
zazněl argument. Zůstal bez odpovědi. „Mluvila jsem s lidmi,
kterým bylo sděleno, že když
to nepodepíší, tak nebudou mít
levnější popelnice a chodníky, tak
podepsali,“ popsala nepřijatelný
postup další z přítomných.
Lidé po zastupitelích požadovali především informace o přesných počtech elektráren a jejich
umístění. Probírána byla také
možná škodlivost větrných elektráren na obyvatele.
„Je tady plno mladých lidí a vy
na ně kadíte,“ přiostřovala se dis-

kuze. „Mě by zajímalo, koho tu
vlastně zastupujete, občany nebo
ČEZ?“ tázal se další. „Uklidněte
se, nemá cenu se hádat, to jsou
hysterické záchvaty,“ reagoval
Pavel Grasgruber. To bylo ale jen
přilití oleje do ohně.
„Atomový zákon není schválený a cpou nám sem ještě větrníky,“ ozývali se další. „Já jsem
původně hlasoval pro, ale s tím,
že to bude 1,5 km od obce, a teď
to mám 750 metrů za barákem,
chtěli jsme se odstěhovat a teď
to uděláme,“ navrhoval i se svou
manželkou odpůrce výstavby.
Když se částečně uklidnili
všichni přítomní, přikročilo se
k hlasování. Nejdříve zastupitelé
většinou hlasů schválili podepsání smlouvy s firmou ČEZ Obnovitelné zdroje. Poté se hlasovalo
o vypsání nové ankety. Čtyři zastupitelé byli proti anketě, jeden
se zdržel a dva hlasovali pro. Tím
byla schůze zastupitelstva ukončena a rozladění občané znechuceně odcházeli.
Je nutné podotknout, že co se
okolních obcí a větrných elektráren týká, tak převážně na základě
nesouhlasných anket lidé řekli
větrníkům „NE“. To je případ
Rouchovan i Dukovan. V Horních Dubňanech raději na kopci
staví park oddechu, aby tam
nebyly větrníky. Jedině tulešičtí
zastupitelé odsouhlasili jednu
elektrárnu soukromému investorovi, ale zde ještě není schvalovací proces ukončen.
Pokud by ale záměr investora
vyšel a Rešičtí názor nezměnili,
bude mít pravděpodobně současné vedení obce těžkou pozici
nejen v dalších volbách, ale i u
veřejnosti z okolních obcí, kterým takto region zastaví větrnými
elektrárnami.
/jak/
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Zákon platí pro všechny Hřiště za čtyři miliony vyroste v Jamolicích
Výklad zákona o obcích a postup některých představitelů zastupitelstev je vůči obyvatelstvu více než zarážející. Příkladem je starosta
obce Rešice Bohuslav Šumpela, který se snažil znemožnit zástupcům
médií přístup na 14. veřejné zasedání zastupitelstva jmenované obce.
Od svého jednání upustil, když byl upozorněn na protiprávnost tohoto
postupu a z toho i vyplývající následky. Na zastupitelstvu se probíraly
citlivé záležitosti a jeho snahou zřejmě bylo, aby se informace z jednání pokud možno nerozšiřovaly dále.
Vytlačování médií a občanů z veřejných zastupitelstev není ojedinělý jev. Ten roste přímou úměrou ve spojení s „choulostivostí“ tématu,
které zrovna dané zastupitelstvo řeší. A co na to legislativa?
„Zasedání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, konkrétně ustanovení § 93 odst. 2, veřejné. Účast, tedy
přítomnost veřejnosti i médií na zasedání zastupitelstva obce, pokud
neruší průběh vlastního zasedání zastupitelstva obce, nemůže být
omezována. Na zasedání zastupitelstva obce může svoje stanoviska
k projednávaným věcem vyjadřovat občan obce v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva obce. Musí jít o fyzickou osobu starší 18 let, která je státním občanem ČR a má trvalý pobyt na území obce nebo jde
o vlastníka nemovitosti nacházející se na území obce, popř. cizího
státního občana hlášeného k trvalému pobytu na území obce,“ vysvětlil Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Výklad zákona je tedy jednoznačný. Ale nakonec jsme jen lidé, že.
V okrese Znojmo je známo více snah o eliminaci svobodného projevu
občana, například v souvislosti s bioetanolem. Jsou známé i případy
napadání a zastrašování. Někteří zastupitelé a starostové zapomínají,
že jsou tu pro občana a ne občan pro ně. Proto nebojme se přihlásit
o své právo a svobodně se vyjádřit, i když se to někomu nelíbí. /mask/

/Jamolice/ V Jamolicích se
stavební stroje zakously do zeminy a započaly s úpravou terénu
pro nové víceúčelové hřiště. Projekt, jehož autorkou je ing. arch.
Daniela Kudrová z Moravského
Krumlova, obsahuje hřiště na košíkovou, odbíjenou, hřiště na házenou, hřiště na malou kopanou,
čtyři hřiště pro nohejbal a tenisový kurt. Povrchy celého areálu
bude tvořit umělá tráva.
„Vedeni snahou o smysluplnou
vytíženost jamolické mládeže
v jejich volném čase jsme se
v zastupitelstvu v polovině roku
2005 zabývali otázkou, co mládeži nabídnout, aby svůj volný čas
mohla využit racionálně. Vždyť
je v obci cca 52-58 dětí, kteří jsou
školáky základního stupně. Proto

jsme podali žádost o poskytnutí
dotace z Ministerstva financí ČR
a z Poslanecké sněmovny známé
jako dělení medvěda,“ vysvětlil
Karel Pochman, starosta Jamolic.
Náklady na výstavbu podle projektu byly vypočteny na částku
větší jak 4 miliony. Obec obdržela přidělenou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 miliony
s tím, že doplatek uhradí obec
Jamolice. „Jsme přesvědčeni, že
víceúčelové hřiště bude ozdobou
obce Jamolice a že mládež bude
herní plochy bohatě využívat.
K tomu, aby byl zabezpečen bezporuchový provoz, bude mít areál
jmenovaného správce, který kromě technických záležitostí bude
koordinovat využití jednotlivých
hřišť,“ doplnil starosta.
/mask/

Vrtání budí pozornost

/Oslavany/ Velkého zájmu a pozornosti se těší vrtací souprava
na ploše náměstí. Ta tu provádí vrty pro piloty. V současné době totiž
probíhá na oslavanském náměstí výstavba bytového domu, v jehož
přízemí budou umístěny dva obchody. Bytový dům, který má vyrůst
na nábřeží řeky, musí být založen na 130 betonových pilotech, a to vzhledem k podloží, které může být nestabilní. Proto na staveništi stojí velká
vrtná souprava, jejíž pomocí jsou odvrtávány až sedmi metrové díry
a do těchto je následně tlakově vháněn beton a armovací koše, na kterých bude stát základová deska budoucí stavby. Vrtací práce by měly
být hotovy do konce prvního májového týdne.
/jak/

foto: mask

Ulice s novými jmény
/Ivančice/ V lokalitě Brněnka, kde probíhá intenzivní výstavba
rodinných domů, je nutné pojmenovat nové ulice. To především na
žádost stavebníků, aby mohli uvést své adresy pro poskytovatele
energií a služeb. Jde o tři nové názvy - Javorová, Břízová a Lipová.
Jsou to naprosto neutrální pojmenování, která se nemusí měnit ani
v době politických převratů, příroda zůstává přírodou. Na názvech
se podíleli i samotní budoucí obyvatelé ulic. Padl i návrh jednu
z ulic pojmenovat U Cihelny, ale tento návrh neprošel Taková ulice
totiž v Ivančicích již existuje.
/jak/

Ubytovna půjde k zemi

/Ivančice/ Ubytovna pro sezónní dělníky v Letkovicích se bude
likvidovat. Důvodem je její stavebně technický stav, který nesplňuje
normy. Město nepočítá se stavbou dalšího zařízení podobného druhu,
protože převládá názor, že takovéto ubytování je zbytečné. „Trápil
nás velmi špatný stav ubytovny i neplatiči. Byla snaha zajistit podobný typ ubytování, ale objekty, které připadaly v úvahu, nejsou
také stavebně dokonalé a na tento druh výstavby nejsou dotace. Pro
ty, kdo bydleli v ubytovně, jsme zajistili náhradní ubytování,“ informoval místostarosta Ivančic Jaroslav Pospíchal.
/jak/

foto: jak

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS
A PORADENSTVÍ V IT
Petr Záviška
Tel.: 728 881 666

E-mail: zaviska@gmail.com
Internet: www.pcpohotovost.kvalitne.cz

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM
NAKOUPIT
NA ZNÁMOU ADRESU
A MY SE BUDEME
SNAŽIT, ABYSTE
ODEŠLI SPOKOJENI

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320

Akce platí od 15.4. do 15.6., nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

OSLAVANY

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

INŽENÝRA
KVALITY
TECHNIKA
KVALITY (3D)
Bližší informace naleznete
na internetových stránkách
www.metaldyne.cz,
nebo na tel.:546 418 107, e-mail:
vera.kratochvilova@metaldyne.cz
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Nové druhy rostlin díky ekologické pastvě Občanská bezpečnostní
/Miroslav/ Opět po roce se do náletové akáty a postupně se
komise informuje
Miroslavi vrátila atrakce v po- území revitalizovalo. To bylo
době menšího stáda ovcí a koz,
které se pasou na Markově kopci.
Stádo tu plní svou ekologickou
funkci, která byla v dřívějších
dobách běžnou záležitostí.
„Převážně ovce tu spásají
chráněné území, mám jich tu 50.
Nyní jsme na Markově kopci a za
14 dní se přesuneme do lokality
u starého letiště, a pak zpět. Místa
se mění zhruba po 14 dnech.
Souhrně tu budeme ještě měsíc,“
sdělil ovčák Jiří Kuřátko, který tu
pase již druhým rokem.
„Ochrana chráněného území
Miroslavských kopců přešla pod
správu CHKO Pálava. Musely
být odstraněny černé skládky,

foto: mask

korunováno úspěchem ve vyhlášení národní přírodní památky. Je
zde schválen určitý režim pohybu
s plánem ochrany a péče. Jednou
rovinou je spásání vegetace ovcemi a druhou je kosení luk. Ovce
se posouvají každý rok jinam. Je
zajímavé, a odborníci to potvrzují, že díky spásání se v lokalitě
dokonce objevily nové druhy,
které zde nikdy nebyly. Pro nás je
to především ekologický způsob,
jak kopce chránit, a patrně i nejlevnější. Druhou věcí je, že je to
báječná atrakce pro rodiče s dětmi, a třetí věc je, že je to příjemný
kolorit,“ vysvětlil místostarosta
Roman Volf.
/mask/

Letecký den pro veřejnost ukončil cvičení
/Náměšť nad Oslavou/
Mezinárodní cvičení Létající
nosorožec 2008 skončilo 1. května s tím, že poslední lety se uskutečnily o den dříve na čarodějnice. Takže ve večerních hodinách
mohli občané pozorovat zvýšený
letecký provoz. O tom, že by byla
nějaká čarodějnice sestřelená,
oficiální místa nehovoří.
K velkolepému zakončení cvičení přispěl Den otevřených
dveří spojený s leteckým dnem
na základně v Náměšti nad Oslavou. „Dnešní akce je vyústěním
cvičení Létající nosorožec 2008.
Připravili jsme ukázky pozemní
i letecké techniky, která se cvičení
zúčastnila. Je tu technika z Velké
Británie, Slovenska a České republiky. Připraveny jsou i letové
ukázky, a to obřích leteckých modelů a samozřejmě průlety letou-

nů JAS 39 Gripen. Je trochu pod
mrakem, ale s návštěvností jsem
více než spokojená,“ informovala
mluvčí vojenské letecké základny
v Náměšti nad Oslavou Ludmila
Formánková.
„Já jsem rád, že tu společně se
starostou Náměště nad Oslavou
můžeme být, a jak to tu vypadá,
tak je vidět, že letecká základna
funguje a rozvíjí se. Doufám, že
bude i nadále dobře spolupracovat s blízkým i vzdálenějším
okolím, protože ji nevnímáme
jen jako záruku bezpečnosti, ale
i jako významného spotřebitele
a zaměstnavatele. Dnešní den je
dokladem toho, že armáda má
zájem spolupracovat s civilním
sektorem v okolí,“ ocenil hejtman
kraje Vysočina Miloš Vystrčil.
Na leteckou techniku se přišlo
podívat odhadem 10 tisíc lidí.

/Miroslav/ Již čtvrtý ročník
výstavy trofejí společně se svodem loveckých psů byl náplní
třídenní akce, která se setkala
s nebývalým ohlasem u odborníků i laické veřejnosti.
„Máme tu přes sto účastníků
svodu. Hodnotíme jednotlivá
plemena vzhledově, po zdravotní

stránce a vhodnosti do chovu.
Jedná se o běžná lovecká plemena. Je to taková prvotní prohlídka
pro mysliveckou kynologii. Co se
týká výstavy, tak jde o paroží zvěře ulovené v loňské myslivecké
sezoně na Moravskokrumlovsku,
to je 26 honiteb společně s oborou. Díváme se na to, jak myslivci

Od hlavní brány základny byla
více jak čtyřkilometrová kolona
automobilů. Byl doslova ucpán
příjezd od Třebíče a Náměště i
od Mohelna. Situaci organizačně,
bez chyb a nepříjemností, zvládla
Vojenská policie a Policie ČR.
„Chtěli jsme dnes lidem z širšího okolí umožnit podívat se na
naši základnu, aby viděli letouny

zúčastněné na cvičení, ale i to, že
to tu žije a rozvíjí se. Jsme v letošním roce připraveni na to, aby
se sem přestěhovala letka vrtulníků MI 24. Takže veřejnosti se
neuzavíráme, naopak. Dnešek to
potvrzuje i v zájmu obyvatelstva
o ukázky letů a techniky,“ ocenil
velitel náměšťské základny plukovník Libor Štefánik.
/jak/

Added value

Vystavili svá paroží

foto: mask

Ve čtvrtek 24. dubna pozvali hejtmani Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina starosty obcí dvacetikilometrového pásma kolem elektrárny
Dukovany na setkání do hrotovického Sporthotelu. Důvodem byla informace o současném i budoucím provozu elektrárny. Zástupci hasičů,
vojska, policie a krajů referovali o své připravenosti zasáhnout dle
potřeb vnějšího havarijního plánu. Ten je zpracován pro případ mimořádných událostí, které přesahují hranice elektrárny.
V první přednášce nás ředitel elektrárny p. Zdeněk Linhart informoval o připravovaných a již zčásti realizovaných opatřeních pro rozvoj
a zkvalitnění provozu elektrárny. Velice zajímavá byla přednáška p. Ivo
Kouklíka ze sekce přípravy jaderných zdrojů ČEZ o pohledu do budoucnosti v regionu elektrárny. ČEZ nechal zpracovat studii proveditelnosti týkající se výstavby nového jaderného zdroje v oblasti stávající
elektrárny. A s překvapením bylo zjištěno, že nový blok o výkonu 1700
MW by bylo možno zbudovat bez problémů a dva bloky o výkonu
po 1200 MW za jistých opatření. Studie posuzovala možnosti v územních plánech okolních obcí, spotřebu chladící vody, vyvedení výkonu a další aspekty. Současně byl posuzován přínos pro okolní obce
z hlediska zaměstnanosti, rozvoje podnikání a dalších ukazatelů a to
z pohledu okamžitého i dlouhodobého efektu.
V této rubrice jsem se zmiňoval, že OBK již v loňském roce vyvolala
diskuzi o budoucnosti regionu elektrárny a tento seminář i další plánovaná schůzka hejtmana p. Miloše Vyskočila s šéfem ČEZu p. Martinem
Romanem (9.6. t.r.) a následná diskuze s předsedou vlády a ministrem
průmyslu (1.8.) je jejím pokračováním. Energetická politika státu se
obyčejně tvoří na ministerstvu a ve vládě. Uvidíme, zda pokus tento
zažitý způsob obrátit a začít energetickou diskuzi u občanů, se podaří.
Další informace se týkaly připravovaného podzimního cvičení
„Zóna 2008“. To by mělo prověřit připravenost všech složek záchranného sboru, především pak záchranných praporů armády, které jsou po
rozsáhlé reorganizaci. Tohoto cvičení se samozřejmě komisaři OBK
zúčastní, a tak budu mít možnost Vás podrobně informovat.
27.4.2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

foto: jak

hospodaří v honitbách. Rozhodně
bych upozornil na trofej srnce
uloveného ve Vémyslicích, který
má přes 120 bodů CIC. Ke zhlédnutí jsou i paroží jelenů a nejen
pro děti jsou připraveny preparace zvířat od Mariana Kucharíka,“
vysvětlil Kamil Raboň, vedoucí
odboru životního prostředí při
MěÚ Moravský Krumlov.
Na Moravskokrumlovsku se
vloni ulovilo skoro dvě stovky jelení zvěře, 59 muflonů, 780 srnčí
zvěře, více než pět stovek černé
zvěře, přes 2800 zajíců a skoro
6200 bažantů.
„Na svod jezdím každoročně
se svým výmarským ohařem Falkem. Na lovu mi pomáhá s dohledávkou zvěře. Pojedeme ještě
na zkoušky vloh a lesní zkoušky.
Nominovali jsme se už i na memoriál,“ sdělil jeden z účastníků

