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prodejce

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

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

/Náměšť nad Oslavou/
Od pondělí 27. dubna začalo
oficiálně již sedmé vojenské
cvičení Flying Rhino - Létající
nosorožec 2009, které potrvá tři
týdny a dotkne se i našeho regionu. Cvičení se zaměří na výcvik
předsunutých leteckých návodčích
a na spolupráci mezi vzdušnými
a pozemními silami, bojovou
kvalifikaci a procvičení navádění
letounů na pozemní cíle.
Letošní cvičení je v mnohém
odlišné od těch předchozích.
Především je dosud nejdelší,
největší, zúčastní se ho 3500
vojáků a bude se více zaměřovat
i na vrtulníky. Cíle jsou stejné
jako v minulosti. V lesích jsou
umístěny „nafukovací tanky“
chráněné zahraničními vojáky.
Nově budou také jako cíle sloužit
kolony vozidel. Další novotou je
užití bezpilotního prostředku Sojka III a účast rotního úkolového
uskupení 7. mechanizované brigády s tanky a bojovými vozidly
pěchoty BVP II. Britské pozemní
síly budou cvičit s houfnicemi,
raketomety a minomety.
„Navádění vrtulníků na cíl je
v mnohém složitější než u letadel, protože operujeme v menších
výškách, takže nemáme takový
přehled. V podstatě visíme a
čekáme na navedení návodčích
na cíl, který máme zneškodnit.

foto: mask

Přesné zadání a průběh cvičení
se dozvíme na úvodním brífinku, který se koná v pondělí,“
informoval pilot vrtulníku MI-24
Ivan Pospíchal, který má již zkušenosti z Afghánistánu. Prováděl
tu výcvik pilotů.
Zvýšený pohyb letounů a s tím
spojený hluk mohli občané pozorovat již od pátku 24. dubna. To
totiž na přistávací dráhu náměšťského vojenského letiště dosedlo
pět letounů L – 159 Alca, šest
britských Tornád a dva Hawky.
O víkendu se připojily vrtulníky
typu Lynx, letoun L – 39 Albatros a E3 Awacs. Z náměšťské
základny se do manévrů zapojí
čtyři L – 39 Albatros a vrtulníky
Mi 24. Grippeny budou startovat
z Čáslavi, z Německa poskytne

podporu dopravní Boeing 707.
Do letošního v pravdě mezinárodního cvičení se kromě naší
armády zapojí vojáci Velké Británie, Slovenska, Litvy, Nizozemí,
Kanady a Dánska.
„Přímo na letišti si vojáci zbudovali dva campy, ve kterých je
ubytován pozemní personál, jde o
zhruba tisíc lidí. Druhá tisícovka
vojáků bude ubytována v okolních městech a obcích, kde zaplní
hotely a ubytovny. Pro veřejnost
bude mít cvičení také dopad, a
to v mírně zvýšené míře hluku,
proto žádáme o pochopení. Druhou změnou oproti loňsku je, že
se nebude konat Den otevřených
dveří vzhledem k dosud nejvyššímu počtu účastníků a složité
organizaci,“ vysvětlila Ludmila

Formánková z 22. letecké základny v Náměšti nad Oslavou.
V loňském roce základnu 1.
května navštívily desetitisíce lidí
a způsobily tak nemalé především
dopravní komplikace.
„V Jihomoravském kraji se
zvýšení hlukové zátěže s největší
pravděpodobností dotkne některých lokalit na Znojemsku, Moravskokrumlovsku,
Ivančicku,
Rosicku, Tišnovsku, Kuřimsku,
Blanensku, Boskovicku a v Brně,“ uvedl tajemník bezpečnostní
rady kraje Peter Macko.
Cvičení Flying Rhino dostalo
název podle nosorožce, kterého
má ve znaku 1. britská obrněná
divize a symbolicky vyjadřuje
spojení mezi pozemními a vzdušnými silami.
/mask/
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REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozice
REDAKTOR(KA) a DOPISOVATEL(KA)

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

EXTERNÍ INZERTNÍ PORADCE

• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vlastní
automobil • uživatelská znalost Microsoft Office a internetu
• vhodné pro regionální obchodní cestující jako přivýdělek

Pro více informací pište POUZE
na e-mail: noviny@zrcadlo.info
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Nový bazén pojme 60 lidí Demolice uvolní pozemky pro novou výstavbu
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé v Moravském Krumlově učinili
další krok k tomu, aby se realizoval dlouho plánovaný záměr výstavby
krytého bazénu. Na svém zasedání totiž mimo jiné schválili podobu
této atrakce pro milovníky vody. Na výběr měli ze tří variant. Varianta
A je koncipována jako dvanáctimetrový bazén se třemi pruhy společně s masážním bazénem a brouzdalištěm s náklady 17,5 milionu
korun. Varianta B je sedmnáctimetrový bazén se třemi pruhy společně
s masážním bazénem a brouzdalištěm a náklady 19,5 milionu korun.
Varianta C je pětadvacetimetrový bazén se třemi pruhy bez masážního
bazénu a brouzdaliště s náklady 27 milionu korun. Samozřejmě, že
všechny varianty počítají s nutným zázemím, ale i malou restaurací.
Zastupitelé se rozhodli pro variantu B a to také z důvodu nejmenších
provozních nákladů po dostavbě. Plánovaná kapacita osob pro tuto
variantu je šedesát lidí, což je pro Moravskokrumlovsko dostačující.
Bazén město postaví na místě u bývalé nádrže na mazut vedle budovy
někdejší kotelny za krumlovským sídlištěm - Zachráněná.
Nyní se vizualizace bazénu bude dál zpracovávat, musí se vypracovat projekt pro stavební povolení. Již nyní má město zažádáno
o osmimilionovou dotaci na ministerstvu financí. Zbylé peníze bude
muset poskytnout ze svého rozpočtu. Pokud se podaří dotaci získat, nemělo by výstavbě nic bránit. Určení data započetí výstavby
je ale v tuto chvíli více než spekulativní.
/mask/

foto: mask

Odvolání městské rady ani starosty neprošlo
/Moravský Krumlov/ V diskuzi v samotném závěru 27. zasedání Zastupitelstva města Moravský
Krumlov vystoupila zastupitelka
Marie Novotná s vypracovaným
návrhem na usnesení odvolat
celou radu města a uspořádat v
termínu 11. května nové zasedání
zastupitelstva s jediným bodem
- volba nové rady.
Po dlouhé diskuzi hlasovalo pro
toto usnesení pět zastupitelů. Hlavními důvody dle návrhu měla být
špatná činnost rady a vedení města.
Když toto usnesení neprošlo, vystoupil radní ing. Michal Šotner
s návrhem na odvolání starosty.
Uváděl řadu důvodů, mezi hlavními špatnou práci starosty a nedostatečné dokladování a prošetření
jeho nehody se služebním vozem.
„Návrh na odvolání pana
starosty Mokrého jsem podal
jako předseda strany, která ho

delegovala na tuto funkcí. Jsme si
vědomi chyby, kterou jsme udělali při prosazení pana Mokrého
starostou našeho města. Na člověka v takové funkci jsou kladeny vysoké morální a charakterové
vlastnosti a ty záhy po volbách u
našeho starosty vyprchaly. Názorově a lidsky se rozešel s většinou
naší členské základny, čímž jen
potvrdil to, že ODS-ku použil
pouze jako výtah k moci. Aféra s
havárií služebního vozidla úřadu
při ryze soukromé a zdaleka ne
první a nikým neschválené cestě
byla tou pověstnou kapkou. Mediální vystoupení pana starosty
a vyjadřování na zastupitelstvu
k tomuto bodu ukázaly v plné
nahotě, co si pan starosta myslí
o voličích, kteří ho zvolili do
zastupitelstva a o zastupitelích,
kteří ho zvolili do čela města. Jen
mě zarazilo, jak málo zastupitelů

NOVĚ OTEVŘENO
KOSMETIKA „MIRKA“
kosmetické ošetření pleti • ošetření
galvanickou žehličkou • barvení • depilace
IVANČICE – Břízová 26
Na Brněnce - U Cihelny
V měsíci květnu 2009 zaváděcí ceny.

Tel.: 777 668 688
Nováčková Miroslava
kosmetikamirka@seznam.cz

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

zvedlo ruku pro jeho odvolání.
Ještě snad nenadešel čas pro
sundání si růžových brýlí? Nebo
platí, čím hůř, tím lépe? ODS-ka
zcela jasně přiznala svou chybu
a navrhla řešení, snad nakonec
někteří z tolika zdrževších se zastupitelů najdou odvahu veřejně
vyjádřit svůj názor a při rozhodování budou mít na mysli jen blaho
občanů a ne osobní zájmy,“ zdůvodnil pokus o odvolání iniciátor
návrhu, zastupitel Michal Šotner.
„Co k tomu více říci. Už mě
unavuje neustále reagovat na výpady proti mé osobě. Víte, proti
pomluvám a mediálním výpadům
se brání jen velmi těžko. Myslím,
že jsem vše podstatné uvedl v
minulém čísle Zrcadla. Kdo to
pečlivě přečetl, ví, kde je pravda.
Nikdy jsem se nedopustil nějaké
nečestnosti nebo zrady koaličního
programového prohlášení ani zá-

SATELITY - ANTÉNY
montáže - opravy
sat. komplety pro CS a SK programy
bez čas. omezení od 4.490 Kč

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

kladních principů politiky ODS.
Ti, kteří čtou moje články, sledují
moje mediální vystoupení v TV,
v rozhlase a úvodníky v radničních novinách, to zajisté potvrdí.
Podstatou všech problémů je to,
že pan Šotner s novým vedením
ODS v Mor. Krumlově neumí
koaličně spolupracovat a nejsem
si vždy jist, že mají na mysli
blaho všech občanů Moravského
Krumlova. Jsem koaliční starosta
a jsem zásadně proti tomu, aby za
drátky tahalo toto vedení jedné
strany, která získala 5 mandátů z
21. A to, že nechodím na jednání
místní ODS? Ze stejného důvodu
jako celá řada původních členů,
kteří se nechtějí podílet na způsobech nynějšího vedení místního
sdružení ODS. Důvody, které pan
Šotner uvádí pro moje znectění,
jsou lživé,“ uvedl krumlovský
starosta Jaroslav Mokrý.
/abé/

/Bohutice/ Zbourat někdejší
areál zemědělského družstva a
zemědělské objekty nahradit rodinnými domky, to je dlouhodobý
záměr obce Bohutice
Tímto krokem se získá dvadvacet stavebních míst v lokalitě
Panská zahrada nedaleko centra
obce. Pokryje se tak částečně
stále se zvyšující poptávka po
parcelách na výstavbu rodinných
domků. Trend bydlení v této obci,
odkud se do Brna dostanete za třicet minut jízdy autem a vlakové
spojení je na dobré frekvenci, má
své opodstatnění. Navíc příjemný
výhled na Pálavu, blízkost lesa
a v neposlední řadě také bohatý
kulturní život jsou jen několika
aspekty, proč je tady velký zájem
o bydlení.
„V současné době probíhá
demolice objektu bývalého JZD.
Spolupracují při tom občané a zájmová sdružení v obci. Zároveň

byla uzavřena smlouva s Vězeňskou službou ČR o výpomoci prostřednictvím odsouzených z věznice Znojmo. Postupně probíhá
rovněž odprodej použitelného
materiálu občanům. Poté co zbude
na tomto místě pouze nepoužitelná suť, bude odvezena na skládku. Po vyčištění prostoru zůstává
v platnosti záměr vybudovat na
tomto místě stavební místa a tím
také logicky propojit střed obce
s dalšími částmi směrem k výjezdu na Moravský Krumlov. Forma
zastavění bude stanovena zastupitelstvem obce,“ informoval
místostarosta obce Martin Žák.
Pro využití pozemku bývalého
panského statku, později zemědělského družstva, který je dnes ve
vlastnictví obce, si nechal obecní
úřad zpracovat zastavovací studii.
Po demolici zchátralých budov
přijde na řadu zasíťování parcel
inženýrskými sítěmi.
/mask/

Silnice smrti do Pohořelic
bude mít tři pruhy
/Znojemsko/ Silnice smrti, jak se také říká komunikaci Pohořelice
- Znojmo, jejíž okraje jsou lemovány křížky připomínající tragické
dopravní nehody, bude mít novou podobu. Definitivně o tom rozhodlo
Ředitelství silnic a dálnic, které má tuto silnici ve správě. Měla by být
jedenáct a půl metru široká, s pěti mimoúrovňovými křižovatkami
a třemi pruhy v místech, kde je možné vybudovat předjížděcí pruh.
Tak vypadá dokončená studie, která se v současné době bude zpracovávat pro územní řízení. Tři pruhy jsou plánovány v úseku ze Znojma
do Lechovic. Rezerva pro tento typ silnice je i u Miroslavi, kde je plánovaná mimoúrovňová křižovatka. Stavba jako taková je rozdělena do
čtyř úseků. Jako první by přišla na řadu část ze Znojma do Lechovic,
za ní následují Lechovice - Miroslav, Miroslav - Branišovice a jako poslední přijde na řadu trasa z Branišovic do Pohořelic. Celkové náklady
na přestavbu zatím nejsou známy, ani to, zda se využijí dotace EU nebo
půjde o vyčlenění ze státního rozpočtu. Dají se ale očekávat i případné
komplikace, a to ve směně pozemků především ze strany soukromých
majitelů u Lechovic a u Miroslavi. Po zahájení stavby samé budou
řidiči muset počítat i s objížďkami.
/jak/

ČERPADLA
A FONTÁNY
PRO VAŠE
ZAHRADNÍ
JEZÍRKO
VOLEJTE
602 782 272

VODA • TOPENÍ • PLYN

603 576 656

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

PŘIJEDEME
A NAVRHNEME
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Žaluzie Koblížek

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

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

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

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

ZÁRUKA 10 LET !!!

