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Nájemníci nesouhlasí
se způsobem prodeje bytů
/Moravský Krumlov/ Město je majitelem 250 bytů. Podle radních je
to moc, a proto se rozhodli část bytů prodat jejich uživatelům. Pro tento
účel byla vytvořena metodika prodeje obecních bytů. S první variantou
nájemníci nesouhlasili a na posledním veřejném zasedání zastupitelstva smetli ze stolu nájemníci i tu druhou. Nájemníkům především vadí
způsob, jakým se bude určovat cena jednotlivých bytů. Argumentovalo
se tím, že někteří nebudou na byt mít dostatek finančních prostředků
a na hypotéky a jiné finanční produkty nedosáhnou.
Záměrem města je prodat především byty v domech v centru města.
Ty jsou z padesátých let minulého století a již potřebují velké investice
do oprav. „Stanovená cena prodeje jednotlivých bytů vychází z odhadu, který je samozřejmě vypracován znalcem. Uvažované slevy jsou
pro nájemníky příznivé, berou v potaz stáří domu, provedené investice
i způsob úhrady ceny bytu. Splátkový kalendář je samozřejmě možný,
veškeré dohody vycházejí ze vzájemného jednání město - nájemník.
Nenecháme se ale vydírat demagogickými argumenty. Jedná se o vztah
prodejce a kupující, a tak jak kupující nemusí koupit, my nemusíme
prodávat. Pokud nebude mít nájemník možnost nebo chuť byt koupit
do osobního vlastnictví v domě, který se město rozhodne prodávat,
jsme schopni mu nabídnout byt v jiném domě, který zůstane v majetku
města,“ vysvětlil princip prodeje místostarosta Tomáš Třetina.
Odhadní ceny vycházejí zhruba následovně, za 4-pokojový byt
850 tisíc, 3-pokojový 700 tisíc a 2-pokojový za 550 tisíc korun. Při
platbě v hotovosti může být výsledná cena až o 40% nižší než odhad.
Jenže odpůrci velkých slev bytů poukazují na příklad z Moravských
Budějovic. Zde město prodalo první bytovku, čemuž předcházelo
velké oponování a poukazování na špatný stav. Přitom cena nebyla
ani 40% odhadní ceny. Nájemníci byty koupili, ale po krátkém čase
se v nabídce realitní kanceláře objevil první byt za několikanásobek
původní ceny. Podle místostarosty chtějí tomuto kupčení v Moravském
Krumlově předejít klausulí ve smlouvě o časovém termínu případného
následného prodeje. Systém prodeje a filozofii postupu do budoucna
budou zastupitelé probírat na dalším zasedání zastupitelstva. /mask/

/Mohelno/ Zcela odlišným způsobem se k povinnosti třídit a recyklovat bioodpad postavili v Mohelně. Zahájili pilotní projekt, který ohromil i úředníky v Praze.
Důvodem všeho je schválená
novela zákona o odpadech, která
začala platit od ledna letošního
roku. Ta přinesla pro obce nové
povinnosti. Ve snaze ušetřit
starosta Mohelna Jiří Kostelník
vymyslel nové řešení, jak nakládat
s bioodpadem. Nejedná se ale o nic
převratného. Sám má odzkoušený
provoz kompostéru, čímž se ušetří
na svozu a posléze i na využitelnosti kompostu hned na místě.
„Již sedm let mám na zahradě
za domem dva kompostéry a do
nich dávám biologicky rozložitelný odpad. Zhruba třikrát do
roka mám tak pro svou zahrádku
kvalitní kompost. Když to jde
u mě, proč by to nemohli dělat
i ostatní, odpadne tím doprava.
Vypracoval jsem projekt, zastupitelé ho schválili a požádali jsme
o 2,9 milionu korun z Evropské
unie. V současné době nám přišla
již akceptace projektu z Prahy.
Tam z něj byli úředníci mimo,
ale moc se jim líbil, jsme vlastně
taková první vlaštovka,“ vysvětlil

Jiří Kostelník, starosta Mohelna.
Plán je jednoduchý. Za dotační
peníze se nakoupí 550 kompostérů, jeden štěpkovač za traktor
a malé nákladní auto s mechanickou rukou. Jeden kompostér
stojí zhruba 1300 korun a budou
rozdány do všech domácností
v městečku. Štěpkovač za traktor
se využije při likvidaci klestu
v obecním lese, čímž zůstane
rozdrcená dřevní hmota na místě. Nákladní auto s rukou bude
používáno k převozu kompostérů a kontejnerů, ale především
likvidaci odpadu. K autu je ještě
přídavná technika.
„Musíme nejdříve udělat informační a propagační kampaň
mezi obyvateli. Když se zapojí
čtvrtina, bude to úspěšné, pokud
to bude polovina, bude to geniální
a úspory na sebe nedají dlouho
čekat. Já sám budu sousedům
vysvětlovat princip a názorně na
své zahradě ukazovat. Už jsem
to naučil oba sousedy vedle mě
a chválí si to. Když to mohu dělat
já, proč ne ostatní, jdu tak příkladem. Občané takto budou mít
krásný černý kompost, který využijí na zahrádce a obec nemusí listí
a trávu pracně a draze odvážet do

foto: mask

Náměště nad Oslavou, kde je velká
kompostárna,“ doplnil starosta.
Je ovšem jasné, že tento princip
se dá využít na venkově a malých
městech nebo tam, kde mají lidé
zahrádky. S tím ale v Mohelně
problém nemají. „Podle mě je
to dobrý nápad, zahrádku mám
a odpad se v ní vždycky najde,
hlavně na jaře a na podzim. Alespoň nebudu muset odpad nikam

odvážet, určitě do toho půjdu,“
pochválila záměr místní obyvatelka Hana Staňková.
Pro urychlení hnilobného
procesu je navíc možné použít
tekutý rozmnožovač ušlechtilých
bakterií, který si ale bude muset
koupit každý sám. Když vše dobře dopadne, kompostéry se budou
do rodin rozdávat v létě nebo
na začátku podzimu.
/mask/

Epopej zůstane v Krumlově déle. Za omluvu!
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova na
svém posledním zasedání na poslední chvíli zažehnali možnost,
že se budou plátna Muchovy
Slovanské epopeje stěhovat. Pronájem prostor měl být ukončen
na základě výpovědi ze strany
společnosti Incheba v dubnu
letošního roku. Navíc se v některých médiích objevila některá
nešťastná prohlášení, která nejen
morálně, ale i skutečně podnikatelsky poškodila firmu. O tom,
kdo a proč nevhodné výroky
novinářům poskytl, se může jen
spekulovat, ale zastupitelé ducha-

přítomně situaci zachránili.
„Zastupitelstvo města Moravský Krumlov po důkladném projednání situace kolem expozice
Slovanská epopej Alfonse Muchy
vystavené na zámku v Moravském Krumlově zaujalo stanovisko, jehož zveřejněním chce uvést
věci na pravou míru a napravit
křivdu vůči společnosti Incheba
Praha. Společnost Incheba Praha, motivovaná snahou pomoci
zachránit památku mimořádného uměleckého i historického
významu, v roce 2004 koupila
zámek v Moravském Krumlově
od správce konkurzní podstaty

a významně investovala do jeho
oprav. Následně zámek velkoryse a nezištně poskytla městu pro
expozici Slovanská epopej za
symbolický nájem 10 Kč ročně
a od roku 2004 ponechala příjmy
z návštěvnosti expozice ve výši
cca 7,5 milionů korun městu.
Ze strany společnosti Incheba
Praha se tedy jednalo prakticky
o čistě charitativní projekt bez
jakýchkoli příjmů. Zastupitelstvo
města Moravský Krumlov proto
považuje informace, které se
objevily v některých médiích v
souvislosti s výpovědí nájemní
smlouvy a které naznačovaly,

že za touto výpovědí stály ekonomické důvody, za křivdu vůči
společnosti Incheba. Ve snaze
tuto křivdu napravit vyslovuje
Zastupitelstvo města Moravský
Krumlov společnosti Incheba
Praha své uznání a poděkování
a zároveň ujišťuje, že má velký
zájem nadále se společností Incheba pokračovat ve spolupráci,“
vyplývá z oficiálního dokumentu
zastupitelů, který je směřován
společnosti Incheba.
Po tomto kroku zastupitelů se
obě strany dohodly na dalším nájmu podle původních smluvních
podmínek.
/mask/
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REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozice
REDAKTOR(KA) a DOPISOVATEL(KA)

• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vlastní
automobil • vlastní PC a připojení na internet • uživatelská
znalost Microsoft Office a internetu • dobrá znalost českého
jazyka a slohové cítění • novinářská praxe výhodou

EXTERNÍ INZERTNÍ PORADCE
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• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vhodné
pro regionální obchodní cestující jako přivýdělek

Pro více informací pište POUZE
na e-mail: noviny@zrcadlo.info
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Finance zatím z provizoria
/Mohelno/ Velké problémy s rozpočtem na letošní rok mají v Mohelně. Ten budou schvalovat příští týden s tím, že výdaje obce jsou
zatím financovány z rozpočtového provizoria. „Letošní navržení
rozpočtu obce bylo složité, museli jsme totiž počítat s velkou finanční rezervou. Do teď nevíme, zda peníze dostaneme, protože se
změnilo rozpočtové určení daní pro obce. Naše příjmy by se měly
pohybovat v řádu 15 milionů. Samozřejmě, že musíme zajistit bezchybný provoz a chod školy, musíme mít prostředky na energie,
odpad. Protože nevíme, co přijde. Budou zřejmě váznout investice
a opravy. Musíme nejdříve vědět, s čím můžeme počítat, a pak stavět,“
vysvětlil starosta Mohelna Jiří Kostelník.
/mask/

Pitnou vodu ohrožují studně

/Miroslavské Knínice/ Složitou situaci musí řešit v Miroslavských
Knínicích. Jedná se kvalitu pitné vody, ve které byly zjištěny bakterie.
Obec odebírá vodu z veřejné sítě z Miroslavi, tam ale bylo zjištěno, že
dodávaná voda je v pořádku. „Ke znečištění dochází až v naší obci. Je
to způsobeno tím, že lidé v domech nemají oddělený okruh s pitnou
vodou z řadu a vlastních studní, které jsou mnohdy nevyhovující,“
vysvětlil starosta Petr Příkazký. Celá situace se musí řešit vyčleněním
částky 150 tisíc korun z rozpočtu obce pro dávkovač chloru na úpravu
pitné vody. Ten bude umístěn ve vodojemu a bude dávkovat chlor,
který odstraní nežádoucí bakterie z vodovodního řadu.
/mask/

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

V obci, ve které trvale bydlím se svou rodinou, jsem zdědil rodinný domek se zahradou, ve kterém v současné době není přihlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Plánuji dům zmodernizovat
a upravit pro bydlení svého syna. Zatím dům využívám pro potřeby
své domácnosti: garážuji v něm auto, ve sklepě skladuji brambory
a zeleninu, ve volných dnech provádím drobné opravy a údržbu, obdělávám zahradu. Správce poplatků v naší obci tvrdí, že tímto užíváním
dům slouží k individuální rekreaci a vyměřil mi poplatek dle vyhlášky
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jako vlastníkovi
stavby, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a která slouží k rekreaci. Domnívám se, že to není správné, protože
všechny osoby, které do domu vstupují a v něm pobývají, jsou fyzické
osoby hlášené k trvalému pobytu v obci a jako takové za odstraňování
komunálních odpadů poplatek dle vyhlášky zaplatily.V domě žádný
rekreant nepobývá. Za právní názor předem děkuji.
K Vašemu dotazu je třeba uvést, že stanovování poplatku za komunální odpad patří do samostatné působnosti obcí. Poplatek musí být
stanoven obecně závaznou vyhláškou obce, kde se stanoví nejen výše
poplatku, ale i další podmínky (osvobození, úlevy, splatnost poplatku), je třeba se tedy nejprve podívat na to, jak máte upravenu tuto věc
v obecně závazné vyhlášce obce či města. Obce si tuto otázku upravují
různým způsobem, je však pravda, že zákon o místních poplatcích
upravuje základní otázku, kdo vlastně tento poplatek hradí. Jedná se
jednak o fyzické osoby hlášené v obci k trvalému pobytu a pak dále
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Tento poplatek tak musí vlastník stavby individuální rekreace hradit, i když je zároveň samozřejmě přihlášen k trvalému pobytu
v jiné obci. Některé obce tuto problematiku v obecně závazné vyhlášce
řeší např. tak, že vlastník stavby individuální rekreace platí pouze polovinu vyměřeného poplatku, jestliže je zároveň osobou s trvalým pobytem
v obci nebo řeší jiné možnosti snížení poplatku pro tyto osoby.
Metodika vydaná Krajským úřadem Jihomoravského kraje problematiku staveb k individuální rekreaci vykládá následovně: Stavbou
určenou k individuální rekreaci je jednoduchá stavba, která svými
objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci. Při posuzování takové stavby
se vychází z kolaudačního rozhodnutí, z údajů uvedených katastru
nemovitostí. Za stavbu sloužící k individuální rekreaci pak je možné
považovat i stavbu, neodpovídající uvedené definici např. rodinný
dům, pokud v něm není žádná fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu a je skutečně využívána k rekreačním účelům. Otázku, zda stavba
opravdu slouží k individuální rekreaci či nikoli, je nutno posuzovat individuálně. Je třeba posoudit četnost a charakter užívání stavby a také
to, jestli je stavba vůbec způsobilá k užití pro rekreaci.
Pokud byste se domníval, že Váš případ je hraniční a dle Vašeho
názoru byste neměl místní poplatek hradit a zástupci obce by měli
opačný názor, je možné podat k obci, která poplatek vybírá, žádost
o snížení či prominutí poplatku z důvodu odstranění tvrdosti. Tuto
žádost je třeba odůvodnit, proč by Vám obec měla úhradu tohoto
poplatku prominout či snížit.

PNEUSERVIS
Petr Bašta

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

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

03.04.2009

Ochranné kryty pro vyvolené většinou zanikly
/Region/ Protiatomové kryty,
jak je znají především ti dříve
narození z dob totalitního režimu, postupně zanikají. Kryty pro
případ atomového útoku byly ale
jen pro někoho. Ostatní se museli
spokojit s plynovou maskou,
pláštěnkou a igelitovými sáčky
na rukou a nohou, což například
děti ve škole trénovaly na pochodových cvičeních. Ale jak jsme
na tom vlastně dnes?
Politická situace se mění,
ale případná hrozba tu stále je.
Rozšiřuje se okruh objektů, které
disponují jadernými, chemickými
a biologickými látkami a spolu
s reálnou hrozbou terorismu
představují potenciální nebezpečí
pro region i v současnosti.
Stálé kryty jsou až na výjimky
pouhou vzpomínkou na doby minulé. Zrušené kryty nacházejí jiné
využití. Jsou v nich posilovny, archivy, sklady, nebo chátrají za přispění vandalů. Výjimkou je třeba
nově vybudovaný kryt u Základní
školy Vémyslice, který obec využívá pro havarijní plánování.
V Moravském Krumlově převážná většina domů, které se stavěly v padesátých letech minulého

století, kryty civilní obrany měla,
a to jak na náměstí TGM, tak třeba na Komenského ulici. Na ulici
Břízové bylo pod prodejnami také
takovéto zařízení, jednalo se spíše
o lehčí kryty, které dnes jsou vyřazeny pro účely ochrany obyvatel.
Pod školami bývaly spíše sklady
CO na masky.
„V našem městě máme zpracovaný a schválený Plán činnosti
orgánů obce při vzniku mimořadné události. Tyto dokumenty
jsou dle potřeby aktualizovány.

/Moravský Krumlov/ Rozpočet města Moravský Krumlov na
letošní rok byl těsnou většinou
hlasů schválen. Na straně výdajů
je částka 163 milionů korun. Na
straně příjmů je to 151 milionů
korun, po zohlednění stavu účtů
města aktiva činí také 163 milionů, takže rozpočet je vyrovnán.
Mezi neinvestičními výdaji
příspěvkovým organizacím města jsou finance určené Mateřské
škole Husova – 2,2 mil, Základní
škole Klášterní nám. – 2,4 mil.
a Základní škole Ivančická – 2,9
mil, Městské kulturní středisko
může počítat se čtyřmi miliony,
Správě majetku města patří také
4 miliony a Technická a zahradní
správa bude hospodařit s 9,7 miliony korun, které budou použity
například na nákup kontejnerů.
Jen příspěvek od státu na výkon

státní správy činí 18 milionů.
V investičních výdajích na
dopravu je pamatováno na doplatek za projekční služby – průtah
městem 200 tisíc, spoluúčast k investici – průtah městem 3 miliony,
úprava cesty ulice Slunečná – 150
tisíc, platby za dopravní obslužnost
společnosti Kordis JMK – 974 tisíc
a provozní náklady na parkovací
automaty, které vyšplhají na 19
tisíc korun. Samozřejmě, že podstatnou částí rozpočtu na straně
příjmů jsou dotace, které tvoří
79 milionů korun. Zastupitelé
rovněž pamatovali na rozpočtovou rezervu ve výši více jak 3 milionů korun. Co ale může mnohé
občany potěšit, je částka 600 tisíc
určená na projektovou dokumentaci krytého bazénu, což je určitý
signál, že to v tomto směru radnice myslí vážně.
/mask/

ilustrační foto

Rozpočet 2009 schválen
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Oficiální kryt, který by byl vybaven filtroventilačním zařízením,
vlastním el. napájením a zdrojem
vody v Miroslavi v minulosti
nebyl a ani dnes takovým zařízením nedisponujeme. K úkrytu
obyvatel byly vyčleněny hlavně
sklepní prostory - v letním kině,
pod zámeckým mostem, ve veřejných budovách, sklepy v rodinných domech tzv. desátkový
sklep, ledárna na ulici Kostelní
(oba objekty jsou dnes privátní).
V případě mimořádné události se
počítá s evakuací,“ vysvětlil místostarosta Miroslavi Roman Volf.
V případě neštěstí se o veřejnost má postarat integrovaný
záchranný systém či krizový štáb
určené obce, jehož vedoucím je
vždy starosta.
„Kryty těžkého typu, tak jak
je znáte z předchozích let, jsou
primárně určené pro přežití
jaderného útoku v případě válečného konfliktu. Vzhledem
k tomu, že se změnily hrozby,
bylo by udržování krytů tohoto
typu poněkud neúčelné. Ochrana
obyvatelstva nespočívá pouze
v krytech a maskách. Jedná se
o celý komplex opatření jako je
informování obyvatelstva, individuální ochrana, ukrytí, evakuace,
varování, vzdělávání a podobně,“
vysvětlil Jan Chmelíček, tiskový
mluvčí JM kraje.
V současné době jsou evidovány v regionu tyto stálé úkryty,
SOŠ a SOU dopravní a mecha-

nizační škola Ivančice o kapacitě
150 osob, Česká pošta T.G.M. 28
Moravský Krumlov o kapacitě 60
osob, ZŠ Vémyslice o kapacitě
300 osob, město Znojmo Fibichova 14 o kapacitě 150 osob, Česká
pošta Horní náměstí 13 Znojmo o
kapacitě 150 osob, Česká pošta
Dr. M. Horákové Znojmo o kapacitě 70 osob, České dráhy žst.
Znojmo o kapacitě 100 osob.
„Opatření nouzového přežití
obyvatelstva jsou plánována
v lokalitách a dílčích územích
Jihomoravského kraje. Ukrytí je
základním opatřením kolektivní
ochrany obyvatelstva. Cílem
ukrytí je ochrana obyvatelstva
před účinky a následky ozbrojených konfliktů a mimořádných
událostí spojených s výronem
radioaktivních nebo nebezpečných
chemických látek. Ochranné vlastnosti stálých úkrytů se dosahují
použitým stavebním materiálem,
tloušťkou obvodových konstrukcí,
hloubkou zapuštění do terénu, výškou nadloží a kvalitou technického
vybavení, zejména filtroventilačního zařízení. Otvory lze hermeticky
uzavřít a jsou vybaveny kapacitně
odpovídajícím zařízením s filtry,
které vytváří podmínky pro dlouhodobý pobyt osob,“ uvedl Jaroslav
Strašák z JMK IZSČR.
„V rámci bývalé CO existovaly
v Oslavanech dva protiatomové
bunkry, které již delší dobu neplní
svoji funkci, a to vzhledem k tomu, že byly předány majitelům,
kteří je nadále neudržují. Byly
zanedbány nebo zničeny vandaly.
Jeden tento protiatomový kryt se
nachází cca 200 metrů od Dědičné štoly, která je na břehu řeky
Oslavy pod dolem Kukla. Jedná
se o kryt, který byl budován po
druhé světové válce. Z důvodu
odvodnění Dědičné štoly je
k nepoužití. Druhý obdobný kryt
se nacházel v lokalitě bývalé
elektrárny a v současnosti patří
soukromé firmě. Kryt byl zničen
od vandalů. Majitel jej žádným
způsobem neudržuje a v současné
době se nedá využít pro potřeby
civilní obrany,“ konstatoval starosta Oslavan Vít Aldorf. /mask/