Vlastimil Kilián z Višňového.
„Pro nás je to první výstava
zde v Miroslavi a abych řekl
pravdu nepočítali jsme s tak
velkou návštěvností. Ale mile
nás to překvapilo. Takže jako
organizátoři jsme spokojeni a
doufám, že i návštěvníci,“ uvedl
za místní myslivce Pavel Oliva
z mysliveckého sdružení Hubertus Miroslav.
/mask/

V úterý 29. dubna uspořádal Znojemský regionální rozvoj o.p.s. Ing. Maloula na radnici v Moravském Krumlově již druhý workshop
(pracovní setkání) k projektu s tímto tajemným názvem, který neznamená nic jiného než „přidaná hodnota“. Tento ekonomicko-ekologický
projekt Evropské unie je zaměřen na propagaci cyklostezek, cyklotras,
městské zeleně, pěších zón, úspory energie v dopravě, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Dále podporuje zavádění
carpoolingu (společného využívání motorových vozidel), hromadný
odvoz fanoušků na stadiony a Evropský den bez aut 22. září 2008.
To vše tvoří přidanou hodnotu k současnému životu obyvatel a má
mimo jiné přinést snížení produkce CO2 v letech 2007-2009 v okrese
Znojmo o více než 50 tun. Projektu se účastní Rakousko, Španělsko,
Francie, Irsko, Polsko, Litva, Česko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko
a Slovinsko. Koordinátorem v rámci Evropy je Portugalsko.
Více než dvacet starostek, starostů a zástupců úřadů a škol Moravskokrumlovska vyslechlo přednášky k jednotlivým tématům, poradilo
se, jak projekt realizovat a jakým způsobem získat pro jeho propagaci
finanční prostředky z EU. Další prostředky na vylepšení infrastruktutry
obcí se nabízejí v rámci využití „inteligentních“ energií.
V rámci projektu proběhne na základních školách informační kampaň formou soutěží o nejhezčí malbu a úvahu k řešeným tématům.
Mediálními partnery projektu jsou Rádio Blaník, informační měsíčníky obcí a regionální tisk.
Ing. Jaroslav Mokrý
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ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTOPRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA •
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE •
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ •
KOŘENÍ • KOSMETIKA • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY • KULTURNÍ A
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE •
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ,
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV •
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ, ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT
• STÁTNÍ SPRÁVA, STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI •
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO •
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: František
Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, Palackého 27
• Oslavany: Trafika Urbanová na Hlavní a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna
Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra
Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany:
UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius,
Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38
• Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36.
Informace na 515 321 099.
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Mobilní cykloservis
/EDU/ Od dubna mohou návštěvníci Informačního centra JE Dukovany, kteří přijedou na kole, využít k drobným opravám mobilní
cykloservis. Jedná se o plechový panel, na kterém je umístěno nejrůznější nářadí vhodné na opravu kol. S tímto originálním nápadem přišla
firma Narex Bystřice, která dukovanské elektrárně tento cykloservis
zapůjčila. Nářadí je proti odcizení připevněno k panelu dlouhými
ocelovými lanky. Panel je umístěn u stojanů na kola před budovou IC
EDU. Druhý mobilní cykloservis budou moci cyklisté využívat v prostorách Dalešického pivovaru, kam cyklisté po návštěvě Informačního
centra JE Dukovany často zamíří. Oba mobilní cykloservisy budou
k dispozici až do konce letošního září.
/jak/

foto: jak

Nejmenší hasiči na Šlápotě
/Miroslav/ I pro letošní ročník tradičního turistického pochodu
Miroslavská Šlápota měli organizátoři připravené překvapení. I přes
rozblácené cesty plné louží se akce zúčastnil velký počet skalních turistů. „Letošní ročník turistického pochodu Šlápota je na téma Projdeme se vesmírem, kdy jsou na jednotlivých stanovištích úkoly, a to jak
vědomostní, tak zaměřené na zručnost. Letos právě o sluneční soustavě
a jednotlivých planetách. Také jsme zorganizovali Pohádkový les,
který ukončil pochod. V lese před koupalištěm především děti bavily
víly, loupežníci, čerti a čarodějnice. Přímo v cíli byla také připravena
ukázka práce malých hasičů. K dobré náladě nám zahrála skupina Navzdory, pro kterou to bylo poslední veřejné vystoupení, měli pro nás i
překvapení,“ vysvětlila za organizátory Dana Uhlířová, pedagogická
pracovnice DDM. V cíli si účastníci opekli špekáčky, občerstvili se a
zhlédli práci nejen nejmenších hasičů. „Přijeli jsme dnes sem na koupaliště, abychom účastníkům turistického pochodu ukázali hasičskou
techniku, ale především naši nejmenší poběží štafetu a ukáží, co se již
naučili. Připraveno je stříkání z vysokotlaké hadice na terč, což jsou
poskládané plechovky,“ sdělil jeden z hasičů Marek Čapoun. /mask/
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200 druhů betonů!
Jaro je tady, začínáme stavět!
Vážení čtenáři. Vy, co jste
stálými čtenáři tohoto periodika,
víte, že tento článek není článkem
prvním, který se zabývá betonem.
Minule jsme probrali problematiku doma míchaných betonů,
jejich uložení a ošetřování. Cílem
dnešního pojednání bude podat
Vám maximum informací týkajících se využití vlastností speciálních betonů při situacích, které
mohou u Vás doma, popřípadě
ve Vašem okolí vzniknout.
Velmi častým problémem je
propadnutí terénu, vozovky nebo
chodníků do podzemních prostor,
o kterých neměl nikdo tušení, že
tam vůbec jsou. Tuto situaci jsme
řešili již mnohokrát ve Znojmě,
Miroslavi nebo v Šatově. Celý
podzemní prostor zalijeme speciální směsí, která má tu vlastnost,
že vyplní beze zbytku veškeré
dutiny až do vzdálenosti 50 metrů
od místa, kudy je směs nalévána.
Její výhodou je, že je poměrně
levná, její ukládání na potřebné
místo je bezpečné - není potřeba
žádných pracovníků v podzemí.
S výhodou lze tuto směs využít
například i při vyplňování starých
kanalizací a potrubních řadů a zamezit tak pohybu potkanů a krys
v těchto již nevyužívaných inženýrských sítích. Myslím, že tato
informace může být cenná pro
obecní úřady, které realizují
rekonstrukce kanalizací, pro
majitele zemědělských farem,
kteří dávají do pořádku svoje
provozy a samozřejmě i pro Vás,
kterým se například propadne
klenba sklepa a nechcete jej již
opravovat.

Dalším speciálním produktem
jsou podkladní betony řady MZK,
KSC I a KSC II. Tyto směsi lze
využít s výhodou úspory cca 500
korun na kubíku klasického betonu všude tam, kde potřebujete
zpevnit odstavné plochy, dvory,
místní komunikace. Obvykle
používaný postup je ten, že se
jako podkladní vrstvy použije drcené kamenivo a na ni se zhotoví
poměrně silná - minimálně 18 cm
- betonová deska, nebo se položí
„balená“. Využitím uvedených
podkladních betonových směsí se
zvýší únosnost podkladu natolik,
že definitivní úpravou povrchu
může být betonová deska mnohem tenčí a tím je i nižší potřeba
klasického betonu. Pro snížení
tloušťky definitivního betonu lze
využít ještě jeden způsob a to
tam, kde nelze použít válec pro
zhutnění podloží: Podkladní vrstva se zhotoví z drceného kameniva, které následně zalijeme speciální maltou pro prolévané vrstvy
s názvem ŠCM. Po vytvrdnutí lze
již položit konečný beton.
Velice častou otázkou stavebníků rodinných domků je, zda
je možné normálním potěrovým
betonem zalít podlahové topení.
Samozřejmě, možné to je, ale
s celou řadou rizik, jak při pokládání tohoto betonu, tak i později
při plném provozu takovéto podlahy. Při pokládání potěru může
dojít k nechtěnému posunu rozmístěného podlahového topného
systému, dále může dojít k nedokonalému zatečení betonu kolem
topného systému, ke vzniku dutin. Všechny tyto nedokonalosti

Zalévání propadlého sklepa v těsné blízkosti novostavby RD ve Znojmě

jsou následně příčinou problémů
při provozování tohoto systému
vytápění. V prodejnách stavebnin
jsou sice k dostání plastifikátory,
které můžete do betonu přidat, ale
jejich použití úplně vyjmenované
problémy neřeší - pouze je zmírní.
Moderním řešením jsou značkové
lité podlahy ANHYMENT, které
nejenže vyloučí všechny uvedené
potíže, ale jejich realizace je velice rychlá - rodinný domek za jeden den. Takto položená podlaha
garantuje absolutní rovinatost povrchu a maximální přenos tepelné
energie do vytápěných prostor.
Rozsah článku neumožňuje
zabývat se podrobněji s dnes uve-

pobočka Znojmo, Sokolská 39, tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25 (budova Centrum bydlení), tel./fax: 568 423 764

www.plastovaoknafinstral.cz

Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275
tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791
www.holyagro.znojemsko.com

denou problematikou. Rádi Vám
však osobně poradíme, přijedeme
na Vaši stavbu a pokusíme se
nalézt pro Vás nejpřijatelnější
řešení.
Nezapomeňte: betonárny TBG
ZNOJMO s.r.o. ve Znojmě a
v Olbramovicích jsou tu pro Vás.
A namíchají Vám beton třeba i na
přívěsný vozík!
Důležité kontakty:
• betonárna Olbramovice
p. Fojtík, tel.: 602 146 505
• betonárna Znojmo
p. Čermáková, tel.: 724 226 029
• lité podlahy ANHYMENT
p. Zeman, tel.: 602 118 180
/komerční článek/
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Zeptali jsme se: Ludmily Laitnerové a Hany Mášové – pedagogických
pracovnic Základní školy v Mohelně
Představte nám vaši školu.
Škola byla zřízena obcí Mohelno
jako příspěvková organizace v roce
1998. Sdružujeme základní školu
s kapacitou 360 žáků, školní družinu pro 39 žáků a školní jídelnu.
Základní škola Mohelno je úplná
škola s devíti postupnými ročníky.
Škola jako taková byla postavena v
roce 1919 a nachází se v centru Mohelna. Školu tvoří dvě samostatné
budovy, v jedné budově je umístěn
první stupeň a školní družina, ve
druhé budově pak druhý stupeň,
ředitelství školy a zařízení školního
stravování. Součástí školy je tělocvična s potřebným zázemím, školní jídelna, malé venkovní hřiště pro
míčové hry. Škola využívá k výuce
celkem 20 učeben a pracoven. Pro
výuku fyziky, chemie, přírodopisu,
pracovních činností a rodinné výchovy slouží samostatné odborné
pracovny. K dispozici je dále jedna
pracovna výpočetní techniky, učitelská i žákovská knihovna.
Jak hodnotíte stav a celkovou situaci školy v posledních pár letech,
co se tu povedlo?
Celkovou situaci a stav školy
lze hodnotit kladně a pozitivně.
Jen těžko lze vyjmenovat veškeré
úspěchy, kterých škola v posledních obdobích dosáhla a dosahuje.
Za připomenutí určitě stojí modernizace počítačové audiovizuální a
reprodukční techniky, modernizace
odborných pracoven, realizace
multimediální „oranžové“ pracovny, interaktivní systémy ve výuce,
ozdravné pobyty žáků školy a
vzdělávací zájezdy žáků a pracovníků školy Proběhla generální
rekonstrukce plechové střešní krytiny, stavební úpravy v prostorách
tělocvičny, rozvody vody a oprava
systému odpadních vod.
Plánujeme další modernizace za-

řízení a vybavení školy, počítačové,
audiovizuální a reprodukční techniky a dovybavení počítačové pracovny. Hlavně se musíme postupně
zapojovat do finančně dotovaných
projektů a grantů.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru nejvíce školu tíží a jak by
se tyto problémy daly vyřešit?
Co je problematické? Stávající
finanční a ekonomická situace,
tvorba finančního systému založená
na počtu výkonů. Narůstá agenda
ve všech oblastech vzdělávacího
procesu a chodu provozu školy
na úkor vlastní, smysluplné a
tvořivé práce. Trápí nás stávající
legislativa a neustálý nárůst novel
a změn, často vedoucích k náročným, organizačním, technickým a
finančním řešením na úkor jiných
a potřebnějších řešení. Například
finanční výdaje státu na propagaci
a přednášky by ředitel školy využil
smysluplněji a efektivněji ve vzdělávacím procesu a provozu školy.
Náročná je obtížnost zpracování
finančně dotovaných projektů a
grantů, které mnohdy převyšují
možnosti a schopnosti školy. Trápí
nás předpokládaný pokles počtu
žáků a personalistika. V našem
případě ještě i dopravní obslužnost,
díky které máme posunutý začátek
vyučování. Domníváme se, že
o těchto víceméně systémových
problémech i o způsobech a možnostech řešení, je veřejnost informována již dostatečně.
Co děláte pro děti ve výuce ?
Výuka probíhá dle vzdělávacího
programu Základní škola a školního vzdělávacího programu STEP
- škola systematické tvořivé a efektivní práce. Využíváme rozmanitých
metod a forem práce, zabezpečující
potřebné vzdělávání a výchovu
žáků.Do výuky začleňujeme přede-

vším ekologické aktivity, jež jsou
páteří obhajoby získaného mezinárodního titulu Ekoškola. Máme
mnoho zajímavých projektových
aktivit. Nejlépe to přiblížíme konkrétními akcemi. Šestá třída sleduje
provozní deník množství spáleného
zemního plynu, dělá graf závislosti
spotřebovaného plynu na venkovní
teplotě, 7. třída v březnu řídí projekt
Voda - podmínka života, žáci 8. třídy
se starají o estetiku interiéru i exteriéru školy. S vysazováním pelargonií
jim pomáhají děvčata 9. třídy.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
Realizujeme výstavy práce žáků,
projekty, projektové dny a akce
Den Země, Den vody, Den tepla a
energie, Den jara a sluníčka,Všichni mohou být kamarády, Hurá
z lavic do přírody, Květinový den,
jehož výtěžek je věnován dětskému
hematoonkologickému
oddělení
fakultní nemocnice Olomouc. Staráme se o Mohelenskou hadcovou
step. Samozřejmostí jsou oslavy
svátků jako Vánoce, Velikonoce,
Halloween, Den sněhu a další.
A co rodiče nezapomínáte na ně?
Na rodiče nechceme a nemůžeme zapomínat. Jsme otevřenou
komunikující institucí. Rodiče jsou
informováni na plenární schůzi
SRPDŠ a na třídních schůzkách, ale
také při individuálních návštěvách
a konzultačních dnech. Také ale
informacemi a sděleními v žákovských knížkách (smích). Organizujeme dotazníky, telefonicky s rodiči
hovoříme, komunikujeme osobními
dopisy, obecním rozhlasem a po realizaci webových stránek školy pak
na těchto stránkách. Zajišťujeme
besedy pro rodiče vycházejících
žáků se zástupci středních škol, den
otevřených dveří. Škola umožňuje
rodičům účast na různých akcích

