
/Senorady/ Se zajímavým ná-
padem pro letošní turistickou se-
zónu, jak přilákat turisty do obce, 
přišli v obci Senorady. Založili 
zde vůbec první obecní schránku 
hry geocaching /džiokešin, česky 
geokešink/, což je hra na pomezí 
sportu a turistiky, která spočívá 
v použití navigačního systému 
GPS při hledání skrytého objektu 
zvaného cache /keš/, o němž jsou 
známy jen jeho geografi cké sou-
řadnice. Při hledání se používají 
běžné turistické přijímače GPS.

Nápad se zrodil při aplikaci
obecního elektronického muzea
e-Muzea na webových stránkách 
http://muzeum.senorady.cz. Tato 
aplikace vzbudila mezi čtenáři 
stránek velký zájem. Senoradští 
se proto rozhodli, že čtenáře webu 
pozvou k výletu na historická mís-
ta popisovaná v muzeu. A protože 
se právě provádí mapování a vy-
tváření turistických okruhů v okolí 
obce pomocí GPS, byl geocaching 
dalším logickým krokem. 

„K realizaci stačilo zakoupit 
schránku pro geocaching a vyba-
vit ji povinným obsahem. Navíc 
jsme do schránky vložili obecní 
odznaky, pohlednice a informace 
o historii místa. Zpětná vazba a 
návštěvnost nás celkem překva-
pila. Schránka byla založena v 
únoru, takže v období, kdy bylo 
špatné počasí a na výlety se běž-
ně nechodí. Přesto 50 minut po 

zveřejnění schránky na ofi ciálním 
serveru byly zaznamenány první 
dva nálezy. Vzkazy od geoca-
cherů zveřejňujeme na stránkách 
obce a k dispozici jsou i na ofi ci-
álním serveru geocaching.com. 

Velká část přiznává, že dané 
místo dobře zná, ale o samotné 
historii místa doposud neměla 
ponětí. Takže výsledky nás těší, 
protože tím naplňujeme jak myš-
lenku muzea, tak i myšlenku GPS 
tras a podporu turistiky v okolí 
obce,“ vysvětlil Miroslav Patoč-
ka, iniciátor projektu.

„Moc zajímavý nápad a zajíma-
vé místo. Myslím, že o tuto kešku 
se bude díky jejímu vlastníkovi 
moc dobře starat,“ sdělila geo-
cacherka KlapJa. „Nedavno jsme 
lovili kešky poblíž, ale o původu 
těchto kopečků jsme neměli ani 
potuchy. Je to zajímavý způsob, 
jak propagovat vesnici. Držím 
pěsti, ať nadšení vydrží. Diky za 
keš,“ sděloval další nadšený turis-
ta podepsaný jako Corotop. 

Zaujala vás hra? Co pro to 
musíte udělat? Prvním krokem 
by měla být registrace na serveru 
geocaching.com, kde naleznete 
GPS souřadnice ke všem geoca-
chingovým schránkám na celém 
světě. Dále jsou zde nápovědy, 
rady a pravidla. 

„K hledání schránek GPS navi-
gaci nutně nepotřebujete. Stačí si 
vytisknout mapku a orientovat se 
podle mapy. Pak jste ale omezeni 
měřítkem mapy a hledání může 
být obtížnější. Naproti tomu 
GPS navigace vás dovede až do 
okruhu cca 1-5 metrů od schrán-
ky. Přesnost závisí na použité 
navigaci, ale i na terénu či počasí. 
Hustý les může bránit signálu a 
odchylka pak může činit třeba i 
5-10 metrů. Například u schránky 
obce Senorady kvůli okolnímu 

terénu dochází k odchylkám v 
řádech metrů,“ dále informoval 
Miroslav Patočka. 

GPS navigace se zpravidla 
dělí na turistické a automobilo-
vé. Další dělení je na mapové a 
nemapové. Turistické bývají 
dražší, protože jsou menší a 
mají lepší akumulátory. Auto-
mobilové zase bývají výhradně 
mapové, ale instalované mapy 
jsou určené převážně pro silnice 
a již méně pro terén v přírodě. 
Ceny se pohybují od přibližně 3 
tisíc do 20 tisíc korun u automo-
bilových, cena turistické mapo-
vé navigace pak začíná někde na 
hranici 5 tisíc korun. Pro využití 
GPS tras a výletů, které mapu-

jeme v okolí obce Senorady, 
je zapotřebí navigace mapové, 
protože se nejedná pouze o hle-
dání jednoho cílového bodu, ale 
navigace vás provází a naviguje 
po celou délku trasy. 

V každé schránce by měly být 
obecné pokyny jak pro geoca-
chery tak i pro náhodné nálezce. 
Pokud se jedná o základní typ 
schránky, pak v ní najdete log-
book, což je zápisník, do kterého 
zapíšete svůj nález - čas, jméno, 
vzkaz, apod. Informaci o nalezení 
schránky musíte zadat po návratu 
domů také na server geoca-
ching.com. Teprve tímto zápisem 
se vám počítá nález schránky. 

/pokračování na straně 2/
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PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

s.r.o.

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

EPU 40
2500 x 2125 mm
» bílá
» zlatý dub
» titan metallic

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 Offi ce a internetu • dobrá znalost českého 
jazyka a slohové cítění • novinářská praxe výhodou

EXTERNÍ INZERTNÍ PORADCE
• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vlastní 
automobil • uživatelská znalost Microsoft Offi ce a internetu 
• vhodné pro regionální obchodní cestující jako přivýdělek

Pro více informací pište POUZE
na e-mail: noviny@zrcadlo.info 
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

pobočka Třebíč
Karlovo náměstí 43 
tel.: 568 423 764
www.plastovaoknafinstral.cz ZÁ
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PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

SKLADEM LETNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY

motocykly • osobní auta • dodávky
PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

KADEŘNICTVÍ
MASÁŽE

Hermanová - Pánková
Moravský Krumlov

Dům s pečovatelskou službou
Jiráskova 634

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

tel.: 732 849 327
tel.: 724 787 261

MASÁŽE
klasické, regenerační a zdravotní

tel.: 777 075 058

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

ÚČETNÍ - EKONOM

 Dále přijímáme
všechny žádosti o zaměstnání

do databáze uchazečů
na HPP i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107, 

marketa.stankova@metaldyne.cz

OMLUVA
Vážení občané města Moravského Krumlova, Technická 

a zahradní správa Moravský Krumlov Vám již 35 let sváží 
pevný domovní odpad. Chtěl bych se Vám touto cestou 
omluvit za problémy vzniklé při odvozu odpadu a za pro-
blémy budoucí. Tyto nedostatky nemůžeme ovlivnit, neboť 
vznikají poruchami stárnoucí techniky, jejíž stav a výměnu 
nemůžeme přímo ovlivnit, záleží především na nadřízeném 
orgánu. Děkuji za pochopení.   Jiří Kubík, ředitel organizace

Ocenění od prezidenta
/Praha, Miroslav/ Prezident Václav Klaus 19.3.2009 předal na 

Pražském hradě Zlaté záchranářské kříže. Jedno z ocenění dostal i 
náš spoluobčan z Miroslavi pan Aleš Tvarůžek. Současně s ním byl 
oceněn i pan Jaromír Harásek z Rašova.  Cesty obou vyznamenaných 
mužů spojila autonehoda, při níž zachránili lidský život.Ta se stala
v říjnu loňského roku v Brně ve Starém Lískovci. „To odpoledne jsem 
jel právě s pískem na betonárnu do Bosonoh a náhle se přede mnou 
velkou rychlostí vyřítilo osobní auto. Řidič nezvládl řízení a narazil do 
elektrického osvětlení,“ vzpomíná Aleš Tvarůžek.

Právě on se k havarovanému autu dostal jako první. Sloup spadl na 
vozidlo a to ihned začalo hořet. Přesto se Aleš odhodlal k činu. Další, 
kdo u nehody zastavil v koloně, asi dvě stě metrů od nehody, byl 59letý 
Jaromír Harásek. Jako jediný se odhodlal jít Alešovi pomoct. Muž
v havarovaném voze byl připásaný bezpečnostním pásem. Ten se zasekl.
Právě to oběma hrdinům záchranu znesnadňovalo. „I když jsme byli 
dva, stále byl problém kluka z vozu dostat,“ líčí Aleš. Vše se odehrá-
valo ve velké rychlosti a zmatku. Vůz hořel, šlehaly plameny, praskaly 
pneumatiky. Otec roční dcery však stále zůstává uvězněný ve voze.

„Nakonec se nám ho přece jen podařilo zpod sedadla vysoukat.Vy-
táhli jsme jej z vozu ven. Jelikož hrozil výbuch, který by nás mohl 
ošklivě poranit, museli jsme se dostat co nejdál od auta,“ říká Aleš.

Od hořícího vozu unikli na poslední chvíli. Když přijeli na místo 
hasiči,byl vůz zcela v plamenech. Oheň ohrozil všechny tři muže. 
Mladík z havarovaného auta měl ohořelý krk, košili i vlasy. Celou 
dobu byl v bezvědomí. Bez zranění nevyvázli ani zachránci. Aleš měl 
popálené čelo a pan Harásek ruce. „Celou dobu jsme se báli,že to 
bouchne a my tam zůstaneme. Nad elektrickým proudem jsme nepře-
mýšleli vůbec. Naštěstí to dobře dopadlo. Mladík,kterého oba muži 
dostali z plamenů, je ani nevyhledal a nepoděkoval jim. „Náhodou 
jsem ho potkal v nemocnici. Jsem rád,že je zdravý,“ dodal Aleš. 

Aleš bere vyznamenání jako připomenutí onoho dramatického 
dne. Vše prý tehdy netrvalo déle než pět nebo šest minut. Sám se 
za hrdinu nepovažuje. Zlaté záchranářské kříže se udělují již deset 
let v sedmi kategoriích. Alešovo ocenění bylo v kategorii Záchranář 
laik. Na ocenění navrhli oba vyznamenané muže jihomoravští hasi-
či. Obětavé činy první pomoci laiků, jsou přínosné díky vyjádření
lidské nelhostejnosti k ostatním.                                                  /abé/

/Dukovany/ Vedení kraje Vyso-
čina usiluje nejen o včasné za-
hájení příprav na provedení ob-
novy jednotlivých bloků Jaderné 
elektrárny Dukovany, ale také
o kapacitní rozšíření elektrárny 
výstavbou dalších dvou reaktorů. 

Pro podstatné rozšíření v této 
lokalitě se nabízí hned několik 
faktorů. Především to jsou tech-
nické i přírodní podmínky v mís-
tě. Zejména kapacita zdroje vody 
pro chlazení reaktoru. Rozšíření 
stávající výrobny je například ve 
srovnání s výstavbou zcela nové 
jaderné elektrárny v jiné lokalitě 
výrazně efektivnějším řešením. 

„Takové záměry jsou plně ak-
ceptovány a podporovány orgány 
kraje Vysočina, a to včetně za-
stupitelstva kraje. Zastupitelstvo 
přijalo v této věci podporující 
usnesení a v rámci schválení do-
kumentu Zásady územního roz-

voje kraje Vysočina tento postoj 
ještě potvrdilo a převedlo i do 
roviny územně-plánovací doku-
mentace. Rozšíření výroby elek-
trické energie s využitím jaderné 
reakce považují orgány kraje za 
základní zdroj pro krytí předpo-
kládaného nárůstu spotřeby elek-
trické energie v České republice 
i za základní zdroj pro pokrytí 
trvalých výpadků výrobní kapa-
city po postupném odstavování 
některých uhelných elektráren,“ 
vysvětlil Zdeněk Kadlec, ředitel 
Krajského úřadu kraje Vysočina.

Uvažovaná výstavba nových 
bloků by měla být vedle stávající 
elektrárny směrem k obci Slavěti-
ce. V současné době je připravo-
váno memorandum o spolupráci 
mezi krajem Vysočina a společ-
ností ČEZ. Toto memorandum 
by mělo dát oběma stranám vyšší 
míru jistoty vzájemné podpory a 

mělo by prospět rozvoji vzájem-
ných vztahů i zvýšení výhod pro 
region v okolí elektrárny zahrnu-
jící obce Vysočiny i Jihomorav-
ského kraje. 

Benefity poskytované pro-
vozovatelem elektrovýroby do 
okolního regionu, které v součtu 
dosahují výše desítek milionů 
korun ročně, jsou zástupci územ-
ních samospráv vítány, i když 
obce by přivítaly jejich zvýšení 
a převedení na příspěvky s vyšší 
právní jistotou - přerozdělení 
daně z elektřiny. I proto se orgány 
krajů snaží v jednáních, včetně 
diskuzí o již zmíněném memo-
randu, získat pro území a pro 
zdejší obce lepší podmínky. 

Nutno také připomenout le-
gislativní iniciativu zaštítěnou 
působením senátora Vítězslava 
Jonáše, která je směrována k 
systémovému řešení. Podle ní by 

se obce v okolí všech tepelných 
elektráren, jejichž elektřina je 
zatížena daní z elektřiny a z okolí 
jaderných elektráren v celém pás-
mu havarijního plánování, měly 
stát ze zákona příjemci kompen-
zací za rozvojová omezení, admi-
nistrativní zátěže a zátěže místní
a regionální infrastruktury. Tako-
vá podpora směrovaná do regio-
nu, především obcím Vysočiny
a Jihomoravského kraje by mohla 
dosahovat částek v řádu stamilio-
nů korun ročně. 

Zdrojem pro poskytování pod-
pory by mohla být například tzv. 
ekologická daň, tedy spotřební 
daň z výroby elektřiny. Konkrét-
ně je navrhováno využití 50% vý-
nosu na této dani pro regionální 
využití. Jiným možným zdrojem 
by mohly být například dividendy 
z akcií společnosti ČEZ, odvádě-
né do státního rozpočtu.        /jak/

Dukovanská elektrárna se rozroste ke Slavěticím

Geokešing v Senoradech
/dokončení ze strany 1/ Majitelé schránek musí své schránky pra-

videlně kontrolovat. Pokud při kontrole zjistí, že v logbooku není váš 
záznam, pak mohou zápis ze serveru smazat a vy přijdete o nález. 
Vedle logbooku by ve schránce měla být tužka, ale raději si berte i 
svoji vlastní, a pak drobné dárky, které si geocacheři vyměňují. Nej-
oblíbenější jsou tzv. geocoins, což jsou dřevěné mince, které si mů-
žete nechat vyrobit a zaregistrovat a pak je vyměňovat přes schránky
s ostatními a vytvářet si tak svoji sbírku.

