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PROGRAM:
8.00 - 13.30 hodin

TURNAJ PŘÍPRAVEK ZA ÚČASTI OSMI TÝMŮ
od 14.00 hodin

TURNAJ STARÝCH PÁNŮ
Moravský Krumlov, Miroslav, Olbramovice, Hostěradice

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

PROGRAM:

FC Moravský Krumlov pořádá na hřišti „Na střelnici“

sobota 20. června 2009
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/Moravský Krumlov/ Opět se 
blíží termín ukončení smlouvy a 
dle vyjádření pražského radního 
pro kulturu Milana Richtera 
- defi nitivní. Krumlovští radní 
ale zase požádali o prodloužení 
smlouvy, a to do konce roku 
2010, což Richter považuje za 
nereálné. Jeho snahou je dostat 
Epopej do Prahy do konce roku.

S touhou přestěhovat Muchovu 
Epopej do Prahy jde ruku v ruce 
kulturním světem také významná 
informace o tom, že Mucha pode-
psal darovací smlouvu Hlavnímu 
městu Praha v roce 1929 a koncem 
letošního roku tedy uběhne 80 let 
od podpisu této smlouvy.

Epopej měla být trvale vystave-
na v Praze, ale tento stav do dneš-
ního dne nenastal. Nehrozí tedy, že 
by se po uplynutí termínu Epopej 
stala předmětem obnoveného „dě-
dického“ řízení a kupříkladu opus-
tila nejen Moravský Krumlov, 
Prahu, ale i Českou republiku?

Vše je v jednání. Všichni aktéři, 
ať už krumlovští a pražští radní, 
nebo Muchova rodina, chce pro 
plátna to nejlepší, a přesto každý 
něco jiného. Krumlovská veřej-
nost je již k neustálým bojům ne-
tečná, ale radnice moc dobře ví, 
že pokud poleví z aktivit, může 
Krumlov o plátna opravdu přijít
a to zřejmě bez náhrady.    /mape/

/Dukovany/ Netěsnost na po-
trubí primárního okruhu s únikem 
chladiva do neobslužných pro-
stor, naštěstí bez vlivu na životní 
prostředí, tak to byla prvotní in-
formace, kterou dostal dispečink 
hasičského záchranného sboru
JE Dukovany.

Tato fi ngovaná havárie byla 
námětem cvičení připravenosti 
na havarijní událost pod názvem 

„Rubín 2009“, která se odehrála 
ve středu 10. června v areálu du-
kovanské elektrárny.

„V rámci cvičení se prověřil 
zásah hasičského záchranného 
sboru JE Dukovany, byla ově-
řena správná činnost při ukrytí 
osob v areálu elektrárny, aktivace 
dopravních prostředků a prove-
dení evakuace osob z vybraných 
krytů. Rovněž byla prověřena 

správná činnost při zásahu lé-
kařské služby první pomoci při 
simulovaném úrazu pracovníka  
v kabelovém kanále a jako novin-
ka byla prověřena činnost kryto-
vého družstva při nepřiměřené 
psychické reakci ukrývané osoby.  
Jako fi gurant tohoto vystoupení 
posloužila cvičícím podniková 
psycholožka,“ uvedl tiskový 
mluvčí EDU Petr Spilka.

Cvičení trvalo od 7 do 10.40 a 
zúčastnilo se ho 700 osob včet-

ně exkurze studentů, která byla 
právě v infocentru elektrárny. 
Toto zpestření programu exkurze 
si studenti vylepšili oblékáním 
ochranného obleku na jedno po-
užití - TYVEK, který slouží pro 
evakuované osoby. 

„Všechny cíle cvičení byly spl-
něny,  na jeho průběh dohlížela 
předsedkyně Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost Dana Drá-
bová v doprovodu svých (šesti) 
inspektorů.“ doplnil Petr Spilka.

/Region/ Volby do Evropské-
ho parlamentu oslovily čtvrtinu 
národa. Stejná účast voličů jako 
v celé České republice byla i 
v Jihomoravském kraji. Vhodit 
svůj volební lístek do urny se 
v pátek 5. června a v sobotu 6. 
června rozhodl pouze každý 
čtvrtý občan regionu.

Po poněkud delším čekání na 
výsledky, se hlasy začaly sčítat 
až v neděli v deset večer, tedy 
celých osm hodin po uzavření 
volebních místností, bylo vše 
jasné: první ODS, druhá ČSSD, 
třetí KSČM a čtvrtá KDU-ČSL. 
Žádná jiná strana ani sdružení, 
a to včetně parlamentní Strany 
zelených, šanci nedostala. 

Jihomoravský kraj bude 
v Evropském parlamentu jako 
jediná z jižní Moravy zastupovat 

dosavadní poslankyně za ČSSD 
Zuzana Brzobohatá z Tišnova. 
V kraji Vysočina byl scénář ob-
dobný - větší úspěch zde však 
zaznamenali lidovci, i když i zde 
skončili na čtvrté pozici.

Dovolím si malé shrnutí: vol-
by do Evropského parlamentu, 
které byly letos  doprovázeny již 
poněkud trapnými vajíčkovými 
výstupy na mítincích ČSSD a 
dobře načasovaným zveřejněním 
prohřešku proti dobrým mravům 
Mirka Topolánka, veřejnost pří-
liš neoslovily.

Výsledky volebního hlaso-
vání jsou zajímavé hlavně pro 
samotné kandidáty - samozřejmě 
jen pro ty, kteří uspěli; pro poli-
tology, kteří si ověřili, že nás ta 
Evropa až zase tak nebere a pro 
nekonečné rivaly na politické 

scéně ODS a ČSSD, kdy volby 
za státní peníze zástupci těchto 
stran považují za souboj autorit, 
výroků, pohlavků, ukazováčků
a podobně. 

Volby ale také pocuchaly, nebo 
naopak učesaly vztahy uvnitř 
jednotlivých politických stran. 
Poměrně silný vítr zavál mezi 
lidovci a Strana zelených přišla 
o svého šéfa Bursíka. Vše, jak 
je již zvykem, z dáli pozorovali 
komunisté, kteří svou na veřej-
nosti nalajnovanou morálkou své 
voliče ani veřejnost ničím šokují-
cím nepřekvapili (až na komentář 
k pořadu České televize o proce-
su s Miladou Horákovou). Přesto 
všechno lze říci, že volby potvr-
dily dlouhodobé průzkumy me-
diálních agentur a žádné překva-
pení se nekonalo.   Marek Pečer

Volby s průměrnou účastí 

Slovanská epopej
do konce června?

foto: archiv redakce
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

pobočka Znojmo
Sokolská 39
tel.: 515 225 696

pobočka Třebíč
Karlovo náměstí 43 
tel.: 568 423 764
www.plastovaoknafi nstral.cz ZÁ
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

PŮJČKY
vyplácení exekucí

zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky
Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno • www.dinero.cz

/Region/ Záměr vedení České 
pošty uzavřít 178 malých pobo-
ček po celé České republice je 
minulostí. Pošta vloni na podzim 
zaskočila veřejnost i politické 
špičky informací, že chce ra-
zantním způsobem snížit počet 
poboček, zkrátit provozní doby 
a kamenné pobočky nahradit mo-
bilními pošťáky. 

Podle vyjádření pošty je 
„zrušení malých ztrátových pošt 
už mrtvý projekt. Politicky to 
nebylo průchodné. Je to škoda, 
protože západoevropské země 
se v poštovních službách chovají 
racionálněji“.  

Nápad požehnaný bývalým šé-
fem státního podniku České poš-
ty Karla Kratiny zrušit „ztrátové“ 
pošty rozezlil starosty především 
v malých obcích. Po intenzivních 
urgencích a nemalém tlaku na 

ministerstvo vnitra, které je zři-
zovatelem pošty, Kratina na svou 
funkci rezignoval. Nahradil jej 
Petr Sedláček.

Sedláček začal komunikovat 
s dotčenými obcemi a nechal 
v nich na zkoušku fungovat mo-
torizovaného pošťáka. Problém 

byl ale v tom, že pošťák přijížděl 
do obcí dopoledne, tedy v době, 
kdy byla většina v práci. V praxi 
se tato služba příliš neosvědčila.

Vedení pošty více jak půl roku 
obhajovalo svůj záměr zlikvido-
vat vybrané pobočky. Jen stěží 
pak vysvětlovalo, že chce „od-
střihnout“ pobočky, které netvoří 
zisk, ale „pouze“ slouží pro dobro 
obyvatel malých obcí.

Dnes je vše jinak. Pošta naopak 
chce rozšířit nabídku služeb ka-
menných pošt o menší  přepážky 
na nejrůznějších prodejních mís-
tech. O chod takové „pobočky“ 
by se starali soukromí vlastníci. 
Projekt byl nazván „Pošta part-
ner“ a rozjet by se měl koncem 
letošního roku. Česká pošta by 
zájemce o takové podnikání 
vyškolila a hradila jeho náklady
na výdejní poštovní místo. /mape/

foto: archiv redakce

Pošta ve Vémyslicích i 177 dalších zrušeny nebudou

/Ivančice/ V pondělí 1. června 
v 16 hodin se konalo 3. veřejné 
zasedání zastupitelstva města. 
Přítomno bylo 12 z 15 zastupitelů.

Veřejné zastupitelstvo zahájil  
starosta města MUDr. Vojtěch 
Adam kontrolou úkolů z minu-
lého zastupitelstva. Zde zmínil 
zamítavé stanovisko Rady města 
Ivančic k těžbě bentonitu  v lo-
kalitě Réna. Nicméně zdůraznil, 
že jednání s těžební společností 
bude pokračovat.

Rada města Ivančice schválila 
příspěvky  společenským organi-
zacím ve výši 850.00 korun.

Byly schváleny smlouvy o 
poskytnutí dotace a to FC Ivačice 
ve výši 170.000 korun (jednalo se 
o přesunutí částky na mzdy za-
městnanců, kteří  byly  převedeni 
z podřízenosti MÚ Ivančice do 
podřízenosti FC Ivančice. Dále 
to byla částka 200.000 korun pro 
HK Ivančice.  HZS JmK, požární 
stanice Ivančice dostane částku 
90.000 Kč na opravu sociálního 
zařízení (požární stanice je uží-

vána i SDH Ivančice jako zázemí 
pro výcvik nejmladších hasičů). 
Částka 90.000 Kč bude určena 
pro TJ Slovan Ivančice (činnost 
sportovních oddílů, nutné opravy 
elektroinstalace atd.)

Při projednávání zásad fi nanco-
vání a principů práv a povinností 
účastníku projektu „Zlepšení 
kvality vod v řekách Jihlava a 
Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ 
zastupitelstvo vzalo na vědomí, 
že žádost o dotaci z fondů EU 
byla odeslána do Bruselu.  Schvá-
leny byly  principy  fi nancování 
projektu.  Zastupitelstvo schvá-
lilo i dobu fi nancování projektu 
(úvěr 80.000.000 Kč na dobu 15 
až 25 let).  K tomuto tématu  byla 
vedena rozprava. MUDr.  Adam 
zde shrnul jak historii celého 
projektu (jedná se o vybudování 
zcela nové páteřní kanalizační 
sítě v Ivančicích a v Oslavanech 
a její napojení na ČOV Ivančice, 
u které bude navýšena kapacita), 
tak i zdůraznil  jeho význam pro 
celý region. Do rozpravy se za-
pojili Ing. Skála a Ing. Blatný se 
svými dotazy a návrhy. 

V bodě různé podal starosta 
města následující informace :

Do 15.6.2009 mají být předány 
Mgr. Dočkalovi k návrhu zřizo-
vací listiny pro založení technic-
kých služeb ve městě Ivančice.

Pokračují práce na dopravní 
studii jako součásti územního plá-
nu (mají být zřízeny dva kruhové 
objezdy, jeden u Třech kohoutů a 
druhý u Besedního domu). Zatím 

není řešena výpadovka na Brno.
V případě cyklostezky Oslava-

ny - Ivančice se nepodařilo vyře-
šit některé majetkoprávní vztahy 
při výkupu pozemků. Pokračuje 
i jednání s lesy ČR a  Povodím 
řeky Moravy o jejich požadav-
cích o únosnosti vozovky nad 7,5 
t, což  by  stavbu prodražilo.

Po projednání  výpisu přija-
tých usnesení a závěru dal sta-
rosta města slovo přítomným ob-
čanům. Ti především kritizovali 
brzkou hodinu (16.00 h) zahájení 
veřejného zasedání. Na tuto při-
pomínku reagoval pan starosta 
tím, že se jedná o běžný čas, kdy 
zasedají veřejná zastupitelstva i 
v jiných obcích. Jelikož se jedná 
o velmi inspirativní připomínku 
i odpověď, zeptá se naše redakce 
v ostatních obcích našeho regio-

nu, kdy a v kolik hodin veřejná 
zastupitelstva zasedají. Odpověď 
zveřejníme v některém z příštích 
vydáních.

Dále se občané ptali na řešení 
dopravní situace,v případě kdy 
v objektu Retexu (Ivančice, ul. 
Široká) vznikne prodejna Lidlu. 
Pan starosta odpověděl, že celá 
záležitost je v rukou odborníků 
(příslušného silničního úřadu
a projektanta) a je třeba vyčkat 
jejich návrhu řešení.

Občané vyjádřili i nespokoje-
nost se stavem některých komu-
nikací. V závěru se rozběhla vel-
mi široká diskuse o stavu a sanaci  
černých skládek v Budkovicích.

Příští veřejné zastupitelstvo se 
uskuteční dne 29. června 2009
a bude zde jednáno o schválení 
rozpočtu města.          Petr Sláma

Zastupitelé Ivančic se k jednání sešli na Den dětí

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel

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

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH

A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

PŘIJMU VYUČENÉHO STOLAŘE

Hledají dobové materiály
 

/Miroslav/ Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci miroslavské-
ho zámku a pro zajištění co nejvěrnější podoby původní fasády a ostat-
ních prvků architektury hledá miroslavská radnice veškeré dochované 
dobové materiály (fotografi e, kresby či grafi ky) dokládající historickou 
podobu miroslavského zámku. Město žádá majitele těchto materiálů
k zápůjčce k okopírovaní a naskenování. Veřejnost, která takovéto úda-
je poskytne, se takto může nepřímo podílet na obnově zámku.      /abé/

Dlužníci o městský 
byt mohou přijít

/Moravský Krumlov/ Zastupitelstvo města zveřejnilo „Zásady  pro-
deje  bytů a bytových domů ve vlastnictví města Moravský Krumlov“. 
Několikastránkový materiál, se kterým se mohla seznámit krumlovská 
veřejnost na městem pořádané besedě, přesně vymezuje postup při 
prodeji městských bytů. Předně popisuje, jak může byt získat nového 
majitele, a to přímým prodejem nájemci, výběrovým řízením nebo pro-
dejem celého domu právnické osobě, bytovému družstvu.