školy, na vzdělávacích, poznávacích, sportovních zájezdech, na
ozdravných pobytech. Mnozí rodiče se aktivně zapojují do zájmové
činnosti školy.
Na co se můžeme těšit v oblasti
kultury a sportu, zapojuje se škola
do veřejného života?
Určitě máme co nabídnout i
v tomto směru. Například v září
prezentujeme naši různorodou činnost na podzimní výstavě, kterou
realizujeme ve spolupráci s místními zahrádkáři. V prosinci pásmem
vánočních písní potěšíme obyvatele
Domu pečovatelské služby, obyvatele Mohelna zpěvy u stromku
na městečku, v lednu pozvaly děti
spoluobčany na divadlo s názvem
Co takhle svatba, princi? Předtančením zahájili chlapci a děvčata 9.
tříd nejen školní ples, ale předvedli
se i v Hartvíkovicích. Malí i větší si
přišli na své na dětském karnevalu.
Chystáme netradiční den otevřených dveří. Ke Dni matek nacvičují opět naši ochotníci divadelní
představení Princezna ze mlejna.
Ozdravného pobytu na Malém
Lošíně se mohou účastnit rodiče
s dětmi. Naše akce pro veřejnost
jsou vždy hojně navštěvované
a návštěvníci jsou srdečně vítáni.
Zúčastňují se žáci soutěží?
Na naší škole probíhá mnoho
sportovních a sběrových soutěží,
rovněž tak vědomostních olympiád. Zúčastňujeme se okresních
kol a některých krajských soutěží.
Největších úspěchů dosahujeme
v Astronomické olympiádě. Již
pátým rokem je naše snažení odměněno účastí v národním kole
v Praze. Soutěžící zde získají nové
zkušenosti a jistě nezapomenutelné zážitky. Takto jsme získali
titul Ekoškola 2005, mezinárodní
certifikát Ekoškola 2006-2008,
který v současné době obhajujeme. Patrné jsou úspěchy žáků ve
sportovních soutěžích, estetických

soutěžích, v dopravní výchově na
úrovni regionálních, okresních,
krajských a republikových kol.
Vychází vám obecní úřad jako
zřizovatel vstříc a v čem?
Obecní úřad je rozhodně partnerem školy a v rámci svých možností se maximálně podílí na činnosti,
práci, provozu a chodu školy a jeho
zabezpečování. Obecní úřad jako
zřizovatel školy má velký zájem o
dobré vybavení a zázemí školy i o
kvalitu činnosti, chodu a provozu
školy. V tomto směru si nemůžeme
stěžovat. Budovy školy jsou velmi
dobře udržované dle finančních
možností, ale hlavně modernizované, což je v souladu s výchovně-vzdělávacím procesem, chodem
a provozem školy.
Je škola v něčem specifická?
Specifikem je určitě to, že vzdělávací proces probíhá a je organizován ve dvou samostatných a od
sebe vzdálených budovách. Je to
budova prvního stupně a budova
druhého stupně. To působí trochu
komplikace. Za specifičnost školy
lze také považovat ekologickou,
environmentální, sportovní a estetickou výchovu.
Víme také, že se paní učitelka
Mášová věnuje rekondičním jízdám na koni pro děti?
Existujeme v Kralicích nad
Oslavou jako občanské sdružení
a jezdecký klub Stáj Honzík
Kralice. Naše organizace vznikla
z důvodu pomoci a podpory našeho
kamaráda Honzíka Rouse, kterého

v mládí postihla těžká nemoc a je
v současné době invalidní důchodce a patří k handicapovaným sportovcům. Společně se připravujeme
na národní, mezinárodní závody,
na MS a ME v paradrezúře. Účastnili jsme se 2x MS v Belgii 2003
a Anglii 2007, 1x ME Maďarsko
2005, Honzík je také čtyřnásobný
mistr ČR v paradrezúře, obsadil
1. místo na Slovensku a v Polsku
na mezinárodních závodech. Nyní
se připravujeme na mezinárodní
závody ve Francii ve dnech od 19.
- 22. 6. V létě 19. 7. budeme pořádat vlastní závody - veřejný trénink
„Setkání přátel koní“ v Kralicích
k 6. výročí založení našeho sdružení. Sportovní sezónu uzavřeme
v říjnu v Praze - Tróji Mistrovstvím
ČR v paradrezúře.
Co to vlastně paradrezúra je?
Je to drezurní ježdění na koni pro
handicapované sportovce, kteří jsou
zařazeni do čtyř skupin podle svého
postižení a podle toho jedou přiměřeně náročnou úlohu na obdélníku
o rozměrech 20x40 nebo 20x60m,
kde provádí cviky s koněm podle
rozestavěných písmen a zadané
úlohy. Rozhodující je správnost a
přesnost provedení cviků, a také se
hodnotí chody koně. Protože Honzík špatně vidí, máme černá trička
s velkými bílými písmeny, stojíme
v nich kolem obdélníka, aby se lépe
orientoval. Zároveň mu úlohu čtu,
takže jsem jeho hlasová pomůcka
a zároveň trenérka.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Akce Cihla na Krumlovsku
V minulém čísle Zrcadla jsme se seznámili s podstatou Akce Cihla,
která je sbírkovou akcí Charity. Její výtěžek v letošním roce připadne
na rekonstrukci stacionáře sv. Damiána ve Znojmě. A kde se můžete
s Akcí Cihla potkat?

18. května v 15.00hod. v Rybníkách u Mlýna
Rybnická májová slavnost

- přehlídka umu a dovednosti dětí a mladých lidí.
V programu vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Rybníky, děti ze ZŠ Mor.
Krumlov Ivančická, kroužek Dáši Šimšové, hudebníci z gymnázia v
Moravském Krumlově, uvidíme malou módní přehlídku oděvů pro děti
a ohňovou show. Vrcholem bude vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
pro děti na téma Mám Tě rád a Lhostejnost je špatný host. Práce budou
na slavnosti vystavené. /Školy, ještě je čas poslat výkresy svých žáků
do soutěže! Žáci, jsou připravené hezké ceny!/ Zajištěno občerstvení.

5. června ve 14.00hod. na zámeckém nádvoří
Den otců

Do společné kanceláře v Moravském Krumlově přijmeme

obchodní asistentku
Požadavky: SŠ vzdělání, samostatnost a komunikativnost, organizační
a administrativní schopnosti, uživatelská znalost MS Word, Excel, Outlook,
orientace v Internetu, znalost SW Corel Draw a Adobe výhodou, znalost AJ
slovem i písmem, praxe v cestovním ruchu a v marketingu výhodou
Nabízíme: stabilní plat s možností růstu, prémie za aktivní a tvůrčí přístup,
příspěvek na dovolenou a další zaměstnanecké výhody.

Nejenom pro tatínky a jejich děti, ale i pro strejdy a jejich synovce
a neteře a pro dědečky a jejich vnoučata připraví program občanské
sdružení S.P.O.Z.I.. V programu bude například prohlídka výstroje,
prohlídka replik zbraní, soutěže... Chlapi, nechte se překvapit! Zajištěno občerstvení.

18. června v atriu ZŠ Mor. Krumlov Ivančická
Školní akademie
Slavnost žáků a zaměstnanců školy, kterou chtějí udělat radost všem
lidem z Moravského Krumlova a okolí. Na vystoupení žáků školy se
přijede podívat i Veverčák z Rodinných pasů s kapsičkou plnou mlsek.

Při těchto příležitostech si můžete zakoupit
„svoji cihlu“. Těšíme se na Vás!

Životopisy zasílejte nejpozději do 9. května 2008
pouze na e-mailovou adresu: pecer@seznam.cz

Mediálním partnerem akce je čtrnáctideník Zrcadlo

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
MiBrno, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozice:str

Technicko - administrativní pracovník/pracovnice
a

Asistent/ka finančního oddělení
Práce vhodná pro absloventy Obchodní Akademie nebo SŠ technického
směru (obor technická administrativa).
Požadujeme aktivní znalost NJ, dobrou znalost PC, ochotu dále se učit.
Nástup: možný ihned/dle dohody
Místo výkonu práce: Brněnská 1027, 665 01 Rosice u Brna
TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM, KONTAKTUJTE NÁS
na tel.737 288 265, 546 422 022, email: gollnerova@impactbrno.cz

Ø
Ø
Ø
Ø

Věk 18 - 75 let
Pro zaměstnance, důchodce, matky na MD
OSVČ i začínající, i s 0,- na daňovém přiznání
Od 10 000,- do 500 000,- Kč (př. 200 000,- za 3 600,- Kč/měs., RPSN 13,22%)

HYPOTÉKY
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bez prokazování příjmů peníze v hotovosti
Americká hypotéka
Klasická hypotéka - nákup RD, bytu, výstavba, rekonstrukce
Konsolidace, přeúvěrování
I pro problémové klienty
Po vzájemné dohodě sepsání úvěru u vás.

Adresa : Horní náměstí 10, Znojmo, Obchodní pasáž Duky
Pracovní doba: Po-Pá 8-17 hod.
tel./fax: 515 222 893, mobil: 731 176 010, e-mail: rudolf.herzig@seznam.cz
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EKOPORADNA ŽIVÉ POMEZÍ
KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO

Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
Poradenství v oblasti životního prostředí
Odpady • „ekologické“ spotřebitelství, domácnost • toxické látky
• úspory energie, alternativní zdroje energie • ekologické zemědělství
a biopotraviny • šetrné hospodaření v lesích • právo v životním prostředí
Operační program životního prostředí
• environmentálně laděné projekty
• ochrana přírody a péče o krajinu, péče o dřeviny
Otevřeno: čtvrtek 14.00 - 16.00 hod., pátek 8.00 - 14.00 hod.
Telefon: 515 220 406, 606 736 163, skype: ekoporadna.zivepomezi,
ICQ 471199740, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Schneiderová

ŽIVÉ POMEZÍ
PARTNER VAŠICH PROJEKTŮ

Jsme občanské sdružení založené mikroregiony, podnikateli, neziskovými a příspěvkovými organizacemi a fyz. osobami za účelem
komplexní podpory rozvoje regionu. Působíme na území severozápadního Znojemska.
Nabízíme: Poradenství: formulace projektového záměru, konzultace
projektů, nezbytné kroky pro další přípravu vašeho projektu (obsah
projektu, právní úkony, finacování přípravy, aj.), zjištění možnosti
financování projektů, monitoring dotačních příležitostí.
Příprava projektů: kompletní servis s přípravou projektů, spolupráce
nebo komplexní zajištění dokumentace pro projekty a stavební
dokumentace, studie proveditelnosti, marketingové strategie, aj.
Projektový management: zpracování žádostí o dotace a granty
(fondy EU, národních dotace, granty), řízení a koordinace projektů,
řádné ukončení projektů, rozvoj a příprava navazujících projektů.
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s., Palackého 57
671 02 M. Krumlov, www.zivepomezi.cz, office@zivepomezi.cz,
tel.: 515 220 406.
OSLAVA I. VÝROČÍ OTEVŘENÍ

ROZHLEDNY VLADIMÍRA MENŠÍKA

4. května 2008 na Hlíně
10.00 hod. - otevření rozhledny • 11.30 hod. - koncertní vystoupení
country skupiny WORAZ • 13.00 hod. - slavnostní projevy • 13.30 hod.
- pokračování skupiny Woraz • 14.00 hod. - vystoupení dechové hudby
Túfaranka ze Šakvic s Liborem Pantůčkem • 16.00 hod. - koncertní
vystoupení country skupiny Wokno • 18.00 hod. - ukončení programu
a uzavření rozhledny • Doprovodné akce: Slavnostní otevření nové
pěší značené turistické cesty Oslavany - Padochov - Neslovice
- Hlína - příchod účastníků k rozhledně ve 12.00 - 13.00 hod.
Slavnostní otevření nové cyklotrasy KČT č. 5171 Rosice - Pohořelice
- příjezd účastníků k rozhledně ve 12.00 - 13.00 hod. Po celý den
je pro návštěvníky této akce vstup zdarma. Výstup na rozhlednu
je zpoplatněn dle provozního řádu. V okolí rozhledny je připraveno
příjemné posezení s občerstvením. Srdečně zvou pořadatelé.

02.05.2008

Na oslavanském zámku se střílelo
/Oslavany/ Zinscenovaného
konce druhé světové války v Oslavanech se zúčastnilo několik skupin historických bojovníků. Těžkými boji tak vyvrcholily oslavy
63. výročí osvobození regionu.
Scéna byla fiktivní, protože
za války byl na místním zámku
lazaret. Organizátoři ale udělali
ze zámku německý štáb. Mezi
tím se sovětská armáda blíží,
zastaví se na chvíli v Ivančicích
a Zbýšově, kde si lidé mohou
prohlédnout tehdejší vojenskou
techniku. Posádka Wehrmachtu a
Waffen SS vyslýchá protektorátní
policisty, poslední poprava, Němci pálí dokumenty a nakládají
zlato. Vtom je překvapí Rusové,
kteří po přestřelce vítězí.
„Mám na starosti velení celé
německé armády. Lidem ukazujeme hlavní velení, kasárny a reálných 24 hodin života v protektorátu. Je nás tu 70 a jsme složeni
z vojáků Wehrmachtu a Waffen
SS. Já osobně mám hodnost
poručíka, ale velení je podřízeno
jednotlivým velitelům rot. Z techniky tu máme jeden nákladní
automobil, dvě štábní obrněná
vozidla a několik motorek. Tady
akci pořádáme poprvé a Oslavany nám vyšly vstříc. Samozřejmě
musíme dodržovat zákon ohledně
insignií a propagace. Mě vojenská historie zajímala od dětství,
začínal jsem od rytířství, poté
napoleonské války. Nyní se věnuji již čtyřem obdobím, ale to
je postupný vývoj. Dnes na sobě
mám uniformu důstojníka SS.
V pět hodin předvedeme ustupující německou kolonu, likvidaci
štábu a střet s ruskou armádou,“
sdělil Petr Ptáček, jeden z organizátorů akce.

