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AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

OBCE CHTĚJÍ VÍCE PENĚZ
/Region/ Do protestu proti nespravedlivému přerozdělení daní
vstoupily mnohé obce pod sto tisíc obyvatel. Ty takto upozorňují
na to, že jsou diskriminovány.
Protest proběhl i v našem regionu, kde ho podpořily zejména
města a obce, které jsou členy
Sdružení místních samospráv. Jen
na jižní Moravě je členem sdružení sedmaosmdesát vesnic.
„Jsme členem Sdružení místních samospráv, které vyvíjí aktivity k posílení rozpočtů zejména
menších obcí a měst. Z výsledků
zpracovaných analýz vyplynulo,
že čtyři největší města - Praha,
Brno, Ostrava a Plzeň jsou příjmově naddimenzována, neboť
na svých 20% obyvatel získávají
téměř 50% všech prostředků určených všem obcím a městům.
Ostatních více než 6 600 obcí
a měst pod sto tisíc obyvatel je
diskriminováno. Přestože v nich
žije 80% obyvatel, získávají
pouze menší polovinu finančních
prostředků. Abychom upozornili
na tento nespravedlivý stav dis-

NÁSILNÍK POLICII STÁLE UNIKÁ
Policie žádá o spolupráci. Ve středu 20. května
2009 byla Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje zveřejněna výzva včetně popisu a
identikitů neznámého pachatele, který se začátkem
května dopustil sexuálního násilí na dvou dívkách
v našem regionu.

Identikit podezřelého muže

/zdroj: Policie ČR/

Vyšetřovatelé prověřili asi desítku oznámení od
občanů, nicméně žádné z oznámení zatím k dopadení pachatele nevedlo. Další výzva byla směřována
na možné oběti, které se dosud nepřihlásily na Policii ČR a mohly být též oběťmi sexuálního násilníka.
K dnešnímu dni nebylo přijato žádné další oznámení
případných poškozených osob.
„Policie České republiky KŘP Jmk Brno věnuje
případu maximální pozornost a mimo prověřování
oznámení občanů pracuje s několika strategiemi též

po vlastní linii. Do dnešního dne nejsou nové poznatky k podrobnějšímu popisu pachatele,“ uvedla
mluvčí PČR mjr. PhDr. Soňa Svobodová.
V současné době lze k osobě podezřelého říci, že
se jedná o muže ve věku mezi 20-30 lety, vysokého asi 170-175 cm. Muž má krátce střižené vlasy
(ježek), oválný obličej bez znamének či dalších nápadností. V obou případech je patrné ze svědeckých
výpovědí, že byl muž oblečen do dlouhých kalhot
a trička s krátkým rukávem. V jednom případě byl
obut do nápadných bot typu „skejťáckého stylu“
světlé barvy s barevnými pásky. Z muže nebyl cítil
ani kouř ani alkohol a působil velmi příjemným a
udržovaným dojmem. Vzhledem k tomu, že při
páchání sexuálních útoků používal auta, je patrně
držitelem řidičského oprávnění. Ke zvláštnostem
jednání a vystupování muže: velmi slušné a zdvořilé, kdy využil takticky strachu a bezbrannosti oběti
k sexuálnímu násilí.
V souvislosti s případem vyzývá Policie České
republiky všechny občany, kteří mohou vnést nové
poznatky do vyšetřování a pomoci dopadnout nebezpečného pachatele, aby se přihlásili na nejbližší
služebnu Policie ČR, případně kontaktovali policii
na lince tísňového volání 158.
Rodiče by měli poučit svoje děti, aby nevyužívaly
autostopu a nenastupovaly k nikomu cizímu do vozidla. Měly by odmítat pozvání do bytů, či domů neznámých osob. Je důležité, aby se pohybovaly pokud možno po osvětlených chodnících a nechodily
v těsné blízkosti domů, průchodů a neprostupných
porostů. Pokud by se někomu z dětí svěřila např. kamarádka ze školy s podobnou zkušeností sexuálního
násilí, obtěžování apod..., ihned by děti měly předat
informaci pedagogům nebo dospělým osobám. Při
odchodu ze školy by děti měly chodit ve skupinkách
a nenavazovat kontakt s neznámými lidmi. Policie
také doporučuje rodičům, aby s dítětem probrali
případy sexuálního násilí a ujistitili dítě, že může
přijít kdykoliv a svěřit se jim.
/abé/

kriminace občanů obcí a měst
pod sto tisíc obyvatel, vyvěsili
jsme v úterý 26. května u značky
označující začátek obce ceduli
- Daňově diskriminované město.
Tímto činem jsme podpořili úsilí
Sdružení místních samospráv
s cílem tento nespravedlivý stav
změnit,“ vysvětlil Roman Volf,
místostarosta Miroslavi.
Příklad si můžeme ukázat na
Praze, která za občana dostane
30 tisíc korun a 6.890 korun dostanou na jednoho občana menší
obce a města. S tím, že jde o diskriminaci, ale mnozí nesouhlasí.
Primátor Brna Roman Onderka
pro MF DNES uvedl, že nárok
obcí není oprávněný. Velká města
nedostávají víc peněz na úkor
těch malých, dostávají je i pro ně.
Obyvatelé okolních vesnic jezdí
do Brna za kulturou, sportem,
do zaměstnání nebo do školy. To
znamená velký záběr například
pro dopravu, která je ale dotovaná z rozpočtu města. Stejné je
to u ostatních služeb. Proto velká
města dostávají víc peněz. /mask/

foto: mask

Daňové příjmy budou menší !!!
/Region/ Krize se promítá
nejen do ekonomiky firem, ale
začíná se projevovat i v hospodaření obcí. To je dáno tím, že města
a obce jsou především závislé na
daňových příjmech prostřednictvím predikce příjmů ze strany
ministerstva financí.
Stávající situace začíná být
kritická. Pro rok 2009 se totiž
počítalo s nárůstem daňových
příjmů o 8,5 procenta. Ta města
a obce, která s tímto počítala a
na základě tohoto schválila své
rozpočty, budou mít problémy,
protože předpoklad se nesplní a
dostanou méně peněz.
„Rozpočet města Moravský
Krumlov v oblasti sdílených
daní předpokládá částku ve výši
skutečnosti roku 2008. Byl zpracován v době, kdy MFČR očekávalo růst HDP o 4,8 %. Vzhledem
k tomu, že již při schvalování
rozpočtu bylo zřejmé, že odhad
MFČR je značně nadhodnocený,
město vytvořilo rozpočtovou

rezervu na krytí případného nenaplnění sdílených daní a to ve
výši 3 217 tis. Kč, tj. 6,9% očekávaného příjmu těchto daní. Rada
města přistoupila k měsíčnímu
vyhodnocování plnění rozpočtu a
podle aktuálního stavu bude v dané záležitosti konat, to znamená
navrhovat příslušná rozpočtová
opatření,“ informovala o situaci
v Moravském Krumlově Jana
Florianová, vedoucí finančního
odboru.
Podle odhadů z roku 2008 měly
příjmy obcí a měst dosáhnout celkové výše asi 168 miliard korun.
Podle upravené verze v tomto
roce to bylo pouhých 142 miliard
a to je významný rozdíl a pokles o
26 miliard korun. To znamená významný pokles daňových příjmů
o 8,3 procenta.
„Při sestavování rozpočtu na
rok 2009 jsme již registrovali
informace o finanční krizi, proto
jsme byli opatrní a daňové příjmy
jsme schválili ve výši skutečnosti

roku 2008. V souvislosti s vývojem krizové situace v České
republice zveřejnilo Ministerstvo
financí České republiky v březnu
tohoto roku novou daňovou predikci, dle které by daňové příjmy
obcí měly mít pokles oproti
očekávané skutečnosti o 8,3%.
Očekávaný pokles na daňových
příjmech by byl pro město Miroslav ve výši 2 miliónů Kč. Město
Miroslav metodicky řídí Krajský
úřad Jihomoravského kraje. Na
posledním zasedání vedoucích
finančních odborů jednotlivých
měst bylo doporučeno počítat s
10% propadem daňových příjmů.
To by pro naše město znamenalo
skutečnost 2,4 milónů Kč. Rada
města se na svých schůzích tímto
problémem pravidelně zabývá.
Do příštího zasedání zastupitelstva vypracuje rozbor dopadu snížení daňových příjmů na rozpočet
města a návrhy řešení,“ vysvětlil
místostarosta Miroslavi Roman
Volf.
/dokončení na str. 2/
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Opravy silnic u konce

Daňové příjmy menší ...

/Oslavany/ V rámci postupných oprav místních komunikací
v Oslavanech je v současné době dokončena další část, a to oprava
a kompletní položení povrchu ulice V Hájku. Stávající amorfní povrch
byl nahrazen novým asfaltovým povrchem. Tímto krokem byly vyřešeny všechny tři ulice, které se V Hájku nacházejí tj. Horní, Spodní
a Spojovací. Celkové náklady na tuto záležitost si vyžádaly téměř
1,5 milionu korun z rozpočtu města. Další oprava, která proběhla na
místních komunikacích byla oprava objízdné trasy, která byla využívána při uzávěře ivančického mostu a první etapy průtahu Oslavan.
Vedla po ulici Havířské, 1. Máje, Nový Svět, Havírnu do Padochova.
Tato objížďka byla velmi zdevastovaná především průjezdem těžkých
nákladních automobilů. S investorem stavby SÚS JMK bylo dohodnuto, že tato část bude opravena. „Někteří občané v Oslavanech se diví
a mají radnici za zlé, že komunikace není opravena celá, ale je skutečně
třeba říci, že původně šlo pouze o opravu výtluků. Takže můžeme být
rádi, že jsme se s SÚS domluvili na celoplošné úpravě. Z toho důvodu
není upravena celá komunikace, ale jen její podstatné části, které byly
nejvíce zdevastované,“ vysvětlil starosta města Vít Aldorf.
/jak/

Na dotace nečekají
/Horní Dubňany/ Nevyhovující stav dvou místních hřišť již
dlouho vadil místním občanům.
Protože nechtěli čekat na možné
dotace, které být mohou, ale nemusí, pustili se do rekonstrukce
svépomocí a za své.
„Tento projekt mám na starosti,
a hlavní důvod, proč jsme se pustili do svépomocné rekonstrukce
zdejších hřišť, je, že jsou pro nás
druhým centrem kultury. Nechceme, aby to tu vypadalo jako před
padesáti lety - dvě branky a nic
víc. Díky naší mládeži tu vlastně
jsou dvě hřiště. Jedno je velké
fotbalové s travnatým povrchem,
druhé na míčové hry jako volejbal, nohejbal, košíková. Těší nás,
že mladé nemusíme do ničeho
nutit, práci dělají sami ve volném
čase, radnice jen financuje materiál. Jsme nesmírně vděčni, že se
do toho pustili,“ uvedl místostarosta Karel Paseka.
Největším problémem tohoto
hřiště je, že dosud nemá toalety a

inženýrské sítě. Lidé musejí utíkat na toaletu do polí a za stromy.
Takže ke hřištím bude přivedena
voda, kanalizace a rozvod NN.
„Elektřinu jsme stále brali od
ochotných občanů, což je jistě
obtěžuje a není to příjemné. Na
tomto základě také vybudujeme
toalety. Pořádáme tu dětský den,
memoriál Černého, hasičské
závody a podobně. Potřebujeme
tu také výčep a servis pro občerstvení. Abychom mohli pořádat i
turnaje, budou hřiště osvětlena.
Menší bude navíc oploceno, zatím se škvárovým povrchem. Do
budoucna počítáme s umělým.
Za tímto hřištěm bude pergola
s posezením,“ konstatoval starosta Jiří Stanislav.
S tímto plánem by se obec měla
nákladově vejít do 200 tisíc. Na
tuto akci také využívají peníze od
ČEZ. Hotovo by mělo být do měsíce. Do dětského dne 1. června
toalety ještě nebudou, tak zajistí
dva mobilní záchody.
/mask/

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

29.05.2009

/dokončení ze strany 1/
„Byli jsme opatrní, ale i přes to
je stávající situace horší, než jsme
předpokládali. Postupně byly
zpracovávány revize příjmů a jak
to tak vypadá, oproti schválené
predikci se objevuje významný
propad. Při přepočtu příjmu daní
pro rok 2009 má město Oslavany
v příjmech rozdíl 4,7 milionů
korun, což jsou nemalé peníze,
které budou v tomto okamžiku
v rozpočtu města chybět. Na
základě této skutečnosti zatím nejsou žádná striktní opatření, nicméně rada města se touto situací
zabývá a byla přijata významná
doporučení vedoucí k úsporám,
především u příspěvkových organizací, v knihovně, kulturním
středisku a úřadu samotného, tj.
státní správy i technických služeb. Není to nic příjemného, ale

foto: mask

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

vývoj v téhle chvíli není příznivý.
Do budoucna to bude znamenat i
to, že budeme nuceni významně
omezit další investice,“ vypočítal
Vít Aldorf, starosta Oslavan.
Dalším problémem, který se
této situace významně dotýká, je
rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v Oslavanech, protože
procentuálně vyjádřeno byl úrok
úvěru do 5 procent a nyní musí
radní počítat s úročením na úrovni 6 až 7 procent. To znamená, že
od roku 2012 bude město muset
z rozpočtu vydávat ne původních
4,5 milionu, ale 6 milionů, což už
je na hranici dalších jakýchkoliv
možností investic ve městě. To
se mnohde projevuje i v případě
možného dofinancovávání z dotačních titulů. Začíná být velmi
krušno a optimistické prognózy
již mnozí hodily za hlavu. /mask/

Chtějí být vesnicí roku
/Horní Dubňany/ Před příchodem hodnotící komise se obce soutěžící o titul Vesnice roku snaží vylepšit, co se dá. Například parčík před
800 let starým kostelem a jeho lipová alej byla velmi zásadně ošetřena.
„Přišli experti, stromy prořezali a vyčistili, takže jsou jako nové, krásné. U lip byl i starý parčík, který se musel revitalizovat. Stromy přerůstaly do drátů, keře byly rozrostlé, a tak jsme si řekli, proč nezačít nově.
Samozřejmě, že to má souvislost i s tím, že jsme se letos přihlásili do
soutěže o nejlepší vesnici roku v Jihomoravském kraji,“ informoval
starosta Jiří Stanislav. Obecní úřad nechal zpracovat projekt a parčík je
dnes o poznání hezčí. Odborníci tak vytvořili velmi krásné prostředí,
které ladí se svým okolím. Prostor se ještě doplní lavičkami. Tuto akci
financovali z prostředků obce.
/mask/

Nemocnice pokutu odmítá

/Ivančice, Brno/ Vedení Jihomoravského kraje obdrželo oficiální
informaci o tom, že zdravotní pojišťovna Metal – Aliance udělila krajské příspěvkové organizaci Nemocnice Ivančice pokutu ve výši 15.000
korun za údajné porušení zákonné povinnosti vybrat od pojištěnce
nebo jeho zákonného zástupce regulační poplatek. Kromě pokuty má
nemocnice uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000 korun.
Nemocnice ani vedení kraje s pokutou nesouhlasí. Nemocnice se
proti ní v řádném termínu odvolá, v případě nutnosti se obrátí na správní soud. Podle hejtmana Michala Haška je to politicky motivovaná akce
vyvolaná ODS, která tlačí přes správní rady na ředitele pojišťoven, aby
dávali krajům pokuty. „Celá Česká republika viděla a slyšela hysterii
představitelů ODS, bývalých ministrů Julínka a Filipiové a jejich náměstka Šnajdra, ve věci regulačních poplatků. Je zřejmé, že správní
řízení, vedená zdravotními pojišťovnami, jsou politicky motivována.
Připomínám v této souvislosti výroky náměstka tehdejší ministryně
zdravotnictví Marka Šnajdra, který ještě před zahájením správních
řízení pojišťoven oznámil národu, že kraje budou pokutovány, a to i
opakovaně. Šnajdr, stejně jako ministryně Filipiová, například v ČT 24
osmého února oznamovali, že kdyby pokuty pojišťoven v masovějším
měřítku nebyly úspěšné, bude muset zakročit i vláda. Jsme přesvědčeni, že právní řád České republiky dodržujeme. V našem kraji se může
pacient svobodně rozhodnout, zda uhradí regulační poplatek sám, nebo
využije darovací smlouvy. V obou případech je ale poplatek vybrán
a zákon je dodržen. Samozřejmě i nadále podporuji poslaneckou sněmovnou schválený návrh na úplně zrušení nesmyslných Julínkových
regulačních poplatků,“ prohlásil hejtman Michal Hašek.
Také podle krajského radního Oldřicha Ryšavého je v kraji zákon
respektován. Neurčuje totiž formu, jakou je pacient povinen regulační
poplatek hradit. Stejného názoru je i vedení ivančické nemocnice. Ta
je podle dohody s krajem jako příspěvková organizace oprávněna v zastoupení Jihomoravského kraje uzavřít s pacienty darovací smlouvy.
Kraj podle těchto smluv poskytuje pacientům účelově vázaný dar ve
výši odpovídající regulačnímu poplatku. Tímto darem je pak poplatek
uhrazen. Je na každém pacientovi, zda nabízený dar přijme.
/jak/