Ne každý ze současných nájemníků bude ale mít možnost si byt do 
osobního vlastnictví koupit. Stačí, aby byl výrazně pozadu se spláce-
ním nájemného, „opakovaně narušoval občanské soužití v domě“ (???) 
a nebo dlužil třeba za psa či popelnice, a o byt zkrátka přijde.

Výchozí cena bytu se stanoví ve výši 100% odhadní ceny, která 
bude navýšena o prokazatelné náklady na rekonstrukci či moderniza-
ci bytové jednotky vynaložené městem. V odhadní ceně budou také 
zohledněny prokazatelné náklady na modernizaci bytu, které do bytu 
vložil nájemce. Konkrétní cenu ale nelze bez dalších propočtů stano-
vit. Rozhodující kromě odhadu bude stáří domu, způsob platby, tedy 
zvýhodnění platby hotovostní a již zmíněné investice do konkrétního 
bytu. Poslední slovo bude mít vždy zastupitelstvo, které může přijmout 
jakékoliv změny, případně celý záměr prodeje zrušit.                 /mape/

„Ne
„
 privatizaci majetku 

V bohatém a náročném předvolebním programu přijala kandidátka 
do Evropského parlamentu paní poslankyně Ing. Zuzana Brzobohatá 
pozvání paní poslankyně Ireny Kočí a navštívila Moravský Krumlov 
dne 26. května 2009. Program byl zahájen besedou v DPS v Morav-
ském Krumlově, kde paní poslankyně hovořila o hlavních cílech ČSSD 
týkající se eurovoleb, přiblížila seniorům, jak pracuje europarlament, 
hovořila o roli důvěry europarlamentu v zemích evropské unie a v sa-
motné České republice. Co se týká otázek národní politiky, poukázala 
také na nutnost zastavení privatizace v oblasti veřejného majetku. Be-
sedy se zúčastnil i předseda ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík.

Přínosná byla návštěva ZŠ Ivančické v Moravském Krumlově a se-
známení s dalšími záměry týkajícími se integrace dětí s postižením.

Program paní poslankyně Ing. Zuzana Brzobohatá společně 
s paní poslankyní Irenou Kočí zakončily návštěvou SOU a SOUŘ 
v Moravském Krumlově, kde s panem ředitelem Ing. Jiřím Psotou 
proběhla diskuze o aktuální situaci ve školství a o nejpalčivějších 
otázkách týkající se problematiky učňovského školství. 

 PhDr. Milada Pelajová, asistentka paní poslankyně Ireny Kočí

Kraj uvolní peníze pro 
znojemskou nemocnici

/Region/ Jihomoravský kraj je zřizovatelem znojemské nemocnice, 
která je největším zdravotnickým zařízením v péči kraje. Kraj plánuje 
v nemocnici proinvestovat stovky miliónů korun. Jde o dovybavení mo-
derními dializačními přístroji na  pracovišti interního oddělení, ale také 
o ryze stavební práce. Po dokončení všech prací dojde zřejmě k přestě-
hování stávající části nemocnice z centru města. Kraj pak rozhodne, zda 
starou budovu prodá, nebo pro ni najde jiné uplatnění. Svou spádovostí 
nemocnice „pohlcuje“ také druhé největší město v regionu - Morav-
ský Krumlov. I když Krumlovští mohou v řadě případů ambulantních 
vyšetření navštívit nedávno modernizovanou nemocnici v Ivančicích, 
spousta vyšetření je možná pouze ve Znojmě. Kraj v průběhu roku bude 
do zdravotnictví dále investovat. Investice do krajské nemocnice budou 
podpořeny také fi nanční injekcí ze státní pokladny.                     /mape/
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

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

VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

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

IERACO - WECH a.s.

OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov

www.teracowech.cz

SLEVA NA 

OBRUBNÍKY

10%

Prezident Václav Klaus 
na návštěvě Moravy

Přivítáním před radnicí v Rosicích, návštěvou tamního zámku a 
setkáním se starosty mikroregionu Kahan začala v pondělí 8. června 
dopoledne třídenní návštěva prezidenta republiky a paní Livie Klauso-
vé v Jihomoravském kraji.

„Těší mne, že jste si pro svou ofi ciální návštěvu vybral letos ze všech 
krajů jako první právě ten náš,“ řekl v uvítání hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek, který prezidentský pár spolu se svou manželkou 
Veronikou doprovází. Z Rosic vedla cesta hostů do Ostrovačic na 
Masarykův okruh, v poledne se hlava státu setkala s představiteli 
vrcholných institucí justice sídlících v Brně a také s rektory zdejších 
univerzit. Odpoledne byla na programu návštěva Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, brněnské radnice, Univerzity obrany, Muzea 
romské kultury a závěrem představení Loutkového divadla Radost. 

V úterý se prezident republiky s manželkou vypravil na Hodonínsko, 
středeční program byl věnován Brnu a Brněnsku. Současná ofi ciální 
návštěva prezidenta republiky v Jihomoravském kraji je v pořadí třetí. 
Předcházely jí třídenní návštěvy v roce 2003 a 2007.                  /JMK/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Několik informací ze světa: Švédská společnost SKB vybrala lokalitu 
nedaleko JE Forsmark jako místo pro vybudování konečného úložiště 
pro švédské použité jaderné palivo. Jestli půjde vše podle plánů, tak 
v lokalitě Forsmark bude první trvalé úložiště na použité JP na světě. 
Práce na výstavbě úložiště začnou v roce 2013 a do provozu má být 
uvedeno v roce 2023. Lokalita Forsmark se nachází cca 100 km od 
Stockholmu a palivo zde má být umístěno v úložišti v hloubce okolo 50 
m v krystalickém skalním podloží. SKB zveřejnila, že k tomuto rozhod-
nutí dospěli po více než 20-ti letém výzkumu a tato lokalita vyhrála nad 
druhou v pořadí lokalitou v blízkosti elektrárny Oskarshamn. Celkem 
bylo zkoumáno 8 různých lokalit po celém území Švédska, ale tato vy-
kazuje dokonalé vlastnosti suchosti, soudržnosti a stavu skalnatého pod-
loží (minimum prasklin). Kromě toho tato lokalita klade nejmenší náro-
ky na vytěžený objem horniny, což je pro trvalé úložiště významné.

Rusko zahájilo dlouho plánovanou výstavbu první plovoucí jaderné 
elektrárny na světě. Její název má být Michail Lomonosov. Na palubě 
tohoto plavidla o délce 150 m a šířce 30 m budou umístěny dva jaderné 
reaktory schopné dodávat elektřinu a teplo např. pro celé město střední 
velikosti. Vzhledem k její mobilitě může být elektrárna použita v ob-
lastech, které nemají žádnou centralizovanou elektrickou síť. Budou 
to především oblasti na ruském pobřeží Severního ledového oceánu, 
např. města Pevek, Viluchinsk, Tiksi, kde může být elektrárna dočasně 
umístěna. Tato investice má hodnotu 30,6 miliard USD. 

   9. 6. 2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

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 

LAST MINUTE

CHORVATSKO
Igrane - Makarská riviéra

Vila MANDE

19.6 - 28.6. 2009
3.900,- Kč / dospělí
3.400,- Kč / dítě 3-12 let

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenzi,

služby delegáta v místě pobytu
výměnu ložního prádla, závěrečný úklid,

pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:
dopravu luxusním autobusem - 1.950,- Kč/os.

pobytovou taxu pro osoby starší 12-ti let - 250,- Kč/os.
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu - 295,- Kč/os.

VILA PŘÍMO MOŘE !!!

Zastupitelstvo JM kraje na 
svém mimořádném zasedání od-
souhlasilo balíček protikrizových 
opatření, který připravila pracov-
ní skupina MOZEK pod vedením 
hejtmana Michala Haška.

Soubor opatření obsahuje 
mimo jiné vytvoření půlmiliar-
dové rezervy rozpočtu pro pří-
pad, že se ministerstvem fi nancí 
avizovaný propad příjmů z daní 
stane skutečností. Rezerva má být 
vytvořena zapojením fi nančních 
prostředků volných ke konci 
minulého roku ve výši 134,42 
milionu korun, využitím volných 
zdrojů Fondu rozvoje JM kraje z 
prostředků vyčleněných na spo-
lufi nancování projektů Evropské 

unie ve výši 20,3 milionu, sníže-
ním krytí odpisů příspěvkových 
organizací ve výši 156,4 milionů 
korun a úsporami všech odborů 
krajského úřadu ve výši 188,8 
milionu korun.

„Velmi si vážím podpory všech 
politických klubů v zastupitelstvu 
pro klíčová protikrizová opatření, 
zejména úpravu rozpočtu,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek.

Kraj vyškrtal výdaje hned v ně-
kolika odvětvích: školství přišlo 
o 66 miliónů korun, zdravotnictví 
o 44 mil., životní prostředí o 26 
mil. korun Dalších 24 miliónů 
kraj ušetří sám na sobě. Neobnoví 
vozový park a odloží rekonstruk-
ci sousedícího objektu.         /abé/

Kraj seškrtal rozpočet

Drama skončilo dobře
 

/Dolní Kounice/ Kůň s jezdcem se při jízdě po chodníku propadl do 
zhruba dva metry hlubokého výkopu pro přípojku kanalizace k rodin-
nému domu v ulici Na Písku. Kůň měl po pádu zadní nohy pod sebou, 
částečně byl zaklíněný i pod betonovou opěrnou zídkou a vlastními si-
lami nemohl vylézt. Majitel koně přivolal ošetřovatele z nedaleké stáje 
a společně se ho snažili zklidnit. Zvíře ochlazovali vodou a ve výkopu 
podkládali dekami. Před jeho vytažením z výkopu bylo nutné přivolat 
veterináře, který mu dal uklidňující injekci se sedativy.  

„Hasiči pak pod koně opatrně prostrčili textilní vazáky a pomocí 
popruhů pak 630 kilogramů těžké zvíře jeřábem pomalu vytáhli na 
silnici vedle výkopu. Kůň po uklidňující injekci zůstal ležet na boku, 
po 30 minutách se ale dokázal postavit na nohy a odejít. Pád do výkopu 
i záchrannou akci kůň přežil bez zranění, jen s mírnými odřeninami,“
uvedl mluvčí HZD por. Mgr. Jaroslav Haid.                                   /abé/

Zrušení knihy jízd
prošlo sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh zákona o správě 
daní a poplatků, který ruší povinnost podnikatelů vést knihu jízd pro 
evidenci výdajů spojených s cestami služebním automobilem. V roce 
2008 byla tato povinnost vyhlášena podnikatelskou Absurditou roku.  

„Je to dobrý dárek podnikatelům v tomto těžkém období. Tuzemské 
podniky, zejména ty malé a střední, schválení zrušení knihy jízd v po-
slanecké sněmovně přivítaly s nadšením. Hospodářská komora spolu 
s Unií malých a středních podniků ČR v rámci pracovní skupiny pro 
zlepšení podnikatelského prostředí zrušení knihy jízd sama iniciovala
a dlouhodobě prosazovala a jsme velmi rádi, že poslanci podpořili 
zrušení této nesmyslné povinnosti, která podnikatele bez jakéhokoliv 
efektu jen zbytečně zatěžovala,“ reagoval prezident Hospodářské ko-
mory České republiky Petr Kužel. „Kniha jízd je přežitek, který nemá 
v dnešní době žádný smysl. Většina fi rem navíc knihu jízd různými 
způsoby obchází a řeší tuto věc formou paušálů,“ doplňuje předseda 
Unie malých a středních podniků ČR a poslanec David Šeich.

„Věříme, že poslanci i vláda budou v trendu snižování administrativ-
ní zátěže a rušení zbytečných byrokratických opatření pokračovat. Dou-
fáme, že se vláda pokusí maximálně dodržet svůj závazek a do konce 
roku 2010 snížit administrativní zátěž o 20 procent. Zbytečná opatření 
a nařízení, jako je například kniha jízd, život tuzemských fi rem pouze 
ztěžují a zdražují. Firmy musí na tyto požadavky vynakládat obrovské 
množství energie a času, které by mohly využít mnohem smysluplněji 
a účelněji pro rozvoj svého podnikání,“ dodal Petr Kužel.

Zrušení knihy jízd znamená, že namísto dosavadního vedení eviden-
ce služebních jízd si podnikatelé budou moci nově započítat do nákla-
dů paušální odpočet 5 000 Kč měsíčně za jedno služební auto. Tento 
odpočet bude možné uplatnit na maximálně tři fi remní automobily.

Po schválení Poslaneckou sněmovnou PČR poputuje nyní tento
návrh do Sněmovny PČR a následně k podpisu prezidenta.           /HK/

Třetí dítě z babyboxu
Aktivace signalizace Babyboxu umístěného v ulici Polní v budově 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně byla jasným signálem pro ne-
mocniční personál. V boxu byla nalezena zdravá, téměř tři kila vážící 
holčička. Schránka, která je v provozu od listopadu 2005, tak patrně
zachránila život již třetímu dítěti. Natálka, jak ji začali v nemocnici 
říkat, se zřejmě ve velmi krátké době dočká adoptivních rodičů.   /abé/

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

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

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na problém se svým sousedem, který 
má oplocený pozemek a na něm většího psa. Pozemek má však špatně 
oplocený, a tak se stává, že mu pes ze zahrady utíká a běhá po ulici. Pro-
tože jde však o velké plemeno, máme jako sousedé strach, aby tento pes 
někomu neublížil, např. malým dětem. Existuje nějaký zákon nebo něco 
takového, čím bychom se mohli bránit před tím, než se něco stane?

Vlastník psa je samozřejmě odpovědný za jeho chování, má sice 
právo psa vlastnit a chovat, ale na druhou stranu je právě odpovědný 
za jeho chování vůči okolí. Každý vlastník psa je tak povinen dbát na 
to, aby svým vlastnictvím nenarušoval práva ostatních osob. Tuto pro-
blematiku je možné řešit dle občanského zákoníku, kde je uvedeno, že 
vlastník (v tomto případě psa) se musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv. Jedná se o tzv. sousedská práva. Vlastník psa tedy 
musí nejen zabránit neoprávněnému vnikání psa na cizí pozemky, ale 
rovněž i dalším pro sousedy obtěžujícím projevům psa, např. štěkání. 
Stejně tak občanský zákoník upravuje povinnost každého počínat si 
tak, abych nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě 
a životním prostředí. V konečném důsledku však o zabránění těchto 
jednání, pokud není možná dohoda, musí rozhodnout soud. 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se mám nechat rozvést, 
aby to pro mě bylo co nejrychlejší a nejsnadnější. Máme jedno dítě (9 
let) a dá se říci, že jsem na tom, že se chceme rozvést domluveni, lépe 
řečeno, oba bychom chtěli, aby to bylo co nejdříve vyřízeno. K Vaší 
otázce je třeba uvést, že celková délka rozvodového řízení závisí na 
více faktorech. Samozřejmě časově kratší je soudní řízení v případě, 
že jste dohodnuti. V konečném důsledku však závisí na konkrétním 
soudu, který bude vaši věc projednávat, kdy nařídí jednání. 

