Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO
Ročník VIII.

•

Číslo 06

20. března 2009

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1

PRO
ÚŘADY
ŠKOLY
FIRMY
grafický
návrh zdarma

Cena veřejnosti za web
/Jezeřany-Maršovice/ Velkého uznání a zároveň oslav se dočkali
v Jezeřanech-Maršovicích. Tato obec, respektive její webové stánky
uspěly v soutěži Zlatý erb 2009. Získaly cenu veřejnosti. „Naše obecní
stránky vyhrály cenu veřejnosti, která se vyhodnocuje na základě poslaných hlasů občanů. Toto ocenění nás velmi těší, neboť svědčí o tom,
že naše stránky splňují to, co jsme chtěli, aby se lidem líbily, rádi je
navštěvovali a byly pro ně uživatelsky příjemné. Doufali jsme, že naše
stránky osloví i členy krajské hodnotící poroty, splní jejich hodnotící
kritéria a zabojují i v další kategorii. Ovšem tak se nestalo, a tak budeme se zájmem očekávat zveřejnění podrobného hodnocení stránek
od jednotlivých porotců, abychom příští rok mohli v této kategorii lépe
bodovat,“ vysvětlil webmaster Jan Slavík. Vyhlašování výsledků soutěže se zúčastnili a ceny převzali za obec starosta Jan Šťastný společně
se zastupitelem a zároveň správcem obecních stránek Janem Slavíkem.
Soutěž pro obec ovšem ještě úplně neskončila, neboť stále může získat
cenu veřejnosti na celostátní úrovni. Proto ti z Vás, kteří ještě nehlasovali,
a chtěli by této obci dát svůj hlas, se mohou aktivně zapojit. Z našeho regionu se ještě v této soutěži na třetím místě umístily Senorady
v kategorii Nejlepší webová stránka obce.
/mask/

U nás ojedinělý projekt
/Moravský Krumlov/ Již několik měsíců poutají pozornost veřejnosti ohromná zrcadla vyrůstající v areálu fotovoltaické elektrárny
v lokalitě Lerch nad Moravským Krumlovem. Po připojení do sítě prodělává elektrárna zkušební provoz, který má otestovat funkčnost celého
zařízení. „Jedná se o ojedinělý systém natáčecích panelů, doposud největší ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon panelů je 432 kW.
Díky natáčecí konstrukci systém v maximální míře využívá slunečního
svitu s účiností o 30% vyšší než klasické stacionární systémy. Výstavba
je nyní v dokončovací etapě,“ uvedl autor projektu Eduard Čech. /abé/

Bentonit opět předmětem svárů
/Ivančice/ Firma Bentex Bohemia, která vlastní těžební práva
na ložisko bentonitu v Ivančicích,
učinila městu nabídku pronájmu pozemků za účelem těžby.
V této nabídce firma splnila
všechny podmínky, které si město
v souvislosti s případnou těžbou
v minulosti dalo. Dokonce v některých bodech byla velkorysejší,
než by bylo nutné.
Tato situace byla pro radní natolik závažná, že ji přenesli na zasedání zastupitelstva a před širokou
veřejnost. Nešlo sice o okamžité
schválení smlouvy a povolení
těžby, ale i tak se otevřela bouřlivá
debata o možných variantách.
V úvodu zasedání představitelé
firmy Bentex Bohemia seznámili
všechny přítomné se svým záměrem - těžit a za jakých podmínek.
„V této firmě došlo k významným organizačním a personálním změnám, ale také k posunu
ve znění smlouvy, proto jsme
povinni tuto záležitost hlavně
s veřejností projednat. Uzavření
smlouvy je sice v kompetenci
rady města, přesto se obracíme na
veřejnost. Dostali jsme i návrh od
společnosti na eventuální vstup
jako společníka s obchodním
podílem v rozsahu 10 procent,“
sdělil starosta Vojtěch Adam.
Na něj reagoval zástupce firmy.
„Jsme vlastníky těžebních práv a
snažíme se s městem domluvit, za
jakých podmínek v dané lokalitě
těžit bentonit. Jedná se o nerost,
který je státu. A stát prostřednictvím těžebních práv určuje
dotyčného, aby nerost vytěžil. My
se musíme domluvit s vlastníkem
pozemků, což je město, na podmínkách užívání pozemku k těžbě
a následné rekultivaci. Musíme
jít dál a naše návrhy se objevily
v návrhu smlouvy. Zřídili jsme
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ještě jeden rekultivační fond,
který ze zákona musíme mít. A
musí být zaplacen před zahájením
těžby. Máme i jiné návrhy, jsme si
vědomi toho, že zasáhneme do vašeho komfortu. Navrhujeme dávat
3 procenta ze zisku na sportovní,
charitativní a jiné společenské
záležitosti,“ informoval Martin
Zvěřina, jednatel a majitel firmy
Bentex Bohemia.
Na zastupitelstvu padlo hodně
námitek z řad veřejnosti na případnou těžbu nerostu. Jednalo se
o rekultivaci, deponii zeminy, nákladních autech, prašnosti, mostu
a dalších záležitostech. Padala i
silná slova o lhářích, kdo jím je
nebo není, diskuze byla vášnivá
a hlučná až příliš. Zástupci firmy
ale dokázali všechny argumenty
vysvětlit a zdůvodnit.
Společnost by byla schopna ložisko vytěžit za dva až čtyři roky.
V lomu by měl být jeden pásový
kolový nakladač, jeden buldozer,
nákladní auta místních dopravců,
čistící linka techniky a skladové
hospodářství. Přesto zásadní
otázkou pro zastupitele bylo, zda
těžit či ne. Padla varianta odkoupení těžebních práv městem a zaplacení ložiska státu. Tyto peníze

by šly z rozpočtu města. Ložisko
má v současnosti průměrnou
hodnotu něco přes 41 milionů.
Martin Zvěřina nesdělil, na kolik
si cení těžební práva, ale šlo by
o miliony korun. Nicméně město
na to nemá a jeho problém by odkup stejně nevyřešil. Je to proto,
že bentonit je pro ČR výhradní
nerost a podléhá zvláštnímu režimu. Stát by kupříkladu mohl
za rok po městu chtít, aby jako
majitel práv začalo těžit.

Hrozí nemocnici pokuta?
/Ivančice/ Problém s poplatky má krajská nemocnice v Ivančicích.
Zřejmě bude platit pokutu 50 tisíc. Jmenovaná nemocnice se stejně
jako zbývajících sedm zdravotnických zařízení připojila ke krajskému
nařízení, a od počátku února nevybírá regulační poplatky od těch pacientů, kteří podepíší darovací smlouvu. Přesto, že plnila jen příkaz,
je nyní popotahována zdravotní pojišťovnou, protože to údajně nedělá
v souladu se zákonem. „V polovině února tady byla pojišťovna na revizi. Pak proti naší nemocnici zahájila správní řízení. Údajně porušujeme
zákon o zdravotním pojištění,“ uvedl pro MF Dnes ředitel ivančické nemocnice Jaromír Hrubeš. Na jaký konkrétní problém kontroloři přišli,
nebylo sděleno. Zdravotní pojišťovny byly Ministerstvem zdravotnictví ČR vyzvány, aby kontrolovaly právě vybírání poplatků. Z dostupných informací víme, že žádná další z jihomoravských nemocnic tento
problém nemá. Důvod, proč takto dopadla právě nemocnice v Ivančicích, je otázkou. Zatím nebylo žádné další správní řízení zahájeno
i přes to, že kontroly proběhly i v jiných nemocnicích.
/mask/
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Problém bentonit se před zastupitelstvem valí od roku 1992, kdy
bylo ložisko otevřeno.
Nebylo by proto nejlepší ložisko vytěžit a vytěžit také maximum z plánované rekultivace?
Z vizualizací po rekultivaci je patrné, že by na místě lomu mohla
být třeba vodní nádrž k rekreaci
s lesoparkem. Do jaké míry jsou
návrhy firmy Bentex Bohemia
pro zastupitele a veřejnost vyhovující, ukáže další jednání. /jak/
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ORIGINÁL DRESY A OBLEČENÍ:
Manchester, Arsenal, Chelsea, Real,
Barcelona, Juventus, Liverpool, ...

ke kopačkám TOP stulpny UMBRO
(anglická reprezentace)

ZDARMA

REKORDNĚ NÍZKÉ CENY !!!
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Evropské dotace podpoří V Krumlově byla otevřena poslanecká kancelář
Krumlov/ V pátek ře, že se tu poslanecká kancelář zatím žádný příspěvek neměla, je to dobře, hodlám s kolegy boobnovu kaple a hřbitova 6. /Moravský
března byla slavnostně otevřena otevírá, můžeme si rozdělit práci, musím nejprve klima vstřebat. jovat za plošné zrušení poplatků
/Rybníky/ Topanov, nebo také Tupanov, je název zaniklé obce, po
níž se dodnes zachovala kaple sv. Markéty stojící uprostřed hřbitova
obehnaném kamennou zdí s dostavěnou márnicí. Jedná se o nenápadný
pahorek nad obcí Rybníky. Obec, která je vlastníkem staveb, již dva
roky usiluje o získání finančních prostředků na obnovu Topanova.
V letošním roce se zdá, že se poprvé ve své historii celý areál dočká
kompletní stavební obnovy. Investice ve výši 6 milionů korun umožní
Program rozvoje venkova ČR, kde žádost obce uspěla. Jedná se tak
o první projekt financovaný s podporou evropských fondů v obci.
„V současné době zahajujeme administrativní přípravu projektu,
výběrového řízení na dodavatele vybraných prací a služeb, publicitu
projektu. Projekt by měl být ukončen do prosince roku 2009. O slavnostní „otevření“ areálu budeme veřejnost jistě informovat. Nyní je vše
před námi a přejeme si, aby se vše zdárně podařilo zrealizovat,“ sdělila
starostka obce Rybníky Ing. Hana Kunčáková.
V rámci projektu bude opravena kaple, dnes prázdná a nevyužitá
márnice a celá ohradní zeď včetně úpravy okolí. Snahou projektu je
obnovení historicky a kulturně cenného souboru staveb a jeho většího
zpřístupnění veřejnosti. V márnici je plánována malá expozice o celé
historii Topanova. Cílem je zviditelnění areálu ve vazbě na rozvoj poznávacího cestovního ruchu a historie nejen v obci Rybníky, ale i v širším okolí. Projekt je plánovanou atraktivitou na připravované Páteřní
cyklostezce Krumlovsko – Jevišovicko a bezesporu přispěje ke zvýšení
návštěvnosti území a uchování kulturního dědictví. Na získání dotace
a význam projektu je obec Rybníky právem hrdá.
/abé/