PŮJČKY
exekuce - konsolidace
zástavy - hypotéky
Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno
www.dinero.cz

DŘEVO

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

603 576 656

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
Široký sortiment

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 !!!

stavebního
materiálu,

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

Zahrádkařské potřeby,
substráty, zeminy,
hnojiva, květiny.

rozšířený o základní
zahrádkářské potřeby.
672 01 Moravský Krumlov
Dvořákova 639
tel.: 515 323 320
664 64 Dolní Kounice
Karlovská 7
tel.: 546 421 910

TAKÉ NOVĚ
NÁŘADÍ FISKARS
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512
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Energoregionu 2020 vadí změny v Atomovém zákoně REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Náměšť nad Oslavou/ Lepší
něco než nic, i tak by se dal komentovat náhled předsednictva
Energoregionu 2020 k nové poslanecké aktivitě. Tou je novelizace atomového zákona. Jednání
starostů z dvacetikilometrového
pásma kolem EDU doprovázela
živá diskuse.
„O nové poslanecké aktivitě
jsme se dozvěděli takříkajíc na
poslední chvíli před naším jednáním. Podle našich informací
jde o podobnou iniciativu jako
před lety v senátu. Je to změna
atomového zákona. Po jednáních
o senátním návrhu bylo dopo-

ručeno udělat toto spíše formou
ekologické daně. Následná jednání byla vleklá bez hmatatelného
výsledku. Shodli jsme se na tom,
že nový poslanecký návrh, který
leží na stole je zajímavý, ale nelíbí se nám tam to třídění pásem,“
vysvětlil Vladimír Měrka, nový
předseda Energoregionu 2020 a
starosta Náměště nad Oslavou.
V současnosti jde o aktivitu
šestnácti poslanců z řad ČSSD.
Ti usilují ve zkrácené lhůtě, tj. již
v prvním čtení novelizací změnit
zákon č.18/1997 Sb. o mírovém
využívání jaderné energie a
ionizujícího záření - atomový

Občanská bezpečnostní
komise informuje
K aktuální situaci na elektrárně: druhý blok, který byl 11. dubna odstaven do krátké odstávky na výměnu paliva a provedení pravidelných
kontrol a měření je již v provozu na nominálním výkonu. Stejně tak i
3. blok, který je ukázkou toho, jak do tří let budou vypadat informace
o výkonu na všech blocích.
Ve čtvrtek 14. května jsem se zúčastnil dnes již pravidelného cvičení
„Blackout 2. bloku EDU 2009“. Jedná se o nácvik chování všech zainteresovaných organizací a institucí při rozpadu sítě v okolí Dukovan
a rychlém odstranění tohoto, pro elektrárnu velice nepříznivého stavu.
Ze strany elektrárny je cvičení, které probíhá na trenažéru EDU, věnována velká péče a všechny zúčastněné strany přistupují k nácviku
velice odpovědně. Cvičení se bude opakovat i v příštích létech.
Minulý týden ve čtvrtek italský senát schválil návrh energetického
zákona, který uvažuje s výstavbou nových jaderných bloků v Itálii.
Jedná se o významnou změnu, protože před 20 lety Itálie jako jediná
z G8 odešla od využívání jaderné energetiky. Současná vláda Silvia
Berlusconiho má obnovení jaderných elektráren v zemi jako jednu z
hlavních priorit. Podle nového připravovaného zákona bude mít vláda
6 měsíců na přípravu nové legislativy a na výběr lokalit pro nové jaderné bloky. Tento týden by měl ještě návrh schvalovat parlament, ale
protože zde má Berlusconi velkou podporu, tak se neočekává žádné
překvapení. V dalším kroku je však čeká těžký oříšek - a to přesvědčit
veřejnost, která není v Itálii jádru příliš nakloněna.
Energetická společnost EoN zvažuje výstavbu nového jaderného
bloku jako náhradu dožívajícího 1. bloku na JE Oskarshamn. EoN ale
plánuje podat oficiální žádost až po parlamentních volbách v září 2009.
V současnosti totiž platí zákaz výstavby JE odhlasovaný v minulosti
švédským parlamentem. Návrh na změnu je podáván ze strany koaliční vlády a očekává se, že bude ratifikován ještě před parlamentními
letními prázdninami. Stávající 1. RB JE Oskarshamn byl uveden do
provozu v srpnu 1971 a má instalovaný výkon 467 MWe (BWR). Nový
blok by mě instalovaný výkon cca 3-4x větší, dle vybraného projektu
reaktoru. Jen pro informaci uvádím, že OBK navštívila tuto elektrárnu
v devadesátých létech. 25.5.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

zákon. Jde o jeho doplnění o nové
odstavce. Podstatou je kompenzovat obce s rizikem plynoucí
z blízkosti jaderného zařízení,
a to nejen těch, na jejichž území
se nachází úložiště jaderného odpadu, ale také obcím v zóně havarijního plánování. Tato zařízení
jsou totiž v době provozu jaderného zařízení významně omezena,
zejména ve svém dalším využití
a jiném rozvoji.
Tak budou moci získávat
kompenzace formou příspěvku
ze státního jaderného účtu, který
obhospodařuje SURAO. Z navrhovaných změn lze v krátkosti
uvést následující. Obcím, na
jejichž území je úložiště radioaktivních odpadů nebo zasahuje
zóna havarijního plánování jaderného zařízení, náleží roční příspěvek z jaderného účtu. Příspěvek
obcím převede Správa vždy v
prvním pololetí kalendářního
roku. Výše ročního příspěvku
se stanoví částkou 20 haléřů za
každý 1 m² území obce, na jejímž
katastrálním území je úložiště radioaktivních odpadů. 20 haléřů za
každý 1 m² území obce, na jejímž
katastrálním území je stanovena
zóna havarijního plánování ve

Lázně za humny do tří let
/Pasohlávky/ Významné termální lázně by měly vyrůst v Pasohlávkách u Novomlýnských
nádrží. Prameny léčivé vody byly
v Pasohlávkách objeveny už v devadesátých letech. Voda o teplotě
kolem 47 Cº ze dvou vrtů (17 litrů
za vteřinu) má vysoký obsah sirovodíku a minerálních látek.
Tento pramen je prý v republice zcela mimořádný a pomáhá
třeba při onemocněních pohybového aparátu nebo při kožních
nemocech. Přesto se dlouhá
léta nic nedělo, až se iniciativy
chopil krajský úřad. Ten založil
společnost Thermal Pasohlávky
společně s obcí v roce 2007.
Obec Pasohlávky do ní vložila 25
hektarů pozemků, kraj přidal 100

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
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Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

vzdálenosti do 5 km od jaderného
zařízení, 10 haléřů za každý 1 m²
území obce ve vzdálenosti do 10
km od jaderného zařízení. 7,7 haléřů za každý 1 m² ve vzdálenosti
do 13 km a 5 haléřů za každý 1 m²
území obce ve vzdálenosti do 20
km od jaderného zařízení.
„Jsou obce, na jejichž území
jaderné zařízení leží, to je v pořádku. Pak jsou oblasti s vyhlášeným havarijním plánováním a nerozumíme členění na pásma. Ten
režim je všude stejný pro všechny
a nevíme, proč to tedy finančně
stupňovat, proč některé obce by
měly dostat více, jiné méně. Jsme
o tom ale ochotni jednat. Usilujeme o to jednat na ministerstvu
průmyslu, jaký na to mají názor,
ale i s poslanci předkladateli. To
členění pásem se nám opravdu
nelíbí, buď tam to pásmo je, nebo
není,“ doplnil Vladimír Měrka.
Hlavním předmětem činnosti
sdružení Energoregionu 2020 je
zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné
energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostření. Proto je
postup sdružení v tomto směru
zcela pochopitelný.
/mask/

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

milionů. Doposud se proinvestovalo 10 milionů korun na přípravné práce s tím, že do konce
roku by měla být hotová středová
komunikace – jakási kolonáda a
inženýrské sítě. To umožní investorům budovat v místě lázeňská
zařízení, ale i doplňkové atrakce
jako například wellness centrum,
aquapark a lázeňské domy.
Podle krajského radního Milana Venclíka se zatím na místě
uskutečnily archeologické výzkumy a skrývka zeminy. Nyní se
pracuje na přivedení pitné vody
na toto území. Dalším krokem
bude čistírna odpadních vod a
přivedení ostatních inženýrských
sítí na pozemky. Prozatím léčivá
voda zásobuje jeden bazén. /jak/

„Ctihodná společnost“ vede Město Oslavany
ke krachu, a přesto se ještě napomáhá
při pokusu o krádež zařízení pivovaru

V reakci na některé výpady zástupců města Oslavany jsem redaktorovi tohoto listu sdělil, že nebudu reagovat nepodloženými
spekulacemi. Mým cílem je informovat čtenáře o faktech, která jsou
podložena důkazy a soudními rozhodnutími. V mezidobí došlo ke
značným změnám při využívání zámku v Oslavanech a zároveň jsme
zjistili a také ověřili řadu nových skutečností. Důkazy jsme samozřejmě připraveni doložit.
Vedení města Oslavany a jejich právní zástupci tvoří velmi svéráznou společnost, nápadně připomínající struktury italského organizovaného zločinu i s příslušnými vazbami na policejní a soudní orgány.
Nechť čtenáři posoudí sami.
• Starosta města p. Aldorf zpronevěřil v roce 1998 ve firmě Kepák
180.000,- Kč. V této věci proti němu bylo vedeno trestní stíhání, které bylo podmíněně zastaveno s tím, že musel škodu nahradit. Bylo
docela úsměvné, když před volbami v roce 1998 v nočních hodinách
vybíral schránky oslavanských občanů, v nichž byly vloženy letáky
s informacemi o této věci. To mu ovšem nebránilo v tom, aby na základě padělané smlouvy prodal v roce 2004 dům bývalých Domácích
potřeb panu Královi. Státní zástupce pan Mazálek se věcí odmítl
zabývat s tím, že okradeným byl pouze státní podnik Domácí potřeby
a že se tedy nejedná o trestný čin.
• Právní zástupce města Oslavan JUDr. Žižlavský pak byl v minulosti dokonce pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost a byl
předán do výkonu trestu.
• Najatý exekutor JUDr. Procházka byl již v době uzavření smlouvy
s městem Oslavany trestně stíhán a následně byl také pravomocně odsouzen za zpronevěru.
• Soudce Mgr. Prchal, který o exekuci rozhodl za půl hodiny, byl
v tutéž dobu potrestán za průtahy ve 430 soudních řízeních. Po zaplacení vymáhané částky pak exekuci nezastavil ani za 20 měsíců. Místo
toho jmenoval nového exekutora, aby peníze dále vymáhal.
• Náš bývalý pracovník, samozřejmě také soudně trestaný, pan Sakánek, kamarád p. Aldorfa, se pak s pomocí pp. Hoška a Aldorfa a krachující leasingové společnosti VIVA Leasing, a.s., toho, času v insolvenčním
řízení, pokouší odcizit zařízení pivovaru v Oslavanech. Za tím účelem si
dokonce založil společnost „Zámecký pivovar Oslavany, s.r.o.“ a hodlá
vařit pivo podle našich receptur. Že celou věc řeší policie je samozřejmé.
Mrzí mne, že jsem právě tomuto člověku podal před lety pomocnou
ruku, když jsem jej ustanovil správcem zámku za nemalou odměnu. Nic
to však nemění na mém odhodlání dát i v budoucnu příležitost mladým
lidem. Jen už budu trošku opatrnější při jejich výběru.
Tato podařená společnost před občany Oslavan úspěšně tají, že
díky jejich postupu hrozí městu bezprostřední škoda ve výši cca
250.000.000,- Kč a tváří se, že je otázkou několika dnů, kdy skončím
za mřížemi. Starosta města byl dokonce tak sprostý, že mé těhotné dceři řekl, že budou s vnučkou navštěvovat dědečka ve vězení.
S ohledem na občany Oslavan jsme však i přes neustále výpady
ze strany pp. Aldorfa a Hoška nabídli městu smírné řešení a vzdali
se prakticky všech nároků. „Ctihodná společnost“ smetla celý návrh
ze stolu. Je samozřejmě mylná představa, že výše uvedená partička
dosáhne svých cílů tím, že bude veřejně kriminalizovat mou osobu prostřednictvím „svých“ lidí u policie. „Jejich“ lidé už totiž v jiném řízení
narazili u Ústavního soudu a další řízení se chýlí k úspěšnému závěru.
Občané města jistě vnímají, že jsou soudem zastaveny veškeré aktivity města Oslavan, a to na dobu nejméně tří roků, než budou složité
spory, pramenící z touhy výše uvedených osob uspokojit svoji ješitnost
( a samozřejmě také peněženku), pravomocně ukončeny. Nikoliv tedy
do konce dubna, jak lhal p. Aldorf občanům, kteří se přišli dotázat,
co je s jejich žádostmi o odkoupení městského majetku.
Jsme stále připraveni ke smírnému řešení, ale pokud občané Oslavan strpí, aby je nadále reprezentovala tato „Ctihodná společnost“,
nemáme partnera, se kterým bychom mohli jednat. Zároveň si tímto
dovoluji poděkovat těm, kteří nám i přes neustálé pomluvy zachovali
svou přízeň.
Pokud budu mít k dispozici další důkazy, čtenáře listu s nimi rád
seznámím, avšak spekulovat a pomlouvat odmítám.
Děkuji listu ZRCADLO, že mi umožnil uveřejnit nové skutečnosti.
Názor na věc si pak jistě učiní každý sám.
Ing. Jiří Tomek, ředitel společnosti G&C Pacific Niue Ltd.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
V Biskoupkách dne 26. května 2009.

OSLAVANY

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

ODBORNÉHO
REFERENTA
KVALITY
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

ČERPADLA
A FONTÁNY
PRO VAŠE
ZAHRADNÍ
JEZÍRKO
VOLEJTE
602 782 272
PŘIJEDEME
A NAVRHNEME
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
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§ Advokátní poradna Městské byty k mání za polovinu reálné ceny
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, můj dotaz je následující: Jsem starý a už dosti nesoběstačný důchodce. Bydlím ve dvoupokojovém obecním bytě, který po
smrti mé manželky byl zcela převeden na mne. Vzhledem k mému stavu
se ke mně v roce 2005 přistěhovala vnučka, která mi vede, vedle svého
zaměstnání, celou domácnost tj. úklid, praní, nákupy, stravu a ošetřuje
mne v potřebných případech nesoběstačnosti. Vzhledem k její obětavosti, poctivosti a píli bych ji rád přenechal byt po své smrti.
Činím proto dotaz, jakým způsobem by se to dalo uskutečnit. Myslím,
že nárok k převzetí bytu jako vnučka asi nemá. Uvažuji tedy, že bych jí
mohl snad adoptovat za vlastní, pokud ovšem je to z právního hlediska
možné. Její matka a nevlastní otec by neměli námitek. Mohl byste mi
tedy poradit, co by bylo z právního hlediska možné?

/Moravský Krumlov/ Vedení
města uspořádalo ve středu 27.
května veřejnou debatu na téma
prodeje městských bytů. Hlavním
cílem bylo seznámit veřejnost se
záměrem předložit zastupitelstvu
města návrh na privatizaci 250
městských bytů.
„Výběr bytových domů určených k prodeji podléhá rozhodnutí zastupitelstva města. To
znamená, že ještě není rozhodnuto, které byty se budou prodávat
s tím, že nejdříve se uvažovalo
o prodeji bytů na Sídlišti - 351
a 352. Prodej bytů obecně probíhá dle podmínek stanovených
zákonem o vlastnictví bytů, čili
není možné, abychom si stanovili
zásady prodeje sami bez zákonných norem,“ uvedl v úvodu
místostarosta Tomáš Třetina.
Je několik variant, jak může
zájemce byt koupit. Přímým prodejem může získat byt ten, kdo
v daném bytě bydlí. Současný nájemce dostane písemnou nabídku

k odkupu bytu. Nepřijme-li ji ve
lhůtě šesti měsíců, může město
byt nabídnout jinému zájemci.
Zastupitelstvo města může svým
usnesením tuto lhůtu prodloužit.
Druhým způsobem, jak získat
byt, je výběrové řízení. Jedná se
především o byty, které jsou v
současné době volné, pravděpodobně obálkovou metodou. Město dále umožní směnu bytů mezi
nájemci tak, aby zájemci o koupi
bytu mohli směnit svůj byt s těmi,
kteří nemají o koupi zájem.
„Byl bych rád, kdyby si lidé
uvědomili, že byty a obecně
majetek města lze prodat za cenu
v místě a čase obvyklou. Cenu
každé bytové jednotky určuje
soudní znalec podle regulí ministerstva financí, což znamená, že
zastupitelé nemají vliv na stanovení ceny. Nechali jsme zpracovat
posudek pro byty na sídlišti, kde
třípokojový byt vycházel na 700
tisíc korun. Tržní cena tohoto bytu
je 1,25 milionu korun. Když tedy

Na Váš případ zákon pamatuje, a proto z Vaší strany nebude nutné
činit další právní úkony, jaké v textu uvádíte. Vámi položená otázka
je upravena v § 706 občanského zákoníku a jedná se o tzv. přechod
nájmu. K tomuto přechodu nájmu dochází ze zákona, kdy je pronajímatel bytu omezen ve prospěch osob zde uvedených, kdy jde také o
vnuky nájemce. Jestliže s Vámi tedy bydlí vnučka, a to nepřetržitě a
nedochází k Vám pouze uklízet nebo Vám nakupovat či vařit, měla by
mít ze zákona právo po Vaší smrti na to, aby na ni přešlo nájemní právo
k Vašemu obecnímu bytu. Podmínkou pro přechod nájmu na vnučku je
to, že s Vámi musí bydlet ve společné domácnosti alespoň po dobu tří
let a nesmí mít (vnučka) vlastní byt (tzn. nesmí být vlastníkem jiného
bytu nebo domu). Pokud jsou tedy tyto dvě podmínky splněny, dojde
po Vaší smrti automaticky k přechodu nájmu obecního bytu na Vaši
vnučku, která s Vámi bydlí. K tomuto nebude potřeba žádné schválení
či rozhodnutí pronajímatele, jelikož tato skutečnost nastává ze zákona.