Pokud máte nezletilé dítě, je třeba nejdříve vyřídit u soudu řízení 
o výchově a výživě k tomuto nezletilému dítěti, s manželem byste se 
měli dohodnout, kdo bude dítě do rozvodu a po rozvodu vychovávat a 
kdo bude platit výživné (popř. je možné se dohodnout např. na střídavé 
výchově). Jakmile máte vyřízené řízení o výchově a výživě dítěte, je 
možné řešit samotný rozvod vašeho manželství. Zde je možné opět po-
stupovat dohodou cestou tzv. nesporného či smluveného rozvodu. Pro 
něj stanoví podmínky § 24 a zákona o rodině – manželství musí trvat 
déle než jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (nevedou 
společnou domácnost), jsou dohodnuti na rozdělení svého majetku, zá-
vazků a společného bydlení a dále jsou dohodnuti na výchově a výživě 
ke svým dětem. Po splnění těchto podmínek soud manželství rozvede 
bez zkoumání příčin rozvratu manželství. V opačném případě pokud 
nesplníte všechny výše uvedené podmínky, budete rozvedeni klasic-
kým způsobem dle § 24 zákona o rodině, a to kromě výjimečných okol-
ností i tehdy, jestliže s rozvodem druhý z manželů nesouhlasí. Pokud 
tedy chcete postupovat co nejrychleji a co nejsnazší cestou, je vhodné 
se zkusit mezi sebou dohodnout na výše uvedených podmínkách a co 
nejdříve se s příslušnými návrhy obrátit na příslušný soud. 

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

SLEDUJTE NÁŠ LETÁK
Taška KM Beta     21,90 Kč/ks
Dlažba zámková 6 cm Loket I, Kost  199 Kč/m2

Tvárnice štípaná přírodní   54,90 Kč/ks
Kompletní komín DN 200, v. 6 m  od 8.250 Kč/ks
Obklad Melody 20/25    189 Kč/m2

-  dalších 20 položel ve zvýhodněných cenách
-  dalších 2000 aktivních položek zboží pro Vás

Materiál dopravujeme vozidlem IVECO o nosnosti 6 tun
a skládáme hydraulickou rukou FASSI.

STAVEBNINY, JAK MAJÍ BÝT.

/Dalešice/ Desítky lidí při-
lákala 9. června na Dalešickou 
přehradu neobvyklá podívaná. Po 
třiceti letech se po opravě testo-
val bezpečnostní přepad. Bylo to 
podruhé v historii přehrady. První 
zkouška proběhla před třiceti lety 

po jejím napouštění.
Přepad je součástí hlavní 

hráze Dalešické přehrady. Víc 
než sto metrů vysoká sypaná 
hráz je největší svého druhu ve 
střední Evropě. Koryto přepadu 
bylo loni opravené a energetici 

i vodohospodáři potřebovali
vyzkoušet, co snese.

Po otevření přepadu se zatáč-
kou v pravé části přehrady vy-
razila šestimetrová vlna zpěněné 
vody. Pokračovala 300 metrů 
dlouhým korytem dolů a vtéká, 
daleko výstižnější je ale výraz řítí 
se, dolů do Mohelenské nádrže, 
kde se tvoří nádherná vodní tříšť.

Bezpečnostní přepad má své 
opodstatnění. „Při povodni je tře-
ba umět vodu zregulovat přes tur-
bíny a v nejhorším i přes přepad. 
Aby se nedostala přes korunu 
hráze. To by byl konec,“ podo-
týká Petr Spilka, mluvčí Skupiny 
ČEZ, které jezero patří. 

Dalešická přehrada zvládla 
dvě větší povodně v letech 1985 
a 2006. S velkou vodou si tehdy 
poradily turbíny přečerpávací 

vodní elektrárny pod hrází. Pře-
pad se použít nemusel.

Běžně teče řekou Jihlavou 3 
m3/s. Když se „odpouští“ z dolní 
nadrže, a to bývá asi 3-4 x do 
roka, těší se vodáci na průtok 10 - 
12 „kubíků“. Při zkoušce přepadu 
vytéká z přehrady v první fázi 60 
m3/s, ve druhé pak neuvěřitelných 
125 m3/s. Během několika minut 
je horní jezero „chudší“ o 240 
milionů litrů vody. Hladina v 
Dalešické nádrži klesla o 10 cm, 
v Mohelenské vystoupla asi o 35 
cm. Dál se voda nedostala a při 
nočním provozu ji turbíny přečer-
paly zase zpět. 

S výsledkem zkoušek mohou 
být vodohospodáři i provozovatel 
přehrady spokojeni. Přepad plní 
svou funkci dobře a případnou 
„velkou vodu“ by zvládl.       /ve/

Z Dalešic se po třiceti letech valila velká voda

Z přehrady se valí dvacetinásobek obvyklého množství vody - 60 m3/s

Foto: Jan Sucharda - archiv ČEZ 

Bouřka přinesla kroupy
 

Noční bouřka, při níž na několik obcí spadlo až 25 centimetrů krup, 
zaměstnala hasiče na Znojemsku. Třicet šest minut po půlnoci hasiči 
vyjížděli do obce Dyjákovičky, kde vítr utrhl plechovou střechu rodin-
ného domu. Střechu o rozměrech cca 13 krát 9 metrů i s dřevěnou kon-
strukcí vítr odhodil do proluky mezi dvěma domy na zaparkované auto. 
Střechu se hasičům pomocí dřevěných vzpěr podařilo zvednout a se 
zavaleným autem odjet. Vozidlo zůstalo prakticky nepoškozeno.

V obci Krkovice vrstva tajících krup ucpala kanalizační vpusti a voda
zaplavila sklepy domů. Kroupy poškodily střechy a okna domů. Hasiči 
odčerpávali vodu z téměř desítky sklepů a garáží.

„Vítr vyvracel také stromy. Vzrostlý topol o průměru 60 centimetrů 
například hasiči pořezali a uklidili ze silnice v Dyjákovičkách. Ze silnic 
v těchto i v okolních obcích hasiči odklidili na deset spadlých stromů
a velkých ulomených větví. V Chvalovicích hasiči ráno vyjížděli k čer-
pání vody na zdejším hřišti. Při likvidaci následků  noční bouřky bylo 
nasazeno pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ uvedl 
por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje. 

 Strom vyvrácený větrem také ráno zablokoval provoz na železniční 
trati v Rosicích. Kvůli nakloněnému, téměř vyvrácenému kmenu ne-
mohl projet vlak rosickým nádražím. Na místo ve 4.44 hodin vyjíž-
děly dvě jednotky hasičů ze stanice v Rosících a ze Správy železniční 
dopravní cesty. „Mohutný kmen hasiči motorovými pilami rozřezali 
několik minut po 5. hodině. Kolejiště se od zbytků stromu podařilo 
uvolnit zhruba v 5.20 hodin,“ doplnil Jaroslav Haid.                     /abé/

Božice získaly ocenění
/Region/ Od 1. do 4. června navštívila hodnotící komise všech šest-

náct obcí přihlášených do letošního ročníku krajského kola soutěže 
Vesnice roku. Výsledky soutěže byly oznámeny ve čtvrtek vpodvečer 
v obci Vísky (vítězné obce z loňského ročníku) za účasti hejtmana Ji-
homoravského kraje Michala Haška. 

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Jihomoravském 
kraji se stala a Zlatou stuhu získala obec Lužice (okres Hodonín). Mod-
rou stuhu za společenský život udělila hodnotící komise obci Světlá 
(okres Blansko). Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Milotice 
(okres Hodonín). Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí udělila 
komise obci Jevišovka (okres Břeclav). Oranžovou stuhu za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu získala obec Božice (okres Znojmo).

Vítěz krajského kola soutěže postupuje do celostátního kola, kde se 
může stát Vesnicí roku České republiky, což se v minulosti podařilo 
pěti obcím Jihomoravského kraje. Záštitu nad krajským kolem soutěže 
po dohodě s předsednictvem krajské organizace Spolku obnovy venko-
va převzal hejtman Michal Hašek.

Od roku 2001 získaly titul Jihomoravská vesnice roku obce Hroz-
nová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), 
Bořetice (2005), Kobylí (2006), Terezín (2007) a Vísky (2008).      /ts/

www.alma.cz
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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 

KRÁSA CHORVATSKA
Národní parky a přírodní krásy:
Paklenica, Velebit, Slapovi Krky,

Šibenik, Trogir, NP Kornati,
Zadar, Plitvická jezera

17.7 - 26.7. 2009
10.140,- Kč / os.

Odjezdová místa: Praha, Brno a další

Cena zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, dopravu, průvodce,

pojištění léčebných výloh, pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:
vstupy do parků a rezervací

pojištění proti stornu zájezdu

SUPER TIP
NA BÁJEČNOU VÝPRAVU

Zachránil děti z Alexovic
Jméno Nicolas Winton se v tisku mnohokrát uvádělo, protože jme-

novaný se 19. května dožil sta let. Nicolas Winton je znám především 
jako zachránce židovských dětí. Od května do konce srpna 1939 zor-
ganizoval Winton pět transportů s 669 židovskými dětmi z tehdejšího 
Protektorátu. První transport asi 20 dětí směřoval letecky do Švédska, 
ostatní 4 vlakem přes Německo. Před odjezdem bylo nutné zajistit 
doklady od Němců i Britů, zajistit převzetí dětí v britských rodinách 
a složit kauci 50 liber za každé dítě. První transport odjel z Prahy 1. 
května 1939, poslední největší transport, ve kterém mělo odjet 3. září 
1939 z Prahy 250 dětí se již nepodařilo odeslat, protože 1. září vypukla 
válka. Žádné z těchto dětí nepřežilo holocaust.

O svých zásluhách za záchranu dětí se Nicolas Winton nikomu ne-
svěřil. Až v roce 1988 uklízela jeho manželka Greta půdu jejich domku 
a našla dokumentaci a seznamy dětí. Teprve pak se celý svět dozvěděl, 
kdo pomohl zachránit stovky židovských dětí před jistou smrtí.

Mezi zachráněnými byly i dvě dívky z Alexovic - Erika (* 19. září 
1928) a Daisy (* 4. října 1930) Türklovy. Obě se narodily v Brně, ale 
protože jejich otec Armin Türkl pracoval jako prokurista v továrně 
Fridricha Placzka v Alexovicích a v Alexovicích bydlel, navštěvova-
ly obecnou školu v Němčicích. V archivu v Rajhradě jsou k dispo-
zici jejich vysvědčení. Poslední bylo vydáno 23. května 1939, tedy 
předčasně, a je pravděpodobné, že obě byly zařazeny do červnového 
transportu do Anglie.

Ve dnech 21. - 25. září 2005 se uskutečnilo v Brně Mezinárodní 
sympozium na počest stého výročí narození Georga Placzka, ve světě 
známého fyzika a bratra Fridricha Placzka, majitele textilky v Alexovi-
cích. Při té příležitosti přijela do Alexovic skupina lidí, ve které byl také 
Anthony Placzek, syn Fridricha Placzka a paní Erika Neumannová-Tür-
klová s dětmi a vnučkou. Ta si ještě připomněla období, kdy v dětství 
bydleli v Alexovicích v domě č. 4. Erika prožila 10 let v Anglii a pak se 
odstěhovala do USA. Její sestra Daisy zahynula před několika lety při 
autonehodě. Rodiče obou dívek Armin a Herta Türklovi byli v transpor-
tu Al – 23. 4. 1942 do Lublinu, kde byli usmrceni.                 Jiří Široký

V letošním roce si připomene-
me několik významných výročí 
v historii zemědělského školství 
ve Znojmě. Před 140 lety v roce 
1869 vznikla ve Znojmě první 
zemědělská škola, ve které se vy-
učovalo v německém jazyce.

Před 100 lety v roce 1909 
vznikla ve Znojmě první česká 
zemědělská škola. Před 50 lety, 
v roce 1959 byla založena střed-
ní zemědělská technická škola 
(SZTŠ). Sídlo této školy bylo na 
Alšově ulici č. p. 15. Obory zde 
byly dva, a to pěstitel, chovatel a 
zahradník. Studium bylo čtyřleté, 
ukončené maturitní zkouškou. 

V 60. letech bylo na této škole 
zřízeno dálkové studium, ukon-
čené rovněž maturitní zkouškou. 
Dále zde byl Podnikový institut, 

kde studovali pracovníci s dlou-
holetou praxí, kteří měli maturitu 
a po absolvování získali titul 
diplomovaný technik. Součástí 
školy byl také školní statek, který 
byl před několika lety zrušen.

Škola za dobu své existence 
vychovala tisíce absolventů, 
z nich mnozí pokračovali dále 
ve studiu na vysokých školách. 
Mnoho z nich dosáhlo v praxi 
významného postavení a vynika-
jících výsledků.

Za všechny vzpomenu jen ně-
které. Například Alois Švrček byl 
dlouhá léta předsedou JZD Práče, 
které patřilo mezi přední země-
dělské podniky v republice. Dále 
Prof. JUDr. Ing. Milan Pekárek, 
CSc. z Tvořihráze je profesorem 
na Právnické fakultě MU v Brně 

a na téže škole zastával i funkci 
děkana. Dále Ing. Svatopluk Cha-
lupa zastával funkci náměstka 
ministra zemědělství, Ing. Josef 
Matyáš a Ing. Antonín Ilek pů-
sobili na SZTŠ ve Znojmě jako 
učitelé. Ing. František Mostek byl 
dlouhá léta předsedou JZD Nový 
Šaldorf. MVDr. Jan Dočekal je 
veterinárním inspektorem KVS. 
Dále Prof. Ing. Marie Čechová 
CSc. je profesorkou na Zeměděl-
sko-lesnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Ing. Pavel Vaj-
čner je ředitelem Znívánu. Tak 
by bylo možné jmenovat řadu 
dalších našich absolventů, kteří 
se v praxi významně uplatnili.

V současné době je ve Zno-
jmě střední odborná škola (dříve 
SZTŠ) a střední odborné učiliště 

(dříve SOUZ). Obě tato školská 
zařízení jsou sloučena v jeden 
celek, jejich sídlo je na Dvořáko-
vě ulici č. p. 19 a jejich ředitelem 
je Ing. Josef Brouček. Na střední 
odborné škole jsou dva obory, a 
to agropodnikání a přírodovědné 
lyceum. Na středním odborném 
učilišti je 9 oborů: řezník – uze-
nář, cukrář, pekař, krejčí, proda-
vač, kuchař – číšník, zahradník, 
zahradnické práce a opravář 
zemědělských strojů.