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
Díky velkému ohlasu prodlužujeme akci i na duben:

ZDARMA - prohlídka Vašeho vozu včetně protokolu o stavu

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

NOVĚ OTEVŘENO

SOLÁRIUM

solární kosmetika • bělení zubů v soláriu
tanbright • doplňkový prodej: elektrické
solné lampy, solné krystaly, koupel. sůl
OSLAVANY • Hybešova 34
tel.: 732 845 530 • po-pá 10-17 hod.
www.solarium-oslavany.cz

ÚČETNICTVÍ

Jaroslava Hrubešová
Hybešova 42, 664 12 Oslavany
tel.: 603 994 383
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
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Přijímačky na střední nově komplikují situaci
/Moravský Krumlov/ Podle
novely školského zákona mají
žáci v letošním roce možnost
podávat na střední školy hned tři
přihlášky. Odpovědnost za správné vyplnění a podání přihlášky na
školy je také poprvé přenesena
z výchovných poradců základních škol na rodiče.
Jako jedna z mála škol v regionu
už má SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov s novým přijímacím řízením své zkušenosti. Na této škole
bylo přijímací řízení zahájeno již
před vánočními svátky přijetím
prvních přihlášek do oboru s talentovou zkouškou Umělecký kovář a
zámečník. Talentové zkoušky proběhly v prvních lednových dnech,
všichni přijatí uchazeči po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdali
řediteli školy zápisové lístky a tím
potvrdili svůj úmysl nastoupit na
školu od 1. září 2009.
„V současné době přijímací řízení pokračuje přijímáním přihlášek do ostatních oborů vzdělání
s maturitní zkouškou: Ekonomika
a podnikání, Autotronik, Technické lyceum, do oborů vzdělání
s výučním listem: Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Kuchař-číšník, Opravář zemědělských

Foto mape

Mladí kováři na Krumlovských slavnostech

strojů, Kovář a podkovář, Operátor skladování. Do nástavbového
studia pro absolventy tříletých
učebních oborů, Podnikání a v neposlední řadě do oborů vzdělání
s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
jako kuchařské práce, strojně
montážní práce, opravářské práce
a kovářské práce. Z dosavadního
počtu přijatých přihlášek vyplývá, že je o studium na naší škole
velký zájem do oborů vzdělání
s maturitním vysvědčením i do
oborů vzdělání s výučním listem.

Otázkou ale zůstává, kolik žáků
skutečně potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním
zápisového lístku. Nemáme přehled o tom, kolik přihlášek a na
jaké školy je žáci podali a které
z vybraných škol nebo oborů dají
přednost,“ vysvětlila Ivana Čermáková, zástupce ředitele SOŠO
a SOUŘ Moravský Krumlov.
Tato škola nevypisuje přijímací zkoušky do žádného oboru
vzdělání, kritériem pro přijetí je
průměrný prospěch ze základní
školy. Po uzavření přihlášek

pozvou uchazeče a jejich zákonné zástupce do školy, tady si
převezmou rozhodnutí a mohou
hned odevzdat zápisové lístky.
Odevzdáním zápisového lístku
bude přijímací řízení uzavřeno.
Zápisové lístky obdrží uchazeči
na základní škole, ti, kteří již
nejsou žáky základní školy, si je
musí vyzvednout na krajských
úřadech. Termín, kdy se může
předat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v 1. kole přijímacího řízení,
byl několikrát upřesňován, podle
poslední právní úpravy je to v termínu od 22. dubna do 7. května.
„V případě, že některé obory
v 1. kole přijímacího řízení nenaplníme, vyhlásí ředitel školy 2.
kolo přijímacího řízení. Protože
mají žáci možnost vzít jednou
zápisový lístek zpět a dát ho
na jinou školu, je možné, že do
konce školního roku nebudeme
mít přehled o počtu přijatých
uchazečů a počtu tříd v prvních
ročnících, s čímž souvisí také počet pedagogických pracovníků na
příští školní rok. Tři přihlášky také
zvyšují administrativní náročnost
přijímacích zkoušek - ke každé
přihlášce je nutné založit a vést
spis ve správním řízení,“ doplnila
Ivana Čermáková.
/mask/

Zvířata umírala hlady Trestanec byl dopaden
/Oslavany/ V lokalitě dvou chovných rybníků a na pozemcích
Místní organizace rybářského svazu v Oslavanech byl ze strany rybářů
nahlášen závadný stav chovu hospodářských zvířat. V areálu má pronajaty pozemky soukromý chovatel. Ten však na pozemku zanechal
ovce a prasata ve značně zbídačeném stavu. Zdechlina ovce u rybníka,
mrtvá jehňata v ustájení a několik vepřů ležících v bahně bez přístřešku
vedlo k zákroku orgánů. Na místo byli pozvání rybáři, zástupci města,
životního prostředí, městské policie a pracovníci inspektorátu státní
veterinární správy. Z jejich inspekce bylo konstatováno, že chovy jsou
ve velmi zanedbaném stavu, bez odpovídajících povolení a evidencí.
Proti nezodpovědnému chovateli bylo zahájeno správní řízení a nařízeny opravné zásahy, jejichž plnění bude kontrolováno.
/jak/

/Znojemsko/ Po třech dnech
strávených na svobodě je uprchlý
vězeň opět ve vězeňské cele.
„V pátek odpoledne oznámila
na linku 158 Vězeňská služba Znojmo útěk jednoho odsouzeného.
Sedmadvacetiletý muž vězněný
pro majetkovou trestnou činnost
svévolně opustil pracoviště firmy
na Dobšické ulici ve Znojmě kolem půl čtvrté odpolední. Tuto
informaci předal operační důstoj-
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ník ihned všem hlídkám v terénu.
Vyhlásili jsme celostátní pátrání
a požádali o spolupráci také
veřejnost. Na základě informace
od občanů jsme uprchlého vězně
vypátrali v Hrušovanech nad
Jevišovkou. V úterý 31. března
putoval po třech celých dnech
strávených na svobodě opět do
vězeňské cely ve Znojmě“, uvedla mluvčí PČR ve Znojmě Mgr.
Lenka Drahokoupilová.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Nesouhlasíme s rozpočtem města
Moravský Krumlov na rok 2009

Na posledním zasedání zastupitelstva Moravského Krumlova byl
těsnou většinou mimo jiné také schválen rozpočet města na rok 2009.
S tímto rozpočtem nesouhlasíme. Jde o stanovisko více zastupitelů a členů
politických stran a seskupení, kteří se s tímto názorem ztotožňují.
Do komunálních voleb města Moravský Krumlov jsme šli proto, že jsme
chtěli nastartovat jeho rozvoj, aby se věci oproti minulému volebnímu období
vyvíjely k lepšímu, aby krumlovští občané byli spokojeni. Výsledným pocitem není spokojenost, ale spíše velké zklamání. Tato velká příležitost změnit
vývoj města byla promarněna. Opět jsme se dočkali výmluv na špatnou
polohu města, chybějící finance a přibyly i výmluvy na celosvětovou hospodářskou krizi. Bohužel jsme svědkem nekoncepčnosti, právní bezradnosti,
nehospodárnosti na některých místech, diletantismu, ale i sociální, ekonomické a prosté lidské necitlivosti některých rozhodnutí.
Mají obyčejní řadoví krumlovští občané pocit, že pro ně skutečně
zastupitelé a radnice něco dělají? Ne. Jsme chudá lokalita, lidé to tu nemají lehké. Pracovních příležitostí ubývá rychleji než jinde, síť obchodů
a nabídka zboží v nich je nízká, služby se spíše ruší (oprava bot, čistírna, lékařská služba první pomoci), nabídka využití volného času rovněž
stagnuje, v některých parametrech jde dolů. Kupní síla je malá. Mnoho
obyvatel tu spíše každodenně bojuje o přežití. A z radnice se jim dostává nálepek zaprděnosti, mládež a řidiči jsou desperáti, když se krajské
volby nepovedou podle určitých představ, jsou krumlovští v lepším případě ovce, pokud přímo nejsou nepřátelé. Podnikatelům se pak dostává od
naprosto nezkušených zasvěcených rad, jak to dělat lépe.
To si skutečně obyvatelé Krumlova nezaslouží. Radnice s nimi válčí i konkrétními prostředky: radary na měření rychlosti (umístění je v lokalitách, které
nejsou rizikové z hlediska havárií, ale jsou výhodné z hlediska množství vybraných peněz), zpoplatněním parkování, zarputilou snahou zvýšit koeficient
daně z nemovitostí (nepovedlo se), nebo prostou podporou městských úředníků ve vztahu k občanům (snaha rozšířit prodloužení úřední doby úředníků i
na jiné dny, jak pondělí a středa, byla smetena na základě kolektivní smlouvy
podepsané starostou a zamítavého vyjádření odborové organizace úředníků).
Špatná práce starosty a přítomnost jeho ambiciózní manželky, která je na
městském úřadě zaměstnaná, byla příčinou pozvolného rozpadu krumlovské povolební koalice v uplynulém roce. Starostova svévole se v současnosti stupňuje
už více jak tříměsíční ignorancí požadavků zastupitelů, kontrolního a finančního
výboru na předložení oficiálních dokladů o šetření havárií služebního vozidla.
Při schvalování rozpočtu města na rok 2009 bylo zřejmé, že příjmy ze státního rozpočtu budou daleko menší, než se při sestavování našeho rozpočtu
počítalo. Rozpočet na letošní rok 2009 byl schválen minimálním počtem 11
zastupitelů. A to někteří zastupitelé, kteří jsou sami zaměstnanci Města, nebo
jsou zaměstnanci Města jejich rodinní příslušníci a jiní, kteří dostávají zakázky od Města, či další, kteří mají soukromé zájmy, by zvedli horlivě i obě
ruce, kdyby to bylo možné. Nespokojenost se stavem na krumlovské radnici
nehlasováním pro rozpočet projevilo i pět bývalých koaličních zastupitelů.
Někteří tím projevili i ztrátu důvěry úřadujícímu starostovi.
Co děláme pro to, aby se to změnilo? Ozýváme se. Proti nehospodárnosti, prospěchářství, nerespektování zákonů, špatným smlouvám, protěžování, elitářství a necitlivým rozhodnutím.
Ing.arch. Daniela Kudrová
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Čistička polyká statisíce Senioři se často stávají terčem zlodějů a podvodníků
/Miroslavké Knínice/ Na rezervu téměř půl milionu korun museli
pamatovat zastupitelé v Miroslavských Knícicích, když schvalovali
rozpočet obce. Ten se letos pohybuje kolem 4 milionů. „Situace je pro
nás nepříjemná, protože stále nevíme, kolik dostaneme z rozpočtového
určení daní, to má být v letošním roce sníženo o 10 až 15 procent. Proto
jsme museli přistoupit k velké rezervě v rozpočtu a omezit některé investiční akce. Je to důsledek současné krize. Největší částkou rozpočtu
je odvod na čištění odpadních vod, sběr a svoz komunálního odpadu,
ale nově také na požární ochranu, což je povinné. Přesto se pustíme i
do investičních akcí. I když žádáme o dotace, vždy se musí přidat něco
z obecní pokladny. Některé akce jsme museli přesunout nebo rozvrstvit
na několik let dopředu,“ vysvětlil starosta Petr Příkazký.
S vysokými výdaji musí radní počítat i ve spojení s provozem nové
čistírny odpadních vod. Není to z toho důvodu, že by špatně fungovala,
naopak, kvalita vypouštěné vody je na velmi dobré úrovni. „Problém
je v tom, že lidé nevědí, co do odpadu vypouštět. S běžnými splašky
si čistírna hravě poradí. Problémem jsou tuky a zbytky jídel, které se
rozkládají hůře. Budeme muset v tomto směru udělat u občanů osvětu
a informovat je,“ doplnil starosta.
V plánu je také nová příjezdová komunikace k ČOV z důvodu její
větší zatížitelnosti a s tím i rekonstrukce celého náměstíčka. „Než bude
proveden nový povrch musíme nejdříve opravit stávající sítě - vodovod
pod komunikací a vybudování nového hydrantu. Projekt také řeší nové
příjezdové komunikace ze štípaného kamene k jednotlivým domům a k
místnímu pohostinství. Rekonstrukce náměstíčka by měla být koordinována současně s průtahem obce. Toho se ale asi jen tak nedočkáme.
Budeme ale řešit nové veřejné osvětlení,“ doplnil Petr Příkazký. /mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Já vážně nevím!
Vážení spoluobčané. Vás, kteří jste se na mě během posledního
roku obraceli s problémy vzniklými Vám rekonstrukcí kanalizace,
Vás tedy nepotěším. Já vážně nevím, ale co jsem zjistil, víte jistě také:
1) Projekt - nemá chybu, 2) Realizace - měla-li chyb, není jich více,
3) Kanalizace - je projektována na dvouletou vodu
Co je dvouletá voda netuším. Toto slovní spojení slyšel jsem porvé
ve svých pětapadesáti letech. Snad to nějak souvisí s poválečnou dvouletkou. Či snad s uvažováním dvouletého dítěte? Já vážně nevím. Také
nemám ponětí, zda má nová kanalizace tu dvolouletou vodu zvládnout.
Podle loňské jarní vydatnější přeháňky spíš ne! Ale bude se nám to
dobře počítat. V roce 2008 nezvládla, 2009 by měl být bez problémů
a 2010 se uvidí. Pozor na sudé roky!
Smutní byli ti z Vás, kterým bylo k smíchu pojistit se proti povodni,
když bydlí na vršku. Noe také stavěl svoji archu na kopci a všichni se
mu smáli. Na druhou stranu Vám nová kanalizace poskytla zážitky,
kterých se Vám se starou po desetiletí nedostalo. Člověk mohl vidět, kterak jeho stopadesátikilový mrazák plove na hladině šedesáti
centimetrů nechutností objevivších se během pár minut neočekávaně
ve sklepě. Konečně jste si mohli zaplatit odvoz znehodnocených věcí,
které jste už dávno chtěli vyhodit! Ale možná taky nechtěli.
Mrzuté je, že Vám nová kanalizace vydechuje do domů zápach.
Kanály na ulici občas smrdí. Zvláště při změně tlaku vzduchu. Doma
však?! Návštěva, neznalá místních poměrů, pak může dojít k nepříjemným závěrům. Třeba, že mužská část domácnosti netrefí se s malou potřebou do mísy (není to tak prosté, kdo nezkusil - nepochopí) nebo, že
je paní domu šmudla! Ani jedno nebývá pravdou! Ale ten pocit studu!
Dosti však legrace. Pokud se Vám, např. pomocí petic či, nedej
Bože, dalších špatných zkušeností, nepodaří přimět odpovědné (ať
je to, kdo je) k řešení situace, pak Vám nezbývá než: a) nechat si namontovat zpětnou klapku (cca 11.000 Kč bez montáže) na vlastní účet
b) nakoupit osvěžovače vzduchu (čert ví, zda pomůžou). Prosím
nezlobte se na mě. Já už vážně nevím.
Ptáček M.K.