Kostely budou zabezpečeny

/Znojemsko/ Policistům se podařilo zjistit muže, který se již několik měsíců obnažoval před zraky žen pracujících ve vinohradech na
Znojemsku a Moravskokrumlovsku. Objevoval se na různých místech,
ale pokaždé vše probíhalo stejným způsobem. Přijel osobním autem,
otevřel zavazadlový prostor vozidla, celý se svlékl a nahý se procházel.
Potom se před jejich zraky sám sexuálně uspokojoval.
„Na dopadení muže, který se na veřejnosti dopouštěl hrubé neslušnosti, intenzivně pracovali specialisté ze služby kriminální policie za
velkého přispění uniformovaných policistů z jednotlivých obvodních
oddělení. Významným způsobem nám pomohli samotní občané. Důležitou roli sehrály poznatky a informace veřejnosti. Vyšlo najevo,
že se jedná o muže, který má duševní poruchu. V těchto dnech jsme
mu již sdělili obvinění z trestného činu výtržnictví. Kromě trestního
stíhání ho nyní čeká i odborná péče lékařů. Muž není z našeho regionu a jeho protizákonné jednání nemá žádnou souvislost s ostatními
případy sexuálního obtěžování dvou děvčat na Moravskokrumlovsku,“
uvedla mluvčí PČR por. Mgr. Lenka Drahokoupilová
/abé/

/Běhařovice, Horní Kounice/
Běhařovický kostel Nejsvětější
Trojice, který je vidět z dalekého okolí, je mimo bohoslužby
uzavřen a není možné zhlédnout
jeho vnitřní inventář. V poslední
době byla obnovena a nasvícena
fasáda a upraven park vysázením
dřevin. Zásluhu na tom má především Římskokatolický farní úřad,
obec, místní obyvatelé a honební
společenstva, kde byly sdruženy
finanční příspěvky.
V Horních Kounicích je kostel
sv. Michaela, který je umístěn na
malebné návsi obce. I tento kostel
prodělal mnoho úprav a bylo vybudováno vnější osvětlení. Svazek obcí Sever Znojemska společ-

Obnažoval se před ženami

ně s Římskokatolickou farností
v Běhařovicích a Horních Kounicích požádaly o podporu skupinu
ČEZ. Společnost přislíbila 60
tisíc korun. Tato částka bude použita na vybudování kované mříže
v kostele v Běhařovicích a tím se
umožní náhled do prostor kostela
a současně se vyřeší zabezpečení.
V Horních Kounicích bude do
kostela zabudováno elektronické
zabezpečení.
„Touto cestou bychom chtěli
jménem svazku obcí Sever Znojemska a Římskokatolické farnosti
a poděkovat partnerovi projektu
skupině ČEZ,“ vyslovili se za
farnost Jaromír Bartoš a za svazek obcí Václav Filipec. /mask/

vezmeme odhadní cenu, odečteme
25% za stáří domu a 5% za okamžitou úhradu, tak cena tohoto
třípokojového bytu vychází na
490 tisíc korun při třicetiprocentní
slevě. Což znamená, že město nabízí nájemcům byty za méně než
polovinu reálné hodnoty bytu,“
dodal Tomáš Třetina.
Při úhradě minimálně 30% při
podpisu kupní smlouvy může kupující využít rozložení zbývající
částky do pravidelných měsíčních
splátek až na dobu deseti let. Což
měsíčně znamená asi 3.500 korun
jako splátka, oproti 2.900 korun
současného nájemného. Výše splá-

tek závisí na délce úvěru. Úroky by
měly kopírovat inflaci.
Diskuze se poté nesla v duchu
dohadů o samotné ceně bytů. Padly návrhy, že prodejní cena by měla
být jako v minulosti ve výši 30%
odhadní ceny. „Takovýto návrh já
nemohu akceptovat. Je tady jednadvacet zastupitelů a ti rozhodnou,“
argumentoval Třetina.
O samotném návrhu na prodej
bytů a stanovení výše prodejní
ceny bude tedy rozhodovat zastupitelstvo. Vzhledem k záměru
prodat 100 - 150 bytů bude jednání
zřejmě veřejností, na rozdíl od jiných, bedlivě sledováno. /mape/

Nové vedení Energoregionu
/Náměšť nad Oslavou/ V dobrovolném sdružení obcí Energoregion
2020 vytvořeném v okruhu 20 kilometrů od Jaderné elektrárny Dukovany nastaly podstatné změny. Těch se sdružení dočkalo na zasedání
předsednictva této neziskové organizace.
Byl zvolen nový předseda, kterým se stal starosta Náměště nad
Oslavou Vladimír Měrka. Tím se také změnilo sídlo organizace. Došlo
také k výměně na postu tajemníka. Toho dlouhá léta zastávat Bedřich
Mozor. Nyní je tajemnicí Marie Černá.
„Na zasedání rady Energoregionu 2020 došlo k očekávané volbě
předsedy a tajemníka organizace, protože oba lidé, co funkci vykonávali, na ni předem rezignovali. Přítomní naznali, že místo předsedy
bych měl přijmout já. Také musela být vzata v úvahu vytíženost Josefa
Zahradníčka, který funkci předsedy vykonával dlouhá léta. Je starostou
obce, kde se stará o daleko více věcí než například u nás na Městském
úřadě, kde je více lidí na výkon státní správy. Proto jsem cítil povinnost
funkci přijmout. Také Bedřich Mozor, který je zaměstnám na městském úřadě Třebíč, nemá takové časové možnosti jako dříve. Chápu
jeho situaci, nemůže se stále uvolňovat. Proto jsme oslovili bývalou
místostarostku Třebíče, nyní zastupitelku Marii Černou. Nabídli jsme
jí, aby dělala tajemnici pro její zkušenosti a přehled, protože se pro
výkonnou funkci v Energoregionu vzhledem k jejím kvalitám a znalostem hodí. Paní Černá tuto nabídku přijala,“ vysvětli starosta Náměště
nad Oslavou a nový předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka.
Změna v předsednictví nepřinese zásadní změny, starostové spolupracují týmově v rámci rady i předsednictva sdružení, kontinuálně
a stále stejně. Snaží se hájit zájmy obcí v okruhu havarijního plánování
kolem EDU a to na rozdíl od Temelína, kde tato organizace neexistuje.
Snaží se zákonnou úpravou zajistit příjem do obecních pokladen z pásma havarijního plánování a tam, kde tento režim existuje.
/mask/

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

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

MORAVSKÝ KRUMLOV

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

IVANČICE

605 367 427
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Reakce na článek „Sedět na třech židlích aneb kozel zahradníkem“
Vážení čtenáři, Sedět na třech židlích aneb kozel zahradníkem, to je název článku, který vyšel v posledním
čísle Zrcadla a je podepsán jménem
Jiří Fiala. Ať je skutečným autorem
kdokoli, pravdu má v jediném. Už se
zase blíží volby, a tak je třeba článek
chápat. Ty čtyři sloupky obsahují tolik hloupostí, lží a nesmyslů, že by
u nezasvěceného mohly vyvolat dojem jakési autorovy informovanosti
a zasvěcenosti. Pravdou je však
pravý opak. Vzhledem k tomu, že
obsah článku je víceméně osobní a
napadá přímo mě, musím reagovat.
Omlouvám se za délku stanoviska,
ale chci, aby bylo pokud možno
vyčerpávající. A aby to bylo přehledné, vezmu to postupně.
1/ Topolánkova vláda padla
proto, že ji parlament vyslovil
nedůvěru. Nic víc a nic méně.
Hlasování vyvolala a načasovala
ČSSD, KSČM v tomto hlasování
dodržela svůj stabilní postoj k této
vládě a neměla jediný důvod ho
jakkoli měnit. Vláda padla proto,
že ji „shodily“ hlasy přeběhlíků.
Nikoli KSČM a ČSSD, ale poslanci
Tlustý, Schwippel, Zubová a Jakoubková. Poslanci vládní koalice
ODS a SZ. Tak, jak vláda vznikla,
tak zanikla. Tedy na přeběhlících.
2/ Do poslanecké sněmovny
jsem nastoupil 25. října 2008 po
senátních volbách. V podstatě na
konci volebního období. Mandát
poslance parlamentu není ani
náhodou v jakékoli souvislosti s
mandátem krajského zastupitele a
už vůbec ne s drtivým vítězstvím
v komunálních volbách 2006. Pravdou je, že za těch šest měsíců, co
jsem v PS, jsem k projednávaným
záležitostem zatím oficiálně nevystupoval. To přeci není ale vůbec
podstatné. Úkoly jsou rozděleny
jinak, systém parlamentní práce je
naprosto odlišný a není jen o osobní
exhibici, ale o tom někdy příště. A
Vás, pane Fialo, mohu ujistit, že
se jistě dočkáte, až přijde čas. Je

potěšitelné, že sledujete tak pečlivě
přenosy z parlamentu.
3/ Pokud píšete, pane Fialo, o
některých dotacích, měl byste si
ověřit alespoň ta nejzákladnější
fakta. Kde jste vzal jakousi částku
1,5 milionu korun? Ta mimochodem
neodpovídá vůbec ničemu. V tomto
volebním období jsme zatím dosáhli
(kromě jiných zdrojů, o kterých by
Vás mohl informovat např. ing.
Smutný) na dotace 3 miliony ze
státního rozpočtu na novou lávku
v Letkovicích, 4 miliony na kabiny
na stadionu, 6 milionů na kanalizace
na ulici Hybešově a Pod Hájkem.
Za téměř 2 miliony z Regionálního
operačního programu se rekonstruuje park na Réně. O jakýchsi 1,5
milionech, které mají být použity na
opravu židovského templu, nemám
tušení. Pokud snad máte na mysli
Synagogu, tak žádost o financování
téměř 40 milionů na její rekonstrukci je rozdělena mezi státní rozpočet
a ROP a bude projednána. Je pravda,
že původní žádost na ROP v první
výzvě nevyšla a že v současné době
je dopracována dle představ hodnotícícho orgánu, tak aby peníze na
rekonstrukci Synagogy přišly. Takže
můžete být bez obav, vážený pane.
4/ Co se děje na Réně. Jak každý
vidí, kromě rekonstrukce parku se
neděje nic. Vy si snad opravdu myslíte, že jsme padlí na hlavu a dovolili
bychom znovu park zničit? Ta nejfatálnější chyba se stala v roce 1992,
kdy bývalé vedení dovolilo vůbec
těžbu zahájit. Důsledky neseme dodnes. Jste to schopen pochopit, pane
Fialo? Myslím si, že toto vyjádření
je dostatečné a více už psát nebudu.
5/ Co se týká výstavby Na Brněnce, jsou na to jistě různé názory.
Jedná se o výstavbu, kterou město
neprovádí a není jejím investorem.
I Váš názor je v tomto zcela subjektivní. Pokud se Vám nelíbí, nikdo
Vás jistě nenutí tam bydlet. Jen
bych dodal, že tato lokalita není ani
zdaleka hotová a že soukromí ma-

jitelé pozemků jednají o výstavbě
objektů občanské vybavenosti. Co
se týká protihlukové ochrany pro“chudáky obyvatele těchto domků“,
jak píšete, musím přiznat, že vůbec
nevím, o čem je řeč. Nikdy se o tom
nejednalo a nevím, kde jste tyto
„informace“ pochytil.
6/ A jsme u mostů přes Jihlavku.
V tomto případě, jak je jistě všeobecně známo, jde o krajskou dotaci do našeho města. Rekonstrukce
obou mostů stála JmK kolem 40
milionů korun a byla financována
z ROP. I tyto peníze je třeba připočítat do dotačních investic v Ivančicích. Rekonstrukce němčického
mostu nestála 50 milionů, ale několikanásobně méně a byla přibližbě
dvakrát levnější než stavba v Oslavanech! Doporučuji Vám, abyste si
vyměnil informátory.

podmínky vynutí návrhy nějakých
řešení, bude se o nich jednat.
8/ Výstavbu na Boží hoře II řeší
soukromý investor. Stanovisko
VAS ve vztahu k potenciální zástavbě rozvojových ploch je zcela
nové a nebylo v žádném případě
obsaženo ani v zadávací dokumentaci pro zpracování územního plánu, přesto, že se na výměře těchto
lokalit vůbec nic nemění. Ve spolupráci města, Svazku a investorů se
jistě řešení v krátké době najde.
9/ Abyste nemusel přemýšlet, vážený pane, jaký je statut Penzionu
pro důchodce, tak je to nájemní
dům zvláštního určení, kde se o
obyvatele stará pečovatelská služba
jako organizační složka města. Tato
koncepce je plně v souladu s novelou zákona o poskytování sociálních
služeb. A navíc se začíná pracovat

Vám současná podoba a funkčnost nevyhovuje? Pokud máte námitky k financování nebo průběhu
staveb, musíte se ptát investora a tím
je JmK. Zejména tedy bývalého vedení kraje. Pro osvěžení Vaší paměti
to byla koalice KDU-ČSL a ODS.
Dále se ptejte projektantů SÚS a řídícího orgánu ROP. Trvalo tři roky,
než se nám podařilo přesvědčit bývalé vedení JmK o nutnosti těchto
staveb. A spolu s naprostou většinou
našich spoluobčanů jsme rádi, že je
hotovo a mosty budou sloužit další
dlouhá desetiletí.
7/ Kde jste se doslechl, že se
bude bojovat o udržení středního školství v Ivančicích? Vaše
konstrukce vycházejí z představy,
kterou nikdo nechce. Jen znovu
připomenu, že skutečně vážný problém byl kolem návrhu tzv. optimalizace středního školství v roce
2004 z dílny krajské ODS. Jedině
silou tehdejší opozice byly tehdejší nápady odloženy ad acta. Žádná
další optimalizace či harmonizace
není na stole, a pokud si objektivní

na záměru vybudování domova pro
seniory jako investice kraje.
10/ Pane Fialo, pomalu se dostáváme k závěru. Už jsem se nikdy
nechtěl zmiňovat o minulém zadlužení města. Bohužel jste mě k tomu
svými „argumenty“ donutil. Dluh
města, se kterým jsem byl zvolen
do funkce starosty, byl 162 milionů,
nikoli 150. To ale není podstatné. O
příčinách zadlužení města na přelomu tisíciletí bylo napsáno a řečeno
mnoho. Asi jste to už zapomněl,
tak Vám to připomínám. Aktuální
dluh města, tedy nyní v roce 2009,
je 57 450 000 a letošní splátka činí
9,485.000. To se Vám zdá jako jen
velmi malá částka? Splácení dluhu
je nastaveno do roku 2016. Museli jsme se s ním prostě naučit žít
a dělat to, co se dělat dá. To je realita. To, co bylo v minulých letech
uděláno a je to OK, je třeba ocenit.
S tím nemá nikdo problém.
Jak tedy dluh vznikl? V první
polovině devadesátých let bylo co
privatizovat (rozuměj rozprodat) a
získané prostředky se zdály být té-