U příležitosti těchto význam-
ných výročí by bylo na místě 
poděkovat všem pracovníkům 
těchto školských zařízení za je-
jich dosavadní práci a popřát jim 
do dalších let hodně úspěchů při 
výchově nových zemědělských 
odborníků.     Ing. Jindřich Jansa

Významná výročí zemědělského školství ve Znojmě

Unikátní a zároveň kontroverz-
ní výstava vypreparovaných lid-
ských těl v brněnském nákupním 
centru Olympia má své příznivce 
i odpůrce. Udivující exponáty 
stejně jako před dvěma roky 
v Praze rozdělily veřejnost také 
na Moravě na dva tábory.

Promotér výstavy Robert Po-
kert uvedl, že „výstava je zejmé-
na vzdělávací a naučná. Nejde 
nám o žádný laciný humbuk ani 
show. Naši dodavatelé potvrdili, 
že všechna těla a orgány Bodies 
Revealed jsou od lidí, kteří sou-
hlasili s jejich využitím pro stu-
dijní a vzdělávací účely. Všichni 
zemřeli přirozenou cestou.“

S výstavou v Brně veřejně ne-
souhlasí především jihomoravští 
lidovci. K jejímu bojkotu vyzval 
místopředseda KDU-ČSL David 
Macek. Výstavu lidských těl 
zbavených kůže a zachycených 
v různých polohách označil za 

barbarskou. „Myslím si, že do tak 
hezkého a kulturního kraje taková 
výstava nepatří. Jsem velmi rád, 
že už padlo i trestní oznámení 
kvůli porušení zákona o pohřeb-
nictví,“ uvedl Macek. 

Macek vyzval veřejnost, 
aby výstavu lidských ostatků 
ignorovala. „Na jižní Moravě 
máme nejhezčí hřbitovy v celé 
republice. Lidé se starají o hroby 
a to svědčí o tom, že tento kraj 
je kulturní. Jedním z ukazatelů 
kultury je právě to, jak se lidé 
starají o hroby svých předků. A 
proto jsem vyjádřil naději, že lidé 
nepůjdou na výstavu, která je za 
hranicí vkusu a etiky a profanuje 
lidské tělo, které je podle mě 
posvátné. Je určeno k ochraně a 
úctě. Do našeho kraje něco tako-
vého nepatří. Už to, že je výstava 
v nákupním a zábavním centru, je 
výmluvné,“ kritizoval Macek.

Všechna vystavená těla pochá-

zejí z Číny. Podle pořadatelů je 
tam upravují univerzity a všichni 
lidé dali ještě za života k vysta-
vování souhlas. Poněkud sporné 
mohou být exponáty zachycující 
plod nenarozeného dítěte v růz-

ných stádiích svého vývoje. 
Vstupenky na výstavu se 

prodávají za 250 až 350 korun. 
Výstava v brněnské Olympii po-
trvá do září a je na každém, zda
ji navšíví, či nikoliv.          /mape/

Kontroverzní výstava lidských těl v brněnské Olympii

Novostavby musí mít 
hasicí přístroje i čidla

Úterní rozhodnutí Ústavního soudu znamená, že takzvaná protipo-
žární vyhláška platí beze změn. Soud tak zamítl návrh ombudsmana 
Otakara Motejla na zrušení normy, která mimo jiné stanoví povinnost 
vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřový-
mi čidly. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
podle ombudsmana nevznikla jen kvůli veřejnému zájmu, jak uvádějí 
její tvůrci, ale také proto, aby přinesla zisk některým výrobcům proti-
požární techniky. Vadilo mu také to, že vyhláška odkazuje k těžko do-
stupným dokumentům. Norma platí od loňského 1. července. Navrhli 
ji hasiči. Tvrdí, že pomůže snížit počet požárů v Česku a omezí vzniklé 
škody. Vyhláška nařizuje vlastníkům novostaveb, aby pořizovali hasicí 
přístroje, zajistili jejich revize a ve specifi kovaných případech koupili 
také kouřová čidla. Tuto povinnost zdůvodňuje ministerstvo vnitra
veřejným zájmem na ochraně před nebezpečím vzniku požárů.    /abé/
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Asi čtyřicet procent lidí
v české populaci potřebuje 
podle údajů Ústavu zdravot-
nických informací a statistiky 
ČR zrakovou korekci brýlemi 
a přibližně stejné procento je 
jich i mezi motoristy. Většina 
z nich ovšem nechodí na pra-
videlné kontroly zraku, nebo 
nosí nevhodné brýle a zbyteč-
ně tak za volantem riskují.

„Má-li řidič doporučeno no-
sit brýle, pak musí pravidelně 
kontrolovat změny zraku a při-
způsobovat jim i dioptrie. To, 
co vyhovovalo před třemi lety, 
už dnes nemusí stačit. Moto-
rista s brýlemi musí být dvoj-
násob zodpovědný, nikdy není 
vyloučeno, že je nepoškodí či 
neztratí, proto by měl s sebou 
nosit náhradní. Jinak se může 
dostat do situace, že si jízdu 
zkomplikuje či znemožní,“ 
říká majitelka sítě optik Šárka 
Kocandová.

Z průzkumu, který optika 
provedla na svých provozov-
nách s řidiči používajícími 
brýle, vyplynulo, že na pravi-
delnou kontrolu zraku chodí 
třetina z nich, další třetina na 
ní byla naposledy před čtyřmi 
a více lety a čtyřicet procent 
šoférů se od doby, kdy brýle 
dostali, o svůj zrak už nezají-
malo. Jen dva z deseti řidičů 
měli ve voze náhradní brýle. 

Vzhledem k tomu, že některé 
řidiče může odrazovat platba 
za oční vyšetření, nabízí nyní 

Kocandová řidičům vyšetření 
zraku zdarma ve svých opti-
kách v Jihlavě, Třebíči, Velkém 
Meziříčí, Ivančicích a Brně.

Pokud se řidič bez brý-
lí, který špatně vidí, stane 
účastníkem dopravní neho-
dy, budou se policisté zají-
mat o zdravotní potvrzení. 
Z toho pak může vycházet i 
příslušná pojišťovna při hrazení 
škody. Běžný řidič je povinen 
podrobit se lékařské prohlídce 
až při dosažení 60 let věku, dále 
pak v 65 letech, v 68, v 70, 72 
letech a pak pravidelně každé 
dva roky. Přitom se pochopitel-
ně zjišťuje i to, jak je na tom se 
zrakem a zda potřebuje brýle. 
Senioři bez dokladu o zdravotní 
prohlídce nesmí za volant. 

Porušení zákona o zdra-
votní způsobilosti řidiče je 
pokutováno až do deseti tisíc 
korun. Řidič, který potvrzení 
nevlastní, může navíc dostat 5 
trestných bodů a obdržet zákaz 
řízení motorového vozidla na 
jeden rok. Najde-li se řidič, 
který má potvrzení o svém 
zdravotním stavu, ale nemá ho 
u sebe ve voze, je to jako by ho 
neměl vůbec.

Šárka Kocandová řidičům 
jednoznačně doporučuje volit 
při pořizování brýlí místo skel 
plast, který je lehčí, tenčí, ale 
hlavně nerozbitný, což je důle-
žité zejména v případě nehody. 
Měly by mít i mimořádně pruž-
nou konstrukci. Optička moto-

ristům doporučuje brýle větší
s úzkými postranicemi, které 
nebrání výhledu. Zcela úzká 
skla mohou zkomplikovat roz-
hled přes obroučky či okraje. 

Důležité je také dílenské 
zpracování brýlí optikem, ze-
jména přesné centrování, tedy 
umístění středů skel proti 
středům očí. Zcela nevhodné 
jsou proto laciné lisované 
brýle ze stánků, tržišť a poutí, 
které neodpovídají požadav-
kům na přesnost tvaru čočky 
ani centrování.

„Samozřejmostí by měla 
být antirefl exní úprava skel, 
která potlačuje různé odrazy a 
zlepšuje vidění při stmívání,“ 
doplňuje Šárka Kocandová. 

Motocyklisté by měli mít 
takové brýle, jejichž postranice 
se jim vejdou do přilby a nepo-
sunují se v ní z obvyklé polohy 
(ne každá přilba je pro obrý-
leného vhodná). Do otevřené 
přilby pak stačí použít běžné 
brýle dioptrické a překrýt je 
uzavřenými ochrannými brý-
lemi, aby se pod ně nedostal 
prach a hmyz. 

Nositelé brýlí na blízko i na 
dálku musí obvykle neustále 
měnit jedny za druhé. Řešením 
jsou dvoje brýle v jedněch, tzv. 
multifokální čočky s plynule se 
měnící dioptrickou hodnotou 
- vidění na blízko i na dálku. 
Tedy s ostrým viděním na 
všechny vzdálenosti. Řidiči je 
už také často používají.

Řidiči s brýlemi podceňují 
vyšetření zraku

Palackého nám.43
Ivančice, 664 91
tel.: 546 437 116

www.optikakocandova.cz
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

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

•  Příprava vozidel na STK, vč. provedení Tel.: 515 32 26 04
•  Mechanické opravy Tel.: 515 32 26 04
•  Pneuservis Tel.: 515 32 26 04
•  Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
•  Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
•  Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47
•  NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ cena od 699 Kč

STK Moravský Krumlov

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

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

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

MORAVSKÝ KRUMLOV  •  OKRUŽNÍ 399 

NIKA RAMKA 260 cm

jabloň tmavá

stará cena   9.810,- Kč

nová cena   7.990,- Kč

NIKA RAMKA 180 cm

clasic olše medová

stará cena   8.710,- Kč

nová cena   6.990,- Kč

NEREZOVÝ CELOPLOŠNÝ DŘEZ ke kuchyňské lince v akci
za cenu 999,- Kč. (Běžná cena 1.890,- Kč)

AKCE do 30. června

NIKA RAMKA 180 cm
NIKA RAMKA 260 cm



Decentně šustily šaty jemnost-
slečen v širokých krajkových klo-
boucích 5. června na ivančickém 
náměstí před budovou staré rad-
nice (památník A. Muchy). Spolu 
se svými elegantními průvodci 
přišli zhlédnout něco ze secesní-
ho umění ve zdejší výstavní síni. 

Ovšem nemylte se, nepíše se 
rok 1909, ale 2009 a slečnám 
bylo od 7 do 15 let. Klobouky 
si vyrobily samotné v hodinách 

výtvarného umění Ony i jejich 
doprovod jsou žáky Základní 
umělecké školy Alfonse Muchy
v Ivančicích, obor výtvarný. A 
díla, které jsou vystaveny ve vý-
stavní síni, nesou jejich podpis.

Stalo se již tradicí, že školní 
rok ve zdejší ZUŠ je ukončen 
vernisáží. Předloni byl za téma 
vybrán tajuplný Egypt, loni 
živly a letos, snad symbolicky 
pro rodné město Alfonse Muchy,

to byla právě secese.
Vernisáž byla zahájena před-

stavením žáků a žákyň taneční-
ho oboru, kteří převedli taneční 
férii na skvěle vybranou směs 
valčíkových a kankánových me-
lodií. Poté byla zahájena samot-
ná vernisáž. V úvodu promluvila 
ředitelka ZUŠ Mgr. Fialová. 
Seznámila přítomné s činností 
školy, kterou vede a vyzvedla 
zejména činnost výtvarného a 
tanečního oboru, které se na 
organizaci vernisáže podílely. 
Pak předala slovo Mgr. Smutné, 
skvělé učitelce výtvarného umě-
ní, která je duší celé akce. Ta 
návštěvníky seznámila s význa-
mem secese jak ve světovém, 
tak i našem umění. Na závěr 
pozvala všechny návštěvníky 

k prohlídce výstavy.
Věřte, bylo se na co dívat. 

Výtvarné umění zde bylo zastou-
peno snad ve všech oborech. Od 
již tradičních obrazů a fotografií 
až po plastiky. I mistr Mucha by 
byl zajisté spokojen.

 Co dodat na závěr? V době, 
kdy jako starší generace lámeme 
tradičně hůl nad svými potomky 
a lajeme nad jejich zkažeností, 
nás naše děti, opět tradičně, 
svými schopnostmi neustále 
přesvědčují, že to s nimi a se 
světem, který po nás převezmou, 
zas tak špatně nedopadne.

Nevěříte ? Pak spěchejte do 
Ivančic. Výstava výtvarných děl 
žáků ZUŠ Alfonse Muchy Ivan-
čice na téma secese je otevřena až 
do 24. června 2009.     Petr Sláma
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Secesní variace v Ivančicích

Děti rozdávaly úsměvy  
Dne 28. května se v Ivančicích uskutečnila dopravně preventiv-

ní akce Jezdíme s úsměvem. Tato akce probíhá ve spolupráci PČR
a České pojišťovny. Dopravní policisté zastavovali vozidla a prováděli 
běžnou silniční kontrolu. Při práci je pozorovali žáci páté třídy místní 
základní školy, kteří byli vybaveni reflexními vestičkami a obrázky 
usměvavých a mračících se autíček. Policisté dětem vysvětlovali prů-
běh silniční kontroly a ukázali ovládání přístroje na měření alkoholu
v dechu DRÄGERU. Po dokončení silniční kontroly policistou dostali 
prostor žáčci, kteří předávali řidičům obrázky usměvavých autíček
v případě, že bylo všechno v pořádku, nebo obrázky zamračených 
autíček pokud došlo k nějakému přestupku. Většina řidičů obdržela od 
dětí usměvavé autíčko a poděkování za dodržování pravidel silničního 
provozu. Zamračené autíčko obdrželi čtyři řidiči - dvakrát za neroz-
svícená světla, jednou za propadlou technickou kontrolu a jednou za 
nepřipoutání bezpečnostními pásy.

„Na závěr akce si děti mohly detailně prohlédnout policejní mo-
torky, popřípadě se na ně posadit. Dopravní policisté dětem vysvětlili 
obsluhu, řekli nejdůležitější a nejzajímavější parametry a zodpověděli 
všechny všetečné otázky. Děti si z akce odnášely nové zkušenosti
a poznatky. Kromě toho dětem zůstaly reflexní vestičky, které měly
po celou dobu akce oblečeny, a k tomu dostaly drobné dárečky,“ uvedla
k akci nprap. Mgr. Zdeňka Procházková.

Skvělé výkony žáků ZUŠ 
ZUŠ v Moravském Krumlově měla opět slavnostní den. Byl jím 31. 

květen, na který se učitelé se svými studenty pilně a rádi připravovali. 
Hlavní patronkou Hudebních slavností je paní Mirka Strejčková, které 
patří největší poděkování. V programu ZUŠ vystoupil houslový soubor 
pod vedením p. uč. Evy Škodové, flétnový soubor, jehož vedoucí je
p. uč. David Coufal. Dále program pokračoval jazzovým souborem, 
který vede p. uč. Jaroslav Petrla. Závěr patřil sólovému vystoupení 
ve hře na dva trombony. Soubor se sólisty, kterým byl student Tomáš 
Popelka a p. uč. David Coufal, „střihl“ swingovou skladbu. Nezbývá, 
než všem účinkujícím a p. učitelům pogratulovat a poděkovat za je-
jich skvělé výkony. Dále již následovalo vystoupení skupiny Javory 
s Hanou a Petrem Ulrichovými. Večer byl vskutku nádherný, na který 
se dlouho bude vzpomínat. ZUŠ a jejím studentům bylo ctí vystoupit 
již po sedmé na takové slavnostní akci, jako jsou Hudební slavnosti.
Paní Mirko Strejčková, DĚKUJEME!

Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkuše-

nosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo 
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou 
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište 
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz

Za 3 týdny odlétám s manželem a dětmi na dovolenou. Jedná se
o náš první letecký zájezd. Byla byste tak hodná a mohla mi poradit
a zjistit, jak probíhá odbavení odletu na letišti? Děkuji Irena Keříková

Vážená paní Keříková, nejprve si vyzvednete letenky a vouchery na 
stánku pořadatele, pokud jste je neobdržela poštou. Na stánku se proká-
žete cestovní smlouvou a dokladem totožnosti. Stánek bývá otevřen cca 
90 minut před odletem, a to v kteroukoliv denní a noční hodinu (ve vět-
šině případech). Po vyzvednutí letenek a voucherů se odeberete k check-
-in aerolinie, která je uvedena na letenkách. Stánky aerolinií odbavují 
zavazadla a přidělují cestujícím místa v letadle. Nedá mi to a musím 
podotknout, že obecně platí pravidlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“…, 
proto doporučuji být na letišti min. 2 hodiny před plánovaným odletem. 
Cestující předkládají doklady totožnosti a odevzdávají běžná spoluza-
vazadla. Pro odevzdání nadměrných zavazadel a sportovního náčiní je 
vymezena speciální přepážka „Sperrgepack / Bulky Baggage“. Obsluha 
check-in vyznačí nebo ukáže na místenkách vstupní chodby do letadla 
a čas, kdy se cestující mají shromáždit před vstupem. Pak Vás čeká 
bezpečnostní odbavení a vstup do mezinárodního letištního prostoru. 
Budete automaticky vyzváni k odložení osobních věcí kvůli prohlídce 
rentgenem a Vy samotní projdete bezpečnostním rámem. Zde doporučuji 
odložit veškeré kovové předměty, jako je opasek, hodinky, atd. Během 
této prohlídky můžete být opět vyzváni k předložení průkazu totožnosti. 
Následuje cesta terminálem až ke stanovišti letadla. Každopádně sledujte 
číselné či abecední označení a na stanovišti buďte včas.

Dobrý den, jak je to nyní s povinnými formuláři pro děti při cestě 
do Chorvatska? Děkujeme za odpověď, zdraví rodina Plachetkova.

Cestování nezletilých dětí do Chorvatska je od 1. dubna 2009 již bez 
komplikací. Dříve byl chorvatskými úřady u dětí do 18 let, jež cestovaly 
na Jadran bez rodičů, vyžadován formulář s ověřeným podpisem jejich 
zákonných zástupců úředně přeložený do angličtiny nebo chorvatštiny. 
Dne 13. března 2009 schválil chorvatský parlament změny a doplňky 
cizineckého zákona a právě vypuštění článku 8, který stanovil povinnost 
nezletilým osobám překračujícím chorvatskou státní hranici bez dopro-
vodu zákonného zástupce předložit při vstupu nebo výstupu ověřený 
písemný souhlas zákonného zástupce s cestou nezletilého, je pro turisty 
a hlavně naše klienty tou nejpodstatnější a nejpříjemnější změnou. Chor-
vatsko patří i nadále mezi nejoblíbenější cíl letní dovolené. Ročně na po-
břeží Jadranu cestují statisíce českých turistů, mezi nimiž jsou také děti 
se svými prarodiči, strýčky a tetičkami nebo na nejrůznějších ozdravných 
či letních táborech. Zrušením uvedeného ustanovení se velmi zjednoduší 
jejich cestování do země a rodičům tak odpadnou nepříjemné (dovolím 
si říci až obtěžující povinnosti) se zařizováním souhlasu.

Běh naděje v Padochově
TJ Sokol Padochov a město Oslavany pořádají v sobotu 20. června  

humanitární akci na podporu výzkumu léků proti rakovině BĚH NA-
DĚJE. Začátek odpoledního programu je ve 14 hodin na Sokolovně. 
Během odpoledne se představí taneční skupina INDEPENDENT 
DANCING, skupina z DDM Oslavany předvede břišní tance, připra-
veny budou ukázky rádiem řízených modelů aut, ukázka AISOFTU, 
vystoupení historických a novodobých motorek. Pro děti bude k dispo-
zici skákací hrad a koníčci. Start Běhu naděje bude v 15 hodin. Kdo se 
nemůže zúčastnit této akce a chce přispět jakýmkoliv finančním obno-
sem, může tak učinit v samoobsluze u paní Vyhnálkové v týdnu před 
uvedenou akcí. Večer od 19 hodiny bude uspořádána diskotéka. 

V sobotu 30. května se v Mo-
ravském Krumlově uskutečnila 
společenská akce „Den škol“, 
při níž si připomněla významná 
výročí svého založení Základní 
škola na náměstí Klášterním a 
Gymnázium Moravský Krumlov 
na ulici Smetanova.

Na školách probíhal Den otevře-
ných dveří, kdy si zájemci mohli 
prohlédnout školní prostory a set-
kat  se s bývalými spolužáky.

K jubileu obou škol se také 

uskutečnila výstava v Galerii 
v Knížecím domě, kterou si 
mohou zájemci prohlédnout do 
úterý 16. června.

Obě školy ke svému výročí
vzniku vydaly almanachy: Základ-
ní škola nám. Klášterní vydala 
zajímavou publikaci „Ke stému 
jubileu české měšťanky v Morav-
ském Krumlově“ a Gymnázium 
vydalo publikaci „60 let Gymná-
zia Moravský Krumlov“se jmen-
ným seznamem všech absolventů. 

Den škol v Krumlově

/Oslavany/ Město Oslavany již 
tradičně pořádalo akci „Branný 
den dětí a mládeže“. Tato akce 
probíhá ve spolupráci složek Inte-
grovaného záchranného systému.

V pátek 5. června se tyto slož-
ky opět sešly na náměstí v Osla-
vanech. Hasiči zde předváděli 
zásah u hořící budovy,  ukázali 
svoji techniku a vysvětlili její 
používání. Jako zakončení své-
ho programu nastříkali na ná-
městí hasící pěnu, ze které měly 
děti největší radost.

Policisté zde dětem přiblížili 
jednu z kriminalistických tech-
nik - daktyloskopování. Děti si 
zde mohly nechat udělat otisky 
svých prstů nebo celé dlaně a 
karty s otisky si potom odnášely 
domů jako suvenýr. Dále zde 
byla výstroj a výzbroj pořádko-
vé policie a odvážnější jedinci 
si jednotlivé části i oblékli. 
Jedna z nejatraktivnějších částí 
celého programu pro děti byla 
přítomnost policejních psovodů
se svými pejsky.                  /jak/

Branný den v Oslavanech

Dne 23. května jsme se zúčast-
nili s děvčaty z kroužku břišního 
tance a roztleskávaček z DDM 
Oslavany taneční soutěže Sunny 
Dance 2009 v Zastávce u Brna. 
Mladší tanečnice Bellynky si do-
vezly zlato a starší děvčata o nic 
míň krásné stříbro.

Den byl pro holky velmi ná-
ročný, jelikož jsme hostovaly
na Freestyle festivalu v Ivančicích 
a během dne jsme několikrát pře-
jížděly ze závodu na vystoupení 
po jednotlivých koncertech.

Bellynky vystupovaly před 
koncertem Jiřího Zonygy a roz-
tleskávačky vystupovaly před 

kapelou Hudba Praha a na vy-
stoupení starších břišních došlo
po koncertě kapely No name až
po 22. hodině. I přes tento celo-
denní náročný zápřah holky byly 
svěží, usměvavé a žádná únava na 
nich nebyla znát. Samozřejmě jim 
k tomu dopomohl fakt, že měly 
šatnu vedle kapely No name, 
kterou tanečnice navštívily a mu-
zikanti si velice ochotně s nimi 
povídali, fotili a podepisovali.  

Na závěr bych ráda poděkova-
la rodičům, co s námi celý den 
strávili a pomohli s chystáním
na jednotlivá vystoupení a s pře-
vozy dětí.         Ilona Sedláčková

Náročný den tanečnic

Haenke, 
Kaj, Ati,

Eto, Isa, yet
Něm. urč. 

člen
Nýbrž Přeludy • Náš spi-

sovatel
Titul
muže

Náš
botanik • Uzenina

(lid.)
Opičí

Masa
lidí

Spotřební
daň

Značka
alkoholu

Janinský
paša

SPZ 
Rakovníka

Východ
(něm.)

Odděl
ohněm (!)

Posez
na židli

Nátěr
Jméno

herečky
Budínové

• Vánoční
ryba

Jaká
(slov.)

Kazaš.
jezero

Jak
(slov.)

Obyvatel
Saska

Okolo • Citosl.
konejšení

Tenké
vlákno

Osobní
zájmeno

Tresť

Jiný
(slov.)

Černoš.
buben • Posky-

tovat

Sněmovna
lidu

Předložka
Česká
řeka

2. díl
tajenky

• Domácí
zvířata

Planetka
Angl.
spojka

Síť
(ang.)
Část
stroje

Lesík

Gen
Let. spol.
Austrálie

Léčky

Český
herec

Zvětšovací
sklo

• SPZ
Vyškova

Část
hlavy

Již
(ang.)

Vlastní
losům
Tělní

výměšek

1. díl
tajenky

Sněžný
muž

Mlha Cár

Acetylén Rytmus Etiopská
hora

Víření
Polní
míra

Čadské
sídlo

Syn
krále

Dospívat
SPZ Žďár

n. Sáz.
Vida

Einsteinovi
iniciály

Čas
(mez. zkr.)

Shluk
rostlin

Bývalý
ruský

panovník

Tak
(něm.)

Provazy

Ch. zn.
radia

Slovenská
republika

Otče
(oslovení)
SPZ Rych-
nov/Kněž.

Váhati

Dveřní
závěs

Naše
doly

Posvátný
zákaz

Značka
videokazet
Zákusek

Vidiny
ve spánku

Citoslovce
opovržení

Vlastní
tetě

Houně

Detektiv
z americ.
seriálu

Spojka
Dřevěná
stavba

Přístřešek
Z toho
důvodu

Druh
slevy

Starci

Stalo se někdy kolem roku 1848. Už ten-
krát se každý člověk, i odvážný, panskému 
mlýnu v Bohuticích raději vyhnul, poněvadž 
se široko daleko v kraji vypravovalo, že ve 
mlýně straší. Mnozí, kteří se v noci přiblížili, 
viděli prý mlynáře, (1. díl tajenky) a od hřbi-
tova jde cestou k mlýnské pustině a obchází 
zdi mlýnů. Ještě dnes jsou po mlýnech patrné 
základy a zbytky zdí. Místu, kde mlýny stály, 
(2. díl tajenky). 

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 Základ-
ní 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 Josef Eisner z Třebíče.   ...a o strašidlech dnes už opravdu naposledy
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KULTURNÍ PROGRAMY   15. 06. - 30. 06. 2009
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz

• 13.6. od 14.00 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, Modrotisk, 
Malovaná mozaika na zrcadla. Manipulační poplatek za každou dílnu 45 Kč + 
materiál.  Srdečně všechny zveme! 
LETNÍ TÁBORY  • Tropicana Banana - od 1. do 3. 7. 2009. 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 do 16 hodin. Nutno nahlásit se předem.  Přihlášky na DDM.
• 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 
aktivita a rukodělné činnosti. Rekreační středisko Nesměř. Cena: 2600,- Kč 
(Pro členy DDM 2500 Kč) 
• FIT TÝDEN - od 31. 7. do 7. 8. 2009. 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 Magdou Novotnou. Cena: 4.000 Kč
za lůžko (záloha 1.000 Kč). POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23.6. v 17.30 hod. - „PISTOLNÍCI“ - divadelní hra. Přijďte se podívat 
na divadelní představení, které pro Vás zahrají děti z divadelního kroužku DDM 
Oslavany. Velký sál DDM Oslavany. Vstupné: 10 Kč.
• LOUČÍME SE SE ŠKOLNÍM ROKEM 2008/2009. Dovolte mi za sebe 
i všechny zaměstnance domu dětí a školní družiny popřát Vám slunnou
a pohodovou dovolenou a dětem odpočinek od učení a školních lavic. 
Chci také poděkovat všem lidem, kteří nám po celý rok pomáhali při práci
s dětmi, především sponzorům a externím pracovníkům. Těšíme se na tábory 
a jsme rádi, že Vás jede letos tolik, že máme na všech třech plno a jsou téměř 
obsazeny i příměstské na začátku i na konci prázdnin. Vím ale, že prázdniny 
utečou, proto už nyní připravujeme nabídku zájmové činnosti na příští školní 
rok. Mgr. Martin Flekal - ředitel.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 24.6. - ŠPERKY Z KORÁLKŮ - náhrdelníky, náušnice nebo přívěsky 
si mohou zájemci vyrobit ve tvořivé dílně Střediska volného času Ivančice. 
Vyrábět budeme ve SVČ Ivančice, Komenského náměstí 7.
• 26.6. od 8.30 hod. do 11.00 hod. - „HURÁ UŽ JE KONEC“ - rozloučení 
se školním rokem, hry a soutěže pro děti, každou půlhodinu losování odměn 
a pro každého za vysvědčení cukrová vata, tohle všechno čeká na malé i velké 
školáky na Palackého náměstí v Ivančicích.
• 28.6. v 16.00 hod. - ROZLOUČENÍ SE ŠKOL. ROKEM NA KOŇSKÉM
HŘBETĚ. Užijete si jízdu na koních i opékání špekáčků na statku Padochovka 
v Ivančicích. Špekáčky s sebou!

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.6. od 6.00 hod - 18.00 hod. - „KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY 
I S KOLEM“.Trasy: 46, 33, 25, 14, 10 km, start a cíl v budově bývalé radnice 
na náměstí. Ubytování do 18. června 2009, informace: paní Hana Ondroušková, 
tel.: 732 230 310, e-mail: hanaond@seznam.cz. Účast samostatně, podrobnější 
info ve skříňkách odboru.
• 27.6. - „BABÍ LOM U KUŘIMI“ - odjezd z Ivančic vlakem v 7.08 hod., 
z Brna v 8.19 hod. Chůze do 12 km, vede Hana Pokorná. 
• 27.6. - „POŠŤÁCKÁ 50 - POCHOD PRO ZDRAVÍ“ . Start od restaurace 
Rubín (zastávka MHD Příprav) Brno - Žabovřesky od 7.00 hod. do 9.00 hod. 
Trasy: 8, 16, 26, 35 a 50 km, účast individuálně.