V okolí svého bydliště můžete také zakládat vlastní schránky, které 
však musejí odpovídat daným pravidlům hry. Vedle popisovaného 
základního typu schránky existují ještě další druhy, kde je k nalezení 
potřeba vyluštit šifru, nebo schránky, kde nález jedné je podmíněn 
nálezem jiné. Více informací o zakládání schránek, o mincích a o 
typech schránek je možné najít na českém serveru geocaching.cz, 
nebo na Wikipedii. Geocaching je poutavá a zajímavá hra pro dospělé
i děti, která přináší nový náboj pro turistiku. Zejména u dětí, kterým v 
dnešní počítačové době chození v přírodě připadá nudné, může hledání 
pokladů probudit nový zájem o přírodu. A pro ty, co by se chtěli pus-
tit do hry geocaching, uvádíme souřadnice schránky obce Senorady, 
které jsou N 49°07.567 E 016°14.371. Kód schránky je GC1MW5A.
A pokud poklad naleznete, řiďte se uvedenými pokyny.       /mask/

Drahé kameny i šperky 
budou na prodej

/Oslavany/ V termínu od 17. - 19. dubna bude v Oslavanech pro-
bíhat významná výstava drahých kamenů, minerálů a šperků. To, že 
půjde o skutečně hodnotný mezinárodní projekt, dokládá i potvrzená 
účast 110 vystavovatelů ze Slovenska, Polska, Rakouska, Ruska a také 
samozřejmě domácích. Nejvzdálenější vystavovatel je z Novosibirska. 
Z odborného hlediska jde o nejvýznamnější akci tohoto roku na území 
naší republiky. Zajímavá a hodnotná bude rozhodně pro zasvěcené 
sběratele a odborníky, ale i pro širokou veřejnost, protože se tu naskyt-
ne možnost zhlédnout kameny a minerály, vybroušené drahé kameny 
včetně diamantů, a to i s možností jejich nákupu. Výstava bude spo-
jena s několika doprovodnými akcemi – exkurzemi na mineralogická 
naleziště, která se nacházejí v Oslavanech a jejich okolí. Dále pak na 
paleontologická naleziště, především naučnou stezkou Permokarbo-
nem v údolí řeky Oslavy a prohlídky muzea, kde se nachází sbírka mi-
nerálů Oslavanska. Doufejme, že tato akce se stane novou tradicí, kdy 
bude přinášet poznatky z neživé přírody, ale také turistům a zájemců 
přiblíží bezesporu zajímavý kout našeho regionu. A protože se chystá
velká návštěvnost, nezaváhejte a přijďte se podívat.                       /jak/

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel

Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH

A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Provozovna - stolárna
v areálu ZD Dobřínsko

www.stavebninyhladikova.cz

VÝRAZNÉ 
SLEVY 

krytiny Tondach, Kmbeta, BRAMAC
materiál pro zateplení fasád 

YTONG, IFT, HELUZ, TONDACH
sádrokartonový systém, parapety

Doprava s hydraulickou rukou! 

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

JARNÍ SLEVY UHLÍ
DŘEVĚNÉ BRIKETY

Miloš Hlaváč
U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323
mobil: 739 170 814

Prodejní akce na křovinořezy
Slevy až 2.000 Kč na 7 typů
Akce platí od 15.4. do 15.6.2009, nebo do vyprodání zásob.



/Ivančice/ V pátek 27. března se 
v zasedací místnosti MÚ Ivančice 
uskutečnila konference na téma 
„Obnova parku na Réně“. V roli 
moderátora vystupoval místosta-
rosta J. Pospíchal, přítomný byl 
i druhý místostarosta Mgr. P. 
Dočkal a v druhé polovině také 
starosta MUDr. Vojtěch Adam.

O historickém vývoji parku 
přednesl krátkou informaci J. Ši-
roký. Připomněl založení Zales-
ňovacího a okrašlovacího spolku 
v Ivančicích 21. listopadu 1886 
a činnost jeho zalesňovací sekce, 
jejímž předsedou byl Jan Knoll 
při založení parku. 

Hlavní slovo konference měla 
projektantka Ing. Jitka Vágnero-
vá, která zhodnotila stav parku 
před rekonstrukcí, dále seznámila 
přítomné s pracemi, které byly 

provedeny od roku 2007, kdy 
se začalo s vyčištěním parku od 
náletových dřevin a o kácení 
přestárlých stromů, rozšíření 
vyhlídky nad parkem a vysázení 
květin pod vyhlídkou. Rovněž 
byla vybudována naučná stezka 
seznamující zájemce s historií 
a záměrem obnovy parku. Byla 
také opravena pamětní deska za-
kladatele parku J. Knolla.

V loňském roce bylo vybu-
dováno balvaniště se sedacími 
bloky z gabionů, které nahradilo 
nefunkční skalku podél silnice od 
mostu. Společně  s úpravou okol-
ní plochy byla tato akce ukončena 
v prosinci roku 2008. 

Do podzimu letošního roku 
bude vybudován malý amfi teátr, 
přičemž se využil příhodný terén 
při cestě na rozhlednu. Jako jeviš-

tě bude sloužit centrální plocha 
parku. Okružní cesta parkem, 
budovaná od března, vymezená 
obrubníky z kamenných kostek, 
dostane nový povrch z mechanic-
ky zpevněného kameniva. 

V dalším průběhu konference 
odpověděla Ing. Vágnerová na do-
tazy (přítomných bylo 23 občanů, 
kteří projevili zájem o další osud 
parku) týkající se odstranění pře-
stárlých stromů, z nichž některé 
byly již nebezpečné pro návštěv-
níky parku. Odstraněny byly i 
stromy nevhodné z hlediska místa 
i vzhledem k sousedním stromům.

Způsob fi nancování obnovy par-
ku vysvětlil ing. Bohumil Smutný. 
V roce 2007 byl s partnerem 
projektu Skupinou ČEZ sjednán 
příspěvek na vybudování Naučné 
stezky parkem a provedení nej-
nutnějších úprav. Byl zpracován 
návrh na podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního pro-
gramu jihovýchod. Projektanti Ing. 
Vágnerová, Ing. Halámek a Ing. 
Mikolášek zpracovali projektovou 
dokumentaci a město nezbytné 
podklady. V červenci roku 2008 
byl projekt Regionální radou 
podpořen k fi nancování a v srpnu 
2008 proběhla výběrová řízení 

na hlavní dodavatele stavebních 
prací a zajištění publicity. Celkové 
projektované náklady jsou ve výši
2.767.904 Kč, z toho město se 
podílí částkou 830.371 Kč. Před-
pokládaný termín otevření parku je 
28. říjen, bude upřesněn v létě.

Ing. Josef Janíček informoval 
o zajištění péče o rekonstruovaný 
park. Město Ivančice převezme 
závazek na průběžnou údržbu par-
ku, včetně kontroly a oprav tech-
nického stavu zařízení a starosti 
o živou přírodu. Dále vyslovil 
požadavek na zodpovědnost obča-
nů k obnovenému parku a pomoci 
při jeho údržbě. Bude vypracován 
provozní řád parku a s tím souvi-
sející fi nancování údržby.

Ing. Vágnerová naznačila 
ještě další etapy obnovy parku i 
možné úpravy a využití plochy 
před mostem. V plánu je dokonce 
založení nového parku.

V diskusi přítomní, zvláště 
starší, vzpomínali na krásně 
upravenou skalku, včetně jezírek, 
jeskyní, vodního mlýna i hradu, 
ale hlavně na práci Františka Ko-
řána a Miloše Navrátila i zájmu a 
dobrovolné práce stovek občanů 
v Zalesňovacím a okrašlovacím 
spolku v Ivančicích.                /Šj/
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•   slevy pro fi rmy 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 

ZATEPLENÍ FASÁDY
Při objednávce kompletního systému 
nad 100 m2 Vám zdarma zpracujeme 

grafi cký návrh fasády.
Příklad kalkulace Profi  EPS-System
Lepidlo + stěrka
Profi  V 30 Klebelspachtel
Izolant - polystyren
EPS F tl. 10 mm
Talířové hmoždinky
KEW 10/160 (4 ks/m2)
Výstužná tkanina
Vertex R 117 A
Penetrace
Profi  Putzgrund
Probarvená akryl. omítka 
1,5 hlazená - vzorník PROFI
CELKEM Kč
(za 1 m2 bez DPH)

od 61 Kč/m2

od 69 Kč/m2

11 Kč/4 ks

18 Kč/m2

od 12 Kč/m2

od 86 Kč/m2

257 Kč/m2

Nabídka platí do konce května 2009
MILOŠ MATOUŠEK

e-mail: matousek.profi @seznam.cz
tel.: 606 430 741, 546 434 358

U jatek 1401, Ivančice

REMAPLAST
www.remaplast.cz

•  PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
•  PLAST. ZAHRADNÍ BAZÉNY
•  JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
•  ZIMNÍ ZAHRADY
•  KALKULACE ZDARMA

REMAPLAST s.r.o.
Litobratřická 686

671 67  Hrušovan n./Jev.
Tel.: 777 766 301

e-mail: info@remaplast.cz

JARNÍ CENY

Vážený pane Husáre, lžete!
A já to ještě zdůrazním. Chtělo by se říct, že lžete, jak když tiskne. Kde 

se ve Vaší hlavě zrodila myšlenka, že mediální kampaň na podporu těžby 
nabírá obrátky, to opravdu nevím. Vy něco takového registrujete?

Těžit se začalo v roce 1993 a nikoli v roce 2008 nebo 2009! A jak to 
dopadlo víme. Jednání o nájemní smlouvě s fi rmou Bentex Bohemia 
probíhá řadu let. Netěží se. Pravdou je, že v současné době fi rma před-
ložila městu takové návrhy, o kterých se jednat dá, a to včetně vstupu 
města do společnosti nebo eventuálního odkupu těžebních práv. A to 
také říkám. Nic víc a nic méně. To, že se jedná, neznamená, že je něco 
rozhodnuto. Zásadní otázkou je, co s Rénou bude dál. O variantách
a možnostech řešení bylo už řečeno vše. 

Podléháte naprostému bludu, že jsem v roce 2003 „zavinil“, že 
ložisko bentonitu nebylo ze státních surovinových rezerv odepsáno. 
Nikoliv, vážený pane. Stanoviska ředitelství surovinové politiky státu 
jsou k dispozici na majetkoprávním oddělení, o čemž informoval Mgr. 
Bula na zasedání zastupitelstva. A datum na dokumentu je mnohem 
dřívější, než jsem přišel v listopadu 2002 na radnici!

 A protože je pan ing. Martínek tak nevyvratitelně přesvědčen o své 
pravdě, že měl dohodnut odpis ložiska z důvodu nerentabilnosti těžby 
( což město Ivančice samozřejmě nemůže, protože není vlastníkem 
těžebních práv) přímo s tehdejším ministrem průmyslu a obchodu 
Milanem Urbanem, nedalo mně to, abych s ním na toto téma koncem 
letošního března v parlamentu nepohovořil. A co jsem se dověděl, je 
opravdu pozoruhodné. Pan bývalý ministr si na problém bentonitu 
v Ivančicích vzpomněl. Připomněl jsem mu tedy, že pan ing. Martínek, 
kterého měl znát, v roce 2003 prohlašoval, že tento postup s ním měl 
být projednán a dokonce dohodnut. Odpovědí bylo, že s žádným ing. 
Martínkem z Ivančic nikdy nejednal, nesetkal se s ním a nezná ho. 

Tak tedy závěrem. Od doby, co ing. Martínek abdikoval v lednu 
2004 z rady, se tato lehce vyvratitelná lež v nepravidelných intervalech 
objevuje na božím světle. 

Ano pane Husáre, jak jsem již řekl na posledním veřejném zasedání 
zastupitelstva. Ani tisíckrát opakovaná lež se nestává pravdou, ale zů-
stává pořád sprostou lží. A vzhledem k tomu, že jste mně a panu Bulovi 
napsal dopis, abychom se Vám na příštím zasedání veřejně omluvili, 
věřím, že jste pochopil, že ani jeden z nás tak neučiní ani náhodou.

S pozdravem MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic  

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dne 10. ledna 2009 byla zahájena dosud nejdelší odstávka pro výmě-
nu paliva a rekonstrukci na 3. reaktorovém bloku. Po 85,2 dnech byla v 
neděli 5. dubna 2009 ukončena. Během odstávky došlo nejen k výměně 
paliva a pravidelným kontrolám a zkouškám zařízení, ale i k dalším 
rozsáhlým modernizacím 3. bloku. V rámci projektu „Bezpečně 16 te-
rawatthodin z EDU“ ( B16T – EDU) byly vyměněny vysokotlaké díly 
turbín, rotory generátorů a byla provedena kompletní výměna vývo-
dového transformátoru 400 kV. Nový vysokotlaký díl turbíny je scho-
pen lépe využít energii páry. Větší energii na hřídeli turbíny už nebyl 
stávající generátor schopen zvládnout, a proto jej bylo nutno upravit.
A vývodový transformátor stavěný na 440 MW bylo nutno přestavět
na výkon 500 MW. Současně s tím byl namontován nový číslicový 
systém ochran bloku. To všechno jsou sice obrovské investice, ale větší 
výkon elektrárny je dokáže brzo zaplatit.

Při odstávkách v předchozích letech byla celá elektrárna postupně 
modernizována zavedením nového systému řízení a kontroly provozu 
bloků, systému zajištěného napájení I. a II. kategorie, rozvodu 0,4 kV, 
dieselgenerátorových stanic a dalších uzlů. Po této odstávce se bude opa-
kovat podobný scénář v roce 2010 na 4. bloku, v roce 2011 na 1.bloku a 
konečně v roce 2012 na 2. bloku. Pak bude elektrárna připravena vyrábět 
500 MW na každém bloku a celkově tedy 2000 MW elektrické energie.

Po ukončení odstávky jsou jednotlivé systémy i 3. blok jako celek 
podrobeny rozsáhlým zkouškám. Na jednotlivých výkonových úrovních 
jsou předepsány určité zkoušky a testy. Teprve koncem měsíce dubna se 
blok napojí plným výkonem 500 MW do energetického systému státu. 

S potěšením mohu říci, že dukovanská elektrárna postoupila na cestě 
své modernizace o další výrazný krok, a lze doufat, že plánovaných 
60-ti let provozu se dožije v plné technické síle.

13.4.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK 

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, pane doktore! Mám na Vás otázku ohledně darování 
bytu. Předem velmi děkuji za odpověď, případně z jakých zdrojů lze 
k této problematice čerpat. Můj strýc daroval svojí dceři byt a řekl jí, 
že má svoje tři bratry vyplatit každého po 100 tisíc Kč. Ona peníze 
našetřila. Má teď ale obavu, že když bratry vyplatí, po smrti otce se 
bude muset znovu s bratry dělit, nebo o byt přijde.

K Vašemu dotazu sděluji, že jde o problematiku dosti častou, tj. 
otázku, kdy rodiče se snaží vypořádat svoje majetkové poměry ke 
svým dětem již za svého života a rozdělit mezi ně svůj majetek. Právní 
předpisy do tohoto výrazně nezasahují a ponechávají toto na vůli jed-
notlivých osob, tzn. že pokud se Váš strýc rozhodl darovat byt dceři
a pokud splnil všechny podmínky (písemná darovací smlouva, její 
vklad do katastru nemovitostí), tak je byt obdarované a věc je tím 
vyřešena. Pokud si Váš strýc zároveň dal podmínku, že má obdaro-
vaná vyplatit určitou částku svým sourozencům, jde předpokládám o 
ústní dohodu tzv. „v rodině“ a tato by byla právně obtížně vynutitelná, 
jelikož podstatou darování je, že jde o bezúplatný vztah, kdy jedna 
osoba něco daruje druhé a nechce zato žádné protiplnění. Rozhodně 
se obdarovaná nemusí bát, že o byt po smrti otce přijde nebo bude 
muset znovu něco hradit. Jediné, co mohou její sourozenci v dědickém 
řízení uplatnit, je tzv. kolace – započtení darování za života zůstavitele
na dědický podíl dědice, tzn. že o majetek, který obdržela obdarovaná 
za života zůstavitele darem se sníží hodnota jejího zděděného majetku 
po smrti zůstavitele, nic dalšího jí však nehrozí. 

Obnova ivančického parku

Nabízíme práci:
PROJECT ASISTENT - správa internetových obchodů

Baví Vás oblast internetových stránek a e-shopů? Chcete stát 
na počátku zrodu nové divize expandující společnosti? Pokud 
ano, pak hledáme právě Vás...