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTOPRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA •
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE •
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ •
KOŘENÍ • KOSMETIKA • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY • KULTURNÍ A
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE •
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ,
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV •
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ, ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT
• STÁTNÍ SPRÁVA, STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI •
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO •
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE
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měř neomezené. Byl čas rozvoje a
velkého utrácení, které mělo vést ke
zlepšení života občanů i tváře města a v některých případech tomu tak
skutečně bylo. Tento čas hojnosti
však velmi rychle vypršel, finanční
rezervy totálně vyschly a zákonitě
přišly velké problémy. Bylo nutno
odpovědět na otázku, zda hodnota
některých děl odpovídala skutečně
vynaloženým prostředkům. A že
některé záležitosti měly krutý dopad na hospodaření města, je evidentní. Katastrofická výstavba na
starém sídlišti nás stála z rozpočtu
města 25 milionů, z nichž nám MF
neodpustilo ani korunu. O dalších
téměř 27 milionů přišlo město při
dostavbě školského areálu. Celá
akce, tedy dostavba a rekonstrukce ZŠ TGM a rekonstrukce GJB
stála cca 184 milionů. Státní dotace
131,3 milionů byla pouze na TGM,
přesto bylo rozhodnuto pokračovat
v investici do majetku, který město
evidentně nevlastnilo a nevlastní.
Pochopitelně, že žádná dotace už
nepřišla a město si mohlo do záporné bilance připsat další významnou
částku. Nicméně budovu gymnázia
nikdo neodveze. Dalším tématem
by mohla být například cena plynofikace s nejvyššími náklady 1,2
milionu na km, což je cena patřící
mezi nejdražší v republice. Pokud
jsme byli někomu vzorem, protože
jsme byli první, tak jedině v tom,
jak se to nemá dělat. O prodeji
akcií Jihomoravské plynárenské
společnosti s velkou ztrátou v tehdy
nevhodné době ani nemluvě. Ale to
vše jsou informace notoricky známé a mnohokrát publikované.
Město se tehdy dostalo vlastní
investiční megalomanií a chybami v její realizaci do bludného a
zhoubného ekonomického kruhu,
z kterého se hledá cesta dodnes. Jste
to schopen, pane Fialo, pochopit?
11/ Moc by mě zajímalo, kde
čerpáte informace o projektu, který
připravuje SVAK Ivančice a který se

týká dostaveb a rekonstrukcí kanalizací, vodovodů a intenzifikace ČOV.
Jak jste přišel na to, že se Ivančice
zadluží půl miliardou korun? Asi
málo čtete nebo posloucháte, protože několikrát byl celý projekt popsán, včetně jeho financování. Tak
tedy znovu. Dotace z Operačního
programu životní prostředí dosáhne
cca 72% uznatelných (způsobilých)
nákladů, dále přispívá cca 5% stát.
Na město bude zbývat 23% nákladů
uznatelných (způsobilých) a 100%
nákladů neuznatelných. Celková
výše spoluúčasti města na jeho
realizaci je stanovena na cca 80
milionů způsobilých nákladů. Pro
Oslavany je to 67 milionů. Pokud
však chceme řešit zásadním způsobem vzhled a funkčnost například
Palackého a Tesařova náměstí,
bude úvěr pochopitelně o něco
vyšší. Tedy žádná půlmiliarda. Je
to srozumitelné i pro Vás? Více
polopaticky to už vysvětlit nelze.
Investice města půjdou zejména
do definitivních oprav povrchů komunikací. Budu rád, že i Vy budete
spokojen, když se dílo podaří.
Takže velmi zjednodušeně řečeno, není dluh jako dluh. Pokud je
úvěr výhradně investiční a je takto
použit, je vše v pořádku. Pokud však
slouží k vytloukání klínu klínem a
řešení víceméně zaviněných finančních problémů, je něco špatně.
Takže až budete příště, vážený
pane Fialo, psát podobný článek,
ověřte si alespoň ta nejzákladnější
fakta. Ovšem pokud Vám o fakta
jde. Zatím to vypadá tak, že jste
chtěl na mě nakydat co nejvíce
špíny. A na závěr Vám něco poradím. Běžte do jakýchkoli voleb a
jestli budete zvolen, zjistíte, jak je
to všechno jednoduché a snadné.
Třeba i sedět na třech židlích, pokud vůbec tušíte, co to znamená.
Na rozdíl od Vás, já Vám úspěch
ze srdce přeji.
Všechny čtenáře zdraví
Vojta Adam, starosta Ivančic

WELLNESS HOTEL***

BESKYDY
Písek u Jablunkova
Hotel BAHENEC***
v období 27.6 - 29.8. 2009
3.834,- Kč / dospělí
nebo-li při dvou platících katalogovou cenu - jedno dítě
v pokoji na přistýlce ZDARMA, 2. dítě za 2.000,- Kč !!!

Cena zahrnuje:

7x ubytování s polopenzí
(bufetové snídaně, na večeři výběr ze čtyř jídel)
denně animační program
pro děti i dospělé - hry, výlety, ...
denně vstup do vnitřního i venkovního bazénu
místní poplatek a základní i zákonné pojištění

NÁŠ TIP PRO TATÍNKY:
PIVNÍ LÁZNĚ V HOTELU
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
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LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
BROŽURY - PUBLIKACE - TISKOPISY
Pro neziskové a příspěvkové organizace slevy až 30%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na edice@zrcadlo.info,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA » FOTO » TISK » DISTRIBUCE V ČR
Májová neděle v Miroslavi
Pár slov k těžbě bentonitu pod taktovkou o.s. Společně

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Rabi Lőw byl moudrý a učený muž. Ne nadarmo si ho oblíbil i císař
Rudolf II. Pro svoji učenost a moudrost byl lidmi vyhledáván a žádán, aby
řešil jejich spory. Stalo se jednou, že se k němu dostavili dva rozvadění
kupci. První z nich skvěle mluvil a obhajoval zaníceně svoji při. „Ten muž
má pravdu,“ pravil moudrý rabi polohlasně ke svým žákům. Druhý muž,
nebyl o nic horší řečník než ten první, hájil se ohnivými slovy a výborně argumentoval „Ten muž má pravdu,“ pravil opět rabín. Tu otočil se na něj jeden
z jeho nejlepších učedníků, upřel svoje oči na rabína a řekl mu „Ale Rabi, oba
přece nemohou mít pravdu!“ „To máš taky pravdu,“ odpověděl rabín.
Nechci zde zlehčovat velkého rabína, ani nevím jak celá pře dopadla.
Ale, ač ne tak učený, nebo dokonce tak moudrý jako rabi Lőw, jsem jako
ivančický občan ve stejné situaci. Když slyším argumenty příznivců těžby
bentonitu, řeknu si „Ti mají pravdu“. Když poslouchám nebo čtu argumenty druhé strany, řeknu si to stejné. Žádného žáka, který by mně připomněl,
že oba pravdu mít nemohou, bohužel (nebo na štěstí), nemám.
Nejsem těžař, abych věděl jaké množství suroviny se vytěží. Nejsem
ekonom, abych vypočítal výtěžek a dokázal přičíst plusy a odečíst mínusy. Nejsem ekolog, abych dokázal dopředu odhadnout skutečné rozsahy
škod, které nastanou. Nejsem ani věštec a nevím, zda všichni, kdo se
na těžbě a likvidaci škod chtějí podílet, dodrží své slovo.
Jsem jenom ivančický občan, který má své pochybnosti. Jsem ivančický občan, který se jako malý kluk mohl vykoupat v řece Oslavě a věděl,
co je to Děvčatsko, Žumpa, Zátočina nebo Grešla. Mé děti to bohužel
dnes nevědí. Jako kluk jsem jen mohl bezmocně přihlížet, jak Dolní
Pancíře, místo našich dětských her, někdo, v předtuše nějaké ekonomické
prosperity, bezohledně likviduje. Z původních Pancířů zbylo málo a ani
příroda jim nedokáže jejich původní krásu vrátit a z oné prosperity zbylo,
jako památník, betonové monstrum.
Réna, to je obdobný případ. Měl jsem vždy rád dlouhé procházky lesy
zpravidla ukončené v půvabné hospůdce. Rád jsem chodil nahoru, na amfiteátr, kde se konal každoročně Ivančický Korbel a poslouchal trempské
a folkové zpěváky. Réna, to je vzpomínka na pouť, kam jsem jako kluk
nedočkavě utíkal. Je to i vzpomínka na mou první lásku.
Půvabná hospůdka nám zůstala. Ta stará sice dosloužila, ale byla zde
postavena modernější a respektující jak nové hygienické požadavky, tak
i krásné přírodní prostředí, ve kterém stojí. První láska se už dávno vdala
za jiného a poutě se zde nekonají (někdo povolaný rozhodl, že zde bude
lepší skládka a pouťový zmatek je lépe přenést na město, tam se lépe
vyjímá, dělá hezčí a viditelnější problémy, jak v silniční dopravě, tak
v hlukové zátěži obyvatel náměstí). Ivančický Korbel se nepořádá (ono
také není kde). Amfiteátr je rozbitý. Dlouhé procházky lesem neradím,
pokud ano, jedině s padákem nebo se záchranným lanem (ona ta díra po
prvním těžebním pokusu zas tak malá není). Naše Réna zatím naše řádění
přežila. Sice potlučená, zjizvená, ale přežila.
Ptám se sám sebe. Dokáže přežít Réna další nájezd ? Přemýšlím o tom
a skutečně nevím. Při tom přemýšlení se dívám dlouze na Dolní Pancíře a
vzpomínám. Protože víc než vzpomínka mi nezbylo. Pouze v hlavě mi neustále neodbytně zní slova legendárního náčelníka Malého Stroma : „Až bude
pokácen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka, až bude chycena
poslední ryba, tehdy poznáte, že peníze se nedají jíst.“
Petr Sláma

Májová neděle. Jenom když
vyslovíme tato slova, tak si určitě
každý z nás představí samé příjemné prožitky a zážitky. Občanské sdružení Společně z Miroslavi
právě proto svým spoluobčanům
nabídlo během májové neděle 17.
května hned dvě varianty, jak si
opravdu tohoto dne užít.
První část byla ryze sportovní.
Ve dvě hodiny odpoledne akademický sochař pan Pavel Krbálek
odstartoval 15-ti kilometrovou
projížďku kolem Miroslavi. Start
to byl zcela netradiční. Byl proveden výstřelem nikoliv z pistole, ale
z kuše. Mohlo by se zdát, že tichý
let šípu bude předzvěstí zrovna tak
tiché a poklidné nedělní cesty. Ale
opak byl pravdou. Světový rekordman v jízdě na vysokém kole Josef
Zimovčák nasadil „vražedné“ tempo a téměř celý zbytek pelotonu,
čítající zhruba 40 cyklistů, zůstal
hluboko za favoritem. Traťový
rekord tak byl zcela jasnou kořistí
Josefa Zimovčáka a má hodnotu
54 minut. Přesto však v jeho těsném závěsu dojel Karel Hala ml.
a získal tak symbolickou cenu
za vítězství v kategorii amatérů.
Druhá část májového odpoledne byla tvořena hudebním
blokem hned několika interpretů.
Nejprve se jako „předskokani“ se
svým rock’n’rollem s přívlastkem představila hudební skupina
Pozdní sběr. Hlavním tahákem
pozdního odpoledne však bezesporu byli Kameloti s protagonistou Romanem Horkým. Kamelot
vydává nové album „Mořská sůl“
a hraje „O 106.“ 106 koncertů
v jednom zátahu. Ojedinělé
turné, které nemá u nás ani na
Slovensku obdoby. V Miroslavi
jsme měli tu možnost užít si 78.

koncert z této neobvykle dlouhé
řady. A že to stálo za to, určitě
potvrdí všichni přítomní.
Nové album Kamelotů pokřtila
absolutní vítězka pěvecké soutěže „Miroslavský klíček“ Aneta
Švédová, žákyně 7. ročníku ZŠ
Miroslavi. Zcela bez ostychu
pak Aneta po boku profesionálů
předvedla svůj talent a vystoupila
se svou vítěznou písní ze soutěže.
Host skupiny Kamelot Wabi Daněk svými písničkami (a „Rosa na
kolejích“ pochopitelně nechyběla)
v jeho neopakovatelném podání
pak už jen potvrdil ten fakt, že
májové odpoledne opravdu může
být plné úžasných prožitků a
zážitků. Neděle 17. května v Miroslavi s občanským sdružením
Společně toho byla důkazem. /Bi/

Roman Horký a Wabi Daněk

foto: mape

Vstupné v předprodeji: 120,- (na místě +30,-)
Předprodej vstupenek:
• Elektro Hanzel, Vídeňská 46, Znojmo
• Elektro Hanzel, nám. Svobody, Miroslav
• Cykloservis Novotný, nám. TGM, M. Krumlov
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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

Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
cena od 699 Kč

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

M1
N1
L
O1
O2

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

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

AKCE do 30. června 09´
NEREZOVÝ CELOPLOŠNÝ DŘEZ ke kuchyňské lince v akci

za cenu 999,- Kč. (Běžná cena 1.890,- Kč.)
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Rady pro Vaši dovolenou Po velkém klání na náměstí slavili hasiči na Réně
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, velmi mě potěšila Vaše rubrika „Tipy a rady pro Vaši
dovolenou“. S dovolením využiji možnosti a zeptám se: Co se vlastně
považuje za „noc“ v hotelu? Děkuji, Dagmar Procházková
Předně Vám děkuji za přízeň. Pokusím se dostatečně na Váš dotaz
odpovědět. Obecně se považuje za noc, kterou klient strávil v hotelu,
přítomnost na pokoji v době mezi 16.00 a 10.00 hodinou druhého dne.
Pokud tedy klient přijede do hotelu až k ránu, ale je okamžitě ubytován,
čerpá již tuto noc. A naopak, pokud může zůstat na pokoji do večerních
hodin posledního dne, považuje se toto také za čerpání noci.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co si mám představit pod pojmem
„dítě zdarma“ v doprovodu dvou dospělých osob, který někdy bývá
uváděn na letáčcích, v katalozích nebo v reklamních spotech? Děkuji
za případnou odpověď. Pavel Kratochvíl
U většiny zájezdů je nabízen pro jedno, v některých případech i
pro druhé dítě (do uvedeného věku) ubytované na přistýlce v jednom
pokoji společně se dvěma dospělými pobyt zcela zdarma. Ráda bych
zdůraznila, že se v tomto případě za dítě platí pouze letenka, letištní
a bezpečnostní taxy, palivový příplatek a v případě zájmu pojištění.
Cenu tax a pojištění pro takto zvýhodněné dítě uvádíme v objednávce.
Rád bych využil Vaší rubriky a zeptal se, jaké doklady potřebuji
k řízení auta v zahraničí. S rodinou bychom si rádi na dovolené vypůjčili auto a absolvovali pár výletů. Děkuji L. Svoboda
Většinou je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz a průkaz totožnosti. Není výjimkou, že řidič musí být starší 21 let a řidičský průkaz
musí vlastnit minimálně 3 roky. Doporučuji také seznámit se s dopravními předpisy a především nezvyklostmi, povolenými rychlostmi
a obecnými pravidly silničního provozu dané země. Na neznalost předpisů (i případně jazyka) většina policistů příliš neslyší.
/Anděla/

Z Ivančic do Ivančic
Dne 16. května jsme pochodovali s ivančickými turisty „ Z Ivančic
do Ivančic“. Ve stejný den, ve který se konal nejznámější pochod v České republice Praha - Prčice, zorganizoval Klub českých turistů Ivančice
již 17. ročník pochodu z Ivančic do Ivančic. Od šesté hodiny ráno se
postupně na 5 tras pro pěší a 2 cyklotrasy vydalo 110 účastníků.
Nejkratší trasa zavedla turisty k rozhledně na Réně, lesem pod železniční most přes řeku Jihlavu a podél řeky zpět do Ivančic. Trasy
12, 23, 30 a 45 km umožnily poznat část řeky Rokytné po oblast Pod
Vrbičkami, Mariánskou studánku a obec Rokytnou. Dvě nejdelší trasy
vedly do M. Krumlova a nejzdatnější pochodníci pokračovali přes Dolní Kounice, Nové Bránice zpět do Ivančic.
Cyklotrasa vedla přes obec Rokytnou do Krumlova dále přes Polánku do Řeznovic. Přes Hrubšice pokračoval výlet do Biskoupek a
Nové Vsi. Cíl byl opět v Ivančicích. Delší trasa pro cyklisty vedla přes
Moravské Bránice, Mělčany, Radostice, krásným údolím Bobravy přes
Želešice a Dolní Kounice zpět do Ivančic.
Podmračená obloha, žádné vedro - ideální počasí pro turisty. Ani
drobná přeháňka v závěru nepokazila náladu. V cílu v městské hale
v Ivančicích čekalo na účastníky malé občerstvení - chleba se škvarky a pažitkou i čaj. Domů si turisté odnášeli účastnický list a drobný
dárek na památku. „Vančáků“ se s námi vydalo 41, převážně na kolech.
Pěšky pochodovali turisté ze Znojma, Vyškova, Doubravníku, Karviné,
Příbrami, Jihlavy, Třebíče a Brna. Sedmnáctý ročník pochodu skončil,
ivančičtí turisté Vás všechny zvou za rok na ten osmnáctý...
Ing. Antonín Moravec, předseda KČT Ivančice

Sluníčko a krásné letní počasí
připravil svatý Florián svým
chráněncům, členům dobrovolných hasičských sborů, na okresní přebor, který se konal 10.
května 2009 na ivančickém náměstí. Se svou technikou přijeli
a představili se široké ivančické
veřejnosti členové hasičských
dobrovolných sborů z Ivančic,
Moravských Bránic, Nových
Bránic, Němčic, Mělčan, Čučic,
Dolních Kounic Silůvek, Ketkovic, Neslovic a Hlíny.
Přebor zahájili nejmladší členové dobrovolných hasičských záchranných sborů ukázkou svých
dovedností. Jejich úkolem bylo
v co nejkratším čase rozvinout
hadici, napojit ji na další a proud-

nicí co nejrychleji zasáhnout terč.
Svůj úkol splnili se ctí. Je zřejmé,
že se sbory dobrovolných hasičů
se o své následovníky a občané
o svou bezpečnost do budoucna
rozhodně obávat nemusí.
Po této ukázce nastalo žhavé
klání mezi zástupci obcí. Proti
sobě se postavili ve stejné disciplíně, kterou měli proti hasičskému potěru ztíženu vzdáleností
terčů od vodní nádrže, v kategoriích mužů a žen družstva, která
zastupovala jednotlivé sbory.
Dobrovolní hasiči a zejména
naše udatné hasičky všem dokázali, že si v poslání, které vykonávají dobrovolně, rozhodně
nezadají se svými profesionálními kolegy.