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.
• 18. 6. - VŮNĚ A DOTEK PRO MATKU A DÍTĚ. Kurz masáží dětí a kojenců. 
Třetí 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. 
• 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
• 23.6. od 17.00 do 19.00 hod. - KORÁLKOVÉ STROMEČKY. Přijďte si 
vyrobit dekorativní korálkové stromečky (bonsaje, jehličnany… fantazii se 
meze nekladou). S sebou: na základnu stromečku kámen o průměru cca 10 cm a 
větvičku (samorost) a vaše oblíbené korálky (vše bude i na místě). Vede: Tatevik 
Badoyan. Poplatek: 70 Kč / členové 60 Kč.
Rodinné centrum Měsíční Houpačka Ivančice hledá soukromou 
porodní asistentku, která by v našem centru mohla vést předporodní 
kurzy pro těhotné maminky a je nakloněna přirozeným cestám
a přístupům k těhotenství a k porodu. Kontaktujte nás na e-mailu: 
mesicnihoupacka@seznam.cz, nebo na tel.: 603 426 286.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• červen - výstava kreseb žáků na téma: „DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA 
STUDENTŮ SŠ“.  Výstava přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ
• 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
• 20.6. od 8.00 hod. - 13.00 hod. - DEN S FOTBALEM - turnaj přípravek. 
Sport. areál Na střelnici MK, od 13.30 hod. - 19.00 hod. - turnaj starých pánů.
• 21.6. od 16.00 hod. - ŠESTÝ HUDEBNÍ PODVEČER - zámek Moravský 
Krumlov - Rytířský sál. Vystoupí: Lucie Janderková, Barbara Sabella - soprán, 
Róbert Remeselník - tenor, SND.
• 23.6. v 9.00 hod. - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA - pasování čtenářů, MěÚ 
Moravský Krumlov, zasedací místnost.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 1.6. - 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“.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.6. v 18.00 hod. - KONCERT KAPELY „MŇÁGA A ŽĎORP - nádvoří 
radnice 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
• 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
• 23.6. v 16.30 hod. - KONCERT ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ - 
samostatný koncert bicích nástrojů, Dělnický dům. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 27.6. v 9.00 hod. - ORANŽOVÁ JÍZDA - společná vyjížďka s panem 
Zimovčákem na zámeckém nádvoří. Hosté: účastník Tour de France: JOSEF 
ZIMOVČÁK, reprezentantka ČR ve sportovní gymnastice a účastnice OH 
v Pekingu: K. PÁLEŠOVÁ. Od 9.30 hod. - 10.30 hod. registrace účastníků, 
v 11.00 hod. společný start. Pořádá skupina ČEZ a KIS Oslavany.
• 28.6. ve 14.00 hod. - NECKYÁDA A OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ORLA. Prezence od 13.00 hod. pod jezem Lipno. Mokré soutěžení 
o nejoriginálnější a nejrychlejší plavidlo na řece. Současně budou probíhat 
na orelském hřišti „Na ostrůvkách“ suché soutěže, turnaje v míčových hrách, 
ukázky leteckomodelářského kroužku. Večerní posezení s kytarou u ohně. 
Občerstvení zajištěno. Pořádá KIS Oslavany a Orel Oslavany.

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
• 20.6. v 18.00 hod. - ROCKOVÝ FESTIVAL - v Letním kině Miroslav. 
Na festivalu vystoupí kapely: DRAGONS, KAPUCE, NATURAL 95, PÁR 
TEČEK, NO PROBLEM, SHARK a JOYSTER. Pořádá DDM, MKIC, 
Motoklub, Draci Brno, OPS Marek a město Miroslav.
• 20.6. v 9.00 hod. - ATTRI CUP 2009 - fotbalový turnaj firem na hřišti FC 
Miroslav. Přihlášeno je 15 firemních družstev. Občerstvení zajištěno.
• 29.6. - ROCKOVÝ KONCERT pro ZŠ v kulturním domě Miroslavi.
• 29.6. - 5.7.2009 - ŠKOLA ROCKU. Pořádá DDM Miroslav v KD.
• 30.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ 
- ZŠ Miroslav na radnici.
PŘIPRAVUJEME: • 13.7. - 18.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na chatě
u koupaliště s celotáborovou hrou „Továrna na čokoládu Willyho Wonky“. 
Pořádá DDM Miroslav (každý den od 8.30 do 17.30 hod.). Informace na tel.: 
515 333 120. • 18.7. v 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM 
U FLORIÁNA - XX. ROČNÍK. Tradiční trh s možností nákupů všeho 
druhu, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech, soutěž
v požárním sportu, koncerty, leteckomodelářský den, výstava automobilů, módní 
přehlídka, ukázky kovářské práce, atrakce pro děti, skákací hrad, ochutnávka 
vín. Odpolední součástí slavnosti jsou historický šerm, střelecká show, soutěže 
v pojídání meruňkových knedlíků na čas - „Meruňkový král“, o nejhezčí 
meruňku - „Meruňka roku“, nejlepší meruňkovou pálenku - „Meruňkovice roku“, 
ochutnávání meruňkovice. Dále koncert Václava Neckáře se skupinou BACILY 
a koncert vážné hudby na zámku. Večer pak ohňová show, ohňostroj a Velká letní 
noc v letním kině. Jubilejní 20. ročník pořádají město Miroslav, SHŠ Miroslavští 
z Miroslavi, Český zahrádkářský svaz, SDH MIROSLAV, FC Miroslav a OS 
Marek. Místo konání - město Miroslav, areál letiště, zámecký park a letní kino.

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
• 18.6. ve 20.00 hod. - JAROSLAV HUTKA - PÍSNIČKÁŘ - klášter Rosa 
coeli. Vstupné: 70 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 25.7. od 20.30 hod. - 23.00 hod., 29.8. od 20.00 hod. 
- 23.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA. Vstupné plné: 30 Kč, 
snížené: 20 Kč. • 14.8. ve 20.00 hod. - PAVEL ŽALMAN LOHONKA & 
SPOL. - klášter Rosa coeli, vstupné: 120 Kč. • SLAVNOSTNÍ KONCERT 
SYMFONICKÉ HUDBY - mladí brněnští symfonikové, klášter Rosa coeli. 
Vstupné plné: 110 Kč, děti, studenti, důchodci: 70 Kč.

Absolutní divadlo
Žerotínovo nám. 6, 658 78 Brno • sál B. Bakaly • www.absolutnidivadlo.eu
Rezervace vstupenek: rezervace@absolutnidivadlo.eu nebo na tel.: 542 212 405, předprodej: 
Brněnské kulturní centrum - Běhounská 17, Po - Pá 10 - 17 hod. nebo 1 hod. před začátkem 
představení. Vstupné: Večerní představení: 120 Kč / studenti 70 Kč, pohádky: 40 Kč.
• 14.6. v 17.00 hod. - „O LÍNÝCH STRAŠIDLECH“ - PREMIÉRA - 
pohádka, režie: S. Richter, scénář: V. Čort.
• 23.6. v 19.30 hod. - „KAUZA MAKSUDOV“ - PREMIÉRA, režie:
A.  Chlubil,  scénář:  Luděk  Kašparovský,  Patrik  Bořecký.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st 17.6.  ve 20.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
  Drama VB
ne 21.6. ve 20.00 ODPOR
  Drama USA
st  24.6.  v  18.00 X-MEN: WOLVERINE
              ve 20.00 Akční film USA
ne 28.6. ve 20.00 PÁTEK TŘINÁCTÉHO
  Horor USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
ne 21.6. v 19.00 VÉVODKYNĚ
  Historické drama USA
ne 28.6. v 18.00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
  Dobrodružný film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st  17.6. ve 20.00 GRAN TORINO
  Akční film USA
so 20.6. ve 20.00 NORMAL
ne 21.6.  v  18.00 Thriller ČR / Makedonie
st  24.6. ve 20.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
  Akční film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
pá 19.6. ve 21.30 AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
  Komedie USA
ne 21.6. ve 21.30 ZNOVU 17
  Komedie USA
pá 26.6. ve 21.30 SPIRIT
  Krimi USA
so 27.6. ve 21.30 MILIONÁŘ Z CHATRČE
  Drama VB
ne 28.6. ve 21.30 RŮŽOVÝ PANTER 2
  Komedie USA
po 29.6. ve 21.30 PEKLO S PRINCEZNOU
  Pohádková komedie ČR
út 30.6. ve 21.30 POHÁDKY NA DOBROU NOC
  Film USA

PODĚKOVÁNÍ
Zvolení poslanci do EP za KSČM společně s OV KSČM 

ve Znojmě děkují voličům na okrese Znojmo za jejich podporu
a hlas pro kandidátku KSČM - číslo 21.

Neziskové občanské sdružení SM DOMINO Branišovice
si Vás dovoluje pozvat na 

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
NEJEN PRO DĚTI 

Myslivna - dne 27. 6. 2009 od 13.00 hod. 
Účinkovat bude Divadlo STODOLA z Jiříkovic, soubor AMADIS z Brna 
a POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o. s. Toto odpoledne je 
součástí tradičního přivítání prázdnin. Pro děti je připraven zábavný 
program a malé noční dobrodružství v podobě nocování v areálu. 
Společnou rozcvičkou a snídaní se s dětmi rozloučíme v neděli ráno. 
Prostor mezi jednotlivými divadelními představeními vyplní hudbou 
k tanci i poslechu DJ Petr. Občerstvení pro všechny po celý den je 
zajištěno. Celodenní vstupné: 60 Kč. Podrobnější informace o akci 

žádejte na čísle: 607 547304 u pí. Vaculíkové.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “Z historie Alexovic

O původu Alexovic nejsou žádné písemné zprávy. Pravděpodob-
ným zakladatelem obce byl zeman Alexa, bohužel ani jeho existenci 
není možné doložit. První písemný dokument je z roku 1533, kdy Jan 
z Lipé prodal za 217 zl. právo a panství, které měl na tvrzi se dvorem
a na vsi Alexovicích, vládykovi Janu Kytkovi ze Lhoty a na Alexovi-
cích, jenž vše zanechal svým dcerám Anně a Dorotě. Od nich koupil 
Alexovice se vším příslušenstvím Jindřich Doupovec z Doupova. Jin-
dřich žil na zdejši tvrzi jen několik roků. V roce 1559 prodal Vilémovi 
Kusému z Mukoděl „ves Alexovice s lidmi platnými i neplatnými,
s mlýnem moučným, stupami a valchou v témž mlýnu a šlejfírnami
a všelijakými, k témuž mlýnu příslušenstvími, poplatky a požitky, ryb-
níkem... a se vším, což ke tvrzi a vsi příslušelo“.

Vilém Kusý roku 1567 zapsal manželce Kateřině z Bílkova na vsi 
Alexovicích 203 kopy gr. (78 kop gr. jejího věna a 125 kop z lásky 
manželské). V roce 1574 připadly Alexovice zpět na Krumlov. Za 
třicetileté války tvrz zpustla, ale je uvedena při vkladu do zemských 
desek při prodeji Alexovic Gundakaru z Lichtenštejna v roce 1625. 
Tvrz stávala blízko vchodu do továrny, kde dnes stojí kříž.

V historii Alexovic jsou tři významná období. V roce 1526 se na 
Moravu přistěhovala sekta novokřtěnců (jinak toufarů, habánů) a po 
několika letech se jich část usadila v Alexovicích. Zde měli v užívání 
hospodářské stavení bývalé tvrze a rozvinuli v nich významnou řeme-
slnickou výrobu. Vyznali se také v lékařství a jejich služeb využíval i 
Karel ze Žerotína. Habánská komunita byla bohatou obcí, z níž měla 
užitek také vrchnost. Ke konci své existence mělo jejich společen-
ství 400 dospělých osob. Po Bílé hoře skončilo období náboženské 
tolerance a nová vrchnost Lichtenštejnové prosazovali katolictví. Na 
podzim roku 1622 museli habáni odevzdat majetek a do čtyř týdnů se 
vystěhovat. Někteří se pokusili přizpůsobit novým poměrům, ale v roce 
1628 bylo vydáno nařízení, že každý může habána zabít nebo pověsit 
na nejbližším stromě. Po odchodu habánů zde zůstala jen malá ves, 
pustý habánský dvůr a polní trať zvaná Toufarka. Tak skončila první 
významná etapa vývoje Alexovic.

Noví majitelé moravskokrumlovského panství Lichtenštejnové 
se snažili oživit zpustlé panství a v Alexovicích zřídili v roce 1642 
papírnu, která vyráběla papír až do roku 1839, kdy ji dvě velké povod-
ně téměř zničily. K úplnému zániku přispěla i konkurence. Poslední 
majitel Jiří Holub již papírnu neobnovil a celý areál nabídnul nejdříve 
moravskokrumlovslé vrchnosti a potom k volnému prodeji.

Další etapa vývoje Alexovic je spjata s textilní výrobou. V roce 
1845 sloužil v Ivančicích důstojník Alfred Skene, syn brněnského 
továrníka Filipa Wiliama Skena. Skene koupil opuštěný areál papírny, 
zřídil zde textilní továrnu a vedle hlavní provozní budovy vystavěl zá-
meček s parkem. Slibný rozvoj továrny byl přerušen velkým požárem 
v roce 1864, při kterém byla hlavní provozní budova zničena. V ro ce 
1880 přistoupil Skene k velkorysé hospodářskotechnické úpravě celé 
vesnice. Dodnes jsou patr né aleje a cesty, jež nechal zřídit. Na tehdy 
holý kopec Pekárku nechal navézt několik set vozů úrodné hlíny - zde 
dal vysázet les a zbudoval park s altánkem. Na návsi nechal zbourat 
starou kap li a ve stráni postavil v roce 1880 novogo tickou kapli.

Alexovickou továrnu zdědil jeho syn Louis Skene, německý 
nacionalista. Od roku 1913 pře nechal Skene vedení továrny svému 
společníku Alfredu Placzkovi; pozemkový majetek byl prodán 
krumlovskému velkostatku. Placzkova éra trvala do 15. března 1939, 
pak následovala doba nacistické nadvlády. Období obou Skenů se 
vyznačovalo tuhou germanizací. Nápor polevil teprve tehdy, když 
se stal společníkem A. Placzek. Alexovice tak pro šly trojí německou 
vlnou, vždy spjatou s výrobou v obci: němečtí novokřtěnci, období 
Skenů a období nacistické okupace. Od října 1945 se továrna stala 
národním podnikem a po roce 1989 přešla do soukromého vlastnictví.

Textilka „ovládala“ vesnici, ale z velké části ji ta ké živila - vždyť 
kolik generací alexovických obyvatel pracovalo právě v textilce,
která zaměstnávala kolem roku 1990 asi 700 lidí.                 Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY: Ivančický zpravodaj – různá čísla

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Textilka po pořáru v roce 1864

Novogotická kaple z roku 1880 - foto J. Musil

Dobrý sluha - zlý pán
Celá historie Ivančic je prová-

zena požáry a povodněmi. Pou-
žitý stavební materiál, ve velké 
většině dřevo, sláma a plevy, 
k tomu otevřená ohniště v ku-
chyních, vytápění místností krby, 
to vše byly ideální podmínky ke 
vzniku požárů.