Ani špatné počasí neodradilo
množství návštěvníků, kteří se
na scénu přišli podívat. „Náš
klub funguje od roku 1990 a vojenskou historii děláme s velkým
zanícením a baví nás to, jinak bychom to nedělali. Tyto historické
akce jsou pro nás prioritní, protože chceme připomínat historii,
která se tu udála. Já mám uniformu velitele Rudé armády 761.
střeleckého gardového pluku,
což je pluk, který dobýval Brno
v roce 1945,“ informoval Dušan
Hradecký z Klubu vojenské historie Arko Jihlava-Brno.
Scénu měly dokreslovat manévry kopií německého válečného
letounu Messerschmitt Me-109
a také ruského stroje Lavočkin.
S námětem projektu přišel pilot,
který nedávno zahynul při havárii historického ultralehkého
letadla v Miroslavi. Byla to skutečná oběť rekonstrukce, která
ani nezačala. Výsledek scény
byl znám předem, vojáci obou
armád si poté podali ruce a zablácení popíjeli pivo. Veřejnost
měla možnost „osahat“ si techniku, děti prolezly transportér.
„Jednalo se o rekonstrukci
událostí, které se nikdy nestaly.
Z našeho pohledu měla akce
sloužit k představě, co konec války znamenal a jaké krutosti přinesl. Ukázka byla i pro nejmenší
návštěvníky, aby se ponaučili a
odnesli si něco do života o slově
válka. Také mě potěšily všechny
kladné ohlasy, a to jak z řad mladé generace, tak i od těch, kteří
konec války zažili. Do budoucna
uvažujeme o opakování této záležitosti, ale v duchu napoleonských válek,“ ukončil Vít Aldorf
starosta Oslavan.
/jak/
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Milion do oprav značek
/Brno/ Zastupitelstvo JM kraje schválilo poskytnutí dotace z krajského rozpočtu ve výši téměř jednoho milionu korun pro Klub českých
turistů na obnovu značení pěších turistických tras a cyklotras.
Smyslem zmíněné akce je provést obnovu těchto tras v Jihomoravském kraji, včetně náhrady poškozených a zničených značek. Celková
délka pěších značených tras v rámci kraje činí 3057 kilometrů. Značené trasy jsou vybaveny 3963 kusy směrovek a tabulek, 435 kusy stojanů na vývěsní mapy a směrovníků. Každoročně se přeznačkuje třetina
značených cest a obnoví nátěry pětiny nosných prvků. Směrovky a
tabulky se vyměňují podle potřeby, ale ročně je třeba nahradit přibližně
8 % jejich počtu. Výměnu vývěsních map je nutné provádět v průběhu
4 až 7 roků, pokud nedojde k jejich zničení dříve.
Cyklotras je v současnosti vyznačeno 2 000 km. Jejich údržbu zajišťují členové KČT - značkaři, kteří projedou většinu všech značených
cyklotras v kraji. Při této kontrole budou zjištěny chybějící a poškozené prvky značení a po tomto pak odborná firma zajistí výrobu a instalaci chybějících značek. V tomto roce značkaři zajistí kontrolu značení
na zhruba 1 500 kilometrech.
Obnovy se také dočkají v Oslavanech. Jedná se o opravu značení tématických cyklotras Energetická, Templářská, Pivovarská a Hornická a
na dokončení cyklistického značení cyklotrasy KČT 5171 z Domašova
do Pohořelic. Pro Moravské vinařské cyklostezky bylo vyčleněno 300
tisíc. Půjdou na obnovu a doplnění značení vinařské stezky Podluží,
Brněnské vinařské stezky, Znojemské, Kyjovské, Strážnické a Mikulovské, a to na základě připomínek a námětů obcí ležících na stezkách
a uživatelů stezek. Například bude provedena oprava a výměna poškozených a odcizených značek, kterých je 506, doplní se 45 kusy nepřehledné úseky a vyměněno bude 15 informačních panelů.
/jak/

Podmínky soutěže:
Do slosování budou zařazeny všechny cestovní
smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy
uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31.
října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu
2008. Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou
a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne
7. listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás
obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce
ji může uplatnit při výběru pobytu ze zimních
katalogů námi zastupovaných cestovních
kanceláří, nebo ji věnovat svým blízkým jako
dárek. Poukázka není směnná za hotovost.

Jeďte s námi v létě k moři
a vyhrajte poukázku na zimní
dovolenou v hodnotě 9.999,- Kč.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

Vyřídíme příspěvky
ZAMĚSTNAVATELŮ

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké
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

02.05.2008

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:str

Mistr

Požadujeme:
Náplň práce:

vzdělání tech. směru výhodou, znalost práce na PC, odpovědnost
obsluha technologické linky na výrobu nerezových vlnovců

Požadujeme:

min. SŠ technického směru, organizační schopnosti, samostatnost,
časová flexibilita, znalost práce na PC, odpovědnost, AJ/NJ výhodou,
nutná znalost strojírenského oboru
technologický dohled a vedení několika výrobních linek na výrobu
nerezových vlnovců

Náplň práce:

Technolog

Technik - konstruktér

Požadujeme:

SŠ nebo VŠ technického směru, znalost práce na PC, MS Office (Excel),
kreslení v AUTOCAD (2D), SOLID EDGE, AJ nebo NJ výhodou

NABÍZÍME:

zázemí stabilní společnosti, dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
možnost okamžitého nástupu, možnost odborného růstu a osobního
rozvoje, odpovídající platové ohodnocení

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

ELEGANCE & KVALITA
0,0
3
.
5

stůl a 4 židle
,0
0
5
7.

stůl a 6 židlí

Nika 250 TAFLA
,0
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Nika 260 EKRAN
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Z regionální kuchyně Soutěž country tanců - Medlánecká sýpka 2008
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.

Řízky - smažená pochoutka
Tradiční vepřové řízky pokládáme za národní jídlo a oblíbenou pochoutku. Ale co vlastně víme o historii přípravy tohoto pokrmu? Ta se
datuje do roku 1831. Variant, jak vznikl „trojobal“, je několik, my se ale
přidržíme té naší znojemské. Traduje se, že do Vídně na císařský dvůr
přivezl smažený řízek z telecího masa roku 1848 z italského Milána
maršál rakouské armády Jan Josef Radecký z Radče. Věnoval ho jako
pozornost císaři Františku Josefu I, ten mu zachutnal, a tak se telecí
řízek stal věhlasným. Již v roce 1831 byl ale zaznamenán recept našich
českomoravských hospodyněk. Je v něm popisován postup moravský,
ze kterého se později pravděpodobně odvodil i pozdější rakousko-italský. A protože ze Znojma je odjakživa do Vídně blíže než z Milána,
a v té době byla Vídeň hodně „moravská“, je to i pravděpodobnější.
O jeho rozšíření se postaraly i moravské kuchařky, které ve Vídni vařívaly v „lepších“ rodinách. Znojemské hospodyně s sebou samozřejmě přivážely i své recepty na úpravu jídel. Zde je konkrétní recept z roku 1831:

Ze studené telecí pečeně malé řízky

Ze studené telecí pečeně se mohou zcela malé řízky nakrájet, jen jako
malé nudle, jako se obyčejně plátky krájeji. Ty se daji na kuthánek, dá se
trochu smažené strouhané žemličky k tomu, trochu citronové kůry, trochu
mišeniny z tymiánu, pak trochu polivky a trochu viného octa, to se dá
málo vařit pak na misu okolo toho smažené žemličky jako půlměsíčky
pokrájené. dobré jidlo, a může se z dost malých drobtů udělat, které by se
jináť ani na stůl dát nemohli.

Znojemský telecí řízek

Co budeme potřebovat: 4 tenké plátky z telecí kýty, strouhanku, citron
na čtvrtky pro ozdobu, vejce, mírně rozšlehané, 2 lžíce másla, sůl a pepř
Postup: Z masa odstraníme blány a veškerý tuk. Plátky masa naklepeme paličkou. Každý plátek obalíme ze všech stran v mouce. Přebytečnou
mouku setřeseme, pak ponoříme do vajíčka a nakonec obalíme v prosáté
strouhance. Strouhanku přitlačíme dlaní na povrch plátku. Usmažíme na
středně rozehřátém tuku z obou stran dozlatova. Usmažené řízky položíme na papírový ubrousek k odstranění přebytečného tuku. Řízky připravujeme až těsně před podáváním, aby zůstaly na talíři ještě na povrchu
křupavé. Rozpustíme máslo, a když je horké a světle hnědě zbarvené,
polijeme jim řízky na talíři. Ozdobíme zeleninou a měsíčky citronu.

Smažený vepřový řízek

Co budeme potřebovat: 4 plátky vepřového masa z kýty či krkovičky
nebo 8-12 plátků z vepřové panenky, tuk na smažení, sůl. Na trojobal 2-3
rohlíky na strouhanku, hladká mouka, 2 vejce, lžičku oleje nebo mléka.
Postup: Plátky vepřového masa zlehka naklepeme. Naklepaný řízek
by měl být asi jeden centimetr vysoký. Pokud použijeme křehkou vepřovou panenku, naklepeme ji pouze klouby prstů. Maso zlehka osolíme
a pečlivě ze všech stran vyválíme v mouce, protáhneme pomocí vidliček
osolenou a rozšlehanou vaječnou směsí a pak je vhodíme do strouhanky.
Mezitím do vyšší pánve nalijeme tuk, který by měl sahat tak vysoko,
aby v něm řízky při smažení plavaly. Pánev postavíme na plotýnku, aby
se tuk pořádně rozpálil. Do tuku hodíme na zkoušku několik drobečků
strouhanky; pokud olej syčí a drobek začne rychle rejdit, tak můžeme
začít smažit řízky. Ponoříme je do tukové lázně v pánvi, ale jen tolik
kousků, aby si vzájemně nepřekážely. Smažíme dozlatova z obou stran.

Obrácený řízek

Vepřové maso - jaké máte rádi na řízky, kotleta, kýta, krkovice. Může
být i kuřecí nebo králičí maso. Řízky klasicky naklepeme, osolíme a obalíme, ale opačně než je běžné. První strouhanku, pak do vejce. Vložíme
do rozpáleného oleje a zvolna z obou stran smažíme. Podáváme s vařenými brambory nebo bramborovou kaší a zeleninou
/mask/

Je neděle ráno a já si znovu
v hlavě promítám naši včerejší
účast na soutěži country tanců
„O Medláneckou sýpku“. Letos
jsme se zúčastnili potřetí. Měli
jsme připraveny 2 choreografie.
Mladší děti tančily na skladbu
Colorado, starší na Bednu od
whisky. Když jsme jeli poprvé,
jeli s námi dva rodiče. Loni
čtyři a letos nás doprovodilo 20
rodinných příslušníků a ostatních
fanoušků. Několik dalších se
připojilo v Brně. Všichni uvítali
nápad pana Halámka, tatínka
dvou páťáků, nejet tentokrát vlakem, ale objednat autobus. Když
nás pojede tolik a ještě povezeme
transparent, bude to pohodlnější a
časově méně náročné. Měl pravdu. Navíc se tento tatínek staral
cestou tam i zpět o dobrou náladu
v autobuse, takže se v pravidelných intervalech ozývaly salvy
smíchu z řad dětí i dospělých.
Do Brna jsme přijeli s velkými
nadějemi. Hlavně děti.
Ty se opravdu snažily. Za ob-

rovské podpory rodičů předvedly
nacvičené tance. Když pak porota
četla choreografie postupující do
finále a oba naše týmy slyšely své
jméno, byla vidět i slyšet v sektoru
dolnodubňanských fanoušků a tanečníků obrovská radost. Do finále
postoupilo 5 choreografií. Po odtančení všech následovalo veřejné
bodování a vyhlášení vítězů. Na
dětech i rodičích bylo patrné velké
napětí. Budeme mezi oceněnými?
Nebyli jsme. Oba naše týmy se
dělily o 4. - 5. místo. Velkou radost
vystřídalo velké zklamání a v šatně
ukápla i nějaká ta slzička. Rozhodnutí poroty jsme respektovali, i
když nám nepřipadalo objektivní.
Už jen to, že jsme z 5 porotců 2 x
obdrželi 1 (nejlepší hodnocení) a 2
x 5 (nejhorší hodnocení) svědčí o
skutečnosti, že rozhodování v této
soutěži je velmi subjektivní. Nevadí. Musíme se naučit přijímat i porážky a smířit se s neúspěchem. To
je také důležitá životní dovednost.
Abychom děti odměnili za vynaloženou snahu a trošku zmírnili

jejich zklamání, vzali jsme je do
cukrárny na zmrzlinový pohár,
rodiče si dali něco ostřejšího
a pomalu jsme se chystali na
cestu domů. Paní Svatošová (obětavá maminka, která dětem ušila
a financovala nové kostýmy)
a také já, jsme si odvážely květiny
od dětí (i když spíš od rodičů).
Mimochodem rodiče našich
dětí - to nejsou „běžní rodiče“.
Rodiče našich dětí dokáží ocenit,
že se s dětmi dělá něco navíc,
ochotně je vozí na všechna vystoupení (a že jich za celý rok
není zrovna málo), účastní se
všech mimoškolních akcí a když
jsou pozváni, přijdou se v hojném

počtu podívat do vyučování.
Neznám v okolí školu, kde by
se rodiče složili na zaplacení
autobusu, vyrobili transparent,
vytvořili perfektní zvukovou
kulisu při vystoupení, koupili
květiny vedoucím a domluvili se
na oslavě, která proběhne příští
týden ve škole. Dokonce jedno ze
dvou zvláštních ocenění poroty
- Diplom za nejlépe fandícího
rodiče - patřilo „pánovi ve žlutém
tričku“, což byl pan Halámek. Za
to všechno jim patří velký dík.
Protože - jak se říká - jací jsou
rodiče, takové jsou děti.
PaedDr. Zdeňka Procházková,
ředitelka ZŠ a MŠ Dol. Dubňany

U nás v Olbramovicích
Cestujete často a rádi? Pokud jste odpověděli kladně, potvrzujete
statistické údaje, které Čechy řadí mezi cestovatelské národy. Napomáhá tomu nejen otevírání hranic v rámci Evropské unie, ale také stále
sílící koruna.

Den otevřených dveří na ZUŠ
v Moravském Krumlově
Dne 9. dubna uspořádala Základní umělecká škola v Moravském Krumlově Den otevřených
dveří pro žáky základních a mateřských škol a širokou rodičovskou veřejnost. Celé dopoledne,
za překrásného slunečného počasí, proudily ke škole skupinky dětí
se svými vyučujícími, a to nejen
z krumlovských škol, ale i škol
z okolních obcí.
Ve vstupu je vítala p. ředitelka
Vladimíra Kočí a spolu se sekretářkou Evou Knollovou předávala
informace o škole a přihlášky pro
eventuální zájemce o studium.
Návštěvníci si prohlédli budovu
školy s výstavou prací výtvarného oboru a pak již na ně čekal
program, který připravili učitelé
a žáci ZUŠ. Prohlédli si pracovnu
výtvarného oboru a keramickou
dílnu s hrnčířským kruhem a
zamířili do jednotlivých tříd
hudebního oboru, kde si mohli
vyslechnout ukázky zpěvu a hry
na hudební nástroje.
Repertoár skladeb byl přizpůsoben věku dětem, takže ze
tříd zaznívaly především lidové

písně, melodie z pohádek a
populární skladby. V mnohých
třídách na ně čekaly hudební hádanky se sladkou odměnou. Pak
následoval program v tanečním
oboru, návštěvníci shlédli ukázky
lidového tance, moderního tance-rock n‘ rollu, baletního tance s
baletní rozcvičkou, o které projevili zájem také chlapci.
Soudě podle reakcí se všem ve
škole líbilo, děti projevily velký
zájem o všechny tři obory. Mnozí
si zazpívali,zatancovali i vyzkoušeli hru na hudební nástroje.
Odpoledne pak program pokračoval pro zájemce rodičů s
dětmi. Rodiče se zajímali o systém výuky, akce školy i možnost
zapůjčení hudebního nástroje pro
domácí cvičení. Jejich děti si pak
prohlédly třídy i vyzkoušely hru
na vybrané nástroje. Podle jejich
zájmu se určitě s mnoha dětmi
setkáme v novém školním roce.
Základní umělecká škola děkuje tímto za projevený zájem a návštěvu školy a přeje všem hodně
muzikantského sluníčka!
Hana Rybnikářová, ped. prac.