Provozovna - stolárna
v areálu ZD Dobřínsko

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Stometrový úsek řeší dvacetikilometrová objížďka Občanská bezpečnostní
/Hostěradice - Chlupice/
radicemi je potok Skalička, přes Oficiální objížďka vede přes Ví- o postih od Policie ČR.
komise informuje
Řidiči, kteří v těchto dnech je- který je dosud nevyhovující most. tonice, Želetice a Morašice. AuExistuje ještě jedna „zkratka“,
dou z Hostěradic do Chlupic a dále
na Skalici a Višňové, musejí použít objížďku. Důvodem objížďky
je stavební uzávěra. Objížďka má
téměř dvacet kilometrů.
Tato situace se ale nelíbí některým občanům - motoristům
z Chlupic, kteří musejí do Hostěradic jezdit 20 kilometrů, místo
zhruba 200 metrů. Pěší mohou
prozatím používat starý most. Jde
o to, že mezi Chlupicemi a Hostě-

Od podzimu loňského roku se
vedle něj začal stavět nový, který
splňuje požadavky na současnou
dopravu a bezpečnost silničního
provozu. Starý most má být po
zprovoznění nového zbourán.
Stavební práce se prozatím děly
bez nutnosti omezení provozu.
Nyní je ale nový most hotov,
a musí se napojit na stávající komunikaci. To se ovšem neobejde
bez uzávěry, i když krátkodobé.

Díky rychlé akci neuhořel
/Rouchovany/ I přes veškerou skromnost neušel pozornosti hrdinský
čin Zdeňka Buchtely z Rouchovan. Ten při nočním požáru bytu vynesl
ven jeho obyvatele, který mohl uhořet. Když rouchovanský starosta
zjistil, že zachránce pracuje na nedaleké vojenské letecké základně v
Náměšti nad Oslavou, obrátil se oficiálně dopisem na velitele základny
Libora Štefánika, aby rotnému Zdeňku Buchtelovi za jeho neohrožený
čin vyslovil pochvalu, případně ho odměnil.
„Na Vaší 22. základně letectva slouží rotný Zdeněk Buchtela občan
Rouchovan. Je mojí radostnou povinností Vás informovat o tom, že
Zdeněk Buchtela dne 15. dubna tohoto roku v nočních hodinách svým
zásahem zachránil lidský život. Neohroženě lokalizoval požár bytu, ze
kterého následně vynesl člověka. Tímto našemu občanovi zachránil
život. Vážený pane veliteli, dovoluji si Vám navrhnout jmenovaného
příslušníka Vaší jednotky k odměně a veřejné pochvale. Podle mého
názoru si takovýto čin veřejné uznání zaslouží a je také odrazem osobní statečnosti a kvality příslušníků Armády České republiky,“ napsal
starosta Rouchovan Vladimír Černý veliteli základny.
/jak/

tobusová doprava je mimořádně
vedena přes účelovou asfaltovou
komunikaci vedoucí z Hostěradic
do Skalice a dále do Chlupic. Tato
silnice je ale soukromá a platí na
ni zákaz vjezdu označený dopravními značkami, autobusy mají
dočasnou výjimku. Osobní a nákladní doprava je z ní vyloučena,
i když některými nerespektována.
Ti, kteří tak činí, si ale koledují

ta je ovšem neoficiální a vede po
polní cestě, kterou dobře znají jen
místní lidé a také ji i využívají.
I přesto se situace některým nelíbí, protože pokud mají respektovat nařízení, musejí si zajet 20
kilometrů. Jestliže risknou nerespektování dopravního značení,
mohou být pokutováni, a pokud
použijí polňačku, hrozí případné
poničení automobilu.
/mask/

Uzavírka do půle května
/Oslavany/ V dubnu započaly
rozsáhlé práce na opravách místních komunikací v Oslavanech.
První významnou akcí, která se
rozeběhla hned po velikonočních
svátcích, je celoplošná oprava silnice na ulici Havířské, 1. Máje, a
Havírně, tedy páteřní komunikaci
mezi středem města, která spojuje
horní část Oslavan a Padochov.
Byť je tato silnice v majetku města, jsou práce hrazeny z rozpočtu
SÚS JMK, kde jsou vyčleněny
prostředky na opravu objízdných
tras. Tato silnice byla totiž před

nedávnem nově opravena na účet
města, ale díky objížďce, která
tudy vedla při uzavírce ivančického mostu, byla provozem
poničena. Uzavírka by měla trvat
do 15. května.
Druhou akcí ze seznamu oprav
místních komunikací je silnice
V Hájku, která navazuje na předešlé opravy především ulice Na
Vyhlídce. Tato oprava by měla
být hotova do letošní oslavanské
pouti. Tuto investici hradí město
ze svého rozpočtu částkou dva
miliony korun.
/jak/

Nové logo města

/Moravský Krumlov/ Město Moravský Krumlov již zhruba týden
používá nové logo. To má navenek reprezentovat město jako takové.
Samozřejmě, že znak města a prapor jsou i nadále oficiálními městskými symboly. Moravský Krumlov tak stejně jako například Znojmo chce
mít grafické vyobrazení, které by charakterizovalo obec a podtrhovalo
region. Logo bude používáno na oficiálních písemnostech, reklamních
předmětech, letáčcích a podobných materiálech ve spojení s městem
a jeho iniciativami. Graficky je logo znázorněno velice jednoduše,
přitom výstižně. Jedná se o dva kopce, žlutý a modrý, nad kterými
jsou červené paprsky slunce.
/mask/

Jablonec nad Nisou se zamýšlí nad budoucností zásobování města
teplem. S jednou možnou alternativou přišla senátorka Soňa Paukrtová, která je současně i jabloneckou zastupitelkou, mající na starosti
teplárenství. Navrhuje malou jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem 27 MW. Ta současně produkuje více jak 60 MW tepelné energie.
Minireaktor, který se vejde do skříně s půdorysem 1,5 x 1,5m a výšce
2 metry, vyprodukuje za deset let jaderný odpad v objemu fotbalového
míče. Dle americké firmy jde o bezpečné zařízení, ve kterém nemůže
dojít k samovolné neřízené štěpné reakci. V současné době by celé zařízení přišlo asi na půl miliardy korun.
Autorka návrhu říká: „Jde o dlouhodobý záměr a vzhledem k cenám tepla hledá město i teplárna každou reálnou možnost tyto ceny
snižovat“. Podle starosty Jablonce Petra Tulpy se jedná o zajímavou
alternativu. „Jde o cestu, jak se dostat z energetické závislosti. Je to
však běh na dlouhé trati“.
V tisku se mi podařilo najít reakci ředitelky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, osoby v tomto směru více než
kompetentní: „ Fikce to určitě není. Myšlenka využívání malých jaderných reaktorů pro komerční účely totiž není nic nového pod sluncem.
Projekty malých reaktorů existovaly již v šedesátých letech. Bylo to
neekonomické. Jednoduše se nevyplatilo mít reaktor o výkonu třiceti
až šedesáti megawattů. Současnou otázkou je, jestli se něco podobného
vyplatí do budoucna. To je ovšem závislé také na tom, jakým způsobem porostou ceny jiných energetických komodit. Další věcí je skutečnost, že vývoj těchto zařízení se téměř zastavil. Malé reaktory proto
zatím neměly možnost prokázat, že jejich bezpečnost je na akceptovatelné úrovni. Myslím si proto, že pokud se opravdu ukáže, že tato
technologie je využitelná, objeví se první malé reaktory v komerčním
nasazení kolem roku 2025. Všechno má však své ale. Pokud se totiž
budou náznaky různých energetických krizí zhušťovat a pokud prudce
poroste cena jiných energetických komodit, může se stát, že se lidstvo
opět ukáže jako velmi pružný živočišný druh a vývoj malých reaktorů
bude urychlen. Rozhodně to ale není o tom, že bude v roce 2015 stát
v Jablonci nad Nisou malý jaderný reaktor“.
O tom, kdy a zda vůbec bude v Jablonci, či někde jinde pracovat
malý komerční reaktor, rozhodne budoucnost. Důležité je, že se o věci
mluví otevřeně a bez předsudků.
28.4.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Naletěla podvodníkům

/Brno-venkov/ Srdcerovoucí příběh o pomoci zraněnému řidiči při
autonehodě a potřebě zaplatit v nemocnici jeho ošetření si vymyslela dvojice slovensky mluvících podvodníků. Žena středního věku
spolu se svým komplicem oslovila jedenaosmdesátiletou ženu. Té
namluvili, že jejich kamarád, šofér kamiónu měl na dálnici nehodu
a potřebuje peníze na zaplacení operace v nemocnici. Žena ochotně
pomoc nabídla. Usedla s podvodnou dvojici do auta a odjela s nimi
domů do vedlejší obce. Tam muži z úspor půjčila pětatřicet tisíc korun.
Ten jí za to do zástavy dal tašku údajně s půl milionem slovenských
korun. Jak žena později za asistence policistů zjistila, v zamčené tašce
byly pouze bezcenné papíry a pomačkané igelitové tašky. Navíc muž
seniorce v nestřeženém okamžiku odcizil dalších dvacet tisíc korun.
Po podvodnících policisté intenzivně pátrají.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Milý Krumlove a vážení zastupitelé,

chtěla bych krátce reagovat na článek starosty města v ZRCADLE
dne 17. 4. 2009, ve kterém mě označil jako autora výrazu „ZAPRDĚNOST“ ve vztahu k Moravskému Krumlovu.
K tomuto nehoráznému a ubohému obvinění chci říci, že tímto slovem
jsem nikdy neoznačila Moravský Krumlov, ani jeho občany. Tímto častuje vás, občany města v MK novinách 14.10.08 sám pan starosta.
Tato pomýlenost pana starosty zřejmě pramení z jeho přepracovanosti, pracuje totiž pro město dle vlastního vyjádření 7 dní v týdnu 24
hodin denně. Zatím jsem ještě nepoznala člověka, který by toto pracovní nasazení zvládl, to je přímo na zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Ale když už je mně tento výraz vkládán do úst, myslím si, že by slovo„zaprděnost“ někomu na radnici slušelo. Marie Novotná, zastupitelka města

Nabízíme práci:

KADEŘNICTVÍ
MASÁŽE

PROJECT ASISTENT - správa
internetových obchodů

OSLAVANY

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

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

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.

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

ÚČETNÍ - EKONOM
a
INŽENÝR KVALITY

se znalostí anglického jazyka
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,
e-mail: hr@metaldyne.cz

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.
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Pořiďte si služby od DIGITALMORAVA

Včely majiteli neuletěly
/Brno-venkov/ Neznámý pachatel odcizil včelstva za sto čtyřicet
tisíc korun. Včely mají v těchto prosluněných dnech pořádně napilno.
Jarního rozpuku musí naplno využít ke sběru medu. Jejich přirozená
aktivita ale vůbec nevadila neznámému pachateli, který se rozhodl
odcizit osmadvacet úlů spolu se včelstvy umístěných u lesa poblíž
Hrušovan. Připravil tak hodně nepříjemné chvíle čtyřicetiletému majiteli z Rajhradu. Když včelař dorazil ráno na kontrolu svých úlů, zůstal
šokován. Skoro polovina úlů beze stopy zmizela. Neznámý pachatel
mu tak odcizením způsobil škodu za nejméně sto čtyřicet tisíc korun.

Vybral osm set tisíc korun

Na začátku tohoto týdne evidovala policie již dvacet trestních oznámení na čtyřiatřicetiletého muže ze Znojemska pro podezření z podvodu. Dvacet oznamovatelů muže viní z toho, že s nimi sepsal smouvu o
díle na nákup a výměnu nových plastových oken a dveří a svůj závazek
dosud nesplnil. „Od května loňského roku měl tento muž jako jednatel
firmy od poškozených vybrat na zálohách osm set třicet tisíc korun.
Lze předpokládat, že existují další poškození a stále čekají na plnění
smlouvy. Tímto je žádáme, ať se co nejdříve obrátí na Policii České
republiky, abychom mohli celou kauzu řádně najednou přověřit a zdokumentovat. A v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu,
aby mohl co nejdříve proběhnout soud,“ vyzvala poškozené mluvčí
znojemské policie por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.

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

Dobrý den pane doktore, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme
s přítelem ve společném domě s jeho matkou a ta nám s přítelem poslední dobou vykládá, že se o ni musíme starat a že jí známá řekla, že
je to podle zákona, že jí musíme dávat peníze, aby měla stále stejnou
životní úroveň. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli má pravdu či nikoli.
Vaše matka má pravdu, ale pouze částečně. Je pravdou, že vyživovací povinnost upravená zákonem o rodině není pouze od rodičů k dětem
a mezi manžely, ale existuje i vyživovací povinnost mezi ostatními
příbuznými, a to mezi předky a potomky. Vyživovací povinnost tedy
mají i potomci, je-li těchto potomků více, zkoumá se vyživovací povinnost každého z nich podle jeho schopností, možností a majetkových
poměrů vzhledem k ostatním potomkům. Tato vyživovací povinnost
přísluší oprávněné, tj. matce Vašeho přítele pouze tehdy, jestliže to
nutně potřebuje a také tehdy, pokud tuto vyživovací povinnost nemůže
splnit manžel či bývalý manžel.
Platí tedy, že Váš přítel bude mít vyživovací povinnost jen tehdy,
jestliže ji nebude moci plnit manžel či bývalý manžel a jestliže ji jeho
matka bude nutně potřebovat, např. kdyby byla zcela bez prostředků
a navíc je třeba brát v úvahu, jestli Váš přítel má nějaké sourozence,
kteří by tuto vyživovací povinnost měli také.