PNEUSERVIS
Petr Bašta

SKLADEM LETNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY
motocykly • osobní auta • dodávky

PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL
Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

kancelář nové poslankyně Ireny
Kočí v Moravském Krumlově. Je
to zde historicky první instituce tohoto druhu. Neformálního otevření
se zúčastnili osobnosti politického
i veřejného života v regionu. Kancelář pro veřejnost bude fungovat
od pondělí do pátku od 9 do 12
hodin s tím, že v pondělí je poslanecký den, kdy bude paní poslankyně k dispozici návštěvám.
„V době nepřítomnosti paní poslankyně budu domlouvat schůzky, je na mně, abych dbala o program a návaznost jednotlivého
časového plánu, aby se nekřížil a
byl plynulý. Práce poslankyně je
velice náročná a záležitostí k plnění je hodně. Dá se říci, že jsem
takový styčný důstojník. Od pondělka se provoz poslanecké kanceláře rozebíhá naplno, schůzky
je možné si domluvit i mimo pracovní dobu,“ objasnila fungování
asistentka Milada Pelajová.
„Myslím si, že je jenom dob-

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

když to takto řeknu, a každá ruka
k dílu, která bude pomáhat, je
vítaná a pozitivní. Okres Znojmo
má své problémy a jsme teď dva
lobisté, abychom tlačili na kraj,
kde je paní poslankyně zastupitelkou, ale i v Praze, aby finanční
prostředky tekly do našeho regionu,“ ocenil na setkání stranický
kolega poslanec Ladislav Skopal.
A jak své dosavadní působení
v parlamentu zhodnotila sama
poslankyně Irena Kočí? Položili
jsme jí pár otázek.
Jak máte zorganizovanou práci? Práce poslankyně a fungování
na radnici se kloubí dobře, protože
pondělky jako poslankyně mám
volné a právě v tyto dny jsou zastupitelstva. Takže zastupitelstvo
jsem nevynechala. Obtížnější je
skloubit práci ředitelky DPS. Navíc teď bylo dosti hektické období,
protože bylo dost mimořádných
schůzí poslanecké sněmovny.
Situace se ale ustálila, a tak mám
více času i na tuto práci.
Co Vy a poslanecká sněmovna?
V protokolu se ještě tak přesně
nevyznám, v budovách už ano.
Je to velké bludiště, ale už se tam
vyznám. Překvapilo mě, že mě
mile přivítali i poslanci z koalice.
Rivalitu zatím nepociťuji, a to se
mi líbí. Pomalu si zvykám, i když
je to náročné, jednání jsou mnohdy dlouhá a vyčerpávající, ale
pestrá (smích) a poslední dobou
trochu bojovnější. Já sama jsem

Je to i o zkušenostech.
Budete kandidovat i v příštích
volbách? S kandidaturou počítám, počítá s ní i vedení krajské
organizace ČSSD. Pak už záleží
jen na voličích.
Čemu se věnujete jako poslankyně? Minulý týden jsem byla
schválena do zdravotního výboru
parlamentu, kde jsem se zúčastnila i jednoho sezení. Myslím si, že

ve zdravotnictví. Mám k tomuto i
profesně blízko. Do jiných výborů a komisí jsem se zatím nehlásila, protože jako nováček musím
vstřebat hodně nových informací.
Čemu se věnujete v Moravském Krumlově? Na funkci radní
jsem rezignovala, zůstala jsem
zastupitelkou a pracuji v komisi
bytové, zdravotní, sociální, kulturní a životního prostředí. /mask/

OZNÁMENÍ
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Okresní organizace Znojmo oznamuje otevření nové kanceláře
v DPS - Jiráskova 634, Moravský Krumlov
Nabízíme služby: • odborné sociální poradenství
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Pracovní doba: každé liché pondělí v měsíci od 9.00 do 11.00 hod.
Přijďte nás navštívit a využít našich služeb!

Odevzdali třináct zbraní
/Znojemsko/ Za první měsíc zbraňové amnestie obdrželi policisté
na Znojemsku celkem třináct zbraní. Jedná se o osm dlouhých (např. kulovnice, malorážky, brokovnice) a pět krátkých pistolí a revolverů. „Asi
tři zbraně pocházejí ze druhé světové války. Pistole a molorážka
neměcké výroby. Raritou je i ruský samopal, se kterým prošel frontu
sovětský voják. Potom jej prý daroval muži, jehož syn válečnou zbraň
nyní odevzdal. Čtyři zbraně jsou vyrobené u nás (jedna v ČZ Praha a tři
ve Zbrojovce Brno), další dvě ve Francii a po jedné v Itálii, Rakousku,
Belgii a Kanadě. Všechny obratem předáváme policejním specialistům
do Brna. Hotovou expertizu má již jedna z odevzdaných zbraní. Je
to francouzská brokovnice dvojka vyrobená před rokem 1890. Tuto
historickou dlouhou zbraň kategorie D dostane majitel zpět,“ uvedla
znojemská mluvčí PČR Lenka Drahokoupilová.
/abé/

ÚČETNICTVÍ

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

čerpadla a filtry
pro Vaše jezírko
VŠE NOVÉ, ZÁRUKA 2 ROKY
LIKVIDUJEME SKLADY NA

www.fontany.net

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
CEMENT
252,- Kč vč. DPH

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Zveme Vás do nově
otevřené prodejny
zahrádkářských potřeb.

polystyren fasádní 10 cm

81,- Kč vč. DPH

Rozšířená nabídka
zahradních substrátů

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

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
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IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

JI

Široký sortiment osiv, hnojiv,
krmiv a zahradních doplňků.
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512
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Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

P

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin
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Ochotníci z Lesonic nastudovali hororovou komedii Občanská bezpečnostní
/Lesonice/ Členové TJ SOKOL pro jejich soubor jak z hlediska jak s náročným textem, tak i se která se bude konat ve dnech
komise informuje
založili ochotnické divadlo. obsazení, tak i technického vy- situacemi, kdy se na jevišti setká- 3.- 5. dubna 2009.
Navázali tak na tradici, která
spadá do 30. let minulého století.
Soubor má 10 až 15 členů. V případě potřeby jsou ke spolupráci
přizvání i další příznivci ochotnického divadla.
Na podzim roku 2006 nastudovali komedii „Obecní hrdina“
autora Nikoly Manzariho v překladu Jana Makariose. Hra měla
premiéru 3. února 2007. Pro
velký úspěch byla třikrát reprizována. Tuto hru navštívilo asi 500
diváků nejen místních a z okolních vesnic, ale i z nedalekého
Moravského Krumlova a Brna.
Povzbuzeni tímto úspěchem
přikročili ochotníci k výběru
další hry, která by byla vhodná

bavení (kulisy, jevištní technika)
apod. Volba padla na hororovou
komedii s detektivní zápletkou
„Hrobka s vyhlídkou“. Autorem
této hry je Norman Robbins a
přeložil ji Alex Jerie. Režie se
ujal zkušený Josef Kocáb, který
do hry obsadil dámy a pány:
Lucii Hejralovou, Janu Pavlíčkovou, Zdeňku Procházkovou, Janu
Vaníčkovou, Lenku Vaníčkovou,
Jitku Vávrovou, Miroslava Hejrala,
Rudolfa Pazourka, Jindřicha Vaníčka a Jindřicha Vaníčka juniora.
Jevištní techniku zajišťuje Martin
Záviška a zdárný průběh hry vždy
sleduje paní Milena Chvalovská.
Herci si zaslouží pochvalu jednak za to, že se museli vyrovnat

vají všechny zúčastněné osoby,
což není zdaleka tak jednoduché,
jak by se zdálo. Ovšem i s těmito
záludnostmi se celý divadelní
kolektiv vyrovnal a připravil tak
divákům příjemný večer. Premiéra této hry byla 14. února, reprízy
pak 15. února, 7. a 14. března.
Nastudováním hry práce členům ochotnického divadla nekončí. Je nutné připravit a zajistit sál,
kostýmy, jevištní techniku - světla,
ozvučení, hudbu, kulisy a dekorace, které celé představení dotvářejí.
Jak se nastudování nové hry
„Hrobka s vyhlídkou“ divadelníkům z Lesonic povedlo, mají možnost ukázat na VI. přehlídce sokolských divadel v Boskovicích,

To vše a další práce, které je
a bylo nutné zajistit pro zdárný
průběh představení, si obstarávají
členové souboru vlastními silami
za vydatné spolupráce obecního
úřadu, TJ SOKOL, přátel a místních spoluobčanů. Za tuto pomoc
členové ochotnického souboru TJ
SOKOL všem upřímně děkují.
Diváci a přátelé ochotnického
divadla pak děkují ochotníkům
z Lesonic za příjemné zážitky při
sledování hry. Přejeme všem hodně úspěchů na divadelní přehlídce
v Boskovicích a již dnes se těšíme na další divadelní představení, která, jak doufáme, budou
v blízké budoucnosti následovat.
Zlomte vaz!
/Dr. Vr./

Paní Marie Vránová slaví 105 narozeniny

Při hledání podkladů pro publikaci ke stému výročí krumlovské
měšťanky jsem měla vzácnou příležitost setkat se s paní učitelku
Marii Vránovou. Tato milá dáma
je výjimečnou osobností nejen
z hlediska profese. Většinu z nás
převyšuje také v jiném ohledu,
neboť se 22. března dožívá mimořádného věku 105 let. Marie