Požadujeme: časovou flexibilitu, kreativní myšlení (cit pro návrh 
úspěšných prodejních projektů), výbornou znalost práce na PC 
a orientaci na českém internetu, základní povědomí v oblasti 
marketingu výhodou, velkou samostatnost a zodpovědnost, 
chuť spolupracovat a učit se nové věci, vysoké pracovní 
nasazení, řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme: činorodou a dlouhodobě perspektivní práci 
v příjemném prostředí a perspektivním oboru, základní 
proškolení pro požadovanou pozici - kde však předpokládáme 
Vaše velké nasazení,  příležitost podílet se na nově vznikajícím 
projektu - práce s vlastním softwarem, práci na HPP (i pro 
absolventky škol). Praxe není hlavní podmínkou přijetí. 

Jak se ucházet o místo? Zašlete nám Váš profesní životopis na 
email sprava.eshopu@seznam.cz.

Od 1. dubna 2009 upravené a rozšířené úřední hodiny v Moravském Krumlově
i v Ivančicích. Bližší informace získáte na tel. 776 636 647, na www.akmattes.cz,
na e-mailu advokat@akmattes.cz nebo na osobní schůzce v advokátní kanceláři.

V našich kancelářích nabízíme právní porady, kontroly smluv, sepisy různých
druhů smluv (kupní, darovací,o půjčce aj.) s ověřením podpisů a vyřízením vkladu 
smlouvy na katastrálním úřadě, zastupování u soudů, sepisy žalob, vymáhání 
dluhů, komplexní řešení rozvodových řízení včetně výživného, zvýšení výživného 
na děti, vypořádání majetku mezi bývalými  manžely, zastupování ve věci exekucí, 
obhajoba v trestním řízení, přestupková řízení, podání ve věci obchodního rejstříku, 

zakládání společností  a  jiné …
Výhodné dlouhodobé právní zastupování fi rem, živnostníků a obcí či měst, 
včetně spolupráce při vymáhání pohledávek z obchodního styku, kdy 

náklady na vymáhání nese Váš dlužník, ne Vaše fi rma.

MORAVSKÝ KRUMLOV  - IVANČICE  - POHOŘELICE
         ul. Smetanova 167                         Palackého nám. 8          ul. Vídeňská 699

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Kamil Mattes
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Dělníci spadli z osmi metrů
/Rakšice/ Dva vážně zranění muži, to je výsledek dramatického 

pádu – zřícení stavební plošiny v Rakšicích u Moravského Krumlova. 
Protože se nedala vyloučit mnohačetná vnitřní zranění u staršího ze 
zraněných mužů, byl vrtulníkem dopraven do bohunické nemocnice. 
Mladší z dělníků byl dopraven tamtéž, ale sanitním vozem. Okolnosti 
pádu plošiny a úrazu obou mužů prověřuje policie. „Na místě jsme 
měli soudního znalce z oboru všeobecného strojírenství. Zjišťujeme, 
zda nebylo porušeno bezpečnostní opatření,“ vysvětlila Lenka Draho-
koupilová, znojemská policejní mluvčí.                                       /mask/

Soud určil, že šlo o vraždu
/Tavíkovice/ Osm let stráví otec čtyř dětí Martin Soukup za mří-

žemi za to, že loni v září údajně omylem zastřelil ve svém bytě v 
Tavíkovicích svého přítele. Podle výpovědi obviněného chtěl jen po-
strašit svého známého a myslel si, že střílí slepými náboji. V pistoli 
ale byly náboje ostré. Osudná chyba stála život devětadvacetiletého 
člověka, který na svá zranění ještě ten den zemřel. Krajský soud v Br-
ně odsoudil Martina Soukupa na sedm let vězení za ublížení na zdraví
s následkem smrti. Obhájkyně i státní zástupkyně se odvolaly k Vrch-
nímu soudu v Olomouci. Ten předešlé rozhodnutí překvalifikoval
na vraždu a trest o jeden rok zvýšil.                                             /jak/

Pozor na klíšťata a hady
/Region/ Jedna, dvě, klíště jde, pozor ať tě nekousne. Ano i tak by 

mohlo znít varování proti velkému výskytu klíšťat především v našich 
lesích. Ten je rok od roku stále větší a na vině jsou podle odborníků 
údajně stále mírnější zimy. Ta letošní byla dlouhá a tuhá, přesto je jejich 
letošní nástup razantní, a to především z důvodu velkého oteplení. Jaro 
nedávno začalo a už panuje třetí stupeň aktivity klíšťat, a to o celý měsíc 
dříve než vloni. Proč jsou klíšťata tak nebezpečná? Především přenášejí 
klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliózu. Tím, že lidé využili teplých 
jarních dní k výletům do přírody, už jsou už první infikovaní. Právě náš 
region je na výskyt klíšťat bohatý díky teplotním podmínkám. Jediné, co 
proti klíštěti můžete udělat, je použít repelent, nesedat a nelehat v trávě 
a vůbec nevstupovat do křoví. Nejlepší je také zdravotní prevence. Tím 
je očkování. Na encefalitidu jsou již léky dostupné, ale vakcíny na lym-
skou boreliózu se v nejbližších letech zřejmě nedočkáme. Pozor bychom 
si měli dát i na plazy. Tím, že teploty překročily dvacet stupňů, tak se 
předčasně probudili také hadi, kteří mají podle pranostiky vylézat až na 
svatého Jiří. Pravidla a zásady první pomoci proti kousnutí jedovatou 
zmijí by měl každý, kdo se pohybuje v lese a na vyhřátých a proslu-
něných místech, znát. Při poskytování první pomoci, která je v tomto 
případě velmi důležitá, zapomeňte na rozřezávání rány, její vysávání či 
vypalování. Místo jen dezinfikujte a ránu překryjte čistým kapesníkem 
či šátkem. Pakliže postižený nekolabuje, osvěžujte jej vodou. Důležité 
je také uklidnit uštknutého, v případě potřeby mu podejte sedativa.
V každém případě jej rychle dopravte k lékaři – nemůžete totiž vědět,
jak bude na kousnutí hadem reagovat.                                                /jak/

Jste původně lesák. ale v po-
litice nejste žádným nováčkem. 
Jak jste se k ní vlastně dostal? 

Vše začalo rokem 1989. Do 
politiky jsem vstoupil jako 
mluvčí OF v podniku Jihomo-
ravské státní lesy. Později jsem 
spolu s dalšími chtěl v Žideni-
cích vybudovat nájezd k dět-
skému zdravotnímu středisku 
místo schodů, a tak jsem se 
stal zastupitelem v MČ Brno-
-Židenice v roce 1994 a později
i starostou.

Vaším největším postem byla 
funkce hejtmana Jihomoravské-
ho kraje. Co Vám tento úřad dal, 
nebo naopak vzal?

Funkce hejtmana byla pro mne 
další výzvou. Měl jsem za sebou 
úspěšný projekt, při kterém jsme 
opravili a zateplili Juliánovské 
sídliště a navíc vybudovali přes-
ně 1000 nových bytů pro mladé 
rodiny a lákalo mě být ,,starostou 
starostů“ v Jihomoravském kraji. 
Děkuji své rodině a voličům za 
nádherných a zajímavých osm 
let, ve kterých jsem se mohl po-
dílet na mimořádně zajímavých 
projektech.

Prozraďte nám něco ze záku-
lisí krajského úřadu.

Na začátku byl kraj chudý, ban-
ky nám nechtěly půjčit ani malou 
částku na počáteční provoz, mým 
prvním autem byla červená Feli-
cia z  ministerstva zemědělství a 
na vše stačilo 21 úředníků. Povin-
nosti však rychle přibývaly: 240 
škol, 8 nemocnic, více než 4000 
km okresních silnic, 50 sociálních 
zařízení a kulturních zařízení, 
mezi kterými je například zámek 
v Mikulově. Dnes má úřad více 
než 600 zaměstnaných odborní-
ků, rozpo-čet 14 miliard korun 
a jsem přesvědčen, že funguje 
velmi dobře, i když složitěji.

Řekněte nám, čemu se věnuje-
te v současnosti? 

Nyní pokračuji ve své práci 
pomáhat lidem v kraji a působ-
nost jsem rozšířil i na kraj Vy-
sočina. Jako ředitel regionálního 
pracoviště pomáhám spolu s 98 
pracovníky SZIF zemědělcům, 
vinařům, lesákům i  menším 
obcím získat dotace z EU. V na-
šem kraji, který má zemědělství 
na vysoké úrovni, je tato práce 
obzvlášť důležitá. Mnohokrát  
mě zaskočil nezájem lidí v Praze 
vůbec se zabývat problémy ,,ven-
kova“, a proto vítám možnost
pomáhat na novém místě.

Koncem roku 2008 proběhly 
krajské a část senátních voleb, 
čeká nás evropský parlament. 
Jak byste charakterizoval před-
volební boj poslední doby, změni-
ly se metody k ovlivnění voličů?

Snažil jsem se být hejtmanem 
všech Jihomoravanů a přijímal 
jsem názory a snahy každého, 
kdo chtěl vytvořit něco dobrého 
pro kraj a dbal jsem o to, aby-
chom se nehádali jako v parla-
mentu. Poslední kampaň však 
byla o celostátních tématech a ve-
dena celostátním kontroverzním 
tónem. Kraji to neprospělo, ale 
pevně věřím, že znovu převládne 
snaha pracovat pro kraj nad stra-
nickými zájmy.

Jak kraj podle Vás konkrétně 
zasáhla celosvětová krize?

Přibylo nezaměstnaných, ně-
které firmy skončily nebo končí. 
V rozpočtu Jihomoravského kraje 
bude chybět nejméně třičtvrtě mi-
liardy korun. Priorita však zůstá-
vá stále stejná. Dokončit projekty 
financované z dotací EU i za cenu 
nové půjčky od EIB. 

Jak hodnotíte loňský rok v 
regionu? 

Loni přibylo významné množ-

ství pracovních míst a rozšířil se 
výrazně turistický ruch.Určitě i 
vlivem tuřanského letiště,které se 
stalo nejrychleji se rozvíjejícím 
regionálním letištěm v Evropě. 
Uskutečnili jsme projekty za pe-
níze EU v řádu miliard, zejména 
na silnicích 2. a 3. třídy, na kana-
lizacích a čistírnách odpadních 
vod.Hodnocení je jednoznač-
né.Další úspěšný rok. 

Obracejí se na Vás stále
občané se svými problémy? 

Stále jezdím autobusem, tram-

vají i trolejbusem a spolucestující 
se ke mně hlásí. Stále mám ote-
vřené dveře své kanceláře a stále 
se snažím lidem pomáhat.

Jaké jsou Vaše plány a další 
politické ambice? 

Mé plány se nyní týkají nejen 
Jihomoravského kraje, ale s ohle-
dem na mou práci i Vysočiny 
a v politice hledám svou další 
cestu tak, abych mohl co nejvíce 
pomáhat obyčejným lidem, mezi 
které patřím.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Ing. Stanislava Juránka

Terminál bude u nádraží
/Miroslav/ Nový přestupní terminál Integrovaného dopravního 

systému bude hned u vlakového nádraží ČD v Miroslavi a ne na místě 
dnešní skládky materiálu silničářů vedle hlavního silničního tahu z Po-
hořelic do Znojma. O tomto záměru rozhodlo na svém jednání grémi-
um složené ze zástupců města Miroslavi, odboru dopravy JMK, zástup-
ců firmy Kordis a radního JMK Jaroslava Pospíšila, který je odpovědný
za veřejnou osobní dopravu a dopravní obslužnost v regionu. 

„Jedná se o záměr, který bude z podstatné části financován z Ev-
ropské unie, spolupodílet se bude město Miroslav a Jihomoravský 
kraj. Nacházíme se fázi přípravy, kdy je hotova vizualizace projektu a 
žádáme v rámci operační programu o dotace. Projekt má přímou vazbu 
na plánovanou rekonstrukci silnice Pohořelice - Znojmo, kdy bude u 
Miroslavi udělána mimoúrovňová křižovatka. Budeme také jednat 
se starosty okolních obcí a ČD. Projekt by měl podle prvních předpo-
kladů stát 35 milionů s tím, že z EU můžeme dostat až 92 procent uzna-
telných nákladů. O zbytek se podělí město Miroslav a Jihomoravský 
kraj,“ vysvětlil Augustin Forman starosta Miroslavi. 

Na přestupním terminálu budou zastřešené čekárny a počítá se i se 
spoluprací s železnicí, a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
železniční tratě, ale i samotné budovy ČD v Miroslavi. Pro projekt je 
také nutné vykoupit některé pozemky od soukromé firmy a sousední 
pozemek soukromého vlastníka. Správnost tohoto rozhodnutí vybu-
dovat terminál přímo u nádraží potvrdila i nedávná tragická událost, 
kdy o život přišla dívka vystupující z autobusu na frekventované 
silnici právě v prostoru skládky silničářů. Pro Miroslav a okolí by 
měl IDS JMK začít fungovat ve druhé polovině roku 2010. To ale ter-
minál ještě pravděpodobně nebude hotov. Počítá se proto s dočasným 
řešením. Stávající autobusové linky do Brna ale rušeny nebudou. Po 
rekonstrukci silnice Pohořelice - Znojmo tak z důvodu bezpečnosti při 
nastupování a vystupování lidí z autobusů zůstanou podél komunikace 
jen bezpečné terminály v Lechovicích a Miroslavi.                     /mask/
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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

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

IERACO - WECH a.s.

KAŽDÝ PÁTEK

OTEVŘENO
DO 18.00 HODIN

Zdánlivě jednoduchý článek, 
plný jednostranných neprav-
divých tvrzení a adresně napa-
dající mne jako starostu města 
Moravský Krumlov, nemohu 
nechat bez odezvy a komentáře,
o čem že to přispěvatelka píše.

Každý volební subjekt v Morav-
ském Krumlově šel do komunál-
ních voleb 2006 s určitým vlastním 
programem, který byl sestaven 
tak, aby oslovil budoucí voliče
a získal v modelu zastupitelské 
demokracie co nejvíce mandátů do 
zastupitelstva města. Co však dělat, 
když volebních subjektů je mnoho, 
programy podobné a prakticky 
žádný z nich nemá šanci získat 
nadpoloviční většinu (11) mandá-
tů? Jediným řešením jsou politická 
jednání o koalici, která se vedou již 
před samotnými volbami.

Také v Moravském Krumlově 
jsme sestavili, poprvé v historii, 
smluvní koalici. Do této koalice šlo 
šest subjektů. Základním koaličním 
materiálem tak vždy musí být poli-
tický kompromis z jejich volebních 
programů – Programové prohláše-
ní rady města, na jehož splnění rada 
a zastupitelstvo celé volební období 
pracují. Jak takové prohlášení vzni-
ká? Volební programy se porovnají 
a společné body tvoří základ pro-
gramového prohlášení. Z ostatních 
bodů každý něco prosadí a v něčem 
ustoupí partnerům.

Programové prohlášení rady 
města Moravský Krumlov bylo při-
jato v předjaří roku 2007 a před-
stavuje ucelenou koncepci rozvoje 
města. Jsou pod ním podepsáni 
všichni členové rady města. Toto 
prohlášení bylo uveřejněno v 6. 
čísle čtrnáctideníku ZRCADLO 
s datem 23. 3. 2007. Nyní, s odstu-
pem dvou let, najdete na webových 
stránkách města stav jeho plnění. 
Kdo si oba materiály porovná (jsou 
spojeny do jednoho), zjistí, že se 
podařil kus práce a že jen ška-
rohlídi mohou mít důvod k šíření 

„nenálady“, abych neparodoval 
pana prezidenta Havla.