O přechodu na digitální televizní vysílání se hovoří již řadu
měsíců, bohužel informace ve
sdělovacích prostředcích jsou tak
odborné, že jim občan nerozumí.
„Proč digitalizace a co nám přinese?“ Dosavadní druh televizního vysílání již vyčerpal všechny
dostupné kmitočty a z toho důvodu nastupuje úspornější, technicky
kvalitnější a dokonalejší digitální
vysílání. V principu bude stejné
v celé Evropě. Pouze pro představu, namísto jednoho analogového
televizního programu může divák
dostat až šest digitálních programů

Od prvního května letošního
roku při cestě autem na Slovensko byste s sebou měli mít tzv.
Kartu prvej pomoci.
Podle vyhlášky z 27. listopadu
2008 musí být tato karta obsahující nejnutnější pokyny a nákresy
k první pomoci při zranění lidí v
každém vozidle. Pokud ji nebudou řidiči mít u sebe, hrozí pokuta ve výši 60 Euro. Karta by měla
být v každé lékárničce vyrobené

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

ÁTEK
P
Ý
D
Ž
KA

O
N
E
Ř
V
OTE 0 HODIN

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

DO 18.0

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

www.alma.cz
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a to v nesrovnatelně lepší kvalitě.
To je ta pozitivní informace.
Co bude nabídka obsahovat?
Pokud již máte možnost přijímat
digitání TV signál, víte, že programová nabídka je velmi strohá,
jedná se pouze o české programy.
Proto pokud patříte mezi ty šťastné, kteří mají možnost připojení
ke kabelové televizi, neváhejte,
lepší varianta bohužel neexistuje.
Co ale občané, kteří žijí mimo
dosah vysílačů a kabelových tras?
Těm nezbývá než na střechu upevnit satelitní parabolu. Satelit ovšem
není všelék, jak již mnozí zjistili.

Pozor při cestě na Slovensko

IERACO - WECH a.s.

SH
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před lednem 2008.
Před cestou do zahraničí se doporučuje seznámit se se základními vyhláškami a zákony dané
země. Už třeba překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci
či mimo ni vás může přivést do
vězení a můžete přijít o auto nebo
jiný majetek. Dopravní policie je
na rozdíl od našich policistů nekompromisní a porušení zákonů
cizinců trestá tvrdě.
/abé/

Za cca 6 až 8 tisíc korun můžete
pořídit komplet s nabídkou pouze
českých programů bez měsíčního
paušálu. Když chcete nabídku rozšířit např. o sporty, filmy, cestopisy,
musíte si službu připlatit. Eurosport
500 Kč/rok, HBO 1995 Kč/rok,
Film Box 1000 Kč/rok atd. Další
satelitní nabídky s měsíčním paušálem mají buď nevalnou kvalitu
vysílání, nebo špičkovou kvalitu a
nemalý měsíční paušál.
V roce 2007 bylo uvolněno
další pásmo k šíření televizního
signálu. Je to příležitost pro menší operátory, jak dopravit digitální
vysílání do míst, kde v dohledné
době DVB-T nebude, nebo je nabídka omezená. Držitelem takové
licence je také společnost Sarria

spol. s r.o., která v loňském roce
spustila projekt pod obchodním
názvem DIGITALMORAVA. Vysílač je umístěn na Hlíně a dosah
vysílaní je cca 20 km od vysílače.
Televizní nabídka obsahuje 30
programů rozdělených do tématických skupin: zpravodajství,
filmy, pořady pro děti, sport a příroda - vše v českém jazyce.
DIGITALMORAVA ovšem není
pouze televizní nabídka. K televiznímu vysílání je možno objednat
službu vysokorychlostní INTERNET a lze telefonovat přes VoIP.
Team Digital Morava
Více se dozvíte na:
www.digitalmorava.cz,
nebo volejte na: 539 083 083,
nebo 539 083 088.

Odhalili posádku letadla
/Miroslav/ Péče o kulturní památky a hroby válečných veteránů
jsou jednou z vizitek společnosti. Ne jinak je tomu i v Miroslavi, kde
dle svých možností se snaží každý rok o jejich opravu. Nachází se tu
několik válečných hrobů z I. a II. světové války. Jedním z nich je památník - socha letkyně s názvem „Proč?“, který vytvořil akademický
sochař Prümer. Bohužel dílo neušlo řádění vandala. Ihned po tomto
činu bylo rozhodnuto o jeho celkové opravě. Odborné restaurátorské
práce provedl akademický sochař Petr Roztočil. Chodník ze žulových
kostek vytvořili pracovníci SMM Miroslavi.
„Nadšenec vojenské letecké historie pan Jan Mahr po mravenčím
bádání v archivech zjistil totožnost posádky sestřeleného letounu.
Tímto záslužným činem definitivně padl dlouholetý miroslavský
mýtus o tom, že sestřelené letadlo pilotovala žena. Posádku tvořili
P. V. Kravcov a N. F. Čertov. O všech těchto skutečnostech byl informován Generální konzul Ruské federace v Brně. Následovalo jednání s pracovníky konzulátu, kde jsme se dohodli na dokončení oprav.
Celkovou opravou prošly žulové a mramorové části, schránky na
urny a kovové části, dále zde byla umístěna deska se jmény padlých
vojáků. Práce provedl kamenický mistr Jiří Růžička z Omic u Brna,“
vysvětlil Roman Volf, místostarosta Miroslavi.
V těchto jarních měsících také byly vyčištěny pomníky miroslavským a židovským obětem. Ve čtvrtek 7. května 2009 položí členové
rady kytice ke všem památníkům válečných konfliktů v Miroslavi
a Kašenci. Od 19.00 hodin proběhne vzpomínkové shromáždění
před kulturním domem za účasti vedení Velvyslanectví Ruské federace v Praze a Generálního konzulátu Ruska v Brně.
/mask/
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• POLEMIKY
Prezentace letošních absolventů ZUŠ A. Muchy v Ivančicích REAKCE • NÁZORY
„
Pozdní odpoledne 28. dubna
patřilo v sále školy koncertu
absolventů hudebního a výstavě
absolventů
výtvarného oboru
(na absolventském tablu jsou
kompletně představeni ve výloze
knihkupectví u vstupu do školy).
Program koncertu byl stylově i
nástrojově rozmanitý. Hráčky na
příčnou flétnu se představily ve
skladbách od období klasicismu
až po hudbu současnou, barokní
sonáta zazněla v provedení na
flétnu zobcovou. Klavírista přednesl Beethovenovu Sonatinu a v
další části programu ještě Carillon Bohuslava Martinů.
Vystoupení klarinetového dua

mělo spíš taneční charakter. Kytaristé měli repertoár postavený
na drobnějších kompozicích z renesančních loutnových tabulatur
a skladeb autorů 20. století. Po
sólové produkci přednesli v kytarovém triu Sarabandu G. F. Handela a původně vokální skladbu
Carla Orffa. Zajímavou zvukovou
i stylovou variantu nabídla posluchačům ve skladbě Tommyho
Emanuela akustická kytara. Že
se v současné době stává součástí
učebních plánů ZUŠ i studium
elektronických klávesových nástrojů, dokazuje i první absolvent
hry na klávesy a jeho vystoupení
v klávesovém duu.

Vystavené absolventské práce
se zabývají v rámci výtvarného
projektu „Secese“ různými technikami zpracování secesních znaků (grafika, šperky formou vitráže, malba na hedvábí, keramika) a
zároveň jsou zastoupeny studijní
kresby (portréty, malba) jako průprava k talentovým zkouškám na
umělecké školy.
Po ukončení hudebního programu následovalo předání dárků
absolventům od Spolku rodičů a
přátel při ZUŠ, později získají
také živou nahrávku celého koncertu. Ředitelka školy poděkovala jim, jejich učitelům, kteří je
připravovali, a rovněž i rodičům,

protože bez jejich podpory (nejen
finanční) si nelze dlouhodobé a
systematické vzdělávání jejich
dítěte ve vybraném uměleckém
oboru představit.
Druhý absolventský koncert
připravuje oddělení žesťových
nástrojů, uskuteční se 5. května
v 17,30 opět v sále školy.
Na závěr využijeme příležitosti
k oznámení aktuálního úspěchu
žákyň pěvecké třídy Jiřiny Petrlové: 25. dubna 2009 v Turnově
zvítězila Sabina Jánošíková v celostátním kole Národní soutěže
ZUŠ a mladší Karolína Feithová
byla oceněna čestným uznáním.
Blahopřejeme!

Také „lidé ?!

V pátek 24.4.2009 o půl druhé odpoledne jsem zaparkovala svůj bílý
vůz na neplaceném „parkovišti“ (v zimě plném bahna a bezedných děr,
v létě ztrácejícím se v oblacích prachu) za cukrárnou pana Blahetky
v Moravském Krumlově. Pro nedostatek volného místa uprostřed parkovací plochy jsem auto odstavila těsně u zdi budovy určené k odpočinku řidičů autobusové dopravy, kolem které běžně auta z parkování
odjíždějí. Vůz nikomu a ničemu nepřekážel!
Na poloprázdné parkoviště jsem se vrátila za tři hodiny. Čekal mě
šok, který nepřeji nikomu na světě! Mé auto bylo obklopeno dvěma
autobusy Dopravní společnosti pana Psoty ze Znojma a polito mnoha
litry černého vyjetého motorového oleje. Ten stékal ze střechy přes
čelní sklo, boky, kapotu i pod ní a všude kolem na zem …

Nejlepší yoyeři se utkali v Krumlově na YOYO SMYCu
Právě před rokem při vyhlašování vítězů YOYO contest vyslovil pan starosta Ing. J. Mokrý
skromné přání, aby se tato soutěž
usadila v Krumlově natrvalo.
A stalo se! V sobotu 18. dubna
se v sálu hotelu Epopej sešli již
podruhé nadšenci, kteří dokážou
neuvěřitelné věci s tou malou kulatou věcičkou zvanou YOYO.
Během celého odpoledne se
ze všech koutů hotelového sálu
ozývalo hučení ložisek a stringů
(pro laiky, to jsou ty barevné provázky, na kterých se točí yoyo),
protože všichni yoyeři neúnavně
trénovali před svým soutěžním
vystoupením.
Soutěžilo se v několika disciplínách. Zahájili začátečníci,
mezi kterými exceloval místní
nadějný yoyer Kryštof Kuchař a
suverénně získal 1. místo (i když
nejtěžší boj se sváděl o 3. místo).
Zcela nově představili své
různorodé dovednosti s jedním
i dvěma yoyi borci v kategorii
zvané X-division. Co vystoupe-

ní, to originál. My diváci jsme
žasli a odborná porota zodpovědně hodnotila. Podle mě zvítězili
všichni, ale porotu nejvíce svým
výkonem oslnil Zdeněk Hýbl.
Topeři, tedy borci s káčou, to
neměli vůbec jednoduché. Jak
všichni víme, káča se točí docela
rychle a občas uteče jinam, než
je třeba. I s tím si však všichni
skvěle poradili a nenechali se
rozhodně vyvést z míry tím, že
se káča občas zaběhla. Nejdéle
a nejorginálněji udržel káču v pohybu Vašek Kroutil.
Pak přišla chvíle relaxace pro
soutěžící a nečekaný zážitek pro
diváky. Své zajímavé žonglérské
kousky s jedním i více diaboly
předvedl Martin Janík, který přijel
jen tak „na otočku“ až z Ostravy.
Fast Challenge je opravdu
zajímavá disciplína. Je to rychlá
vyřazovací soutěž dvojic. Každý
yoyer má v co nejkratším čase
předvést 10 triků, kdo je rychlejší postupuje. V této soutěži
vystoupilo nejvíce místních borců

– Pavel Vejvalka, Daniel a Jakub
Koneční. Vítězem s nejrychlejšíma rukama se stal opět Vašek
Kroutil z Prahy.
S velkým očekáváním jsme
se těšili na exibiční vystoupení
Vašíka Peci. A opět nezklamal.
Své excelentní žonglérské umění s míčky zakomponoval do
originální dějové scénky, při
které se všichni nejen skvěle
bavili, ale současně také obdivovali jeho neuvěřitelně hbité
a šikovné ruce, kterými dokázal
rozpohybovat až 8 míčků najednou. Úžasné!!
Vrcholem celé soutěže bylo
vystoupení pokročilých, kterých
se účastnilo 22, což je na takové
soutěži naprosto rekordní počet.
I zde měl Krumlov své adepty na
vítězství. Byl to Daniel Konečný
a také hlavní organizátor celé
akce Jakub Konečný. Soutěž
byla neobyčejně vyrovnaná, což
přiznala i porota, která se při
vyhodnocování pěkně zapotila.
A kdo nakonec převzal krásný

pohár pro vítěze z rukou pana
starosty Ing. J. Mokrého ? Byl
to pražský borec Jan Novotný
zvaný Shpek, který právem zářil
štěstím. Ale ani ostatní soutěžící
neodcházeli s prázdnou.
Jelikož yoyeři jsou převážně
mladí borci, jistě přivítali skvělou
kulturní vložku Aerobic teamu
vedeného Yvonou Žákovou na
místním DDM. Chlapce okouzlila taneční choreografie v podání samých krásných mladých
děvčat. Někteří yoyeři při jejich
dokonalém vystoupení málem
zapomněli, proč vlastně přijeli.
Všichni si odváželi spoustu
nových zážitků a zkušeností,
někteří šťastlivci i hodnotné
ceny z tomboly. A že jich nebylo málo, protože přispělo nejen
město MK, ale také skupina
ČEZ, Racio, CYA a YOYO.cz.
Každý měl také možnost nákupu nejrůznějších yoyerských
pomůcek a originálních triček
zhotovených přímo na tuto akci.
Hana Štěpánová

Dva řidiči těchto autobusů, kteří zde takto svérázně „odpočívali“,
mi arogantně sdělili, že si toto místo platí a já nejsem ochotna dát pár
drobných za parkování na náměstí T.G.M.
Značně vystresovaná jsem se proto obrátila o pomoc na Městskou
policii v Moravském Krumlově. Strážníci na místo ihned přijeli, provedli fotodokumentaci, identifikaci obou řidičů a přivolali k zásahu i
moravskokrumlovské hasiče, kteří zajistili odtékající olej a začali také
čistit můj vůz. Bylo zřejmé, že byl zničen vzduchový filtr, topení a
zřejmě i trvale poškozen lak.
Co vedlo tyto také „lidi“ k takovému zbabělému činu? Vždyť, měli-li pochybnosti o správnosti mého parkování, mohli přivolat policii
v Moravském Krumlově! Kde se v nich vzalo tolik nenávisti a zloby
vůči neznámému řidiči a jeho majetku?
Doufám, že v přestupkovém řízení a při vysvětlování svého „hrdinského“ činu svému zaměstnavateli, budou stejně stateční. Jak se firma
pana Psoty vůči svým zaměstnancům zachová?
Existují však i lidé jiného typu.Lidé stateční, obětaví, s velkým
srdcem, ochotni pomoci. Chtěla bych poděkovat nejen Městské policii
v Mor. Krumlově, ale hlavně místním hasičům za obrovskou pomoc
a nasazení při řešení mé složité situace.
/HD/