•
•
•
•

Vránová je již dva roky nejstarší
občankou Jihomoravského kraje
a patří mezi nejstarší občany ČR.
Náš článek k narozeninám Paní
učitelky zahrnuje kromě obvyklých přání také stručný životopis.
Především jejím žákům je určeno
připomenutí jejího učitelského
působení.
Paní Marie Vránová, rozená Win-

klerová se narodila 22. března
1904 ve Svitávce. Dětství prožila ve Sloupě u Macochy, mládí
v Ivančicích. Navštěvovala rodinnou školu Vesna v Brně, poté
Gymnázium v Ivančicích, kde
v roce 1926 maturovala. Od roku
1927 začala učit, přitom ale externě studovala český a německý
jazyk na filozofické fakultě Brně.
První učitelské zkušenosti získala
na obecných školách v Jamolicích, Maršovicích a v Tavíkovicích. Poté, co v roce 1934 složila
potřebné zkoušky, nastoupila na
Měšťanskou školu v Moravském
Krumlově. Zde vyučovala kromě
češtiny a němčiny také nepovinnou francouzštinu, tělocvik a
zpěv. V Krumlově učila do záboru
města v roce 1938. Pak přešla
s částí pedagogického sboru do
Dobřínska, kde byly provizorně
umístěny třídy měšťanské školy.
Při zaměstnání si doplnila aprobaci ze zeměpisu a dějepisu. V roce
1942 se vdala za tavíkovického
mlynáře Stanislava Vránu a až do
roku 1948 se věnovala mateřským

povinnostem. Toho roku v září
nastoupila do školy v Rouchovanech, kde učila až do odchodu
do penze do roku 1964. Láska
ke kantořině ji však provázela i
v letech zaslouženého odpočinku,
a tak do roku 1972 ještě vypomáhala v Rouchovanech, ve Višňovém a na učilišti v Tavíkovicích.
Školní službě se paní Vránová
věnovala plných 37 let. Učila
ráda a žáci na svou paní učitelku
rádi vzpomínají. Bývala častým
hostem srazů spolužáků, ať již
bývalých žáků z krumlovské či
rouchovanské měšťanky. Byla to
výjimečná setkání, vždyť kterým
osmdesátníkům se poštěstí pozvat
si na sraz i svoji paní učitelku.
Na závěr přejeme Paní učitelce
k životnímu jubileu, ať jí zdraví
slouží a také další léta ať může
prožívat ve společnosti svých
blízkých. Ve chvíli, kdy jsem
psala tento článek, ležela paní
Vránová v nemocnici ve Znojmě.
Přeji jí brzké uzdravení a radost
z nadcházejícího jara.
Eva Grunová, Petrovice

slevy pro firmy a stálé zákazníky
prodej nových i starších ND a příslušenství
kompletní služby a poradenství ohledně nákupu a prodeje Vašeho vozu
zdarma likvidace pojistných událostí při splnění podmínek

AKCE BŘEZEN: ZDARMA - prohlídka Vašeho vozu včetně protokolu o stavu

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

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

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

Odstávka na 3. bloku vstoupila do poslední třetiny a ostatní bloky
vyrábí energii standardním způsobem. V této situaci zaujala pozornost
komisařů porucha přímotopu. Několik slov o ní: na 2. bloku dukovanské elektrárny došlo 19. února v 19:27 hod. k iniciaci elektropožární
signalizace (EPS) ve skladu jeřábů. Jednotka hasičů, která vzápětí
dorazila do skladu, konstatovala zahoření přímotopu, jenž byl uhašen
před jejím příjezdem obsluhou. Příčinou požáru byla technická závada elektrického regulátoru teploty. Vzniklá škoda nepřesáhla 500 Kč
a vše bylo klasifikováno jako neobvyklá událost. I když možnost
rozšíření a další škody byla nulová, je patrno, že i takovým drobným
událostem je přikládána patřičná vážnost.
Minule jsem se zmínil o renesanci italské jaderné energetiky. V úterý
24. února 2009 podepsal francouzský prezident Nicolas Sarkozy a italský premiér Silvio Berlusconi smlouvu o zahájení úzké spolupráce při
výstavbě jaderných bloků v Itálii. V dohodě se mluví o výstavbě čtyř
bloků 3. generace. Národní společnosti ENEL (Francie) a EdF (Itálie) se připravují na okamžik, kdy bude v Itálii schválen nový zákon
umožňující výstavbu JE v Itálii. Po referendu v roce 1987 byl jaderný
program na dlouhých 22 let zastaven. Pokud nová iniciativa projde
parlamentem, nové bloky by mohly být v provozu po roce 2020.
V Paříži proběhlo 25. - 26. 2. 2009 setkání GŘ a CEO největších
energetických společností, které provozují JE na téma zajištění bezpečnosti a spolupráce v rámci WANO za současných ekonomických
a politických podmínek. Nový předseda WANO p. Laurent Stricker
řekl, že za současných podmínek může jaderná energetika přežít a dále
se rozvinout jedině za předpokladu, jestliže současní leadři v jaderné
oblasti uplatní silné vedení v otázkách jaderné bezpečnosti.
8.3.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

§ Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Vážený pane doktore, obracím se na Vás s prosbou o radu. V roce
2003 jsem se oženil a vzal si se svojí manželkou společný úvěr u banky na koupi bytu přes RK do společného vlastnictví. Za úvěr na koupi
bytu jsem ručil zástavou svého nového domu, který jsem dostal darovací smlouvou od svoji babičky. Úvěr u banky po dobu manželství
splácela svým jménem manželka, protože její plat byl vyšší než-li můj.
V roce 2008 jsem se rozvedl, od manželky odstěhoval a trvale odhlásil.
Moje ex-manželka platí úvěr nyní a neustále sama. Já ji ale nadále
ručím svoji nemovitostí, protože si dosud zástavu nepřevedla na sebe a
na moji prosbu nereaguje. Stále jen tvrdí, že hypotéku splácí a splácela i v době manželství a byt bude proto jedině jejím vlastnictvím. Dotazuji se, zda v době manželství šly splátky na úvěr jako společné a jestli
v tomto případě mám nějaký nárok úhrady z účasti splaceného úvěru
za dobu manželství. Nevím, co mám podniknout, aby zástava moji nemovitosti přešla na manželku a nemovitost mně byla vrácena bankou.
Předem děkuji za odpověď.
Ve Vašem případě je věc třeba vyřešit v rámci vypořádání vašeho
společného jmění manželů s bývalou manželkou, protože všechny
skutečnosti, které ve své otázce nastiňujete, je možné právě v této
dohodě či smlouvě řešit. Pokud jde o byt, který jste kupovali v době
manželství, měl by být ve vašem společném jmění manželů a je třeba
tento byt vypořádat (dle popisu případu asi tak, že zůstane Vaší bývalé
manželce), samozřejmě je třeba také vypořádat hypotéku k tomuto
bytu, včetně vyřešení zástavního práva (z Vašeho dotazu není zřejmé,
zda-li je možné zástavu převést na byt či nikoliv).
Máte také pravdu v tom, že i když za dobu manželství platí hypotéku
jen jeden z manželů, jsou peníze ze společného jmění manželů a hypotéku tedy de facto platíte stále společně stejně jako jiné náklady, které
za manželství máte.
V dohodě o vypořádání zaniklého společného jmění manželů je tak
třeba mimo jiného vašeho společného majetku v manželství vypořádat
vlastnictví k bytu, dále hypotéku k tomuto bytu (kdo ji převezme)
a v součinnosti s bankou zajistit převzetí úvěru na Vaši bývalou
manželku a dále převod zástavy. Dům, který jste dostal darem od své
babičky, není předmětem společného jmění manželů a nebude se tedy
mezi vámi vypořádávat.
Na závěr ještě podotýkám, že pokud nebude s Vaší manželkou možná jakákoliv dohoda o vypořádání vašeho společného majetku z manželství, je jedinou možností řešit věc soudní cestou, popřípadě zkusit
jednat s bývalou manželkou přes nějakého prostředníka.
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Projekt „Nad městem“ v Ivančicích brzy ve finále

Při příležitosti blížícího se Dne
otevřených dveří projektu „Nad
městem“ v Ivančicích jsme si dovolili připravit pro Vás rozhovor
s Ing. Bronislavem Daněčkem
- majitelem developerské společnosti MAXMONT, která je
investorem projektu výstavby
rodinných domů.
Představil byste nám Vaši
společnost a její aktivity?
Společnost jako taková se zabývá vlastní developerskou činností,
tzn. komplexní přípravou lokality
a následnou výstavbou rodinných
domů. Jedná se o poměrně dlouhý proces, který obsahuje detailní
přípravu a precizní práci. Od vyjednávání s vlastníky pozemků,
získání všech razítek a povolení,
až po samotnou realizaci stavby.
O to je vždy příjemnější konečná
fáze projektu, tzn. spokojený zákazník, který byl, je a bude alfou
i omegou mého podnikání.
Zabýváte se kromě developerských projektů i klasickou
stavební činností?
Ano, to je pro nás velká výhoda oproti ostatním developerům.

Výstavbu provádíme prostřednictvím našich zaměstnanců.
Většinu stavebních řemesel jsme
schopni pokrýt svými zaměstnanci, z nichž někteří pracují
pro naši společnost již více jak
10 let. Stejné je tomu i u našich
subdodavatelů. Dbám na důvěru
a kvalitu, a proto se postupem
času ustálil okruh lidí a firem kolem mne. Po všech těch letech na
sto procent vím, co jsme schopni
zvládnout a v jaké kvalitě.
Co Vás vedlo k realizaci výstavby rodinných domů v Ivančicích?
Byly to mé zkušenosti z předchozí praxe a také chuť i příležitost v této lokalitě něco zrealizovat. Navíc mne Ivančicko, resp.
Ivančice samotné vždycky lákaly
kvůli historii spojené s p. Menšíkem, mým oblíbeným hercem :-)
Čím nejvíce Vás lokalita projektu oslovila?
Rozdělil bych tuto odpověď
na dvě části. Ivančice jako
město, které je svou občanskou
vybaveností naprosto samostatné
- obchody, pošta, mateřská ško-

la, základní škola, střední škola,
nemocnice, a zároveň bez přítomnosti problémů velkého města.
Přitom svou polohou nabízí velmi
dobrou dostupnost do Brna, ať už
veřejnou dopravou nebo autem.
Dokonce autem jste v centru Brna
za takřka dvacet minut.
Lokalita Brněnka mne oslovila
jako vstupní brána do města a
zároveň perspektivností svého
budoucího vývoje.
Jak byste charakterizoval
zákazníka, pro kterého jsou tyto
rodinné domy určeny?
Vhodným obyvatelem tohoto
nového, cihlového, prostorného
a opravdu precizně postaveného
domu je v podstatě kdokoliv,
kdo chce využít výhody bydlení
v soukromí rodinného domu na
menším městě. Dle našeho mínění a i původních představ je však
dům ideální především pro rodiny s dětmi, které touží po prostorném a praktickém bydlení za
rozumnou cenu. Tomu odpovídá
i právě probíhající jarní akce
– PŮLMILIONOVÁ SLEVA
Z CENY DOMU. Tato akce je
časově omezena pro rezervace do
30.4.09. Při příležitosti této slevy
také proběhnou dne 3. a 4. dubna
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
na které jsou tímto všichni čtenáři
a zájemci srdečně zvaní.
Jaké další výhody můžete
zájemcům o tento projekt nabídnout?
Určitě je to provedení domu
ve standardu HOBBY, které dává
zákazníkovi možnost dokončit
uspořádání interiéru dle svých
možností a potřeb! I z hlediska
velikosti užitných a obytných
ploch jsou domky spíše nad úrovni standardu v dané kategorii, což
vidíme, jako nespornou výhodu

tohoto projektu.
Na koho se mohou zájemci
v případě zájmu o konkrétnější
informace obrátit?
Výhradním prodejem rodinných domů v rámci projektu Nad
městem je pověřena realitní společnost Gaute, a.s., která vzešla
jako vítěz z výběrového řízení,
jež jsme pořádali. Konkrétně se
o více informací můžete obrátit
na p. Davida Trlla - 737 908 347
nebo na p. Petra Charváta 739 602 406. Více informací také
lze získat na webových stránkách
www.domyivancice. cz.
Na jakých projektech byste
mohli prezentovat své reference?
Podnikám už od roku 1995 a
od té doby jsme zrealizovali cca
150 domů. Posledních deset let se
věnujeme právě developerským
projektům. Doporučuji čtenářům,
pokud by měli zájem o koupi
našeho domu nebo inspiraci, aby
si zajeli přímo na místo některé
námi zastavěných lokalit. Konkrétně Brno-Chrlice ul. Spádová
a K Sídlišti, Přízřenice ul. Zelná,
Holásky ul. Popelova, v Sokolnicích ul. Slanisko…