/Moravský Krumlov/ Opakující se trestná činnost páchaná na
důvěřivých a neopatrných seniorech přivedla Městskou policii v
Moravském Krumlově k myšlence
uspořádat pro tuto věkovou skupinu setkání právě na toto téma.
„Ve spolupráci s Policií ČR
jsme v úterý 31. března uspořádali besedu pro krumlovské seniory.
V jídelně DPS se jich sešlo asi
pět desítek. Kromě letáčků jsme
je seznámili s postupy podvodníků,“ uvedl velitel městských
strážníků Rudolf Fráňa.
Policie nejčastěji řeší případy
krádeže peněz a cenných předmětů přímo v bydlišti seniorů. Podvodníci využívají různé záminky
a lsti, aby se dostali do jejich
bytu. Většinou se vydávají za pracovníky telekomunikací, vodáren,
nebo elektráren a s pětitisícovou
bankovkou navštěvují starší lidi
s fingovaným přeplatkem. Pak
velmi bedlivě sledují, kam stařečci jdou pro peníze, aby podvodníkům vrátili nazpět. Pak většinou
pod záminkou nutné potřeby jít
na toaletu nebo se napít jdou
pro peníze najisto. Než důchodce
zjistí, že byl okraden, je podvodník na míle daleko.
Je několik rad, jak se ochránit

proti takovýmto podvodníkům.
Rozhodně nikoho cizího nepouštět do bytu a nedůvěřovat neznámým lidem. Zazvoní-li opravář,
pracovník úřadu či jiných služeb
(odečet vody nebo plynu), nechte
si předložit jeho služební průkaz,
nebo ještě lépe: zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává.
„Dalším typem trestné činnosti, který jsme v poslední době zaznamenali, jsou krádeže
v domech, jejichž majitelé tráví
čas na zahrádkách. Zloděj se bez
námahy dostane dovnitř nezamčeným předním vchodem nebo
otevřenými okny. Apelujeme proto na všechny, aby nezapomínali
zabezpečit svůj majetek proti nenechavcům,“ dodává Rudolf Fráňa.
Senioři se stávají lehkou kořistí
také na ulici. Svodky policie jsou
zaplněny případy, kdy především
starší lidé jsou okradeni za bílého
dne na ulici nebo v obchodě.
I pro pohyb na ulici platí několik důležitých pravidel. Tak předně: Doklady, peníze a cennosti
nikdy nenechávejte bez dohledu.
Například v kabelce, či tašce v
obchodě, nebo u lékaře. Peněženku ani doklady nenechávejte
navrchu nákupní tašky. Vyhýbejte

se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům, při výběru
z bankomatu si hlídejte soukromí a dávejte pozor, jestli Vás někdo sleduje příliš zblízka.
Dalším jednoduchým zdrojem
obživy podvodníků je podomní
prodej pochybných a často nefun-

gujících spotřebičů a předmětů.
Nejen senioři se nechají zlákat
vidinou výhodného nákupu často
bezcenného zboží, téměř nikdy
podloženého záručním listem a
dokladu o koupi. Tyto zaručeně
skvělé nabídky jsou skvělé jen
pro prodávajícího.
/mape/

Na přejezdech se riskuje
/Znojemsko/ Koncem minulého týdne se policie a drážní inspekce
zaměřila na provoz na železničních přejezdech. Během dvou dnů sledovali provoz na třinácti přejezdech po celém Znojemsku a Moravskokrumlovsku. „Zjistili jsme čtyřicet čtyři dopravních prestupků, které
měly souvislost právě s pravidly silničního provozu na železničních
přejezdech. Tím nejzávažnějším porušením zákona bylo vjetí na přejezd v době, kdy na signalizačním zařízení blikala červená výstražná
světla. Zrakům policistů neunikli tři hazardéři se svým životem. Další
šofér nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě!“
a nezastavil před přejezdem, i když mu to dopravní značení přikazuje.
S dodržováním předepsané rychlosti přes přejezd, na jehož signalizačním zařízení nefungují světla, si těžkou hlavu nedělalo dvacet devět řidičů. Podle zákona musí v takovém případě snížit již padesát metrů před
přejezdem rychlost na maximálních třicet kilometrů za hodinu. Většina
ze zjištěných řidičů však jela hodně přes padesát a dva dokonce přes
šedesát. Nejvyšší naměřená rychlost byla šedesát šest kilometrů v hodině,“ uvedla tisková mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová.
Nerespektování zákona na železničních přejezdech je životu nebezpečné. Střet vozidla s vlakem většinou končí smrtí cestujících v autě. Stačí
však dodržovat jednoduchá pravidla. Řidiči si musí být vědomi toho, že
vlak přednost nedá. Pro svoji hmotnost nedokáže ani zastavit na krátkou
vzdálenost. Proto je vždy lepší se raději dvakrát rozhlédnout a přesvědčit
se, zda situace za přejezdem dovolí pokračovat bezpečně v jízdě. /abé/

Na zámku umělecká dílna nebo centrum architektů

Foto archiv redakce

Miroslavský zámek v době oprav střechy

/Miroslav/ Zastupitelé města
budou rozhodovat o nabídce dvou
subjektů na koupi miroslavského
zámku. Ti byli vybráni do užšího
kola z původních 12 uchazečů
o tuto historickou památku.
Vedení radnice již několik let

intenzivně hledá možnosti financování oprav zámku. Bylo vypracováno a podáno několik projektů.
Finanční prostředky získali jen na
částečnou opravu jihovýchodního
křídla, instalaci klempířských
prvků, rekonstrukci gotického

portálu a fixaci renesančních
fresek v nadokenních obloucích
v prostorách bývalé sýpky.
„Ve spolupráci s agenturou
SAURA, která byla vybrána
Jihomoravským krajem, byly vypracovány podklady pro zařazení
zámku mezi zchátralé objekty
čekající na využití. Tyto materiály byly následně použity při
přípravě projektu České televize
„Památky na prodej“. Díl věnovaný Miroslavi byl odvysílán
v neděli 7. prosince 2008. Na
pořad reagovali zájemci z celé
České republiky, kterým jsme
v následujících dvou měsících
poskytli požadované informace
a provedli je objektem. Na každé
schůzi městské rady byly podávány průběžné informace. Následně
bylo rozhodnuto o tom, že do 15.
března 2009 mají zájemci sdělit
své závazné stanovisko, zda
mají o památku stále zájem. Jako
součást kladného stanoviska jsme
požadovali také podnikatelský

záměr, konkrétní představu o časovém průběhu jednotlivých etap
oprav a financování,“ vysvětlil
místostarosta Roman Volf.
Po vyhodnocení nabídek provedla rada města dva zájemce –
Doc. ing. arch. Zdeněka Fráneka
a akademického sochaře Vlastimila Dvořáka a Otto Vlacha.
Jejich oficiální žádosti obdrželi
zastupitelé k prostudování. Oba
zájemci se osobně představili na
zasedání Zastupitelstva města
Miroslavi. Po prezentaci odpovídali na dotazy zastupitelů i veřejnosti. Záměrem p. Fánka je zřídit
v Miroslavi mezinárodní centrum
architektů. Sochař Dvořák s p.
Vlachem zde zamýšlejí vytvořit umělecký a výstavní stánek
s řezbářskou dílnou a výstavními
prostorami. Následně zastupitelé
rozhodli o tom, že radnice má
dále jednat s oběma uchazeči
a koncem měsíce dubna svolat
nové zasedání, kde se bude
o zámku jednat znovu.
/mask/

Bentonit- mediální kampaň na podporu těžby nabírá obrátky Občanská bezpečnostní
V minulém čísle Zrcadla jsme
Zástupci firmy Bentex na jedná- niční dopravu, nájemné zaplacené vystupujeme, když ložisko odesi mohli přečíst o nové nabídce ní zastupitelstva uvedli, že městu městu, rekultivační fond a případ- psat nejde a nerost patří státu, ktekomise informuje
firmy Bentex Bohemia městu nabízí deset procent ze zisku a že né opravy mostu a komunikací. rý po nás bude chtít jeho dotěžení.
Ivančice v souvislosti s těžbou
bentonitu na Réně.
Zkusme se podívat na tuto „velkorysou“ nabídku trošku podrobněji. Už jenom výše nájemného
(2,5 milionů korun na šest let) vyvolává první pochybnosti. Když si
vypočítáte cenu na metr čtvereční
pozemku za jeden rok, dostanete
se na necelých šest korun. Přitom
v původní smlouvě s první firmou byla cena sto korun za metr
čtvereční plochy ložiska. Městu
tak mělo nájemné vynést částku
kolem třiceti milionů korun.
Firma dále navrhuje navýšit ze
zákona zřizovaný rekultivační fond
na dvojnásobek. Tato částka ale
nebude zaplacena před zahájením
těžby celá, jak je uvedeno v článku. Dodatečný fond bude splácen
po 30 tisících korunách měsíčně.
Pokud tedy svůj závazek firma
skutečně dodrží, město bude mít po
skončení těžby 2,6 milionů korun
na rekultivaci plochy o rozloze více
než sedm hektarů.. Pro porovnání,
zda je to částka dostatečná: stejnou
sumu bude stát obnova části parku,
která v současnosti probíhá- na
ploše necelého půl hektaru.

město by v případě těžby mohlo
získat 15-20 mil. korun. Bentonitu
na Réně je přibližně 100 000 t,
cena za tunu surového bentonitu
se pohybuje v rozmezí 500-1000
Kč za tunu podle kvality. Nejvyšší
možný hrubý výnos je tedy 100
mil. korun, ale podíl města se
počítá z čistého zisku. Slibovanou
částku by tak město mohlo obdržet
pouze, pokud by firma měla nulové náklady a ještě bychom do ní

Z uvedených souvislostí je zřejmé,
, že nabídka firmy není zdaleka tak
výhodná, jak na první pohled vypadá. O smluvním vztahu s firmou
s.r.o. lze pak říct jediné: ani dokonale ošetřená nájemní smlouva
nemůže zabránit tomu, aby firma
v okamžiku pro ni nejvhodnějším
prostě nezmizela a nezůstala po ní
na Réně obrovská díra.
K případnému odkupu těžebních
práv a odpisu ložiska jen několik
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museli počítat i nájemné a už zmiňovaný zákonný rekultivační fond.
Také úhrada z vydobytých nerostů
7,5% je povinností ze zákona,
firma tedy nabízí navíc pouhá 3%
z čistého zisku.
Naše občanské sdružení má
k dispozici propočet nákladů na
skrývku , vlastní těžbu bentonitu
a část nákladů na rekultivaci, která
se týká jenom přesunu zeminy.
Už jen tato suma pokrývá celý
maximálně možný hrubý zisk. Do
nákladů firmy je ale nutné počítat
ještě další výdaje na konečnou podobu rekultivace, silniční a želez-

poznámek. Firma Bentex získala
těžební práva za necelých dvě stě
padesát tisíc korun. Teoreticky
může po městu požadovat miliony,
ale pokud se zastupitelstvo rozhodne, že těžit nechce a pozemky
firmě nepronajme, nastává patová
situace. Firma se už jednou pokoušela o vyvlastnění pozemků, což
se jí nepodařilo, protože neprokázala, že těžba je veřejném zájmu.
Vyjednávácí pozice pro město
tedy vůbec není špatná.
V poslední době se na mne obrací stále více občanů s dotazem,
proč vlastně proti těžbě bentonitu

Pokusím se stručně odpovědět i
tady. V horním zákoně není ani
jediná zmínka o tom, že všechna
ložiska musí být vytěžena. Ložisko je možno odepsat, jde-li o
zásoby části výhradního ložiska,
jejichž vydobytí není hospodářsky
účelné, což je právě náš případ.
Odpis ložiska na základě vypracování znaleckého posudku, že těžba
v Ivančicích není hospodářsky
účelná měl domluveno ing Martinek už v roce 2003. Na základě
vyjádření starosty MUDr. Adama,
že město má zájem na pokračování těžby, k tomu nedošlo.K tomuto
stanovisku neměl tehdy starosta
souhlas rady ani zastupitelstva.
Jak tedy může dnes tvrdit, že
ložisko odepsat nejde, když už
jednou odpisu zabránil a od té
doby se o odpis nikdo nepokusil?
Jak nás může stát donutit vytěžit
ložisko? Pošle sem prezident nebo
premiér armádu? Tato mediální
masáž ze strany starosty města
má jediný účel: utlumit odpor občanů a připravovat si prostor pro
zdůvodnění těžby.
Za Občanské sdružení Marsilka
Petr Husár, Řeznovice

V našem povídání o jaderné energetice jsem se dosud nezmínil
o tom, jak je finančně zajištěno budování trvalých úložišť vyhořelého
paliva a likvidace dožilých jaderných zařízení.
Společnost ČEZ odvádí z každé kilowatthodiny vyrobené v Dukovanech a v Temelíně na tzv. jaderný účet 5 haléřů, což vloni činilo 1,3
miliardy Kč. Ostatní drobní provozovatelé jaderných zařízení přidali 6
milionů a dalších 411 milionů Kč činily výnosy z investování tohoto fondu. Celkem je dosud na tomto zablokovaném účtu 11,86 miliard korun.
Z těchto peněz se bude hradit výstavba úložišť, uskladnění vyhořelého paliva a provoz úložiště. Předpokládá se, že do ukončení provozu
obou elektráren, zhruba v roce 2045, se na účtu nashromáždí asi 60
miliard Kč, což by mělo být bohatě postačující. ČEZ dává kromě toho
ze zisku každoročně stranou více než miliardu korun na budoucí vyřazení jaderných elektráren z provozu. Do zmíněného roku 2045 se získá
nejméně 50 miliard Kč.
Z dalšího speciálního účtu se hradí výstavba, provoz a vyřazení
meziskladů použitého paliva z provozu, dále nákup skladovacích kontejnerů, pojištění jaderné odpovědnosti a přeprava použitého paliva k
trvalému uložení. Na tyto účely odvádí ČEZ navíc z každé kilowatthodiny z Temelína 2,15 a z Dukovan 1,65 haléře.
A ještě několik sumárních informací: jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily vloni 26,6 miliardy kilowatthodin elektrické
energie. Na celkové výrobě elektřiny se tak podílely bezmála třetinou.
Spotřebovaly k tomu necelých 80 tun uranového paliva o objemu 4 m3.
Tepelné elektrárny na stejnou výrobu proudu spálí 26,6 milionů tun
hnědého uhlí. Na odsíření navíc použijí skoro dva miliony tun vápence
a na skládky putuje 6,5 milionu tun popílku.
Dukovanská elektrárna vyrobila od svého spuštění v r. 1985 přes 285
miliard a temelínská od zahájení provozu v r. 2000 více než 75 miliard
kWh elektrické energie. 29.3.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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Zeptali jsme se: senátora MUDr. Tomáše Julínka Jízdenky IDS podražily
Jste v politice již dlouho. Jak
jste se k ní vlastně dostal?
Spontánně! Od 90. let jsem se
zajímal o zdravotnictví. Z medicínské funkce primáře ARO
v Ivančicích jsem se dostal do manažerské funkce ředitele ivančické
nemocnice. V určité fázi zjistíte,
že chod zdravotnictví určují politici navzdory mnoha názorům,
že by se do toho neměli plést. A
pokud jsem chtěl profesionálně
politicky ovlivnit změny ve zdravotnictví, byla kariéra senátora
logickým důsledkem. Na zdravotnictví a reformě jsem založil
kampaň do Senátu a lidé mě 2x
zvolili. To je vše!
Jste senátor, zastával jste úřad
ministra zdravotnictví. Co Vás
přimělo nabídku přijmout?
Od roku 2002 jsem začal
spolupracovat s odborníky na
reformě českého zdravotnictví a
post ministra byl logickým vyústěním mé snahy měnit podmínky
pro české pacienty, ale i lékaře
a sestřičky. Prostě abychom měli
v České republice moderní zdravotnictví pro všechny.
S jakými plány jste na ministerstvo šel, podařily se?
Velmi ambiciózní! Práce bylo
hodně, protože se 10 let na resortu nic nedělo a restů bylo hodně!
Na ministerstvu jsme kromě
přípravy reformních zákonů
zastavili zadlužování nemocnic,
zdravotních pojišťoven. vytvořili
jsme rezervu pro krizový rok
2009, aby nedopadla na pacienty.
Poprvé jsme poskytli nejmodernější léky pro vážně nemocné
pacienty především s rakovinou
bez limitů, snížili jsme ceny životně důležitých léků, zastavili
jsme plýtvání, přispěli jsme po-

prvé lékařům a sestrám na jejich
vzdělávání a další.
Jak vnímáte současnou situaci
ve zdravotnictví?
Díky rezervám z roku 2008,
které jsme vytvořili, se dramaticky situace ve zdravotnictví
měnit nebude. Dopad krize se
projeví podle přístupu vlády a
zákonodárců. Pokud nebudou
přijaty reformní zákony a dojde
k dalším výjimkám z poplatků,
tak to může znamenat omezování péče. Především se to týká
nejzranitelnějších skupin - vážně
nemocných a seniorů, kteří se
nemohou bránit.Tak tomu bylo za
vlády sociálních demokratů, když
byl systém zadlužen.
Prozraďte něco ze zákulisí
ministerstva. Jak jste se tam cítil,
je to jiné oproti senátu?
Jako bývalý ředitel nemocnice
jsem neměl problémy s řízením
podniku i lidí. Přesto nejvyšší
státní úřad je svým způsobem
bizardní a zvláštní. Když jsem
přišel na MZ, tak např. žádosti
občanů nebo lékařů ležely v šuplících 4 roky nevyřízené a bylo
„normální“, že se dopisy k vyřízení ztrácely někde v kancelářích
a nebylo je možné dohledat…
Trvalo půl roku, než úřad začal
fungovat, jak má. Sem tam mě
ještě pobavily nebo naštvaly finty
úředníků, kteří se zbavovali práce, nebo se snažili jí vyhnout, ale
to už jsme měli pod kontrolou.
Jak se dá zvládnout práce senátora a ministra současně?
Celkem bez problémů. Běžný
režim je, že senátor je uvolněn
z práce v senátu a prakticky chodí jen na plénum. Ministr, který
je členem parlamentu (poslanec
nebo senátor) má lepší pozici

k vyjednávání svých zákonů, než
když stojí mimo. Občané tento
souběh často kritizují, protože si
myslí, že senátor a ministr bere
dva platy, ale člen parlamentu
vždy bere jen plat ministerský (na
rozdíl od hejtmanů).
Proč jste přešel z místní organizace ODS Brno do Ivančic?
Přijal jsem dlouholetou výzvu
MS Ivančice a stal se členem
jejich sdružení. Zároveň jsem
byl mnohými členy naší oblasti
požádán, abych kandidoval na
předsedu oblasti Brno-venkov.
Tyto výzvy byly většinou spojeny s přáním, abych se zasadil
o změny v ODS jihomoravského
regionu a ze silnější pozice a svou
autoritou vrátil ODS na jižní Moravě tvář. Takto postavený cíl je
pro mě velkou výzvou a ctí, protože mi nejde pouze prvoplánově
získat nějakou funkci a v pozici
předsedy Brno-venkova usnout
na vavřínech. Vadí mi, že ODS
ztrácí svůj kredit, že není vidět, že
Brno a kraj opanovali socialisté
a my je klidně necháme lhát a páchat společně s komunisty nenapravitelné škody. Moje aktivizace
samozřejmě zároveň znamená
vést oblast a vnést aktivní politiku ODS i na tuto úroveň.
Koncem roku 2008 proběhly
krajské a část senátních voleb,
čeká nás evropský parlament.
Jak byste charakterizoval předvolební boj poslední doby?
Změnilo se vše - více populismu, více lží a neplnění slibů.
V současnosti se hodně hovoří
o celosvětové hospodářské krizi,
jak podle Vás konkrétně zasáhla
domovský region? Dají se podle
Vás následky nějak eliminovat?
Krize sice přišla z vnějšku, ale