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

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

MORAVSKÝ KRUMLOV

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

Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451 • mobil: 737 260 791

IVANČICE

605 367 427
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ORANŽOVÝ ROK 2009
MORAVSKOKRUMLOVSKO
2. 5. 2009

Den obce

7. 6. 2009

23. ročník festivalu
dechových hudeb

Vedrovice

www.vedrovice.cz

Dolní Dubňany
27. - 28. 6. 2009

Jamolice cup
nohejbalový turnaj

Jamolice, Pod Templštýnem
4. 7. 2009

www.paveljech.com

Malý festival loutky
Moravskokrumlovsko
obce mikroregionu

říjen, listopad 09

www.obec-jamolice.cz

Dobřínský Dechfest
festival dechových hudeb
Dobřínsko

25.- 31. 8. 2009

www.dolnidubnany.cz

www.moravskokrumlovsko.cz

LYRA
11. ročník pěvecké soutěže
Vémyslice

www.volny.cz/zsvemyslice

Palackého 57
672 01 Moravský Krumlov
Telefon: 515 220 406
e-mail: manager@moravskokrumlovsko.cz
www.moravskokrumlovsko.cz

ZRCADLO
mediální partner akce

Regionální čtrnáctideník ZRCADLO - mediální partner miroslavského koncertu
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

������������

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

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

n �
� ���������������������������������
�������������������
n ��������������������������
���������������������������
��������

Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
Tel.: 515 32 26 04

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

M1
N1
L
O1
O2

ZNOJMO, Sokolská 39
tel. 515 225 696

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

TŘEBÍČ, Karlovo nám. č. 43
tel. 568 423 764
BRNO, Mezírka 1
tel. 541 211 069
astre@oknoplast.com

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna

BRNO, Táborská 61
tel/fax 00420 548 210 452
astre@oknoplast.com

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

KUCHYNĚ NIKA

MODERNÍ A EKONOMICKÝ STYL
PRO VÁŠ DOMOV
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Rady pro Vaši dovolenou Točník, Žebrák a Zbiroh Dostali peníze na sochy
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak postupovat při onemocnění
nebo úrazu a při odpovědnosti za škodu na zahraniční dovolené?
Děkuji R. Wilmannová.
Pokud se ocitnete v zahraničí v nemocnici, vždy neprodleně informujte asistenční službu, na kterou obdržíte kontakt, pokud si sjednáte pojištění při koupi zájezdu. Některá zdravotnická zařízení v zahraničí po Vás
mohou vyžadovat úhradu ošetření v hotovosti. Zaplatíte-li ambulantní
ošetření v hotovosti, určitě si vždy uschovejte účty, aby Vám mohly být
po návratu proplaceny. Nebudete-li schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na již výše zmiňovanou asistenční službu. Nehraďte žádné účty
zaslané na Vaši adresu a předejte je ihned pojišťovně. Dojde-li k úrazu
v souvislosti s dopravní nehodou, předejte pojišťovně veškeré doklady
policie. Při úrazu, jehož následkem může být trvalé postižení, vždy informujte asistenční službu. Vyžaduje-li Vaše onemocnění či úraz lékařský
převoz, asistenční služba musí být rovněž předem informována.
Při odpovědnosti za škodu svou odpovědnost za škodu bez souhlasu
pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu nehraďte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět. Poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu.
Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných
svědků. Nezapomeňte zdokumentovat okolnosti škody (pořiďte např.
fotografie, nebo videozáznam).
Rád bych se zeptal, proč je cena letenky uvedena bez letištních tax
a následně připočítána? Není lepší mít cenu celkovou? /K. Holík/
Vzhledem k tomu, že letištní poplatky nejsou součástí ceny letenky
a letecká společnost nebo agent, který Vám letenku prodává, odvádí
celou částku vybranou na taxách příslušným letištím, je cena uváděna
zvlášť. Také není možné předem určit přesnou výši poplatků, protože
až samotný agent spolu s Vámi směruje Váš let, jeho trasu a počet
případných přestupů, od nichž se výše letištních tax odvíjí. Jejich výše
rovněž záleží na aktuálním kurzu měny. Poplatky jsou obvykle vybírány spolu s letenkou. Aby to bylo trochu složitější, dopravci zahrnují
do letištních poplatků také tzv. palivové příplatky (reagují tak na změny ceny paliva) a bezpečnostní poplatky. Ve všech našich nabídkách
zájezdů je vždy uvedena cena letenky + aktuální cena poplatků. Výši
účtovaných poplatků nemáme možnost ovlivnit a dopravce má právo
je do vystavení letenky změnit, není-li uvedeno jinak.
/Anděla/

Novinářský kalamář

/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice uspořádalo koncem dubna
oblastní kolo Novinářského kalamáře v házené 5., 6. a 7. tříd. Jedná se
o jednu z nejstarších soutěží pro mládež ve všech sportovních odvětvích
u nás. Novinářský kalamář byl založen v roce 1971 a mnoho jeho
účastníků obléklo reprezentační dres. Cesta od oblastních kol až po
republikové finále dává jistotu kvalitní házené v závěrečných bojích.
„Naši oblast zastupovaly tři školy, ZŠ Vladimíra Menšíka, ZŠ TGM
Ivančice a GJB Ivančice. Díky paní ředitelce ZŠ Vladimíra Menšíka
Ivančice Mgr. Lence Vokurkové probíhal boj o prvenství v naší oblasti
ve sportovní hale v Ivančicích. Hrálo se systémem každý s každým,
dvakrát patnáct minut. Zápasy byly vyrovnané a sportovní hala zažívala krásné sportovní výkony týmů i jednotlivců. Hrála se kvalitní
házená, nebylo se čemu divit, vždyť sestavy týmů byly plné mladých
nadějných házenkářů,“ vysvětlil Jiří Obrtlík z SVČ Ivančice. Vítězem
oblastního kola se stala ZŠ Vl. Menšíka Ivančice, na druhém místě
skončila ZŠ TGM Ivančice a na třetím GJB Ivančice. Do krajského kola
postupují týmy ZŠ Vl. Menšíka Ivančice a ZŠ TGM Ivančice.
/jak/

Na neděli 19. dubna zorganizovalo Kulturní a informační
centrum v Ivančicích zdařilý
výlet na hrady Točník, Žebrák
a zámek Zbiroh.
Na Točníku - královském hradu
krále Václava IV. byla zajímavá,
mimo stavebního členění hradu, zejména audienční síň, ve
které přijímal král poselstva a
činil důležitá rozhodnutí. V této
síni zaujala především původní
dlažba z pálených dlažic, ve
které jsou dodnes patrny značky
tehdejších cihlářů. Po ukončení
prohlídky hradu předváděl na nádvoří sokolník umění cvičených
sokolů a jiných dravých ptáků.
Protože stavební dispozice hradu
neumožňuje využít při opravách
moderní techniku je použit pro
dopravu materiálů výtah podobný
středověkému.
O cca 1 km jižněji je hrad Žebrák, dle pověsti pojmenovaný podle první osoby, která prošla branou
hradu. Pečlivě opravená věž kruhového průřezu působí proti dalším
pozůstatkům hradu nezvykle, ale
v terénu je zřetelně vidět.
Nejvíc zaujal zámek Zbiroh.
Za 2. sv. války zde byl hlavní
štáb německých SS, po roce 1948

zde byla tajná vojenská základna
s instalovaným radiolokátorem.
V roce 2002 byl zámek armádou předán obci Zbiroh a dnes
je majitelem zámku soukromá
společnost, která zámek opravila
a od června 2005 zpřístupnila veřejnosti. V části zámku je luxusní
hotel s konferenčními salony i
velkým sálem.
Na zámku bydlel po návratu
ze Spojených států v letech 1910
- 1928 Alfons Mucha a v divadelním sálu zámku maloval
obrazy Slovanské epopeje. Sál je
pečlivě zrestaurován. Na jedné
stěně je vyobrazen Alfons Much
v úboru velmistra zednářského
řádu, na boční straně je zavěšena
opona malovaná mistrem pro
sokolovnu ve Zbirohu. Drobné
malby po stěnách a několik předmětů připomínají zdejší pobyt
Alfonse Muchy. Museli jsme
opravit tvrzení průvodkyně, že
Alfons Mucha se narodil v Mikulově. To byl jediný nedostatek
v jejím výkladu.
Zájezd se zdařil. Krásné počasí,
organizace, řidič i ochotní průvodci na hradě a zámku, vše bylo v pořádku. Děkujeme KIC Ivančice
a těšíme se na další zájezdy. /Šj/

Pomníčky zmařených životů
Reaguji na výše uvedený článek ze dne 17.4., který mne opravdu
potěšil. Mám doplnění ke kamennému kříži v katastru Oslavan. Tento se nachází, jak je psáno v Zrcadle, poblíž turistického rozcestníku
Kocoury. Jde se od rybníčku směrem na Čučice po zelené značce až
ke křižovatce lesních cest. Výraznější odbočuje doleva dolů k řece, my
se však držíme zelené značky v přímém směru. Po 150ti krocích od
této křižovatky jsou na pravé straně těsně u cesty dva osamocené staré
smrky. Od vzdálenějšího smrku vede napravo znatelná pěšina, která
končí asi po 30 metrech u kamenného pomníčku, stojícího na mírné
vyvýšenině.Je na něm vytesán oboustranný kříž. Kdykoliv jdu touto
cestou, musím k němu vždy odbočit. Jakoby nějaká magická síla mne
přitahuje a nutí mě u něj postát. Jsem velice ráda, že jsem se v Zrcadle
dozvěděla, že zde stojí od doby napoleonských válek, kdy zde v roce
1805 zahynul francouzský voják.
K tomuto místu mne váže ještě vzpomínka na významnou oslavanskou osobnost, která v tomto případě stojí za připomínku. Před lety
zde zcela náhodou tento kámen povalený a zarostlý v trávě objevil pan
Antonín Šalát, vedoucí oslavanského Junáka a spolu se svými chlapci
jej znovu postavil a upevnil, a tak jej od té doby mohou lidé navštěvovat.Když půjdete výše uvedenou cestou, zastavte se u tohoto krásného
kamene, věnujte vzpomínku neznámému vojákovi a kdo jste znali
Tondu Šaláta, vzpomeňte i na něj. Tento člověk věnoval svůj volný
čas mládeži a s mladickým nadšením předával skautské ideje mladým
generacím. Tuto práci dělal zcela zadarmo a v posledních letech svého
života tuto činnost neměl zcela bez problémů a stejně tak ji nemají
snadnou ani jeho následovníci. V dnešní době, kdy každého zajímá
„a co za to“, je třeba si takových lidí obzvlášť vážit. Milada Vognarová

/Bohutice/ Svého znovuvzkříšení se dočká soubor 50 cedrových
soch křížové cesty v Bohuticích. Ty se vrátily po strastiplné cestě zpět
do obce v únoru 2007. Poté se staly oficiálně zapsanou kulturní památkou. Nyní čeká sochy další procedura, a to náročná renovace.
„Obec získala prostředky ve výši 6 milionů korun ze státního rozpočtu. V současné době probíhají nezbytné administrativní kroky. Bylo již
vydáno závazné stanovisko Památkového ústavu, které je potřebným
dokumentem pro postup restaurování. Jakmile budou jasné detaily,
bude vypsáno výběrové řízení a po splnění všech zákonných požadavků bude zahájeno restaurování. Rádi bychom s touto částí prací byli
hotovi do konce roku 2009,“ uvedll místostarosta Bohutic Martin Žák.
Jelikož uvedená částka nepokryje celé náklady restaurování, bude
třeba hledat další zdroje. V současné době je také v jednání přístupnost
expozice po dobu restaurování tak, aby návštěvníci zhlédli tu část díla,
na níž se aktuálně nebude pracovat, ale i práci restaurátorů. Současně s
přípravou restaurování probíhá i příprava projektu na vybudování expozice
v současném umístění, a to druhém poschodí zdejšího zámku. /mask/

Na kole Divokým západem
Ve středu 15. dubna jsme měli už podruhé možnost setkat se
s „cyklocestovateli“ Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem. Tentokrát
nás jejich vyprávění o cestě nazvané Na hliníkovém oři Divokým
západem zavedlo do jihozápadního koutu USA. Lucie s Michalem tu
na cestě strávili 3 měsíce na kolech ověšených nákladem, který vážil
okolo 30 kg, ujeli 5862 km. Při své výpravě projeli 9 národních parků,
např. Yosemite, Údolí smrti, Rocky Mountains, Mesa Verde, Velký Kaňon, …, zdolali nejvýše položené průjezdné sedlo v Severní Americe
a vyjeli i nejvýše položenou asfaltovou silnici v Severní Americe. Jejich vyprávění bylo doplněno zajímavými fotografiemi.
Po skončení besedy jsem přemýšlela o tom, co všechno musí člověk
udělat pro to, aby takovouto cestu zvládl, aby každý den dokázal ujet
přes 60 km, navíc v nesnesitelném žáru (v Údolí smrti až 60°C). Kdo
by se rozhodl vzdát svého pohodlí a 3 měsíce strávit v sedle kola, postel
vyměnil za stan? Myslím, že takový člověk musí být velkým dobrodruhem, navíc musí mít velkou odvahu a disciplínu a samozřejmě také velké zapálení pro cyklistiku, bez toho by to nešlo. Já bych něco takového
nedokázala, vždyť ani nemám kolo!
Kateřina Weberová, septima