Máte podnikatelské aktivity i
v jiném oboru?
Jsme sice hlavně developerská
a stavební společnost, ale máme
také částečně své aktivity v realitní, či obchodní oblasti.
Jistě, jste hodně pracovně vytížený. Kolik hodin denně v průměru pracujete?
Pracuji dle potřeby naší společnosti, nikdy jsem nepočítal počet
odpracovaných hodin. Má profese je mi zároveň i koníčkem, takže by se tento čas obtížně měřil.
Zbývá Vám čas na odpočinek?

Ano, postupem času jsem
zjistil, že je důležité si udělat čas
i na odpočinek. Ať již pasivní,
kdy trávím čas s rodinou, knihou
nebo aktivní, kdy s manželkou
jdeme na squash nebo vyrazím
načerpat síly rybolovem. Mám
svá oblíbená místa, která mne
vždy dokáží nabít energií.
Stavíte rodinné domy valnou
část svého života. Vy sám dáváte
přednost bydlení v bytě nebo rodinném domě?
Dávám přednost bydlení v rodinném domě. Se svou rodinou
bydlím v rodinném domě, který
je téměř totožný v projektu Nad
městem. Mimochodem tento typ
domu je mezi našimi zákazníky
nejoblíbenější.
A plány do budoucna?
Pokračovat v získaných tradicích výstavby rodinných domů
a udržet nejvyšší kvalitu stavebních prací. V rámci nových trendů
ve výstavbě se snažím postupně
zavádět do praxe nové stavební
materiály, tak bych se rád ubíral
i touto cestou.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho, jak pracovních, tak i osobních
úspěchů do dalších let.
/LZ/

www.alma.cz
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Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:str

Vedoucí úseku jakosti
Náplň práce:

evidence a řešení reklamací od zákazníků a interních neshod,
vytváření firemních předpisů a udřování systému jakosti,
sledování a statistika kvality, vedení auditů (certifikační, klientské)

Požadujeme:

SŠ/VŠ strojírenského zaměření, AJ - komunikativní úroveň, NJ výhodou,
znalost technické dokumentace a norem ISO, práce na PC

Samostatný technik - kvalitář
Náplň práce:

provádění vstupních kontrol a zpracování protokolů, evidence a řešení
reklamací k dodavatelům, řešení problémů s kvalitou ve výrobě,
zpracování analýz zmetků z výroby

Požadujeme:

SŠ tech. směru, orientace v tech. dokumentaci, znalost AJ, práce na PC

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
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MÁME PRO VÁS
KATALOGY

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ:

Jsme profesionální autoservis, který nabízí svým zákazníkům
komplexní služby pro jejich automobily.
•
•
•
•
•
•
•

Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Mechanické opravy
Pneuservis
Měření emisí (NM, BA, LPG)
Brusírna válců
Elektrik. práce a diagnostika motoru
Prodej autodílů na všechny značky

Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
•
•
•
•
•

M1
N1
L
O1
O2

- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

ABC tours, Alexandria, Ancora, Atis, BK tour, Bohemian Fantasy, Canaria
travel, Cílka, Cool travel, Czech holidays, Čebus, Čedok, Emma, Eso
travel, Exim tours, Firo tour, Galatea, GTS travel, Hellas tour, Intertrans,
Kovotour plus, MTM tour, Natour, Neckermann, Nikal, Pressburg, Retour,
Siam travel, Tipatour, Tomi tour, Tourbus, VHT tour, Victoria, Voma, ...

KROMĚ DOBRÉ KÁVY VÁM POSKYTNEME
•
•
•
•
•
•

úplnou nabídku katalogů našich smluvních partnerů
on-line aktualizaci akčních nabídek a last minute
on-line ověření volných míst a rezervaci termínů
sepsání cestovní smlouvy vč. pojištění (i proti stornu)
převod platby za zájezd na účet CK internetbankou
zaslání cestovních dokladů a voucherů na Vaši adresu

... a to zcela zdarma a na jednom místě !!!
VŠECHNY LETOŠNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY BUDOU ZAŘAZENY
DO SOUTĚŽE A SLOSOVÁNÍ. VÍTĚZ SI VYBERE Z TĚCHTO CEN:

• TANDEMOVÝ SESKOK PADÁKEM
• LET HORKOVZDUŠNÝM BALÓNEM
• ROMANTICKÝ VÍKEND PRO DVA
Podmínky soutěže: Do slosování budou zařazeny všechny cestovní smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy
uzavřené v naší kanceláři od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Slosování smluv bude 5. ledna 2010. Výherce bude
o výhře vyrozuměn poštou a uveřejněn v následujícím vydání novin Zrcadlo. Výherní poukázka, kterou od nás obdrží,
bude platná do 31. prosince 2010. Výherce ji může uplatnit sám nebo ji věnovat svým blízkým jako dárek. Poukázka
není směnná za hotovost a lze ji uplatnit pouze jednou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel
soutěže, změnu výher nebo zrušení soutěže, a to bez udání důvodů.

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU!
VOLEJTE 515 321 099, nebo 602 782 232

nebo své požadavky pošlete na jana@tmktravel.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39,
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
NOVOU EXPOZICI

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
VYSTAVENÝCH SESTAV
DO 31. BŘEZNA 2009
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka

IVANČICE v 15. až 16. století

Po skončení třicetileté války (1618-1648) byly Ivančice pouze
stínem bývalé velikosti, výstavnosti bohatství, školství i českého ducha. Během války bylo město několikrát obsazeno vojskem. V roce
1625 byla krutá zima, která zničila vinohrady, o dva roky později
byly zničeny celé ulice a předměstí, které již nebyly obnoveny, a ke
konci války vypukla v Ivančicích epidemie moru. Došlo také ke změně majitele krumlovského panství. Příslušníci rodu pánů z Lipé, kteří
příznivě ovlivňovali život v Ivančicích, byli zbaveni majetku, museli
odejít ze země a panství bylo v roce 1622 prodáno knížeti Gundakaru
z Lichtenštejna. Po skončení války bylo město vylidněno, ještě 25 let
po skončení války byla více než polovina domů pustých, ani polovina
polí nebyla obdělána a z vinic asi čtvrtina. Ivančice klesly v pořadí
moravských měst až na osmadvacáté místo.
V dalším století byly Ivančice městem řemeslníků, kupců a vinařů.
Vládlo cechovní zřízení a zdatnost řemeslníků se projevovala jejich
účastí na trzích v širokém okolí. Zvláště hrnčíři měli velkou tradici
a vyváželi své zboží až do Rakouska. Upadalo vinařství, byly vysazovány ovocné stromy. Zvláště místní odrůda třešní „Skalka“ byla velmi
ceněná a v polovině 19. století se třešní vyvezlo ročně přes 250 vozů.
Napoleonské války znamenaly pro ivančické obyvatele značné útrapy
a pro město velkou finanční škodu.
Za tereziánských reforem pozbylo město hrdelní právo, které dodnes
připomíná kopec Šibenice. Z reformy školství vzešla dvoutřídní
škola. Na druhém stupni se učilo jen německy, následkem toho bylo
jednak poněmčování mládeže a jednak nedostatečná výuka, když děti
látce v němčině nerozuměly. Od roku 1862 se změnila na školu hlavní
a r. 1872 na měšťanskou a to nejprve německou a od r. 1884 českou.
Ivančice byly v 19. století jedním ze středisek národního obrození na Moravě. Nejvýznamnější postavou byl kněz Tomáš Procházka
(1803-1858), který se nejvíce přičinil o postupné počešťování města.
Jeho žáci, kteří koncem století získali většinu ve správě města, počeštili školství a zřízením peněžního ústavu vytvořili základ mj. i pro
výstavbu škol a kulturních podniků. Působením Procházkovým a řady
českých učitelů se Ivančice staly kulturním střediskem Moravy.