To, že je voda nejrozšířenějším
hasivem, dokázal všem ivančickým hasičům svatý Florián 16.
května při oslavě 130. výročí
založení jednotky sboru dobrovolných hasičů, která se konala
v parku na Réně. Pršelo téměř
celé odpoledne, ale nakonec se
přece jen vyjasnilo a oslava mohla začít. Mladí dobrovolní hasiči
předvedli všem přítomným, co je
již jejich dospělí kolegové stačili
naučit. A nebylo toho málo, třeba
ukázka rozvinutí a smotávání hadic, nasazování proudnice a srážení plechovky vodním proudem
z ruční stříkačky.
Překvapením pro všechny přítomné byla ukázka hašení požáru
ze začátku 20. století. Požár balíku

slámy byl uhašen překrásnou ruční stříkačkou obsluhovanou hasiči
v dobových stejnokrojích. Odpoledne ukončila kapela Dolňáci.
Co dodat závěrem. Sbory
dobrovolných hasičů jsou nedílnou součástí života měst a obcí.
Svou činností nejen velmi účinně
pomáhají ostatním občanům
v době požárů, povodní či jiných
mimořádných událostí, ale i svou
spolkovou činností kladně zasahují do veřejného života. Zaslouží
si proto veškerou podporu jak od
svých spoluobčanů, tak od obecní
a státní správy. Nezbývá tedy, než
jim popřát do další činnosti hodně
štěstí, hodně vyhraných soutěží
a co nejméně skutečných ostrých
výjezdů.
/Petr Sláma/

Ivančické Slavnosti chřestu letos již po patnácté
Na slavnou éru ivančického
chřestu můžeme jen s povzdechem vzpomínat. Vždyť chřest
proslavil Ivančice po celém
Rakousko-Uhersku a ivančický
lékárník Anton Worell obdržel
titul c.k. dvorní dodavatel pro
císařský dvůr. Postupně se chřest
přestal pěstovat a dnes bychom
našli chřest jen ojediněle v soukromých zahrádkách.
Až v roce 1995 byl první pokus
připomenout tradice ivančického

chřestu a na Jarních slavnostech
se prodalo, spíše zkušebně, 80 kg
chřestu. V dalších letech prodej
narůstal a v posledních letech se
ustálil na cca 3,5 tunách. Abychom
neklamali čtenáře nejedná se o
chřest vypěstovaný v Ivančicích,
nýbrž dodaný firmou Asparagus
s.r.o. Velké Leváry.
Letošní již 15. ročník slavností
se vydařil. Již od pátku nabízely
prodejní stánky různý sortiment
zboží. Plocha před Večerkou pa-

Rozhledna přivítala
jubilejního návštěvníka
/Hlína/ Rozhledna Vladimíra
Menšíka na Hlíně již přivítala
třicetitisícího návštěvníka.
Rozhledny patřily od nepaměti
k ozdobám moravské i české krajiny a také se v posledních letech
staly žádaným turistickým cílem
mnoha návštěvníků.
„Třicetitisícím návštěvníkem
se v neděli odpoledne stal Petr
Kořínek ze Žďárce u Tišnova,
který dorazil na rozhlednu na
motorce. Jak nám sdělil, přijel se
na rozhlednu podívat již podruhé,
poprvé byl na rozhledně v září
roku 2008. Pak Kořínek se zapsal
do pamětní knihy rozhledny a
obdržel propagační a upomínkové předměty,“ informoval Miloš
Dostalý, starosta obce Hlína.
Připomeňme ještě návštěvnost

rozhledny, která byla slavnostně
otevřena 29. dubna 2007. Po třech
měsících od svého otevření přivítala desetitisícího návštěvníka,
celkem tedy za rok 2007 navštívilo rozhlednu 15 617 osob. Za
uplynulý rok 2008 na ni vystoupalo celkem 10 890 lidí a 17. května
2009 již rozhlednu zhlédnul i
třicetitisící návštěvník. Rozhledna je otevřena od dubna do října
pravidelně v sobotu, v neděli a ve
svátky vždy od 10 do 17 hodin,
od listopadu do března je to pak
pouze v neděli od 13 do 15 hodin.
Návštěvu v jiné dny a hodiny lze
předem domluvit pro skupinu více
jak 10 osob. Aktuální informace
k provozu a pozvánky na akce u
rozhledny najdete na webových
stránkách obce Hlína.
/jak/

třila zahrádkářům. Zde bylo možné si vybrat sazenice, květiny,
stromky, bonsaje. Podél Besedního domu k budově městského
úřadu to „vonělo“. Nabízely se
zde cukrovinky, oplatky, pražená
kukuřice, turecký med, pekly
trdelníky. Po levé straně náměstí
bylo možné si ve dvou stáncích
koupit čerstvý chřest, který nabízely sličné studentky zdejšího
gymnázia. Chřestu během tří dnů
prodaly asi 2500 kg.
Dále pokračovaly stánky s občerstvením, cukráři apod. Celá
plocha před kostelem byla zaplněna stánky různých řemesel.
Velký sortiment košikářského
zboží, výrobky ze dřeva, nožíři,
potřeby pro domácnost. S různým
sortimentem zde nabízeli zboží
stánkaři až z Ostravy i Slovenska.
Děti nejvíce lákal skákací hrad.
Další plochu náměstí zaplnili
stánkaři s textilem a obuví, kolotoče, houpačky, umělá skluzavka,
střelnice. Tam se rodičům vyprazdňovaly peněženky.
Před městským úřadem bylo
opět postavené kryté jeviště, na
kterém se od pátku až do neděle
odpoledne střídaly kapely různých žánrů hudby, od tvrdého
rocku až po cimbálovku. Bylo
zajímavé sledovat, jak se změnou
stylu hudby se také okamžitě
mění posluchači. Jen skončila na
poslech příjemná hudba a nastoupila rocková skupina, okamžitě

odešla střední a starší generace
a zasedla mládež. Jen přestávky
při výměně hudebních skupin
mohly být kratší. Jenže než jedna
skupina odstraní svou aparaturu,
další si aparaturu připraví, uběhne
25-30 minut. Program zde končil
v neděli odpoledne pořadem SVČ
Ivančice. Působivé bylo vystoupení malých mažoretek.
Hned vedle nabízely dva stánky chřestové pochoutky. Zde se
projevil (opět) závažný nedostatek. Často se tvořily fronty před
stánky, 20 minut čekající zájemci,
nelichotivé poznámky i otrávení
lidé odcházeli, protože nechtěli
čekat a raději si koupili čerstvý
chřest u protilehlých stánků.
Nesmíme zapomenout ani na
nádvoří městského úřadu. Tam od
soboty běžel program hlavně pro
děti, ale byly zde i stánky středověkých řemesel, po celou sobotu
vystupoval kejklíř s přitažlivými
ukázkami. Své umění předvedla
i skupina historického šermu. Posezení spojené s ochutnávkou vín
bylo ve vestibulu MÚ.
V Památníku Alfonse Muchy
byla výstava o pěstování chřestu,
výstava o včelařství z partnerského města Radovljica Slovinsko).
Ivančické restaurace nabízely
jídla z chřestu. V pátek na Réně
uspořádali házenkáři taneční
zábavu, v sobotu na stadionu
byla přehlídka rockových kapel
a večer zábava.
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 Jiří Vaďura z Moravského Krumlova.
Nápověda:
Loh, kyz,
lar, see

Lov

Ta i ona

Čerpadla
(nářeč.)

•

Část
zvonice

Citlivost
filmu

Vězení
(zast.)

•

Horký
(ang.)

Jestliže

Na ono
místo
(bás.)

Velikán

Bakterie
Spodky
nádob

Vpravit
semena
do hlíny
Dědiny

Obilí
seté na Předložka
podzim

Snad

Místo
v lese

Svazky
slámi

•

Vánek

Poskytovat

Hl. město
Egypta

Opuchlina

Sirný
nerost

Skok
dovnitř

SPZ
Břeclavi

Trnovníky

Loterijní
lístek

Popěvek

Notes

2. díl
tajenky

•

Maličkost
(zast.)

Kanýry

Snížený
tón

Jihnout
Soc. svaz
mládeže
Hraniční
poplatky

Anna

(ang.)
Velký
autobazar Kočkovité
šelmy

Alena
(dom.)

Lenochod
tříprstý
SPZ
Nymburka

Záškub
v obličeji

Druh

Německé lepenky
Domácky
město
Evropané

Pokrm

Brutální

Druh
gibona
Módní
časopis

Nadpis
Tušení

Odplata

Milo

Šálení
Jedna
(něm.)

Březí
(zvíře)

Citáty
Svetr
ke krku

Souprava

Kus
ledu

Sténat
Zkr. pro
kusy

Hlt

Adéla

Mravní
čistoty
Sloní
zuby
Český
hrad

Starořím.
pozdrav

•

•

Ukryt

Časové
údobí
Ženské
jméno

Býv. platidlo Itálie
Ostrov Nových Hebrid

Jinde
(slov.)
Z
(rusky)

Peněžní
poukázka
Něm. člen
určitý

Mrav

1. díl
tajenky
Mlácený

Bota

Pobídka

Česká
politická
strana

Jinak
(slov.)

Lysé

Rybářská
síť

Vidět
(ang.)

Opět

Od nejstarších dob troubívali ponocní v Rouchovanech noční hodiny. Když chtěli odtroubit
jedenáctou nebo dvanáctou hodinu, (1. díl
tajenky) území starého hřbitova a kostela. Jakmile některý ponocný za pomněl na tento zvyk,
a přece půlnoc odtroubil, (2. díl tajenky).
Nyní máte poslední možnost vyhrát sbírku
regionálních pověstí O hřbitovním strašidle.
Od příštího čísla budou pro vylosované luštitele připraveny nové ceny.
/Redakce/
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KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
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01. 06. - 14. 06. 2009
Dům dětí a mládeže 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
• červen - výstava kreseb žáků na téma: „DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA
STUDENTŮ SŠ“. Výstava přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ
• do 16.6.2009 - VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET ZŠ Klášterní náměstí
a 60 LET Gymnázia Moravský Krumlov - Galerie Knížecí dům Moravský
Krumlov, po - pá: 8.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 1.6. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ M. KRUMLOV
- Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 2.6. v 17.00 hod. - BESÍDKA MŠ PALACKÉHO - Galerie Knížecí dům
• 5.6. ve 13.00 hod. - MALOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ - pro děti všech věkových
kategorií, nám. TGM Moravský Krumlov.
• 10.6. v 19.30 hod. - XIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13.
MĚST „CONCENTUS MORAVIAE“ divadelní představení MARLENE
DIETRICH v podání Činoherního studia Ústí nad Labem, kinosál Moravský
Krumlov, vstupné: 140 Kč / 90 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje Informační
centrum, Zámecká 2, tel.: 515 321 064.
• 11.6. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA slaví 35. let trvání. Orlovna Rakšice.
• 15.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Moravský Krumlov,
zámek - Slovanská epopej.
• 16.6. od 8.00 hod. - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - náměstí TGM

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 13.6. od 14.hod. - ART MARATON - dílničky pro veřejnost. Ve všech
prostorách DDM budou připraveny různé rukodělné aktivity. MALBA
NA HEDVÁBÍ, AFRICKÁ BATIKA, MALBA NA SKLENĚNÉ TABULE,
MALBA NA TEXTILNÍ TAŠKY, MALOVANÁ MOZAIKA NA ZRCADLA.
Manipulační poplatek za každou dílnu: 45 Kč + materiál.
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY: • od 1. - 3.7. 2009 - TROPICANA
BANANA. - Příměstský tábor, kde každý den je jiný: „Bananas day“, „Kiwi
sesion“, „Orange párty“. Tábor plný her a dobrodružství a hlavně plný barev,
ovoce a tropických koktejlů. Cena na den: 50 Kč. Vždy od 9.00 do 16.00 hod.
Nutno nahlásit se předem! • 3 v 1. - Sportovní, taneční a výtvarný tábor. Sportovní
a dobrodružné hry uvnitř i v přírodě, netradiční sporty, koupání. Výuka streat
dance a dalších druhů moderních tanců, klasický tanec, aerobik. Výtvarné aktivity
a rukodělné činnosti. Rekreační středisko Nesměř. Cena: 2.600 Kč (pro členy
DDM: 2.500 Kč). • od 31.7. - 7.8.2009 - FIT TÝDEN. - Sportovně relaxační
týden pro ženy a dívky. Ubytování v penzionu Sport Rokytno na Českomoravské
vysočině. V ceně pobytu je plná penze. V ceně pobytu je jedna klasická
a jedna lymfatická nebo jedna medová masáž. Kondiční, relaxační, strečinkové
a zdravotní cvičení. Novinkou jsou večerní rukodělné dílny s paní Magdou
Novotnou. Cena: 4.000 Kč / za lůžko (záloha: 1.000 Kč).

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 1.6. - 28.6. - TAM, KDE OČI SNÍ - DIGITÁLNÍ OTISK SVĚTLA - výstava
fotografií Petra Kudláčka, chodba Památníků A. Muchy, vstup zdarma.
• 6.6. - 24.6. - SECESE - výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy. VERNISÁŽ
v pátek 5.6. v 17.00 hod., galerie a sklepení Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 6.6. v 16.00 hod. - SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ - nádvoří radnice Ivančice.
Odpoledne pro přiznivce hry na akordeon. Vstupné: 30 Kč.
• 7.6. v 19.30 hod. - SESTRY STEINOVY - nádvoří radnice Ivančice. Folkový
koncert v rámci hudebního festivalu CONCENTUS MORAVIAE.
PŘIPRAVUJEME: • 27.6. v 18.00 hod. - KONCERT KAPELY „MŇÁGA
A ŽĎORP - nádvoří radnice Ivančice.

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 6.6. od 14.00 hod. - DANCE PARADE 2009 - nesoutěžní taneční přehlídka
ve sportovní hale v Ivančicích. Divákům se představí amatérské taneční skupiny
country tanců, aerobiku, hip-hop, mažoretky a další. Přijďte je povzbudit.
• 10.6. v 17.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA. - Chcete mít na léto jedinečné tričko?
Můžete si je vlastnoručně vyzdobit savováním, malováním nebo třeba ubrouskovou
technikou. Tvořivá dílna Střediska volného času Ivančice, Komenského 12.
• 12.6. - KLUBOVÁ AFTER PARTY. - V ivančickém klubu mládeže
proběhne poslední disko tohoto školního roku. Hrát se bude na přání a POZOR
- AKCE! Při vsupu obdržíte malý dárek.
• 13.6. - VALÍME SE IVANČICEMI. - Soutěž dvojic, ve které stačí splnit 9 z 10
úkolů a vyhrát jednu z cen, připravilo Středisko volného času. Věková kategorie
soutěžících je 15 - 99 let, startovat budou z Palackého náměstí v Ivančicích. Každý
z účastníků závodu bude odměněn. Součástí je doprovodný program, hry a soutěže.
Více na: www.svcivancice.cz, www.dvojice.valimese.eu.