Daleko větší nebezpečí bývalo 
ve válkách, kdy bývaly vypalová-
ny celé vesnice i města. Nejstarší 
hašení spočívalo hlavně ve snaze 
zabránit rozšíření požárů, proto 
bývaly zbořeny okolní budovy. 
K tomu se používalo trhacích 
háků, seker, žebříků a džberů. Při 
hašení požárů byl na vesnicích 
první osobou kovář, ve městech 
nejčastěji kominíci nebo zámeč-
nický mistr. 

Po požáru v září 1861, který 
hasili občané bez valného tech-
nického vybavení, se obecní 
představitelé usnesli „rekvizity 
k hašení ohně do pořádku uvésti“ 
a zároveň žádali dokonalejší pro-
tipožární vybavení: „velký stříkač 
obecní, aby se vyměnil za nový“. 
(Jak asi vypadal ten starý?). Dále, 
aby obec na vlastní náklady poří-
dila další „nářadí k hašení ohně“, 
především lejtu na vodu, tři kádě 
a větší množství hasicích košů 
„na vodu nošení“ a také žebříky, 
hasičské háky a „dva šlauchy“ 
ke stříkačce. Současně ivančický 
starosta Worel předložil radě 
města vypracovaný „Oheň hasící 
řád s tím návrhem, aby se ten 
samý pro město Ivančické přijal 
a když bude schválen a potvrzen 
od vysokého místodržítelství tisk-
nout nechal“.

Velkým propagátorem a 
v konečné fázi i zakladatelem 
hasičského sboru v Ivančicích 
byl tesařský mistr a v letech 
1864-1867 starosta města Václav 
Hans. Ihned po nástupu do sta-
rostenského úřadu podal V. Hans 
návrh nového městského hasícího 
řádu a další úpravu navrhnul 
spolu s Josefem Kočím a Janem 
Huňáčkem o třináct let později 
v roce 1877. V tomto roce byl 
jako starosta zvolen představitel 
české většiny Jan Kočí. Dne 15. 
ledna 1878 byly V. Hansem a 
jeho spolupracovníky vypraco-
vány „Stanovy hasičské jednoty“ 
a „Řád služební dobrovolného 
hasičského sboru, … který má 
své sídlo v Ivančicích“. Za hlavní 
poslání dobrovolného hasičského 
sboru bylo ve stanovách označe-
no „spoluúčinkování při nebez-
pečenství ohně, by zachráněn byl 
život a majetek občanů“.

Znění stanov i služebního řádu 
schválila městská rada 21. března 
1878 a 6. června téhož roku oba 
dokumenty potvrdil ivančický 
městský úřad. O měsíc později 
byla podána žádost o povolení 
činnosti „hasičské jednoty v Ivan-
čicích“ moravskému místodrži-
telství v Brně. Místodržitelství 
z formálních důvodů žádost za-
mítlo. Iniciátoři zřízení hasičské 
jednoty se však nevzdali. Dne 1. 
května 1879 podal městský úřad 
znovu žádost, kterou místodrži-
telský úřad vyřídil nezvykle rych-
le a především kladně. Výnosem 
č. 11085 ze dne  27. června 1879 
byla povolena existence a činnost 
hasičské jednoty v Ivančicích. 

Skutečný život a dějiny jedno-
ho z nejvýznamnějšího českého 
spolku v Ivančicích – Hasičské 
jednoty se začal odvíjet od usta-
novující schůze konané dne 10. 

srpna 1879. Toho dne se přihlási-
lo šedesát sedm občanů za členy 
jednoty. Předsedou (starostou) 
byl zvolen starosta města Jan 
Kočí a jeho zástupcem Jan Seka 
starší. V prvním výboru jednoty 
zasedli zvolení členové Václav 
Hans jako náčelník jednoty, Josef 
Kočí, Antonín Worel, Karel Miss-
bach, jednatel Vincenc Vencálek 
a pokladník Rudolf Hans.

Pořízení základního vybavení 
zprostředkovala ivančickým do-
brovolným hasičům Občanská 
záložna a obecní zastupitelstvo 
„vyznávajíc důležitost hasičské-
ho sboru pro město Ivančice“ 
souhlasilo s poskytnutím cvičiště 
a skladovacích prostor v „měst-
ské kasárni“.

K výcviku členů dobrovolného 
sboru hasičů najala ivančická obec 
zkušeného hasičského instruktora 
Jindřicha Brasze ze Žďáru. V roce 
1880 byla výstroj hasičů posílena 
čtyřkolovou stříkačkou věnova-
nou pojišťovnou Slavia. Objednán 
byl ještě hydrofor (dvojkolka), 
který byl používán ještě v roce 
1929. Rok 1880 byl také rokem 
prvního významného zásahu 
místních dobrovolných hasičů při 
požáru Panovského mlýna dne 11. 
září i rokem prvního hasičského 
plesu, který jednota uspořádala 
1. února 1880 v hostinci U tří 
kohoutů a potvrdila tak i svou roli 
společenskou.

V dalších letech se Sbor dobro-
volných hasičů aktivně zúčastnil 

při desítkách požárů v Ivančicích 
i v okolí. Do podvědomí obyvatel 
vstoupil nejen pořádáním každo-
ročních plesů, ale také veřejnými 
vystoupeními v Ivančicích i okolí, 
při kterých předváděl hasičské 
úkony i hasičskou techniku a 
podpořil vznik hasičských sborů 
v okolních vesnicích. V roce 1902 
zakoupil sbor dvouproudovou 
stříkačku od fi rmy R. A. Smejkal 
z Čech pod Kosířem za 1 800 K. 
Na svou dobu to byla moderní stří-
kačka, čerpat se však muselo ručně
a střídalo se přitom 4 - 8 mužů. 

Další činnost Sboru byla naru-
šena 1. světovou válkou. Z čin-
ných členů nastoupilo vojenskou 
službu ve válce 17 členů, pět 
z nich ve válce padlo. Ze zbylých 
členů byla zřízena v Ivančicích 
přepravní sanitní kolona, která 

6x odvážela raněné vojáky (374) 
z nádraží do vojenské nemocni-
ce umístěné za války na ústavě 
hluchoněmých. V roce 1915 bylo 
rozhodnuto o zřízení odboru do-
rostu v počtu do 20 cvičenců.

Po válce se postupně se zlepšo-
valo i vybavení Sboru. V zápisu 
roku 1923 se uvádí „že stříkačka 
neodpovídá zcela místním pomě-
rům, zvláště ve městě, kde přípře-
že těžko se obstarávají a že cena 
zmotorizování jest dosti značná, 
nabádá se proto k zakoupení 
stříkačky automobilové“. Dne 
3. června 1926 byla předvedena 
praktická zkouška automobilové 
stříkačky dodané fi rmou Hrček a 
Neugebauer v Brně za 94 860 Kč 
a hadice za 7 395 Kč. Stříkačka 
byla umístěna na podvozku che-

vrolet se čtyřválcovým motorem 
s pumpou, která dodala 1000 
l/min při dostřiku až 75 metrů.

V roce 1930 vstoupilo do řad 
ivančických požárníků 5 žen. 
Společenská činnost Sboru se 
v třicátých letech úspěšně rozví-
jela. Výlety se střídaly s divadly 
a věnečky. Známé byly hasičské 
hody před Besedním domem. 
Během nezaměstnanosti dolehla 
bída i na hasiče. Sbor jak mohl 
podporoval staré a nemocné ze 
zvláštního fondu.

Stále napjatější mezinárodní 
situace nutila posílit brannou 
výchovu. V roce 1936 přistoupi-
ly nové členky a jejich počet se 
neztenčil. V té době byla hasičská 
zbrojnice umístěna ve staré škole 
za kostelem a již nevyhovovala. 
Náhradní řešení však není. 

Okupace přinesla spoustu 
omezení, zákazů a příkazů. Sni-
žuje se počet členů neboť jsou 
posíláni na práci mimo bydliště. 
Na rozkaz musí sbor nastupovat 
k asanačním pracím po náletu 
na Brno. Těsně po osvobození 
Ivančic přispěl sbor k záchraně 
mnoha lidských životů. Po bom-
bardování Hrotovic bylo nutné 
rychle převážet desítky raněných 
do ivančické nemocnice. Sbor 
ze svých zásob uvolnil 200 litrů 
nedostatkového benzinu.

Po roce 1948 dochází k pod-
statným změnám. Zákon č. 62/50 
provedl reorganizaci hasičstva.
U každého MNV se zřizuje po-
žární sbor podléhající dozoru 
ministerstva vnitra. Podle zákona 
č. 35/53 Sb. změnila hasičská 
organizace název na Čs. svaz 
požární ochrany. Rok 1954 je 
pro ivančické požárníky nad jiné 
památný. Dne 29. září jim byl pře-
dán dvoupodlažní dům na náměstí 
Rudé armády 7 (dnes Tesařovo 
náměstí), aby si ho přebudovali 
na požární dům. Výroční schůze 
18. ledna 1955 mohla být poprvé v 
„nové“ zbrojnici, ale ofi ciálně byla 
hasičská zbrojnice předána při 80. 
výročí založení sboru (1959). 

V té době byl sbor vybaven 
tehdy současnou technikou, měl 
k dispozici automobily, vysou-
vací žebřík, v roce 1962 byl 
doplněn cisternovým vozem o 
obsahu 70 hl vody. Celé období 
se sbor zúčastňoval s úspěchem, 
mimo hasebních a jiných zásahů, 
také řady soutěží. Když dostal 
sbor v roce 1967 vůz T-805 pro 
dopravu mužstva, projevilo se, že 
dosavadní prostory pro techniku 
již nepostačují

Rok 1971 přinesl podstatnou 
organizační změnu. Ve spádových 
městech se postupně budovala 
stanoviště požárníků z povolání 
a také v Ivančicích bylo zřízeno 
detašované pracoviště okresní 
inspekce požární ochrany s pěti 
členy. Důvodem pro takovou 
změnu byla nutnost vybavení 
sborů moderní technikou, při je-
jímž ovládání se již nemohlo spo-
léhat na nadšení dobrovolníků. 
Dalšími důvody bylo podstatné 
rozšíření průmyslových závodů 
s rozličnou výrobou i materiály 
a moderní občanská výstavba 
včetně výškových budov.

Současné vybavení hasičského 
sboru si mohli zájemci prohléd-
nout při posledním dnu „ote-
vřených“ dveří koncem května 
letošního roku.

Již 130 let je v Ivančicích 
hasičská organizace. Do dalších 
období můžeme popřát hodně 
prevence, hodně výcviku, ale co 
nejméně požárů.          Jiří Široký

Svatý Florián - patron hasičů

Chevrolet z roku 1926 - archiv F. Peška
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
koupím
•• moped Stadion Jawa 550 pařez, 
nebo jinou i nepojízdnou motorku. 
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• Zetor Super 50 bez SPZ a bez 
kabiny. Cena: 30.000 Kč. Tel.: 721 
428 726.
•• motocykl CZ 175 typ 477, r. v. 
1972, najeto 40.000 km, cena: 4.000 
Kč. Tel.: 723 571 507.

•• 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.

•• karavan za osobní auto, r. v. 1981, 
typ Astra 360, barva bílá, 1 náprava, 
brzděný, STK do 2010, dobrý stav. 
Cena: 40.000 Kč. Tel.: 604 871 872.
•• pneu 205 / 55 R16, zánovní. Cena: 
1.000 Kč / ks. Tel.: 607 925 569.
•• přívesný vozík za osobní auto nebo 
dodávku s odnímatelnou nádstavbou 
a plachtou + 2 náhradní pneumatiky. 
Možnost zapečetění plachty a nákla-
du. Tel.: 724 246 387:
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 2+1 v Moravském Krumlově 
se zahrádkou. Cena: 1.200.000 Kč. 
Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 724 272 295.
•• RD 3+1 a cca půl hektaru pole 
v Řeznovicích, cena dohodou. Tel.: 
732 761 895, 737 724 110.
•• byt 3+1 v OV cihlový v Roucho-
vanech, datum vystěhování 12 2009. 
Tel.: 725 657 955.
•• RK Acity Vám nabízí krásnou 
chatu 3+1 s pozemkem Senohrady - 
Pod Keltovákem, krb, garáž, vč. vy-
bavení, 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 // byt 
1+1 v OV Ivančice, 37 m2, 1 NP, 
cena: 850.000 Kč //pronájem bytu 
2+1 Ivančice, Okružní ulice, cena: 
9.000 Kč/měsíčně včetně inkasa. 
Více informací na: www.acity.cz, 
nebo na tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 na Sídlišti 
v Moravském Krumlově. Pro více in-
formací volejte na tel.: 777 761 206.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovo-
du 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• koberec orient vzor, bordó červe-
ný, rozměr 2 x 3 m, levně. Tel.: 732 
141 240.
daruji
•• starší sedačku za odvoz. Tel.: 776 
190 957.
•• linoleum, šířka 150 cm, délka 5,70 
m. Tel.: 603 900 890.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• barevný televizor zn. Inspiria, 
úhlopříčka 55 cm, málo hraný + te-
levizní stolek na kolečkách, šířka 80 
cm. Tel.: 603 900 890.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočárek, modro-šedý, kom-
binovaný, polohovací rukojeť, nafu-
kovací kola, nákupní košík, dále pak 
dětské autíčko Tatra. Tel.: 603 900 890.
•• dětskou autosedačku pro 0 - 18 kg, 
zánovní. Tel.: 607 925 569.
» ZVÍŘATA

prodám
•• zakrslé králíčky - beránky, dále 
Teddíky, odběr možný ihned. Tel.: 
720 463 061, Ivančice.
•• štěně německé dogy modré s PP, 
stáří 9 měsíců, cena dohodou. Tel.: 
604 861 187.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku, 
mince, pohledy, hodiny, kefemlýnky. 
Tel.: 724 468 171.
•• k doplnění svoji sbírky koupím 
časopisy „Rozruch“ a „Rodokaps“ 
z let 1935 - 1945 i v horším stavu. 
Tel.: 728 237 055.
prodám
•• dámské + dětské kolo, dále pak 2 
ks obrazů od malíře Mrázka („Zátiší“, 
„Krajina“). Tel.: 603 900 890.
•• maringotku na včely, dobrý stav, 
levně. Tel.: 737 328 670.
•• kůzle - kozičku, stáří 2 měsíce, 
tmavá. Tel.: 724 913 908.
•• prase, váha 180 kg, možnost zabití, 
dále pšenici. Tel.: 737 117 666.
•• vlečku 1,5 t vyklápěcí na kliku, 
bez TP. Cena: 18.000 Kč. Tel.: 774 
040 538.