Kolik je toho člověk vlastně schopen procestovat třeba za jediný den?
Ti, kdo 24. dubna navštívili Základní školu v Olbramovicích, si to mohli
vyzkoušet na vlastní kůži. Žáci a učitelé u příležitosti Dne otevřených
dveří představili veřejnosti celoškolní projekt „U nás v Evropě“. A tak
jste se v jediném dnu mohli kochat pohledem na zasněžené vrcholky
rakouských Alp, užívat si výhledu na Eiffelovu věž při poslechu šansonů
Edith Piaf, zatelefonovat si z pravé červené londýnské budky, zastavit se
u náhrobku J.A. Komenského v Nizozemsku, zatančit si ohnivé flamenco ve Španělsku či pokusit se narovnat šikmou věž v Pisse.
Celý den také probíhaly nejrůznější soutěže - o nejlepší třídu, největšího evropského znalce, které vyvrcholily mezinárodním turnajem ve
stolním tenisu. Pod heslem Evropa pomáhá Africe proběhla sbírka Brýle
pro Afriku, kde se podařilo vybrat 60 brýlí. Ty budou zaslány na sběrné
místo v Praze, odkud poputují společně s dalšími k africkým dětem.
Tato akce se těšila velkému zájmu veřejnosti a my jsme rádi předvedli, jak vypadá projektové vyučování v praxi, a tím ukázali, že škola
už dávno není jen o biflování a odříkávání naučených znalostí. Těšíme
se na všechny na našich dalších akcích, třeba ve středu 7.5. v Olbramovicích při oslavách Dne osvobození.
Michaela Vejvalková

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 Miloš Ziegler z Nových Bránic.
Scat, elace,
Achíkár, Vybídnout
Lohe, LTT, k návštěvě
Lamat
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Ženské
jméno

Stařec

V oslavanském klášteře, pár metrů od řeky Oslavy,
kdysi bývala jedna řeholnice, prý krásná a vzdělaná,
laskavá k lidem. Pomáhala chudým a nemocným.
Kousek nad klášterem v kostelíku sloužil mše mladý
kněz. Ten se zprvu s jeptiškou sblížil pro její příkladné činy, ale jejich vztah přerostl v horoucí lásku.
A protože nezůstalo jen u polibků, tak z této (1. díl
tajenky). Matka představená, když se dozvěděla,
že jedna z jejích sester čeká dítě s knězem, strašně
se rozhněvala nad tímto opovrženíhodným skutkem.
Trestem mladé jeptišky za čin, jenž spáchala, bylo
(2. díl tajenky) v klášterní kapli.

02.05.2008
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KULTURNÍ PROGRAMY 05. 05. - 18. 05. 2008
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 9.5. v 16.00 hod. - Turnaj ve stolním fotbale. Tým tvoří 2 hráči. SVČ Ivančice,
Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), vstup zdarma. Nutné se přihlásit v KM do 7.5.
• 10.5. ve 14.00 hod. - Grand Prix na všem, co má kolečka. Čekají vás jízdy
zručnosti, závody na koloběžkách atd. Ivančice, hřiště ZŠ TGM na novém Sídlišti, 20
Kč/dítě, s sebou: odráželo, koloběžku, trojkolku, koloběžku, kolečkové brusle, kolo.
• 14.5. v 17.00 hod. - Jemné drátkování. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
50 Kč/děti a mládež, 70 Kč/dospělí. Nutné se přihlásit předem do 12.5.
• 15.5. v 16.00 hod. - Odpoledne s pohádkou. Zábavné odpoledne s vodníkem
Česílkem. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 30 Kč/dítě.
• 16.5. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený na Vaše
přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza). 20 Kč/os., členové 10 Kč.
• 17.5. v 10.00 hod. - Kouzlíme ty a já. Pro děti 5 - 10 let, naučí se jednoduchá kouzla a připraví si jednoduché kouzelnické pomůcky, kouzelnické
kostýmy budou oceněny. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 30 Kč/dítě.
Nutné se předem přihlásit do 15.5.
• 18.5. v 15.00 hod. - Westernový den na statku. SVČ Ivančice, statek
Padochovka, 10 Kč/os.
Připravujeme: 1.6. ve 14.00 hod. - Pohádkový les, odpoledne plné pohádek,
her a soutěží. Ivančice, park Réna. 20 Kč/os. Máte zájem stát se pohádkovou
postavičkou ? Přihlaste se v SVČ Ivančice do 16.5.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší informace v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 nebo www.svcivancice.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• květen - Výstava - „Odborné školství v Moravském Krumlově“, Galerie
Knížecí dům Moravský Krumlov, otevírací doba po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00
- 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• květen - Výstava koláží Antonína Veselého. MěÚ Moravský Krumlov, chodba
v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 4.5. - Floriánská pouť, Mše svatá se slouží od 10.30 hod., kaple sv. Floriána.
• 6.5. v 18.00 hod. - fotografování pod vedením J. Kristiána, sál MěKS.
• 9.5. v 18.00 hod. - Akademie Gymnázia M. Krumlov, kinosál M. Krumlov.
• 10.5. - II. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu - Majáles 2008,
náměstí T.G.M. Mor. Krumlov - studenti „Poslední zvonění“, začátek v 10.00
hod. v 8.00 hod - Slavnosti, nám. Klášterní a nám. T.G.M. Mor. Krumlov
• 12.5. v 18.00 hod. - „ Povídání o indiánské rezervaci kmene Šajenů Lame
Deer“. Přednáší M. Košťák, Muzeum Knížecí dům M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
• 14.5. v 19.30 hod. - koncert „Naše kapela“ Josefa Kristiána, sál MěKS
• 17.5. v 15.00 hod. - 16. Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů,
vystoupí různé pěvecké sbory, Orlovna Rakšice, vstupné 50 Kč.
Připravujeme: XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE: 2.6. v 19.30 hod. - B. Dobozy (cembalo), zámek, Slovanská
epopej. 14.6. v 18.00 hod. - Czaldy Waldy Quartet, zámecký park M. 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
• 5. - 25.5. - Pro Meri, prodejní výstava Lenka Brabcová - Olejomalby.
Sklepení Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 13.5. v 8.30 a 10.00 hod. - Radovanovy radovánky. Kino Réna Ivančice,
pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo Věž
z Brna. Vstupné 35 Kč.
• 16.5. v 19.00 hod. - Šamanské bubny a písně. Sklepení Památníku A. Muchy.
Vystoupení profesionálního hudebníka Lubomíra Holzera. Vstupné 100 Kč.
Předprodej v KIC Ivančice.
• 17.5. odjezd v 15.00 hod. - zájezd do Brna na natáčení Manéže Bolka
Polívky. Od Besedního domu Ivančice. Účinkuje Bolek Polívka a jeho hosté.
Cena (vstupenka a doprava) 410 Kč.
• 24.5. - 25.5. - Slavnosti chřestu 2008, Palackého nám. Ivančice.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 4.5. od 10.00 hod. - Slavnostní setkání jeden rok po otevření rozhledny V.
Menšíka na Hlíně aneb na kole i pěšky na rozhlednu. Občerstvení a zajímavosti
zajištěny. Součástí této akce je otevření nové turistické stezky z Oslavan přes
Padochov, Neslovice k rozhledně na Hlínu.
• 10.5. - návštěva výstavy pana Kondeie v Kuřimi (malíř a rodák z Ivančic)
odjezd vlakem v 11.06 hod. z Ivančic, kupujeme zpáteční jízdenku, návrat
odpoledne.Vede J. Flíček.
• 13.5. v 17.00 hod. - druhá vycházka za kvetoucími rostlinami v okolí osady
Réna. Sraz zájemců u mostu pod Rénou. Odborný výklad RNDr. Lotreková,
• 17.5. - 16. ročník dálkového pochodu „Z Ivančic do Ivančic“. Prezentace,
start a cíl jsou v městské sportovní hale od 6.30 - do 18.00 hod. Pěší trasy jsou
6, 13, 23, 30, a 45 km. Cyklotrasy 35 a 55 km. Občerstvení a odměny zajištěny.

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
• 11.5. v 17.00 hod. - Muzikálové písně. Pásmo muzikálových písní ke dni matek
v podání ochotníků divadla „Na mýtině“. Na nádvoří oslavanského zámku.
• 15.5. v 16.30 hod. - Koncert oddělení bicích nástrojů. Premiérový
samostatný koncert bicích nástrojů. Ve velkém sále Dělnického domu.
• 16.5. - 18.5. - Trampská nota. 14. ročník soutěže trampských písní v Padochově.
• 16.5. v 19.00 hod - setkání u táboráku.
• 17.5. v 11.00 - Soutěž písní, večer slavnostní oheň, vyhlášení výsledků, volná zábava.
• 18.5. v 10.00 hod. - slavnostní stažení festivalové vlajky. Hosté: Sekvoj
(Praha), Vojta „Kiďák“ Tomáško s Lubomírem „Ríšou“ Melicharem, Roháči
(Loket nad Ohří) a dalších 16 soutěžících skupin a jednotlivců. Další informace
na www: http://podkova.e-metro.cz
• 18.5. v 15.00 hod. - koncert kytaristy Lubomíra Brabce a Q vox.
V kostele sv. Mikuláše Oslavany. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč. Předprodej
v kanceláři KIS v Dělnickém domě Oslavany. Tel.: 546 423 283 nebo 604 108 641.
25. května 2008 v 16.00 hodin v Ivančicích na náměstí

RECITÁL POUTNÍCI

Celý letošní rok soubor vystupuje s pořadem ,,Poutníci“. Jeho
dramaturgie je postavena na písničkách ze všech poutnických alb.
Posluchači uslyší kapelní hity jako je Panenka, Telegrafní cesta či
Hotel Hillary, ale i nové písně z posledního CD.
Základ současné kapely tvoří Jiří Mach (zpěv a mandolína),
Jan Máca (zpěv a kytara), banjista a dobrista Petr Mečiar z Prievidze
na Slovensku a kapelník a kontrabasista Jiří Karas Pola.
Další informace na tel.: 737 889 581.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 7. 5. ve 14.30 hod. - Dárek pro maminku. Přijďte si vyrobit dáreček pro svoji
maminku. Ve výtvarné dílně DDM. Bez poplatku.
• 9.5. od 9.00 do 12.00 hod. - Dopravní hřiště. Možnost vyzkoušení
dopravního hřiště pod dohledem pedagogů z domu dětí. S sebou: helmu,
dopravní prostředek (kolo, koloběžku, odrážedlo), pití. Poplatek 20 Kč.
• 11.5. ve 14.00 hod. - Pro maminky, ve velkém sále DDM Oslavany. Zveme
všechny ke shlédnutí kulturního pásma věnované maminkám k svátku.
Připravujeme: Příměstský tábor 25.8.-29.8.08, cena 200 Kč/týden. Podrobné
informace na www.ddm-oslavany.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 16.5. v dopoledních hodinách - Střelnice Cross. Branný závod pro děti na
Střelnici v M. Krumlově. Kategorie: 2 - 4. tř. ZŠ, 5.- 6. tř. ZŠ, 7. - 9. tř. ZŠ.
Soutěžící musí prokázat teoret. a praktic. dovednosti a fyz. zdatnost. Akce
se bude konat za fin. podpory VZP, společně se Sport. klubem mládeže MK.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 13. 5. v kanceláři DDM M. Krumlov, tel.:
515 322 770, poštou DDM M. Krumlov, T.G.M. 35, 672 01 MK.
• 18.5.08 - Pejskiáda. Akce pro pejsky a jejich páníčky na Střelnici v M.
Krumlově. Podrobnější informace budou uvedeny na letácích.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 7.5. v 19.00 hod. - kladení věnců k památníkům obětí válečných konfliktů.
Před pomníkem u kulturního domu se uskuteční malá vzpomínka na osvobození
republiky od nacismu. Pořádá město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad u KD.
• 17.5. v 10.00 hod. - „Miroslavský košt“. 12. ročník mezioblastní výstavy vín v
KD. Pořádají: Skupina miroslav. vinařů, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
Pravidelný program: věnujte pozornost změnám!
• pondělí: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 14.00 - 17.00 hod. - každé
1. v měsíci : Astroporadna, každé 2. v měsíci: Homeoporadna.
• úterý: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 11.30 hod. - Tance
pro matky s dětmi. 14.00 - 17.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 15.30 - 16.30
hod. - Výtvarné hříčky pro děti od 2 let, 18.00 - 19.30 hod. - „Muzikoznění“
pro dospělé (sudý týden).
• středa: 9.00 - 11.30 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 10.30 hod. Společné předčítání rodičů s dětmi. 15.00 - 16.00 hod. - Kvítek - tance děvčátka
4 - 10 let. 16.30 - 17.30 hod. - Muzikohrátky pro rodiče s dětmi. 18.00 - 20.00
hod. - Oslava Ženy - nastávající matky (počínaje 14. květnem).
• čtvrtek: 14.00 - 17.00 - Herna pro děti s rodiči, 18.00 - 20.00 hod. - Oslava
Ženy - tanec pro ženy (počínaje 15. květnem).
• Poradny: vždy první pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Co se skrývá
v našich dětech“. Vždy třetí pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Homeopatie
pro děti“ - vede RNDr. Alena Bratková, tel.: 777 332 239, 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 (12.00 14.00 hod.)
Mimořádný program: Na všechna setkání je třeba hlásit se předem na telefonu:
603 426 286, mesicnihoupacka@seznam.cz, pokud není v anotacích uvedeno jinak!
• 6. května 17.00 - 19.00 hod - ARTantra Feng Shui aneb čarovné bydlení,
prožitkový podvečer pro ženy a dívky. Feng Shui je způsob, jak jednoduchou
úpravou interiéru obohatit váš život o krásu, sebepochopení, spokojenost
a štěstí. Odhaluje vaše touhy, sny a emoce, které se na vytváření vašeho domova
podílejí. Přednáší: Ing. arch. Magda Holá (interiérové a projekční poradenství,
feng shui ve stavební a architektonické praxi, spolupráce s odborníky
na výstavbu ekologických domů), poplatek 90 Kč/členové 80 Kč.
• 11. - 18. května - SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
• 13.5. 17.00 - 19.00 hod. - Přirozené těhotenství a porod. Beseda a promítání
filmu s dulou. Co vše se o těhotenství a porodu většinou neví. Přednáší a film
„Domorodky“ promítá: Karolína Škodová (práci duly dělá 8 let, zabývá se
souvislostmi mezi zdravím těla a duše, připravuje projekt studia jógy a dalších
ozdravných cvičení pro tělo). Poplatek: 80 Kč/členové 70 Kč.
• 14.5. 18.00 - 20.00 - Oslava Ženy pro nastávající maminky. Poprvé, dále
pak každou středu pravidelně! Tanec, muzikoterapie a aromamasáže pro nastávající maminky jako součást vědomé a aktivní přípravy na mateřství a porod.
Max. pro 8-10 žen. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka tance a babymasáží, muzikoterapeut). Poplatek: 70 Kč/členové 60 Kč.
• 15.5. 17.00 - 19.00 hod. - Porod doma. Beseda se soukromou porodní asistentkou, maminkou dvou dětí, která chodí k porodům doma a zabývá se bylinkami,
homeopatií a alternativními přístupy k těhotenství, porodu a péči o miminko.
Přednáší: Barbara Hanachová. Poplatek: 90 Kč/členové 80 Kč.
• 18.5. 14.00 - cca 17.00 hod. - Den pro rodinu – rodinný výlet do májové
přírody. Výletní odpoledne pro rodiny s dětmi, pořádané u příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. 5.) a spojené s vůní rozkvetlých stromů, pečením „hadů“
na ohni, muzicírováním a drobnými hříčkami. Sraz: ve 14.00 na dětském hřišti
na Malovansku. S sebou: oblečení do přírody, svačinu na cestu, hudební nástroje, hrnek hladké mouky. Není třeba se předem hlásit. V případě nepřízně počasí
se výlet nekoná! Vede: tým Měsíční Houpačky. Příspěvek na Měsíční Houpačku: rodina 25 Kč/ členská rodina 15 Kč.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618
•so 3.5. ve 20.00
POKÁNÍ
• ne 4.5. v 18.00
Historický film USA/Fr./VB
• st 7.5. v 18.00
JUMPER
Dobrodružný film USA
• so 10.5. ve 20.00
SOUKROMÁ VÁLKA
• ne 11.5. v 18.00
PANA WILSONA
Film USA
• st 14.5. ve 20.00
MONSTRUM
Katastrofický film USA
• so 17.5. ve 20.00
10.000 PŘ. N. L.
• ne 18.5. v 18.00
Dobrodružný film USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 4.5. ve 20.00
• st 7.5. ve 20.00

• ne 11.5. ve 20.00
• st 14.5. v 17.00
ve 20.00
• ne 18.5. v 17.00

OBČAN HAVEL
Film ČR
10.000 PŘ. N. L.
Dobrodružný film USA
JUMPER
Dobrodružný film USA
KRONIKA RODU
SPIDERWICKU
Fantasy příběh USA
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Komedie Fr./Šp./Něm.