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
VŠECH TYPŮ VOZIDEL
ZA 999,- Kč
AUTO-MOTO BAZAR • AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
AUTOKLIMATIZACE: SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE • PŮJČOVNA PŘÍV. VOZÍKŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ • RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

po - pá 8.00-17.00, so 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov (býv. areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157, mobil: 731 816 617
servis 733 569 624

MORAVSKÝ KRUMLOV

604 424 742 • 603 213 770 • 603 211 771
Jezdíme pro Vás 7 dní v týdnu

IVANČICE

605 367 427

její dopad bude mít nepochybně
vliv do regionu i do zdravotnictví. „Krisis“ také ale znamená
naději. Jako vždy, něco špatné je
pro něco dobré např. nás to může
nutit k zamyšlení nad naší nadbytečnou spotřebou, některé zboží
a služby se zlevní, apod…Vždy
je potřeba ochránit vážně nemocné a ty, kteří se ocitli nezaviněně
ve složité sociální situaci.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy a stížnostmi?
Ano obracejí, opět jsem najel
na normální režim senátora, takže
mě občané mohou navštívit v senátorských pondělcích, uvidí mě
více ve svých městech a obcích.
Jak vidíte další celkový vývoj,
místně i globálně, jste optimista
nebo pesimista?
Jsem optimista. Vadí mně určitá povrchnost vnímání, zvláště
médií. Občané by měli více hledět do budoucnosti a nežít ze dne
na den, když to přeženu od staré
mikrovlnky k té nové.
Myslíte, že reforma zdravotnictví je nevyhnutelná?
Nepochybně, čím dřív, tím bude
míň bolet. Ta moje by nebolela
vůbec, naopak narazila na některé
poslance, kteří si vytahovali politické triko, ale nic pořádného nenavrhovali. Beze změny se dostaneme do krize, bude nás víc starých
a budeme chtít moderní a kvalitní
péči. A to se beze změny nedá zajistit už v blízké budoucnosti.
Jak trávíte volný čas, co Vaše
záliby?
Mám rád přírodu a venkov
a vše, co s tím souvisí, pěstuji
bylinky, rád vařím a snažím se
se sportovat, jezdím na kole. Teď
právě už po několikáté hubnu.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

/Kraj/ Zdražení od prvního dubna se dočkali všichni cestující, kteří
k dopravě používají Integrovaný dopravní systém Jihomoravského
kraje. Zvýšení cen se týká především jednorázových jízdenek. Cena
nejlevnějších jednorázových úsekových jízdenek prodávaných v regionu se zvyšuje o 1 Kč, cena dvouúsekových jízdenek o 2 Kč. Nová
cena jízdenek platných 10 minut bude 14 Kč. Dvouzónové jízdenky
s platností 60 minut budou stát 22 Kč. Aby došlo ke zmírnění nárůstu
ceny v regionu, zavádí se nová dvouzónová jízdenka v ceně 18 Kč
s platností 45 minut v mimobrněnských zónách a 15 minut v Brně.
U nové dvouzónové jízdenky za 18 Kč se mimo jiné vychází vstříc i
požadavkům cestujících, kteří jedou pouze na vzdálenost několika zastávek, ale musí přestupovat. Tato jízdenka platí 15 minut vždy tehdy,
pokud byla označena v zóně 100 nebo 101, případně, pokud cestující
přes jednu z uvedených zón jede. Při cestách mezi dvěma zónami,
z nichž ani jedna není 100 nebo 101, platí jízdenka 45 minut.
Nejvýhodnější ceny pro občasné cestující je univerzální jízdenka.
Nově bude stát 140 Kč. Počet jejích polí se zvýší z 20 na 24. Tuto změnu
ocení cestující ze vzdálenějších oblastí Jihomoravského kraje. Získají tak
zpáteční jízdenku pro cestu do krajského města. Nová univerzální jízdenka rovněž beze zbytku nahradí například 12 jízdenek s platností 2 zóny /
10 minut, 6 jízdenek s platností 3 zóny / 90 minut nebo 2 všezónové jízdenky s platností 180 minut. Pro pracující, kteří dojíždějí do zaměstnání
aspoň čtyřikrát týdně, jsou určeny předplatní jízdenky. Z nich se nejvíce
cena zvyšuje u měsíčních jízdenek. Ceny ročních jízdenek určených
pro cestování mimo město Brno se nemění. Beze změny zůstávají již
dříve zvýšené ceny předplatních jízdenek v Brně. Jednorázové jízdenky
za staré ceny bude možné označit nejpozději 7. dubna 2009 a budou
platit po dobu na nich uvedenou. Na přepážkách všech předprodejů
DPMB bude možné staré jednorázové a předplatní přenosné jízdenky vyměnit proti případnému doplatku za nové do 1. července 2009.
Finanční náhrada za nevyužité jízdenky nebude poskytována.
/jak/

Letos více dětí u zápisu
/Moravský Krumlov/ K zápisu do 1. ročníků ZŠ, který se konal
od 15. ledna do 15. února 2009, se do škol správního obvodu ORP
Moravský Krumlov dostavilo celkem 235 dětí, zapsáno bylo 208 dětí.
Rodiče 27 dětí (11,48%) požádali o odklad povinné školní docházky. V
loňském roce se k zápisu dostavilo 224 dětí, zapsáno bylo 192 dětí. O
odklad povinné školní docházky požádali rodiče 32 dětí (14,28%).
Do moravskokrumlovských základních škol (Ivančická a, nám.
Klášterní) se v letošním roce dostavilo k zápisu do 1. ročníku celkem
61 dětí, zapsáno bylo 56 dětí. Rodiče 5 dětí (8,19%) požádali o odklad
povinné školní docházky. Předpokládá se, že na ZŠ nám. Klášterní budou od 1.9.2009 otevřeny dvě třídy 1. ročníku a na ZŠ Ivančická jedna
třída 1. ročníku. V roce 2008 se k zápisu dostavilo 69 dětí, zapsáno bylo
60 dětí a pro 9 dětí (13,04%) požádali rodiče o odklad povinné školní
docházky. /zdroj Odbor školství a kultury MěÚ Moravský Krumlov/
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IZOLACE Z čeho postavit dům? Tvárnice, cihly, nebo dřevo?
riálu, což je možná důvod, proč
se u nás používá spíše na chatách
a chalupách. Zahraniční sousedé
však tohoto přírodního materiálu
užívají na svých domech velmi
hojně. Zatímco u nás máme jen
1% dřevěných domů, v sousedním Rakousku je to hned 7%, ve
Skandinávii přes 60 %, a v USA a
Kanadě dokonce 80 %.
Pokud je vaší prioritou bydlet
rychle a levně, poohlédněte se po
montovaném domě. Je to „stavebnice“ vyrobená v továrně, kterou

Prustoměrský Jan

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

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

Typizovaný rodinný dům
foto: mape

Jaký materiál je finančně či
účelově nejvýhodnější? Možností, z čeho stavět, je stále více.
Současným hitem jsou tvárnice.
Oranžové keramické tvárnice
mají uvnitř dutiny, které tepelně
izolují. Také proto jsou lehké, ale
hodně křehké, takže se snadno
rozbijí a nejsou příliš vhodné k
dalšímu řezání - to oslabuje jejich
izolační vlastnosti.
Naopak uvnitř bílých či šedých pórobetonových tvárnic
jsou vzduchové bubliny, které je
dělají ještě lehčí než keramické,
zároveň jsou však podstatně
pevnější a lépe se s nimi pracuje.
Nevýhodu ale přeci mají. Pokud
u nich dojde ke styku s vodou,
musí podstatně déle vysychat.
Kvůli splnění norem je však třeba
tvárnice obkládat poměrně silnou
vrstvou izolace.
U nás asi nejoblíbenější jsou
pak tenkostěnné betonové tvárnice, které jsou lehké, duté a taky
levnější. Naopak zatím poměrně
unikátní jsou tvárnice z lehkého

WHC 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

STAVEBNÍ PRÁCE
KŘÍŽ Jiří provádí:

vám následně na místě smontuje
(během několika málo týdnů)
odborná firma. Takové domy mají
tepelnou izolaci zpravidla uvnitř
stěn, které jsou proto dost tenké.
Nejčastěji jde o dřevostavby s
konstrukcí z masivního dřeva a
stěnami ze sendvičových panelů,
které tvoří dřevoštěpkové desky,
polystyren a sádrokarton. U těchto domů je třeba klást důraz na
kvalitní střechu, protože jakmile
dřevostavba promokne, začne hnít
a oprava vás přijde velmi draho.

keramického betonu tvořené
pórovitými kuličkami z pálené
hlíny. Narozdíl od betonu jsou
teplejší a nemusí se dodatečně
izolovat. Co se ale týče finanční
stránky, patří k těm nejdražším
materiálům.
Stále populárnější jsou pak
dřevocementové tvárnice s polystyrenovou izolací uvnitř. Zdi
jsou při jejich použití sestavené
za pár dní, následně se ale ještě
tvárnice vyplňují betonem, což
znamená dobrou izolaci, ale vysokou spotřebu betonu.
Podobným „rychlíkem“ je také
stavba z polystyrenových tvárnic.
Jsou velmi lehké a skládají se podobně jako stavebnice.
Jeden z nejstarších a tradičních
materiálů je samozřejmě dřevo.
Životnost dřevěného domu je
podobná jako u zděných, a je
navíc většinou levnější a rychleji
postavený. Srovnatelné je i riziko
vzniku požáru, rozdíl je jen v
potenciálně vzniklých škodách.
Náročnější je však údržba mate-

Typizované rodinné domy mají jednu velkou výhodu. Stačí připravit
výkresovou dokumentaci pro jeden dům a podle něj se potom postaví
desítky dalších. Náklady na projekt jsou pak velmi nízké. Zákazník,
který pak listuje katalogem, je příjemně překvapený přijatelnou cenou
a logicky ji srovnává s cenou bytu.
Má to ale jeden háček. Cena je součástí propagace a musí být co
možná nejnižší, musí lákat, podobně jako levné letenky, jejichž výsledná cena je ale po přičtení všech dalších poplatků již mnohem méně
atraktivní, než v katalogu nebo na billboardu.
Cena typizovaných rodinných domů je v drtivé většině případu
uváděna bez ceny pozemku (ten musí být vybavený veškerými inženýrskými sítěmi - voda, elektřina atp.), který může být bez problémů
dražší, než samotná stavba. Tuto základní skutečnost si ale většina
potenciálních zákazníků uvědomuje. Problematičtější je úprava domu
podle individuálních potřeb případného budoucího uživatele, stejně
jako jeho materiálová skladba. Každý zásah typu posunutí příčky, rozšíření koupelny, výměna dveřních zárubní nebo třeba krbové vložky,
mění konečnou cenu. Relativně nízká katalogová cena novostaveb
rodinných domů je daná jejich „sériovou výrobou“ a jakýkoliv individuální zásah může být naopak až neúměrně drahý, neboť představuje
vybočení z mantinelů typizované produkce.
Doporučení: 1. ptejte se, co všechno v sobě cena domu zahrnuje a
co bude naopak potřeba připlatit. 2. chtějte detailní - položkový rozpis použitých materiálů a provedených prací. Nechte si vše vysvětlit,
stavební terminologie nemusí být úplně srozumitelná. 3. chtějte vidět
vzorový dům a porovnávejte ho s tím, který si chcete koupit. Ve vzorovém domě ale mohou být jiné - lepší podlahové krytiny, může tam být
luxusní nábytek, který odvede Vaší pozornost od samotného domu. 4.
vzorový dům může být úplně jinak orientovaný a bude mít tedy úplně
jiné a nesrovnatelné světelné podmínky. 5. rozhodně naplaťte vysoké,
např. 70% zálohy předem!

TRUHLÁŘSTVÍ

www.stavebninyhladikova.cz

Josef Reiter, Petrovice 63
okna
vchodové a vnitřní dveře

VZORKOVNA DVEŘÍ A KANCELÁŘ
M. KRUMLOV, NÁDRAŽNÍ 720

DŘEVO

» zednické práce
» stavby a rekonstrukce RD
» tesařské a pokryvačské práce
» dodávky a montáže oken, dveří PVC,
střešních oken Velux, včetně doplňků

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

telefon: 603 50 90 80
e-mail: jkkriz@seznam.cz

603 576 656

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

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

SLEVY
materiál pro zateplení fasád
YTONG, IFT
HELUZ, TONDACH
sádrokartonový systém
parapety
Doprava s hydraulickou rukou!

JARNÍ SLEVY UHLÍ
DŘEVĚNÉ BRIKETY

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

STAVEBNÍ PRÁCE
PETR STANĚK

• komplexní zednické práce na klíč
• přestavba koupelen, kuchyní, byt. jader
• pokládka obkladů, dlažeb, nátěry
• sádrokarton, termoizolace fasád
• oplocování, příprava pro bazény
Kratochvilka 75, Ivančice
mobil: 606 637 747
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IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU

HOD
0
0
.
8
1
DO

Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

BAZÉNY

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

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

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

!!! JARNÍ SLEVY !!!

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PRODEJNA STAVEBNIN

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

Nevíte co s fasádou, děláte podkroví?
Zeptejte se v Belinu, rádi Vám napoví...
Slevy až

30% ve firmě Belin!

skelná vata • OSB desky • fasádní polystyren • půdní schůdky
Tondach taška Francouzská 12 • KM Beta Elegant cihlová • Cembrit
lepidlo standard • dlažba zámková • žlab s pozinkovaným roštem

Nepřehlédněte náš leták!
Akce v platnosti 3. - 11. dubna 2009 nebo do vyprodání zásob.
Materiál dopravujeme vozidlem IVECO o nosnosti 6 t
a skládáme hydraulickou rukou FASSI.

JARO
JARO
S PREFOU
PREFOU
S
Tvárnice bednící 20 cm

25,90 Kč

Tvárnice bednící 40 cm

33,90 Kč

Obrubník 100/5/20 cm

44,00 Kč

Dlažba zámková přírodní 6 cm

196,00 Kč

Navštivte naše prodejny, kde nakoupíte
široký sortiment stavebního materiálu
a nově i zahrádkářských potřeb.
STAVEBNINY TRADE
Dvořákova 639 • Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7 • Dolní Kounice
tel.: 546 421 910
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Nepodceňujte stav komínů Dřevěná pergola - moderní prvek zahradní architektury
Za technický stav komínů a kouřovodů a jejich požární bezpečnost
odpovídají majitelé nebo správci domů. Stavu komínů by proto měli
věnovat náležitou pozornost. Komíny tepelných spotřebičů s výkonem
do 50 kW je podle vyhlášky nutné pravidelně kontrolovat a čistit.
U plynových spotřebičů napojených na komín s vložkou je třeba pozvat kominíka na revizi nebo údržbu 2x ročně, u komínů
bez vložky a u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva 6x ročně, u
chat a rekreačních chalup je lhůta 1x ročně. Odborník by měl komín zkontrolovat při každé změně druhu paliva nebo spotřebiče.

Komínové těleso musí mít kompaktní, zdivo nepoškozené a i na
půdě omítnuté a obílené tak, aby bylo vidět případné praskliny. Musí
být zaručena dokonalá neprostupnost vůči spalinám a přílišnému
žáru. Vymetací a vybírací otvory musí být opatřeny nepoškozenými
dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Ve vzdálenosti do
jednoho metru od komínového tělesa nelze skladovat žádné hořlavé
materiály - to platí i pro půdy! Připojení nového tepelného spotřebiče
je třeba svěřit odborníkovi, který zaručí, že rozpálený kouřovod při
prostupu stěnou nebo stropem nenaruší žádné hořlavé materiály. Pokud se i přes péči a údržbu v komínu vznítí saze a dehtové usazeniny,
požár se nikdy nesmí hasit vodou, to by mohlo vést k popraskání nebo
dokonce i k výbuchu. V takovém případě je třeba volat tísňové linky
150 nebo 112. Do příjezdu hasičů je třeba vyklidit okolí komínu, případně se pokusit zkrotit plameny opatrným vhazováním suchého písku
do vymetacích dvířek, nebo ze střechy do komínu.
/mask/

Stavba zahradní pergoly je
v dnešní době velmi populární.
Většinou se ale ze stavby jednoduché pergoly nakonec vyklube
složitější dřevěná přístavba, nebo
třeba zastřešený altán …
Ideálním řešením je tzv. konstrukce rámové pergoly. Sloupky
jsou spojeny s vazníky tak, že dohromady tvoří rám, do kterého se
dále montují příčky. Praktické je,
že mezi sloupky pergoly můžeme
umístit konstrukci pro popínavé
rostliny (rošt, mříž, treláž). Tím
získáme nejen dodatečnou plochu
pro ozelenění, ale také ochranu
před větrem a sluncem.
Optimální výška pergoly je
2,30 až 2,50 metru. Pokud se
ovšem jedná o vyzděné pilířky
zde by měla být pergola o něco
vyšší zhruba 3,00 až 3,50 m. Pokud používáme na stavbu pergoly
dřevěné překlady, měli bychom
dosáhnout maximálního rozpětí
3,000 až 3,50 m.
Abychom zajistili optimální
stabilitu pergoly, je nutné určit
správnou tloušťku sloupků. Může-

me si vybrat ze dvou druhů pergol
a to buď pergolu z kulatiny, nebo
pergolu z hranolů. Pokud se rozhodneme pro pergolu z kulatin pak
by sloupky a vazníky měly mít 10
až 16 cm a příčle 6 až 10 cm. U
pergoly z hranolů by měl být
čtvercový profil sloupků s délkou
hrany 10 až 12 cm a obdélníkový
profil vazníku 10/12 cm až 12/18
cm, příčle 8/10 cm až 10/16 cm v
rozestupech 60 až 100 cm.
Spojení jednotlivých dřevěných komponentů lze provést
dvojím způsobem. Buď vazníky
a sloupky dohromady začepovat, nebo vazníky přitlouct na
sloupky pomocí hřebíků a potom
sešroubovat kovovými uhelníky.
Důležitým pravidlem při stavbě
této pergoly je, že tyto sloupky se
nezapouštějí do země, ale osazují
se na pozinkované patky z plochého železa.
Vhodný materiál na výrobu
pergoly a ostatních zahradních
staveb je borovice. Má v sobě
vysoký obsah pryskyřic a dobře
odolává vodě. Máme-li možnost,

je vhodné na stavbu pergoly
zakoupit tlakově impregnovaný
materiál. Nejběžnější a nejlevnější na stavbu je smrk. Kvalitní
povrchová úprava a zastřešení
dokáže velmi prodloužit životnost celé pergoly.
Patky nezatloukáme až k zemi,
hranoly by měly být asi 10 cm
nad zemí. Ranní vlhkost nebo
mokrá tráva k nim dosáhne hůře

a hranoly déle vydrží.
Tvar výpletu nebo výplně pergoly si můžeme zvolit libovolný.
Záleží na našem vkusu a prostředí,
do kterého je celá zahradní stavba
umístěna. Vhodné je si nejprve
bez připevňování vyskládat na
rámeček požadovaný tvar vypletení. Ten může být na čtvercový, na
pokos, vodorovný i kolmý k zemi,
vzdušný i plně propletený. /dat/