Přehled plnění programového 
prohlášení rady města dokazuje, 
že volené orgány a vedení města, 
i přes poměrně brzy vzniklé dílčí 
názorové rozdíly (ale to je u koalic 
běžné – viz vláda ČR), pracují od 
svého zvolení ve prospěch občanů 
města. Některé jednotlivé názory 
a požadavky nebyly a ani nemohly 
být splněny. V demokracii rozho-
duje většina. Avšak na rozdíl od 
totalitních režimů má i menšina 
právo, aby její hlas zazněl bez 
obav, že bude pronásledována. 
Demokracie však vůbec nezname-
ná, že každý musí prosadit svou. 
Svoboda a prosaditelnost jednoho 
názoru končí totiž tam, kde začíná 
svoboda názoru jiného. A člověk, 
který si plete volební program své 
strany s programovým prohlášením 
koalice, by politiku dělat neměl.

Nesouhlasím s tím, že jsme po-
stižená lokalita. Moravský Krumlov 
je 30 km od Brna i od Znojma, tedy 
je vlastně předměstím uvedených 
sídel. Ve všech vyspělých zemích 
je to normální situace. Také místní 
podniky, tak jako všude, dělají, 
co mohou. Nyní se vyrovnávají s 
celosvětovou krizí, ale tu vedení 
města nezpůsobilo. Nabídka zboží 
v obchodech je v privátních rukou 
a obchodníci se jistě snaží ze všech 
sil. Nedovolil bych si o nich říci, 
že mají nízkou nabídku zboží. Ta 
jistě odpovídá jejich možnostem 
a poptávce. Rozvoj služeb má rada 
města v programu, ale nepodařilo 
se je zavést pro nezájem řemeslní-
ků. Lékařskou službu první pomoci 
zrušil kraj, který rozhodl o jiném 
způsobu zajištění lékařské péče 
a odňal městu téměř miliónovou 
dotaci na tento účel.

Důrazně se ohrazuji proti nař-
čení, že radnice „válčí“ se svými 
občany. Je vzpomínán radar. Každý 
řidič, který vjede do uzavřené obce, 
je podle zákona povinen se určitým 

způsobem chovat. Jestliže tak neči-
ní, porušuje zákon. Co vede některé 
zastupitele k obhajobě porušovatelů 
zákona? Snad ne populizmus? Pro 
informaci uvádím, že toto zařízení 
snížilo počet porušování ustanovení 
zákona o rychlosti v obci o 60 %!

Také je vzpomínáno placené 
parkování. Toto opatření, pro kaž-
dého „za babku“, konečně vyřešilo 
neúnosnou situaci, kdy řidiči mar-
ně kroužili kolem náměstí a pak 
třeba porušili dopravní předpisy, 
když chtěli nakoupit u místních 
obchodníků nebo si něco vyřídit 
na úřadech. Mnozí také odjížděli 
jinam. Všichni občané, se který-
mi mluvím, si nemohou placené 
parkování vynachválit - vždycky 
najdou místo! Racionalizace úřed-
ní doby na městském úřadě také 

nebyla odmítnuta, což všichni radní 
vědí. Provádí se průzkum na všech 
ORP Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina a na jeho základě a srov-
nání budou přijata účinná opatření. 
A k té „zaprděnosti“? Takto označi-
la Moravský Krumlov paní Novot-
ná. Mne by to nikdy nenapadlo.

Praktický rozpad radniční koalice 
není způsoben mojí špatnou prací 
ani mojí manželkou, ale problémy 
některých členů koalice, které mají 
s demokratickým principem rozho-
dování. Ten se dá vyjádřit ve zkratce 
takto „s vaším názorem sice nesou-
hlasím, ale je-li většinový, udělám 
všechno pro to, abych ho prosadil“. 
V současném Moravském Krumlo-
vě nerozhoduje starosta nikdy o zá-
sadních věcech sám, vždy rozhoduje 
demokratická většina rady nebo za-
stupitelstva. Někteří „přehlasovaní“ 
ale bez ohledu na demokracii začnou 
bojovat mimo zastupitelské orgány o 
svůj menšinový názor a neváhají při 
tom ani dehonestovat (znectívat) 
práci a myšlenky těch ostatních. 

Posledním hřebíčkem do pomyslné 
rakve stále formálně nevypovězené 
koalice pak může být, že si koaliční 
zastupitelé nedokázali zvolit svého 
smluvního partnera do rady města 
místo odstoupivší členky, která se 
stala poslankyní.

Obecně se také projevuje hlu-
boké právní nevědomí (v článku 
je termín „právní bezradnost“) jak 
v pracovně právních otázkách, tak 
v mnoha dalších kauzách, ovšem 
na straně kritiků. Jen tak si lze 
vysvětlit jimi formulované usne-
sení zastupitelstva města ve věci 
havárie služebního vozidla, podle 
něhož je starosta povinen shánět 
a předkládat policejní protokoly 
a další dokumenty, když město není 
účastníkem řízení. Takové usnesení 
se ukázalo jako zmatečné a může 

být v souladu s ustanovením § 124 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, Mi-
nisterstvem vnitra ČR na základě 
kýmkoliv podaného podnětu zruše-
no. Podle platné legislativy je nárok 
města jako poškozeného vyřešen ha-
varijním pojištěním. Další případní 
poškození, pokud existují, jsou od-
škodněni z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla (lidově „z po-
vinného ručení“). Městu Moravský 
Krumlov tak žádná škoda nevzniká. 
Podle správního řádu město tudíž 
není účastníkem řízení, a proto 
nemá nárok na dokumentaci ani 
oprávnění k nějakému vyšetřování. 
K tomu je oprávněna pouze policie, 
která své závěry sděluje výhradně 
pojišťovnám a přestupkovým komi-
sím městských úřadů, příslušných 
podle místa nehody. K předložení 
dokumentace právnické nebo fy-
zické osobě, která není účastníkem 
řízení, nemůže být žádný účastník 
řízení nikým nucen, protože „…ni-
kdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“ (Listina základních práv 
a svobod, čl. 2, odst. 3; tato listina 
je součástí Ústavy ČR). Přesto jsem 
dal závěrečný protokol k nahlédnutí 
předsedovi kontrolního výboru, 
aby tento uměle vyvolaný „případ“ 
mohl být uzavřen.

K rozpočtu na rok 2009 jedna 
poznámka: vedení města si bylo 
vědomo toho, že příjmy města 
z rozpočtového určení daní budou 
s ohledem na krizi daleko nižší, než 
byl výpočet podle předpovědi HDP 
v září 2008 (+4,8 %). V prosinci 
toto číslo kleslo na +1 %, v lednu se 
točilo kolem 0 %. Svolal jsem proto 
jednání o rozpočtu napříč politic-
kým spektrem, kterého se zúčastni-
lo devět zastupitelů. Zde se dohodla 
nová fi lozofi e rozpočtu, kdy byly 
respektovány všechny nápady a 
připomínky přítomných. Návrh 
rozpočtu pak vypadal ve srovnání 
se skutečností roku 2008 následov-
ně: výdajové položky MěÚ byly 
sníženy o 5 %, stejně jako dotace 
příspěvkovým organizacím města. 
O stejné procento byly dokonce 
sníženy i prostředky na nenároko-
vé složky platů zaměstnanců MěÚ 
– v tom jsme jediní v republice. 
Příspěvkovým organizacím byly 
nařízeny odvody z odpisů ve výši 
50 %, u SMM pak ve výši odpoví-
dající úrokům z úvěrů na pořízení 
majetku, který SMM spravuje. 
Rozpočet, původně navržený jako 
vyrovnaný, se stal přebytkovým
o cca 3,5 mil. Kč. Proti předpově-
di ze září 2008 byl tedy poslední 
návrh rozpočtu na straně výdajů o 
cca 10 % nižší! Stala se však neu-
věřitelná věc. Na zastupitelstvu 16. 
března většina koaličních účastníků 
tohoto jednání pro rozpočet nehla-
sovala. Místo toho se „omlouvají“ 
nepravdivým článkem. K čemu 
jsou potom taková jednání? Kdo 
tedy pracuje a kdo škodí?

Rozhodně se ohrazuji proti ne-
hospodárnosti (viz rozpočet města), 
prospěchářství – máme s mís-

tostarostou za svou nepřetržitou práci 
(ano, uvolněný zastupitel pracuje pro 
obec 24 hodin denně 7 dní v týdnu!) 
státem stanovenou odměnu a nikdo 
nám nic nepřidává, nerespektování 
zákonů – naopak o uplatňování zá-
konných postupů stále bojuji s někte-
rými zastupiteli, kterým zákony nic 
neříkají (viz výše), špatným smlou-
vám – město nemá jedinou smlouvu, 
která by nebyla podle práva, všechny 
jsou koncipovány právníky a schva-
lovány většinou hlasů rady nebo 
zastupitelstva, protežování – na 
rozdíl od minulosti nevím o jediném 
případu, uchazeči o zaměstnání 
procházejí náročným výběrovým ří-
zením a plat dostávají za práci podle 
katalogu činností a státních tabulek, 
fi rmy procházejí přísným výběrem, 
kde hlavním kritériem je cena za 
zakázku, elitářství – zde se zřejmě 
jedná o neporozumění tomuto ter-
mínu nebo jeho použití pisatelkou 
– žádné elity nemáme, necitlivým 
rozhodnutím – o tom už bylo popsá-
no mnoho papíru. Rada nebo zastu-
pitelstvo rozhodují demokratickou 
většinou. Pravicovou autorku článku 
jistě není třeba poučovat, že jedině 
soukromý vlastník se umí o svůj 
majetek efektivně starat, a proto je 
lepší zbytný veřejný majetek prodat, 
ale nikoliv „rozdat“ – k tomu ostatně 
sama iniciativně získávala informace 
na Ministerstvu vnitra ČR. Že každý 
zdravý člověk musí převzít odpo-
vědnost za svůj život – nikdo mu nic 
nedaruje. Že o handicapované lidi 
je postaráno systémem příspěvků
a řadou služeb, atd.

Někteří lidé prostě nedokáží žít 
bez konfrontací a dokud nevidí 
v médiích osočování a zlá slova, 
nejsou ve své kůži. Je mně smut-
no z nich a z toho, že musím tolik 
energie věnovat uvádění pomluv 
a špíny na pravou míru. Občané 
Moravského Krumlova mají právo 
na to, aby tato síla byla věnována i 
nadále práci k jejich prospěchu.

 Ing. Jaroslav Mokrý

Reakce na článek „Nesouhlasíme s rozpočtem města Moravský Krumlov na rok 2009“ (Zrcadlo, č. 07, 3.4.2009) 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

GE Money Bank
MORAVSKÝ KRUMLOV

nám. T.G.M. 41
tel.: 515 266 441-4

NOVĚ V PROVOZU
BANKOMAT V IVANČICÍCH
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ZNOJMO
Sokolská 39

tel. 515 225 696

TŘEBÍČ
Karlovo nám. č. 43
tel. 568 423 764

OKNOPLAST-Group 
– Uvidíte rozdíl

AKČNÍ NABÍDKA
KUCHYNÍ

NIKA 260 cm

ekran javor 9.810,- KčNIKA 260 cm

borovice antická 9.810,- 
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SEZONA 2009 NA AUTODROMU 

Ý MM ČR závodů automobilů na okruzích se účastní i 
Tomáš Enge. Jarní cena se jede již 24.- 26. dubna. 

Ý Mistrovství ČR motocyklů se v letošním roce na AMD
v Brně pojede v termínech  21.-24.května

Û Trojnásobný světový šampion kategorie Superbike 
Troy Bayliss před startem brněnského závodu.  Superbike 
se představí  i se stálým českým zástupcem  Jakubem 
Smržem ve dnech 24.-26. července.

Ý Druhý závod Mistrovství ČR motocyklů se pojede
na Masarykově okruhu 25. až 28. června 2009.

Ý Team Rizla Suzuki zaměstnává i půvabné policistky.

Ý Mistrovství světa cestovních vozů - FIA WTCC se 
pojede na brněnském okruhu 19.-21. června.

Ý Ředitelka AMD Brno Ivana Ulmanová převzala od 
zástupců Dorna a IRTA trofej za nejlépe organizovanou 
Grand Prix celého seriálu MotoGP v roce 2007. Cardion 
ab Grand Prix České republiky se koná 14.-16.srpna.

Ý Karel Abraham z týmu Cardion AB Motoracing  získal  
ve dvěstěpadesátkách celkově 16. místo. V letošní 
sezóně pojede s továrním motocyklem Aprilia.

Þ Závody FIA GT se v Brně letos konat nebudou. Nahradí 
je Ferrari Racing Days /4. - 6. září/, na kterých bude 
přítomen jezdec F1 Felippe Masa.

Þ Audi DTM  z Bohemia Racing Teamu na startu 
šestihodinového závodu  Epilog již tradičně zakončuje 
sezónu na AMD Brno. Letos to bude to bude 17. října.

Þ Milan Maděrič na Mistrovství ČR závodů automobilů
na okruzích. Podzimní cena se bude konat 18. - 20. září.

Þ Valentino Rossi se v loňské sezóně vrátil na trůn. Letos 
bude bojovat již o devátý  titul Mistra světa.

Motoristickou sezónu 2009 si připomeneme několika 
loňskými fotografi emi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.

24.-26. dubna

19.-21. června

25.-28. června

24.-26. července

14.-16. srpna

4.-6. září

17. října

18.-20. září

21.-24. května



Oslavy 60. výročí založení 
Městského hudebního ústavu 
v Ivančicích zahájila Základní 
umělecká škola A. Muchy učitel-
ským koncertem, který se usku-
tečnil v podvečer posledního břez-
nového dne. Posluchačům ve zcela 
zaplněném koncertním sále školy 
se představili učitelé v rozmanitém 
programu i nástrojovém obsazení. 
Zazněly virtuozní housle, čtyřruční 
klavír ve suitě E.H. Griega, barok-
ní pěvecké árie i Montiho Čardáš 
(netradičně provedený elektrickou 
kytarou za doprovodu klavíru) 
a závěr koncertu patřil lehce 
tanečnímu repertoáru kvarteta
dechových nástrojů.

Hlavní akcí, jež měla v podtitu-
lu připomínku uvedeného výročí, 
je výstava v prostorách Památníku 
A. Muchy  na Palackého náměstí 
v Ivančicích. Dne 8. dubna 2009 se 
uskutečnila vernisáž za doprovodu 
jazzového dua učitele Jaroslava 
Petrly (Vítězslav Hándl, saxofon 
a Jan Vaněk, klavír). 

K budově staré radnice - sou-
časného Památníku Alfonse 
Muchy - má ivančická umělecká 
škola stále vnitřní pouto, protože 
40 let sídlila v jejích zdech. I o 
tom vypovídá historická část vý-
stavy nazvaná „Z historie ivančic-
kého hudebního školství“. Název 
naznačuje její pojetí: hudební 

výchova v Ivančicích nezačíná
až založením školy v roce 1949. 