Kulturní a informační centrum 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
• 5.6. - 7.6. - DĚTSKÝ VÍKEND V OSLAVANECH. • 5.6. od 9.00 hod. ukázky zásahů a techniky Záchranného integrovaného systému před Městským
úřadem v Oslavanech, od 16.00 hod. - odpoledne pro děti, olympiáda MŠ
v prostorách zámeckého parku, v 16.00 hod. - slavnostní zahájení před
budovou MŠ na ulici Sportovní, vztyčení olympijské vlajky, hymna, zapálení
olympijského ohně, v 16.15 hod. - začátek sportovního klání v zámeckém
parku, soutěže a hry pro děti, vystoupení aerobiku TJ Oslavany, živá hudba,
v 18.00 hod. - předávání medailí. Během celého odpoledne jízda na motorkách.
Připraveno občerstvení, opékání buřtů na ohni. • 6.6. - Klubová výstava
Retriever klubu CZ se zadáním titulu vítěze Oslavan 2009. Přijďte se společně
se svými dětmi podívat na výstavu plemen psů nejvhodnějších k dětem.
Od 14.00 hod. - soutěžení dětí se svými mazlíčky v soutěži „Dítě a pes“.
V případě účasti v této soutěži je nutno s sebou vzít platný očkovací průkaz
psa. Ve 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou DARKEN, vstupné: 70 Kč.
• 7.6. - CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD.
PŘIPRAVUJEME: • 18.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční
setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany. • 20.6.
ve 13.00 hod. - POHÁDKOVÝ ZÁMEK - pásmo muzikálových písní ke dni
matek v podání ochotníků divadla „Na mýtině“, vstup před branou MŠ. Pořádá
TJ Oslavany - Divadlo Na mýtině

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
• 5.6. - BUĎ TROCHU FIT (charitativní běh) - start a cíl bude letos
v zámeckém parku v Miroslavi. Pořádá Dům dětí a mládeže, OS Marek, MKIC
a město Miroslav od 8.00 hod. do 18.00 hod. v areálu zámeckého parku
a letního kina v Miroslavi.
• 12.6. ve 20.00 hod. - FESTIVÁLEK BLUEGRAS & COUNTRY. Hrát
budou skupiny EARLY TIMES (Brno), IBATAK (Střelice), NG BAND (Brno)
a v rámci večera vystoupí i COUNTRY taneční skupina MASÁNČATA. Pořádá
Dům dětí a mládež Miroslav v letním kině.
• 14.6. v 9.00 hod. - BOŽÍ TĚLO - mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši
půjde procesí k domu s pečovatelskou službou. Pořádá - ŘK. farní úřad, MKIC
a město Miroslav.
• 20.6. v 9.00 hod. - ATTRI CUP 2009 - fotbalový turnaj firem na hřišti
FC Miroslav. Přihlášeno 15 firemních družstev. Občerstvení zajištěno.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 7.6. - CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD. MALOVÁNÍ DIVOKÉHO
ZÁPADU: • 13.30 - 14.00 hod. - prezence (rozdělení do kategorií podle
věku), 14.00 - 14.30 hod. - malování na chodník, 15.00 hod. - vyhodnocení
(první 3 budou v každé kategorii vyhodnoceni). Startovné: 10 Kč (děti
dostanou křídy, které nevrací). CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD: v 15.00
hod. od DDM Oslavany. Čeká Vás cesta plná westernových disciplín,
kde se naučíte na jednotlivých stanovištích práskat bičem, rýžovat zlato,
střílet z luku, na našem dvorečku si zatančíte country tance, navštívíte
salon „MARY“. Děti si určitě něco vyberou ve westernovém obchůdku a
na stánku se rádi občerstvíte. Vstupné: 20 Kč / dospělí, děti zdarma.
• 13.6. ve 14.00 hod. - JÍZDA ZRUČNOSTI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI.
Výuka na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany (výuka jízdy zručnosti, zdravověda,
pravidla silničního provozu, soutěž na dopravním hřišti). S sebou dopravní
prostředek, helmu, pití. Bude se soutěžit o ceny BESIPU.
• 14.6. - „NEJLEPŠÍ GOLFISTA“ - pojeďte si s námi zahrát minigolf
do Neslovic. Odjezd od hlavního autobusového nádraží Oslavany autobusem
ve 14.05 hod. do Neslovic. Návrat do Oslavan v 19.08 hod. Cena: 50 Kč.
V ceně je zahrnuto: jízdné autobusem, vstup na minigolf, pedagogický dozor
a ceny. V areálu si můžete koupit občerstvení a svést se na lanové dráze.
Přihlášky k vyzvednutí v DDM a ŠD Oslavany nebo na tel.: 607 580 563.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 1. - 30.6. - „Z VYSOČINY“ - výstava fotografií pana Jaroslava Krška,
studovna MěK, vstup zdarma. Více informací na: www.trefos.cz.
• červen - UŽ JSEM ČTENÁŘ - kniha pro prvňáčka - pasování žáků 1. tříd ZŠ
za čtenáře a předání knihy IVONY BŘEZINOVÉ „OKNO DO KOMÍNA“.

Středisko volného času Ivančice

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.6. - „NEJSTARŠÍ UMĚNÍ EVROPY“ - EXKURZE, sraz v 15.00 hod.
v Brně - Pisárkách před Anthroposem. Vede pan J. Flíček - tel.: 546 452 788.
• 6.6. - „VÝLET DO SVOBODNÉ SPOLKOVÉ REPUBLIKY - KRAVÍ
HORA V MODRÝCH HORÁCH“ - odjezd vlakem z Ivančic v 7.08 hod.,
z Brna v 8.36 hod. Návštěva rozhledny ve Velkých Pavlovicích a rozhledny
v Bořeticích. Chůze cca 15 km. Vede paní H. Šťastná a paní H. Valová.
• 13.6. - „SETKÁNÍ S TURISTY Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ V IVANČICÍCH“ - vycházka po okolí Ivančic. Info pan J. Flíček - tel.: 546 452 788.
• 13.6. - „CYKLOPROJÍŽĎKA PO OKOLÍ IVANČIC“ - sraz v 9.30 hod.
na Tržnici u tří kohoutů, trasa cca 55 km, vede pan F. Matoušek.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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.
• 4. 6., 11. 6., 18. 6. - VŮNĚ A DOTEK PRO MATKU A DÍTĚ. Kurz masáží
dětí a kojenců. Tři navazující setkání vždy ve čtvrtek. Masáže s použitím
aromaterapie s prvky z indických a švédských masáží a reflexologie. Láskyplné
doteky prohlubují vazbu mezi rodiči a dětmi, zklidňují, učí děti i rodiče
relaxovat, posilují obranyschopnost, odstraňují poporodní traumata, zlepšují stav
astmatiků, alergiků, ekzematiků...Věk dítěte není omezen. S sebou: podložku,
velkou osušku či prostěradlo, pro miminka náhradní plenu, mističku na olej.
• 6. 6. od 10.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA. Začínající pletařky se po seznámení se s materiálem naučí opletení pevného dna, základní
opletek třemi, jednoduchou točenou zavírku, použití dřevěných korálků, apod.
Pokročilejší pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané japonské dno, různé
druhy opletků (řetízek, copánkovou a diamantovou vazbu, opletek čtyřmi 2/2,
vlnkovou, plátnovou vazbu, atd.), různé druhy zavírek (třípárovou, copánkovou,
taženou), opletení předmětu (např. sklenice, láhve), apod.
• 9.6. od 17.00 do 17.00 hod. - POROD DOMA. Beseda se soukromou porodní
asistentkou a maminkou dvou dětí, která se zabývá bylinkami, homeopatií a
alternativními přístupy k těhotenství, porodu a péči o miminko. Přednáší:
Barbara Hanachová. Poplatek: 90 Kč/ členové 80 Kč.
• 13.6. - KURZ PRVNÍ POMOCI ZÁŽITKOVOU METODOU. ZDrSEM je
systém zdravotních seminářů první pomoci, projekt Prázdninové školoy Lipnice
- Outward Bound Česká republika. Principy zážitkové pedagogiky rozvíjí PŠL
třicet let, první pomoc zážitkově vyučujeme deset let. ZDrSEM MAMA
je zaměřen na poskytování první pomoci dětem do pěti let. Těžištěm výuky
je zážitek, základem pak praktický nácvik život zachraňujících dovedností.
V průběhu kurzu používáme simulací reálných situací, modelové případy.
Kurz je určen hlavně rodičům a všem, kdo pracují s dětmi. Poplatek: 960 Kč.
Přihlášky a bližší informace: www.zdrsem.cz.
• Připravujeme: • 21.6. v 15.00 hod. - TÁTA DNESKA FRČÍ. Soutěžní
odpoledne pro tatínky s dětmi v zámeckém parku v Dukovanech pod záštitou.
Sítě MC a Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae.
Soutěže pro tatínky s dětmi, dárky pro soutěžící - zajištěny společností ČEZ,
prezentace jihomoravských mateřských center, vystoupení pro děti, večerní
vystoupení hudební skupiny Camael

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

st 3.6. v 18.00

BOLT
- PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD!!
Animovaná komedie USA

so 6.6. ve 20.00
ne 7.6. v 18.00

SEDM ŽIVOTŮ
Drama USA

so 13.6. ve 20.00
ne 14.6. v 18.00

VÉVODKYNĚ
Výpravný dobový film

st 17.6. ve 20.00

GRAN TORINO
Akční film USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

st 3.6. v 18.00
. ve 20.00

RŮŽOVÝ PANTER 2
Komedie USA

ne 7.6.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Animovaná pohádka USA
NORMAL
Thriller ČR

v 17.00
ve 20.00

st 10.6. ve 20.00

EL PASO
Drama ČR

ne 14.6. v 17.00

MONSTRA VS. VETŘELCI
Pohádka USA

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

ne 7.6. v 18.00
ne 14.6. v 18.00

ne 21.6. v 19.00

BOLT
Animovaný film USA
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ
NAROZENINY?
Animovaný film ČR
VÉVODKYNĚ
Historické drama USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

so 6.6. ve 20.30

TOBRUK
Válečný film ČR

pá 19.6. ve 20.30

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Komedie USA

ne 21.6. ve 20.30

ZNOVU 17
Komedie USA

pá 26.6. ve 20.30

SPIRIT
Krimi USA

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

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

ZUŠ Oslavany přijímá nové žáky na školní rok 2009 / 2010
do těchto oborů: HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ, TANEČNÍ.
NOVINKA: DRAMATICKÝ OBOR (divadlo, loutky, pohádky)
Více informací: ZUŠ Oslavany, nám. 13. prosince 12,
tel.: 605 258 884, 731 155 683, nebo na: www.zusoslavany.cz

OSLAVY 730. VÝROČÍ

první písemné zmínky o obci Dukovany
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
10. VÝROČÍ UDĚLENÍ ZNAKU A PRAPORU
100. VÝROČÍ BUDOVY ŠKOLY
v sobotu 6. června - 7. června 2009
Program: 6. června: historický program, taneční zábava se
skupinou DREAMS, vodní fontána s ohňostrojem, country
skupina ŠERO,.... 7. června: historický program, dechová
hudba VENKOVANKA, estrádní pořad vynikající dechovky
BORŠIČANKA, slavnostní ohňostroj,... Bohaté občerstvení,
originální medovina podle původního templářského receptu. Všichni
jste srdečně zváni! Více informací na: www.obecdukovany.cz
POZOR! Pro velký zájem opakujeme! Pozvánka na estrádní pořad

ZPÍVÁME LIDOVÉ PÍSNIČKY

v pátek 12. června 2009 ve 20.00 hodin
v kulturním domě v Horních Kounicích. Hrají a zpívají: Milada
Ludvíková, Lída Juřenová, Josef a Petr Vorlovi, Petr Kameník,
spolu se sborem, klavír: Zdislava Horáková, harmonika: Petr
Pelán. Dále hrají: Martina Kuderová, Radka Pecková. Pořadem
provází: Dominika Kuderová a Pavel Jelínek. Vstupné: 50 Kč, děti
zdarma. Veškerý příjem bude věnován na CHARITATIVNÍ ÚČELY.
Předprodej vstupenek - Horní Kounice 26,
tel.: 515 339 631, 602 453 898..

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
Ivančice - kruté období války

V ranních hodinách 15. března 1939 se na vlnách českého rozhlasu začala v pravidelných intervalech ozývat tato zpráva: Na rozkaz
prezidenta republiky oznamujeme, že dnes 15. března od šesté hodiny
obsazuje německé vojsko Čechy a Moravu...
Československá republika přestala existovat. Ještě v poledne
15. března obsadila kulometná rota německé armády Ivančický viadukt
a po 16. hodině projela Ivančicemi od Moravského Krumlova motorizovaná kolona. Ve stejný den zavlály v Ivančicích prapory s hákovým
křížem. První na domě na rohu Rybářské a Chřestové ulice a další na
domě Julie Zdražilové v Oslavanské ulici. Večer přijela do Ivančic skupina mladíků z Dolních Kounic vedená ivančickým rodákem Rudolfem
Navrátilem-Vaneckým. Patřili k českému fašistickému hnutí a vtrhli
na radnici „aby tam udělali pořádek“. Druhý den došel z Okresního
úřadu v Brně příkaz, který nepřipouštěl žádnou změnu na radnici.
Příchod nacismu znamenal začátek velkého utrpení pro židovské spoluobčany. Dne 17. března se oběsil obchodník Otto Ehrlich
a 23. března se zastřelil Fridrich Placzek, majitel textilky v Alexovicích. Sběrný uprchlický tábor v bývalé Sinaibergerově koželužně se
změnil v internační tábor.

Památník obětem II. světové války

Již krátce po obsazení republiky byl organizován protiněmecký
odboj. Bezprostředně po 15. březnu byla založena Obrana národa,
složená především z bývalých důstojníků, v dalším období pracovala
v ilegalitě KSČ a dvě skupiny mládeže vedené Hynkem Růžičkou.
Vzhledem k nezkušenosti s vedením takových organizací bylo německé gestapo pomocí konfidentů o činnosti těchto skupin informováno
a postupně je likvidovalo. Už v srpnu 1939 došlo k zatýkání členů ON.
V Ivančicích byli zatčení štábní kapitán V. Šoffr a npor. A Hejtmánek.
V srpnu 1940 byli zatčeni František Kořan a Václav Máša z ilegální
KSČ. Oba zahynuli v koncentračních táborech. „Mírnější“ období
okupace skončilo s nástupem Reinharda Heydricha do funkce říšského
protektora dne 27. září 1941.
Prvním Heydrichovým činem bylo vyhlášení výjimečného stavu,
během kterého byly zatčeny tisíce vlastenců a popraveny stovky lidí.
Tato opatření se projevila také v Ivančicích. Byli zatčeni Fr. Klíma a
Fr. Veselý a v Brně byl 30. září zastřelen ivančický občan Jindřich Gelbort. Dne 16. října byla 1941 zatčena rodina Emila Šindelky. Sokolský
pracovník E. Šindelka organizoval ze záložních důstojníků odboj jako
velitel organizace Obrana národa pro západní Moravu. Dne 22. ledna
1942 zahynul v Osvětimi ředitel gymnázia Karel Weigner a dne 7. února Miloslav Žádník, profesor gymnázia.
Největší rozruch v Ivančicích způsobilo dne 3. února zatčení faráře
Adolfa Tesaře, který vystavoval pro hledané osoby nepravé křestní listy. Spolu s ním byl zatčen ředitel Občanské záložny Zdeněk Chudoba
za poskytnutí větší finanční částky pro účely Obrany národa. Dne 11.
března byl za ilegální činnost zatčen Fr. Adam, inspektor pojišfovny,
a jeho syn. Ve stejný den až do 5. dubna byl likvidován internační
židovský tábor v koželužně a z Ivančic byli transportováni i zbývající
židovští spoluobčané. Dne 18. dubna byl zatčen studující práv Hynek
Růžička, sokolský a skautský pracovník, vedoucí odbojové skupiny
mládeže a skautů. Dne 15. května byli zatčeni Jan Haraš a Václav Procházka, při pokusu o útěk při zatčení byl zastřelen Jan Fibich.
Hlavní hrůzy na ivančické občany teprve přicházely. Dne 27. května byl v Praze spáchán na Heydricha atentát, kterému 4. června 1942
podlehl. Byla vyhlášena řada nařízení, která se nevyhnula ani Ivančicím.
Dne 14. června byl v Brně zastřelen učitel Emil Šindelka, 16. června
ivančický farář Adolf Tesař, Zdeněk Chudoba, Hynek Růžička, Jan Haraš a Václav Procházka. Následující den byl popraven major Fr. Kopuletý ze skupiny Obrana národa, dne 22. června městský tajemník Sekerka
za vystavování falešných průkazů a insp. pojišťovny Fr. Adam.
I po krutém období června 1942 až do června 1945 umírali
obyvatelé Ivančic při náletech, totálním nasazení v Reichu, nebo i
po osvobození následkem vyčerpání nebo nemocí z vězení. Pamětní deska ve vestibulu městského úřadu uvádí 132 obyvatel Ivančic,
kteří zahynuli během 2. sv. války.
Jiří Široký

Hynek Růžička

P. Adolf Tesař
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Židovský hřbitov v Ivančicích
Historie židovské komunity
v Ivančicích a později židovské
obce sahá až do 13. století, kdy se
Ivančice staly městem na křižovatce významných obchodních cest.
Po celá staletí byly v Ivančicích
dvě naprosto samostatné komunity, později obce až do roku 1919,
kdy došlo k jejich sloučení.
První písemná informace o
přítomnosti židovských obyvatel
je z roku 1393. Zvýšení počtu židovských obyvatel nastalo v roce
1454 po vyhnání židů z královských měst. Největší počet židovských obyvatel 877 byl v roce
1835. Po roce 1848 se stěhovali
židovští obyvatelé za lepší obživou jednak do Ivančic-křesťanské
obce, jednak do jiných míst, která
měli dříve zakázaná např. do
Brna, Znojma apod.
Po sto letech, těsně před 2. sv.
válkou, jich bylo v Ivančicích
už jen 100 a z nich 80 bohužel
nepřežilo nacistické řešení židovské otázky. Přežili jen židé ve
smíšených manželstvích a muži,
kteří začátkem okupace odešli do
zahraničí a vrátili jako příslušníci
zahraničního vojska.
V listopadu 1938 byl v Ivančicích zřízen sběrný tábor (prošlo
jím přes 800 osob) pro židovské
uprchlíky hlavně ze Sudet, odkud
prchali po uzavření Mnichovské
dohody a postupném obsazování
pohraničí německým vojskem.
Po obsazení celé Československé republiky 15. března 1939
byl tábor změněn na internační.
Z těch, kteří v táboře zemřeli,
je 45 pohřbeno na ivančickém
židovském hřbitově. V několika
transportech v březnu a dubnu
1942 byli z Ivančic převezeni
přes Brno a Terezína a odtud do
vyhlazovacích táborů.
Mít vlastní hřbitov bylo od
nejstarších dob první potřebou
židovských komunit. Hřbitov měl
přednost před synagogou, neboť
bohoslužebná shromáždění mohla
být i v soukromých domech. Současný hřbitov (12.500 m2 a přes
1.800 náhrobků) v Mřenkové ulici má nejstarší čitelný náhrobek
z roku 1552. V literatuře se uvádí,
že ivančický židovský hřbitov je
po pražském a kolínském nejstarší v České republice. Je otázkou,
kde byl dřívější židovský hřbitov
před rokem 1552.
Podle zprávy (z r. 1815) Judase Bauera, představeného židovské obce, byl hřbitov původně
na protější straně potoka a proti
jeho proudu, kde slepencový
kopec ustupuje svažitému. Bauer
píše, že když se rozvodní potok
na úpatí, strhává zeminu z břehů
a obnažuje hroby, ve kterých se
nachází lidské kosti. Samotný
kopec je ve zprávě označován
jako starý hřbitov.
Založení dnešního hřbitova
bylo vedeno snahou získat vhodnější pozemek, který nebude
ohrožen rozvodněným potokem.
Jeho poloha je důstojnější a byla
možnost jeho rozšíření přikoupením sousedních pozemků. V roce
1578 je v ivančických rychtářských registrech poprvé uvedeno
jméno ulice Na židovských
hrobech. Obřadní síň byla postavena až v roce 1902, předtím byla
márnice a byt hlídače v domku
na protější straně ulice.
Tak rozsáhlé pohřebiště vyžadovalo časté opravy, o kterých jsou
záznamy od 2. poloviny 19. století.