Rytina 1878 - staré provedení pilířů

Přelomovým rokem byl rok 1848, po kterém dochází k reorganizaci veřejné správy. V Ivančicích se usídluje okresní soud a berní
úřad. Starostou se stává Antonín Worel, za jeho působení a dalších
starostů se dávají do pohybu veřejné práce, jako dláždění náměstí a
ulic, budování kanalizace, stavba nové školy na Komenského náměstí.
V roce 1859 se zakládá nemocnice, o třicet roků později rolnická škola,
jedna z nejstarších na Moravě. Zdárný vývoj města byl narušen obsazením Ivančic pruským vojskem v roce 1866. Po útrapách místního obyvatelstva a finančním ztrátám následovala epidemie cholery s řadou
obětí mezi civilním obyvatelstvem. Důležitá změna v politickém dění
Ivančic nastala v roce 1877. Tehdy česká strana poprvé získala v obecním zastupitelstvu výraznou nadpoloviční většinu. Tato většina se drtivě projevila při volbě radních a starosty, kterým se stal Jan Kočí.
V letech 1868-1870 se budovala železnice Střelice - Hrušovany
- Stadlau, která bohužel Ivančice minula. V té době byl postaven
známý ivančický viadukt, ze kterého zbyl v současnosti jeden pilíř a
část mostovky. Až v roce 1893 byla zřízena na Réně zastávka Němčice
(Deutsch Dorf) a Ivančice se dočkaly železničního spojení v roce 1912
vybudováním dráhy Kounice-Ivančice-Oslavany (KIOD).
K věhlasu Ivančic přispělo pěstování chřestu, ze kterého měli pěstitelé i překupníci značné zisky. Nejznámější obchodník s chřestem byl
Antonín Worel ml., který pokračoval v činnosti svého otce a dodával
chřest na císařský dvůr. Za jeho kvalitu získal v r. 1878 titul c.k. dvorní
dodavatel chřestu. Také další pěstitelé a obchodníci byli úspěšní a ivančický chřest se stal známým v Evropě.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní kniha města Ivančice - SOkA
Rajhrad, fond C 36 • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města - 2002
• Kratochvíl A.: Ivančice, býv. král, město na Moravě - 1906

Anton Worel ml., nejvýznačnější
pěstitel a dodavatel chřestu

Čerstvý chřest a hliněné troubky
- díla ivančických hrnčířů
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

150 let nemocnice v Ivančicích - II.
První pacienti nastoupili do
nově otevřené nemocnice ihned
po jejím otevření. V počátečních
letech projevovali zájem o služby
v nemocnici především pacienti
z chudších vrstev. Tehdy byl
všeobecně rozšířen předsudek, že
„kdo jsa nemocen, jde do nemocnice, musí tam zemřít“. Takový
předsudek u majetnějších pacientů postupně zmizel a v ivančické
nemocnici začali vyhledávat ošetření i „bohatí a nejbohatší“.
Ne vždy se v nemocnici léčili
pouze civilisté. Krátce po otevření nemocnice - 6. září 1859 - bylo
do nemocnice přivezeno z tetčického nádraží deset rakouských
vojáků - účastníků vojenského
tažení v Itálii, kteří byli nakažení
malárií a cholerou. V nemocnici,
kde se nemocným dostalo odborné péče dr. Keckeise, se ještě 14.
října léčilo šest z nich. Po úplném
uzdravení byli převezeni do vojenské nemocnice v Brně.
O sedm roků později, v létě
1866 za prusko-rakouské války
při postupu vítězné pruské armády Moravou, se Ivančice v průběhu dvou měsíců musely postarat
o 60 000 vojáků a téměř 15 000
koní pruské armády. Nemůžeme
se divit, když se při takové koncentraci v podmínkách nouze a
nedostatečné hygieny objevila
mezi vojskem cholera. V období
od 4. srpna do 10. září onemocnělo cholerou 54 vojáků, z nichž
19 zemřelo. Vojáci, kteří chorobě
odolali, byli přemístěni k doléčení do ivančické nemocnice. Mimo
nich byli v nemocnici ještě další
zranění nebo nemocní. Nákaza
se rozšířila i mezi obyvatelstvem
Ivančic a okolí a denně ji padlo
za oběť až 17 ivančických občanů. Přes značná sanitární opatření
organizovaná městským lékařem
a ředitelem nemocnice doktorem
Keckeisem se podařilo nebezpečnou choleru zažehnat až ve druhé
polovině října. Po válce byl doktor Keckeis vyznamenán císařem
Františkem Josefem I. zlatým
záslužným křížem s korunou.
Práci doktora Keckeise při léčení
pruských vojáků ocenil vyznamenáním také pruský král Vilém.
V letech 1871 - 1872 byla
v Široké ulici postavena za 31677
zlatých nemocnice nová, která
mohla pojmout až šedesát pacientů. Na její výstavbu přispělo
město částkou 6000 zlatých.
Nemocnice tak získala mimo
devíti pokojů pro pacienty ještě
operační sál, koupelny a další
potřebné místnosti. V roce 1897
byl v areálu nemocnice vystavěn
pavilon určený pro nemocné s nakažlivými chorobami a hospodářská budova. Rozšíření nemocnice
si tehdy vyžádalo nákladů ve výši
50 000 korun, které byly získány
sbírkami i příspěvky obou ivančických obcí
Po odchodu MUDr. Josefa
Keckeise do důchodu v roce 1901
usedl do ředitelského křesla ivančické nemocnice jeho syn MUDr.
Heribert Keckeis, který „vynikal
jako lékař interních nemocí a
zvláště jako chirurg“. Na místě
ředitele byl až do 1. 4. 1938, kdy
odešel do důchodu. Do funkce
pak nastoupil první český ředitel
MUDr. Zdeněk Berka
Prestiž ivančické nemocnice
stoupala a 18. února 1904 bylo
nemocnici přiznáno postavení veřejného ústavu nesoucího název

Nemocnice - pohlednice z roku 1955

Všeobecní veřejná nemocnice
v Ivančicích. Statut zemské zdravotnické instituce obdržela nemocnice v roce 1922.
Obrovskou pomocí nemocným
i provozu nemocnice byla přítomnost Milosrdných sester III. řádu
sv. Františka. Prvních osm sester
přišlo do nemocnice 18. března
1907. Téměř po padesáti letech
- 1. srpna 1956 jich z nemocnice
odešlo 24. Na jejich místa nastoupily sestry - absolventky zdravotních škol. Celkem pracovalo
v ivančické nemocnici 187 řádových sester. Ještě v květnu 2004
žilo v brněnském klášteře šest
sester, které v roce 1956 musely
z ivančické nemocnice odejít.
Také v dalších letech docházelo
ke stavbě pavilonů a rozšířením
nemocnice o domy v Široké ulici. Velkým nedostatkem bylo, že
v Široké ulici nebyla kanalizace.
Trativody v nemocnici se postupně zanesly, a tak se stalo, že průjezdem budovy začaly protékat
splašky do Široké ulice a uličkou
v protějších domech odtékaly
směrem do mlýnského náhonu.
Situace byla řešena zajištěním
kanalizace (1935) od ústavu hluchoněmých, Širokou ulicí, přes
náměstí Palackého, Drůbežní trh
s vyústěním do mlýnské strouhy
pod mostkem v Chřestové ulici.
Po 18. dubnu 1945 se ivančická
nemocnice octla na okraji fronty.
Postupně se plnila zraněnými jak
sovětskými vojáky, tak civilisty.
Dne 23. dubna dopadly před
Besední dům dvě tříštivé bomby
Deset osob bylo na místě zabito a
střepinami byl zraněn velký počet
občanů. Kritické postavení ivančické nemocnice dovršily tragické
události 8. května 1945 v Hrotovicích, kde do shromážděného davu
padla bomba. Šedesát zraněných
bylo dopraveno do ivančické
nemocnice. Pro lékaře a všechen
personál nastaly krušné dny.
S krajním vypětím sil zahájili boj
o uzdravení a přežití zraněných.
Přesto v dalších dnech podlehlo
následkům zranění 10 osob.
Zřejmě už nikdo nespočítá, kolik
raněných, nemocných vojáků a
občanů bylo v dubnu a květnu
roku 1945 v ivančické nemocnici
zachráněno. Neškodí proto připomenout snahu a úsilí pracovníků
nemocnice, kteří se s úspěchem
tohoto úkolu zhostili a o jejichž
tehdejší práci se v dnešním období už ani neví.
V té době již bylo zřejmé,
že další rozšiřování nemocnice
v tomto areálu již není možné a
bylo uvažováno o výstavbě nové
nemocnice mimo město. Bohužel
o těchto záměrech jsou jen kusé
informace z protokolů ze zasedá-

ní městského zastupitelstva:
• 11. ledna 1946: bod 3 - Stavba
nové nemocnice - již v r. 1938
bylo pamatováno s obnosem 15
mil. Kč. Od realizace upuštěno
následkem nesvobody.
• 27. června 1947: bod 14
- Podle regulačního plánu byla
nemocnice přeložena z dosavadního místa (za ústavem v místě
dnešního sídliště) na místo
severně od města (nad cihelnou
Panovského), bod 17 - Pozemky
pro nemocnici byly již od pí
Mariánkové vykoupeny (myslí se
nad cihelnou).
• 31. října 1947: bod 7 - Člen
rady Zemské NV oznamuje, že
rada ZNV dne 29. října 1947
povolila zříditi v Ivančicích novostavbu veřejné nemocnice II.
typu o 300 lůžkách ( chirurgie
90, vnitřní odd. 120, porodnice
50, dětské 40 lůžek), za 120 mil.
Kč Zemská zdrav. rada schválila
dne 10. září 1947 stavbu nemocnice, stanovila její rozsah a určila
počátek stavby na rok 1949.
• 30. července 1948: bod 3 stavba nemocnice nerozhodnuta.
Váhá se mezi Mor. Krumlovem
a Ivančicemi.
• 28. května 1948: Stavba nemocnice odložena pro nedostatek
materiálu.
Vítězný únor a pozdější vytvoření Rosického okresu znamenalo
konec nadějím na stavbu nové nemocnice, stejně i městské tržnice
Ve Sboru a nových jatek v místě
dnešní Čistírny odpadních vod.
Z dalšího období (které již pamatujeme) připomeňme:

Nemocnice v Ivančicích

• 1959 - předání interního
oddělení (75 lůžek), oslava 100
let nemocnice. Na oslavy byl
pozván i bývalý ředitel MUDr.
Heribert Keckeis.
• 1965 - úprava vjezdu do nemocnice z Oslavanské ulice.
• 1967 - dokončení výstavby
hospodářské budovy (kuchyně,
jídelna, kotelna - později připojená na parovod.
• 1985 - zřízení rychlé záchranné pomoci.
• 1987 - zahájení výstavby
nového pavilonu, jeho dokončení
v roce 1994.
• 1995 - otevření vstupního
objektu a skladu plynů.
• 1997 - rekonstrukce tepelných rozvodů.
• 2002 - zahájení akce „Dostavba Nemocnice Ivančice“ - dokončení v září 2004.
Této poslední akce si všimneme více. Nově postavená budova
spojuje novou část nemocnice se
starou. Spojením budov se staly
všechny prostory nemocnice přístupné každým z jejich vchodů.
Nová stavba je kompletně bezbariérová, její součástí je i moderní
rehabilitační bazén. Po zprovoznění nové budovy následovala
rekonstrukce starých prostor na
léčebnu dlouhodobě nemocných,
která byla do Ivančic přesunuta ze
Zastávky u Brna. Zlepšením pro
okolí nemocnice bylo zajištění
dvou parkovišť.
Po dokončení celé akce je
Nemocnice Ivančice moderním
nemocničním zařízením poskytujícím služby s komplexní rehabilitační péčí, včetně úplné péče o
seniory pro celý region. Postupné
doplňování nemocnice moderními
přístroji se zdá být samozřejmé,
ale vyžaduje značné finanční prostředky. Je zbytečné porovnávat
úroveň zdravotnictví v Ivančicích
za 150 let existence nemocnice.
Pokrok se zde projevil jako v jiných oborech. Můžeme být rádi,
že máme „po ruce“ moderně
vybavenou nemocnici, na druhé
straně si přejme, abychom ji
nepotřebovali.
Jiří Široký
Použité prameny: • Čejka J.:
Založení nemocnice v Ivančicích
• Ivančický zpravodaj 10/2004 •
Propagační informace nemocnice