Nejnovější historické bádání 
potvrzuje, že nejstarší zjistitelná 
zmínka o zdejším školeném pěsto-
vání zpěvu se objevuje v ivančické 
městské knize z roku 1457. Je 
tedy stará právě 552 let. Již před 
rokem 1457 patřilo k povinnostem 
ivančického rektora vychovávat 
své žáky, aby hudebním projevem, 
hlavně chorálním zpěvem, zkráš-
lovali bohoslužbu. Další zprávy o 
hudební praxi v 15. století přinášejí 
výpisky kněze Václava Mikuláše 
Voláka ze starých pramenů. Jeden 
ze záznamů potvrzuje domněnku, 
že Ivančice měly již v patnáctém 
století školu při kostele, kterou vedl 
člen z kněžského sboru. Výuka 
přinášela znalost čtení a psaní pře-
devším v jazyce latinském, základy 
věrouky a také výuku církevního 
zpěvu, využívaného při bohosluž-
bách i při slavnostech mimo kostel.

 Historická část výstavy při-
bližuje návštěvníkovi školu sa-
motnou, a poté může sestoupit do 
sklepení památníku. Zde jsou vy-
staveny výtvarné práce bývalých 
žáků školy, absolventů výtvarného 
oboru, kteří se výtvarným uměním 
nepřestali zabývat po skončení 
studia na ZUŠ, ale pokračovali 
dále na středních nebo vysokých 
školách s uměleckým zaměřením.

 Z osmi vystavujících jmenuj-
me nejprve Katarínu Wenzlovou, 
absolventku pedagogické fakulty. 
Věnuje se především malbě na 
hedvábí, na výstavě zaujaly její 

černobílé linoryty velkých roz-
měrů na téma „Mosty“. Gabriela 
Havlíčková, rovněž absolventka 
pedagogické fakulty, se zaměřuje 
na technologie a tvorbu ručního 
papíru. Působivé jsou její obrazy 
malované kávou a čajem. Olejo-
malby, kresby a malby výtvarnice 
Tamary Valešové jsou odrazem její 
citlivé duše, které vždy umí oslo-
vit vnímavého diváka. Antonín 
Wenzel, jehož oborem na vysoké 
škole je design nábytku, se věnuje 
volné fotografii a počítačové gra-
fice. Také studijním oborem Jany 
Markové je design nábytku a in-
teriéru. Na výstavě se prezentovala 
jemnými kresbami, ilustracemi 
a výtvarně nápaditými ručními 
knižními vazbami. Eva Zahrad-
níková studuje dějiny výtvarného 
umění, jak sama píše „studentka 
olomoucká, uměním nadšená“. 
Erika Nešpůrková studuje kame-
nosochařství a poslední vystavující 
je Jana Kocourková, která studuje 
střední keramickou školu. 

 Mladí výtvarníci svými díly 
potěšili nejen svou bývalou uči-
telku Libuši Smutnou. Jejich svěží 
a moderní výstava je inspirativní
i pro ty, kteří mají zájem o studium 
na středních a vysokých školách 
s uměleckým zaměřením. Děkuje-
me jim, že jejich práce, vystavené 
v rodném domě Alfonse Muchy, 
obohatily  oslavy výročí jejich 
bývalé školy.

Výstava v památníku A. Muchy-
potrvá do 26. dubna 2009. 

Dagmar Fialová, ředitelka školy 
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Pro většinu ivančických oby-
vatel je samozřejmostí, že na  ná-
dvoří domu číslo 27 na Palackého 
náměstí zní hudba často až do 
večerních hodin V úterý 17. 
března 2009 se však z nedávno 
rekonstruované budovy základní 
umělecké školy linuly tóny již od 
časného rána.

Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy - jako pořadatel 
Krajského kola národní soutě-
že ve hře na zobcovou flétnu 
- hostila téměř 50 soutěžících 
a jejich doprovod z 24 umělec-
kých škol Jihomoravského kraje. 
Soutěžilo se v 8 kategoriích, kdy 
nejmladšímu z účastníků bylo 6
a nejstaršímu 22 let. Zazněla hud-
ba od raného baroka (např. Jakob 
van Eyck) až po současnost (v 
repertoáru soutěžících se objevily 
například skladby pro zobcovou 
flétnu brněnských autorů Jarmily 
Mazourové a Miloše Štědroně).

Odborné porotě, složené z pe-
dagogů brněnské konzervatoře a 
z členů Filharmonie Brno a opery 
Národního divadla Brno, před-
sedala Mgr. Božena Růžičková. 
Porotci ocenili stále poučenější 
interpretaci „staré hudby“, do-
provázené na repliky dobových 
nástrojů (virginal a cembalo) i 
provedení moderní hudby s její-
mi novými interpretačními prvky. 
Pro Ivančice vybojovala soutěžící 
Hana Oprchalová  v 1. kategorii 
3. místo. Absolutním vítězem 
soutěže se stala Hana Smékalová 
ze ZUŠ Brno, Veveří.

Všichni ocenění soutěžící byli 
odměněni hodnotnými dárky. O ty 
se zasloužili sponzoři, které si do-
volíme vyjmenovat: Kooperativa 
pojišťovna, a. s. Vienna Insurance 
Group, Město Ivančice, Clarina 
music, CMI PLAZA, Hudební 
nástroje Chalupecký, spol. s. r. o.
a  Hudební nástroje Milan Šebesta. 

Soutěživé jaro ZUŠ vrcholí

/Rokytná/ Jako každý rok i 
letos se obcí Rokytná o veliko-
nočních svátcích rozezněly zvuky 
klepaček a hrkaček. Ty mají podle 
liturgie nahradit kostelní zvony, 
které odletěly do Říma. 

První den ve čtvrtek se hrkání 
zúčastnilo 6 odvážlivců. Členové 
SDH Rokytná se tedy rozhodli, že 
místní hochy podpoří a rozšíří je-
jich řady. „V sobotu vyšlo do ulic 
23 hrkačů. Věkové složení bylo 
opravdu pestré, přičemž nejstar-
šímu mladíkovi bylo 32 let. „Spíš 

bych chtěla touto cestou podě-
kovat všem, kterým zachování 
takových kulturních tradic leží 
na srdci a jsou ochotni obětovat 
svůj čas,“ ocenila místní občanka 
Lenka Dobešová. 

Ale nejen v Rokytné jsou hoši, 
kteří se vydávají v pravidelných 
časových úsecích hrkat o veliko-
nočních svátcích po obci. Přitom 
právě tato tradice není tolik 
známá, jako proslulá pomlázka 
a barvení vajíček na Velikonoční 
pondělí.                            /mask/

Tradiční hrkání v Rokytné

Základní umělecká škola v Ivančicích oslavovalaRady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkuše-

nosti 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 jsem se zeptat, zda zajišťujete pojištění léčeb-
ných výloh? /L. Sobotková/ Ano, nabízíme v rámci uzavření cestovní 
smlouvy pojištění léčebných výloh, které můžete uzavřít přímo v naší 
kanceláři. Nabízíme a rovněž doporučujeme i komplexní pojištění 
(léčebné výlohy, úraz, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu, 
repatriaci, úmrtí a velmi důležitá věc: storno zájezdu).

•• Měl bych dotaz, lze na vybraný zájezd uplatnit příspěvek od za-
městnavatele? /R. Homola/ Samozřejmě. Řada našich klientů tento pří-
spěvek využívá. Stačí pouze do objednávky (vystavuje zaměstnavatel) 
uvést: název firmy/podniku/organizace, adresu, IČO, jméno zaměstnan-
ce (popř. osobní číslo) a částku, kterou přispívá. Vše ostatní vyřídíme 
my. Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte a kontaktujte nás.

•• Rozhodli jsme se absolvovat naši dovolenou s našim čtyřnohým 
přítelem. Ráda bych se touto cestou zeptala, jaké jsou podmínky pře-
pravy zvířat u leteckého zájezdu? /V. Slámová/ Pro přepravu zvířat 
platí zákonná ustanovení. Zvířata musí být přepravována ve vhodných 
transportních schránkách, které jsou uzavřené a z nichž není možné 
vyběhnout nebo násilím uniknout. Přepravovaná domácí zvířata jsou 
rozdělena do dvou kategorií: a) zvířata s váhou do 6 kg lze přepravovat 
v kabině letadla, maximální rozměry transportní schránky musí být 55 
cm x 40 cm x 20 cm a letecké společnosti si za přepravu účtují cca 
20 EUR za jeden směr. Přepravované zvíře nesmí během letu opustit 
přepravní schránku. b) zvířata s váhou nad 6 kg musí být přepravovaná 
v nákladním prostoru a letecká společnost si za transport účtuje cca 30 
EUR za jeden směr.

•• Chtěl jsem se zeptat na dovolenou v Turecku? Můžete mi ji do-
poručit? /K. Řepka/ Co se týče Turecké riviéry, určitě Vám dovolenou 
v této destinaci doporučuji, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se 
jedná o velmi pěknou dovolenou, jelikož Turecko leží na pomezí Ev-
ropy a Asie. Těší se stálé oblibě českých turistů. Nahrává tomu teplé 
klima, kvalitní vybavenost hotelových komplexů, výjimečná orientální 
kultura, atraktivní památky i příroda. Turecko je rozlehlá země s dlou-
hým pobřežím lemovaným písečnými plážemi. Každá z destinací má 
své typické kouzlo a hodí se při výběru různému typu turistů. Pro 
obdivovatele historie mohu doporučit oblast Egejského moře, kde se 
nacházely dva ze sedmi divů světa – mauzoleum v Halikarnassu a 
Artemidin chrám v Efesu, vykopávky v Tróji. Pro vyznavače aktivní 
dovolené jsou výborné podmínky v severní části země okolo Černého 
moře, kde je možno provozovat pěší turistiku, jízdu na horských kolech 
nebo sjíždění divoké řeky. Mezi nejoblíbenější a nejznámější turistická 
letoviska patří bezesporu Alanya, Antalya, Side, Belek, Kemer. Jsem 
pevně přesvědčena, že dovolená na Turecké riviéře Vás určitě uspokojí 
po všech stránkách.

•• Na internetu jsem objevila na stránkách TICKETPORTALU 
logo Vaši cestovní agentury jako jejich prodejního zástupce. Chtěla 
jsem se zeptat, jak mám postupovat, vyberu-li si nějakou akci a ráda 
bych si na ni zakoupila lístek? /V. Kotásková/ Naše rubrika „rady pro 
Vaši dovolenou“ vznikla na základě dotazů ze strany klientů ohledně 
dovolené a cestování. Jelikož však zprostředkováváme i prodej vstupe-
nek obchodních sítí Ticket portal a Ticketstream, které zajišťují a na-
bízejí vstupenky na různé akce jako jsou koncerty, festivaly, divadelní 
představení, muzikály, sportovní akce...dovolila jsem si Váš dotaz do 
naší rubriky zařadit. Vstupenky si můžete zakoupit přímo v naší kan-
celáři nebo si můžete sama vstupenku přes internet rezervovat a poté
s rezervačním číslem přijít k nám a my Vám lístky vytiskneme. Novin-
kou u nás je možnost zakoupení vstupenek do pražské O2 Arény.

Základní škola Moravský Krumlov Ivančická, speciální třídy 
pro děti s těžkou kombinovanou vadou pořádá

Zábavné odpoledne pro všechny
Krumlovské setkání rodin dětí s handicapem a přátel
Pátek 1. května 2009 ve 13.00 hodin - atrium Základní 
školy Moravský Krumlov Ivančická a přilehlá část parku
Odborný program: diskusní fórum na téma Vzdělávání dětí 
s těžkým postižením - otázka absence zdrojů nebo absence 
legislativy? Prezentace speciálních tříd na ZŠ Ivančická.
Zábavný program: výtvarné dílničky, outdoorové hry v parku, 
soutěže pro děti i dospělé, bodypainting , šermíři, ohňová 
show,žonglérská show a škola žonglování, diskotéka, country 
kapela, country tance, Kovářská show. 
Prezentace: Help-centrum, APOA, REPO Rousínov, ELIADA. 
Oficiální návštěvy: Lenka Ziemmermannová (APOA), prof. 
Potměšil (UP Olomouc), Dr. Vančová (UK Bratislava),
p. Bartošková (Liga za práva vozíčkářů), RTA.
Občerstvení je zajištěno žáky SOU Mor. Krumlov.
Nad celou akcí převzala záštitu ing. Marie Brücková, vedoucí 
Odboru kultury a školství MěÚ Moravský Krumlov.

IMF,
AZ, Ltd,

PNO, Kodl,
Kvěch, arm

Filtr Tít Epilog • Babička
(něm.)

Masa
lidí

Malá
Anita • Moč Starorus.

panovník

Anglická
firemní
zkratka

Planetka Utěsnit

Souhlas
Vazal

Tahle

Malá
rána

Pohyb
vzduchem

Inic. bás.
Ovidia

Přesně
(zast.)

Kuřivo • Čin
(básn.)

Čutat

Bezcitný
Název
hlásky

Opuchat Těkavé Mužské
jméno

Část
hlavy • Násoska Vléci

Domácí
hlídači

Iniciály
fyzika
Franka
Určit

1. díl
tajenky

Vestibul Kosit
Ukazovací
zájmeno
Šachový

koeficient
Kurýři

Kód
Arizony

Ekologický
(zkr.)

Jednotka
informace

Pokladna
Náš

hudební
skladatel

Dýchací
ústrojí
u ryb

Český
architekt

Adolf
(domácky)

•
2.díl

tajenky
Předložka

Ženské
jméno

Kanón Podle

Baalova
družka

Zavzdy-
chání

Polní
rostlina

Kostra
Prkenné
stropy

Ruská
řeka

Domácky
Tomáš

Chudý
(něm.)
Úsilí

Ňadro
Římsky

1550

SPZ aut
Břeclav

Egyptský
veletok

Umělý
jazyk

Pořádek

Chudoba Vstup

Pokrývka
Hlas
hada

Když
(angl.)

Spojka

Co
(rusky)

Šumivé
víno

Získávat

Opeřenec
Boční 

kanál sklář-
ské pece

• Časová
spojka

Bodavý
hmyz
Zábal

Jednotka
el. napětí

Australský
vačnatec

Tavenina
Část
ruky

Nato
Chem.
prvek

Ďábel

Odborné
články

Je tomu snad více než 700 let, dnes už se přesná 
doba neví, kdy Višňové ke svému názvu přišlo. 
Stalo se to v těch dobách, kdy Trstěnice již byly 
známou obcí na křižovatce dvou cest. V té době na 
mírném návrší podél cesty na Znojmo, právě nad 
Trstěnicemi, se usadilo pár zemědělců. Ti (1. díl 
tajenky), ze kterých se časem stala opevněná tvrz. 
A protože tu již tehdy panoval čilý obchodní ruch, 
stávalo se často, že neznalí kupci jedoucí z Trstěnic 
do Znojma nevěděli na křižovatce, kudy kam. Proto 
se (2. díl tajenky) na směr cesty. A ti říkávali, „víš 
nová ves“, ukazujíce směrem na dnešní Višňové.

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 Martina Přímalová z Oslavan.
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KULTURNÍ PROGRAMY   20. 04. - 03. 05. 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

• 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.
Připravujeme: • 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 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.

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
• 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.
• 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.