Nejčastěji jsou uváděny náklady
za postavení a opravy obvodových
zdí včetně opěrných pilířů, dále
stavba kapliček nad hroby při západní straně, stavba mostku přes
potok, stavba pilířů brány, provedení kovářských prací apod.
Kvůli dokumentaci hrobů pro
státní památkovou péči bylo navrženo rozdělení hřbitova na devět sekcí. Jejich hranice vyznačují, pokud je to možné, jednotlivé
historické etapy pohřbívání.
První sekce, tzv. nový hřbitov
v jižní části, byla založena na pozemku přikoupeném v roce 1876
a od roku 1887 se zde začalo
pohřbívat. V původním plánu
tohoto oddělení měly navazovat
ještě 3 řady dětských hrobů, ale
žádné dítě zde nebylo pohřbeno.
Část volné plochy bylo použito
k pohřbení zemřelých ve sběrném
- internačním táboře. Poslední
hrob je z března 1942.
Ke hrobům v první sekci byly
získány informace o tom, kdo ve
kterém hrobě je pohřben, kdy
zemřel, kde bydlel a tyto informace jsou předávány zájemcům,
kteří hledají své předky. Smutně
působí volných asi 25 míst uprostřed řad hrobů. Jsou to místa,
která předplacena zájemci, bohužel nebyla využita vzhledem
k usmrcení těchto osob ve vyhlazovacích táborech.
První světová válka se projevila i na ivančickém hřbitově.
Přibyly hroby haličských židů,

Náhrobky zemřelých z internačního tábora

k poemancipační době.
Nejrozsáhlejší plocha je 9.
sekce, na které jsou ojedinělé
shluky nízkých a věkem značně
sešlých náhrobků, které jeví jednotnou orientaci a jejich poloha
naznačuje, že jsou to pozůstatky
souvislých řad náhrobků, takže
hroby souvisle pokrývají celou
velkou svažitou plochu. Přesto,
že počet náhrobků je přes 1 800,
počet zemřelých od počátku vedení úředních matrik za 158 let
můžeme spočítat na 2 500 osob.
Kontrolní sondy objasní, kde jsou
zbývající pohřbeni a zda je tento
názor správný. Musíme připomenout, že na hřbitově byli pohřbíváni zemřelí židé z několika
desítek okolních obcí. Poslední
dva pohřby zde byly v roce 1949,

Obřadní hala na ivančickém židovském hřbitově v roce 2005

uprchlíků před postupujícím ruským vojskem na východní frontě.
V Ivančicích bylo tehdy ubytováno 100 a devět jich zemřelo. Také
zde pochovali jednoho válečného
zajatce z Ruska, který pracoval
v oslavanském cukrovaru. Pomník padlých na frontách první
světové války má rovněž sedm
zdejších židů. Stojí v nejstarší a
tedy nejpamátnější části hřbitova.
Sekce č. 2 a 3 jsou nejstarší části hřbitova s rabínským
vrškem a málo dochovanými
náhrobky a pomníkem padlých
v 1. světové válce.
Náhrobky dalších sekcí představují vývoj od 16. až po konec
19. století. Mimo jednoduchých
stél, které převažují, vyskytují
se zde již pomníky ve stylu občanských hřbitovů a řadí se již

bohužel hroby nebyly označeny,
takže jejich poloha se ví jen přibližně. Na židovském hřbitově je
pohřbena řada význačných osobností, které proslavily ivančickou
židovskou obec. I jejich náhrobky
jsou bohužel poškozeny a jsou
čitelné již jen z části.
Za nacistické okupace začala
devastace hřbitova. Po skončení války se velká většina
židovských obyvatel do Ivančic
nevrátila a na údržbu hřbitova
nebylo dost sil. Provedlo se několik drobných oprav, ale hřbitov postupně zarůstal. Náhrobky
vězňů internačního tábora popadaly a teprve v roce 2002 byly
opět postaveny. Našli se i vandalové, kteří olupovali náhrobky
o kovové části a byli i takoví,
kteří odkrývali hroby v domnění,

že v nich najdou cenné věci.
Také obřadní síň chátrala. Až
na podzim 1993 mohla Židovská
obec v Brně jako majitel přikročit
k výměně střechy a provedení
klempířských prací. Nenapravitelné jsou škody na starých
náhrobcích – stélách vlivem
kyselých dešťů a emisí z bývalé
oslavanské elektrárny, vzdálené
pouhé 4 km. Starobylé nápisy se
stále více odlupují z kamenných
desek v plátech a ztrácejí se
nenávratně památky umělecké
hodnoty i jako dokumenty - prameny pro bádání o dějinách a
lidech dávného osídlení. Teprve
od loňského roku byly některé
náhrobky odborně zajištěny proti
zatékání, ale je nutné v tomto
směru pokračovat u řady dalších.
Velké nebezpečí hrozilo židovskému hřbitovu z uvažovaného sídliště v jeho blízkosti. Ve
„Věstníku židovských obcí“, čís.
6/1979 byla uvedena informace:
„V rámci schváleného programu
výstavby nového sídliště v Břeclavi, Ivančicích a Lednici dojde
ke zrušení tamních židovských
hřbitovů, které budou proměněny
v park“. Naštěstí takové nebezpečí již pominulo.
Velkým problémem bylo odstranění náletových dřevin, které
zničily část náhrobků. Teprve po
roce 1995 nastává obrat k lepšímu. O vyčištění hřbitova se stará
řada dobrovolných pracovníků,
pomáhají i žáci místního gymnázia a odborné školy. Finanční
pomoc městského úřadu a ŽO
Brno bývá využita k opravám
poškozených náhrobků. Díky
získaným grantům od Jihomoravského kraje a ČEZ bylo provedeno zabezpečení obřadní haly
a postupně opravují za značných
nákladů obvodové zdi.
Ročně navštíví hřbitov přes
600 zájemců, přičemž roste počet návštěv ze zahraničí. Kniha
návštěv dokládá návštěvy přespolních a zahraničních zájemců
z celého světa s výjimkou Austrálie. Kolem 10. září bývá hřbitov
otevřen pro veřejnost v rámci
akce Evropské kulturní dědictví
a zájemci jsou seznamování s historií židovského hřbitova i s historií židovské obce v Ivančicích.
Málo měst v České republice se
může pochlubit takovou památkou jako je ivančický židovský
hřbitov. I když se za posledních
15 let uskutečnila řada oprav, aby
se tato vzácná kulturní památka
zachovala i pro příští generace.
Jiří Široký, Ivančice
POUŽITÉ PRAMENY:
Figer K., Široký J.: Židovský
hřbitov v Ivančicích, vydalo
KUC Ivančice 2007
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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
koupím
•• Škoda Fabia v dobrém technickém
stavu, prosím nabídněte. Tel.: 515 533
707 (ve večerních hodinách).
•• moped Stadion Jawa 550 pařez,
nebo jinou nepojízdnou motorku.
Tel.: 724 468 171.
•• zahrádku na střechu Škoda 105,
120. Tel.: 737 328 670.
prodám
•• Daewoo Lanos 1,5, r. v. 1998, najeto 100.000 km, servisní knížka, 2 x
el. okno, centrální zamykání, airbag,
zimní + letní pneumatiky, alarm.
Cena: 59.000 Kč. Tel.: 732 320 807.
•• silniční motorku Transalpa Honda
600, r. v. 1998, najeto 30.000 km, 3
kufry, helmu, jako nová - nutno vidět.
Cena: 68.000 Kč. Při rychlém jednání
možná sleva. Tel.: 733 552 437.
•• moto Chunlan tiger 125, r. v. 2003,
licence Honda, 2 válec, čtyřtakt, super
zvuk, spotřeba 3 l na 100 km, najeto
6.200 km, nová baterie, vyměněný
olej. Cena: 30.000 Kč.
•• Zetor 4011, nebrzděný nákladní
přívěs za os.auto. Tel.: 724 281 967.
•• malotraktor Honda 65 GXV 160,
převodovka Vari, cena: 37.000 Kč.
Možno i s příslušenstvím. Tel.: 605
332 271.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 4+1 v Moravském Krumlově.
Více informací na tel.: 721 096 092.
•• RD 3+1 částečně podsklepený,
s podsklepenou garáží, se dvorem
a zahradou, v klidné části obce Dukovany. ÚT na tuhá paliva + kachlová
kamna v kuchyni, akumulační kamna
pro jarní a podzimní vytápění, koupelna a WC v domě, ihned k celoročnímu
obývání. Info na tel.: 606 541 188.
•• RD 3+1 a cca půl hektaru pole
v Řeznovicích, cena dohodou. Tel.:
732 761 895, 737 724 110.
•• pozemek v katastru: Němčice-Ivančice, 3/4 ha, orná půda, cena
dohodou. Tel.: 602 503 375.
•• pozemek v k. ú. Lesonice, 1,3 ha.
Tel.: 774 584 865.
•• RK Acity Vám nabízí krásnou
chatu 3+1 s pozemkem Senohrady
- Pod Keltovákem, krb, garáž, vč.
vybavení, cena: 750.000 Kč + provize // celoročně obyvatelnou chatu
3+1 u Ketkovic, Pod Borovinou,
voda, elektřina, krb, vč. vybavení,
cena: 890.000 Kč + provize // novostavbu RD, typ bungalov 3+kk
s garáží Ivančice, pozemek 549
m2, cena: 3.800.000 Kč, k jednání
// hrubá stavba RD 5+1 Polánka,
pozemek 1.000 m2, cena: 1.500.000
Kč // cihlový byt 2+1 v OV s garáží
i zahrádkou, Dolní Kounice, 57 m2,
1 NP, 1.300.000 Kč // byt 1+1 v OV
Ivančice, 37 m2, 1 NP, 850.000 Kč.
Více informací na: www.acity.cz,
nebo na tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• pronajmu RD 3+1 v Moravském
Krumlově - Kavalírka. Více informací na tel.: 724 788 611.
•• pronajmu byt 2+1 na Sídlišti
v Moravském Krumlově. Pro více informací volejte na tel.: 777 761 206.
vyměním
•• byt 2+1 v OV cihlový, za 3+1 v OV
cihlový. Tel.: 737 349 897 - Ivančice.
hledám pronájem
•• pronájem garáže na Sídlišti nebo
na ulici Břízová v Moravském Krumlově, prosím nabídněte. Tel.: 775 120
782 - sms.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• jednofálcové křidlice (celkem 380
kusů), pálené, dobrý stav. Cena: 3 Kč/
ks. Tel.: 604 281 294, 604 289 017.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.

» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
daruji
•• starší sedačku za odvoz. Tel.: 776
190 957.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kombinovaný kočárek po 1 dítěti,
červený, pláštěnka, síťka proti hmyzu, polohovací rukojeť, velmi pěkný.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 737 427 437.
•• dětský kočárek, modro-šedý, kombin, polohovací rukojeť, nafukovací
kola, nákupní košík, dále pak dětské
autíčko Tatra. Tel.: 603 900 890.
» ZVÍŘATA
koupím
•• štěně dlouhosrstého jezevčíka,
pouze pejska. Tel.: 737 122 456.
prodám
•• čistotného půlročního mourovatého kocourka a černou kočičku. Tel.:
604 505 687.
•• štěňata jorkšírského teriéra, 2 pejsci, 1 fenka, bez PP, po otci s PP, oba
rodiče možnost k vidění, očkovaní
+ odčervení, standartní váha i velikost, odběr možný ihned, cena dohodou. Tel.: 568 440 057, 775 434 047.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté bez PP,
po rodičích s PP, chovné fenky bez PP
za cenu štěňat, z důvodu stěhování.
Tel.: 603 773 485.
•• štěňata trpasličích pudlů bez PP,
barva apricot, výborný společník pro
děti i dospělé. Cena: 2.500 Kč - 3.000
Kč. Tel.: 724 033 609, 733 666 135.
•• kůzle - kozičku, stáří 2 měsíce,
tmavá barva. Tel.: 724 913 908.
daruji
•• štěňátka křížence hladkosrstého
stafforda s pražským krysaříkem,
mazliví, přítulní a hraví, výborní
společníci pro děti i dospělé, pouze
do dobrých rukou. Tel.: 728 225 941
(po 17.00 hod.).
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
mince, pohledy, hodiny. Tel.: 724
468 171.
prodám
•• slunečník samostatně stojící, masivní 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.
•• komplet učebnice obor SOU Ivančice - automechanik po 1 studentovi
(50 % sleva). Tel.: 724 677 580.
•• sběrateli fotoaparát zn. Hanimex
110 if motor. Tel.: 739 144 691.
•• 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 46 let hledá ženu pro společný
život na vesnici. Tel.: 732 462 829.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledáme spolupracovníka / spolupracovnici do kanceláře. Požadujeme
spolehlivost, komunikativnost a časovou flexibilitu. Tel.: 728 434 332.
•• důchodkyně vypomůže s úklidem
domácnosti i drobné zahradní práce
1x - 2x týdně. Tel.: 723 884 458.
•• přijmu brigádníky na izolační práce, ihned. Tel.: 603 822 930.
•• Pohostinství Bohutice přijme
číšníka / servírku na HPP. Praxe výhodou, není podm., časová flexibilita,
hmotná zodpovědnost, krátký / dlouhý týden. Iinfo na tel.: 603 438 898.
» SLUŽBY
•• Peníze ihned na ruku až do domu.
Vše vyřídíte po telefonu. Více informací na tel.: 605 720 362.

•• Ing. Pexa Pavel - geodetické
práce, nabízí zaměření rodinných
domů, pozemků, vytýčení vlastní
hranice. Telefon: 777 582 899,
608 909 628.
•• Dva certifikovaní sádrokartonáři
nabízejí montáž podhledů, dělících
příček a půdních vestaveb ze sádrokartonu. Tel.: 732 949 100.
•• 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.
•• Malířství a natěračství: nabízíme malby interiérů (HET klasik),
exteriérů (nátěr nových i starých
fasád - stříkaný a škrábaný březolit, drásané omítky), nátěry kovových, dřevěných a betonových
konstrukcí, průmyslové plochy.
Konzultace a úklid zdarma. Kontakty: Jižní Morava: 605 977 220,
Vysočina: 731 737 625.
» VÝZVA
•• Ztratil se bílo-zrzavý perský
kocourek. Za nález nebo informaci
vedoucí k navrácení odměna: 3.000
Kč. Tel.: 602 755 265.

POSLANECKÁ KANCELÁŘ

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

ZO ČSCH
Suchohrdly u Miroslavi - Damnice Vás srdečně zve na

XV. MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE

ZAPARKUJTE S DĚTMI
V PARKU

v sobotu 30. května 2009 od 10.00 hodin do 15.00 hodin
Tradiční oslava dne dětí v zámeckém parku. Tentokrát jsou
připravena stanoviště pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší:
skákací hrad a pohádková stanoviště, pro větší: airsoft, škola
žonglování, koně, pro veřejnost: adrenalinové aktivity, lanové
centrum, paintball, ukázky složek integrované záchranné služby.
Občerstvení zajištěno. Za splnění úkolu dostanete odměnu již na
stanovišti. Akci podporují: Saint-Gobain Vertex, Jednota SD, Město
Moravský Krumlov, GE Money Bank. Akce je součástí Dne škol.