Foto: Michal Eliáš, Rosice
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KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 27.3. - AKADEMIE - GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUMLOV. Pro školy dopoledne, pro veřejnost v 17.30 hod., vstupné dobrovolné, kinosál M. Krumlov.
• 1.4. v 9.00 a 10.30 hod. - CO SE SKRÝVÁ V PÍSNIČCE - pořad pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
• JAK ZALOŽIT KAPELU - pořad pro II. stupeň ZŠ. Kinosál, vstupné: 35 Kč.
• od 1.4. - MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ. - otevřeno denně, mimo pondělí
9.00 - 12.00 hod. - 13.00 - 16.00 hod. Zámek Moravský Krumlov.
• do 30.4. - VÝSTAVA „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE 2008“.
Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• do 3.4. - „SVĚT OČIMA BANKOVEK“ - výstava platidel z celého světa sběratele
Z. Plíhala, Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 8.4. - v 8.15 hod. a 10.00 hod. - MALOVANÉ VAJÍČKO - školní pořad pro MŠ
+ 1 a 2 třídu ZŠ, kinosál Moravský Krumlov. Vstupné: 35 Kč.
• 9.4. v 19.00 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert. Orlovna Rakšice.
PŘIPRAVUJEME: • 30.4. - v 19.00 hod. - ČARODEJNICE SE SKUPINOU
KAMELOT. Zámecký park, za nepříznivého počasí - kinosál Moravský Krumlov,
občerstvení, předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Vstupné: 100 Kč.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 4.3. - 29.3. - KERAMIKA - PETR JURNÍČEK - prodejní výstava, chodba
památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME: • 7.4. v 19.00 hod. - ELENA SUCHÁNKOVÁ SONENSHINE A JOCOSE JAZZ - koncert 1. dámy českého jazzu, kino Réna
Ivančice. Předprodej od 9.3. v KIC. Vstupné: 80 Kč. • 19.4. - ZBIROH - ŽEBRÁK
- TOČNÍK - celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 6.00 hod. od Besedního domu
Ivančice. Doprava: 460 Kč. • 23.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT - VEČER
S MUZIKÁLEM - účinkují: prof. Jarmila Krátká a studenti JAMU, klavírní
doprovod Dagmar Klementová. Předprodej v KIC. Vstupné: 80 / 60 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 26.3. - EKOLOGICKÁ KONFERENCE. Ekologická konference žáků
9. tříd v sále kina, zaměřena na sběr, třídění, recyklaci odpadových surovin.
Pořádá ZŠ Oslavany, Komise životního prostředí a KIS Oslavany.
• 26.3. v 16.00 hod. - VALNÁ HROMADA. Sdružení zdravotně postižených
Oslavany. Ve velkém sále Dělnického domu.
• 28.3 - 29.3 - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Jarní květiny a velikonoční
aranžmá ve vestibulu kina Oslavany. Posezení při čaji či kávě s malým
občerstvením. Pořádá KIS a Spolek Lidový dům.
PŘIPRAVUJEME: • 8.4. - POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE. Hravé
divadlo o pejskovi a kočičce určeno pro nejmenší diváky. Pořádá KIS Oslavany.
• 17.4. - 19.4. - MINERALOGICKÁ BURZA. Mezinárodní prodejní výstava
minerálů, drahých kamenů a šperků. Pořádá KIS Oslavany.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 28.3. ve 14.00 hod. -APRÍLOVÁ SOBOTAv ZŠ Miroslav. Návštěvníci budou mít
možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme Vám i ukázku velikonočního
stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav.
• 28.3. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v KD.
• 3.4. v 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM v Městské knihovně Miroslav.
Na akci je nutno přihlásit se předem!
• 4.4. ve 13.00 hod. - DANCE SHOW - taneční přehlídka v KD. Pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav ve spolupráci s taneční skupinou Symbiotic, MKIC a OS Marek.
• 6.4. - ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY MARBO v KD Miroslav.
• 8.4. - ZVONEČEK - recitačně pěvecká soutěž pro děti. Pořádá Dům dětí a mládeže
Miroslav ve spolupráci se Speciální školou Miroslav v DDM.
PŘIPRAVUJEME: • 18.4. ve 20.00 hod. - TRAVESTI SHOW v KD.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY: • 18.7.09 - 31.7.09 - POKLAD
NA POZĎATÍNSKÉM JEZEŘE, cena: 3.300 Kč. • 2.8.09 - 8.8.09 - BEZVA
TÁBOR POD PERNŠTEJNEM /RS Prudká/, cena: 2.150 Kč. • 17.8.09
- 22.8.09 - OZDRAVNÝ POBYT V BESKYDECH, cena: 1.950 Kč. •
24.8.09 - 28.8.09 - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, cena: 480 Kč.
• 4.4. - RYCHNOVSKÝ POHÁREK - Mix dance folklor, TK Orion
a břišní tance - vystoupí na celostátní taneční přehlídce v Rychnově/Kněž.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 24.3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Městská knihovna Moravský Krumlov.
• do 31.3. - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH PRO DĚTI A MLÁDEŽ S 20%
SLEVOU z nakladatelství Librex (k prodeji ve studovně knihovny). V nabídce: knihy
pro děti od 1 roku, zvukové knihy, knihy do vody, pohádková leporela, prostorová
leporela, veselé knihy o zvířátkách, knihy pro začínající čtenáře, malované čtení,
prac. sešity se samolepkami, hrací knihy s magnetkami, encyklopedie.
• do 31.3. - PRODEJ OPOTŘEBOVANÝCH KNIH, časopisů, Harlequinů,
exkurze ZŠ a SŠ do knihovny se samostatným plněním zadaných úkolů, luštění
tajenky s počítačovou tématikou a o internetu.
• 3.4. - NOC S ANDERSENEM - nocování dětí v knihovně - čtení z oblíbených
knížek, výprava oblíbených knížek, výprava za dobrodružstvím, hry a soutěže.
• do 10.4. - MAGNESIA LITERA - soutěž o nejlepší českou knihu vydanou
v roce 2008. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů.
PŘIPRAVUJEME: • 15.4.-„NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM“
- cestopisné promítání autorů LUCIE KOVAŘÍKOVÉ A MICHALA JONA
doplněné mapkami, zvukovými nahrávkami a komentářem obou cestovatelů.
Galerie Knížecí dům - dopoledne pro školy, v 17.30 hod. pro dospělé. Více
o cestovatelích: www.luciemichal.cz.

LETŚ DANCE 2009
V neděli 15. března odpoledne se sešlo 223 tanečníků a tanečnic z 26
souborů v ivančické sportovní hale. Sjeli se z různých míst jižní Moravy. Nesoutěžní taneční přehlídka trvala necelé dvě hodiny. Členové
souborů mažoretek, HIP HOPU, společenských tanců, roztleskávaček,
aerobiku a country tanců představili svá vystoupení 260 divákům. Pro
některé soubory bylo vystoupení před veřejností jejich prvním, ale
většina měla s vystupováním bohaté zkušenosti. Všichni podali maximální výkony, které byly odměňovány hlasitým potleskem. Taneční
přehlídka Letś Dance byla v Ivančicích poprvé, ale určitě se již nyní
můžeme těšit na další pokračování. Středisko volného času Ivančice
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23. 03. - 05. 04. 2009
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 18.7. - 25.7. - LETNÍ TÁBOR 3 v 1. Sportovní - taneční - výtvarný. Rekreační
středisko Nesměř. Sportovní a dobrodružné hry, koupání, výuka streat dance,
moderního tance, klasický tanec, aerobic. Výtvarné aktivity a rukodělné činnosti.
Ubytování ve 4-lůžkových chatkách. Doprava zdarma, cena: 2.600 Kč (pro členy
DDM: 2.500 Kč). Přihlášky a zálohu 1.000 Kč odevzdávejte do 15.5.2009.
• 31.7. - 7.8. - FIT TÝDEN 2009. Sportovní relaxační týden pro ženy
a dívky. Penzion Sport Rokytno na Českomoravské vysočině. Ubytování
ve 2 a 3-lůžkových pokojích. V ceně pobytu je plná penze a jedna klasická
a jedna lymfatická masáž, cena: 4.000 Kč za lůžko (7 x ubytování, plná penze,
2 x denně cvičení, základní klasická a lymfatická masáž, služby delegátek
a lektorek). Novinkou jsou večerní výtvarné dílny s Magdou Novotnou. Info
v kanceláři DDM, nebo na tel.: 515 321 201, 515 322 770, 604 234 246.
PŘIPRAVUJEME: • 8.4. od 14.30 hod. - „ZELENÁ SE TRÁVA,
NA DOMKU JE SLÁVA“. Zase po roce jsou tady Velikonoce...Tradiční
i netradiční velikonoční dekorace na DDM v Moravském Krumlově. Poplatek:
45 Kč, s sebou: pracovní oděv, hadřík na utírání a vyfouknutá vajíčka. • 9.4.
od 8.30 hod. - OBRÁCENÁ NOC NA DOMEČKU - jednodenní výlet
do Znojma s tajuplnou výpravou do podzemí a po návratu strašidelně-dobrodružná
noc na Domečku. Cena: 200 Kč (vstupné, doprava, večeře a snídaně).