Jarní koncert v Ivančicích
Ve čtvrtek 23. dubna se uskutečnil v kině Réna další „Jarní koncert“.
Jako každoročně přivedla a pořadem provázela prof. Jarmila Krátká
posluchače 2. ročníku muzikálového herectví JAMU - pět dívek a pět
chlapců. Klavírní doprovod a hudební nastudování provedla prof. Dada
Klementová. Obě profesorky jsou při těchto pořadech v Ivančicích
známé a jarní (dříve i podzimní koncerty) jsou již tradiční. Vždy za přítomnosti účinkujících z brněnských divadel nebo posluchačů JAMU.
Letos to byl již 64. koncert a je již zájem o koncert v příštím roce.
V první polovici jsme slyšeli známé písně od Jaroslava Ježka, dále
písně známých muzikálů např. Drákula, Bídníci, Pomáda, Vlasy, ale také
píseň na lidové motivy Modlitba za vodu od dvojice J. Pavlici a J. Skácela. Slovem doprovázela prof. J. Krátká, které také představila mladé
umělce. Druhá půle pořadu byla odlišná. Byly připomenut vývoj Semaforu a zazněly písně J. Suchého a J. Šlitra, ve kterých jsou použity zvířecí
motivy např. Želví blues, Kočičí bál, Krokodýl, Potkal jsem jelena apod.
Protože patřím ke starší generaci, uvědomil jsem si, jak čas letí při písni
Potkal potkan potkana, kterou zpíval Waldemar Matuška na stadionu
v Brně v roce 1958. Také píseň Motýl, kterou o něco později zpívala
Jana Malknechtová s trumpetistou Jiřím Jelínkem a později se objevila
ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, byla šlágrem doby a zpívá se dodnes.
Zcela zaplněný sál odměnil účinkující po každém výstupu
potleskem a závěrečný potlesk byl poděkováním za krásný večer
a pro mladé studenty JAMU povzbuzením v další činnosti.
/Šj/

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 Petr Vérosta z Budkovic.
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Vypráví se mezi senoradskými občany o tom,
jak jejich obec ke svému názvu přišla. Je tomu
už dávno, co stával na místě dnešních Senorad
mohutný hrad. Ten patřil mocnému šlechtici,
jenž měl tři syny. Po jeho smrti získali ho právě
oni. Protože se ale neuměli dohodnout, kdo bude
(1. díl tajenky) a panstvím, rozbořili sídlo, až z něj
jen trosky zůstaly. A na tom místě byla později
založena osada a (2. díl tajenky), kde stával hrad
tří synů, v nářečí „tři seno hrad“. Z toho vzniklo
pojmenováni Senohrady a dále dnešní Senorady.
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KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 7.5. - III. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE A ZPĚVU MAJÁLES, nám. TGM, v 10.00 hod. - průvod studentů
• 10.5. v 10.30 hod - FLORIÁNSKÁ POUŤ - Mše svatá, kaple sv. Floriána.
• 13.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ KE DNI
MATEK - taneční sál Základní umělecké školy.
• 14.5. v 19.00 hod. - KONCERT „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice.
• 14.5. v 8.15 hod. a v 10.00 hod. - PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ školní pořad pro MŠ a 1.třídy ZŠ, kinosál M. Krumlov. Vstupné: 60 Kč.
• 17.5. v 15.00 hod. - 17. MORAVSKOKRUMLOVSKÉ SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ - koncert pěveckých sborů, hotel Epopej. Vstupné: 50 Kč.
• PŘIPRAVUJEME: • 19.5. od 8.00 hod. do 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY
- nám. T. G. Masaryka, Moravský Krumlov. • 23.5. v 19.00 hod. - AMERICKÉ
JARO - KONCERT. Vystoupí trio ve složení: zpěv, kytara a hoboj. Zámek
Moravský Krumlov - Rytířský sál. • 23.5. od 13.30 hod. do 16.30 hod. - VIII.
VETERAN RALLYE - nádvoří zámku Moravský Krumlov.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
Připravujeme: • 22.5. - 24.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2009 - program
na Palackého náměstí i nádvoří radnice MěÚ Ivančice, prodej čerstvého chřestu
a chřestových pochoutek, chřestová menu ve vybraných restauracích, ochutnávky
vín, tradiční trhy, ukázky starých řemesel na nádvoří radnice v sobotu 23.5.2009.
Památník A. Muchy - výstava o pěstování chřestu, Expozice A. Muchy a Vladimíra
Menšíka. RADOVLJICA se představuje - výstava včelařství z partnerského města,
soutěže a hry pro děti a rodiče, pořádá SVČ Ivančice. • 22.5. - TANEČNÍ ZÁBAVA
SE SKUPINOU REFLEXY - park na Réně, pořádají házenkáři Ivančice.

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
• 10.5. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY ANEBO POJĎTE
S NÁMI DO POHÁDKY. Pásmo ke Dni matek v podání ochotníků divadla
„Na mýtině“. Pořádá TJ Oslavany - Divadlo Na mýtině.
• 16.5. - ZÁJEZD ZOO DVŮR KRÁLOVÉ A AFRICKÉ SAFARI poznávací zájezd. Pořádá KIS Oslavany.
• 16.5. - 8. ROČNÍK JARNÍHO AEROBIKU V DĚLNICKÉM DOMĚ prezentace 8.30 - 9.30 hod. Startovné: 50 Kč, vstupné: dobrovolné. Více info na
letáčcích ve městě. Pořádá FUNNY AEROBIK TJ Oslavany a KIS Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 21.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční
setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců. • 23.5. v 17.00 hod.
- KONCERT HUDEBNÍHO TĚLESA HRADIŠŤAN. Při příležitosti konání
hudebních slavností 2009 koncert v kostele Sv. Mikuláše. Doprovází ZUŠ
Oslavany. Přdprodej vsupenek v kanceláři KIS v Dělnickém. Tel.: 546 423 283
nebo 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany. • 28.5. v 16.30 hod. - BAREVNÉ
TANEČNÍ ODPOLEDNE.- Vystoupení žáků ZUŠ Oslavany. Dělnický dům.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608,
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 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.
• 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. - 10.00 - 18.00 hod. - THE GATHERING - velký turnaj ve hře MAGIC v KD.
• 12.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici.
• 16.5. v 10.00 hod. - „MIROSLAVSKÝ KOŠT“ - 13. ročník výstavy vín v KD.
Pořádají: Skupina miroslavských vinařů, OS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 17.5. v 17.00 hod. - KONCERT ROMANA HORKÉHO SE SKUPINOU
KAMELOT v Letním kině Miroslav. Před koncertem (cca ve 13.00 hod.) se
uskuteční cyklistický výjezd okolo Miroslavi s několikanásobným mistrem
světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem.
• 23.5. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY NATURAL 95 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
• 7.5. v 9.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST - uskuteční
se výuka na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. S sebou dopravní prostředek,
helmu, pití a 20 Kč. V ceně je pedagogický dozor, výuka jízdy zručnosti,
zdravověda, pravidla silničního provozu, soutěž na dopravním hřišti a ceny
od BESIPU. Předpokládaný konec ve 12.00 hod.
•• 10.5. ve 14.00 hod. - PRO MAMINKY - pásmo kroužků DDM a školní
družiny věnované maminkám k svátku. Velký sál DDM. Vstup volný.
•• 23.5. - LEZENÍ V KUŘIMI - DDM Oslavany pořádá celodenní výlet
na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží
v Oslavanech v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem je v 18.50 hod.
na vlakové nádraží v Oslavanech. Cena výletu: 190 Kč (v ceně je zahrnuto
jízdé, celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný
instruktor). S sebou vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití na celý
den (možnost koupit i v supermarketu). Přihlášky k vyzvednutí v DDM.
PŘIPRAVUJEME: • 30.5. - VÝLET NA STŘEDOVĚKOU TVRZ
HUMMER OD PRAHY. Program: prohlídka středověkého městečka
(tvrze), po celý den otevřená taverna a cukrárna, rytířský turnaj
na histor. středověkém kolbišti, koncert skupiny MAXIM TURBULENC
- velké hudební show a autogramiáda, přehlídka středověkých kostýmů,
půjčovna kostýmů, ukázky šermu, lukostřelba pro děti i dospělé,
trampolína, svezení na koni, zvěřinec. Odjezd v 8.00 hod. od MěÚ
Oslavany, návrat kolem 20.00 hod. Výlet je určen pro rodiny s dětmi. Pro
samostatně jedoucí děti je zajištěn pedagogický dozor. Přihlásit se můžete
do 22.5.2009 v kanceláři DDM a ŠD Oslavany.Více informací a přihlášky
i na www.ddm-oslavany.cz.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 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.
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04. 05. - 17. 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
• 7.5. - v rámci akce III. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE A
ZPĚVU - MAJÁLES proběhnou na náměstí dílničky, ve kterých si děti budou
moci vyrobit dárek pro svoji maminku.
• 14.5. - STŘELNICE CROSS v dopoledních hodinách. Branný závod pro
děti na Střelnici v Moravském Krumlově. Kategorie: 2. - 4. třída ZŠ, 5. - 6. třída
ZŠ, 7. - 9. třída ZŠ. Soutěžící musí prokázat teoretické a praktické dovednosti
a fyzickou zdatnost. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 13.5.2009 v kanceláři
DDM Moravský Krumlov, na tel.: 515 322 770, nebo poštou.
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
• od 2.5. do 15.5. - VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE věnované DNI
ZEMĚ s názvem: „KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ“ v Památníku
Alfonze Muchy na Palackého náměstí.
• 16.5. v 15.00 hod. - GRAND PRIX NA VŠEM CO MÁ KOLEČKA. Jízdy
zručnosti, závody na koloběžkách a další soutěže na všem, co má kolečka - hřiště ZŠ
TGM v Ivančicích. Co s sebou? Např. odrážedlo, koloběžku, trojkolku nebo kolo.
• 16.5. a 17.5. - VANGL CUP 2009 - velký házenkářský turnaj pro kategorii
minižáci za účasti týmů z celé republiky ve sportovní hale na Rybářské ulici
v Ivančicích. Přijďte povzbudit naše hráče!
PŘIPRAVUJEME: • 24.5. do 15.00 hod. - IV. IVANČICKÉ REKORDY.
Tentokrát budeme soutěžit v pojídání koláčů. Těchto soutěží a her se mohou
zúčastnit nejen děti, ale i dospělí. Součástí akce bude doprovodný program
a prezentace činnosti SVČ Ivančice. • 31.5. od 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES
. Ivančický park Réna bude plný pohádek, her a soutěží. Den dětí s námi oslaví
čerti, víla Amálka, piráti z Karibiku, karkulka, Hurvínek a mnoho dalších, kteří jsou
připraveni pomáhat dětem plnit různé úkoly. Diskotékou bude provázet Asterix
a Obelix. Na všechny aktivity srdečně zve kolektiv pracovníků SVČ Ivančice.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 6.5. - EXKURZE „ČESKÁ MALBA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ“. Sraz
v Brně na Husově ulici v 15.00 hod. Vede pan J. Flíček, tel.: 546 452 788.
• 9.5. - „VYCHÁZKA NA STŘÍBSKÝ MLÝN - NEZNAČENÝMI CESTAMI“.
Sraz ve 13.00 hod. u mostu na Réně. Vede paní H. Valová a paní H. Šťastná.
• 16.5. - „17. ROČNÍK POCHODU - Z IVANČIC DO IVANČIC“. Trasy pěší:
45, 30, 23, 12, 6 km, cyklo: 55, 35 km. Prezentace, start a cíl je ve Sportovní hale
od 6.30 hod. do 18.00 hod. Vedoucí akce je paní H. Pokorná, tel.: 776 322 536.
PŘIPRAVUJEME: • 23.5. - „POHÁDKA MÁJE“ - cyklovýlet: Ivančice
- Oslavany - Zbýšov - Zastávka - Ostrovačice - Tetčice - Neslovice - Ivančice.
Vede pan F. Matoušek, sraz v 9.30 hod. na Tržnici U tří kohoutů.
DOPORUČUJEME: • 23.5. - „5. JARNÍ EUROVÝŠLAP 2009“ - Znojmo Retz, pěší trasy: 5, 13, 21 km. Znojemský hrad od 8.00 hod., Retz - stará radnice
16.00 hod. Akce OKČT Znojmo. Více info u pana O. Štastníka, tel.: 602 380
549. Individuální účast. • Na letní základnu Orlické hory - Náchod, která se koná
1.8. - 8.8.2009 jsou ještě 3 volná místa!!! Ubytování s polopenzí pro členy KČT je
270 Kč/den. Možno se hlásit u vedoucí akce p. Hany Šťastné, tel.: 736 401 314.

Absolutní divadlo

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

st 6.5. ve 20.00
so 9.5. ve 20.00
ne 10.5. v 18.00

SPIRIT
Akční film USA
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Rodinná komedie USA

st 13.5. ve 20.00

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Komedie USA

so 16.5. ve 20.00
ne 17.5. v 18.00

KURÝR 3
Akční komedie USA / Francie

st 20.5. ve 20.00 SEX DRIVE
Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

ne 3.5. ve 17.00

LOVECKÁ SEZÓNA
Animovaná komedie USA

st 6.5. v 17.00

PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka ČR

ne 10.5. ve 20.00

MARLEY A JÁ
Komedie USA

st 13.5. v 18.00

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3
Film USA

ne 17.5. ve 20.00

NENAROZENÍ
Horor USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

ne 3.5. v 19.00

DENÍK NYMFOMANKY
Erotický film Španělsko

so 9.5. v 19.00

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Komedie USA

ne 10.5. v 19.00

STRÁŽCI
Sci-fi USA

so 16.5. v 17.00

MARLEY A JÁ
Komedie USA

ne 17.5. v 19.00

RŮŽOVÝ PANTER 2
Komedie USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

čt

7.5. ve 20.30

pá 8.5. ve 20.30
so 9.5. ve 20.30
pá 15.5. ve 20.30
so 16.5. ve 20.30

VALKÝRA
Drama USA
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný film ČR
NESTYDA
Film ČR
AUSTRÁLIE
Dobrodružný film Austrálie
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3
Film USA

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.