DDM Miroslav, MKIC, město Miroslav a OS Marek pořádají:

DEN DĚTÍ

v pátek 5. června 2009 od 10.00 hodin
Připraveny budou různé atrakce v areálu zámeckého parku a letního
kina v Miroslavi. Večer v letním kině proběhne tradiční koncert
PETRA BENDE a rocková zábava se skupinou NO PROBLEM!
Začátek v 19.30 hodin. Před koncertem se bude konat přehlídka
vítězů „Vémyslické LYRY“

MěKS Moravský Krumlov pořádá
jednodenní turisticko-poznávací zájezd

JESENÍKY PRADĚD A PVE
DLOUHÉ STRÁNĚ

v neděli 28. června 2009
Navštívíme podzemní prostory unikátní přečerpávací a současně
nejvetší vodní elektrárny v ČR, vyjedeme autobusem do výšky 1.350
m. n. m. prohlédnout si nádrž na vrcholu hory. Po hřebeni přejdeme
z Červenohorského sedla na nejvyšší horu Moravy Praděd, zájemci
vyjedou výtahem do výšky 73 m na vyhlídkový ochoz vysílače.
Zájemci si navíc projdou naučnou stezku s můstky a řetězy kolem
vodopádů Bílé Opavy. Odjezd: v 5.45 hodin Moravský Krumlov,
v 6.00 hodin Ivančice, podle zájmu další zastávky na trase. Cena
za dopravu: 320 Kč. Volitelné: • Exkurze: dospělí a děti starší
10 let: 40 Kč, důchodci: 25 Kč. • Vysílač: dospělí: 60 Kč, děti: 30 Kč.
Informace a závazné přihlášky do 24. června 2009. MěKS Moravský
Krumlov, nám. TGM 40 (Galerie Knížecí dům),
tel.: 515 322 330, 725 579 923.

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov pořádá
zájezd na hudební drama Daniela Landy

TAJEMSTVÍ ZLATÉHO DRAKA

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.

ve čtvrtek 12. listopadu 2009 - 19.00 hodin
MAHENOVO DIVADLO BRNO, účinkují: D. Landa, T. Trapl, M.
Maláčová, P. Halberstadt, K. Apolenářová, J. Grygar, J. Dufek,
J. Pištěk a další. Cena: 520 Kč (vstupenka), 140 Kč (doprava).
Závazné přihlášky na MěKS do 28. srpna 2009

Město Miroslav a ZUŠ Miroslav pořádají pod záštitou starosty města
pana Ing. Augustina Formana
PŘEHLÍDKU DECHOVÝCH HUDEB

Obecní úřad Hlína pořádá

v neděli 14. června 2009 ve 14.00 hodin. Letní kino Miroslav.
V programu vystoupí: POLANKA, PÁLAVANKA, DUBŇANKA,
PETROVANKA, host: TÚFARANKA. Pořadem provází: Pavel Jech.
Při nepřízni počasí se akce uskuteční v KD.
Vstupné: 80 Kč (vstupenky jsou slosovatelné)! Občerstvení zajištěno.

v neděli 7. června 2009 ve 14.00 hodin
Setkání u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně při příležitosti
MDD. Pro děti je připraven odpolední zábavný program společnosti
BINCA - AGENCI. Taneční hry, olympiáda - různé soutěže,
sportovní hry. Pro soutěžící děti jsou připraveny drobné odměny. Po
celé odpoledne bude přítomen klaun. Vstup na akci je pro všechny,
tedy rodiče i děti zdarma. Občerstvení po celé odpoledne zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

„MIROSLAVSKÝ KLÍČ 2009“

Gymnázium, ZŠ Klášterní nám. a oddíl košíkové v Mor. Krumlově
pořádají DÁLKOVÝ TURISTICKÝ POCHOD

„KRUMLOVSKÁ 36“

v sobotu 13. června 2009
TURISTICKÉ TRASY: 10, 16, 18, 20, 25, 36, 50 km
Start: bistro Kolis - 7.00 - 9.00 hodin - všechny trasy,
dvůr gymnázia - 8.00 - 9.00 hodin - turistické trasy 10 a 16 km.
Cíl: bistro Kolis. Startovné: dospělí: 20 Kč, děti a mládež: 10 Kč.
Občerstvení zajištěno v cíli.
Registrace od 7.00 - 10.00 hodin bistro Kolis, Gymnázium - dvůr.
MO MRS Oslavany, okres Brno - venkov
pořádá rybářské závody Oslavany

„O POHÁR ŘEKY OSLAVY“

v sobotu 13. června 2009, prezentace: od 5.00 - 6.00 hodin
Losování sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při prezentaci. 1. kolo lovu od
6.00 - 9.00 hodin, přestávka od 9.00 - 10.00 hodin, 2. kolo lovu od
10.00 - 13.00 hodin. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení ve 13.00
hodin. Místo konání Oslavany, úsek řeky nad jezem u MÚ Oslavany,
nám. 13. prosince (klidná velmi mírně tažná část revíru Oslava 1).
Bez omezení věku, s platnou povolenkou MRS, startovné: 150 Kč.
Přihlášky dopředu e-mailem: vit.aldorf@post.cz, na místě v době
prezentace, počet míst omezen!!! Občerstvení přímo na místě
- kryté posezení, pivo, nealko nápoje, uzeniny z udírny, maso
na kotlíku. Možnost ubytování 300 m od místa pořádání závodů
- zámek Oslavany 546 424 237, hotel Stadion 728, 375 445. Bližší
informace: Vít Aldorf, e-mail: vit.aldorf@post.cz, tel.: 603 892 068.
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
zve širokou veřejnost na divadelní představení

MARLENE DIETRICH

ve středu 10. června 2009 v 19.30 hodin
do kinosálu Moravský Krumlov. Činoherní studio Ústí nad Labem,
hrají: Irena Kristeková, Dan Dittrich, Jiří Maryško, Pepa Kadeřábek.
Scénář a režie: Dan Dittrich a kolektiv. Vstupné: 140 Kč / 90 Kč.
Předprodej: Infocentrum, Zámecká 2, Moravský Krumlov.
Tel.: 515 321 064, e-mail: morkrum.info@volny.cz

DEN DĚTÍ

NAŠE KAPELA a MěKS Moravský Krumlov zvou přátele
hudby na koncert

35. VÝROČÍ NAŠÍ KAPELY

ve čtvrtek 11. června 2009 v 19.00 hodin
Orlovna Rakšice - Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné.

TJ Jamolice pořádá XI. ročník velkého nohejbalového turnaje
neregistrovaných družstev o putovní pohár starosty obce

„JAMOLICE CUP 2009“

v sobotu 27. června 2009, v neděli 28. června 2009
v areálu letního tábora „Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy.
V sobotu večer v areálu diskotéka. Po celou dobu turnaje zajištěno
bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Divadelní kroužek při SDH na Hlíně sehraje
pohádkový muzikál

MRAZÍK

v neděli 5. června 2009 v 15.00 hodin
v přírodním divadlě na Hlíně.
Muzikál bude reprízovat 2. srpna 2009 v 15.00 hodin

Obec Dolní Dubňany a dechová hudba DUBŇANKA zve
všechny příznivce dechové hudby na

23. FESTIVAL DECHOVÝCH
HUDEB

v neděli 7. června 2009 od 13.00 hodin
na fotbalové hřiště v Dolních Dubňanech
V programu vystoupí dechové hudby: STŘÍBRŇANKA,
BORŠIČANKA, DUBŇANKA, BÍLOVČANKA, DOUBRAVĚNKA
a mažoretky ze ZŠ Dolní Dubňany. Pořadem provází Pavel Jech.
Vstupné: 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

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
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Jarní aerobik v Oslavanech
Dne 16. května se v Oslavanech konal již tradiční jarní
aerobik. Sjela se sem děvčata ze
všech koutů republiky - Třebíč,
Jindřichův Hradec, Moravský
Krumlov, Moravské Budějovice,
Ústí nad Labem, Rosice, Zbýšov,
atd. Nejvíce zastoupených holek
bylo z Oslavan, vždyť se závodilo
na domácí půdě a nevedly si zde
vůbec špatně, tak jako po celý rok
na soutěžích v jiných městech.
Jako naposled ze závodů z Třebíče kromě medailí za jednotlivce
dovezly ze tří pódiových skladeb
dvě 1. místa.
A teď k výsledkům jednotlivců
od nás z Oslavan, kde se vyhlašovalo nejlepších 6 dívek.

V kategorii 4 – 7 let soutěžilo
zhruba 20 holčiček a zde se umístila na 6. místě Ludmila Horáková
a na 5. místě Daniela Sábelová.
V kategorii 8 – 10 let skončila
na 4. místě Denisa Ondráčková a
bronzovou medaili získala Nela
Zahradníčková.
V kategorii 11 – 13 let byla
na 6. místě Karolína Krčmová
a bronzovou medaili si odnesla
Eliška Řeřuchová.
Ve věku 14 – 17 let skončila na
6. místě Monika Hrubešová, na 3.
místě Aneta Zahradníčková a zlato si odnesla Lucie Malinková.
V kategorii 18 let a více byla
nad velká očekávání zastoupená
velkou účastí dospělých žen a

maminek od dívek, které vytáhly
botasky z batohů a nastoupily,
aby všem ukázaly, že aerobik se
dá cvičit v jakémkoli věku. Zde
skončila paní Dana Malinková na
2. místě a zlatou medaili si odnesla studentka Nikola Hrubešová.
Za pěkné závody patří poděkování ředitelce závodů paní Petře
Zahradníčkové, cvičitelkám, které vedou děti a také maminkám,
které doma napekly buchty,
zákusky, jednohubky, aby byla
v Oslavanech pěkně pohoštěná
sedmičlenná porota, která dívky
bodovala a hodnotila.
Byl to příjemně strávený sobotní den a jen ať se tak holkám
daří dále!
TJ Oslavany

/Ivančice/ V druhé polovině
května se konal již druhý ročník
turnaje pro mládež s názvem
Vangl Cup, kategorie nejmladších - mini. Turnaje se zúčastnilo
sedm týmů, a to HBC Strakonice,
SK Velká Bystřice, Sokol Brno-Juliánov, Sokol Telnice, HŠO
Brno-Svážná a HK Ivančice.
Chlapce, které vede p. Górny,
doplnily dívky pod odborným
dohledem p. Svobody, tudíž měly
barvy HK Ivančice v turnaji dvojí
zastoupení. Pro dívky to byl první
velký turnaj. Ve sportovní hale
vládla skvělá atmosféra, kterou
vytvářeli zejména rodiče dívek
a strhávali ostatní přihlížející

k bouřlivým ovacím.
„Utkání probíhala celý víkend
systémem každý s každým a
týmy sbíraly body do tabulky,
která určila konečné pořadí. První
místo obhájili a zlaté medaile si
odvezli chlapci ze Strakonic, stříbrné medaile putovaly do Velké
Bystřice a bronzové do Telnice.
Našim chlapcům patřili málo oblíbené tzv. bramborové medaile
a nepomohl jim ani fakt, že byli
jediní, kterým se podařilo porazit
vítězný tým ze Strakonic. Na
pátém místě skončil Juliánov, na
šestém Svážná a poslední místo
obsadily naše dívky, které si i
přes toto umístění získaly sympa-

tie všech přítomných diváků.
Na turnaji se už tradičně vybíral ALL STAR TÝM, což je
šest nejlepších hráčů a nejlepší
brankář,“ informoval Jiří Obršlík
z SVČ Ivančice.
K radosti všech místních fanoušků měli domácí hned tři zastoupení, Miloš Rambousek, Matěj Klíma a Petra Šiplová. Nutno
podotknout, že organizačně se
turnaj vydařil, což je zásluha nejen ředitelky turnaje p. Vokurkové, ale za poskytnutí ubytování a
za zajištění výborného stravování
zaslouží ocenění i Tomáš Sysel.
Na třetí ročník turnaje se určitě
bude proč těšit.
/jak/

Vangl Cup mini v házené, domácí čtvrtí

Fotbalisté Krumlova se vyhoupli
na šesté místo krajského přeboru
FC Moravský Krumlov - Kordárna Velká/Veličkou 3:1 (1:1)
Branka MK:
Hlučil, Záviška, Kabelka
Skóre měnili jako první hosté. V 36. min. zahrávali z pravé
strany roh, míč dolétl až na malé
vápno, odkud bylo pro Lagu
malinou ho posunout do branky.
O tři minuty později Krumlov
vyrovnal. Vybíral byl faulován
kousek od vápna a Hlučilova rezolutní levačka poslala balon ke
vzdálenější tyči.
Druhý poločas vyzněl jasně
pro domácí, kteří si kromě dvou
vstřelených branek ještě vytvořili
čtyři vyložené šance. Ta první se
udála v 56. minutě. Vybíral vysunul Anderse, jenž pelášil sám na
Sládečka a mířil těsně vedle. V
67. minutě Vybíral přihrál před
brankou Zelníčkovi a záložník
trefil pouze Sládečka. V 86.
minutě po centru zleva Vybíral
zblízka pálil do gólmana Velké.
To už však domácí vedli 2:1. V
78. minutě dostal od Vybírala
míč do běhu Zelníček. Ten ho na
levém křídle zatáhl až k brankové
čáře a nacentroval Záviškovi,
který se nemýlil. Na konečných
3:1 dával čerstvý muž z lavičky.
Vybíral prošel velkým čtvercem
a předložil balon jako na zlatém
podnose Kabelkovi, pro něhož už
nebylo problémem hosty definitivně dorazit. Tým z Velké tahal
po přestávce za hodně krátkou
část provazu. Teprve šestnáctile-

tého brankáře domácích Bognera,
který dnes v áčku premiérově zaskakoval, pořádně otestoval jen v
77. a 82. minutě. Lagova hlavička
šla přímo do něho a v souboji
s Kučerou mu pomohla tyč.
/zdroj: www.efotbal.cz/
FC Moravský Krumlov
– FC Sparta Brno 1:1 (1:0)
Branka MK: Procházka
Začátek utkání se odehrával
spíše mezi oběma šestnáctkami a
příliš vzruchu v prvních 25 minutách nenabídl. Do poločasu však
byly zaplněné ochozy svědky tří
velkých šancí. Domácí měli dvě,
hosté jednu. Nejdříve se ve 26.
minutě ocitl sám před brankou
hostí, po krásném Hlučilově pasu,
Jirka Procházka, ale hostujícího
brankáře neprostřelil. V 32. minutě mohlo udeřit na druhé straně. Hostující útočník postupoval
sám na Michala Bognera, ale ten
ho vynikajícím způsobem vychytal a střelu směřující do branky
levou nohou vykopl. O pět minut
později se individuálně prosadil u
brankové čáry Procházka, když
obešel tři bránící hráče, zpětnou
nahrávkou našel Zelníčka, který
branku hostů minul jen o vlásek.
Ve 39. minutě po centru z pravé
strany si naběhl do vápna opět
Procházka a umístěnou hlavičkou
k pravé tyčce nedal hostujícímu
brankáři šanci 1:0.
Do druhé půle vstoupila lépe
Sparta. Měla více ze hry, ale šance
si vypracovával Krumlov. Nej-

dříve se krásně uvolnil Březina,
z nadějné střelecké pozice však
nesobecky našel Procházku, ale
ten nastřelil jen hostujícího brankáře, který se výtečně stačil přesunout. Vzápětí po standardní situaci
přestřelil ze šesti metrů branku
hostí Horák a vzápětí předvedl
totéž i Březina. Potvrdilo se tak
pravidlo „nedáš, dostaneš“. Hosté
zahrávali v 85. minutě od pomezní
čáry přímý kop. Centrovaný míč
doplachtil na hranici malého vápna, kde hostující hráč Fuxa hlavou
vyrovnal na konečných 1:1.
TJ Palavan Bavory - FC Moravský Krumlov 0:2 (0:1)
Branka : Anders, Vybíral
V utkání v Bavorech chtěli
krumlovští fotbalisté potvrdit
zlepšenou formu v závěru soutěže
a zvítězit. V horkém nedělním
odpoledni se oba týmy představily
jako takticky a herně vyspělé. Bavory se zkušenými hráči Šmídem
a Michalem nenechávají nikoho
na pochybách o kvalitách tohoto
družstva. Hosté dokázali změnou
tempa hry a kvalitní defenzivou
eliminovat nebezpečí ze strany
Bavor, kteří tak hrozili především
z rohových kopů a standardních
situací. Bogner v úvodu vytáhl
těžkou střelu nad břevno a položil
tak základ pro svoji první vychytanou nulu v mistrovském utkání
krajského přeboru. V útoku se podařilo prosadit oběma útočníkům
a Krumlov si tak zaslouženě vezl
tři body.
/zdroj: www.fcmk.cz/

Krajský přebor v kopané
neděle 31.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Baník Ratíškovice
POSLEDNÍ KOLO KP MIMOŘÁDNĚ V SOBOTU
sobota 13.6. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Tatran Bohunice

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

sleva 10% na vybrané
zboží pro malá zvířata
• značková krmiva pro psy a kočky
• stříhací strojky • šampony • hračky •
vodítka • pelíšky • oblečení • klece pro
drobné zvířectvo • podestýlky • krmivo
• jezdecký sortiment • sedla • deky •
uzdění • postroje • ohradníky • napáječky
• outdoorové oblečení •
Vetko, spol. s r.o.
Tiskárenská 1274 • Moravský Krumlov
telefon: 515 321 109 • mobil: 731 166 069
e-mail: vetko@vetko.cz • www.vetko.cz
Provozní doba: Po - Pá: 8.00-16.00 hodin

29.05.2009