Absolutní divadlo
Žerotínovo nám. 6, 658 78 Brno • sál B. Bakaly • www.absolutnidivadlo.eu
Rezervace vstupenek: rezervace@absolutnidivadlo.eu nebo na tel.: 542 212 405, předprodej: 
Brněnské kulturní centrum - Běhounská 17, Po - Pá 10 - 17 hod. nebo 1 hod. před začátkem 
představení. Vstupné: Večerní představení: 120 Kč / studenti 70 Kč, pohádky: 40 Kč.
• 23.4. v 19.30 hod. - CO SE TO MRCASÍ V TROJÚHELNÍKU. Komedie, 
režie: Jiří Harnach.
• 25.4. v 15.00 hod. - PŘED CHŘTÁNEM DRAKA ANEB POHÁDKA
PRO DĚTI, KTERÉ SE NEBOJÍ. Pohádka, režie: Tolis Kadlec.
• 25.4. v 19.30 hod. - VE CHŘTÁNU DRAKA ANEB POHÁDKA
PRO DOSPĚLÉ. Pohádka pro dospělé, režie: Tolis Kadlec.
• 26.4. v 17.00 hod. - O ZLATÉ RYBCE. Pohádka, režie: Václav Dvořák. 
• 29.4. v 19.30 hod. - 3+3=5. Komedie, režie: Arnošt Chlubil.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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.
• 30.4. od 10.00 do 12.00 hod. - KRÁSA V NÁS, nejen aromaterapie v péči o tělo 
i duši. Jak může o sebe pečovat žena a maminka doma tak, aby se cítila dobře? 
Zjistíme, že nám nezabere příliš času věnovat se sobě. Stačí jen chtít, abychom byly 
krásné. Naučíme se, že stav pleti souvisí i s vnitřní očistou těla. Poplatek: 70 Kč,
členové 60 Kč. Přednáší: Monika Medřická, kosmetička a vizážistka
• 12.5. v 17.00 hod. - ORGASMICKÝ POROD. Promítání filmu v rámci 
Světového týdne respektu k porodu. Orgasmický porod je film radostný, 
smyslný a revoluční. Porod zobrazuje jako nedílnou součást ženské sexuality 
a přehlížené lidské právo. Protipólem jsou záběry žen připoutaných k fetálním 
monitorům, obklopených cizími lidmi. Hovoří také porodní asistentky, lékaři a 
lékařky. Orgasmický porod zblízka osvětluje přístup k porodu, který je nejen 
mnohem příjemnější, ale také bezpečnější a zdravější pro matku i dítě. Vstupné 
dobrovolné jako příspěvek na Měsíční Houpačku.
Připravujeme: úterý 19. a 26. května od 17.00 do 19:00 - ŠITÍ PANENEK 
Z OVČÍ VLNY. Čtyřhodinová navazující dílna rozdělená na dvě úterní 
odpoledne. Přijďte si  vytvořit  osobitou panenku z přírodních materiálů pro 
vaše dítko nebo jako dárek pro někoho z vašeho okolí. • sobota 23. května 
od 10.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA. Začínající pletařky se po 
seznámení se s materiálem naučí opletení pevného dna, základní opletek třemi, 
jednoduchou točenou zavírku, použití dřevěných korálků, apod. Pokročilejší 
pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané japonské dno, různé druhy opletků 
(řetízek, copánkovou vazbu, diamantovou vazbu, opletek čtyřmi 2/2, vlnkovou 
vazbu, plátnovou vazbu, atd.), různé druhy zavírek (třípárovou, copánkovou, 
taženou), opletení předmětu (např. sklenice, láhve), apod. 
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ - každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hod. Program je 
uzpůsoben věku dítěte. Každá započatá hodina 60 Kč (člen 40 Kč), permanentka 
na 10 hodin/500 Kč (člen 350 Kč). Službu je nutno objednat den předem u 
Martiny Turečkové na tel.: 603 576 988, nejpozději do 16:00 hod. předešlého dne.
• MUZIKOHRÁTKY - muzikoterapie pro rodiče s dětmi - zpívání, práce 
s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, relaxace. Každé pondělí od 10.00 
do 10.30 hod. - 30 Kč rodič s dítětem / 20 Kč  členský rodič s dítětem.
• OSLAVA ŽENY PRO MAMINKY S DĚTMI - tanec jako oslava 
vlastního ženství, fyzická a psychická regenerace pro ženy po porodu, prvky 
muzikoterapie, relaxační techniky, posílení role ženy-matky v bezpečí ženského 
kruhu. Každá středa od 10.00 do 11.30 hod. - 50 Kč / členové 40 Kč.
• KVÍTEK - Setkání pro děvčátka ve věku 4 - 10 let, hravé tančení s prvky 
břišního tance, muzikoterapie, relaxační techniky hravou formou, Každá  středa 
od 15.00 do 16.00 hod. -  35 Kč / členové 30 Kč.

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
• 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
• 23.4. v 19.00 hod. - KONCERT DECHOVÉ HUDBY „DUBŇANKA“ 
s L. Pantůčkem - kinosál M. Krumlov. Vstupné: 50 Kč, předprodej vstupenek 
zajišťuje IC - tel.: 515 321 064.
• 24.4. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY k výročí ZŠ Klášterní 
a Gymnázia M. Krumlov. Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 25.4. ve 20.00 hod. - ROCKOVÁ ZÁBAVA - hrají skupiny CAYMAN 
a SATYR. Orlovna Rakšice.
• 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
• 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.
PŘIPRAVUJEME: 17.5. v 19.00 hod. - „AMERICKÉ JARO“ - koncert, 
melodie z muzikálů, sál ZUŠ A. Muchy Ivančice. LYNN EUSTIS - soprán, ALICE 
FIEDLEROVÁ - klavír. Vstupné: 60 Kč, předprodej od 20.4. v KIC Ivančice.
• 22.5. - 24.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2009 - program na Palackého náměstí 
i nádvoří radnice MěÚ Ivančice, prodej čerstvého chřestu a chřestových pochoutek, 
chřestová menu v restauracích, ochutnávka vín, tradiční trhy. Památník A. Muchy 
- výstava o pěstování chřestu, Expozice A. Muchy a Vladimíra Menšíka.

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
• 23.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 25.4. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou DARKEN 
v Dělnickém domě. Pořádá pan Pavel Vavřík.
• 30.4. - PÁLENÍ ČARODEJNIC V DĚLNICKÉM DOMĚ. K tanci 
a poslechu hraje skupina TREMOLO, ve 21.30 hod. - velký čarodejnický 
ohňostroj. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
• 1.5. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁMKU. Tradiční akce 
s celodenním kulturním programem. Otevřeny všechny muzejní expozice, 
prohlídky zámku s průvodci, na nádvoří zámku tradiční jarmark, celodenní 
hudební produkce, otevírání cyklostezky. Zámecké pivo a bohaté občerstvení 
zajištěno. Pořádá město 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
• 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. 
• 25.4. od 10.00 do 18.00 hod. - THE GATHERING - velký turnaj ve hře MAGIC.
• 30.4. - PROJEKTOVÝ DEN ZŠ MIROSLAV v kulturním domě.
• 1.5. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE a vstupu ČR do EU. Zahájení v 8.00 
hod. Rybářské závody mládeže, slovo starosty 9.30 hod. (v Ramoši). Výstava 
výtvarných prací žáků ZŠ 10.00 hod. - 12.00 hod. Od 10.00 hod. přátelské 
posezení s občerstvením a živou hudbou v letním kině (maso na kotlíku a uzená 
cigára). Večer zahájí provoz letní kino. Pořádají: město Miroslav a miroslavští 
rybáři, MKIC, ZŠ a ZO KSČM.
• 2.5. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY WAITING FOR CELEBRATION
 (alternativní ROCK) v kulturním domě. Občerstvení zajištěno.
• 7.5. v 18.00 hod. - KLADENÍ VĚNCŮ k památníkům obětí válečných 
konfliktů. Před pomníkem u KD se uskuteční malá vzpomínka na osvobození 
republiky od nacismu. Pořádá: město Miroslav, KSČM a ŘK, farní úřád.
PŘIPRAVUJEME: • 7.5. v 19.00 hod. - „SOČSKÁ FRONTA 1915-
1917“ - beseda se spoluautorem knihy Markem Pavlíkem v sále budovy 
bývalého statku. Pořádá - OS společně. • 8.5. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NEVIDOMÝCH na rybníku Suchánek. • 9.5. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ 
na rybníku Suchánek. • 9.5. od 10.00 hod. - 18.00 hod. - THE GATHERING 
- velký turnaj ve hře MAGIC v KD.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 22.4. - OKRSKOVÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - proběhne 
na dopravním hřišti na ZŠ v Oslavanech v dopoledních hodinách.
• 24.4. - OLYMPIÁDA DRUŽIN - začátek ve 13.00 hod. na hřišti ZŠ 
Oslavany. Podrobnější informace na tel.: 546 423 520, 739 634 100.
• 30.4. - ČARODĚJNÁ ŠKOLKA - začátek ve 14.30 hod. v prostorách 
zahrady DDM. Děti po splnění úkolů dostanou kouzelnické vysvědčení, 
po spálení čarodějnice si opečou špekáčky. S sebou dobrou náladu, vhodné 
sportovní oblečení a 20 Kč na vstupné. Děti v kostýmu - vstup ZDARMA!
• 30.4. - 3.5. - SOUSTŘEDĚNÍ TK ORION - taneční soustředění bude 
probíhat ve Vyškově. Podrobnější informace na tel.: 546 423 520, 739 634 100.
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. 
• 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
• 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. 
PŘIPRAVUJEME: • červen - DEN DĚTÍ ANEB ZAPARKUJTE S DĚTMI V 
PARKU - účast knihovny na jednom ze stanovišť DDM. • UŽ JSEM ČTENÁŘ - 
KNIHA PRO PRVŇÁČKA - vyhlášení čtenářů a předání knihy Ivony Březinové: 
„Okno do komína“ žákům 1. tříd základních škol zúčastněným v rámci projektu.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st  22.4. ve 20.00 VALKÝRA
  Drama USA
ne 26.4. ve 20.00 SPIRIT
  Akční film USA
st  29.4. ve 20.00 STRÁŽCI
  Sci-fi USA
ne  3.5.    v 17.00 LOVECKÁ SEZÓNA 2
  Animovaná komedie USA
st   6.5.    v 17.00 PEKLO S PRINCEZNOU
  Pohádka ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 25.4. v 18.00 VALKÝRA
                Drama USA
ne 26.4. v 18.00 BOBULE
  Komedie ČR
so   2.5. v 17.00 POHÁDKA NA DOBROU NOC
  Komedie USA
ne   3.5. v 19.00 DENÍK NYMFOMANKY
  Erotický film Španělsko

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st  22.4. v 18.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH 
  Komedie ČR
so 25.4. v 18.00 PEKLO S PRINCEZNOU
ne 26.4. v 18.00 Pohádka ČR
st. 29.4. v 18.00 UNDERWORLD:
  VZPOURA LYKANŮ
  Akční horor USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
pá 1.5. ve 20.30 CESTA NA MĚSÍC
so 2.5. ve 20.30 3D animovaný příběh Belgie
čt  7.5. ve 20.30 VALKÝRA
  Drama USA
pá 8.5. ve 20.30 KDOPAK BY SE VLKA BÁL
  Rodinný film ČR

Mateřská škola, Husova 299, Moravský Krumlov, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, tel.: 515 322 509, 

e-mail: mskoly.mkrumlov@volny.cz oznamuje, že 
ve dnech 20.05. a 21.05. 2009 vždy od 9.00 hod. - 15.00 hod. 

proběhne v MŠ Moravský Krumlov 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VČETNĚ 
ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ 

na ul. Palackého 103 a S. K. Neumanna 1022.
K zápisu, který proběhne na ředitelství MŠ Husova, přinesou rodiče 
vyplněnou přihlášku, evidenční list dítěte - potvrzený lékařem a OP. 

Jitka Smejkalová - ředitelka mateřské školky

Divadelní spolek ŽELETÍN o. s.
si Vás dovoluje

 pozvat na představení pohádkové hry Petra Hořkého 

ČARODĚJ MARLESTO 
ve dnech: 18. dubna v 15.00 hodin, v 19.30 hodin  

a 19. dubna v 15.00 hodin. 
Vstupné: 40 Kč. Předprodej vstupenek na tel.: 737 360 300.
Srdečně zve: Divadelní spolek ŽELETÍN, občanské sdružení 

Želetice u Znojma

Město Moravský Krumlov - Městské kulturní středisko Vás 
srdečně zve na koncert skupiny 

KAMELOT
ve čtvrtek 30. dubna v 19.00 hod. 

do zámeckého parku. Za nepříznivého počasí - kinosál M. Krumlov.
Vstupné: 100 Kč, občerstvení.

 Předprodej vstupenek zajišťuje IC - tel.: 515 321 064

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

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 názvem

„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“

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.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “Ivančice - I. světová válka

Poklidné období začátku 20. století ukončila 1. světová válka. 
Záminkou k válce byl sarajevský atentát, při kterém byli zavražděni 
následník tůnu Ferdinand de Este s manželkou. Dne 27. července 1914 
došly do Ivančic první povolávací rozkazy. Druhý den byl vyvěšen 
manifest vyhlašující válku Srbsku a 1. srpna odjížděli z Ivančic první 
odvedenci. Smutné bylo loučení s rodinami a známými na nádraží, 
mnozí se viděli naposled. Asi 50 odvedenců z Ivančic a jejich známí 
se ještě sešli v sokolském domě v Nové ulici v Brně, aby se rozlou-
čili. V dalších dnech následoval tvrdý výcvik a po 14 dnech již byli 
zařazeni do transportů jedoucích přes Krakov na východní frontu. Po 
dalších odvodech zůstali v Ivančicích jen staří muži, mladí neschopní 
vojenské služby, ženy a děti. Počáteční úspěchy na východní frontě 
se záhy změnily v porážku rakouských vojsk a následkem toho začala 
pošta doručovat zprávy o prvních mrtvých nebo zajatých.

Dne 7. prosince 1914 otřásla Ivančicemi sebevražda vojáka Vác-
lava Hanse, který raději skočil z věže, než aby se vrátil na frontu. Již 
v roce 1914 byl ústav pro hluchoněmé přeměněn na vojenský lazaret pro 
nemocné a raněné vojáky, další ranění byli léčeni v ivančické nemocnici. 
Třicet sedm zemřelých vojáků bylo pochováno při dolní zdi hřbitova.

V květnu 1915 přibylo do Ivančic přes 70 uprchlíků, převážně Italů
a v červenci stejného roku přijaly Ivančice asi 100 židovských uprchlí-
ků z Haliče a Bukoviny. V obou případech byli odsunuti z území, kde 
se připravovaly vojenské operace. 

Válka se dotkla každého občana Ivančic. Postupně narůstající bída 
a neustálé organizování různých sbírek dále zhoršovaly životní úroveň 
obyvatel. Potravinové lístky nemohly vyřešit vzrůstající hlad. Nedosta-
tek potravin (ale i tabáku, dřeva, uhlí, petroleje) vedl k jejich zdražová-
ní. Upadala morálka lidí, docházelo ve velkém k polnímu pychu. Bída, 
hlad a nedostatek všeho potřebného vyvolávaly zoufalství zvláště mezi 
ženami, které nebyly schopné uživit děti. Při jedné takové hladové bouři 
napadl dav zoufalých žen starostu Josefa Kočího, který byl zodpovědný 
také za zásobování. Místo vysvětlování starosta ženy hrubě odbyl. Ty se 
na něj vrhly a starostovi nezbylo než utéci pod ochranu četníků. 

Jakýkoliv náznak odporu proti válce a rakouskému mocnářství 
úřady tvrdě trestaly. Perzekuce rakouských orgánů dosáhla v Ivanči-
cích vrcholu uvězněním Marie Sekové, Marie Matějkové, Olgy Hansové 
a Anna Huňáčkové za údajnou velezradu a jejich odsouzením v březnu 
1915 k mnoha letům vězení. Zakázány byly také české spolky např. So-
kol, Vesna, spolky vojenských vysloužilců. Přes všechny zákazy se dne 
1. května 1918 uskutečnila v Ivančicích velká protiválečná manifestace. 