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

• ne 4.5. v 18.00

• so 10.5. v 18.00
• ne 11.5. v 18.00
• so 17.5. v 18.00
• ne 18.5. v 18.00

POKÁNÍ
Romance VB
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka ČR
POSLEDNÍ LEGIE
Dobrodružný, historický USA
10.000 PŘ. N. L.
Dobrodružný film USA
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
Drama USA

LETNÍ KINO MIROSLAV

(

515 333 538

• st 7.5. ve 20.30

• pá 9.5. ve 20.30
• so 10.5. ve 20.30
• pá 16.5. ve 20.30
• so 17.5. ve 20.30

LOVCI POKLADŮ - KNIHA
TAJEMSTVÍ
Dobrodružný film USA
AMERICKÝ GANGSTER
Krimi film USA
CHYŤTE DOKTORA
Film ČR
MONSTRUM
Katastrofický film USA
POKÁNÍ
Romance VB

Kulturní a informační středisko Oslavany Vás zve na
KONCERT KYTARISTY

LUBOMÍRA BRABCE A Q VOX

18. května 2008 v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše Oslavany.
V rámci festivalu Hudební slavnosti 2008 vystupuje pěvecký sbor Siren
Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč.
Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Dělnickém domě Oslavany
Tel.: 546 423 283 nebo 604 108 641.
Základní škola Dolní Dubňany pořádá
9. května v době od 7.45 - 9.30 hodin u příležitosti Svátku matek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme rodiče i veřejnost k prohlídce školy i k účasti ve vyučování.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

na ulicích: Husova, Palackého, S.K. Neumanna pro šk. rok 2008/09
21. května 2008 od 8.30 do 15.30 hod.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat i ty děti, které nastoupí do MŠ
v jarních měsících roku 2009!

ZÁPIS DO MŠ OSLAVANY

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN

Mateřská škola Sportovní 12
pondělí 12.května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 16.00 hod.
Mateřská škola Havířská 69
úterý 13. května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 15.00 hod.
Mateřská škola Padochov
středa 14. května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 15.00 hod.
K zápisu si rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

PLÁN CHOVATELSKÝCH AKCÍ

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

Spolek vinařů Olbramovice Vás zve na

která se koná v sobotu 10. května 2008 v Pohostinství u Matesa.
Zahájení výstavy bude ve 13.00 hodin.
K příjemné zábavě zahraje cimbálová muzika

• 9.5 -10.5. - Znojmo, chovatelský areál na Družstevní ul.
vystaveni budou králíci, drůbež a holubi.Otevřeno od 14.00 hod.
• 17.5. - 18.5. - Prštice zámek, místní výstava králíků, drůbeže
a holubů. Otevřeno od 13.00 hod.
• 31.5. - 1.6. - Suchohrdly u Miroslavy chovatelský areál, místní
výstava králíků, drůbeže a holubů. Bohaté občerstvení.
Otevřeno od 12.00 hod.
• 7.6. - 8.6. - Prosiměřice chovatelský areál, místní výstava králíků,
drůbeže, holubů a velmi pěkná expozice exotů, bohatá nabídka
občerstvení. Otevřeno od 13.00 hod.
• 14.6. - 15.6. - Skalice, místní výstava drobného zvířectva
Otevřeno od 13.00 hod.

FLORIÁNSKÁ ZÁBAVA

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

KOLOVLAKY

ČD v letní sezóně 2008 od 26.4. do 28.9. poskytují zajímavou službu
pro cyklisty. O sobotách a nedělích bude možno přepravovat přímými
vlaky jízdní kola: z Brna hl. n. do Oslavan v 7.46 hod. a 9.46 hod.
a zpět z Oslavan do Brna hl. n. v 14.57 hod., 16.57 hod. a 18.57 hod.
Kapacita vlaků se bude přizpůsobovat podle zájmu, zejména, když
budou koloakce v Oslavanech.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

REŠICE

Počátky vesnice prokazatelně sahají do raného středověku, patří
tedy ke starším sídlům regionu. Dokladem je nedávný objev slovanské
osady z 12. století při soutoku Olešné a Rešického potoka, učiněný při
hloubení rýhy pro plynovod. Rešice se poprvé písemně připomínají až
roku 1353, kdy Mrakeš z Rešic kupuje od bratrů Jaroslava a Hrona
z Knínic tři lány v Lechovicích. Ve středověku patřily Rešice spíše
méně zámožným feudálům. Ve 14. století zde současně sídlilo několik
drobných vlastníků dílů vsi, kteří se psali „z Rešic“ nebo „z Ryšic“.
V Rešicích byly v té době nejméně tři dvory – „horní“ a „dolní“, a také
jeden dvůr v části tehdy zvané „Dolní Vsi“. Rešická tvrz je poprvé zmíněna roku 1378 a byla zřejmě součástí dolního (panského) dvora.

Dobová pohlednice obce ze 30. let minulého století.

Do zdejších vlastnických poměrů v 15. století se výrazně promítly
tehdejší mocenské střety. V roce 1466 se statky v Rešicích staly předmětem obdarování krále Jiřího z Poděbrad a po vpádu uherských vojsk
i obdarování Matyáše Korvína. Později si na díl majetku činili nárok
i potomci Hynka Suchého Čerta z Kunštátu.
V letech 1480-1496 vlastnil většinu zdejšího zboží Mikuláš z Peče
na Tulešicích, který je prodal Jindřichovi Jankovskému. Rod Jankovských z Vlašimi vlastnil Rešice téměř dvě století, zřídil zde samostatný
statek a vystavěl zámek. Roku 1682 Rešice koupil Zikmund Želecký
z Počenic a od něj v roce 1711 hraběnka Marie Antonie Rödern.
Po její smrti dědil statek Josef Rödern. S jeho jménem je spojeno
založení osady Kordula a také stavba kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Po dalších majetkových převodech se ve vlastnictví Rešic
vystřídali Daunové, Serényiové, Dormizerové a Goldschmitdové.
Zámek s parkem. Dominantou Rešic je zámek postavený koncem
16. století na místě starší tvrze. Počátkem 18. století byl barokně přestavěn. V posledním půlstoletí zámek velmi zchátral. Dnes je v soukromém vlastnictví a čeká na rekonstrukci.
Kaple sv. Jana Nepomuckého. V Rešicích asi nikdy nebyl kostel,
proto dal v roce 1720 Josef Antonín Rödern postavit barokní kapli sv.
Jana Nepomuckého. Kolem kaple je dnes umístěn soubor sedmi soch
světců z roku 1777 (sv. Donát, Florián, Jan Nepomucký, Jan Sarkander,
Juda Tadeáš, Valentin a Vendelín). Chráněnou památkou tohoto typu je
také socha Panny Marie na návsi. Sochy světců byly původně umístěny v různých místech katastru a spoluvytvářely ucelenou kompozici
tehdejšího poutního místa.
Kordula. Osadu založil kolem roku 1711 Josef A. Rödern jako kolonii pro horníky, kteří v okolí těžili železnou rudu. Býval zde rybník
zvaný Kordulský a na něm mlýn.
Hubertův dub stojí na okraji lesa při cestě od zámku do údolí
Rokytné. Výška 18 m a obvod 522 cm. Stáří je odhadováno na 500 let.
Chráněn jako památný strom.
Spálený mlýn. Stával v údolí Rokytné nedaleko Rešic při staré cestě
do Horních Kounic. Ještě dnes sem vede pohodlná cesta od rešického
zámku. Na základech zbořeného mlýna vzniklo rekreační středisko
Spálený mlýn. Mlýn je připomínán již v roce 1361. Jistě zažil i krušné
chvíle, neboť od 18. století dodnes je nazýván „Spálený mlýn“. V blízkosti jsou další dva mlýny Valův a Bendův, které nepatří k Rešicím.
Údolí řeky v těchto místech vyniká krásou i bohatstvím přírody.
Ve svahu kolem mlýna jsou pozůstatky po těžbě rud. Na obou protilehlých skalnatých ostrožnách u Spáleného mlýna jsou pravěká hradiska.
Adolf Opálka a František Pospíšil. Z Rešic pocházejí hrdinové
československého zahraničního odboje Adolf Opálka (1915-1942)
a František Pospíšil (1919-1944). Npor. Adolf Opálka společně s Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem provedli 27. května 1942 atentát
na Reinharda Heydricha. Dnes rešické rodáky připomíná pomník na návsi, pamětní síň v kulturním domě a pamětní deska na domě čp. 101.
Použitá literatura: Slámová Marie: Rešice, 1992, Grasgruber
Pavel: Rešice - 55. výročí atentátu na R. Heydricha, 1997.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Památný Hubertův dub

02.05.2008

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Kopce Kumán a Stání opředeny pověstmi
Jarní sluníčko láká k vycházkám do přírody. Mnohokrát jsme
šli cestou z Němčic k řece Rokytné a dál do krumlovských lesů,
ale tentokrát zůstaneme blízko.
Ještě před řekou jsou dva kopce:
Kumán a Stání. Oba mají zajímavé pojmenování, oba mají názvy
vycházející z historie.
Známější je Kumán. Už sám
název připomíná pomocné oddíly divokých Kumánů, kteří byli
v roce 1304 součástí uherského
vojska. Celá jižní Morava byla
jimi drancována a řada vesnic
a osad již nebyla obnovena. Ani
Ivančice nebyly ušetřeny, byly
vypáleny a obyvatelé, kteří se
utekli schovat do kostela, v něm
zahynuli. Zbraslavská kronika
popisuje události v Ivančicích a
hroznou smrt obyvatel:
„…požár kostela v Ivančicích,
v němž zahynulo tak veliké množství lidí, že rozpuštěná tučná mastnota, vytékající z lidských mrtvol,
utvořila do větší vzdálenosti veliký
proud…“
Přítomnost Kumánů v Ivančicích a okolí je tedy historicky doložena. Ke kopci Kumán se váže
pověst o vojevůdci, který zde byl
pohřben a vojáci přilbami zahrnuli jeho hrob. Jak mocně působí
pověst o pohřbeném vojevůdci,
snad i části zlatého pokladu na

Boží muka v Němčicích - důležitý
orientační bod středověké cesty

Kumánu, dokládají pokusy s jeho
hledáním prováděné detektorem.
V „Pamětní knize obce Němčice“, která je uložena ve Státním
okresním archivu v Rajhradě, jsou
v kapitole „Honební společnosti“
dva pěkné odstavce o Kumánu:
„Tyto střelce na jejich polovačkách a pochůzkách všude sledovala silueta Kumánu, opředená ponurými bájemi o krutém pohlaváru
kumánském, jenž zahynul na loupeživém vpádu na jižní Moravu,
a kterého jeho sveřepí vetřelci i s
jeho zbraněmi a s částí jeho zlatého lupu pohřbili na Kumáně.
Proto pověrčivý noční a osamělý
chodec se domnívá v žabím skřehotu v podmezí, v houkání sovy
na Réně a ve volání bukače na Rokytné, slyšeti vzlyk kletého ducha
onoho ukrutníka z Kumánu. I zalíbila se romantika Kumánu našim
střelcům a dali jméno tohoto kopce
i své myslivecké společnosti“.
Na jiném místě Pamětní knihy
se píše o Kumánu již konkretněji:
„Na němčickém Kumánu vyryl
krtek hrot bronzového meče. Při
prokopávání tohoto místa byla
nalezena popelnice a v ní velká
část meče náležející ho k tomuto
úlomku. Při bádání po původu
meče bylo zjištěno, že pohřbený
byl cizinec v našem kraji a to proto, že podobné zbraně doprovázejí

mohylový lid v jižních Čechách
a v Bavorech“.
Pověst o pohřbeném kumánském vojevůdci, nad jehož hrobem
navršili vojáci helmicemi mohylu,
nedala spát ani Muzejnímu spolku
v Ivančicích, jehož členové v roce
1890 chtěli známou pověst ověřit,
ale kopali asi na nesprávném místě. Bohužel není zaznamenáno,
ve kterých místech se našel zbytek
meče, ani kde členové Muzejního
spolku kopali.
Zajímavé jsou také informace
uvedené v Ročence Městského
musea v Ivančicích z roku 1934:
„Z Němčic, jejichž okolí a zejména Koman byly téměř po celou
dobu předhistorickou velice hustě
osídleny a jež jsou dnes neobyčejně bohatý na pravěké památky, získal J. Matějka z Komanu (221 m),
jako granititový ostrůvek na levém
břehu Rokytné několik masivních
amorfních a tenkých čepelovitých
vesměs pěkně bíle patinovaných
úštěpů (celkem 8 ks), tamtéž
společně s několika střípky ze
zvoncovitých pohárů velice jemně
zdobených získány 2 amorfní malé
úštěpy a jaspicový úštěp“. Tyto
informace potvrzují předhistorické
osídlení v okolí Kumánu
Marně však hledáme nějakou
stopu dřívějšího osídlení. Středověk i současnost nám připomíná
jen parta mladých připravující
hranici na pálení čarodějnic,.
které se tradičně odbývá na ploše
malého lomu.
Značně velká louka mezi Kumánem a řekou Rokytnou lákala
vždy k vycházkám a posezení u
řeky. Bylo zde od r. 1921 i první
hřiště na kopanou. Dne 10. května 1930 „obec povoluje Jednotě
proletářské tělovýchovy na 5 roků
hřiště u Rokytné bezplatně s podmínkou, že nebude omezována
pastva“. Pamětníci pamatují
protržení hráze v roce 1947 a zaplavení celé plochy až k regulaci.
V tisku, který popisoval tuto katastrofu, byla i hezká věta: „Jen
Kumán vyčníval jako ostrov“. Kolem roku 1950 zde byla upravena
střelnice Mysliveckého sdružení
a pamatujeme střelecké závody.
Dnes je zde několik hektarů nevyužité plochy, která jakoby volala
ke zřízení autokempu.
Také plocha mezi Kumánem
a Němčicemi bývala osídlená.
Traduje se, že při zcelování pozemků a první hluboké orbě bylo
na povrchu zřetelně vidět několik
temných kruhů, které mohly být
dřívější spálená obydlí. Pomohlo
by odhalit, co zde bývalo, letecké
snímkování?
Připomínáme i „Kumánský
kámen“ v kostele v Řeznovicích,
jehož nápis se podařilo rozluštit až
v roce 1954. Jedná se o část náhrobního kamene, na kterém je
vyryto osm a půl neobvyklých
znaků. Orientalista Dr. Pavel
Poucha určil, že se jedná o písmo
ujgurské, jež používali i Mongolové. Na kameni je slovo Margus,
což značí jméno Markus. Je možné, že v kostele nebo v blízkosti
kostela byl pohřben nějaký význačný, zřejmě pokřtěný Kumán.
Vraťme se ještě k pověstem.
Pověst o Kumánu není jen němčická. Jestliže si promítneme
na mapě pomyslnou čáru z Jihlavy
přes Brno po Kyjov a jižně od této
čáry, pak se v literatuře uvádí
takových pověstí kolem dvaceti.
Mají společné to, že kopec byl navršen větším počtem lidí (nejčastěji vojáků) za použití nouzových