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.3.2009 - „32. POCHOD ZA SNĚŽENKOU DO KRASU“ - akce OKČT
Blansko. Trasy 10, 25, 35, 50 km, ubytování je možno zajistit do 20.3.2009. Bližší
informace - p. Drahoslav Kotlán, tel.: 723 404 312. Odjezd vlakem z Ivančic v
6.15 hod., odjezd zpět z Blanska v 16.48 hod. a návrat do Ivančic v 18.40 hod.
• 5.4. - „PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP S CÍLEM V PIVOVARU ČERNÁ
HORA“. Recese po tématickým názvem: „KDO MÁ VĚTŠÍ KLIKU“.
Pochod 10 - 15 km, v pivovaru odměna - gulášová polévka a pivo. Nejpočetnější
skupina bude oceněna. Odjezd v 7.08 hod. z Ivančic, vedoucí akce pan Ing.
Moravec, počká v 7.58 hod. v Brně na nádraží.
PŘIPRAVUJEME: • 11.4. - „CYKLOPROJÍŽĎKA PO OKOLÍ IVANČIC“
- Ivančice - Dolní Kounice - Moravský Krumlov, sraz v 10.00 hod. na tržnici
u Tří kohoutů, vede pan Matoušek. • 18.4. - TURISTICKÝ ZÁVOD ZNOJMO
- „2. veřejný závod krajského poháru JMO KČT“ - jedeme pomoci s organizací.
Zájemcům o účast v závodě podá bližší informace pořadatel závodu pan
Vítězslav Seidl, tel.: 777 875 183.
DOPORUČUJEME: • 12.4. - „50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA - PROKLEST“.
Okres Blansko, akce KČT Fénix, informace u pana Ing. P. Vachúta. Tel.: 777
031 958. • 19.4. - „JARNÍ SETKÁNÍ VHT NA SKALÁCH U ŘIKONÍNA“
- Akce TOM Horolezčata, informace u pana M. Stejskala. Tel.: 739 033 769.
• 19.4. - „ZBIROH - ŽEBRÁK - TOČNÍK“ - Poznávací zájezd, akce KČT
Ivančice, tel.: 546 419 429.

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
• 3.4. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ. - SVČ Ivančice, Tesařovo
nám. 7 (KM Medúza). Vstupné: 30 Kč / osoba, členové klubu zdarma.
• 9.4. v 10.00 hod. - SKATE PARK CUP - freestylová kola, skateboardy. Skate
park na stadionu FC Slovan Ivančice. Vstupné: 20 Kč. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná!!!
• 9.4. od 9.00 - 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY dekorace z papíru, korálků, drátů, kraslic...SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
poplatek dle náročnosti výrobku.
PŘIPRAVUJEME: • 10.4. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU - tým tvoří
4 hráči + brankář, kategorie 6. - 9. třída. Ivančice, sportovní hala na Rybářské
ulici. Tým nahlašte předem do 9.4. Vstupné: 30 Kč / osoba. • 10.4. - 12.4. VÍKENDOVKA PRO VÁS. Pro mládež ve věku 13 - 16 let, kteří chtejí prožít
dobrodružství, sport, zábavu, noční hry... Újezd u Rosic, vstupné: 750 Kč / osoba.
Nutné přihlásit se předem do 31.3.2009.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 24.3. od 17.00 do 19.00 hod. - MALOVÁNÍ KRASLIC VČELÍM VOSKEM.
Přijďte si ozdobit své kraslice nenáročnou lidovou technikou. S sebou: starší
polévkovou lžíci, zavařeninu jako těžítko, vyfouknutá vejce (max. 10 ks).
Poplatek: 90 Kč / 70 Kč členové. (v ceně materiál).
• 5. 4. - sraz ve 14.00 hod. před Měsíční Houpačkou. DIVOKÁ OSLAVA
- výlet do jarní přírody pro rodiny s dětmi. Pojďte s námi na malý jarní
výlet proti proudu řeky Oslavy! Děti čekají závody lodiček, pouštění panenek
z trávy po řece, opékání špekáčků na ohni, hry a soutěže v přírodě, naučí se
plést velikonoční pomlázku, jarní a velikonoční písničky a říkadla. Trasu (cca
4-5 km) je možné absolvovat se sportovním kočárkem. S sebou: svačinku,
špekáčky, zavírací nožík, zahradnické nůžky na proutky. Poplatek: 20 Kč /15
Kč / členská rodina. Hlaste se předem na tel. 776 30 52 50 nebo na níže uvedený
a uveďte, prosím, počet dětí!
• 7. 4. od 17:00 do 19:00 hod. - MAYSKÝ KALENDÁŘ - současné dění
ve vesmíru a v nás. Skrývá mayský kalendář poselství pro dnešního člověka?
Existuje kosmický časový plán? Žijeme ve vědomém vesmíru? Můžeme
očekávat příchod Zlatého věku? Přednáší: astrolog Jaromír Voborský (Praha),
který se zabývá ezoterickou astrologií, astromedicínou, numerologií a výkladem
tarotu. Poplatek: 85 Kč / 70 Kč členové.
• každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY V DUBNU.
• 2. dubna: velikonoční zdobená zvířátka • 9. dubna: korálkování pro malé
- zvířátka, kytičky, náramky…. • 16. dubna: obrázky z těstovin • 23. dubna:
navlékání z kuchyně.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

st 25.3. v 18.00
so 28.3. v 18.00
ne 29.3. v 18.00

OCAS JEŠTĚRKY
Drama ČR
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI
STARÉ PRAHY
Animovaná rodinná komedie

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

LOVECKÁ SEZÓNA 2
Drama USA
ne 29.3. v 19.30
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BURTONA
Film USA
st 1.4. v 18.00
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Film USA
ne 5.4. v 15.00
PEKLO S PRINCEZNOU
v 17.00 a ve 20.00 Film ČR - hraná pohádka
st 25.3. v 17.00

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

so 28.3. v 18.00
ne 29.3. v 18.00
so 4.4. v 18.00
ne 5.4. v 18.00
so 11.4. v 16.00
v 18.00

ZRÁDCE
Thriller USA
NEBEZPEČNÝ CÍL
Akční film / thriller USA
ČESKÁ REPUBLIKA
Hudební film ČR
VÝMĚNA
Drama USA
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Drama USA

TJ Sokol Padochov pořádá
v sobotu 28. března 2009 v 15.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu bude soutěž masek, hry, tanec a tombola.
Vstupné: 20 Kč/dospělí. Srdečně zveme všechny občany.

DDM Vracov sehraje v sobotu 28. března v 19.00 hodin

SLOVÁCKO SA SÚDÍ
ANEB FAŠANK Z VĚCÍ LUDSKÝCH
Divadelní představení v KD Trboušanech, vstupné: 70 Kč

Dramatický kroužek při SVČ Ivančice Vás zve
v neděli 29. března 2009 v 16.00 hodin
na poměrně novou moravskou filmohru

ELÍŠA A ŠÚNEMANKA

Přijďte se spolu s námi vcítit do života jedné ženy z města Šuném.
Žije spokojeně, byť s jednou pohřbenou touhou. Co si však počít,
když obživlá touha po chvíli umírá? Hrají převážně dětští herci, využití
audiovizuální techniky, střídání divadla a filmu. Další dětský program.
SVČ, Komenského nám. 7, horní velká místnost, vstupné dobrovolné.
Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice Vás zve
v úterý 31. března 2009 v 17.00 hodin na

KONCERT UČITELŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY
BÝVALÝCH ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
spojenou s výstavou „Z DĚJIN IVANČICKÉHO HUDEBNÍHO
ŠKOLSTVÍ“ dne 8. dubna 2009 v 16.00 hodin. Památník A. Muchy
v Ivančicích. Věnováno 60. výročí založení školy.

T. S. ŠTĚPÁNEK pořádá již IX.

DĚTSKÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ

od 4.7. - 17.7. 2009. Cena: 3.400 Kč.
Tábor je v překrásné přírodě obklopen lesy a rybníky. Děti od 14 let
po domluvě možnost cykloturistikay. Zaměření tábora: Zlatá horečka.
V ceně: strava 5 x denně, pojištění, ubytování, doprava. Náplní tábora:
výlety do okolí, oddílové a táborové soutěže, koupání a jiná táborová
činnost, celotáborová hra. Bližší informace: pan Martin Černý, tel.: 603
962 727, pan Zdeněk Žalud, tel.: 604 149 187, taboroslavany.ic.cz.
Přihlášky k vyzvednutí na adrese Martin Černý, Komenského 9,
664 12 Oslavany. Na požádání Vám přihlášky zašleme.

Rodinné centrum Měsíční Houpačka, o. s. nabízí

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích Vás srdečně zve
v sobotu 4. dubna 2009 v 16.00 hodin na cestománii nazvanou

zkušební provozní doba:
pondělí: 9.00 - 12.00 hodin, středa: 9.00 - 12.00 hodin.

Multimediální prezentace. Přednáší Evald Rudský a Petr Krásný.
Malý sál kina Réna v Ivančicích.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Milí rodiče, nabízíme Vám hlídání dětí, potřebujet-li např.: nakoupit,
oběhat úřady, navštívit kadeřnici, lékaře nebo si jen zajít na kávu
a chvilku si číst...a přitom mít dobře postaráno o své drobečky?
V našem koutku jsou vítané děti již od 3 měsíců. Program je
uzpůsoben věku dítěte. Začínáme 2. března 2009. Službu je nutno
objednat předem u paní Martiny Turečkové na tel.: 603 576 988,
nejpozději do 16.00 hodin předešlého dne.
Na léto připravujeme službu PRÁZDNINOVÉ MINIŠKOLKY. Cena:
1 hodina / 60 Kč (členové: 40 Kč), počítá se i každá započatá
hodina, možnost pravidelného hlídání, zakoupení permanentky na
10 hodin / 500 Kč (členové: 350 Kč). Snažíme se na tuto službu
zajistit dotace, abychom mohli být levnější (sledujte aktuálně web:
http//mesicnihoupacka.sweb.cz

NOVOSIBIRSK - BRÁNA NA SIBIŘ

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

2.8. - 15.8.2009

Cena: 3.800 Kč, zálohu, která činí: 1.900 Kč pošlete nejpozději do
konce března 2009. V ceně je zahrnuto: pestrý program, strava 5x
denně, pitný režim po celý den, ubytování ve 4-lůžkových chatách,
pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy
spojené s táborem. Více informací na tel.: 605 252 489 - paní
Vladimíra Rozmahelová, nebo na e-mail: vladimirarozmahelova
@seznam.cz. Přihlášky prosím zasílejte: Vladimíra Rozmahelová,
Václavská 774, 672 01 Moravský Krumlov.