Nedostatek barevných kovů k válečným účelům měl za následek rekví-
rování zvonů v květnu 1917. Zvony byly rozbity a cínový bronz „dělo-
vina“ byl použit pro válečné účely. Z kostelní věže byl odevzdán velký 
zvon a umíráček a z kaple sv. Jakuba tři zvony. Musely být odevzdány
také předměty z domácností - měděné kotle, mosazné hmoždíře apod.

Zřejmě se už nepodaří zjistit kolik bylo z Ivančic odvedených mužů, 
zato jména 116 těch, kteří se nevrátili si můžeme přečíst na pomníku 
padlých u kaple Nejsvětější Trojice a na pomníku padlých na židovském 
hřbitově. Ti šťastnější přežili válku v rakouské armádě nebo v zajetí. 
Významný je počet 82 Vančáků, kteří se přihlásili do legií. Pamětní des-
ka na budově MÚ uvádí jména tří padlých legionářů. Legie vznikaly již 
záhy po začátku války ve Francii, hlavně však v Rusku, kde byl před vál-
kou značný počet českých usedlíků. Protože moravští vojáci v rakouské 
armádě byli odesíláni na východní frontu a často skončili jako zajatci, 
bylo zde možné vytvořit ze dřívějších zajatců několik legionářských 
pluků v počtu kolem 60 000 mužů. Bohužel přes 4 500 jich v Rusku 
padlo. Vzácné jsou lístky polní pošty nebo Červeného kříže, ze kterých 
se dovídáme, kde ve které době Vančáci byli, případně se potkávali.

V letních měsících roku 1918 již bylo jasné, že Německo spolu Ra-
kouskem-Uherskem nemohou válku vyhrát. Přesto ještě po vyhlášení 
Československé republiky 28. října 1918 a po ukončení války v Evropě 
v listopadu 1918, museli čs. legionáři z Ruska dál bojovat a domů se 
vraceli až v průběhu roku 1920.                                             Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY: Pamětní kniha města Ivančice - SOkA Raj-
hrad, fond C-36 • Kolektiv autorů“ Ivančice, dějiny města

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Pomník padlých vojínů v 1. světové válce před kaplí Nejsvětější Trojice

Zadní strana pomníku se jmény Lístek zaslaný přes Červený kříž

Pomníčky zmařených životů
V terénu se setkáváme s deska-

mi, pomníčky, kameny, které při-
pomínají lidská neštěstí. Zpravidla 
taková, že někdo přišel, ne vlastní 
vinou, o život. Na oslavanském, 
padochovském katastru i jinde je 
takových památek několik.

Začneme přímo v Oslavanech. 
Na Hlavní ulici č. 9 je zazděna 
deska z perm ského jemnozrn-
ného pískovce. Desku lze sice 
snadno fotografovat, ale nápis je 
nevýrazný, málo čitelný. Proto si 
připomeneme rytý text:

LETHA 1621 TUTO JEST
ZABIT SLOVAUTNEJ MUŽ 

AUGUSTIN SSLECHTA
Z OSLAWAN OD JEDNOHO 

POLAKA SSAVLÍ STAT
JEHOŽTO DUSSI PAN BUH 

RAC MILOSTIV BEJTI AMEN.
Událost připomíná první 

roky třicetileté války, kdy se po 
zdejším okolí, hlavně v blízkosti 
hlavních cest, pohybovala voj-
ska. Nerozhodovalo, zda to byli 
nepřátelé nebo „naši“. Všichni si 
násilím vymáhali vše, co potře-
bovali. A běda tomu, kdo se jim 
postavil na odpor. 

V lese Grunty je stará deska, 
které se říká Ptáčník. Vypráví se, 
že někdo vybíral ptáky v hnízdě 
(dokonce se hovoří o kavkách)
a že spadl ze stromu a zabil se, ale 
nápis říká smrt zastřelením. Deska 
je v horní části rozbitá a celkově 
dochází ke korozi pís kovce. A co 
je na ní psáno? Provedení písma 
je velice zajímavé, na desce není 
čitelné. Přesto se vryté znaky po-
dařilo vyluštit a text zní: 

… GEM RANO W MAJI VY-
BIRAT PTAKU SSIMON SYN 

VASLU ZASTRZELIL SE SAM 
Z RUTZNITZE NEWI ZIADNY 
GAK PAN BUCH RATZ DUSI 
GEHO MILOTIW BYTI 1765.

Podíváme-li se do kato lického 
kalendáře na 14. květen, zjistíme, 
že je zde udáván svatý Matěj. 
Všechny ostatní kalendáře, 
včetně pranostik, udávají svátek 
svatého Matěje 24. února. Co 
bylo napsáno na rozbité části po-
mníčku nevíme, ale lze odvo diti, 

že ...před Matějem (gem) ráno 
v máji (květnu) vybíral hnízda 
ptáků Šimon, syn Vaslů, zastřelil 
se sám z ručnice, žádný neví, jak. 
Pán Bůh rač duši jeho milostiv 
býti. 1765. Na zadní straně je 
odtesán kříž. 

V části lesa, zvaném Anton za 
Podlesím a nad Barborou, je v 
lese pomníček - deska s nápisem:

1874 CHODČE POSTUJ TUTO! 
KREV ZDE K NEBI VOLÁ. 

V TMĚ ZDE ČIHAL PYTLÁK 
NA LESNÍKA OTCE.

STŘELOU VRAHA PADNUL 
ZA OTCE VŠAK SYN.

POMODLI SE VROUCNĚ
ZA OBĚT I VRAHA. 

Les se nazývá Anton právě po 
synovi. Čí to byl syn, se nepoda-
řilo zjistit. 

V katastru Oslavan, nad cestou 
do Čučic mezi Rybíčkem a turis-
tickým rozcestníkem Kocoury, se 
v řídkém lese nachází asi metr 
vysoká kamenná deska s velkým 
reliéfem latinské ho kříže na čelní 
i zadní straně. Podle místní tradi-
ce bylo koncem listopadu roku 
1805 v Oslavanech před bitvou u 
Slavkova několik dní mnoho fran-
couzských vojáků. 

Nyní se již neví, proč jistý 
Francouz na tomto místě za-
hynul. Jisté však je, že mu byl 
zde do země vsazen křížový 
kámen, který dosud připomíná 
cizince, jenž zde ukončil svou 
pouť daleko od vlasti. Byl 
od všech zapomenut?

Historie pokračuje až v roce 
1976, kdy přijel do Čučic jakýsi 
Francouz a pátral po pomníčku 
svého předka. Věděl, že tento ká-
men je někde ve stráni nad řekou 
Oslavou. Obrátil se na místního 
faráře, Františka Jelínka, který
s ním přes své stáří obětavě pro-
chodil uda nou stráň - bohužel se 
záporným výsledkem. O tomto 
případu se dověděla paní K. až 
po smrti faráře Jelínka a kámen 
našla. Proto mohl být zdoku-
mentován a zařazen do registrace 
podobných památek.

V Padochově kousek za po-
sledním domkem, směrem k 
Václavce, je na okraji lesa deska, 

která při pomíná vraždu matky.  
 Deska v lese má v horní části 

kříž a pod ním je tento nápis:

ZASTAV KROKY SVOJE 
POUTNÍČE A UVAŽUJ

PEČLIVOU MATKU
VE HROB SKLÁTILA ZDE

VRAŽEDNÁ RUKA SYNOVA
24. BŘEZNA 1919

SYNU PROČ JSI TO UČINIL
MĚ ŽIVOTA ZBAVIL?

PEČLIVOU JSEM MATKOU 
BYLA V LÁSCE TEBE

VYCHOVALA

Všeobecně se této desce říká 
Šurynka. V matrice Zbýšova, v 
oddací knize, na straně 62, je zá-
pis ze dne 5. května 1896. Je zde 
uveden ženich Jan Šurý. Ženich 
se narodil 7. ledna 1873 a jako 
neplnoletý se ženil ve svých 23 
letech. Jako nevěsta je zde uve-
dena: Marie Vaverková, narozená 
23. června 1869.

V knize narozených, na straně 
242 je zápis o narození: Šurý 
Jan Rudolf, z čísla 110, narozen 
2. zá ří 1896. Jako otec uve den 
Jan Šurý a matka Marie, rozená 
Vaverková.

Na straně 171 téže knihy je 
zápis: Marie Šurá, vdova po 
Janu Šurém, havíři ve Zbejšově, 
rozená Vaverková zavražděna, 
roztříštěním lebky. Nalezena 
v lesíku u Padochova. Stáří 49 
roků, 8 měsíců, 8 dní. Zemřela 
31. března 1919. 

A o co vlastně šlo? Vrah (syn) 
tehdy vzal si sekyru a odešel z 
domu před matkou. Věděl, že 
matka půjde do Ivančic zkratkou 
lesem. Vzhledem k tomu, že byla 
vdovou a matkou tří dětí, dostala 
trafi ku. Každý měsíc si trafi kanti 
chodili do Ivančic pro kuřivo do 
tak zvané Habaldy (vedoucí pan 
Hanzů), což byl velkosklad ku-
řivem a jiným zbo žím. Na jejím 
místě stojí dnes budova Komerční 
banky. Trafi kanti nosili tržbu s se-
bou, aby mohli nakoupiti jiné zbo-
ží. O tomto věděl také syn-vrah.

Ale je možné, že peníze nebyly 
tím pravým důvodem k usmr cení 
matky. Matka totiž slíbila dům, ve 
kterém žili, že jej přepíše na svoji 
prvorozenou dceru Annu, což 
byla hlavní příčina sporu. Syn si 
na matku počkal v lese na místě 
činu a tam jí zasadil smrtelnou 
ránu sekyrou do lebky, která se 
roztříštila. Po činu sešel dolů k 
potoku, kde se umýval, ale také 
části oděvu i smrtící nástroj.

V té době šel okolo pan Josef 
Mann z Padochova a viděl jej 
tam. Pan Mann pokračoval dál a 
cestou narazil na zabitou. Protože 
oba znal, hned uhodl, co se stalo 
a udělal poplach. Vraha chytili
a vedli jej okolo místa činu do 
hasič ské zbrojnice v Padochově. 
Když později přijeli „páni“, při-
vedli jej zase zpět na místo činu. 
Potom jej odvedli dva četníci „s 
plkami“. Říkalo se, že ve vězení 
zemřel, ale později byl viděn, 
jak v Brně jezdí autem jako 
závozník. 

Je zde ještě jeden sporný 
údaj. Na desce je datum 24. 
března 1919. V matrice, což je 
směrodatné, je datum 31. března 
března 1919. V obou případech 
to bylo pondělí.

Zatím jsme popisovali památ-
ky v okoli Oslavan. Samozřejmě
i v okolí připomínají kříže nebo 
pomníky lidská něštěstí.

 Můžeme připomenout „Plač-

kův” kříž za velkým propustkem 
u Moravských Bránic, při polní 
cestě směrem k Hlíně u lesa Bu-
kovina. Protože nápis je špatně 
čtelný, uvádíme jeho přepis: 

 Na tomto místě byl
 dne 23. dubna 1919

 zákeřně
 utracen život na pole jedoucího

 JANA PLAČKA
 rolníka

 z Mor. Bránic čís. 39
 v 46. roce věku svého

Vražda se stala za poledne. Z 
úkrytu moravskobránický sta-
rosta Metoděj Pazourek zákeřně 
zastřelil svého příbuzného Jana 
Plačka, který jel s koňmi na pole. 
Později se vrah sám u Nebovid 
zastřelil. 

Pamětníci však vyprávěli, že 
zastřelený Jan Plaček, předtím 
sám neúspěšný kandidát na funk-
ci starosty, často a hrubě zesměš-
noval v hospodě a na veřejnosti 
zvoleného starostu Pazourka a 
vysmíval se jeho neschopnosti 
s jakou vykonával starostenský 
úřad. Na místě činu stojí ka-
menný kříž vysvěcený 29. srpna 
1920. /Informace jsou převzaty z 
dolnokounické kroniky./

Nad Moravským Krumlovem, 
u státní silnice směrem ke Zno-
jmu, vídíme na kopci zvaném 
Perk pomník, jehož text vypoví-
dá, co se zde v roce 1931 stalo. 
Text je doposud dobře čitelný.

Popsali jsme několik památek 
na lidská neštěstí. Kolik takových 
případů se stalo, často bývají po-
psány v pamětních knihách, ale 
protože lokality, kde se to stalo, 
nejsou v terénu nijak označena, 
jen málokdo dnes určí místo zma-
řeného života.

Děkuji za informace paní Ma-
rii Krýdlové, Janu Kyselákovi
z Oslavan a Stanislavu Liškutíno-
vi z Moravských Bránic.

 Jiří Široký

POUŽITÉ PRANENY:
• OKNO (Oslavanské kurio-

zity, novinky, oznámení), různá 
čísla • Výpis z Pamětní knihy 
Dolních Kounic

Pamětní deska na ulici Hlavní č. 9 
v Oslavanech

Stará deska zvaná Ptáčník
(foto z archivu J. Kyseláka)

Pamětní deska v lese Anton

Latinský kříž v katastru Oslavan,
datován k roku 1805

Plačkův kříž

Kříž nad Moravským Krumlovem



Auto - moto
prodám
•• plechové disky R 15 (4 ks), pěti-
dírové ve výborném stavu za super 
cenu: 1.500 Kč. Tel.: 737 912 459.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi 
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné, 
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Fe-
licia, Fabia. Další držná tyč pro vozy 
se širší střechou, nepoužívané, jako 
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• Jawa 350 638 - 632, pěkná, origi-
nál stav, bez investic. Cena: 10.000 
Kč. Tel.: 724 318 490.
Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž na Sídlišti v MK, prosím 
nabídněte. Tel.: 720 322 638.
•• dům, byt nebo pozemek v okolí 
Rosicka, Bítešska, Tišnovska, Kou-
nicka nebo Ivančicka, spěchá! Tel.: 
728 140 655.
•• zemědělské pozemky. Volejte nebo 
piště na tel.: 736 486 974.
prodám
•• RK Acity Vám nabízí novostavbu 
RD typ bungalov 3+kk s garáží 
Ivančice, pozemek 549m2, cena: 3,8 
mil. Kč k jednání, hrubá stavba RD 
5+1 Polánka, pozemek 1000 m2, 
cena: 1,5 mil. Kč, cihlový byt 3+1 
v OV s garáží Ivančice, 65 m2, nová 
plastová okna, cena: 1,8 mil. Kč, 
byt 2+1 v OV Ivančice, 54 m2, plas-
tová okna, cena: 1,350 mil. Kč. Více 
info na: www.acity.cz, nebo na tel.:
605 749 319.
•• zahradu v M. Krumlově u Lacru-
mu, vhodná pro rodinu s dětmi, stěho-
vání. Tel.: 724 533 624.
•• byt 3+1 v OV v Moravském 
Krumlově na Sídlišti, nová plastová 
okna, bytové jádro původní. Cena: 
1.250.000. Tel.: 728 249 357.
•• udržovanou zahradu v M. Krum-
lově, 685 m2. Chatka, chem. toaleta, 
nad. bazén s pískovou filtrací, 
venkovní krb, domek pro děti se 
skluzavkou, elektrika, závlah. Tel.: 
724 533 624.