Stavební veletrhy 2009
21. - 25. dubna 2009, vždy od 9.00 do 18.00
Brno - výstaviště
Zvýrazněným tématem je Energeticky úsporné stavění. Téma se prolíná všemi obory
veletrhu - zahrnuje nejen úspory energií, alternativní zdroje energie, ale i kotle, izolace,
okna, dveře - prostě vše, kde se dá uspořit nejen energie, ale i peníze

STAVEBNINY
PLUS
PLUS

NEJVĚTŠÍ
KOUPELNOVÉ
STUDIO
V REGIONU
NOVÁ EXPOZICE
30 KOUPELEN
Ivančice - Oslavanská ul.
Těšíme se na Vaší návštěvu!

nově otevřená prodejna
zahrádkářských potřeb
a zahradní techniky

Otevřeno: Po-Pá 7-17, So 7-14 hodin

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

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

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

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

Stavební firma

Lubomír VALDA
ČSN EN ISO 9001 : 2001

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:
• budování vodovodních a kanalizačních
sítí a jejich objektů
• vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
• stavba rodinných domů na klíč
• rekonstrukce staveb všeho druhu
• opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
• pokládání všech druhů betonové dlažby
• meliorační práce
• kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
• rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
• veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
/projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/
Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz
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1.295,3.195,VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CEN

NABÍDKA PLATNÁ DO 30. DUBNA

JEDINEČNÁ
PŘÍLEŽITOST

prodejna Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899
prodejna Moravský Krumlov, OD Jednota, tel.: 515 324 587

Jana Schwarze 4 • 664 91 IVANČICE, tel./fax: 546 434 370
mobil: 603 833 560 • e-mail: obchod@alphagroup.cz

Nejlevnější
STAVEBNINY
ve městě
Provozní doba:
po-pá 6.30-16.30
so 7.00-12.00

Kontakt:
tel. 515 225 362, mobil 737 285 094
e-mail: osp.prodejna@email.cz

pěna 850 ml
čistič
PROFI pistole

CEMENT
289,- Kč/q

500,- Kč/ks

ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY

POLYSTYRÉN

249,- Kč/q
STAV. HMOTY PROFI

Fasádní polystyren, tl. 10 cm

82,- Kč/m2
820,- Kč/m3
BEDNÍCÍ TVÁRNICE

MKI
Profi zdící
Profi beton
Putz jádrová

149,- Kč
99,- Kč/pyt.
105,- Kč
78,- Kč/pyt.
105,- Kč
78,- Kč/pyt.
133,- Kč
92,- Kč/pyt.
(baleno: pytel 40 kg)

BARVY

tl. 20 cm 39,- Kč/ks 29,-

Kč/ks
tl. 30 cm 45,- Kč/ks 34,- Kč/ks
tl. 40 cm 50,- Kč/ks 38,- Kč/ks
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

HET Klasic Color 7+1 kg

SUPER CENA
249,- Kč/q
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ

SLEVA AŽ 20%
Ceny již od

179,- Kč/m

2

Ceny již od

27,- Kč/m2

Stavíte rodinný dům nebo se na výstavbu svého vlastního domu teprve chystáte?
Pokud u nás zakoupíte kompletní dodávky stavebního materiálu pro Váš dům
za nejvýhodnější ceny v porovnání s konkurencí, nabízíme Vám BONUS v podobě

!!! FASÁDNÍ OMÍTKY ZDARMA !!!
Ceny jsou uvedené vč. 19% DPH. Platnost letáku od 4.4.2009 do 30.4.2009

Doprava zboží na stavbu a vykládka hydraulickou rukou zajištěna.

AKČNÍ BALÍČEK

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

671 42 Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427
mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz
http://www.volny.cz/mirysavy

• Komplexní občanská a bytová výstavba
• Kompletní průmyslová výstavba
• Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
zpevněné plochy, chodníky, komunikace
• Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény
• Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
• Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
• Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
• Nákladní doprava
• Prodej stavebního materiálu
• Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka
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Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné na letišti v Brně
dlouhodobě parkovat a za kolik?
Pro dlouhodobé parkování lze využít hlavní parkoviště o kapacitě 200
míst.. Parkoviště je s celoročním provozem a je vybaveno automatickým
parkovacím systémem. Poplatek za parkovné se hradí před odjezdem
z parkoviště v pokladnách, které se nacházejí v letištní hale. Ceny za parkování na hlavním parkovišti: Každá započatá hodina (max. 10 hodin):
30 Kč, prvních 10 min. bez poplatku, prvních 30 min.: 20 Kč, první den:
250 Kč, každý následující započatý den: 150 Kč, 7 až 8 dní stání: 1.150
Kč, 11 až 12 dní stání: 1.750 Kč, 14 až 15 dní stání: 2.050 Kč. Držitelé
průkazu ZTP mají prvních 30 min. parkování bez poplatku. Do dvou hodin stání je poplatek poloviční.
Se kterými leteckými společnostmi se dá létat z Brna?
Z Brna létají: České aerolinie a. s., Travel Service a. s., Smart Wings,
Ryanair, dále k nám létají: Bulgarian Air Charter, Karthago Airlines,
Nontenegro Airlines, Nouvelair, Tunis Air.
Kde všude mohu cestovat na nový občanský průkaz?
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských
států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti
novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze
k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu
vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je
OP cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem
a je zapsán v jeho OP, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze
na základě tohoto zápisu v OP. Doporučujeme okopírovat si před cestou
veškeré cestovní doklady a uchovávat je a úplně jiném místě než originály. Předejdete tak nepříjemnostem při případné ztrátě nebo odcizení.
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Z pedigu se dá uplést cokoliv - košík, boty i křeslo
V našich krajích bylo v minulosti jedním z nejrozšířenějších
řemesel košíkářství, které bylo
tradičně spojeno se snadno
dostupným vrbovým proutím.
V dnešní době získává velkou
oblibu i další materiál pro výrobu
pletených předmětů – PEDIG.
Pedig je středovou částí
vzdušných kořenů palmy zvané
Calamus rottang, známé také
pod názvem rattan, pocházející z
tropických pralesů jihovýchodní
Asie. Kořeny mohou dorůstat až
několika desítek metrů a sklízí
se jednou za 7 až 10 let. Pruty
kořenů se po sloupnutí tenké kůry
protlačí raznicemi, které z nich
vyřežou proutky o požadované
síle. Pedig dobře absorbuje vodu
a stává se tím velmi pružným. Základem pedigu je celulóza. Díky
tomu jej lze barvit všemi barvami
na dřevo a na textil. Z pedigu se
dá uplést téměř cokoliv, od klobouku po boty. Nejčastěji se používá na výrobu košíků, nábytku
a dokonce i k výrobě bičů nebo
hudebních nástrojů.
Právě pletením z pedigu se
mimo jiné aktivně zabývá občanské sdružení ALMA z Dobelic
u Moravského Krumlova. Jedním
z programových cílů sdružení

foto: mask

bylo zřízení a provoz kreativní
dílny, která by se zabývala různými formami umělecké tvořivosti a
pletení z pedigu je jednou z hlavních aktivit dílny. „S pedigem
jsme se poprvé setkali v malé dílničce pořádané Domem dětí v Tel-

či. Zkusila jsem si uplést košíček a
bylo rozhodnuto. Pedig mě zaujal
natolik, že jsme mu věnovali většinu aktivit naší dílny,“ uvedla
Alena Pečerová z o.s. ALMA.
Vlastní originální tvorba - košíky, tácy, ošatky, dózy, kořenkov-

níky, hračky a celá řada užitných
i okrasných předmětů je doplněna
drobnou zakázkovou výrobou.
Své výrobky sdružení nabízí
přímým prodejem na vybraných
řemeslných trzích a na webových
stránkách kreativní dílny ALMARA. V e-shopu na www.alma.cz
nabízí pro všechny tvořivé také
potřebný materiál - přírodní,
kouřový i barvený pedig, dna
různých velikostí a tvarů, formy,
korálky a literaturu.
O.s. ALMA také pořádá kurzy
pletení z pedigu pro začátečníky
i pokročilé, které jsou určeny
jednotlivcům i organizovaným
skupinám (školy, DDM, DPS,
dámské kluby, seniory…). „Většinou kurz trvá čtyři až pět hodin
a účastníci si z něj odnesou vlastnoručně upletený tác nebo košík.
Je hezké vidět, jak jsou všichni
překvapeni, co dokáží vyrobit
vlastníma rukama. Zájemce bych
chtěla pozvat na celodenní kurz
pod názvem Vypletená sobota,
který se bude konat v prostorách
Rodinného centra Měsíční houpačka v Ivančicích 23. května od
10 do 18 hodin. Další informace
o porádaných kurzech jsou k dispozici na www.alma.cz,“ dodává
Alena Pečerová.
/abé/

111 let Sboru dobrovolných hasičů v Dubňanech Spisovatel Ludvík Vaculík
Sbor dobrovolných hasičů ruční přívěsná stříkačka sloužila sboru vystoupili, ale místo nich soutěže a získali 12. místo. Z tiv Moravském Krumlově
v Dolních Dubňanech byl založen až do roku 1928. V roce 1898 byla vstoupili mladší. Po doplňujících tulu soutěže byla tato stříkačka
15. března 1898, tedy před více jak
111 lety. Největší zásluhu na založení sboru měl učitel Josef Ficher,
který se také stal náčelníkem sboru. Prvním inventářem se stala vozová stříkačka zakoupená obcí na
podnět učitelstva za 1.100 korun,
na kterou přispěla celá obec. Tato

také postavena požární zbrojnice
(stála u č.p. 26).
V roce 1923, kdy se vzpomínalo 25. výročí trvání sboru,
byl jeho náčelníkem Jan Tručka
a starostou Václav Pecina. V té
době byl sbor v rozkladu. Mnozí
členové po 25 letech činnosti ze

Josefský košt již podruhé

/Rakšice/ Opět po roce se v sobotu dne 14.03.2009 v rakšické
Orlovně uskutečnil již „II.ročník Josefského koštu“, který zajistil
„Dobrovolný spolek moravskokrumlovských a rakšických vinařů“, pod
záštitou Jednoty Orel Rakšice, za podpory města Moravský Krumlov
a sponzorů. Vystavovaná vína byla zhodnocena degustační komisí dne
8.03.2009 pod vedením Ing. Antonína Salety. Celkem 40 hodnotitelů
zhodnotilo 503 vzorků vín, z toho 356 vzorů bílých vín, včetně Rosé
a Claretů a 147 vzorků vín červených všech známých i méně známých
odrůd od drobných vinařů i od velkovýrobců vína z našeho regionu,
vzdálenějších vinařských oblastí a z Rakouska.
Byl vyhodnocen šampión výstavy bílé víno - Palava ročník 2008
výběr z hroznů Vinné sklepy Lechovice, šampión výstavy červené víno,
Cabernet Sauwignon ročník 2007 pozdní sběr p. Jiří Dočkal - Rakšice.
Jako šampión domácí bílé víno - Sauwignon ročník 2007 pozdní sběr
p. Jiří Ludvík - Mor. Krumlov, šampión domácí červené víno - Dornfelder ročník 2008 Ing. Jan Dancinger - Mor. Krumlov. Jako nejlepší kolekce byla vyhodnocena vína ZD Sedlec, průměr čtyř vín s bodování 19.05
bodů. Vyhodnoceným předal ceny starosta města Ing. Jaroslav Mokrý.
Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře. K dobré náladě
přispěla i lidová muzika, ochutnávalo se, povídalo se o víně a zpívalo
se na lidovou notu. Všichni, kdo přišli ochutnat dobrého, nebývalého
množství odrůdového i přívlastkového vína, určitě nelitovali.
„II.Josefský košt“ je za námi jako velmi zdařilá akce nejen pro
vinaře, ale i pro širokou veřejnost. Zveme Vás do roka na příští již
„III. Josefský košt“. Organizační výbor děkuje všem pěstitelům
a výrobcům vína za jejich účast na letošním ročníku, za dodané
vzorky a dále děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili
o zdárný průběh celého koštu. Dobré víno tvoří dobrou náladu,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik
dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. (z moudrosti starých Čechů).
/Za organizační výbor Josef Janda/

volbách byl zvolen náčelníkem
rolník Rudolf Kohoutek.
U příležitosti 10. výročí republiky vyměnil sbor za obnos 20.000
korun ruční hasičskou stříkačku
za benzínovou. Tak odpadla ruční
namáhavá práce. Obec na ni přispěla částkou 13.000 korun, 5.000
korun přidal sbor a zbytek uhradili
jednotliví členové.
Oprava zvýšila výkon stříkačky a při zkušebním cvičení
bylo dosaženo tlaku dodávkou
vody až na místní kostelní věž
na kopci. Uplatnila se také při
požáru v Jamolicích a po jejím
vzoru byly upraveny stříkačky
v okolí. Takto upravená stříkačka sloužila až do roku 1949,
tedy plných 51 let.
V tomtéž roce byl zakoupen
nákladní vůz značky Waltr. Sbírka
po vesnici vynesla 25.000 korun a
zbytek - 13.000 korun - doplatila
okresní hasičská jednota. Auto
bylo přebudováno v Rakšicích u
firmy Reichl na požární.
V roce 1954 obdržela obec
dvoukolovou stříkačku PS-16
na gumových kolech, která se
připojila jako přívěs. Naši starší
členové v soutěži hasičské jednoty v okrese, kterou vyhráli,
postoupili do krajského kola

PS-16 přidělena z Hostěradic
a tato souprava sloužila až do
roku 1959, kdy sbor získal nové
auto T-805 se stříkačkou PS-8.
Vše hradil ze svého rozpočtu
okres 190.000 Kč.
Na úspěšné činnosti sboru měl
velký podíl František Hubatka,
který stál v jeho čele v letech
1949 - 1987, tedy téměř 40 let.
Sbor měl 35 členů, z toho 15
aktivních a 10 dorostenců.
Na sklonku roku 1985 se místní dočkali nové požární zbrojnice
ve víceúčelové budově MNV.
Od 1987 byl starostou sboru
František Boreš. V roce 1989 byl
sbor vybaven novým požárním
vozidlem Avia a motorovou stříkačkou PS-12 s příslušenstvím
vozidla.
Od 1990, kdy byla ČSOP přejmenována na Svaz dobrovolných
hasičů SDH, do 2001 byl starostou sboru Jan Řezníček a velitel
sboru Jan Kocanda ml. Pak vedl
sbor Stanislav Ševčík.
V roce 1998 obecní úřad nakoupil pro 10 členů místního sboru pracovní obleky. V roce 2005
byla zprovozněna druhá etapa
místního vodovodu. Hasiči tak
získali další důležité zdroje vody
pro hašení požárů.
/abé/

KONCERT

Divokej Bill
1. května - Znojmo

Vstupenky k zakoupení nebo
k vyzvednutí (po internetové rezervaci)
v TMK travel. Cena: od 230,-Kč.
Hotel Dukla ve Znojmě

Dne 13. března jsme měli neobyčejnou možnost setkat se s českým spisovatelem světového formátu Ludvíkem Vaculíkem. S respektem jsem vstupovala do dveří galerie a neměla ponětí, co mám
od této přednášky vlastně čekat. Usedla jsem do první řady a po očku
si prohlížela pana Vaculíka, který neohroženě seděl také v první řadě
mezi rozjařenými studenty a čekal na zahájení. Upoutal mě už svým
vzhledem, rozčepýřeným účesem mi připomínal Alberta Einsteina.
Paní knihovnice nás nenechala dlouho čekat a zahájila přednášku
výčtem knih, ocenění a zásluh pana Vaculíka. Během tohoto výčtu
životních úspěchů bylo zajímavé pana spisovatele pozorovat. Neustále pomrkával očima, jako by s tou chválou nesouhlasil a zapisoval
si něco na papír. „Víte, ono to bylo vlastně trochu jinak, já jsem ze
začátku vůbec nechtěl být spisovatelem.”
Po této úvodní větě nám začal vyprávět svůj životní příběh, který
byl proložen spoustou zajímavých historek, životních ponaučení a
literárních mouder, která oslovila všechny v galerii, i zaryté nečtenáře
a odpůrce literatury. Nejvíce mě zaujaly historky ze zahraničí, kdy
pan Vaculík znovu potvrdil staré moudro: kolik řečí znáš, tolikrát jsi
člověkem; v sále zazněla mimo jiné věta v hindštině a stará maďarská
lidová píseň, kterou pan Vaculík oslnil nejen nás v galerii, ale i pasovou
kontrolu na letišti v Maďarsku v 80. letech za tuhého komunismu.
Mluvené slovo prokládal čtením ze své nejnovější knížky Dřevěná
mysl. Povídky měly spád, šmrnc a humor, který ocenila nadšeným
potleskem a smíchem i současná mladá generace.
Přednáška utekla jako voda a já jsem si musela přiznat, že dnes jsem
doopravdy potkala osobnost světového formátu. Pan Vaculík s pokorou
a úsměvem na rtech vyprávěl o svém životě a literatuře, nechlubil se
svými zaslouženými úspěchy a vykládal jen veselé historky, smutné si
schoval někde hluboko v sobě. Snažil se dokázat nám, že psané slovo
má ještě místo v současném uspěchaném světě a myslím, že se mu to
podařilo. Zároveň všem dokázal, že naplno, s chutí a bystrou myslí se
dá žít i po sedmdesátce. Pane Vaculíku, patří Vám můj velký dík.
Blanka Heikenwälderová, studentka Gymnázia M. Krumlov

Fed Cup 2009
Česko x USA
25. a 26. dubna

Je to tady! Prodej vstupenek
na Fed Cup 2009 již zahájen.
Nenechte si ujít jedinečné sportovní
utkání a přijďte fandit ČR.
Vstupenky k zakoupení nebo
k vyzvednutí (po internetové rezervaci)
v TMK travel. Cena: 350,-Kč.
Hala RONDO Brno