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

•• brokovnici samonabíjecí, ráže 12 / 70,
značka SSSR, vzor MC, 5-raný au-
tomat. Cena: 9.500 Kč. Zn.: Málo 
používaná. Tel.: 733 552 437.
» SEZNÁMENÍ
•• Najdu upřímného, všestranně 
založeného muže okolo 60 let, vyšší 
postavy, abstinenta, nekuřáka k váž-
nému seznámení, který také nechce 
být sám? Tel.: 733 239 717.
•• obyčejný kluk 31 let hledá oby-
čejnou holku, která už také nechce 
být sama a ráda by to změnila...Tel.: 
732 669 393.
•• Jsi sama? Štíhlejší nekuřačka 45 
- 50 let bez závazků? Toužíš po sku-
tečném vztahu? Zavolej...Tel.: 776 
365 895, Ivančicko.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• přijmu brigádníky na izolační prá-
ce. Více info na tel.: 603 822 930.
•• Firma TC MACH prijme servisní-
ho technika. Pracovní úkoly: správa 
a servis tepelných čerpadel (el. 
zařízení), asistence a tech. realizace 
vývoje, inovace a zlepšení, tech. pod-
pora a pravidelné vzdělávání vlast. 
servisního střediska a partnerských 
tuzemských i zahr. firem. Požadav-
ky: SŠ nebo vyučen v oboru tech. 
směru, kreativní myšlení, vyhláška 
50 min. § 6, dobrá uživatelská zna-
lost MS Office, min. pasivní znalost 
AJ, vysoké pracovní nasazení, týmo-
vý duch, znalost chladících zařízení 
výhodou. Nabízíme: motivující fin. 
ohodnocení podle splněných cílů, zá-
zemí české, dynamické a expandují-
cí společnosti, odborný růst, zaměst. 
výhody. Své nabídky a životopisy 
zasílejte na adresu: tcmach@tc-
mach.cz, nebo na korespondenční 
adresu: TC MACH, s. r. o., U Mostu 
590, 672 01 Moravský Krumlov.
•• žena 42 let hledá manuální práci 
domů (skládání nebo kompletace 
věcí), prosím nabídněte. Tel.: 721 911 
949, sms.

•• Hledám pracovníka / pracovnici 
do nové kanceláře. Požaduji komu-
nikativnost a spolehlivost. Nabízím 
zaškolení, seriózní přístup, slušný 
výdělek. Více informací na tel.:
603 559 872.

•• B - UNIPACK a. s. hledá pro pro-
voz v Rosicích muže na pozici mistra 
v potravinářské výrobě. Požadujeme: 
organizační a technické schopnosti, 
spolehlivost a vysoké pracovní na-
sazení (podmínkou). Nabízíme: plat 
17.000 - 27.000 Kč podle pracovních 
výsledků. Profesní životopisy zasílej-
te na e-mail: kosicek@b-unipack.cz.

•• Hledáme prodavačku s praxí do 
obchodu v Moravském Krumlově, 
T. G. Masaryka 27 pro prodej out-
let módy. Plat 15.000 Kč hrubého 
měsíčně. Životopisy zasílejte na 
adresu: triatexfashion@seznam.cz, 
do předmětu uvádějte město Mo-
ravský Krumlov.

•• důchodkyně vypomůže s úklidem 
domácnosti, kanceláří v Ivančicích, 
případně i drobné zahradní práce 1 
x týdně, prosím nabídněte. Tel.: 721 
617 463.

» SLUŽBY
•• Zednické a elektro práce za li-
dové ceny. Běhůnek Lubomír, tel.:
774 178 121.
•• Peníze ihned na ruku až do domu. 
Vše vyřídíte po telefonu. Více infor-
mací na tel.: 605 720 362.
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předoken-
ní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ 
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY 
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti. 
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• AKCE nadcházejícího léta! Půjč-
ky 120.000 Kč již za 2.369 Kč měsíč-
ně. Pro všechny pouze ve Vašem kra-
ji. Úroky od 9,79 %. Hledáme nové 
zaměstnance. Tel.: 721 606 487.

SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako 
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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 
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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.
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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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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
 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

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.

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.

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

PŘEHLÍDKU DECHOVÝCH HUDEB 

„MIROSLAVSKÝ KLÍČ 2009“
 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.

Klub sběratelů pivních suvenýrů Oslavany pořádá

2. VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
OPEN AIR

v sobotu 4. července 2009 od 10.00 hodin
v areálu bývalých kasáren v Padochově u Oslavan. 10 druhů 
českých a více než 20 druhu zahraničních piv za jednotnou cenu 
19,-Kč / 0,5 l, bohaté občerstvení po celou dobu akce!!! Hudba: 
ARCUS, ROCKSTRING, HAHAR.., pivní soutěže o pivní ceny, 

vstupné zdarma!

MS ODS Ivančice zve širokou veřejnost na

BESEDU OBČANŮ 
s MUDr. TOMÁŠEM JULÍNKEM
na téma zdravotnictví a školství

v pondělí 22. června 2009 v 17.00 hodin
v Aule Ústavu v Ivančicích

(vchod z ulice Za Ústavem nebo z ulice Široké)

ZO ČSCH Branišovice pořádá

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, 
HOLUBŮ A DRŮBEŽE

ve dnech 18. - 19. července 2009,
v sobotu od 13.00 - 19.00 hodin, v neděli od 8.00 - 13.00 hodin

Příjemné posezení v chovatelském areálu, bohaté občerstvení, 
tradičně: vepřové a skopové speciality. Srdečně zvou pořadatelé. 
Uzávěrka přihlášek 10. července 2009, přijímá pan Ing. Radek 

Novotný, Přímětice 576, 669 04 Znojmo, tel.: 605 311 830.

FC Miroslav Vás srdečně zve na

VÝSTAVU BONSAJÍ
v sobotu 27. června 2009 od 9.00 - 18.00 hodin

v areálu stadionu FC Miroslav. Prezentovat svoji tvorbu umění bude
v areálu FC hned několik „bonsajářů“. Vzácným hostem bude 
předseda ČBA p. Václav Novák, který předvedce při Work shopu tva-
rování. Vystaveny budou netradiční a vzácné exempláře. Na výstavě 

bude možno také zakoupit bonsaje, nářadí, keramiku, literaturu.

Občerstvení OÁZA (mezi zámkem a kinem) 
všechny srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
v pátek 19. června 2009 od 20.00 hodin

Skupina GALAXIE + MÍŠA. Občerstvení, uzená cigára.

Divadelní kroužek při SDH na Hlíně sehraje

POHÁDKOVÝ MUZIKÁL MRAZÍK
v neděli 5. července 2009 v 15.00 hodin

v přírodním divadle na Hlíně. Muzikál se bude reprízovat 
v neděli 2. srpna 2009 v 15.00 hodin.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!!! 
MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého Krumlova

ČAROSTŘELEC 
otáčivé hlediště, romantická opera C. M. von Webera - účinkuje 

Jihočeské divadlo, režie: ZDENĚK TROŠKA.
v pátek 26. června 2009 ve 21.30 hodin. 

Cena vstupenky 750 Kč / 525 Kč, doprava: 400 Kč. Další akce: 
prohlídka - grafitový důl, zámek, splutí řeky Moravy na voru.

Závazné přihlášky na MěKS do 19. června 2009.

RC Měsíční Houpačka, Široká 16, Ivančice oznamuje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Z důvodu malého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti

rušíme službu prázdninové MINIŠKOLKY!!!!!

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
zájezd na divadelní představení

CHVÍLE PRAVDY
DIVADLO REDUTA BRNO

v hlavních rolích se představí:
Dagmar Havlová - Veškrnová a Petr Kostka.

v pondělí 31. srpna 2009 v 19.00 hodin
Cena: 560 Kč / vstupenka, doprava individuální. Závazné přihlášky 

na MěKS Moravský Krumlov do 30. června 2009

XIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST 

CONCENTUS MORAVIAE - HEJTMANSKÝ KONCERT
vystoupí MEREL QUARTET 

zámek Moravský Krumlov - Slovanská epopej
v pondělí 22. června 2009 v 19.30 hodin

Vstupné: 90 Kč / 180 Kč. Předprodej zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.

ZÁBAVA SE SKUPINOU  
REFLEXY.

v pátek 26. června 2009 ve 21.00 hodin
Areál Vrabčí hájek Moravský Krumlov, za nepříznivého počasí 

Orlovna Rakšice. Vstupné: 90 Kč.
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Krajský přebor v kopané
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

FC Moravský Krumlov – FK 
Baník Ratíškovice  4:2 (1:2)

Góly: Vybíral, Zelníček, Šeiner  
 Pohledný zápas se sladkým kon-

cem pro domácí, kterým se v závě-
ru povedl nevídaný obrat. Během 
necelých deseti minut nasázeli zko-
prnělým Ratíškovicím tři góly! 

Běžela teprve druhá minuta 
a domácí už zvedali ruce nad hla-
vu. Klodner posouvá balon Vybí-
ralovi a pro něho není tvrdý oříšek 
skórovat do opuštěné brány Baní-
ku. Ratíškovice kontrovaly o šest 
minut později, když využil zmatků 
v domácí defenzívě Voříšek na 1:
1, a do vedení šly po Kotáskově 
úspěšné penaltě. Tu rozhodčí Bína 
nařídil za Bognerův faul. 

K mohutnému zvratu, v němž 
se výsledek náhle proměnil z 1:2 

na 4:2, zavelel aktivní bek Klod-
ner. Udělal si u pravé lajny výlet, 
poslal před Foltýna střílený centr 
a rychlý balon si hosté nešťastně 
srazili do vlastní kasy. Krum-
lov pak sevřel hosty na jejich 
polovině, stále podnikal útočné 
manévry a v jedné chvíli si tak na 
centrovaný balon naskočil Zelní-
ček a otočil výsledek na 3:2. Roz-
bouřené krumlovské publikum se 
ještě nestačilo zklidnit a Šeinero-
vi naservíroval Procházka na 4:
2, načež úchvatný zápas posléze 
končí.       /zdroj www.efotbal.cz/

 FC Pálava Mikulov - FC 
Moravský Krumlov 0:1 (0:0)

Branka: Vlašín
Bez Zelníčka, Vybírala, Lamla 

a Závišky, ale s touhou potvrdit 
dobrou formu v závěru soutěže 

odjížděli Krumlovští do Miku-
lova. Zápas ovlivnil velmi silný 
vítr. V první půli pomáhal domá-
cím. Hostující obrana však hrála 
velmi zodpovědně a Mikulov
do šancí nepouštěla. 

Ve druhém poločase se nej-
prve do vyložené šance dostal 
mikulovský útočník, kterého ale 
Bogner vychytal. Pak už si vy-
tvářeli nadějné příležitosti hosté. 
Jednu z nich dokázal proměnit 
v 71. minutě Vlašín a rozhodl 
o osudu zápasu. Vítězstvím se 
Krumlov bodově dotáhl na páté 
Ivančice. V tabulce jara je do-
konce druhý! Se skvělým domá-
cím publikem a celým ročníkem 
nejvyšší krajské soutěže se fot-
balisté FC Moravský Krumlov 
rozloučí již tuto sobotu.

Krumlov se stoprocentním ziskem

/Miroslav/ Od druhého červ-
nového dne je ofi ciálně otevřena 
nová motokrosová trať nedaleko 
Miroslavi. Provozovatelem trati 
je Junior motocross club Mi-
roslav. Jak už název napovídá, 
sdružení se věnuje především 
mládeži, ale v řadách nadšenců 
prohánějících se na navezených 
haldách zeminy jsou i dříve na-
rození nadšenci motorek. 

Trať je kromě členské základ-

ny klubu určena také veřejnosti 
a to v úterý a čtvrtek od 13 do 
19 hodin a v neděli od 12 do 18 
hodin. Na trať mohou motokro-
sové motorky, čtyřkolky, pitbike 
a dirtbike. Trénink přijde na 150 
Kč za stroj. Členové klubu jsou 
zvýhodněni.

První závod, který se usku-
teční na této trati, je naplánován 
na sobotu 27. června. Pojede se 
tady čtvrtý závod seriálu Pitbike 

Moravia CUP. Od devíti hodin 
budou rozjížďky a hodinu po 
poledni začnou závody vyhlá-
šené v pěti třídách: 5 až 12 let,
13 až 18 let, 18 až 99 let, Čína 
+ mini pitbike a třída nad 40 let 
– open. Očekává se až sedm desí-
tek závodníků.

Tímto závodem bude trať ofi -
ciálně otevřena a od 2. července 
2009 bude zahájen provoz tratě 
pro širokou veřejnost.        /mape/

Nová motokrosová dráha u Miroslavi

V sobotu 23. května se konal 
již čtvrtý ročník festivalu Free-
style Contestu na stadionu v Ivan-
čicích, letos pod záštitou starosty 
města Ivančice a poslance Parla-
mentu ČR MUDr. Vojtěcha Ada-
ma. Ivančický skatepark vyrobila 
fi rma pana Šulce, který je zároveň 
pořadatelem festivalu. 

Na závodech BMX a MTB 
předvedli své natrénované exhi-

bice nejlepší jezdci z ČR, jejich 
výborné výkony ocenili diváci pa-
třičným potleskem. Závody skvěle 
okomentoval Michal Matys. Fre-
estylový park obsahoval všechny 
překážky, na které jsou závodníci 
zvyklí, tzn. dva funboxi, spinu, 
funky, rádius, minirampu.

Velmi očekávané bylo vystou-
pení skvělého Petra Kuchaře 
– mistra ČR, který předvedl vyni-

kající dech-beroucí akrobatickou 
FMX show na své motorce. 

Velký dík patří panu Dr. Hánd-
lovi, který se postaral o precizní 
ošetření zraněných sportovců. 
Freestyle Contest je ojedinělou 
akcí ČR, protože spojuje adre-
nalinové sportovní napětí s do-
konalým uvolněním při skvělé 
muzice, která letos hrála již od 
9 hodin dopoledne. Slyšeli jsme 
13 kapel našich i slovenských 
hostů - např. (NO NAME, Cit-
ron, Škwor, Doga, Michal Pavlí-
ček...) Koncert byl ozvučen kva-
litním audiovizuálním systémem 
NEXO od fi rmy Marcel Audio. 
Profesionalitu také předvedl pan 
Martin Kudlička z rádia Hey, 
který provázel akci mluveným 
slovem. Mezi produkcí jednotli-
vých kapel diváky jistě nadchlo 
vystoupení šermířské skupiny 
Taranis a temperamentní vystou-
pení břišních tanečnic. 

Za zvuku skvělých hudebních 
skupin se diváci těšili celý den 
na slíbený velký ohňostroj. Pan 
Habáň nezklamal, jeho ohňostroj 
byl dokonalý. Ke spokojenosti 
pořadatelů, účinkujících i diváků 
přispělo pěkné počasí, které nám 
přálo. Poděkování za velmi po-
vedenou akci patří pořadatelům
a sponzorům festivalu.           /dc/

Freestyle Contest IV. - spousta hudby, 
akrobacie a adrenalinu

Některé akrobatické prvky vypadaly nebezpečně            Foto:  K. Adam