•• byt 3+1 v OV v Moravském Krum-
lově na Sídlišti. Cena: 1.200.000 Kč. 
Tel.: 602 755 265.
nabízím pronájem
•• pronajmu RD v Rokytné u Mo-
ravského Krumlova za 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 731 258 539.
•• pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě v období: červen, čer-
venec, srpen. Teplá voda, sprcha, 
splachovací WC, plynová kamna na 
vaření, příjezd až k chatě, posezení 
na terase, velké ohniště, blízko pláže 
a restaurací. Cena: 180 Kč/den/os.
Tel.: 515 322 308, 732 416 141.
Stavba - zahrada
prodám
•• nevyužitý stavební elektro roz-
vaděč, cena dohodou. Více informací 
na tel.: 777 676 652.
•• stavební míchačku. Cena: 3.000 
Kč. Tel.: 737 912 459.
Vybavení domácnosti
prodám
•• koberec bordó, červený, orientální 
vzor, rozměr: 2 x 3 m. Zn.: Levně. Tel.: 
732 141 240.
•• rohovou vanu, koupelnové skříňky 
s umyvadlem i bateriemi, zářivkové 
dvoutrubicové světlo 120 D, vysavač. 
Tel.: 605 776 380.
•• nábytek Universal, pokojová stěna 
+ peřináč, zachovalý. Cena: 500 Kč 
za komplet. Tel.: 602 782 232, Brno.
Elektro a elektronika
prodám
•• automatickou bubnovou pračku 
zn.: Tatramat mini 246 v dobrém 
stavu. Tel.: 604 712 092.
•• televizor zn. Mascom MC 3740 
M3 s vestavěným DVD, uhlopříčka 
37 cm, teletext, stříbrná barva. Cena: 
2.200 Kč. Tel.: 603 598 895.
Vše pro děti
prodám
•• dětský kombinovaný kočárek po 1
dítěti, velmi pěkný, polohovatelný, 
nastav. rukojeť, přenosná taška 
na dítě, nafukovací kola. Cena: 2.900 
Kč a postýlku, cena: 450 Kč. Foto po-
šlu na mobil. Tel.: 722 165 491.

•• dětské kolo s bantan. koly, pro dítě 
do 3 let. Dále dětské horské kolo zn. 
Favorit, od 5 let. Vše plně funkční. 
Tel.: 732 777 155.
•• dětské kolo a tříkolku pro dítě od 3 
let. Tel.: 605 776 380.
Zvířata
prodám

•• štěně - (pejska) výmarského dlouho-
srstého ohaře s PP, 3 měs. starý, před-
poklady k chovu. Tel.: 739 743 587.

•• štěňata pejsky, křížence německé-
ho ovčáka a belgického ovčáka. Zn.: 
Ihned. Tel.: 728 723 722.
•• fenku a pejska francouzského 
buldočka za cenu očkování. Tel.: 737 
166 451.
Různé 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

•• proso. Cena: 7 Kč/kg. Tel.: 777 634 
263.
•• zplynovací kotel zn. Atmos C 20 
na dřevo a uhlí i s příslušenstvím. Tel.: 
732 542 759.
•• dámské kolo. Tel.: 605 776 380.
Seznámení
•• muž 40/178/78 hledá nejlépe štíh-
lou, hodnou ženu, která je také sama. 
Dítě není překážkou. Jen vážně! Tel.: 
723 374 225.
•• muž 36/180, pohodář, by se rád 
seznámil s ženou, která je také sama. 
Tel.: 607 850 772.

•• svobodný muž 40/168/70, nekuřák, 
hledá štíhlou ženu pro společný život. 
Jsi také sama a chceš to změnit? 
Tel.: 732 187 649.
Zaměstnání a brigády
•• Pro rozšíření nového týmu přijmeme 
na HPP automechanika a prodejce au-
tomobilů. Požadujeme: samostatnost, 
kreativnost, komunikativnost, časovou 
flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, 
znalost PC (Word, Excel, Microsoft 
Outlook, Internet Explorer). Více infor-
mací na e-mail: info@piras.cz.
•• přijmeme mladší důchodkyni na vý-
pomoc do cukrářské výroby z Dobelic 
a blízkého okolí. Více informací na tel.: 
515 323 279.

•• přijmu 3 - 5 lidí na HPP, zajímavá 
práce, denně provize. Více informací 
na tel.: 774 767 776.

•• Nemáte práci? Hledáme komunika-
tivní pracovníky pro práci v kanceláři. 
Tel.: 728 434 332.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předoken-
ní 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 info: 605 720 362.
Poděkování
•• Dne 29. ledna 2009 se stal v Pado-
chově těžký úraz. Děkuji touto cestou 
panu Miroslavu Řezáčovi a Ladislavu 
Svobodovi, kteří mi zajistili pomoc 
a rychlé lékařské ošetření. František 
Bédi - Padochov.
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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.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 
515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel 
neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. 
ČÍSLO 9/09 - vyjde 30. dubna 2009, uzávěrka 28. března 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

Zlaté tanečnice z Oslavan
První dubnový víkend se konala soutěž tanečních kolektivů v Rych-

nově nad Kněžnou. V sobotu se představilo 60 vystoupení a v neděli 79. 
Kroužek břišních tanečnic, jak mladších, tak starších, z DDM Oslavany 
se zúčastnil této taneční soutěže v sobotu 4.4.2009. Kolektivy byly roz-
děleny podle věku a žánru. Nervozita byla velká, ale konkurence ještě 
větší. Bylo se na co dívat, některé kolektivy měly opravdu zajímavé ori-
ginální choreografie a v neposlední řadě velice šmrncovní kostýmy.

Naše děvčata tancovala s velkým nasazením a byla s jejich výkonem 
spokojena nejen jejich trenérka a choreografka Lucie Švábenská, ale jak 
se později ukázalo i porota. Mladší břišní tanečnice Bellynky obhájily 
svoje prvenství z loňského roku a starší děvčata se nenechala zahanbit
a vybojovala první místo ve starší kategorii. Cesta domů byla dlouhá, ale 
sladká, děvčata hřála dvě první místa a dva zlaté poháry. Únava na nich 
nebyla znát a úsměv jim vydržel až domů.                   Ilona Sedláčková

Jirka Vognar poběží Evropu
V únoru se uskutečnily v pražské Stromovce dva vrcholy letošní

atletické halové sezóny, kterých se zúčastnil i osmnáctiletý junior 
z Ivančic Jiří Vognar, svěřenec trenéra Jiřího Sequenta z ARC Brno.

Dne 14. února na Mistrovství republiky juniorů nastoupil Jirka v bě-
hu na 60 metrů. V rozběhu si vylepšil svůj osobní výkon na této trati 
na 6,99 s a postoupil do finále. Ve velmi silné konkurenci svůj výkon 
zopakoval a ve stejném čase doběhl na šestém místě, pouze 7 setin
od bronzové medaile. Toto finále bylo hodnoceno všemi odborníky 
jako ozdoba mistrovství, protože v posledních letech se nestalo, aby 
tolik sprinterů zaběhlo čas pod 7 sekund.

O týden později se Jirka utkal na halovém Mistrovství republiky
i s nejlepšími muži. Celkem bez problémů postoupil ze svého rozběhu 
časem 7,05 s do semifinále. V něm ale čas 7,03 stačil pouze na šesté 
místo a celkově to pro Jirku znamenalo 12. místo ze čtyřiadvaceti při-
hlášených nejlepších sprinterů České republiky.

Na základě těchto výsledků byl Jirka vybrán do juniorského repre-
zentačního týmu, který se připravuje na mistrovství Evropy. Tento
vrchol sezóny se uskuteční v létě v srbském Novim Sadu.            /abé/

Krumlov je až dvanáctý
 FC Moravský Krumlov - Sokol Tasovice 1:2 (0:0)

branka MK: Zelníček
Jarní domácí premiéra krumlovských fotbalistů přilákala

do hlediště stadionu Na Střelnici 420 diváků. V první půli se hrál rych-
lý a vyrovnaný fotbal. Na obou stranách se však zrodilo jen minimum 
šancí. Tasovice ukázaly, proč se pohybují na špici tabulky. Hrály zod-
povědně z obrany, na které se tříštily útoky Krumlova.

Hned v úvodu druhé půle předvedli hosté rychlý brejk, který skončil 
faulem v pokutovém území. Penaltu se štěstím nadvakrát proměnil Szajko.
Domácí se poté vrhli do útoku. Vypracovali si i vyložené šance. Ty 
však Kabelka, Procházka ani Zelníček nedokázali využít. Trest přišel 
v 70. minutě, když Tasovice po rohu zvýšily na 0:2. Krumlovští byli 
po celou druhou půli výrazně aktivnější, avšak dokázali jen snížit. Pět 
minut před koncem se krásně z voleje trefil Zelníček. Velmi kvalitní 
utkání tak skončilo výhrou šťastnějších Tasovic.

TJ Hrušovany nad Jev.-FC Moravský Krumlov 2:1 (0:0) 
Branka MK: Zelníček 

Fanoušci Krumlova, kteří vážili cestu do Hrušovan, svoje mužstvo 
nepoznávali. V první půli ještě měli hosté územní převahu, ale bez 
pořádné střely na branku. Druhá půle začala pro Krumlov skvěle. 
V 50. minutě šel sám na branku Sobotka, domácí obránce ho zeza-
du srazil a byl vyloučen. Navíc byla odpískaná penalta a Zelníček 
otevřel skóre. O dvě minuty později byl po dvou žlutých kartách vy-
loučen další domácí hráč. Od té doby si snad Krumlovští mysleli, že 
už se jim nic nepříjemného nemůže stát. Opak byl však pravdou. Na 
hřišti až moc viditelně kontrastoval ležérní výkon hostů s bojovností 
Hrušovan. Ty se dočkaly dvanáct minut před koncem vyrovnání. O 
pět minut později pak z velmi přísné penalty strhly vítězství naprosto 
zaslouženě na svou stranu.

Miroslavská šlápota
Základní škola Miroslav a Dům dětí a mládeže Miroslav pořádají 

v sobotu 25. dubna 2009 tradiční turistický pochod pod názvem „Mi-
roslavská šlápota“. Tento oblíbeny turistický výšlap jarní přírodou je 
určen pro všechny věkové kategorie. Pro účastníky pochodu je v okolí 
Miroslavi připraveno šest pěších tras v délce 3,5 - 20 km a 2 cyklotrasy. 
Zájemci se mohou registrovat u hlavní budovy Základní školy Miro-
slav v době od 8.00 - 10.00 hodin.

Na trase je připraveno několik stanovišť se zajímavými tématický-
mi soutěžemi. V cíli u miroslavského koupaliště je připraven bohatý 
doprovodný program - ukázka výcviku psů místních kynologů, pre-
zentace armády ČR a další soutěže pro děti. Je zajištěno občerstvení
a možnost opečení špekáčků u táborového ohně. Srdečně všechny zve-
me k prožití pěkného sobotního dopoledne.

Krajský přebor v kopané
  

neděle 19.4. v 16:00 hodin
FC M. Krumlov - Olympia Ráječko

neděle 3.5. v 16:30 hodin
FC M. Krumlov - ČAFC Židenice

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO
a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko získalo finanční prostředky 
z Evropských fondů na projekty jednotlivých žadatelů - obcí, nezis-
kových organizací, podnikatelů, zemědělců - na území místní akční 
skupiny, které tvoří 49 obcí severozápadního Znojemska. V roce 
2009 občanské sdružení rozdělí přibližně 6,5 milionů korun na reali-
zaci předložených projektů.

Místní akční skupina
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko vyhlašuje

ke dni 14. dubna 2009 3. výzvu příjmu žádostí o finanční
podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007 - 2013 na projekty v rámci 
Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ
- ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST
Výzva je zaměřena na investice realizované podnikateli, neziskový-

mi organizacemi, obcemi, svazky obcí v oblastech podpory: 
PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

- podpora zpracování a marketingu místních produktů
PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

- podpora nezemědělským podnikatelům
SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU

- podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu
OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

- podpora vybavenosti obcí
KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

- péče a rozvoj kulturního a historického potenciálu území

Semináře a konzultace k projektů proběhnou:
ČTVRTEK  23. dubna 2009, 15 – 17 HODIN,

Moravský Krumlov – HOTEL EPOPEJ, salonek 
ÚTERÝ  5. května 2009, 15 – 17 HODIN,

Mikulovice – Hostinec u Stočků

KONZULTACE od 14. 4.2009 do 19. 5. 2009
(tj. 2 dny před ukočením výzvy)

(Ke konzultacím v kanceláři je nutné předem se ohlásit.)

PODROBNÉ  INFORMACE NAJDETE NA WWW.ZIVEPOMEZI.CZ
Bližší informace a konzultace: Kancelář místní akční skupiny ul. Pa-
lackého 57, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 724 702 722, 515 230 240,

e-mail: manager@zivepomezi.cz

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.

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.

RC Měsíční Houpačka Ivančice, Široká 16

PŘIPRAVUJEME 
PRÁZDNINOVOU MINIŠKOLKU!

hlídání dětí od 2 do 6 let denně 8 - 16 hodin
včetně oběda 300 Kč / týden

Další informace: Martina Turečková,
tel.: 603 576 988; art.amen@volny.cz

 Spolek vinařů Olbramovice Vás zve na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
v sobotu 9. května 2009 v Pohostinství u Matesa.

Zahájení výstavy bude ve 13.00 hodin.
K příjemné zábavě zahraje cimbálová muzika.
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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 Tel.: 515 32 24 06
•  Mechanické opravy Tel.: 515 32 24 06
•  Pneuservis Tel.: 515 32 24 06
•  Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
•  Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
•  Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47
•  NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ Tel.: 515 32 26 04

STK Moravský Krumlov

www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305

•  M1 - osobní automobily do 9 osob 
•  N1  - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t 
•  L     - motocykly 
•  O1  - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg 
•  O2  - 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 

sleva 10% na vybrané zboží pro malá zvířata
značková krmiva pro psy a kočky  •  stříhací strojky  •  šampony  •  hračky
 •  vodítka  •  pelíšky  •   oblečení  •  klece pro drobné zvířectvo  •  podestýlky  •  
krmivo  •  jezdecký sortiment  •  sedla  •  deky  •  uzdění  •  postroje  •  ohradníky  

•  napáječky  •  outdoorové oblečení  •
Vetko, spol. s r.o.  •  Tiskárenská 1274  •  Moravský Krumlov

Tel.: 515 321 109, 731 166 069  •  e-mail: vetko@vetko.cz  •  www.vetko.cz
Provozní doba: Po - Pá: 8.00-16.00 hodin

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

tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz 

SLOVENSKO - TERMÁLY

PODHÁJSKÁ

přímo v areálu termálního koupaliště, permanentka
v ceně, komfortní moderní ubytování, bohatý program,

skvělá polopenze (snídaně - švédský stůl)

PŘÍMO
NA

KOUPALIŠTI

autobusem nebo
vlastní dopravou

HOTEL

BORINKA

4. - 10. května - vlastní doprava

7.190,- Kč
11. - 17. května a 8. - 14. června - autobusem

7.690,- Kč
Cena zahrnuje:
Ubytování na 6 nocí, polopenzi (u dětských cen dět. porce), permanentku
na koupaliště, průvodce, úklid, pojištění CK pro případ úpadku.

Příplatky:
Jednolůžkový pokoj příplatek 3.800 Kč, pojištění 12 Kč/os./den, pobytová taxa
cca 0,5 EUR/os./den, hradí se v místě pobytu.