03.04.2009
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Dětský karneval v Lesonicích
Sobotní odpoledne dne 21. března patřilo v Lesonicích u Moravského Krumlova dětem. Pro ně a pro jejich kamarády z blízkého i
dalekého okolí připravili členové TJ Sokol tradiční dětský karneval
v duchu „jarní louky“. Proto byla místní sokolovna, kde se karneval
konal, vyzdobena kytičkami. A ozdobou nebyly jen kytičky, ale i děti,
které přišly. Byla tu také včelka Mája, motýlci, berušky, světlušky,
muchomůrka a spousta zvířátek. Na louce se procházela Pipi Dlouhá
punčocha, pavoučí muž Spiderman, z pohádky se přišly pobavit princezny v doprovodu Honzy s ranečkem buchet a mnoho dalších masek,
které pro své děti připravili rodiče.
Odpoledne bylo plné her, soutěží, písniček a tance. Za své výkony
v soutěžích byly děti odměněny drobnými dárky. Aby na všechnu tu
zábavu měly dostatek sil, bylo pro ně připraveno i vydatné občerstvení.
Vrcholem zábavného odpoledne však byla bohatá tombola, ve které
bylo celkem 230 cen. Kromě hraček, knih a dalších věcí pro děti to
byly také krásné dortíky, které udělaly radost jak dětem, tak i mnohým
rodičům. Tombolu pro děti připravili pořadatelé ve spolupráci s rodiči,
sponzory, místními obyvateli a jejich přáteli.
A jakou odměnu dostali pořadatelé? Tou největší odměnou byly
úsměvy a rozzářené oči všech dětí, které se sobotního karnevalu
zúčastnily. A nebylo jich málo. Karnevalu se zúčastnilo 39 dětí, které
doprovodili nejen jejich rodiče, ale i babičky a dědečkové.
Na závěr všichni společně s průvodci sobotního odpoledne poděkovali pořadatelům a sponzorům, kteří se na uspořádání dětského karnevalu podíleli, a již nyní se těší na příští karneval. Děkujeme. /Dr. Vr./

OZNÁMENÍ

•

OZNÁMENÍ

» V úterý 24. března 2009 se dožívá 97 let nejstarší občanka Miroslav paní Anna Hurajová. K tomuto úctyhodnému jubileu jí přišli
blahopřát starosta a místostarosta města.
» Dne 21. 3. 2009, pouhý jeden den před svými 105. narozeninami,
zemřela po krátké nemoci jedna z nejstarších občanek Jihomoravského
kraje a ČR paní Marie Vránová z Tavíkovic. Velkou část svého života,
tj. plných 37 roků pracovala jako učitelka ve školách v naší oblasti.
V roce 1942 se vdala za tavíkovického mlynáře pana Stanislava Vránu
a v krásném prostředí tavíkovického mlýna strávila celý svůj další
kus života. Své bohaté učitelské i životní zkušenosti předala stovkám
svých žáků, kteří na ni dodnes vděčně a rádi vzpomínají. Svou prací
i svým životem se tak navždy zapsala do paměti nejen svých žáků, ale
i všech tavíkovických spoluobčanů, kteří na ni nikdy nezapomenou.
Čest její památce.
Libor Kosour, starosta obce Tavíkovice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Utajená historie i současnost
Vedle obchodu Večerka v Ivančicích byla nedávno, po vzoru jiných
měst, instalována nová tabule seznamující návštěvníky s památkami
a historií města. Je škoda, že na tabuli popisující i památky a zajímavosti v okolí, se nenašlo ani trochu místa pro zmínku o jednom
z nejstarších muzeí na Moravě, které bylo otevřeno již r. 1894 (naposledy sídlilo v Ivančicích v dnes poloprázdné bývalé budově Retexu).
Muzeum bylo vystěhováno včetně lapidária (naposledy umístěného
na nádvoří MěÚ Ivančice). Na starší turistické tabuli u Komerční banky je alespoň zmínka o výstavách muzea. Na této nové tabuli již jen
„ticho po pěšině“. A proč to mlčení? Jak potom vysvětlovat turistům
a návštěvníkům města, že tu bývalo více než století muzeum a kde
je mu teď konec, když po něm ve městě zbyla jen kancelář a občasné
výstavy. To se snad lépe vysvětluje dětem známá říkanka… „Kde je ta
ryba? Voda ji vzala…“.
členové Muzejního spolku v Ivančicích

Měsíční houpačka v březnu oslavila první výročí
Měsíční Houpačka oslavila
letos v březnu 1. výročí provozu.
Jak hodnotíte svoje první krůčky
v uplynulém období?
Když se ohlížíme zpátky, ani se
nám nechce věřit, že už je to rok,
co jsme 3. března 2008 slavnostně
otevřeli vlastnoručně zvelebené
prostory na Široké 16. Uplynulé období hodnotíme jako velkou školu
ve všech směrech. Naučili jsme se
spoustu věcí (řídit organizaci, shánět finance, komunikovat s úřady,
připravovat zajímavý program...)
a proces učení samozřejmě nadále
pokračuje. Chod celého sdružení
funguje především na základě dobrovolné aktivity jeho členů, a tak
první rok prověřil taky naše vztahy, založené na vzájemné důvěře
a přátelství. Jsme moc rádi, že se
můžeme společně „houpat“….
Můžete zmínit některé konkrétní vydařené kroky a naopak i
něco, co se tzv. nepovedlo?
Na miskách vah naštěstí převažují úspěchy. Proběhla spousta
zajímavých besed a přednášek,
velmi vydařené byly nedělní
výpravy do přírody pro rodiny
s dětmi, v září jsme pro velký
zájem veřejnosti otevřeli lekce
jógy, díky sponzorským penězům
jsme věnovali ivančické porodnici sadu aromaterapie k porodu
v hodnotě 3000 Kč... Dále sem
patří také získané dotace a granty, bez kterých bychom nemohli
existovat. Za velký úspěch a krok
vpřed považujeme to, že se nám
v letošním roce podařilo získat
přes Úřad práce Brno-venkov dotaci z Evropského sociálního fondu na pracovní místo koordinátorky centra. K neúspěchům nebo
spíš zklamáním bychom možná
mohli zařadit nezájem ze strany
veřejnosti o pravidelné ekologické vycházky Šaty Bohyně Lady,
které byly spojeny s očistou
našeho města a jeho okolí nebo
např. to, že se zatím nepodařilo
v ivančické nemocnici prosadit
vizi plavání rodičů s dětmi.
Jak zajišťujete financování
chodu vašeho centra?
Od počátku fungování centra
v prostorách Nemocnice Ivančice
se těšíme podpoře Jihomoravského kraje, který nám poskytl dotaci
na kancelářskou techniku, nové

vybavení centra a na provozní náklady v roce 2008. Pořídili jsme
také drobné muzikoterapeutické
nástroje a pomůcky. Naše díky

dary, které byly použity výhradně
na zajištění činnosti rodinného
centra. Touto cestou děkujeme
všem za otevřené srdce i dlaň.

patří také Městu Ivančice, které
nás podpořilo finanční částkou
při rozjezdu Měsíční Houpačky
a částkou na úhradu nájemného za
uplynulý rok. CD přehrávač jsme
si mohli dovolit pořídit za laskavé
podpory Sítě mateřských center
ČR. Kromě těchto velkých donátorů musíme zmínit „injekce“ ze
strany jednotlivců, většinou členů
nebo přátel sdružení, kteří nás
podporují svým finančním nebo
věcným sponzoringem.
Podařilo se vám oslovit také
ivančické podnikatele?
Několik místních firem se
velikou měrou podílelo na budování a zvelebování prostor již
v samém začátku, kdy jsme tvořili zázemí pro podporu a setkávání
rodin. Poděkování za velkorysou
a nezištnou pomoc patří také
členským rodinám a příznivcům
centra. Na podzim loňského roku
jsme oslovili ivančické podnikatele a získali věcné i finanční

Na konci února zalila výlohy
ivančických obchodů barevná
vlna plakátků avizujících hlídání
dětí již od tří měsíců. Jak tedy proběhl první experimentální měsíc
provozu této vaší nové služby?
Máme radost! Chceme vykrývat ivančická „bílá místa“ a nabízet širšímu společenství něco, co
tu chybí. Od začátku března jsme
měli objednáno hlídání na každé
pondělí, středu a dokonce i pátky.
O ně jsme tedy ještě rozšířili naši
zkušební provozní dobu. Potvrdilo se nám očekávání, že nejvíce
služba přijde vhod přespolním
maminkám, které dojíždějí do
nemocnice k lékaři nebo na rehabilitaci a jejich ratolesti mají
maximálně dva roky.
Jakou máte bližší představu
o připravované letní miniškolce?
Během května veřejně nabídneme na dobu prázdnin jedno
placené místo pro pedagogický
dozor a jedno pro jeho asistenta.

Ve všedních dnech prázdnin zde
bude možné v době cca od 8:00
do16:00 hodin umístit až osm
dětí předškolního věku. Zájemci
se budou moct hlásit u Martiny
Turečkové, telefon 603 576 988.
Cena na jedno dítě na týden bude
cca 300 Kč. Tato suma pokryje
obědy a plat asistenta, na plat
pedagogického dozoru sháníme
dotaci. Možnost odběru obědů
domlouváme s nemocnicí.
Jaké akce máte výhledově
v rukávu, jaká „bílá místa“
chcete dále vykrýt?
Je toho hodně, měl byste vidět
ten cvrkot na našich měsíčních
sněmech :-)! Tak alespoň namátkou: pro ředitele nemocnice jsme
zjišťovali možný zájem o plavání
dětí v nemocničním bazénu. Zájemců bylo přes sedmdesát, pan
Hrubeš od nás tuto informaci získal, jaké však učiní další kroky,
záleží na něm. Dále: říkali jsme
si, že Ivančice byly před válkou
multietnické: žili tu vedle sebe
Češi, Němci a Židi. Zdálo by se,
že dnes jsou tu už jen Češi, ale
není tomu tak. Dnes tu vedle sebe
máme Čechy, Armény, Ukrajince
a Vietnamce. Chceme udělat něco
proto, aby nebyli právě jen vedle
sebe, ale i spolu. Nic masového,
spíš formou národních večírků,
kde se přímo od pozvaných aktérů dozvíme více o jejich zemi,
kultuře, radostech i strastech.
Také máme přímo v našem
středu krásnou Arménku Tatevik
se synkem:). A právě ta přišla
s dalším nápadem: udělat něco
s cestou „necestou“ , která spojuje staré sídliště s nádražím, tzv.
„Kocberky“. Další vize se týká
kvalitní těhotenské profylaxe,
kterou bychom rádi nabídli místním i dojíždějícím maminkám.
Momentálně sháníme soukromou
porodní asistentku, která by přípravu na porod chtěla vzít pod
svá křídla. Možnosti tu jsou:).
Držte nám palce, ať se nám podaří naše nemalé sny zrealizovat.
Děkuji za rozhovor a samozřejmě vám všem přeji spoustu
energie, nápadů a dobrých lidí
do dalších let.
S Katkou Pokornou z Rodinného centra Měsíčni houpačka
rozmlouval Marek Pečer.

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 Jana Martinková z Dobronic.
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To bylo tenkrát na jednom statku, kde hospodařila
v zemědělské usedlosti zlá a lakotná selka. Bylo to nad
dvorem, dříve označovaného jako Panský, později Jindřichův a dnes dvůr Zaražený. Na (1. díl tajenky), - sirotek.
Selka byla opravdu zlá a hrubě se chovala k děvčeti,
které dřelo od rána do večera. Protože již nechtěla snášet
takové jednání a útisk, rozhodla se, že ze statku uteče.
Dobrosrdečná kuchařka jí poradila, aby hledala pomoc
v moravskokrumlovském zámku, kde je za služebnou její
sestra, ta že jí pomůže. Děvče si sbalilo pár svých věcí
a od kuchařky dostala na cestu dva koblihy. Děvečka seběhla k řece a dala se k Letkovicím. Unavená si sedla na
svah kopce k odpočinku. Vtom se u ní (2. díl takenky)...
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
IVANČICE v 19. století

K živnostem, obchodu a zemědělství, které vytvářely ekonomiku města, se na konci 19. století přidal i začínající průmysl. Na dřívější tradici
ivančických hrnčířů (bývalo zde přes 40 hrnčířských mistrů) navazovala
v roce 1892 továrna na kamna a hliněné zboží Schildberger, Seka a spol.
Výrobky této firmy byly oceňovány medailemi na různých výstavách.
Druhým průmyslovým podnikem byla od roku 1893 koželužna
a později i tavírna loje Maxe Sinaibergera. Postupným vykoupením
domů na dnešním náměstí Adolfa Tesaře, přikoupením pozemků směrem k dnešní Hybešově ulici byl zajištěn areál pro výstavbu třípatrové
budovy v zadní části areálu a dvojpatrové na náměstí Adolfa Tesaře,
včetně pomocných provozů v zpracování kůží. Je třeba uvést, že průmyslová výroby v Ivančicích nedosáhla většího rozmachu jako např.
doly v Oslavansko - Rosickém revíru, od roku 1913 elektrárna v Oslavanech, nebo textilka Skeneho v Alexovicích.
Drobnější podnikání představovaly v Ivančicích cihelna Eduarda
Maliny, zvaná Ivanka, další cihelna Františka Panovského při silnici do
Neslovic a cihelna s výrobou cementového zboží Jana Růžičky Na Brněnce. Výrazně se zapsaly do historie Ivančic mlýny – Obecní, Stříbský
a Panovského v roce 1904 přestavěný na vodní elektrárnu. Mimo to byla
v provozu řada menších podniků např. stolařství, krejčovství a pod. Výraznou složkou podnikání byl obchod, hostinská zařízení a další podniky
zajišťující služby obyvatelstvu. Ještě koncem 19. století dožívalo vinařství, které na přelomu 19. a 20. století zcela zaniklo. Důležitým podnikem byla od roku 1899 knihtiskárna zřízení Ferdinandem Navrátilem.
Přínosem pro obecní pokladnu od roku 1898 bylo zřízení obecní jatky.
S rozvojem podnikání souvisí také finanční kapitál. Na počátku
20. století byly v Ivančicích čtyři finanční ústavy. Rozhodující pro
rozvoj města byla Občanská záložna, založená v roce 1868 na podporu
českých zájmů ve městě.

Cihelna Ivanka - foto Jakuba Svobody 1926

Brzdou rozvoje podnikání byla komunikační odlehlost Ivančic.
Ivančice neležely na hlavních tazích železniční ani silniční dopravy.
Přínosem bylo vybudování v letech 1829-1832 silnice Znojmo-Ivančice s vyústěním do císařské silnice Brno -Třebíč Postupně byly vybudovány další silnice z nichž důležitější byla směrem na Dolní Kounice,
umožňující přepravu zboží k železnici v Moravských Bránicích. Myšlenkou vybudování železnice se vedení města zabývalo několikrát, bohužel různé projekty nebyly realizovány. Až v roce 1907 byl schválen
projekt tratě z Mor. Bránic (tehdy Kounice) do Oslavan, ale stavba byla
zahájena až v roce 1911. Rychlé tempo stavby udávala také elektrárna
v Oslavanech, která se začala stavět a železnice umožnila přepravu
nákladů pro stavbu bez překládání na volské potahy v Mor. Bránicích.
Dne 14. července 1912 byl provoz na nové dráze slavnostně zahájen.
Ivančice byly centrem spolkové činnosti a národního obrození
zdejšího regionu. V roce 1865 byl založen český pěvecký spolek
„Ivan“, který pořádal zdařilá hudební i operetní vystoupení. Pod vedením Františka Charváta se spolek „Ivan“ řadil mezi nejpřednější
pěvecká sdružená na Moravě. Pouhý rok po svém založení nastudoval
Smetanova Prodanou nevěstu. Ve stejném roce zahájil činnost čtenářský spolek, který později založil i veřejnou knihovnu.
V roce 1879 byla založena hasičská jednota v Ivančicích, od roku
1887 tělocvičná jednota Sokol. Župní slet v roce 1893 v Ivančicích
za účasti řady sokolských jednot i ze vzdálených měst podnítil obce
v okolí k zakládání tělocvičných jednot. V roce 1886 zahájil činnost
důležité občanské sdružení – Zalesňovací a okrašlovací spolek, v roce 1901 byl založen vzdělávací a osvětový spolek zvaný Občanská
beseda. Mimo to působily ve městě i katolické spolky. Právě období
poslední čtvrtiny 19. stol. bylo charakterizováno značným rozmachem
spolkové činnosti různého charakteru, přičemž činnost ivančických
spolků ovlivnila i zakládání a činnost spolků v okolních obcích. Činnost většiny ivančických spolků pokračovala i počátkem 20. století
a bohužel byla ukončena vypuknutím 1. světové války.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města
- 2002 • Pamětní kniha města Ivančice - SOkA Rajhrad – fond C 36
• Ivančické zpravodaje - různá čísla.