Kopec Kumán od východu

prostředků (helmice, čepice). Jako
nejčastější motiv je pověst o pohřbu významné osoby, původem
často z daleké ciziny, čímž lid
vysvětlovat odlišnost od běžného
pohřebního rituálu. Řada mohyl
byla upravena z dřívějšího kopce,
jiné byly „vyříznuty“ z terénu a
podle potřeby upraveny. Bohužel
dostupná literatura neuvádí, ve
kterých mohylách byl proveden
průzkum a s jakým výsledkem.
Pokud můžeme věřit zápisům
v Pamětní knize obce Němčice,
pak je zde potvrzen nález středověkého hrobu.
Dalším zajímavým kopcem
v blízkosti Němčic, nedaleko
Kumánu, je kopec „Stání“ nad
řekou Rokytnou. V tomto případě lze název historicky vysvětlit.
Němčice ležely na středověké
cestě, která spojovala Znojmo
přes Ivančice s Brnem. Na začátku
třicetileté války, když bylo spojení
mezi uvedenými městy přerušeno
pohyby vojsk, bylo rozhodnuto
zřídit tajné kurýrní spojení z Brna
do Znojma a naopak. Němčice leží
v první třetině vzdálenosti od Brna
do Znojma a byla zde prováděna
první výměna koní pro kurýry.
Protože to byla záležitost utajená,
stáli čerství koně připraveni mimo
osadu pod kopcem, kterému se
dodnes říká „Stání“.
Kopec sám není příliš zajímavý,
ale přesto se v Pamětní knize obce
Němčice několikrát připomíná. Až
do roku 1860 byly obecní stráně
nad řekou Rokytnou holé bez
stromů. V té době se v Němčicích
chovalo hodně ovcí a obecní pastýř
tam pásával ovce a krávy. Tehdejší
starosta obce Josef Šnédar objednal
sazenice akátů až z Rakouska, protože akát byl v našich zemích dosud

neznámým stromem. Vysazování
se provádělo po částech a trvalo asi
10 let. Samozřejmě občané tehdy
hleděli na vysazování akátů velmi
nedůvěřivě a rozhořčovali se, že
starosta vysazuje na obecní stráně
samé bodláky. Za několik roků se
však přesvědčili, že akát je rychle
rostoucí strom, jeho tvrdé dřevo je
výborné palivo a začali sami vysazovat akát i na svých pozemcích.
Na své si také přišli včelaři, kteří
měli z rozkvetlých akátů nemalý
užitek. Také okolní obce začaly
akát po dobrých zkušenostech
v Němčicích vysazovat. Například Letkovice v letech 1888-89
a v roce 1896 zalesnily celý kopec
Bouchal.
Další je informace o tom, že
ivančický kněz P. Tomáš Procházka, který Němčice často navštěvoval, nechal na Stání vysázet 20
kop (kopa je 60 ks) topolů.
Důležitá je také informace ze
zasedání obecního zastupitelstva
z února 1930, kdy se rozhodlo,
aby na Stání byly vysázeny třešně. Z Hajan bylo zakoupeno 40
stromků, které byly zasázeny tak,
aby tvořily alej. Rozhodnutím
obecního zastupitelstva ze dne
18. února 1930 byla alej nazvána
„Masarykova třešňová alej“. Několik stromů bývalé třešňové aleje
dožívá dodnes.
Naše vycházka skončila. Poklad
jsme nehledali, snad se to povede
někomu s minohledačkou. Spíše
nás láká další vycházka a vysvětlení názvů Čertův mlýn a Čertova
skála na katastru Budkovic. Ale o
tom někdy jindy.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní
kniha obce Němčice SOkA Rajhrad • Farní kronika fary Ivančice
• Ivančický zpravodaj různá čísla
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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

koupím
•• malotraktor TK 12-14 nebo doma
vyrobený na způsob Holdru, schopný
orby. Tel.: 603 352 772.
•• zadní nápravu z jednomíst. multikáry
s funkční uzávěrkou. Tel.: 605 471 368.
•• výfukové koleno na Pionýra. Tel.:
720 455 722.
prodám
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např.
pro Š Octavia. Další držná tyč pro
vozy se širší střechou. Nepoužívané,
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.000
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• motor, přírub. 1,1 kW 2800 ot.,
pneu 165/14, 10 kg černé syntetiky,
rychloupínací skici 4-16 mm. Tel.:
720 455 722.
•• motor na půdní frézu. 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.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi
- nové, nepoužité. PC 1.200 Kč/sada,
nyní 600 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• přívěsný vozík, domácí výroba.
Tel.: 516 475 466.
•• 4 ks letních pneu zn. Matador MP
14 Prima 175/80 R14 88T. V provozu
3 měsíce mimo zimu. Vzorek 100%,
cena 900 Kč/ks. Tel.: 774 265 504.
•• litá kola, obutá, na VW, Audi, Š,
s límcem, 6.000 Kč. Tel.: 737 135 814.
•• originál poklice 14“ na Fiata,
použité. Tel.: 732 123 663.
•• pneumatiky šipáky 8,25 x 20. 4 ks
jako nové, levně. Tel.: 728 087 193.
•• Š 120 LS, STK 11/09, tažné zař.,
cena 5.000 Kč. Tel.: 731 017 328.
•• Š Favorit, r.v. 91, s STK, cena
8.000 Kč. Tel.: 733 225 439.
•• Š Favorit glx, r.v. 93 (stříkačka),
dálk. centrál, mlhová světla, zadní
stěrač s ostřikovačem, najeto 138 tkm,
cena 20 000 Kč. Tel.: 603 361 317.
•• Š Favorit, r.v. 93, STK 2/09, zámek
zpátečky, tón. skla, střešní okno, tažné
zařízení, cena 10.000 Kč, sleva možná,
nutné vidět. Tel.: 723 222 569.
•• Š Octavia 1,6 GLXi, 74 kw barva
červená, r.v. 98, 2. majitel, garážované
vozidlo ve velmi dobrém tech. stavu,
velmi zachovalý interiér vozidla,
najeto 148 tkm, výbava: zámek řadící
páky, centrál. dálk. zamykání, el.
ovládání zrcátek + vyhřívání, palub.
počítač, taž. zařízení, dálniční známka
pro rok 2008. Tel.: 733 666 135.
•• Renault Clio 1,9D, r.v. 98, modrá
metal., 130 tkm, letní a zimní pneu,
el. okna, centrál, 55.000 Kč. Tel.:
607 751 740.
•• Š 105, modrá metal., střešní okno,
5 rychl. převodovka, vzadu nové
pneu, nové tlumiče, STK 4/2010,
cena 12.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Š Favorit na ND, cena 1.500 Kč.
Tel.: 608 509 176.
•• VW polo clasic, r.v. 97, 1,6i, červené
barvy, nové STK, elektrony navíc,
zimní pneu, spěchá, dohoda jistá, cena
65.000 Kč. Tel.: 602 188 020.
•• VW Polo 1,4, r.v. 98, klima 2x
airbag, centrál, el. př. okna, stavitel.
volant, najeto 94 tkm, cena 75.000
Kč. Tel.: 724 410 540.
•• motocykl Jawa 250, panelka, typ
559, r. 1972, po STK, najeto 4.060
km, výborný stav, cena 20.000 Kč.
Tel.: 606 114 968.
•• čtyřkolovou frézu s vlekem, dom.
výroby, motor z Octavie, dohoda.
Tel.: 737 801 938.

Byty - nemovitosti

prodám
•• RK ACITY Vám nabízí: Nová
výstavba nízkoenerget. RD na klíč
Ivančice, 4+kk a 4+kk + garáž +
pozemek, ceny od 2,5 mil. Kč vč.
pozemku, RD 2+1 Ivančice - centrum,
malý dvorek, k rekonstrukci, cena 819
tis. Kč k jednání, hrubou stavbu RD
6+1 Vedrovice, poz. 800 m2, byt 1+1
v OV, 40, 74 m2, Ivančice - Okružní,
930 tis. Kč, byt 3+1 Ivančice, centrum
města, 75 m2, nová koupelna, cena
1,79 mil. Kč, byt 3+1 v OV po
kompl. rekonstr., nová KL, plast.
okna, vestavěné skříně, nové podlahy,
dlažby, Ivančice - Okružní, 65 m2, cena
2 mil. Kč, další info na tel.: 605 749 319
nebo www.acity.cz
•• byt 1+1 v Brně, Halasovo nám.,
ihned volný, chatu na Vranovské
přehradě - Štítary, vh. pro rybáře.
Tel.: 777 582 899.
•• RK BASTA nabízí: Moravský
Krumlov - chatka 1+kk se zahradou
100 tis. Kč, Dalešická přehrada pozemky pro výstavbu chat od 200/
300 Kč/m2, Střelice u Brna - vhodná
invest. do budoucna - pozemek 6200
m2 za 400 tis. Kč. Tel.: 777 200 557.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 4,9 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• menší RD v M. Krumlově, vhodný
k rekonstrukci, veškeré sítě v domě.
Tel.: 773 940 740.
•• RD 2+1 v MK, WC, koupelna,
menší zahrádka, ihned k nastěhování,
1250.000 Kč. Tel.: 732 843 003.
•• DB 3+1 v OV v Tavíkovicích se
zahradou a garáží. Tel.: 602 562 952.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
•• pozemek s vinohradem v Rybníkách
u MK. Tel.: 774 412 675.
koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 776 202 051.
•• RD k rekonstrukci v Ivančicích
a okolí, bez RK. Tel.: 608 351 954.
•• garáž v Oslavanech, poblíž ul.
Starohorská. Tel.: 603 243 497.
hledám pronájem
•• bytu 2+1 nebo 3+kk v Oslavanech
a Ivančicích. Tel.: 731 739 319.
•• větší 2+1 příp. 3+1 v okolí Ivančic ne Ivančice. Nebo pronájem části RD.
SMS na tel.: 728 060 520.
nabízím pronájem
•• bytu 1 + 1, nové sídliště, Ivančice.
Tel.: 605 705 297 po 18.00 hod.

Stavba - zahrada

koupím
•• cihly půdovky 20x20x5, jakékoli
množství. Tel.: 737 135 814.
prodám
•• 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
komín Schiedel. Průměr kouřovodu
20 cm, nová, nepoškozená. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• přípojková pojistková skříňka vč. tří
nožových pojistek 40A, přípojný kabel
a tenkostěnná ochranná trubka. Cena za
vše 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sekačku MS a Vari, obě bez motoru
a bez lišty. Tel.: 606 605 738.
•• dvoje vnitřní dveře do 2/3
zasklené 85/200L, mírně odřené.
Tel.: 776 033 242 večer.

•• sekačku na trávu plně funkční, špatně
startuje, 1.000 Kč. Tel.: 777 110 111.
•• pozinkované pletivo, v: 180 cm,
dohoda. Tel.: 603 510 363.
•• dřevěná masivní vrata 1/3
prosklená, bez rámu, 190x2,25 m,
barva: hnědá palisandr (exteriér),
přírodní (interiér), perfektní stav,
cena 5.000 Kč, sleva možná. Tel.:
723 036 494.
•• čerstvé řezivo, smrkové trámky
10x10x300 cm, 150 Kč/ks. Budkovice,
tel.: 603 212 743.
•• 2x vnitřní dveře ze 2/3 prosklené,
š: 80L, plné vnitřní 70L. Všechny vč.
nerez klik. Tel.: 732 123 663.
•• bourané plné cihly, velmi pěkné,
vh. i do interiéru, bar, krb atd, 8 Kč/ks.
Tel.: 724 978 682.

Vybavení domácnosti

prodám
•• lustry - 3 ks, pěkné, umyvadla
- 2 ks, jedno na noze, vše levně.
Tel.: 516 475 466.
•• kuchyňskou linku, bílou, cena
8.000 Kč. Tel.: 724 321 199.
•• kulatý stůl do kuchyně pr. 90 cm
za 200 Kč. Tel.: 606 437 031.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápěním.
Tel.: 728 264 272.
•• dětský psací stůl, černý, dohoda.
Tel.: 539 003 527.
•• válendu s ÚP za 500 Kč, prošívané
péřové přikrývky, 100 Kč/ks. Tel.:
605 921 636.
•• bílozlatý lustr na svíčkové žárovky,
čtyřramenný, 500 Kč. Tel.: 724 321 199.
•• patrové postele z masivu, frézované,
pěkné, 3.500 Kč. Tel.: 737 775 255.
•• rohovou rozkl. sedačku, větší,
moderní typ, modrošedá, 1 křeslo.
PC 12.000 Kč, nyní 2.500 Kč, nutno
vičistit (malé dítě). Tel.: 737 800 602.
•• 3 ks plynových topidel Vaf, cena
1.500 Kč/ks. Tel.: 603 782 828.
•• ratanovou lavičku hnědé barvy,
jedno místo a vedle stoleček, pěkná
za 450 Kč. Tel.: 737 800 602.
daruji
•• dětský psací stůl a otočnou židli.
Tel.: 606 437 031.

Elektro a elektronika

prodám
•• lednička s mrazákem Whirpool,
vh. na chalupu. Tel.: 516 475 466.
•• PC vh. pro začátečníka, dohoda.
Tel.: 737 525 621.
•• PC Celeron 300, grafika, woodoo
38Mb, sound blaster, 64 awe, Win
98, 15“ monitor, USB výstupy, klávesnice, myš, repro, tiskárna, volant,
pedály, internet modem, cena 3.500
Kč. Tel.: 737 713 696.
•• PC Celeron 900, grafika a zvuk,
int., Win WP pro., 17“ monitor, 2x
USB, klávesnice, myš, repro, tiskárna
HP. Tel.: 736 220 967.
•• domácí kino LG 5,1 v dobrém
stavu, 900 Kč. Tel.: 776 013 501.
•• DVD přehrávač Sony za 800 Kč.
Tel.: 728 264 272.
•• ledničku Liebherr, 273 lt, cena
1.500 Kč, myčku Philco, 45 cm, cena
1.000 Kč. Tel.: 725 614 551.
•• volant na hry k počítači. Cena 500
Kč. Tel.: 732 241 147.
•• Nokia 3120, bar. display, 2 roky
stará, málo použ., jako nová, bez
škrábnutí, bez vady + nabíječka. Cena
dohodou. Tel.: 724 690 907.
•• nový holící strojek s epilátorem
Rowenta, PC 3.500 Kč, nyní 1.990
Kč. Tel.: 777 167 619.

Vše pro děti

koupím
•• dětskou sedačku na kolo, přední či
zadní sezení, nabídněte, spěchá. Tel.:
608 874 073.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• zachovalé kolo pro 10letého
chlapce, nabídněte. Tel.: 737 043 703.
•• dětskou cestovní rozkládací postýlku,
nabídněte. Tel.: 728 031 364.
prodám
•• chlapecké botasky Adidas vel 37 1/2,
černé, kožené. Úplně nové, nenošené,
ještě s visačkami, pěkné, nevhodný
dar. Cena 500 Kč. Foto e-mailem.
Tel.: 723 033 622, po-pá 8 - 16 hod.
•• šlapací čtyřkolku formuli pro dítě
od 5-10 let, stavitelné sedadlo, cena
500 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• dětské kolo Olpran, velikost 20,
barva černožlutá, cena 700 Kč. Tel.:
606 115 634.
•• nový kočárek Babydesign, poloh.
záda i nánožník, velký koš, 5ti bodové
pásy, pláštěnka, cena 3.000 Kč. Sleva
možná. Tel.: 777 167 619.
•• kočárek Zagma, tm. modrý + světle
modrý, trojkombinace, použivaný
málo, 1 rok, prostorný, nafuk. kola.
Skládá se z kabele na přenos dítěte,
hlub. korby a sport. korby + přidám
tašku na řidítka, pláštěnku, síťku
proti hmyzu. Kočárek v pořádku, vše
polohovatelné, rukojeť přehazovací,
barva sytá, nevyšisovaná. Cena 3.000
Kč. Tel.: 777 877 631.
•• kočárek po jednom dítěti
v perfekt. stavu, trojkolka, vh. pro
dítě od 0-17 kg, samostat. hluboká
a sportovní korba. Cena 2.500 Kč.
Tel.: 605 412 234.
•• sportovní kočárek na panenku,
trojkolka, dobrý stav, 500 Kč. Tel.:
728 801 709.
•• golfový kočár bez stříšky, není
polohov., vč. pláštěnky a tašky. Tel.:
732 123 663.
•• plyšové hračky různých velikostí,
pěkné, velmi levně. Tel.: 737 800 602.