• 5.5. - R. COONEY: 3+3=5, komedie, režie: Arnošt Chlubil.
Připravujeme: • 18.5. v 19.30 hod. - VE CHŘTÁNU DRAKA ANEB
POHÁDKA PRO DOSPĚLÉ - režie: Tolis Kadlec. • 24.5. v 15.00 hod. POHÁDKA VODNÍKA PLOUTVIČKY - režie: Miloš Břunda.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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.
POZOR ZMĚNA: celodenní kurz pletení z pedigu VYPLETENÁ SOBOTA
se bude konat v sobotu 6. června 2009. Bližší info na 602 782 280.
• 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.
• KLUB MIMINKO - Je určen pro maminky s dětmi do dvou let. Kromě
hraní s dětmi si maminky můžou spolu popovídat a předat si navzájem své
zkušenosti. Každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Vede: Monika Součková
• PORADNY - „Co se skrývá v našich dětech“ a „Homeopatie pro děti“ - vede
RNDr. Alena Bratková, objednávky: tel. 777 332 239. „Laktační poradna“ - vede
vyškolená laktační poradkyně Lucie Třísková na tel. 737 461 761. „Co má Země
ze mě“ - eko-poradna, inspirativní nástěnka s tipy pro domácí ekologii

Pod záštitou a s podporou Města Miroslavi
Vás srdečně zveme na již tradiční

EXKURZI ZA PŘÍRODNÍMI
PAMÁTKAMI MIROSLAVSKA
neděle 3. května 2009
Sraz účastníků: ve 13:00 hodin v Miroslavi
na silnici k Hostěradicím za evang. hřbitovem
Délka trasy asi 6km. Doporučujeme terénní obuv
a turistické oblečení do případné nepohody...
Předpokládané ukončení
kolem 18. hodiny v Miroslavi.
Odborní vedoucí:
Mgr. Bronislav Gruna (botanika)
RNDr. Erik Schwarzbach (botanika)
MVDr. Julius Klejdus (ornitologie)

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli - otevřen od 28.3. do 1.11.2009 - PÁ, SO, NE, stát. svátky:
10.00 - 17.00 hod. Od 27.6. do 6.9.2009: ÚT - NE, 10.00 - 17.00 hod. Vstupné:
plné: 30 Kč, senioři: 20 Kč, děti, studenti: 15 Kč. Mimo otvírací dobu se vstupné
zvyšuje o 100%. Fotografování: 30 Kč, kamera: 50 Kč, fotografování svatby:
200 Kč, natáčení komerční: 5.000 Kč + 1.000 Kč za každou hodinu.
• Synagoga - otevřena od 27.6. do 13.9.2009 - sobota, neděle, státní svátky:
10.00 - 17.00 hod. Vstupné: plné: 15 Kč, děti, studenti, senioři: 10 Kč.
• Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otvírací dobu na KIC
města Dolní Kounice - tel./fax: 546 420 005, 739 652 980, e-mail:
kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• do 31.5. od 10.00 do 17.00 hod. - VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRA
KISELJOVA. Synagoga
• 5.5. v 18.15 hod. - MŠE V KAPLI SV. ANTONÍNA KE CTI SV. GOTHARDA
• 8.5. od 13.00 do 22.00 hod. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ
SLAVNOSTI. Masarykovo náměstí.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
Ivančice - po 28. říjnu 1918

Do Ivančic přišla první zpráva o vyhlášení samostatného československého státu 29. října v ranních hodinách a ihned se rozšířila
po celém městě. Okamžitě zavlály na domech prapory v národních
barvách a dospělí i mládež ozdobili své oděvy stužkami a jinými
symboly československé státnosti. Ještě odpoledne 29. října se na
radnici sešli zástupci ivančických stran a zvolili podle pražského
vzoru místní národní výbor, do jehož čela byl zvolen obvodní lékař
a sokolský starosta MUDr. František Fišer. Národní výbor se ujal
správy ve městě a vyzval obyvatele Ivančic ke klidu. Prvořadým
úkolem bylo zajištění zásobování města potravinami a podařilo se
dokonce zajistit dovoz životně potřebných surovin.
Dne 3. listopadu se na ivančickém náměstí shromáždilo velké
množství lidí. Ke shromážděným manifestantům promluvil o významu státního převratu a vzniku nového státu předseda národního
výboru MUDr. František Fišer. Na náměstí hrála hudba, defilovali
členové spolků, Sokolové, hasiči a na závěr zazpívali účastnici
shromáždění hymnu „Kde domov můj“. S budovy okresního soudu
byla sňata tabulka „Náměstí Františka Josefa“ a na její místo byla
zavěšena tabule s původním pojmenováním „Náměstí Františka
Palackého“. Odstraňovaní rakouských symbolů bylo provedeno
i na ostatních budovách a předmětech.

Příkaz ke sloučení obou obcí v Ivančicích

Po vzniku národního výboru, který reprezentovali výhradně čeští
obyvatelé města, bylo staré městské zastupitelstvo v čele se starostou
Josefem Kočím vyzváno k odstoupení z funkcí a uvolnění míst nové
politické garnituře. Až po intervencích a nátlaku okresního výboru
členové starého zastupitelstva odstoupili. Jejich místa v městské samosprávě zaujali členové tzv. obecního správního výboru, jmenovaného
okresním hejtmanstvím 21. listopadu 1918. Předsedou tohoto výboru
byl vládní komisař Jan Seka a tvořilo jej dalších 24 českých členů.
Ivančice byly od roku 1864 městem s českou samosprávou
a s velkou převahou českého obyvatelstva. Dle Chytilova adresáře bylo
v roce 1910 v Ivančicích 3925 Čechů a 151 Němců. Proto přivítali
občané Ivančic politickou změnu a tak mohla nastoupit nová garnitura
ve vedení města bez větších potíží.
Zbývalo vyřešit ještě jeden zásadní problém a tím byla nesmyslná
existence dvou politických obcí v jednom městě. Stále ještě existovala samostatná židovská politická obec. Proto byl vládním komisařem
židovské politické obce jmenován národním výborem J. Vávra, ředitel
české školy, který byl občanem židovské obce. Poslední starosta Židovské obce Samuel Jellinek (byl starostou od roku l893) předal obec
J. Vávrovi bez nadšení, ale i bez náznaku protestu, protože zřejmě čekal i horší důsledky za prorakouské postoje a germanizaci.
Dne 20. listopadu l9l8 se konala v židovské radnici ustanovující
schůze správní komise pro řízení obecních záležitostí židovské obce.
Převzetí správy Židovské obce bylo prvním krokem ke sloučení obou
ivančických obcí. O sloučení s městskou částí Ivančic se správní
komise židovské obce jednomyslně usnesla 7. ledna 1919. Židovská
politická obec (stále ještě Judengemeinde Eibenschutz) byla oficiálně rozpuštěna a sloučena s městskou částí 25. července 1919. Na
posledním zasedání správní komise 13. srpna 1919 předal J. Vávra
vládnímu komisaři města Ivančic J. Sekovi majetek a spisy zanikající Židovské obce. Ještě před obecními volbami v červnu 1919 bylo
v Židovské obci provedeno poslední sčítání. V obci žilo 329 Čechů,
123 Židů, 6 Němců a 2 Jihoslované. Podle náboženství bylo v obci
330 katolíků, 129 židů a 1 pravoslavný.
Jiří Široký

starosta Josef Kočí

vládní komisař Jan Seka

01.05.2009

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Založení české měšťanky v Krumlově
„Žáci a učitelé, dnešní i budoucí a každý, kdo do školy vstupuje, nechť si uvědomí, že budova byla vystavěna jen obětavostí
drobných českých lidí a proti
vůli mocných“ (Jan Karásek,
školní inspektor).
V letošní roce si připomínáme sté výročí otevření Českých
měšťanských škol v Moravském
Krumlově. Posláním měšťanských škol bylo poskytovat dětem
rolníků a živnostníků vzdělání
vyšší, než mohla dát obecná škola.
V Moravském Krumlově existovala od roku 1872 měšťanka s vyučovacím jazykem německým.
Česky mluvící děti měly ztížený
přístup k vyššímu vzdělání, které
otevíralo možnosti lepšího hmotného zabezpečení a společenského
postavení. Ze zákona povinné
bylo absolvování obecné školy.
Měšťanky byly školy výběrové.
Doba zakládání české měšťanky byla v Moravském Krumlově
také obdobím vyhrocených národnostních sporů. Jejich kořeny
jsou prastaré, ovšem ve druhé polovině 19. století se vztahy mezi
českou a německou národnostní
skupinou velmi vyostřily. V Moravském Krumlově bylo německy mluvící obyvatelstvo početně
v menšině. Díky své ekonomické
síle a tehdejšímu volebnímu
systému však Němci ovládali
komunální politiku. Většinového vlivu na krumlovské radnici
potom využívali mimo jiné také
k obstrukcím při povolování
české měšťanské školy. Projevy
národnostního nepřátelství byly
dlouhodobé a oboustranné.
Staré triviální školy před školskou reformou v roce 1869 bývaly
často z hlediska vyučovacího
jazyka oboujazyčné. Obvykle se
české děti nižších ročníků učily
v mateřském jazyce, starší třídy
pak v němčině. Když v roce 1869
nový školský zákon garantoval
každému vyučování v mateřském
jazyce, chtěli nezřídka rodiče i
vedení českých obcí zachovat
oboujazyčné vyučování, protože
dobrá znalost němčiny zajišťovala
dětem lepší budoucnost. V roce
1872 rozhodlo německé vedení
krumlovské radnice o přeměně
oboujazyčné školy na německou
obecnou školu s jediným vyučovacím jazykem německým, i
když většina školou povinných
dětí v Moravském Krumlově
byla z českých rodin. Trvalo pak
celých 17 let, než byla z iniciativy českých vlastenců otevřena
česká obecná škola.
Mezitím v roce 1872 vznikla při
německé obecné škole také měšťanka s německým vyučovacím
jazykem. První česká měšťanka
na tehdejším moravskokrumlovském okrese vznikla v roce 1898
v Hrotovicích. Nejen v samotném
Krumlově, ale především v okolních obcích bylo mnoho nadaných českých dětí a existovala
oprávněná potřeba založení české
měšťanky také v okresním městě
Moravském Krumlově.
Dnes již nelze přesně zjistit,
kdy a kdo přišel s myšlenkou na
zřízení Českých měšťanských
škol v Krumlově. Za iniciátora
všeho dění kolem založení české
měšťanky je většinou označován
agilní školní inspektor František
Charvát. Od roku 1883 byl ředitelem české měšťanky v Ivančicích. Později jako okresní

školní inspektor byl v neustálém
kontaktu s učiteli českých škol a
udržoval četné společenské styky
s českými vlastenci celého okresu. Pravděpodobně on přesvědčil
advokáta Dr. Štolla, lékaře Dr. E.
Haizla, faráře Petersburga a další
k usilování o českou měšťanku.
Prvním konkrétním krokem,
který máme doložen v úřední
agendě, byla žádost o zřízení českých měšťanských škol. Text žádosti sepsal Dr. Štoll a předložil ji
k projednání 22. prosince 1907 na
schůzi Okresního hospodářského
spolku. 7. ledna 1908 byla stejná
žádost s podpisy starostů okolních
obcí doručena zemské školní radě.
V žádosti byl za sídlo školy zvolen
Moravský Krumlov, protože ležel
v centru obvodu a s okolními obcemi byl spojen dobrými silnicemi.
Na základě této žádosti vydala
zemská školní rada 30. ledna 1908
výnos, kterým byl zjišťován zájem
obcí kolem Moravského Krumlova o spojení v jednu školní obec
za účelem založení měšťanských
škol. I když potřeba českých škol
měšťanských byla všeobecně vnímána, bylo třeba usilovného přesvědčování. Záležitost se vyvíjela
pomalu a k ustavení nové místní
školní rady došlo až 27. června.
Do rady byli zvoleni zástupci
13 zúčastněných obcí: Bohutice,
Dobelice, Dolní a Horní Dubňany,
Dobřínsko, Jamolice, Lesonice,
Rokytná, Petrovice, Vedrovice,
Vémyslice, Polánka a Rakšice.
Obce sdružené do obvodní školní rady na sebe mohly vzít pouze
břemeno tzv. věcných nákladů,
tj. výdajů na provoz školy. Na
pořízení školní budovy však jejich
síly nestačily. Obecní rozpočty
byly napnuté, protože mnohé
obce teprve nedávno postavily
budovy svých obecných škol. Za
účelem pořízení vhodných prostor

Novostavba Českých měšťanských škol na pohlednici z roku 1912

žádáno o povolení soukromých
měšťanských škol. Toto bylo zcela
v kompetenci zemské školní rady
a ani německá strana neměla na
soukromou českou školu žádný
vliv. České soukromé měšťanské
školy v Krumlově byly povoleny
výnosem zemské školní rady dne
9. srpna 1909 a otevřeny 15. září
téhož roku. Výuka začala v zapůjčených prostorách v horním patře
Občanské záložny, v budově, kde
dnes sídlí gymnázium.
Takto v provizorních podmínkách a s provizorním statutem
začalo vyučování ve vytoužené
české měšťance. Pro české vlastence toto nebyl cíl, spíše počátek
nejtěžší fáze. V následujících
letech bylo třeba přijímat další
žáky a rozšiřovat počet tříd, proto
se stala velmi naléhavou stavba
nové školní budovy. Současně
s tím bylo nutné vést náročné
právní a politické spory za prosazení veřejné školy v Moravském
Krumlově, protože soukromá
škola nebyla zcela plnohodnotná
a také neúnosně zatěžovala roz-