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. 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, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel
neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou.
ČÍSLO 7/09 - vyjde 3. dubna 2009, uzávěrka 31. března 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info. PŘÍŠTĚ PŘÍLOHA STAVBA - ZAHRADA - BYDLENÍ. PŘÍJEM INZERCE NA 602 782 272, 515 321 099.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně
160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS)
- TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru
a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS
Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu
technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem.
Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které
nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo
e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 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 uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Auto - moto

koupím
•• starý moped, motocykl, motor,
kola, nádrž, světla, kožené kalhoty.
Tel.: 724 468 171.
•• Felicii Combi v dobrém stavu,
najeto max. 80.000 km. Tel.: 739
602 405.
•• Škoda Octavia, 1,9 tdi, červená
barva, najeto 187.000 km, auto bez
problémů, zimní + letní pneumatiky.
Tel.: 604 537 836.
prodám
•• Volkswagen Golf 1,9 tdi, r. v. 1998,
najeto 184.000 km. Cena: 105.000
Kč. Tel.: 775 176 308.
•• orig. příčníky na Opel Astra Combi.
Cena dohodou. Tel.: 775 056 052.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Felicia, Fabia. Další držná tyč pro vozy
se širší střechou, nepoužívané, jako
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• nové letní pneumatiky zn. Fulda
195/60-R15, 4 kusy. Cena: 1.050
Kč/ks. Tel.: 604 934 898.
Byty - nemovitosti
prodám
•• RK Acity Vám nabízí cihlový byt
3+1 v OV, 65 m2, 2 NP, plastová
okna, cena: 1.800.000 Kč k jednání, možnost dokoupení garáže
za 150.000 Kč, RD 4+1 s obchodem
Oslavany, zahrada, po rekonstrukci, RD 3+1 Oslavany, zahrada 1.000
m2, cena 1.800.000 Kč, byt 3+1 v OV
Ivančice, 75 m2, cena s vybavení, 7.
patro s výtahem, cena 1.680.000 Kč
+ provize, byt 2+1 v OV Ivančice,
k rekonstrukci, cena: 1,200.000
Kč + provize, pronájem bytu 2+kk
a 2+1 Ivančice, od 1.4.2009. Více informací nae tel.: 605 749 319, nebo
na: www.acity.cz.
•• byt 2+1 v Ivančicích na starém sídlišti. Byt je po rekonstrukci s možností topení v krbu, cena dohodou. Tel.:
775 056 052.
•• dům v Příbrami u Rosic, dvůr,
zahrada. Cena: 1.400.000 Kč. Tel.:
728 140 655.
•• RD 4+1 po rekonstrukci v Ivančicích - Němčicích. Více informací
na tel.: 607 913 086.
•• RD 3+1 s garáží v Miroslavi. Zn.:
Ihned. Tel.: 723 115 288.
•• RD v Čejkovicích u Znojma, zahrada, dvůr, sklep. Cena dohodou. Tel.:
721 340 974.
nabízím
•• pronájem bytu 2+1 v Ivančicích dlouhodobě. Bližší informace na tel.:
603 939 076.
Stavba - zahrada
koupím
•• hliněné nepálené cihly (vepřovice), cca 100 kusů, nebo vyměním
za pálené. Mohu i sám vybourat. Jsem
z Moravského Krumlova. Tel.: 776
671 771.
prodám
•• dvoufalcovou pálenou křidlici,
použitou, v dobrém stavu, cca 700
ks. Cena: 3 Kč/ks. Tel.: 604 281 294,
604, 289 017.
•• paličkový šrotovník obilí, vrtulový
šrotovník na jetel, řepu a brambory,
domácí malotraktor, motor skutr 175
s korbou + 1 motor navíc, vyorávač
brambor, pluh na orání, zařízení pro
brány. Tel.: 721 181 604.
•• motorovou jednotku Vari včetně řidítek po celkové GO. Cena dohodou.
Tel.: 606 346 622.

•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• stavební buňku, soupravu tlakových lahví - kyslík + acethylen, ruční
čištičku obilí (mlýnek), cena dohodou. Tel.: 606 717 888.
Vybavení domácnosti
prodám
•• nábytek Universal, levně, dobrý stav,
více info na tel.: 728 274 169. Brno.
Elektro a elektronika
prodám
•• mrazák, objem 110 l, v dobrém
stavu, minipračku s ohřívačem vody.
Tel.: 721 181 604.
•• pračku Whirpool s horním plněním, pěkná, nové ložiska a topení.
Cena: 500 Kč. Tel.: 777 674 527.
Vše pro děti
prodám
•• dětskou autosedačku (vajíčko),
tmavě modrá barva, odepínatelná
stříška, zn.: Chicco. Cena: 300 Kč.
Lehátko do vany. Cena: 50 Kč. Nový
hudební kolotoč nad postýlku. Cena:
300 Kč. Tel.: 607 522 563.
•• sportovní kočár zn.: Cam, má 2
pultíky, tříbodové pásy, polohovací,
fusak na nohy, pláštěnku, možnost
foto e-mailem. Cena: 1.000 Kč. Tel.:
732 474 311.
Různé
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Tel.: 541 212 148,
606 294 846.
•• starý dřevěný kříž s Kristem, věci
ze starých obchodů. Tel.: 724 468 171.
•• starou pušku, pistoli, vzduchovku,
helmu, bodák, vojenské oblečení.
Tel.: 724 468 171.
•• světelnou reklamu. Tel.: 777 070 749.
•• staré mince, prosím nabídněte.
Tel.: 728 333 435. Předem děkuji.
prodám
•• 2 víkendové vstupenky na Cardion
ab Grand Prix ČR. Termín 14.-16.
srpen 2009. Vstup na tribuny A+B+
D+E+G. Cena 750 Kč/ks. Nevhodný
dar. Tel: 731 225 129, po 17. hod.
•• tahací knoflík. harmoniku, zachovalá. Tel.: 515 320 790, volat v dopol.
hodinách, pan Novotný, Vémyslice.
•• tahací klávesovou harmoniku, kamennou nádobu na zelí, podmáslí, objem 30 l, demižony s bužírkou, objem
25 l / 1ks. Tel.: 721 181 604.
•• obchodní nerezový stroj Nasca
Italy. PC: 23.000 Kč, nyní: 7.000 Kč.
Tel.: 733 588 171.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• ječmen a pšenici, cena dohodou.
Tel.: 736 152 596.
•• dvoukolový ruční vozík, ložná plocha 60 na 80 cm a menší 50 na 70 cm,
levně. Tel.: 728 889 230.
•• kolo - žlutý ocelový rám, kola 24,
přehaz., přední kolo 3 disky, zadní
kolo 5 disků, brzdy čelisťové brzdy
+ blatníky. Cena: 2.000 Kč. Tel.: 721
717 382.
•• dámské cestovní kolo, ocelový
rám, kola vel. 28, převody, přední
kolo 3 disky, zadní kolo 6-ti kolečko,

brzdy přední I, zadní - čelisťové +
blatníky + det. sedátko. Cena: 4.000
Kč. Tel.: 721 717 382.
•• starožitnou komodu, prosklenou
vitrínu, konferenční stolek, starý
šlapací šicí stroj a 2 noční stolky.
Možnost zaslání fota e-mailem. Tel.:
736 485 008.
Seznámení
•• muž z Moravských Budějovic, nekuřák, kutil s vlastním zázemím, který
se velmi rád stará o domácnost hledá
milou, hodnou a tolerantní ženu do 65
let. Tel.: 739 941 685.
•• žena 58/170 by se ráda seznámila
s hodným mužem do 60 let, všestranných zájmů. Zn.: Pouze vážné nabídky! Tel.: 737 962 404.
•• žena 50 hledá nezadaného muže
mladšího vzhledu ve věku 54 - 60
let k občasných schůzkám, jen vážně.
Tel.: 604 727 844, nabídky posílejte
sms. Zn.: Jen vážně!
Zaměstnání a brigády
•• SOŠO a SOUŘ v Moravském
Krumlově přijme od 1.9.2009 učitele
německého nebo anglického jazyka.
Bližší informace na tel.: 739 570 605,
739 570 617.
•• RK AXIDA s. r. o. přijme realitního makléře pro oblast Jihomoravského kraje. Živnostenský list
+ auto podmínkou. Více informací
na tel.: 777 300 464.
•• Pro rozšíření nového týmu přijmeme
na HPP automechanika a prodejce automobilů. Požadujeme: samostatnost,
kreativnost, komunikativnost, časovou
flexibilitu, vysoké pracovní nasazení,
znalost PC (Word, Excel, Microsoft
Outlook, Internet Explorer). Více informací na e-mail: info@piras.cz.
• přijmeme mladší důchodkyni na výpomoc do cukrářské výroby z Dobelic
a blízkého okolí. Více informací na tel.:
515 323 279.
•• rozšiřte náš úspěšný tým! Hledáme
spolehlivé a komunikat.pracovníky pro
práci v kanceláři. Tel.: 728 434 332.
•• přijmu 4 - 5 lidí na spoluprácí. Více
informací na tel.: 728 061 922.
hledám
•• kdo nabídne samoživitelce přivýdělek v okolí Moravského Krumlova,
úklid, roznos letáků atd. Tel.: 515 322
135. Předem děkuji za nabídky.
•• kdo nabídne 43 leté ženě práci
v okolí Moravského Krumlova nebo
Znojma? Může být i domáci. Předem
děkuji za nabídky. Tel.: 607 774 370.
•• hledám k sobě kadeřnici pro otevření kadeřnictví v zavedeném studiu.
Velmi vhodné prostory, nutné vybavit.
Podrobnější informace na tel.: 607
747 533.
•• brigádu - odpolední úklid, výpomoc
v restauraci apod. i víkendy. Prosím
nabídněte. Tel.: 724 770 605.
Služby
•• 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, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nejrychlejší a nejvýhodnější
půjčka v regionu. Vhodné pro
MD - ID - důchodce, UP. Vyřízení
po telefonu. Bližší informace na tel.:
605 720 362.

20.03.2009
Derby odstartuje jarní část
krajského přeboru v kopané

Hned úvodní jarní kolo nabídne fotbalovým fanouškům opravdovou lahůdku.
V nejprestižnějším derby regionu přivítají fotbalisté Ivančic na svém hřišti v sobotu 21.3. od
15:00 hodin FC Moravský Krumlov. Hosté na 10. místě tabulky ztrácí na 6. Ivančice pouhé
tři body. Utkání se zřejmě odehraje před rekordní návštěvou a v hledišti budou mít početné
zastoupení i příznivci Krumlova. O týden později se dočká po zimní přestávce i krumlovský
stadion „Na Střelnici.“ Jako host se představí Sparta Brno.

17. kolo KP - sobota 21.3. v 15:00 hodin

FC Ivančice - FC Moravský Krumlov
18. kolo KP - neděle 29.3. v 15:00 hodin

FC Moravský Krumlov - FC Sparta Brno
19. kolo KP - neděle 5.4. v 15:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Sokol Tasovice
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