Zvířata

koupím
•• hledám fenku KKCHS vhodnou
k chovu. Tel.: 728 921 466.
prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• štěně mopse, fenka, cena 4.000 Kč.
Tel.: 774 504 232.
•• štěně angl.buldoka, pejsek, bílý.
Tel.: 774 504 232.
•• štěňata dlouhosrstého jezevčíka.
Dukovany. Tel.: 732 970 719.
•• vodní želvy, párek, cena 500 Kč/
pár. Tel.: 515 336 903.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, očkov., odčerv., Tel.: 724 033 609.
•• fenku kavalír king čarls španěl, bez
PP, stáří 2,5 roku, trikolor, hodná, hezká, očkov., odčerv. Tel.: 607 907 452.
•• okrasné rybičky do jezírka. Různé
velikosti a barvy. Cena dohodou. Tel.:
774 265 504.
•• z důvodu nemoci majitelky zůstal
sám pětiletý anglický setr. Je čistotný, zvyklý v bytě, ale špatně snáší
samotu, proto nejlépe starším lidem,
ale vzhledem k plemeni, aktivním
lidem, majícím čas se mu věnovat
a chodit s ním na dlouhé procházky.
Tel.: 733 518 396.
•• rotvajler štěňata s PP, po pracovně
a výstavně úspěšných rodičích. Předpoklad vynikajících povah a výborného exteriéru. Výběr ze dvou vrhů. Tel:
723 971 859.
•• starší kobylu, výška 150 cm, vh.
pod sedlo i práci. Tel.: 724 757 999,
723 543 675.
•• krávu Jerssey na 3. teleti, výborná
dojnice, dohoda. Tel.: 604 375 787.
•• štěňata brazilská fila bez PP, možnost zaslání fotografií obou rodičů na
e-mail, volat po 17 hod., cena 5.000
Kč. Tel.: 731 025 528.
daruji
•• koťata, rezavá a černá. Tel.:
723 464 040.

Služby

•• Dovoz písku, štěrku 2 m3 (3,5 t.)
Avie, levně. Přeprava zboží Ford
Tranzit (1,5 tuny). Přeprava koní,
půjčení nového přepravníku na dva
koně. Tel.: 775 955 258.

•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dveře, laminátové podlahy - pokládka.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• Od 5 - 50.000 Kč půjčka bez poplatku, měs. splátka, nejvýhodnější
v regionu. ID, MD, důchodci. 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
•• Úvěry bez poplatků, neprověřujeme registr, vhodné i pro důchodce.
Tel.: 736 655 927.

Různé

koupím
•• starou pušku, pistoli, helmu, bodák,
náboje, opasek, voj. oblečení aj. staré
věci. Nabídněte. Tel.: 724 468 171.
•• starou vzduchovku a vzduchovou
pistoli i nefunkční. Tel.: 724 468 171.
•• malou vzduchovku, pistolovou,
lámací. Tel.: 728 319 263.
prodám
•• Meridi na hubnutí na 3 měsíce za
1.000 Kč, nevh. dar. Tel.: 775 642 005.
•• novou králíkárnu velmi pěkná, vh.
nejen pro králíky, cena 800 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• kovářskou výheň, cena 6.000 Kč.
Tel.: 733 225 439.
•• fotoaparát Olympus C-745
digitální zrcadlovka, zoom 10x,
2 roky starý s přísluš. za 1/2 PC.
Nepoškozený, plně funkční, vh.
pro začínající profi fotografy. Tel.
602 782 240.
•• starší zachovalý uzavřený
dvojmístný kajak, barva červená-žlutá,
2.500 Kč, akordeon pro začátečníka,
barva perleť černošedá, 32 basů,
1.200 Kč, porcelánové umyvadlo,
bledě modré, 150 Kč, digitální
satelitní komplet Strong 500 LT s DO,
1.200 Kč. garážová vrata 2000 x 2400
mm, dřevěná (modřín), dvojkřídlá,
částečně prosklená, bez rámu, 5.000
Kč. Tel.: 607 747 541 Oslavany.
•• novou bundu na motorku, barva
modročerná, PC 2.900 Kč, nyní 1.490
Kč. Tel.: 732 241 147.
•• kolo Favorit ve výborném stavu,
levně. Tel.: 604 560 233.
•• zářivkové světlo dvoutrubicové
120 cm, autorádio s přehrávačem,
železnou
konstrukci
přístřešku
250x150, dětský skládací golf,
kočárek. Tel.: 605 776 380.
•• dětské kolo od 4 let, dámské kolo,
vysavač AEG vampyr 1600W, autíčko
Tatra. Tel.: 603 900 890.
•• dětské oblečení a botičky od 0-2
let pro chlapečka, velmi levně, 10
a 20 Kč/ks, i značkové. Ivančice. Tel.:
737 800 602.
•• sportovní kočár tříkolku, béžová
barva, 5ti bodový pás, nová kolečka
k tomu, velký nákup. košík, cena
1.600 Kč. Tel.: 737 800 602.

Seznámení

•• hledám přítele vyšší postavy
kolem 60 let, všestranných zájmů, ne
alkohol, který je také sám a samota mu
vadí. Tel.: 605 379 826.
•• majitel 5ti krásných kočiček hledá
hodnou dívenku či maminku, nejlépe
alespoň dvou hravých holčiček.
Myšičko, myš, chceš-li mít prima
rodinku, odepiš! Tel.:608 371 140.
•• všestranně založený nekuřák,
abstinent bez závazků 35/170/68 by se
rád seznámil s romantickou dívkou se
smyslem pro humor a fér jednání. Tel.:
773 164 589.
•• rozvedený 56/172/68, rád pozná ženu
do 56 let. Bydlím v RD se zahradou.
Tel.: 720 277 804.
•• svobodný muž, štíhlý, ml. vzhledu
hledá přítelkyni od 40-60 roků pro
vycházky přírodou a jízdu na kole.
Tel.: 602 857 201.

Zaměstnání

•• Zahraniční o.s. hledá ženy všech
věkových kategorií. Nenáročná práce,
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• hledám obráběče kovů, svářeče
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.
•• hledám práci v kanceláři. Mám
SŠ, obchodně-podnikatelská činnost,
znalost PC, NJ. Nástup možný od
1.7.08. Tel.: 776 064 064.
•• renomovaný umělecký fotograf
a fotografka hledají ženy a dívky
pro fotomodeling. V případě zájmu
možná širší spolupráce. Jen SMS na
tel.: 602 782 240.
•• hledám práci v domácnosti u starších
nebo osamocených lidí (rozšíříte naši
rodinu). Tel.: 720 112 199.
•• hledám kamarádku ke koním,
požaduji: spolehlivost, základní znalosti
o koních. Více na tel.: 721 747 883.
•• Městské kulturní středisko
Moravský Krumlov vyhlašuje
výběrové řízení na místo pracovník
(ce) informačního centra. Platové
zařazení 6. platová třída. Požadavky
na pracovní místo a náležitosti
přihlášky na www.mkrumlov.cz
nebo na tel.: 515 300 711. Uzávěrka
přihlášek je 21.5.2004.
•• Přijmeme muže - seřizovače do
výroby netkaných textilií, třísměnný
provoz.
Kontakt:
Retex
a.s.,
Moravský Krumlov, p. Procházková,
tel.: 515 209 530.
•• Hledám důchodkyni jako výpomoc
do domácnosti. Tel.: 774 584 865.
•• přijmeme kuchaře/ku do restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• AUTOCENTRUM Král Dobelice
přijme automechaniky, přípraváře
do lakovny, přijímacího technika,
prodejce. Požadujeme praxi v oboru, časovou flexibilitu, zručnost a
spolehlivost. Nabízíme plat odpovídající vykonané práci a zázemí stabilní společnosti. Tel.: 736 625 252.
•• sháním jezdce na koně, slečny či
paní, nejlépe zkušené, od 13 let výš,
na ježdění soukromých koní. Jedná se
o ježdění na strak. huculce, cca 135
kvh, hodná, pak na haflingu a izabelu
ČT, obě klisny pro zkušenější, jsou
pod sedlem rychlejší. Ustájené jsou
v Hrubšicích. Hledáme někoho
spolehlivého. Ostatní záleží na dohodě.
Tel.: 777 877 631.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA SERVERU ZRCADLO.INFO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí, kontaktujte
naši redakci e-mailem na adrese: noviny@zrcadlo.info,
nebo telefonicky na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
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12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

02.05.2008

Aero combat po šesté Mistrovské tituly v krosu
V sobotu 19. dubna se v Moravském Krumlově uskutečnil již
19. ročník Krumlovského krosu
a Mistrovství Moravy a Slezska
v přespolním běhu. V areálu Střelnice se ke startu sešlo 114 atletů,
kteří běželi ve třinácti kategoriích.
Zahájení mistrovství se ujal starosta Moravského Krumlova ing.
Jaroslav Mokrý, který zároveň
odstartoval kategorii starších žáků.
Pořadatelem závodů byl Atletický
klub Moravský Krumlov ve spolupráci s městem a Skupinou ČEZ.
Také mladí atleti z pořádajícího
klubu získali cenné kovy. V kate-

gorii nejmladších žákyň doběhla
na třetím místě Lucie Bindzarová.
Mezi nejmladšími žáky získal stříbro Radek Hrůza a bronz Robin
Široký. Pro zlato v kategorii mladších žáků si doběhl Daniel Konečný. Další zlato v kategorii žen
a titul mistryně Moravy a Slezska
v přespolním běhu pro rok 2008
získala Kateřina Doubková.
Vítězům Krumlovského krosu
předal diplomy a věcné ceny radní
ing. Michal Šotner společně s Mgr.
Zuzanou Markovou. Tituly mistrů
vítězové jednotlivých kategorií
převzali od starosty města. /abé/

Rybářský spolek Dolní Dubňany Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

foto: mask

/Miroslav/ V Miroslavi na starém letišti se sešli nadšenci leteckého
modelářství, aby tu poměřili své síly. Konal se tu letos druhý závod
seriálu Mistrovství ČR kategorie Aero combat. „Soutěžím s letadlem
Spad 12, je to kategorie z období I. světové války. Letadlo je na elektromotorek a omezeni jsme na obsah baterie, je to 1300 mA trojčlánek.
To mají všechna letadla. V soutěži za sebou každý letoun tahá 12 metrů
dlouhou stuhu, kterou se protivníci snaží vrtulí useknout a mou snahou
je, aby má zůstala celá. Dnes už mám dva lety za sebou a čeká mě
třetí. Zatím jsem na tom v průběhu asi uprostřed, na vítězství to není
a poslední nezůstanu. Soutěží se na body.“ vysvětlil jeden ze soutěžících z Valtic. „Kategorie jsou podle pohonu motorová a elektromotorová. Jedná se o makety a polomakety letadel z I. a II. světové války.
Létá společně 7 letadel po dobu sedmi minut. Tento závod je zahrnut
do republikového poháru kategorie combat. Letos je to druhý závod
seriálu a zde v Miroslavi již létáme šestým rokem,“ informoval Petr
Augusta, ředitel závodu. Ti, kteří nejsou manuálně zruční, si mohou
takovéto letadlo koupit. Je z polystyrenu a dá se pořídit za asi 5 tisíc,
vysílačka pak přijde na 25 tisíc.
/mask/

foto: AC MK

které se konají v sobotu 17. května 2008
na rybníku v D. Dubňanech (směr H. Dubňany, naproti sadu)
v době od 6.00 - 12.00 hodin.
Startovné 200 Kč. V ceně startovného pivo a klobása.
Předprodej lístků bude 16.5. od 18.00 - 20.00 hod.v místním pohostinství.

Fotbalisté opět bodovali
FC Moravský Krumlov - FK Baník Ratíškovice 2:0 (0:0)
Branky: M. Žák, T. Březina

Letní tábor pod Templštýnem
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Chatky, 5x denně strava, kurty, bazény, sportovní hřiště, táborové hry.
Přihlášky a informace: Vladimíra Rozmahelová, tel.: 605 252 489
e-mail:vladimirarozmahelova@seznam.cz
! Poslední volná místa !

BUDOSHOW 2008

V sobotu 10. května 2008 v 19.00 hod.
na zimním stadionu v Mor. Budějovicích, večer plný bojového umění.
Celým programem bude provázet moderátor rádia
Frekvence1 Dan Kostka.
Svými ukázkami se zde budou prezentovat skupiny bojového umění
z celé ČR: AIKIDO, JUDO, CAPOEIRA, TAEKWONDO, KARATE ad.
Bude ukázán plnokontaktní boj Thajského boxu. Zajímavé aplikace boje
zde předvedou oddíly Musado a Sambo. V neposlední řadě vystoupí i
pořadatel akce, oddíl vietnamského bojového umění VIET VO DAO.
Skupina rybářů Olbramovice pořádá dne 17.5.2008

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU
RAŠELÁK

Start v 6.00 hod., střídání místa v 9.00 hod., ukončení v 12.00
hod. Startovné dospělí 150 Kč, startovné děti do 15 let 100 Kč.
Občerstvení zajištěno: pivo, limo, káva, atd., tolstolobik na způsob
pana Malého, uzená cigára pana Šimka. Po skončení závodu
a vyhlášení vítězů bude slosována bohatá tombola. Je připraveno
prase, kapři a spousta dalších cen. Srdečně zvou příznivci Petrova
cechu. Bližší info:http://www.raselak.webnode.cz/

Dalším krokem k udržení v KP mělo být vítězství nad týmem Baníku Ratíškovice. To se také zrodilo, ale až ve druhé půli. V prvním
poločase si Krumlovští udržovali mírnou převahu, ale bez gólového
efektu. Příležitostí bylo dost. Už ve 2. minutě pálil Procházka do
padajícího gólmana hostí. Poté neuspěl několikrát ani Hlučil. Ve 27.
minutě střílel z trestného kopu Zelníček, ale jeho tvrdou ránu dokázal
Pelíšek v brance hostí vyrazit. I další akce první půle nenašly svůj cíl.
Hosté podnikali nebezpečné protiútoky hlavně po křídlech.
Po přestávce hra dostala více spád. Hráči šli do každého souboje
naplno a úspěch se dostavil. Po spálené šanci Zelníčka se v 64. minutě
protáhl z pravé strany Doubek a jeho přihrávku proměnil Žák střelou
pod břevno ve vedoucí gól. V dalších minutách se snažili hosté o vyrovnání. Hra se přitvrdila a často byli v permanenci lékaři obou týmů.
Potvrzení vítězství přinesla až 89. minuta. To unikl po levé straně Procházka a jeho pěknou přihrávku zasunul do odkryté branky Březina.
Domácí mužstvo se hlavně ve druhé půli vyhecovalo k výbornému
výkonu, za což sklidilo potlesk od početného publika.

FC Kuřim - FC Moravský Krumlov 2:2 (1:2)
Branky: S.Vybíral 2
Jednadvacáté kolo KP svedlo krumlovské fotbalisty do boje s celkem, který je sousedem v tabulce. Ten je na domácím hřišti nebezpečný. Hosté ale zabojovali výborně a při troše štěstí si mohli odvést
3 body. V první půli vedli už od 25. minuty 2:0 a šance na zvýšení
skóre byla velká. Byli to ale naopak domácí, kteří do poločasu hru
vyrovnali a podařilo se jim snížit na 2:1. Na začátku druhé půle
dokonce hezkou střelou vyrovnali. Pak už se tahalo na obě strany.
Z té krumlovské mohli skórovat Zelníček a Vybíral. Gól ale nepadl
ani na jedné straně, a tak se šlo do kabin po zápase s remízou. Blíže
k vítězství mělo ale hostující mužstvo.

NEDĚLE 4. KVĚTNA 2008 V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC MIROSLAV
ČTVRTEK 8. KVĚTNA 2008 V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - SOKOL PODLUŽÍ (HRUŠKY)
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

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

nová kolekce
slunečních brýlí
POLAROID 2008