Pamětní deska MUDr. Emanuelu Haizlovi na chodbě školy

pro české měšťanské školy byl
založen spolek Matice moravskokrumlovská. Ustavující schůze
Matice se konala 5. dubna 1908.
Předpokládané náklady na
stavbu školy byly vysoké, proto
Matice
moravskokrumlovská
spojila síly s Ústřední maticí
školskou v Praze, která v Moravském Krumlově měla místní odbor a zajišťovala zde fungování
české soukromé obecné školy.
Zřízení českých škol ve městě
s německou správou narazilo z
německé strany na takřka nepřekonatelný odpor. Česká strana
s tímto vývojem počítala. Přípravy
na otevření školy již pokročily,
a tak po zamítnutí povolení pro
veřejné školy bylo obratem po-

počet zřizovatele.
Stavba nové školy byla pro
Matici
moravskokrumlovskou
velkým břemenem. I přes finanční
pomoc Ústřední matice školské
si musela opatřit úvěr a sehnat
potřebné peníze na splácení.
Zajišťování potřebných financí
spočívalo především na bedrech
Dr. Emanuela Haizla, pokladníka
Matice moravskokrumlovské. Vypracoval program, obrátil se s provoláním k veřejnosti a organizoval
veřejné sbírky v okolních obcích.
Když bylo nejhůř, neváhal velkoryse podpořit rozpočet Matice také
osobní půjčkou. Velkou podporu
měla Matice také ze strany Občanské záložny, která bezplatným zapůjčením svých prostor umožnila

počáteční provizorní provoz školy
a na stavbu nové budovy velkoryse darovala 10 000 Kč. Další úvěr
však již byl nad její možnosti. Ten
se nakonec podařilo zajistit v Občanské záložně ve Vémyslicích.
Významným zdrojem financí
byly veřejné sbírky. Ve všech
vesnicích školního obvodu byly
umístěny přenosné a uzamykatelné „pokladničky“. Správou pokladničky byl zpravidla pověřen
starosta. Matice měla také vlastní
prostředky z členských příspěvků.
Sbírky na české školství měly
rozmanitou formu a celonárodní
charakter. Široce rozšířený byl
prodej „matičních“ předmětů
denní potřeby. Oblíbené byly
například matiční zápalky, zubní
pasta „Libuše“, krém na boty, čaj
nebo příležitostné pohlednice.
Obchodníci byli povinni odvádět
z prodaného zboží určitý díl do
rozpočtu Ústřední matice školské.
Jednání o povolení stavby započalo kolem poloviny července
1910 a vleklo se skoro celý rok.
Stavební čára byla konečně povolena 14. května 1911 pod podmínkou, kdy se česká strana musela
písemně zavázat, že se po tři volební období nezúčastní voleb.
Dne 2. ledna 1912 se soukromé
školy měšťanské přestěhovaly do
svých nových místností. Novou
školu bylo nutné vybavit nábytkem, nářadím, kabinety. Celkové
stavební náklady včetně stavebního místa a zařízení interiéru
dosáhly asi 150.000 K. Subvence
Ústřední matice školské v Praze
činila 60.000 K. Občanská záložna v Moravském Krumlově
darovala 10.000 K. Úvěr na zbylé stavební náklady poskytla
Občanská záložna Vémyslice.
Tento úvěr se zavázela Matice
moravskokrumlovská pravidelně
splácet včetně úroků.
Během války bylo pozastaveno splácení úvěru. Obrat nastal
počátkem roku 1918, kdy byl
z vojenské služby propuštěn ředitel školy Alois Stehlík, který se
ujal starosti o splátky. Podařilo se
získat dotace ministerstva sociální péče 25 000 K. Dalších 25 000
K dluhu převzala Ústřední matice
školská v Praze. Dobře organizovanou sbírkovou činností se podařilo za dva roky zbývající částku splatit. Do konce roku 1920
byla budova pro české měšťanské
školy do haléře splacena.
K významnému výročí vydala
Základní škola Klášterní publikaci „Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově“.
Kniha je již v prodeji.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi

01.05.2009
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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: 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 řád.
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
Auto - moto

prodám
•• Ford Escort 1,8 TD, r. v. 1997, STK
do 10/2009, stříbrná metalíza, 1. majitel, koupeno v ČR, najeto 120.000
km, mlhová světla, el. střešní okno,
garažované. Cena: 35.000 Kč, velmi
výhodná koupě! Tel.: 775 337 779.
•• Daewoo Tico ve výborném stavu.
Cena: 50.000 Kč. Tel.: 602 886 958.
•• Felicii Combi, r. v. 2001, STK
01/2011, tažné zařízení, rádio s CD,
dálkové ovládání, centrální zamykání, zamykání zpátečky, sada kol se
zimními pneu, zahrádka, dobrý stav.
Tel.: 732 449 959.
•• Babetu dvourychlostní, najeto
1.000 km, bílá barva, ve výborném
stavu + náhradní díly. Cena: 6.000 Kč,
nutno vidět. Tel.: 773 090 185.
•• náhradní díly na Fiat 126 p Maluch. Tel.: 737 830 942.
Byty - nemovitosti
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 2+1
v OV s garáží a zahrádkou Dolní
Kounice, 57 m2, 1 NP, 1,3 mil. Kč /
byt 1+1 v OV Ivančice, 37 m2, 1 NP,
850 tis. Kč / RD 5+1 Vysoké Popovice, zahrada 850 m2, po kompletní
rekonstrukci, 3 mil., k jednání. Více
info na: www.acity.cz, nebo na tel.:
605 749 319.
•• RD v Nové Vsi u Oslavan, dvůr,
zahrada. Cena: 2.650.000 Kč. Tel.:
723 404 602.
•• pozemek 3/4 ha, orná půda v katastrálním území Ivančice - Němčice.
Cena dohodou. Tel.: 602 503 375.
nabízím pronájem
•• pronajmeme menší byt v Ivančicích. Více informací na tel.: 737
114 435.
hledám pronájem
•• podnájem bytu v Miroslavi, prosím nabídněte. Tel.: 776 115 282.
Stavba - zahrada
koupím
•• obraceč sena za VARI. Tel.: 724
415 565.
prodám
•• jednofálcové křidlice (celkem 380
ks), pálené, dobrý stav. Cena: 3 Kč/ks.
Tel.: 604 281 294, 604 289 017.
•• stavební vysouvací kozy, 5 kusů.
Tel.: 721 954 317, 737 884 165.
•• repasovanou benzínovou sekačku
trávy zn. Alko Orion 46 BR. Jedna
výška sečení. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
724 416 004.

Vybavení domácnosti
prodám
•• psací stůl světlé barvy se čtyřmi
šuplíky. Cena: 500 Kč. Foto možno
poslat mailem. Tel.: 603 598 895.
Elektro a elektronika
prodám
•• lednici s mrazákem zn. Ardo,
sporák zn. Indesit se sklokeramickou
deskou a grilem, vše jako nové, cena
dohodou. Tel.: 777 854 348.
•• televizor zn. Mascom MC 3740
M3 s vestavěným DVD, úhlopříčka
37 cm, TXT, stříbrná barva. Cena:
2.000 Kč. Foto možno poslat mailem.
Tel.: 603 598 895.
Vše pro děti
prodám
•• dětské kolo pro dítě ve věku
od 6 do 8 let, kopačky Mizuno, vel.:
7, kopačky Adidas, vel.: 6, vše málo
používané. Tel.: 603 243 497.
•• pěkné oblečky na kluka, vel.: 56-86.
Balík za 500 Kč, nebo 1 kus 15 Kč - 45
Kč. Tel.: 732 720 355. Ivančice.
•• kočárek „golfáč“, polohov. opěrka
zad i nohou, nákupní košík, zimní nánožník, slunečník a pláštěnka v ceně.
Cena: 500 Kč. Tel.: 606 401 755.
•• kočárek kombinovaný po 1 dítěti,
velmi pěkný, poloh. opěrka zad, přenoska na dítě, nafuk. kola. Cena: 2.000
Kč. Foto pošlu v mms. V případě i
starší postýlku. Tel.: 722 165 491.
Zvířata
prodám
•• krásnou hravou fenku šarpeje bez
PP, stáří 6 měsíců, rodinné důvody.
Tel.: 731 466 796.
•• 2 kanárky, 2 korely, 2 rozely + 3
klece. Zn.: Levně. Tel.: 775 225 525.
•• koťata pouze do dobrých rukou,
1 kocourek a 2 kočičky, za symbolickou cenu. Tel.: 604 505 687.
•• pudl Toy harlekýn, černo-bílý,
černý s pálením, plně vakcinovaní,
umazlení, pouze do dobrých rukou
a podmínek. Tel.: 732 838 992.
Různé
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• slunečník samostatně stojící, masívní
konstrukce, výsuvný, barva zelená, průměr 4 m. PC: 7.800 Kč, nyní: 5.500 Kč.
Zn.: Nevhodný dárek. Tel.: 604 281 294,
604 289 017.
•• násadová vejce slepic plemeno Araukana. Tel.: 774 585 936. Ivančice.
•• konzumní brambory. Cena: 5 Kč/ 1
kg. Tel.: 721 428 726.
•• propanbutanové láhve, 2 ks, 30 kg.
Tel.: 721 954 317, 737 884 165.

Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299,
okres Znojmo, příspěvková organizace pořádá

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Ve dnech 20. a 21. května 2009 vždy od 9.00 do 15.00 hodin.
Zápis proběhne v MŠ M. Krumlov, Husova 299, okres Znojmo,
včetně odloučených pracovišť na ul. Palackého 103 a S.
K. Neumanna 1022. Rodiče, kteří chtějí zapsat svoje děti k
předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009 - 2010 si v termínu
od 4. do 7. května 2009 vyzvednou na ředitelství MŠ Husova nebo
na odloučených pracovištích Palackého a S. K. Neumanna
„Přihlášku dítěte do MŠ“ a „Evidenční list dítěte“.
K zápisu, který proběhne na ředitelství MŠ Husova, přinesou rodiče
vyplněnou přihlášku, evidenční list dítěte - potvrzený dětským lékařem a
občanský průkaz. Děti budou přijímány ne podle pořadí podání přihlášky,
ale podle kriterií stanovených MŠ projednaných v Radě města. KRITÉRIA
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K DOCHÁZCE DO MŠ:1. děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky 2. děti k pravidelné celodenní docházce,
které k 1.9.09 dosáhnou věku 4 let s trvalým bydlištěm v M. Krumlově,
3. děti k pravidelné celodenní docházce, které k 1.9.09 dosáhnou věku 3 let
s trvalým pobytem v M. Krumlově, 4. děti k pravidelné polodenní docházce,
které k 1.9.09 dosáhnou věku 4 let s trvalým pobytem v M. Krumlově,
5. děti k pravidelné polodenní docházce, které k 1.9.09 dosáhnou věku
3 let s trvalým pobytem v M. Krumlově, 6. děti přihlášené k docházce
nepřevyšující 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci s trvalým pobytem v M.
Krumlově, 7. děti z jiných obcí přihlášené k docházce do MŠ v M. Krumlově.
V případě shody kriterií u více dětí bude rozhodující věk dítěte (od nejstaršího
dítěte v daném kritériu).
Jitka Smejkalová - ředitelka mateřské školy

•• výjimečnou sběratelskou kuriozitu
- knížku „Menšíčkova evančická
dobrodružství“ s osobním věnováním
a podpisem autora K. Antonína (z roku
1999). Tel.: 603 304 516.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
Seznámení
•• muž 28/180, snad pohledný a
sympatický, nekuřák z vesnice, se rád
vážně seznámí s dívkou nebo mladou
ženou. Děti nejsou překážkou. Tel.:
773 512 766.
•• pohledná, vdova hledá vhodný protějšek. Prosím ozvi se. Tel.: 515 322 135.
•• hledám správnou a veselou ženu
do 35 let, která mě bude milovat
z celého srdce a bude doprovázet životem a prožívat krásné chvíle. Tel.:
723 256 164.
•• muž z Mor. Budějovic, nekuřák,
kutil s vlastním zázemím, který se
velmi rád stará o domácnost hledá
milou, hodnou a tolerantní ženu do
65 let, nejlépe z okolí Brna, Znojma,
Hradiště, Veselí nad Moravou, Kyjova. Tel.: 739 941 685. Zn.: Najdu Tě?
•• svobodný muž 30/185/80, nekuřák
hledá štíhlou ženu pro společný život.
Jsi také sama? a chceš to změnit? Tel.:
724 933 064.
•• blonďatá holka 46/168/68 hledá
pohodového kluka, který má také rád
přirodu, výlety, chybí mu pohlazení
a nechce být sám. Tel.: 732 156 566.
Zaměstnání a brigády
•• Pro rozšíření nového týmu přijmeme
na HPP automechanika a prodejce automobilů. Požadujeme: samostatnost,
kreativnost, komunikativnost, časovou
flexibilitu, vysoké pracovní nasazení,
znalost PC (Word, Excel, Microsoft
Outlook, Internet Explorer). Více informací na e-mail: info@piras.cz.
•• přijmeme automechanika - autoelektrikáře. Životopis možno zasílat
na e-mail: obchod@hitl.cz, nebo na adresu: HITL s. r. o., Dobelice 57, 672 01
Moravský Krumlov. Tel.: 515 323 495.
•• Stavební a obchodní firma hledá
vhodného kandidáta/kandidátku na
pozici - SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ.
Očekáváme: SŠ vzdělání ekonomického směru, znalost podvojného
účetnictví, znalost daňové problematiky, dobrá znalost práce s PC, praxe
v oboru min. 3 roky podmínkou.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na: osp-mk@volny.cz.
Tel.: 515 322 341, 736 485 212.
•• hledám za sebe schopnou náhradu
na pozici číšníka do hotelu Epopej
v Moravském Krumlově, nejlépe absolventa SOU (maturita výhodou). Nástup
od 1.6.09, popřípadě dříve, na zkušební
dobu. Více info na e-mail: rge@seznam.cz, nebo na tel.: 728 296 337.

•• přijmeme mladší důchodkyni na výpomoc do cukrářské výroby z Dobelic
a blíz. okolí. Více na tel.: 515 323 279.
•• přijmu brigádní výpomoc do obchodu na 2-3 měsíce. Informace na tel.:
603 534 626.
•• Staňte se AVON LADY! Avon
Cosmetics nabízí možnost přivýdělku studentkám, maminkám na MD
a ženám všech věkových kategorií se
zájmem o kosmetiku. Žádné vstupní
poplatky, naopak vše do záčatku
zdarma! Více info na: 731 189 043.
•• Vyhlašujeme výběrová řízení na
pozici INSTALAČNÍ A SERVISNÍ
TECHNIK. Požadujeme znalost hardwarové problematiky, OS Windows,
protokol TCP/IP, DVB-S a DVB-T
příjmu. Nabízíme nadprůměr. mzdu,
školení, stravenky, automobil, notebook, mobilní telefon... Předpokládaný nástup v červnu 2009. Životopisy
zasílejte na: info@mkrumlov.net.
•• hledám zručného a spolehlivého
uměleckého kováře na brigádu, nebo
na ŽL. Tel.: 737 974 174. Ivančice.
•• přijmu 3 - 5 lidí na HPP, zajímavá
práce, denně provize. Více informací
na tel.: 774 767 776.
•• Rozšiřte náš úspěšný tým. Hledáme
spolupracovníky do kanceláře. Tel.:
728 434 332.
•• kadeřníka (ci) pro rozšíření služeb
studia v Ivančicích. Částečná klientela,
prostory zajištěny, nutno vybavit. Tel.:
607 747 533.
•• hledám brigádu, výpomoc v odpoledních hodinách, nebo o so + ne, do
restaurace, pokojská, pomocná síla,
apod. Předem děkuji za nabídky. Tel.:
724 770 605.
•• studentka hledá jakoukoli brigádu
(např. v restauraci, v obchodě...), v okolí Miroslavi. Tel.: 720 383 388.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nejrychlejší a nejvýhodnější
půjčka v regionu. Vhodné pro
MD, ID, důchodce, UP. Vyřízení
po telefonu. Bližší info: 605 720 362.
•• Nemůžete do banky a potřebujete
peníze? Zavolejte - pomůžeme všem.
Registr nevadí!!! Stačí platný OP
a trvalý pobyt v ČR. Více informací
na tel.: 737 677 149.
•• Půjčky od 5.000 Kč do 1.000.000
Kč a hypotéky pro zaměstnance,
ženy na MD, ID, důchodce do 75 let
a OSVČ. Více informací na tel.:
737 929 848, 739 938 997.