Znak Občanské záložny

Staňkova hospoda a koželužna
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Obrázky ze zmizelých časů
Může přijít den, kdy všechno
naše zlato nepostačí k tomu, abychom vytvořili obraz zmizelých
časů. (dr. A. Hazelius)
V dnešní expedici se vydáme
do míst vám blízkých, ba přímo
důvěrně známých. Zamíříme
do našich skříní a zásuvek, do
kartonových krabic a starých
alb. Středem našeho zájmu se
alespoň na chvíli stanou staré fotografie a pohlednice, zažloutlé
obrázky zmizelého světa našich
prarodičů. Tímto článkem vás
chceme upozornit, že je nejvyšší
čas zachránit tyto dokumenty
doby pro budoucí generace.
Hlavní příčinou ztráty tohoto
kulturního dědictví není v současnosti pouze vlhkost a plíseň,
případně vyklízení nepotřebných
věcí. Pečlivě uložené fotografie
jsou ohrožené ztrátou paměti,
nejsou-li popsány. S generací
pamětníků odchází také základní povědomí o lidech, místech
a událostech, zachycených na
fotografiích.
Proč zachraňovat tyto přežité
a zdánlivě nepotřebné obrázky?
Fotografie a pohlednice jsou
cenným dokumentem doby. Na
rozdíl od vzpomínek pamětníků
a zápisů kronikářů zobrazují minulost věrně a plasticky. Hodnota
obrazové dokumentace se plně
projeví při vydávání dnes velmi
populárních dějin obcí, spolků,
škol apod. Dobré fotografie výrazně pozvednou kvalitu a čtivost
takové publikace. Historické
snímky také zatraktivní obecní,
spolkové nebo školní webové
stránky. Domníváme se, že by
každá obec měla mít fotoarchiv
uspořádaných, šetrně uložených
a kvalitně popsaných fotografií.
Vaši potomci také pravděpodobně ocení, pokud zachováte své
rodinné fotografie uspořádané
a popsané v rodinném fotoalbu.
Při sběru obrazového materiálu
z regionu se bohužel často setkáváme s pěknými fotografiemi,
které nejsou popsané. Většinou
bývaly osobním majetkem dnes
již zemřelého člena rodiny. Fotografie jsou stále pečlivě uloženy
v rodinném albu, ale obsah již
je neznámý. Přitom stačí málo a
zavčas fotografie popsat.
Z hlediska budoucího využití
lze rozlišit dvě skupiny fotek
- veřejné a osobní (rodinné).
Osobní fota zachycují obvykle
rodinné slavnosti jako svatby,
pohřby, oslavy Vánoc, narozenin,
ale také momentky ze všedního
života členů rodiny. Mají obvykle
hodnotu především pro samotnou rodinu a měly by být řádně
popsány a uloženy v rodinném
albu. Ty veřejné nejčastěji zachycují obecní události, slavnosti,
veřejná prostranství, budovy, pamětihodnosti atd. Častá jsou skupinová fota členů spolků, učitelů
a žáků škol apod. Dokumentačně
cenné jsou fotografie ze života
dřívějších generací, zachycující
dříve běžné hospodářské činnosti
jako polní práce, řemesla apod.
Veřejné fotografie by měly být
časem shromážděny v obecním,
spolkovém, školním aj. fotoarchivu. Mnohé obce podobný archiv
mají a většinou je jeho správcem
obecní kronikář, popřípadě jiný
zájemce o místní historii.
Fotografie jsou poměrně novým vynálezem. První použitelné
snímky pořídil v roce 1839 fran-

couzský vynálezce Luis Daguerre. Atraktivní vynález se poměrně
brzy rozšířil, avšak z venkovského prostředí našeho regionu
známe nejstarší snímky až z doby
pruské okupace v roce 1866.
Brzy nato našla i zde fotografie
širší uplatnění. Do našich obcí
občas přicházeli podomní fotografové a nabízeli své služby.
Fotografie z 80. let 19. století
z ateliérů nebo od podomních fotografů se občas dají nalézt v našich rodinných albech. Na počátku 20. století si také v menších
městech otevřeli své ateliéry fotografové - živnostníci. V našem
regionu Hans Tichy v Miroslavi,
Karel Musil v Krumlově, Josef
Musil v Ivančicích, Karel Chrást
v Hrotovicích, Ondřej Knoll v
Náměšti. Tím se staly ateliérové
i venkovní fotografie dostupné
širší veřejnosti.
Po první světové válce se
objevily první fotoaparáty také
v rukou „amatérů“, což výrazně
zvýšilo množství snímků z běžného života. Fotografování však
bylo náročnou a drahou zálibou.
Běžným vybavením rodiny se
fotoaparát stal až v šedesátých a
sedmdesátých letech minulého
století. Možná si to mnozí neuvědomují, ale nedávno jsme si prošli
změnou takřka epochální. Budoucí generace budou pravděpodobně
rozlišovat epochu digitální a předdigitální fotografie. Pro naši dobu

Jedna z nejstarších pohlednic M. Krumlova (prošla poštou 1. ledna 1897)

vyhrazené na popis fotky, stačí
napsat základní údaje obyčejnou tužkou na zadní stranu fota.
Z podstatných údajů stačí zapsat:
místo, dobu, jména osob, jde-li o
slavnost nebo významnou událost
také její stručný popis. Potíže při
popisu činí skupinová fota většího
počtu osob, např. školní fotografie
tříd. Je možné předem pořídit tištěnou kopii a zde osoby očíslovat.
Jak fotografie uchovávat?
K bezpečnému uchování plně
vyhovuje nejběžnější způsob uložení v albu v knihovně. Pokud se
chcete zabývat sbíráním fotografií
nebo pohlednic ve větším rozsahu, potom běžná fotoalba nestačí,
resp. zabírají mnoho prostoru. Pro
sběratele jsou na trhu speciální
průhledné obaly na každou fotku
zvlášť. Takto chráněné snímky se
ukládají do kartonových krabic

Dobové reklamy fotografů našeho regionu

je charakteristická obrovská nadprodukce digitálních snímků, ve
kterých bude obtížné se vyznat.
Na druhé straně tradiční fotoalba
zejí prázdnotou, aspoň to naše
rodinné končí v roce 2003.
Vraťme se nyní zpět ke starým
fotkám. Které snímky jsou vlastně staré a co stojí za uchování?
Sběratelé pohlednic považují za
dostatečně „staré“ pohlednice
vydané před rokem 1950. Obecně platí, čím starší, tím cennější,
protože fotografií časem přibývalo. Bohužel již dnes prakticky
není pamětníků, kteří by popsali
fotografie před rokem 1920. Je
nejvyšší čas shromáždit a s pamětníky popsat veškeré fotografie
z meziválečného období.
Jak fotografie popsat? V případě rodinných fotografií je třeba
udělat si čas a projít si rodinné
album se starším členem rodiny.
Vhodnou příležitostí k doplnění
chybějících informací bývají
větší rodinná setkání. Veřejné
fotky nejlépe popíše menší skupina starších občanů obce při
společném posezení. Je možné
také uspořádat veřejnou besedu a
digitalizované fotografie promítat
z dataprojektoru. Pokud nemáme
ve fotoalbu nebo v databázi místo

vhodných rozměrů nebo u pečlivých sběratelů do speciálních
dřevěných zásuvek. Sbírky fotek
je nutné uložit v suchu. Fotografie
není vhodné dlouhodobě ponechávat na přímém světle, například ve vitríně nebo na nástěnce.
Snímky dlouhodobým působením
světla vyblednou. Pro účely výstav a stálých expozic je vhodné
pořídit kopie.
A co pohlednice? Sbírání pohlednic je jedním z nejčastějších
sběratelských oborů a má dokonce svůj název - filokartie. Sběratelé pohlednic se často specializují.
Někteří sbírají pohlednice s růz-

nými motivy, jiní sbírají tzv. místopis, tedy fotografie z některého
regionu. Právě sbírání místopisných pohlednic se dobře doplňuje
se zájmem o místní historii.
Pohlednice samotné měly zpočátku poměrně málo společného
s fotografií. Vyvinuly se z korespondenčního lístku a obrázky
na nich byly tištěné. První pohlednice se objevily v 70. letech
19. století. Nejstarší nám známá
pohlednice z našeho regionu je
z roku 1897. Ihned poté nastal
v produkci pohlednic opravdový
boom a to jak v počtu vydaných
pohlednic, tak v nápaditosti jejich
provedení. Již v době před první
světovou válkou se na vydávání
pohlednic podílelo mnoho místních obchodníků a zanedlouho
měla svoji pohlednici většina vesnic regionu. V produkci pohlednic našly uplatnění různé tiskové
techniky (litografie, světlotisk,
barvotisk aj.). Pravá fotografie se
na pohlednicích prosadila až po
první světové válce.
Zájem o regionální historii
nás již před časem přivedl mezi
sběratele pohlednic. Na rozdíl od
mnoha z nich sbíráme také fotografie, protože jsou pro nás stejně
cenným dokumentem doby. Sbíráme staré pohlednice a dobové
fotografie regionu Moravskokrumlovska a přilehlé části Miroslavska a Hrotovicka. Z fotografií
sbíráme jen veřejné (ne rodinné).
Budeme rádi, pokud nám půjčíte
vaše fotografie k digitalizaci
(naskenování). Pokud fotografie
již nechcete vlastnit, nabídněte
nám je. Fotografie a pohlednice,
které nemáme ve sbírce, rádi koupíme nebo přijmeme darem. Také
uvítáme, pokud nám jen dovolíte
nahlédnout do Vaší sbírky.
Máme záměr v dohledné době
vytvořit veřejně přístupné webové stránky historických pohlednic a fotografií, aby mohla naše
sbírka sloužit také Vám. Těšíme
se také na spolupráci s dalšími
sběrateli regionu.
Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice 46, 67201
telefon 515 320 787
e-mail: b.gruna@seznam.cz

Skupinová fotografie SDH v Rakšicích z 25. března 1951
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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, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 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.
• 12.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA „DREAMS“. Orlovna Rakšice.
• 16.4. v 18.30 hod. - KONCERT - „NAŠE KAPELA“. Orlovna Rakšice.
• 20.4. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY - koncert ZUŠ Moravský
Krumlov, Galerie Knížecí dům.
• 21.4. od 8.00 hod. do 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM
PŘIPRAVUJEME: • 30.4. - v 19.00 hod. - ČARODEJNICE SE SKUPINOU
KAMELOT. Zámecký park, za nepříznivého počasí - kinosál, občerstvení,
předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Vstupné: 100 Kč.
• 30.4. v 16.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC - odpoledne plné her, večer
dětská diskotéka, hraje DJ TOMAS, Orlovna Rakšice.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 7.4. v 19.00 hod. - ELENA SUCHÁNKOVÁ - SONENSHINE A JOCOSE
JAZZ - koncert 1. dámy českého jazzu, kino Réna. Předprodej v KIC. Vstupné: 80 Kč.
• 8.4. - 26.4. - VÝSTAVA K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ - práce bývalých
žáků, z historie ivančického hudebního školství, chodba a sklepení Památníku
A. Muchy. Vstup zdarma. Vernisáž 8.4. v 16.00 hod.
• 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
• 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..
• 23.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 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.
• 11.4. od 10.00 hod. - THE GATHERING - turnaj ve hře MAGIC v KD.
PŘIPRAVUJEME: • 25.4. start v 8.00 -10.00 hod. u budovy ZŠ.
„MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ - 20. ročník turistického pochodu. Připraveno
je 5 pěších tras různé délky a 2 cyklotrasy s cílem u koupaliště. Startovné: 30
Kč /dospělí, 20 Kč/děti. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav a Základní škola
Miroslav. • od 1.5. do 31.8.2009 je v provozu Letní kino Miroslav!

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
VELIKONOCE V DDM - v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 9.4. a pátek
10.4. pro děti připravujeme dopolední program v DDM od 9.00 - 12.00. hod.
• 9.4. - VELIKONOČNÍ VYCHÁZKA - sraz dětí u DDM v 9.00 hod.
S sebou párek na opékání, sportovní oblečení a obutí.
• 10.4. - VELIKONOČNÍ KRASLICE - začínáme v 9.00 hod. Děti budou
malovat kraslice, vyrábět velikonoční ozdoby, hrát sportovní hry a soutěžit.
Cena za 2 dny: 50 Kč. V ceně je materiál, odměny, pedagogický dozor.
Děti si s sebou přinesou přezůvky, pití a svačinku. Přihlášky k vyzvednutí
v DDM Oslavany nebo na: www.ddm-oslavany.cz.
• 22.4. - OKRSKOVÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - proběhne
na dopravním hřišti na ZŠ v Oslavanech v dopoledních hodinách.
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. Podrobnější
informace v DDM a ŠD Oslavany na tel.: 546 423 520, 739 634 100, nebo
na: www.ddm-oslavany.cz.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 10.4. - MAGNESIA LITERA - soutěž o nejlepší českou knihu vydanou
v roce 2008. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih
a hlasovací lístky k dispozici u vypůjčního pultu.
• 15.4. - „NA HLINÍKOVÉM OŘI DIVOKÝM ZÁPADEM“ - cestopisné
promítání autorů LUCIE KOVAŘÍKOVÉ A MICHALA JONA doplněné mapkami,
zvukovými nahrávkami a komentářem obou cestovatelů. Dozvíme se o tříměsíční
cestě jihozápadem USA v létě 2006, při které Lucie s Michalem najeli 5.860 km
na kole a na stezkách v národních parcích nachodili pěšky dalších 170 km.
Projedeme 6 amerických států, přičemž 5 států důkladně (Kalifornie, Nevada,
Utah, Colorado, Arizona) a jeden okrajově (Nové Mexiko). Navštívíme 9 národních
parků jihozápadu USA, projedeme křížem krážem Skalisté hory, popisující výjezd
na najvýše položenou asfaltovou silnici v Severní Americe i přejezd nejvýše
položeného průjezdného sedla kontinentu. Zastavíme se i v jednom z rodišť
horského kola - na trailech v okolí Moabu. Galerie Knížecí dům - dopoledne pro
školy, v 17.30 hod. pro dospělé. Více o cestovatelích: www.luciemichal.cz.
PŘIPRAVUJEME: • 23.4. - DEN KNIHY - výstava literárních a výtvarných prací
žáků ZŠ, studovna. • 1.5. - 31.5. - „Z VYSOČINY“ - výstava fotografií Jaroslava
Krška, studovna MěK, vstup zdarma. Více informací na: www.trefos.cz.
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.
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06. 04. - 19. 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
• 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).
• 20.4. od 14.30 hod. proběhne v prostorách DDM slavnostní vyhlášení
a předání cen výhercům výtvarné soutěže MODRÉ NEBE.
• 20.4. - 24.4. proběhnou v rámci oslav DNE ZEMĚ výukové programy
pro školy, zaměřené na úsporu energie v domácnostech.
• v měsíci dubnu bude probíhat každoroční úklid města žáky krumlovských
základních škol. Jednotlivé třídy budou uklízet okolí své školy.
• 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 Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35, nebo na tel.:
515 321 201, 515 322 770, 604 234 246.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 11.4. - „CYKLOPROJÍŽĎKA PO OKOLÍ IVANČIC“ - Ivančice-Dolní
Kounice-MK. 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 info pořadatel závodu pan Vítězslav Seidl, tel.: 777 875 183.
• 25.4. - „K PRAMENŮM ŘEKY ROKYTNÉ“ - autobusový zájezd, odjezd
v 8.00 hod. od Besedního domu, exkurze v úpravně vody Heraltice. Delší
trasa cca 16 km, kratší trasa cca 10 km. Jídlo s sebou, návrat do 18.00 hod.
Přihlášky u vedoucího akce pana Eibela na tel.: 539 083 044 po 18.00 hod.
do 17.4.2009. Poplatek uhradit při přihlášení: členové KČT: 30 Kč, mládež
do 18 let: 10 Kč, nečlenové: 70 Kč.
DOPORUČUJEME: • 12.4. - „50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA - PROKLEST“
- okres Blansko, akce KČT Fénix, více informací Ing. P. Vachút, tel.: 777 031
958. • 19.4. - „JARNÍ SETKÁNÍ VHT NA SKALÁCH U ŘIKONÍNA“ akce TOM Horolezčata, více informací M. Stejskal, tel.: 739 033 769.
RŮZNÉ: • zájemci o Podkarpatskou Rus sledujte vývěsní skříňku, kde jsou
podrobnější informace. • informace pro majitele senior-junior pasů a kilometrické
banky: Mění se platnost na půlrok, je potřeba nechat proplatit u vedoucího nebo
na oblasti, kdy se musí předat doklad do půl roku od zakoupení.

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
• 9.4. od 9.00 - 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY v prostorách Střediska volného času Ivančice, Komenského 7. Chcete si svůj
domov velikonočně vyzdobit, nemáte čím a koupené doplňky se Vám nelíbí? V naší
velikonoční dílně si můžete vyrobit originálně zdobené květináče, kraslice a řadu
dalších velikonočních dekorací.
PŘIPRAVUJEME: 22.4. - DEN ZEMĚ V IVANČICÍCH - soutěže, hry,
vědomostní kvíz, pokus o nejvyšší „kelímkovou“ stavbu a mnoho dalších aktivit
Vás čeká při oslavě DNE ZEMĚ. Slavit budeme společně s firmou EKO KOM
v dvorní části budovy Městského úřadu v Ivančicích. K tomuto tématu byla
vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „KRÁSNÁ ZRANITELNÁ PLANETA
ZEMĚ“, do které se zapojili žáci místních i okolních škol. Jejich práce budou
po vyhodnocení vystaveny od 2.5. do 15.5.2009 v Památníku A. Muchy
v Ivančicích. Všichni jste srdečně zváni. Středisko volného času Ivančice. • 26.4.
od 15.00 hod. - TRADIČNÍ SLET ČARODEJNIC - čarodejnické hry a hrátky,
opékání špekáčků a jízdy na koních v Ivančicích. K poslechu i tanci zahraje country
kapela Pumpaři. S sebou čarodějnický oblek a špekáček. Na setkání se těší kolektiv
pracovníků Střediska volného času Ivančice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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.
• 14.4. od 17.00 do 19.00 hod. - DECOUPAGE – UBROUSKOVÁ TECHNIKA.
S sebou: keramické květináče, papírové ubrousky v případě, že máte oblíbený
vzor. Vše potřebné bude také na místě. Na účastníky čeká překvapení - dáreček.
Vede: Tatevik Badoyan. Poplatek: 70 Kč / 60 Kč členové + materiál (max. 50
Kč). Hlaste se předem na hajastan@seznam.cznebo na tel.: 608 874 073.
• 22.4. od 17.00 do 19.00 hod. - FILCOVÁNÍ Z OVČÍ VLNY. Za pomoci
speciální plstící jehly vyrobíme z přírodní a barvené ovčí vlny drobné ozdoby
a dekorace. Jedná se o velmi jednoduchou, ale zábavnou a tvořivou činnost.
Přijďte si vyzkoušet práci s přírodním, stoprocentně obnovitelným
materiálem, který je v současné době umělých vláken považován za odpadní...
(přírodní a barvená ovčí vlna, plstící jehla, houbová podložka) Kapacita 12
osob. Vhodné i pro děti od 8 let. Vede: Veronika Rybníčková. Poplatek: 70 Kč
/ 60 Kč členové + materiál 120 Kč.
• každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY V DUBNU.
• 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

8.4. v 18.00

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
Film USA

so 11.4. v 18.00
ne 12.4. v 18.00

KRÁLOVA PŘÍZEŇ
Historické drama VB

st 15.4. v 18.00

DENÍK NYMFOMANKY
Erotický film Španělsko

so 18.4. v 18.00
ne 19.4. v 18.00

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BURTONA
Mysteriózní pohádka USA

st 22.4. v 18.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

st 8.4. ve 20.00

UNDERWORLD:
VZPOURA LYCANŮ
Horor USA

ne 12.4. v 18.00
ve 20.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR

st 15.4. ve 20.00

DENÍK NYMFOMANKY
Erotický film Španělsko

ne 19.4. v 18.00
ve 20.00

MĚSTO EMBER
Fantasy film USA

st 22.4. ve 20.00

VALKÝRA
Drama USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

so 11.4. v 16.00
v 18.00

LOVECKÁ SEZÓNA 2
Animovaný film USA

ne 12.4. v 18.00

KAMARÁDOVA HOLKA
Komedie USA

so 18.4. v 16.00
v 18.00

PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka ČR

ne 19.4. v 18.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR

ZŠ a MŠ Rybníky srdečně zvou všechny občany na výstavu prací
dětí a žáků s názvem

„OD PODZIMU K LÉTU“

v sobotu 4. dubna od 14.00 do 17.00 hodin do KD Rybníky.
Výstavu zahájí děti a žáci z MŠ a ZŠ krátkým vystoupením.
V rámci výstavy bude prodejní jarmark.
KIC města Dolní Kounice Vás srdečně zve na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Stabat mater

v neděli 5. dubna v 18.00 hodin do chrámu sv. Petra a Pavla
v Dolních Kounicích. Soprán: Andrea Priechodská.
Alt: Hana Procházková. Varhany: Petr Kolář.