Beseda nad knihou

SOČSKÁ FRONTA

SE SPOLUAUTOREM A MIROSLAVSKÝM RODÁKEM
MARKEM PAVLÍKEM
ve čtvrtek 7. května 2009, začátek v 19.00 hodin
v bývalé statkové jídelně na rohu křižovatky u Fruty.
Srdečně zvou pořadatelé z občanského sdružení „SPOLEČNĚ“

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

MR KSČM v Moravském Krumlově Vás srdečně zve na

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE

která se koná v pátek 1. května 2009 od 8.00 hodin
v areálu Vrabčího hájku v Moravském Krumlově.
Hosty oslav budou: člen VV - ÚV KSČM: Zdeněk Zimola a krajský
zastupitel: Ing. Petr Krátký. K poslechu a dobré náladě bude hrát
a zpívat soubor FANTAZIE. Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení
a bohatá tombola.

Město a MěKS M. Krumlov zve širokou veřejnost na

FLORIÁNSKÝ JARMARK

v sobotu 9. května 2009 od 8.00 hodin
nám. T. G. Masaryka - Moravský Krumlov.
Program: v 8.30 hodin - dechová hudba „NAŠE KAPELA“,
v 9.15 hodin - orientální tance JAWAHIR a ROZTLESKÁVAČKY
při DDM M. Krumlov, v 9.30 hodin - skupina historického šermu
TARANIS, v 10.00 hodin - MAŽORETKY, AEROBIC A COUNTRY
TANCE při ZŠ D. Dubňany, v 10.30 hodin: skupina historického
šermu TARANIS, ukázky kovářského řemesla
- UČNI SOŠO a SOUŘ M. Krumlov.

Skupina rybářů Olbramovice pořádá oblíbené

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

v den státního svátku 8. května 2009 na rybníku RAŠELÁK.
Start závodu: v 6.00 hodin, střídání místa: v 9.00 hodin,
ukončení závodu: ve 12.00 hodin.
Občerstvení zajištěno (pivo, limo, káva, atd...), tolstolobik na způsob
pana Malého, uzená cigára pana Šimka. Po skončení závodu
a vyhlášení vítězů bude slosována bohatá tombola!!! Startovné
dospělí: 150 Kč, děti do 15 let: 100 Kč.
Bližší info: http://www.raselak.webnode.cz.
Při novém napuštění rybníku byla provedena velmi kvalitní
násada kaprů různé míry o celkové váze přes 600 kg !!!
Srdečně zvou příznivci PETROVA CECHU.
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.

Sbor dobrovolných hasičů v Ivančicích
Vás srdečně zve na

130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU

které se koná v sobotu 16. května 2009 v parku na Réně.
Ukázky techniky v hasičské Zbrojnici od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Začátek ukázky mladých hasičů v 15.00 hod.
Od 16.00 hod. bude hrát kapela „DOLŇÁCI“,
občerstvení zajištěno. Vstupné: děti zdarma / dospělí: 50 Kč.

ZO ČSCH
Suchohrdly u Miroslavi - Damnice Vás srdečně zve na

XV. MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
která se koná 30. - 31. května 2009.
K poslechu hraje v odpoledních hodinách „VEDROVANKA“.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno po celou dobu výstavy.
Srdečně zvou pořadatelé.

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

2. 8. - 15. 8. 2009

Cena: 3.800 Kč, zálohu, která činí: 1.900 Kč - poslední volná
místa! 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.

ZŠ a MŠ OLBRAMOVICE Vás srdečně zve na

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
A DNE MATEK

ve čtvrtek 7. května 2009
Program: 16.30 hodin: vystoupení u Památníku obětem 2. sv. války
(před školou). 17.00 hodin: vystoupení „Z pohádky do pohádky“
(tělocvična školy). 18.00 hodin: zahájení prohlídky školy a její
nové přístavby. V budově školy můžete zhlédnout výstavu výtvarné
soutěže „Z pohádky do pohádky“. Těšíme se na Vaši návštěvu!

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.

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 10/09 - vyjde 15. kvěna 2009, uzávěrka 12. května 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Odměna
Ohlédnutí za letošní
i za nejmenší Oslavanskou padesátkou
rybku
Letos vítal účastníky Oslavanské padesátky, která se konala 18. dubV pátek 8. května proběhnou
na nově opraveném rybníku
Suchánek společné závody vidomých a nevidomých rybářů.
Zahájení lovu je v 6.00 hodin,
ukončení závodů ve 12.00 hodin.
Od 5.00 hodin je možné zakoupit
místenky přímo na Suchánku. Pro
všechny rybáře i návštěvníky je
připravena smažená ryba, uzená
cigára a vepř na rožni. V sobotu
9. května zde budou závodit mladí
adepti Petrova cechu. Pro vítěze
všech kategorií jsou připraveny
hodnotné ceny. Zkrátka nepřijde
ani rybář, který uloví nejmenší
rybu. Cenu útěchy, láhev dobré
whisky, předá poslanec Ladislav
Skopal. Generálním partnerem
akce je Skupina ČEZ.

na, zářivý den jak na objednávku. Tentokrát byla v plné míře využita
trasa po žluté turistické značce od novoveské hájenky na Malou skálu.
Podle zápisu v kronice se tato klasická turistická cesta nad údolím řeky
Oslavy s úchvatnými výhledy setkala s nadšením.
Začátek, stezka po žluté nad „Lipnem“, byl poněkud obtížný. Dokonce pro jednoho účastníka, koně, přímo nepřijatelný. Takže jeho
majitelka se musela vrátit a náročné místo obejít. Dále již byly chodníky bezpečné, i když některým účastníkům orientace v terénu a značné
převýšení na některých úsecích „daly zabrat“.Někteří cyklisté se zase
domáhali oddělení tras pro cyklisty od pěších, jejichž velký počet bránil rychlým kolům v jízdě. To ovšem neplatilo o posledním úseku pro
padesátkaře, kam pronikli jen dva pěší „drsňáci“.Možná budou muset
organizátoři na některých místech příště vylepšit značení, zvláště
u odbočení ze společných tras.
Na trase byla 3 kontrolní stanoviště a také občerstvení. Po návratu
obdržel každý účastník „Vandrovní list“ a mohl svůj názor vyjádřit
v kronice. Podle těchto zápisů i ústního vyjádření byla letošní „Padesátka“
nejvydařilejší za poslední léta. Také počet účastníků 434 mluví za vše. Pro
zajímavost nejstarší pochodník nar. 1927 byl z Rokytné a ušel 40 km. Nejmladní účastník ročník narození 2008 byl z Biskoupek. Oslavanští Junáci

Jarní cena Brna - Mercedes versus Audi
Jarní cena Masarykova okruhu
zahájila letošní ročník Mezinárodního mistrovství ČR v závodech automobilů na okruzích.
Kvalifikaci na sobotní vytrvalostní závod Divize 4 ovládly
vozy Mercedes-Benz C-Klasse
AMG DTM /Sauto.cz Racing
Team/ před Audi A4 DTM z Bo-

Foto: Květoslav Adam

hemia Racing Teamu. Na start
závodu se postavilo více než
třicet vozů. Po třech hodinách
projela cílem vítězně posádka
Nimč, Janiš, Kox a Charouz, kteří
se svým Mercedesem absolvovali
devadesát okruhů. Na druhém
místě skončila rakousko-německá
posádka Talkanista a Kaufmann

Milan Maděryč po nedělním závodě

/Corvette C5R/. Bronzový stupínek obsadili Konopka se Studeničem ze Slovenska / Porsche 997
RS/. Z důvodu technické závady
odstoupila ze závodu posádka
BRT ve složení Maděryč, Bjork,
Kostka a Daniš /Audi DTM/.
Druhý Mercedes Sauto Teamu nedokončil závod po kolizi
v boxové uličce. Do cíle závodu
dojelo dvacet jedna vozů.
Nedělní sprint na deset okruhů
se stal kořistí Václava Nimče
/Mercedes/. Na druhém a třetím
místě skončili jezdci s vozy Audi
- DTM Daniš a Maděryč , kteří
tak prolomili sobotní smůlu.
„Vidím to jako velice příjemný
start do nové sezóny. Auto poslouchalo výborně a hned po startu
jsem si všiml nervózního chování
vedoucího jezdce. Brzo brzdil, při
výjezdech ze zatáček měl problémy kvůli prudké akceleraci. Technika vydržela a ze stříbra mám
velkou radost,“ uvedl po závodě
Slovák Daniš.
. /Ctibor Adam

jízdy musí provést čtyři zásahy.
První je spadlý strom přes cestu,
který musí ruční pilou odříznout
a odstranit z cesty, po nasednutí
dojedou do úzké uličky, kde je
odstavena traktorová vlečka, kterou musí odtlačit, dále přijedou
ke zraněné osobě, kterou na nosítkách přenesou lékaři k ošetření a
čtvrtým zásahem je defekt kola na
jejich zásahovém vozidle, kdy čle-

nové jednotky musí zvednout auto
a naznačit výměnu kola. Po opravě a úklidu nářadí přijede jednotka
k podzemnímu vodnímu zdroji a
od něj provede zásahovým nářadím z vozu požární útok na terče.
Celá cesta včetně zásahů je měřena. Čas končí sražením terčů.
Diváci mají možnost z chodníku okolo trati sledovat celou
soutěžní trasu závodu.

Hasiče v Neslovicích čeká perný úkol
/Neslovice/ Hasiči v Neslovicích pořádají 9. května v 10.00
hodin již 15. ročník hasičské
soutěže zásahových jednotek.
Jedná se o soutěž, při které hasiči
předvádí nejenom rychlost jako v
požárním sportu, ale i svou činnost při technických zásazích.
Hasičská jednotka, nastoupena
ve svém zásahovém vozidle, vyjíždí od startu ,,k požáru“. Během

Moravský Krumlov porazil třetí Ráječko
FC Moravský Krumlov
- Olympia Ráječko 3:0 (1:0)
Branky MK: Zelníček,
Anders, Sobotka
Po výbuchu v Hrušovanech se
krumlovští fotbalisté nacházeli
v nelehké psychické situaci, ale
dokázali se z ní obdivuhodně
dostat. Třetí celek tabulky zatlačili od začátku do defenzívy. Ve
23. minutě si Procházka odvážně
zamířil do vápna mezi dva obránce Ráječka, ti ho zastavili jen za
cenu faulu a Zelníček z penalty
otevřel skóre. Do poločasu si
i hosté dokázali vypracovat dvě
menší šance, ale branku netrefili.
Hned po změně stran se k od-

raženému míči dostal Anders a
zvýšil na 2:0. Ráječko se snažilo o zkorigování výsledku a
tím poskytlo Krumlovu spoustu
prostoru na rychlé brejky. Na konečných 3:0 upravil v 61. minutě
Sobotka, když tečoval Vlašínovu
střelu do protipohybu brankáře.
Poté ještě Anders nastřelil tyč.
Fanoušci Krumlova, kterých se
v ochozech sešlo na tři stovky, tak
mohli domů odcházet spokojeni.
FC Kuřim - FC Moravský
Krumlov 0:0 (0:0)
Krumlov přijel do Kuřimi
bodovat a to se mu povedlo. Zápas nabídl minimum šancí. Obě
mužstva vsadila na zabezpečenou

obranu a útočná fáze postrádala
moment překvapení. Hosté mohli
jít do vedení ve 25. minutě. Na
centrovaný míč kuřimský brankář
nedosáhl, ale Anders z malého
vápna těsně minul branku.
V 70. minutě zachraňoval po
dalekonosné střele domácích brankář Černý až těsně před brankovou
čarou. Chvíli před koncem šli tři
Krumlovští na jediného obránce,
ale špatná přihrávka šanci zmařila.
Utkání skončilo zaslouženou bezbrankovou remízou.
V dalším kole krajského přeboru přijede na Střelnici velmi
atraktivní soupeř, exdivizní
ČAFC Židenice.

Krajský přebor v kopané
neděle 3.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - ČAFC Židenice
neděle 17.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Kordárna Velká nad Veličkou
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info
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Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozici:str

PŘEDÁK VÝROBY
Náplň práce: technologický dohled a odpovědnost za produkci na lince
nerezových vlnovcovitých hadic a trubek
Požadujeme: vzdělání SŠ, VŠ technického směru, znalost práce na PC,
odpovědnost, samostatnost, práce v nepřetržitém
dvousměnném provozu
NABÍZÍME:

Kontakt:

zázemí stabilní společnosti, dobré finanční ohodnocení včetně
odměn a prémií dle pozitivního a aktivního přístupu, možnost
kariérního růstu, stravenky. Nástup možný ihned.
AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

LAST MINUTE

CHORVATSKO
IGRANE
Makarská riviéra

Pension Andělko
29. května - 7. června 2009
3.200,- Kč / osoba
2.200,- Kč / dítě 3-12 let
Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze,
služby delegáta v místě pobytu
výměnu ložního prádla, závěrečný úklid,
pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
dopravu luxusním autobusem - 1,950,- Kč / osoba

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