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 8. dubna
Dopoledne pro MŠ a ZŠ: od 9.00 hodin do 11.30 hodin
Odpoledne pro rodiče a děti: od 13.00 hodin do 16.00 hodin
NAŠE KAPELA a MěKS Moravský Krumlov zvou přátele hudby na

KONCERT SKLADEB L. KUBEŠE
ve čtvrtek 16. dubna 2009 v 18.30 hodin
Orlovna Rakšice - Moravský Krumlov
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
S

SM DOMINO a ZO SČCH Branišovice pořádají

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 18.00 hodin
v areálu chovatelů v Branišovících
Pro děti jsou připraveny soutěže, občerstvení pro všechny. K tanci
a poslechu hraje místní kapela HOLZ ZU BRIKETTS.
Vstupné dobrovolné. Všechny Vás srdečně zveme.

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.
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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 8/09 - vyjde 17. dubna 2009, uzávěrka 14. března 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
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

03.04.2009

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 15

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ 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

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: pan Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• moped Stadion Jawa Pařez, nebo
jiný nepojízdný motocykl. Tel.: 724
468 171.
prodám
•• Škoda Octavia, 1,6, r. v. 1998,
najeto 177.000 km, airbag, zimní
+ letní pneumatiky, servo, zámek
řadící páky. Cena: 60.000 Kč nebo 0
Kč akontace a splátky od 1.500 Kč.
Tel.: 608 509 176.
•• skůtr Keeway Huricane 50, r. v.
2005, najeto 5.500 km. Cena: 12.000
Kč. Tel.: 728 663 251.
•• Fiat Tipo 2,0 16 V, r. v. 1992, černé
se šachovnicí, na automobilu nové
zimní pneumatiky zn. Barum, stav
odpovídá stáří vozu, nevyužiji. Cena:
10.000 Kč, dohoda možná, spěchá.
Tel.: 721 747 883.
•• Hyundai Atos 1,0, r. v. 2000, stříbrná metalíza, centrální zamykání,
el. okna, RMG, nová STK, najeto
123.000 km. Cena: 60.000 Kč. Při
rychlém jednání, možná sleva. Tel.:
777 972 433.
•• 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.
•• letní pneumatiky zn. Barum 15´195/50 (4 ks), jako nové, dále pak
letní pneumatiky 13´- 175/70 včetně
disků, možno i zimní. Cenu nabídněte. Tel.: 721 747 883.
•• plechové disky R 15 (4 ks), pětidírové, ve výborném stavu, vhodné na
Opel. Cena: 2.000 Kč/komplet. Tel.:
737 912 459.
Byty - nemovitosti
koupím
•• ornou půdu nebo louku u katastrálního území Němčice, Alexovice,
Budkovice. Tel.: 602 526 749.
prodám
•• Hledáte větší byt v Ivančicích
a okolí? RK Acity nabízí různé byty
3+1 v OV, panelové, cihlové, od 65 75 m 2, s garáží, zahradou, v cenách
od 1.550.000 - 1.800.000 Kč. Také
Vám rádi pomůžeme s prodejem
nebo výměnou Vašeho bytu nebo
domu. Více info na: www.acity.cz,
nebo na tel.: 605 749 319.
•• Nabízíme k prodeji byt v OV
3+kk v novostavbě cihlového domu
v Oslavanech. Celková ploch 74 m2,
balkon 6 m2, 4. patro, vlastní plyn.
kotel. Velmi pěkné místo, zastávky
IDS nedaleko. Nízké měsíční náklady. Možnost hypotečního úvěru.
Více informací na tel.: 602 721 797,
nebo na: www.adpreality.cz. Cena:
1.890.000 Kč.
•• byt 2+1 a 1+1 v OV, zděný, na ulici
Břízová, po částečné rekonstrukci,
s možností vystavět do podkroví. Tel.:
604 134 324, 736 125 746.
•• garáž v Oslavanech - ulice Novoveská. Tel.: 724 537 104.
nabízím pronájem
•• pronajmu velmi levně zahrádku
o rozloze 300 m2 v Ivančicích u jatek.
Tel.: 546 434 850, 605 182 970.
Stavba - zahrada
prodám
•• stavební míchačku na 380 W,
v dobrém stavu. Cena: 3.500 Kč. Tel.:
737 912 459.
•• 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.
•• šrotovník kladívkový na obilí,
kukuřici a suchý jetel, vše semele
na prášek, v dobrém stavu. Šrotovník
vrtulový na řepu, brambory a zelený
jetel, nový. Ruční vozík na setí řepy.
Tel.: 721 181 604.

•• zastřešení bazénu za polovinu pořizovací ceny. Rozměr bazénu: 6 x 3 m.
Tel.: 737 285 091.
Vybavení domácnosti
prodám
•• nábytek Universal, zachovalý, celá
stěna včetně peřináče. Cena: 500 Kč
za komplet. Tel.: 602 782 232, Brno.
•• obývací stěnu světlé barvy, rozměry: výška 2,10 m, šířka 4 m, zachovalá,
v dobrém stavu. Cena: 2.500 Kč, při
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 603
574 268, volat mezi 17.00 - 20.00 hod.
•• psací stůl světlé barvy, 4 zásuvky.
Cena: 600 Kč. Možnost zaslání fota na
e-mail. Tel.: 604 860 858.
Elektro a elektronika
koupím
•• ledníčku na propan butan v provozu. Tel.: 546 423 085.
prodám
•• mini pračku zn. Romo s ohřívačem
vody, nepoužívaná. Mrazák 120, 4 roky
starý, v dobrém stavu, cena dohodou.
Tel.: 721 181 604.

ského buldočka, maltézáčka, bígla
a bulteriéra. Více informací na tel.:
722 577 089.
Různé
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starou pušku, pistoli, vzduchovku,
hlemu, bodák, vojenské oblečení.
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• kvalitní konzumní brambory, ručně sbírané. Cena: 5 Kč/kg. Tel.: 721
428 726.
•• obchodní nářezový stroj zn. Nasca
Italy. PC: 23.000 Kč, nyní: 7.000 Kč.
Tel.: 733 588 171.
•• garážová kovová vrata, obložená
palubkou, dvoukřídlá, zateplená 5 cm
polyst., 2 m x 2,40 m. Tel.: 731 066
181.
•• dvě propan-butanové malé bomby s hořákem a vařičem. Telefon:
721 181 604.

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.
•• truhlicovou mrazničku zn. Gorenje
210 l, v dobrém stavu. Tel.: 775 210
546.
Vše pro děti
prodám
•• dětský kočárek zn. Inglesina
Magnum, kolekce 2006 po 1 dítěti
v perfektním stavu. Podvozek Ergo
Bike + autosedačka se základnou.
Vše červená barva. Cena: 6.500 Kč.
Tel.: 736 485 212.
•• dětský kočárek zn. Hoco, trojkombinace, barva smetanovo-šedá
s oranžovou, málo užívaný, přidám
pláštěnku a tašku. PC: 11.000 Kč,
nyní: 2.500 Kč. Možnost zaslání fota
e-mailem. Tel.: 604 858 621.
Obuv, oblečení
prodám
•• velmi zachovalé chlapecké oblečení a obuv od 0 - 3 let, (vel.: 62 - 104),
levně. Tel.: 603 485 899.
•• chlapecký oblek vel. 43, šedá
barva, lze prát, velmi málo nošený,
vhodný do tanečních. Cena: 500 Kč.
Tel.: 539 083 008, 732 538 334.
Zvířata
prodám
•• půlroční koťátko (kocourka),
vhodný do domu, cena za očkování.
Tel.: 604 505 687.
•• štěňata trpasličího pinče (srnčí ratlík), stáří 10 týdnů, nízká cena. Tel.:
603 168 609.
•• pár zakrslých králíčků s malými
oušky, roční, sameček činčilový, samička divoce zbarvená, velmi hodní,
pouze do dobrých rukou a podmínek.
Za symbolickou cenu. Tel.: 721 747
883.
•• prase o váze 130 kg. Cena: 30 Kč/
kg. Tel.: 731 275 855.
nabízím
•• ke krytí pejska mopse, francouz-

•• velikonoční hrkačky, klepačky,
trakaře. Tel.: 725 614 668.
•• 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.
•• dětské kolo, tříkolku, dámské kolo,
pračku mini Romo, plynový kotel
KP 18, rohovou vanu, koupelnové
skříňky s umyvadlem a bateriemi,
PVC šířka 150 cm, délka 5,70 m. Tel.:
605 776 380.
•• velké nádoby na domací zabíjačku:
hrnce, kýble, škopky a smaltovanou
dětskou vaničku bílou, dále kamna
zn. Club a velkou smaltovanou vanu
na nožkách, levně. Tel.: 728 889 230.
•• 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.

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, nejlépe z okolí Brna, Znojma,
Hradiště, Veselí nad Moravou, Kyjova. Tel.: 739 941 685. Zn.: Najdu Tě?
•• muž 36 let, 180/70 s vyřízenou minulostí, pohodář, by se rád seznámil
s ženou, která je také sama. Dítě není
překážkou. Ukaž mi cestu životem,
samota tíží...Tel.: 603 532 261.
•• hledám správného veselého kluka
od 30 let, optimistu s nadhledem a
velkým srdcem, na spol. hory, vodu,
sport, krásné chvíle, kino. Jsi to Ty?
Čekám...Tel.: 733 648 947.
•• rozvedený SŠ, bez závazků,
55/183/91 by rád poznal normální,
štíhlou ženu pro hezký vztah. Tel.:
605 925 635.
Zaměstnání a brigády
•• 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.
•• Gymnázium Moravský Krumlov
přijme od nového školního roku učitele AJ a učitele ICT. Tel.: 515 322 234,
nebo e-mail: gmk@mboxzn.cz.
•• přijmu spolupracovníky na post
prodejce služeb z Ivančic a okolí.
Požaduji komunikativnost, SŠ vzdělání, ŘP skupiny B, vhodné i jako
přivýdělek. Více informací na tel.:
606 664 927.
•• rychle se rozrůstající firma hledá
spolehlivé a komunikativní spolupracovníky. Jedná se o práci v kanceláři.
Tel.: 728 434 332.
•• řidiče skupiny B na rozvoz tisku
2 - 3 x týdně. Bydliště v Moravském
Krumlově a blízkém okolí je podmínkou. Tel.: 775 977 798.
hledám
•• dlouhodobou brigádu jako řidič zájezdového autobusu, všechny doklady
mám, praxe v mezinárodní dopravě.
Předem děkuji za nabídky. Telefon:
605 925 635.
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.
Poděkování
•• Dne 31.3.2009 jsem na ulici Okružní ztratila peněženku. Poctivý nálezce
pan Jiří Chvátal mi peněženku vrátil.
Takovéto chování není v dnešní době
samozřejmé, a proto bych mu chtěla
touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Hana Široká.

POSLANECKÁ KANCELÁŘ
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Regionální poslanecká kancelář je umístěna
v blízkosti centra města Moravský Krumlov
v budově DPS, Jiráskova 634.
Pro veřejnost je regionální poslanecká kancelář
otevřena každý den:
Po: 9.00 - 17.00, Út.: 9.00 - 12.00
St.: 9.00 – 12.00, Čt.: 9.00 - 12.00, Pá: 9.00 - 12.00
V případě nepřítomnosti
je možné domluvit schůzky na tel. čísle 733 724 029.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do ZUŠ na školní rok 2009/2010, ul. Školní
139 Moravský Krumlov se budou konat

HUDEBNÍ OBOR - sborovna,
23.4., 24.4.2009 od 13.00 do 16.00 hodin a dále květen, červen
VÝTVARNÝ OBOR

- učebna č. 17
23.4., 24.4.2009 od 13.00 do 16.00 hodin

TANEČNÍ OBOR - sál
21.4., 23.4.2009 od 13.00 do 16.00 hodin a dále květen, červen

Slovanská epopej otevřena
Již 46 sezóna začíná 1. dubna. Slovanská epopej Alfonse Muchy
představuje cyklus 20 monumentálních obrazů z dějin slovanských
národů. Alfons Mucha ji maloval 18 let a po dokončení své dílo v roce
1928 věnoval Praze a českému lidu. V Praze však obrazy o rozměrech
cca 6x8m a 4x6m nenašly umístění a v 50. letech byly převezeny
do Moravského Krumlova. Zde byly obrazy zásluhou Moravského
Krumlova zrestaurovány, zámecké prostory upraveny a od roku 1963
je Slovanská epopej přístupná návštěvníkům.
Návštěvnost v roce 2005 dosáhla 22.500 návštěvníků, v roce 2006
22. 606, v roce 2007 23.004 a v roce 2008 25.541 návštěvníků, a to jak
českých, tak z celého světa - z Evropy, Japonska, USA, Austrálie…..
Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin. Přístupná je i o svátcích - Velikonoční pondělí 13.dubna,
1. a 8. května, ale i další svátky. Kromě obrazů Slovanské epopeje je
zde ke zhlédnutí výstava připomínající pobyt středověkého lékaře Paracelsa a výstava Klubu filatelistů A. Muchy – Fauna.
Junácké středisko Oslavany Vás zve na 30. ročník dálkového
pochodu a vyjížďky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50
Memoriál Tondy Šaláta

v sobotu 18. dubna, start od 7.00 do 9.00 hodin u Školního klubu
20, 30, 50 km, startovné: 10 Kč. Doporučujeme turistickou mapu
Okolí Brna, Ivančicko nebo Brno - západ.
Dům dětí a mládeže Miroslav, ZŠ Mirosla, MKIC a OS Marek
zvou malé i velké turisty na pochod po okolí Miroslav

MIROSLAVSKOU ŠLÁPOTU

v sobotu 25. dubna, start od 8.00 do 10.00 hodin, ZŠ Miroslav
cíl: Chata u koupaliště.
Připraveno je 6 tras různé délky a 2 cyklotrasy. Program v cíli:
táborák - možnost opečení špekáčků, ukázka Kynologů, informační
stánek Armády ČR a další. Startovné: 30 Kč/dospělí, 20 Kč/děti.
Občerstvení zajištěno.

Skořápkovník miroslavský
V pátek 3. dubna 2009 od 7.30 začnou na náměstí Svobody v Miroslavi zdobit pracovníci SMM velikonoční strom - Skořápkovník
miroslavský (Ciciricus Craslicus). Tento zvláštní botanický druh bude
zdobit miroslavské náměstí již po páté. Stovky výdutků vajíček dodaly
obě školní jídelny, malování se ujali žáci Základní školy Miroslav. Velikonoční náladu doplní makety kouhouta, slepičky a kuřátek, které dle
návrhu ak. sochaře Pavla Krbálka a designérky Flavia Mosele vyrobili
pracovníci SMM a girlanda nad vchodem do radnice. Originální výzdobu je možné zhlédnout do úterý 14. dubna.
Společnost ELEKTROWIN, zabývající se zpětným odběrem
elektrozařízení a ekologickou recyklací oznamuje, že se dne
29. dubna 2009 v našem městě uskuteční zastávka interaktivní
roadshow, která je hlavní náplní projektu s názvemh

„ZATOČTE S ELEKTROODPADEM“

Akce proběhne na náměstí TGM v Moravském Krumlově v době
od 10.00 do 16.00 hodin
Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí o zpětném odběru
a tím naplnit motto společnosti ELEKTROWIN:
„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NÁŠ SPOLEČNÝ ZÁJEM“

Hrabalovo dětství na dosah
Památník písemnictví na Moravě novou výstavou v rajhradském
klášteře připomíná nedožité 95. narozeniny spisovatele Bohumila Hrabala, rodáka z Brna-Židenic. Výstava návštěvníky zavede především
do časů Hrabalova dětství. Její součástí je také řada archivních materiálů, dopisů, rukopisů a fotografií. Zajímavostí je Hrabalova oblíbená
dětská knížka. Archivní materiály jsou na výstavě rozděleny podle
jednotlivých životních etap spisovatele. Například ukázky strojopisů
známých i méně známých literárních děl, jejich samizdatová a raritní
zahraniční vydání a fotografie, z nichž některé budou vystaveny poprvé. Expozice v rajhradském klášteře potrvá do 30. srpna.
Rodinné centrum Měsíční Houpačka, o. s. nabízí

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

zkušební provozní doba:
pondělí: 9.00 - 12.00 hodin, středa: 9.00 - 12.00 hodin.
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. 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
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Krumlovští vyhráli v Ivančicích

FC Ivančice - FC Moravský
Krumlov 0:2 (0:1)
Branky: 26. Záviška, 87. Anders
Jarní část nejvyšší krajské
fotbalové soutěže odstartovala
regionálním derby. V hledišti se

sešlo na 450 platících diváků a
ti sledovali od začátku opatrný
zápas. Teprve po patnácti minutách byla k vidění první šance.
Hostující Vybíral šel sám na brankáře, lobem ale minul branku. Ve

26. minutě Zelníček se Sobotkou
vybojovali u postranní čáry míč,
prvně jmenovaný našel nabíhajícího Závišku a ten střelou z dvaceti metrů otevřel skóre. Domácí
v první půli zahrozili nebezpečnou hlavičkou po rohovém kopu,
která však skončila metr nad.
Do druhého poločasu šly Ivančice s touhou vyrovnat. Tlačily se
dopředu, ale obrana hostů hrála
pozorně. Tři minuty před koncem
potvrdil výhru Krumlovských po
úniku Anders, který nadvakrát
překonal gólmana Boreše. Krumlov do puntíku splnil taktické
pokyny trenérů a to mu vyneslo
důležité tři body.
FC Moravský Krumlov
– FC Sparta Brno- odloženo
pro nezpůsobilý terén na 20.5.
V dalším utkání přivítají fotbalisté Krumlova vedoucí celek
tabulky Sokol Tasovice!!!

Krajský přebor v kopané
neděle 5.4. v 15:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Sokol Tasovice
neděle 19.4. v 16:00 hodin

FC Moravský Krumlov - Olympia Ráječko
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info
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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
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TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39,
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov

