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 /Region/ V pátek 19. června 
bylo v rámci Krajského ředitel-
ství Policie Jihomoravského kraje 
slavnostně otevřeno 24 kontakt-
ních a koordinačních center poli-
cie, moderně zrekonstruovaných 
v rámci projektu P 1000. 

Ke spolufi nancování celého 
projektu bylo využito prostředků 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, v rámci oblasti intervence 
Integrovaného operačního progra-
mu - služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik. Mezi 
základní prvky vybavení každého 
centra, kterých by do roku 2010 
mělo v prostorách stávajících slu-
žeben v ČR vzniknout 293, patří 
bezbariérový přístup, recepce s in-
formačními tiskovinami, jednací 
místnost nebo sociální zařízení
i pro imobilní občany.

„Kontaktní a koordinační cent-
rum Policie ČR bude sloužit k pr-
votnímu kontaktu občanů s policií. 
Nová recepce s čekárnou a jednací 
místnost poskytují komfortní pod-
mínky pro veřejnost i policisty. 
Jedná se o klimatizované prostory 
s bezbariérovým přístupem. Je zde 
i koutek pro děti a přebalovací pult 
pro kojence. Důležité jsou však 
oddělené vstupy pro poškozené a 
pachatele. Zpracování projektové 
dokumentace proběhlo během 
července až srpna loňského roku. 
Vlastní realizace stavby včetně 
dodání vnitřního vybavení pak 
od prosince 2008 do dubna 2009. 
Celkové náklady jsou tři miliony 
a 932 tisíc korun,“ uvedla k no-
vě zrekonstruované služebně ve 
Znojmě mluvčí  PČR Mgr.  Lenka  
Drahokoupilová.                    /abé/ 

Policejní služebny
jsou namodro

PENÍZE SNAD
DOSTANOU

/Moravský Krumlov/ Rasantní
škrty v krajském rozpočtu se 
dotkly také fi nancí určených pro 
výstavbu a opravy krajských ko-
munikací. Jedním z ohrožených 
projektů je také průtah Morav-
ským Krumlovem.

O možnostech fi nancování  
průtahu bylo téměř hodinové 
jednání hejtmana Michala Haška 
s vedením krumlovské radnice.

„Jednání nebylo o ničem 
jiném než o krajské investici 
do průtahu městem. I když má 
kraj manko asi 700 milionů 
korun, máme jistou naději. Kraj 
se rozhodl stejnou částku půjčit 
z Evropské investiční banky. 
Část z těchto peněz půjde také 
do dopravní infrastruktury. Pak 
budou vybírány krajem společně 
s Krajskou správou a údržbou 
silnic stavby, které by se mohly 
z těchto peněz fi nancovat,“ uve-
dl starosta Jaroslav Mokrý.

Plánovaný průtah městem má 
tři části, které lze zjednodušeně 
specifi kovat takto: první od kru-

hového objezdu k zámku, druhá  
od hrany ulice Zámecká po ulici 
Smetanova a třetí část končí před 
mostem  k Vertexu.

„Kritická je pro nás etapa pro-
střední, o které jsme s hejtmanem 
mluvili.  Celkové náklady jsou asi 
98 milionů, ovšem při přehodno-
cení cen stavebních prací a rezerv 
to může být nižší. Pro prostřední 
etapu budeme potřebovat asi 40 
milionů, o které tady šlo. Máme 
slíbeno, že se celá věc bude 
projednávat na kraji i na Krajské 
správě SÚS a máme naději, že 
by se to mohlo podařit,“ uvedl 
starosta Mokrý.

Pokud vše dopadne dle před-
stav krumlovských radních, mělo 
by se v centrální části Krumlova 
poprvé „kopnout“ na podzim 
příštího roku. „Informaci je po-
třeba brát tak, že ne hejtman slí-
bil, ale že jsme projednali řešení 
této nákladné investice a že se 
rýsuje možnost získat peníze pro 
tuto investici z úvěru kraje,“ do-
dal krumlovský starosta.  /mape/

Demokracie, věc přísně veřejná
 Co svět světem stojí, dělala se všechna důležitá kmenová, případně 

královská rozhodnutí o blahu národa pěkně v kruhu rodinném, v klidu
a mimo dosah neposedné tlupy poddaných, kteří by měli jen hloupé otázky 
a odporné narážky na inteligenci svých vůdců. Případně, když si některý 
moc vyskakoval a měl nebezpečné řeči, vždy se našla nějaká ta šibenička 
nebo sekyrka, která ukázala zbytku světa kudy cesta vede.

Jak šel vývoj kupředu, buřičů přibývalo. Původně poddajní poddaní si 
vymysleli svobodu projevu, svobodu po projevu, všeobecné volební právo, 
ústavu a jiné vymoženosti, které naši předkové nazvali výstižně demokra-
cií, vládou lidu. Svatým grálem této krvavě a těžce vybojované demokracie 
je právo každého občana účastnit se přímo správy věcí veřejných. Tohoto 
práva se jako občané velmi rádi, příliš často a velmi lehce vzdáváme. 

I tak je pečováno o naše dobro. Měl jsem možnost zúčastnit se dvou ve-
řejných zasedání zastupitelstev. Ivančického a oslavanského. Starostlivost 
těchto vážených zastupitelských sborů o občanstvo mě doslova dojala až
k slzám. Ivančičtí zastupitelé přihlížejí k tomu, že řada občanů po celo-
denní štrapáci v zaměstnání a po stresech s hospodářskou krizí chce večer 
v klidu zhlédnout televizní program. Proto pořádá své veřejné zasedání 
obyčejně v 16.00 hodin. Co kdyby se náhodou jednání protáhlo a voliči by 
přišli o svůj oblíbený seriál. Toho skutečně není možno připustit !

Naproti tomu oslavanští zastupitelé jsou tvrdšího zrna. Zasedali v 18.00 
hodin. Jejich výtečné znalosti ve zdravovědě, ekonomice a v branné vý-
chově byly vidět i na vhodně zvoleném místě zasedání. Dobře ví, že 60% 
obyvatel tohoto státu, tedy jistě i občanů Oslavan, trpí obezitou. Proto 
pořádali veřejné zastupitelstvo v padochovské sokolovně (asi 40 min. 
svižné chůze od středu Oslavan, pěkně do kopečka). Obyvatelé Oslavan 
nevlastnící motorový dopravní prostředek by museli přijít pěšky nebo na 
kole a dozajista by to prospělo jejich zdraví. Ti, co vlastní auto, by projeli 
předražený benzín a podpořili by tak skomírající ekonomiku tohoto státu. 
A konečně najít místo zasedání, sokolovnu v Padochově, vyžaduje dobrého 
orientačního smyslu, tolik potřebného v branné výchově.

 A co občané obou měst? Laskavý čtenář si zajisté pomyslí, že Ivan-
čičtí a Oslavanští přišli v hojném počtu do zasedacích sálů, blahořečíce 
svým zvoleným zastupitelům pro jejich moudrá rozhodnutí. Ale ti leh-
komyslníci. Místo, aby seděli v zasedacích sálech a sledovali, co jejich 
zvolení zástupci zase tropí za alotria, cestovali ze zaměstnání, případně 
ještě drze pracovali, nebo se na jednání nedostavili, protože tak daleko 
ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohli. Nevděčníci. Chudáci zastu-
pitelé museli zasedat skoro sami.

 Naše demokracie se nazývá demokracií zastupitelskou. Znamená to, že 
občané tohoto státu volí své zástupce nejen do zákonodárných sborů, ale i 
do obecních a krajských zastupitelstev. Ve městech už nemáme purkmistry 
ani rychtáře. Máme dnes starosty a radní, které jsme si řádně v demokratic-
kých volbách zvolili. Nezastupují sebe, panovníka, případně svou politic-
kou stranu. V první řadě zastupují nás, občany. Když se nám jako občanům 
něco nelíbí, musíme se ozvat. Pokud ani to nepomůže, nezbývá než připo-
menout slova jednoho velkého muže, premiéra Velké Británie, Winstona 
Churchilla : „Revoluce se v demokracii dělá u volebních uren !“

Jak jsem v názvu tohoto článku napsal, demokracie je věc přísně ve-
řejná. Demokratický systém je dnes pro nás jako voda a vzduch. K životu 
je nutně potřebujeme, skoro je nevnímáme, ale můžeme je vlastní vinou 
rychle ztratit. Tak je to i se slečnou Demokracií. Než ji naši předkové 
vybojovali, stála je potoky krve. Roky strávené ve vězení by vydaly 
na stovky lidských životů. Tyto skutečnosti dnes povýšeně ignorujeme. 
Pokud budeme takto pokračovat, jednoho krásného slunečného rána se 
stane, že se opět probudíme jako poddajní poddaní. Budeme mít jediné 
právo. Držet hubu a krok.                                                      Petr Sláma

GRAFICKÝ NÁVRH

ŠTOČKU ZDARMA

ODS má své kandidáty
V úterý 9. června proběhl ve Znojmě sněm Oblastního sdružení ODS 

Znojmo, kde byli nominováni zástupci, kteří budou znojemskou ODS 
zastupovat v předčasných volbách do PSP ČR. 

Na první místo znojemské kandidátky byl tajnou volbou nomi-
nován Mgr. Petr Skyba, ředitel společnosti. Do krajské kandidátky 
ODS měli možnost promluvit ještě další dva členové strany. Druhý 
v pořadí byl nominován Ing. Petr Šimeček, vedoucí ekonomického 
oddělení ve znojemské nemocnici. Jako třetí a poslední nominaci zís-
kal ve Znojmě starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý 
za Místní sdružení Branišovice. Neúspěšným kandidátem byl za ODS 
Moravský Krumlov ing. Michal Šotner.                                      /abé/

Pivovar Hostan
ve Znojmě skončil

Pivovarnická skupina Heineken defi nitivně uzavřela pivovar Hostan 
ve Znojmě. K tomuto kroku se vedení společnosti rozhodlo po posou-
zení nákladů provozu a případných investic do provozu. 

„Z důvodů nákladů, efektivnosti a bezpečnosti není nadále možné 
zachovat provoz v těchto pivovarech a vyhnout se propouštění,“ sdělil 
v tiskové zprávě generální ředitel Heinekenu v ČR Lieven van der Bor-
ght. O utlumení či ukončení výroby ve Znojmě se spekulovalo již delší 
dobu. Podle současného majitele problémy působí především poloha 
pivovaru v centru města a v blízkosti památkově chráněných budov. 
Výrobu lahvového piva Hostan přesunul Heineken do Starobrna již 
před čtyřmi lety. Teď se tam přestěhuje i výroba piva sudového.   /abé/

Přišli o své domy
Policie JM kraje řeší případ jedné developerské společnosti, která 

svým klientům slíbila postavit téměř tři desítky domků. Bohužel se tak 
nestalo. Dva majitelé stavební fi rmy svým jednáním způsobili klientům 
škodu ve výši nejméně 16 milionů korun. V případu fi gurují dva druhy 
poškozených. V prvé řadě se jedná o fyzické osoby, pak také právnické 
osoby, tedy fi rmy a společnosti dodávající této developerské společ-
nosti materiál či práce. Případ natáhlo i zadání vypracování znaleckých 
posudků. Koncem května bylo vyhotoveno usnesení o zahájení trestní-
ho stíhání zástupcům developerské společnosti z Brněnska. Osoby jsou 
podezřelé z trestného činu podvodu, za což jim hrozí 12 let nepodmí-
něně. Policie České republiky vyzývá občany, kteří se rozhodnou pro 
uzavření smlouvy, aby byli velmi obezřetní, fi nanční prostředky uvol-
ňovali postupně, nenechali se nalákat na přísliby slev při složení větší 
hotovosti. Také má každý právo zvolit si svůj vlastní stavební dozor
a doporučuje vést si pečlivě dokumentaci včetně fotodokumentace. /ts/

náhled plánované rekonstrukce
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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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

www.stavebninyhladikova.cz

střešní krytiny TONDACH, BRAMAC, KM-beta

betonové výrobky KB BLOK

komínové systémy SCHIEDEL, EKO, HELUZ

sádrokartony 

materiály pro zateplení fasád 

šlechtěné omítky 

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

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

LETNÍ SLEVY
hnědé a černé uhlí, brikety

koks, dřevěné brikety,
dřevěné peletky   

672 01 Moravský Krumlov 
Dvořákova 639 

tel.: 515 323 320

 
664 64 Dolní Kounice 

Karlovská 7 
tel.: 546 421 910

výprodej
keramických obkladů

za nákupní ceny

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

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

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

PŮJČKA jako HROM,
znáte lepší?

130.000 již od 2.396 Kč
90.000 za pouhých 1.783 Kč!

 Úrok od 9.98%

Tel.:+420 721 606 487

Staré vášně vzplanuly
mezi zastupiteli

Staré vášně a zášti opět vzplanuly při veřejném zasedání oslavan-
ského zastupitelstva. Na pořadu dne byl návrh zastupitele a váženého 
oslavanského občana pana Kyseláka na přejmenování Náměstí 13. pro-
since. Pan Kyselák navrhl zastupitelstvu, aby ústřední oslavské náměs-
tí bylo pojmenováno na paměť Václava Čapka, oslavanského rodáka, 
učitele, archeologa, mineraloga a světoznámého ornitologa, který jako 
první popsal životní cyklus kukačky. Svůj návrh doprovodil stručným 
popisem událostí 13. prosince 1920, známých jako Oslavanská stávka.

Proti tomuto návrhu se ze vší razancí postavil zástupce KSČM a pře-
četl vyjádření MO KSČM Oslavany. Přidal i vlastní dějinný komentář, 
který plně korespondoval s výkladem našich dějin před rokem 1989. 

Projev zástupce KSČM zapůsobil na pravicové zastupitele jako roz-
buška. Připomněli komunistům, kam jejich sliby světlých zítřků náš 
národ dovedly, včetně obětí jejich politických odpůrců. Dusno v sále 
se dalo pomalu krájet. Bylo jen otázkou času, kdy pravice začne zpívat 
Marseillaisu a naproti tomu komunisté vytáhnou rudé prapory a pože-
nou do útoku za zvuků Internacionály.

Horké hlavy dokázal naštěstí ochladit a celý spor důstojným způso-
bem zažehnat oslavanský starosta Vít Aldorf. Ve svém krátkém projevu 
vyzvedl osobu Václava Čapka a jeho význam pro vědu. Uzavřel smírně 
i celou diskusi o událostech 13. prosince 1920 s tím, že dnes objektivní 
pravdu není schopen nikdo zjistit. Následné hlasováni dopadlo hlavně 
z praktických důvodů ve prospěch stávajícího názvu náměstí. A Václav 
Čapek? Na slavného rodáka zastupitelé také nezapomněli. Pojmenují 
po něm některou z nově vznikajících ulic ve městě.     Petr Sláma 

Redakce čtrnáctideníku
Zrcadlo oznamuje:

REDAKČNÍ DOVOLENÁ
27.6. - 12.7.2009

číslo 14/2009
vyjde 31.7.2009

O historii Polánky, pokud si 
vzpomínám, nebylo zatím mnoho 
napsáno a zveřejněno. Snad ro-
dáky neurazím, když si dovolím 
drobný příspěvek a upozorním na 
významného rodáka.

Když se před léty rekonstruo-
vala tělocvična a hospoda v obci, 
bylo na půdě objektu nalezeno 
několik vetchých zápisů ze za-
sedání moravského Sněmu zem-
ského (léta 1905 a dále). Kde se 
tam tyto zápisy vzaly? Odpověď 
nalezneme v almanachu nového 
moravského Sněmu zemského z 
roku 1906. Polánecký rodák, pan 
Benda, byl totiž jeho členem. 

Cituji z almanachu: Benda 
František, rolník v Polánce (Mo-
ravský Krumlov, venkov, zvolen 
jako kandidát katolicko-národní 
1156 hlasy), narodil se r. 1854 v 
Polánce. Po dvojtřídce v Řeznovi-
cích zaměstnán byl při hospodář-
ství svých rodičů a již za mladu 
zastával nemocného svého otce v 
úřadě starostenském. Po smrti ot-

cově r. 1880 zvolen byl do výboru 
obecního a pak starostou obce. V 
r. 1884 zvolen předsedou místní 
školní rady v Řeznovicích, kam 
byli přiškoleni. Úřadu toho vzdal 
se však po třech letech. Roku 
1889 zvolen byl do silničního 
výboru okresu moravsko-krum-
lovského. Roku 1895 jmenován 
vládou odhadcem škod, zvěří způ-
sobených, téhož roku pak zvolen 
do výboru kontribučenské záložny 
moravsko-krumlovské, jejíž jest 
od roku 1897 předsedou. 

Od roku 1897 jest předsedou 
Katolicko-politické jednoty 
okresu moravsko-krumlovského, 
od roku 1899 předsedou místní 
Raiffeisenky, od roku 1903 sta-
rostou místního jím založeného 
sboru dobrovolných hasičů a od 
r. 1904 členem výboru Občanské 
záložny moravsko-krumlovské. 
Roku 1904 jmanovám čestným 
občanem své rodné obce. Jest 
předsedou starostenského sboru.

Za jeho úřadování v obci za-
lesněno 58 jiter pozemků ladem 
ležících lesními stromy rozličného 
druhu. Zařízen též obecní sad 
na oslavu panovnického jubilea 
a založena obecní školka, ze 
které vysázelo se již několik tisíc 
stromků. Před léty zřízena silnice 
od Krumlova do Jamolic, silnice 
přes vesnici až do obce řeznovské 
a kanalisace v místní obci. V r. 
1897 postavena škola a v r. 1899 
kostelík nákladem 14.000 K. Vše z 

dobrovolných příspěvků.
Tak krátký životopis 

a tolik práce pro obec a 
Moravu! Ani se nechce 
věřit, že v žaláři národů 
(jak bylo staré Rakousko 
s oblibou nazýváno) bylo 
něco takového možné. 
Vždyť co by byl dnes rol-
ník v Polánce s dvojtříd-
kou v Řeznovicích? Méně 
než nic, byl-li by vůbec. 
A přitom je tento kdysi 
čestný občan rodné obce 
téměř zapomenut. Snad 
by stálo za to pojmenovat 
po něm alespoň ulici. Tře-
ba v nové stavební zóně 
za hřištěm.

Aby bylo možno alespoň při-
bližně porovnat:

Vídeňské jitro = 0,5756 ha, 
zalesněno tedy bylo 33,3848 ha. 
Městské lesy M. Krumlova dnes 
hospodaří na cca 500,0 ha.

14.000K na výstavbu kostelíka. 
Pro srovnání – v roce 1907 činil 
rozpočet zemského sirotčince v 
Mor. Krumlově 36.592 K. Sou-
časný rozpočet neznám.

Přepočty měny jsou obtížné, 
ba nemožné. Po reformě na konci 
devatenáctého století byl 1 zlatý 
= 2 K. Roku 1883, kdy jako vždy 
žehralo se na drahotu, byly v Mor. 
Krumlově tyto ceny:

1,0 kg cukru – 0,5 zl
1,0 l mléka – 0,08 zl
1,0 kg másla – 0,85 zl

1 kuře – 0,25 zl
0,5l piva – 0,07 zl

Pan Benda byl, byť krátce,
členem školské rady. Možná si 
budete myslet, že nemá smysl 
zabývat se tím, co kdo vykonal 
před více jak stoletím a jaké pro-
blémy řešil. Omyl! Ono se zase 
tak moc nezměnilo. Cituji ze 4. 
zasedání Sněmu moravského ze 
dne 28. prosince 1911:

Každý poslanec, který se snaží 
úpravu učitelských platů oddáliti, 
bije ve tvář svého bývalého učitele, 
jemuž má co děkovati, že se naučil 
čísti a psáti a že může býti poslan-
cem, poněvadž negramotného po-
slance nemožno zde potřebovati.

Velmi povědomé, není-li pravda?          
Ptáček MK

František Benda - nejen rolník z Polánky

prodej
zahradního nářadí

FISKARS

NABÍDKA
KRBOVÝCH KAMEN

HAAS & SOHN

včetně
krbového
příslušenství
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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%

www.alma.cz

E-SHOP

NEJEN S
 P

EDIGEM

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V nekonečném seriálu cvičení připravenosti na havarijní události 
pokračovala elektrárna 10. června cvičením pod názvem „Rubín 
2009“. Základem cvičení je příprava scénáře, který rozehraje do 
posledního detailu plnorozsahový trenažér. Kdo si myslí, že nahrát 
havárii s únikem radioaktivních látek do prostoru elektrárny je jedno-
duché, je na strašném omylu. V systému ochran a blokád elektrárny 
(samozřejmě jen na simulátoru) je nutno provést celou řadu naprosto 
nepravděpodobných a současných zásahů. Pak teprve je simulátor 
ochoten rozehrát požadovaný děj.

Zúčastnil jsem se všech cvičení a tak mohu s jistým nadhledem po-
soudit jejich kvalitu a úspěšnost. První cvičení byla jednoduchá a teprve 
postupně se přidávaly složitější, organizačně náročnější prvky. Dnes je 
možno říci, že personál elektrárny je natolik připraven, že při zaznění 
signálu pro ukrytí si pracovníci bez jakéhokoliv odkladu berou svůj nou-
zový balíček, svačinu a knížku na čtení a odchází spořádaně do krytu. A 
to nejen dukovanští, ale i dodavatelé. Stejně tak postupují krytová druž-
stva, členové krizového štábu a skupiny technické podpory. Vše v klidu 
a s rozmyslem, což je výsledek celé řady předchozích cvičení.

Každé cvičení je doplněno nácvikem nové dovednosti. Tentokrát 
bylo krytové družstvo postaveno před nutnost řešit nestandardní chová-
ní pracovníka v krytu stiženého záchvatem klaustrofobie. Figurantem 
byla podniková psycholožka a výsledný dojem byl velice realistický. 
Krytové družstvo, které o celé věci nic nevědělo, reagovalo pohotově
a možno říci profesionálně.

Čtvrtek 11. června začal jako docela obyčejný den v životě elekt-
rárny. Všechny generátory dodávaly standardní výkon, směna neřešila 
žádné závady, v závodní kuchyni se chystal chutný oběd, skutečně 
klidný den. A přece ne tak docela! V 11:22 hod. dosáhla celková výroba 
elektrické energie v Dukovanech od začátku výroby kulatou hodnotu 
300 milionů kWh! Abych vám tuto hodnotu přiblížil, je to pětiletá 
spotřeba celé České republiky. A k tomu je nutno dodat, že bez emisí 
skleníkových plynů a s minimem odpadů.

A co bude dál? Elektrárna prochází rozsáhlou modernizací, která jí 
umožní ještě dlouholetý provoz a vyšší výkonnost. Proto není bez šancí 
dosáhnout v roce 2021 ještě kulatějšího čísla výroby - 500 mil. kWh.

23. června 2009,  Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Pozor na nabídky
práce v zahraničí 

Krajské ředitelství Policie JM kraje v současné době šetří případ, 
který je rozsahem poškozených klientů naprosto mimořádný. Krimina-
listé však uvádějí, že číslo 5779 poškozených není zřejmě konečné a 
patrně ani vyčíslená škoda, která dosahuje k dvanácti miliónům korun 
nedosáhla svého maxima. Policie ČR případ zveřejnila s ohledem na 
blížící se prázdniny. 

Muž ve věku necelých třiceti let provozoval na internetových strán-
kách nabídku práce v zahraničí. Tyto stránky provozoval nejméně od 
prosince 2006 až do současnosti pod hlavičkou neexistující agentury 
„Práce v zahraničí“. Nabízel zde služby zprostředkování a zajištění 
práce v zahraničí. Za tímto účelem vybíral registrační poplatek přibliž-
ně okolo dvou tisíc korun a poplatky za další služby. 

Policie České republiky vyzývá občany, kteří se prostřednictvím 
níže uvedených stránek cítili poškozeni, aby se přihlásili na nejbližší 
služebnu Policie ČR, případně cestou tísňové linky 158. Z popisu 
skutku vyplývá,  že po zaplacení registrace klienti obdrželi zdarma 
návodnou publikaci a DVD nosič s obecnými informacemi k poža-
dované zemi.  Výzva občanům se týká těchto stránek: www.zahranic-
niprace.cz, www.1prace.cz, www.pracevzahranici.cz, www.aupair.cz 
a www. oper.cz. Preventivní doporučení kriminalistů zní: „Vždy se 
zajímejte o diskusi k poskytovaným službám na různých diskusních 
fórech. Také zjišťujte reference mezi známými a klienty.“  

„Případ je ve fázi prověřování a nyní spíše Policie České republiky 
může působit na obezřetnost občanů při sjednávání práce v zahra-
ničí. V současné době mimo výslechů poškozených  probíhá další 
prověřování zejména odborné vyjádření na OKTE v Brně k zajištěné 
výpočetní technice. Probíhají šetření k jednotlivým společnostem,
v nichž podezřelý muž fi guroval. Šetření je svým rozsahem obsáhlé 
a v tuto chvíli je předčasné hovořit o porušení zákona, vše ukáže 
až ukončené prověřování. Pokud se prokáže muži vina, hrozí mu
za trestný čin podvodu až 12 let za mřížemi,“ uvedla k případu
mluvčí PČR mjr. PhDr. Soňa Svobodová.                                  /abé/

/Moravský Krumlov/ Ponděl-
ní  návštěva hejtmana Michala 
Haška vyvrcholila koncertem v 
prostorách Muchovy Epopeje.

Vynikající výkon švýcarské-
ho Merel quarteta ocenil plný 
sál dlouhotrvajícím potleskem. 
Mezinárodní komorní těleso 
složené z Američanky Mary 
Ellen Woodsideové, Američan-
ky korejského původu Meesun 
Hong, Itala moravského původu 
Alexandra Besy a Švýcara Rafa-
ela Rosenfelda vzniklo teprve ne-
dávno (v roce 2002 v Curychu). 
Přesto má již na svém kontě řadu 
významných uměleckých úspě-
chů a vystupuje na prestižních 
pódiích a festivalech celé Evropy. 
Špičkový výkon, který mladí 
umělci podali na XIV. ročníku 
festivalu Concentus Moraviae, 
nadchl posluchače.

Hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek, který na koncert 
pozval starosty jihomoravských 

měst a obcí, členy krajského za-
stupitelstva, zákonodárce a další 
osobnosti kraje, umělcům blaho-
přál a vyjádřil přesvědčení, že se 
jihomoravské publikum s jejich 
uměním nesetkává naposled. 
K jedinečné atmosféře moravsko-
krumlovského zastavení festivalu 
Concentus Moraviae přispěl fakt, 
že se koncert konal v prostorách 
zámku mezi monumentálními 
plátny Slovanské epopeje Alfon-
se Muchy. Díky laskavosti pra-
covníků místního muzea si mohli 
návštěvníci koncertu vyslechnout 
také výklad o Muchových dílech.

„Koncert byl skvělý, hudba 
naprosto famózní. Podařilo se 
vše zorganizovat s velkou po-
mocí Orla a ing. Kocandy, kteří 
poskytli 200 krásných nových 
židlí a bylo to opravdu na úrovni.  
Musím pochválit i organizační a 
kulinářské umění hotelu Epopej, 
který zajišťoval raut,“ řekl staros-
ta Jaroslav Mokrý.                /abé/

Hejtman na koncertě
v krumlovské Epopeji

/Ivančice/ Kulaté výročí 150 
let od svého založení slaví v těch-
to dnech Nemocnice Ivančice. 
V pondělí 22. června nemocnici, 
jejím zaměstnancům a pacien-
tům popřáli do dalších let vše 
nejlepší představitelé kraje v čele
s hejtmanem Michalem Haškem  
a radním Oldřichem Ryšavým.

Slavnostního setkání se zú-
častnil také starosta Ivančic a 
krajský zastupitel Vojtěch Adam 
nebo senátor Tomáš Julínek, 
člen Výboru pro zdravotnictví 
a sociální politiku Senátu. V 
doprovodu ředitele Jaromíra 
Hrubeše si pak hosté prohlédli 
prostory nemocnice.

V současnosti je Nemocnice 
Ivančice jedinou komplexní 
nemocnicí v okrese Brno – ven-

kov. Zajišťuje akutní lůžkovou 
péči v šesti oborech, následnou 
lůžkovou péči, ambulantní péči, 
služby komplementu a lékáren-
ské služby. V roce 2005 byla 
dokončena celková rekonstrukce 
a dostavba areálu. Ta zahrnovala 
výstavbu nového komplementár-
ního pavilonu umístněného do 
středu mezi lůžkové pavilony, 
komplexní rekonstrukci lůž-
kového pavilonu, ve kterém je 
umístněno chirurgické a interní 
oddělení a částečnou rekonstruk-
ci pavilonu s ostatními oddělení-
mi a podpůrnými provozy. 

O založení a historii ivančické 
nemocnice jsme v rámci naší Ex-
pedice Speculum psali ve dvou-
dílném obsáhlém článku - viz. 
Zrcadlo č. 5/2009 a 6/2009. /abé/  

Kraj dá deset milionů
na návštěvu papeže 

Desetimilionovou dotaci na návštěvu papeže Benedikta XVI. v Ji-
homoravském kraji schválilo Zastupitelstvo JM kraje. Rozhodlo o tom 
svými hlasy 45 z 48 přítomných zastupitelů. Další náklady bude hradit 
statutární město Brno, český stát a Česká biskupská konference.

Hejtman kraje Michal Hašek novináře informoval, že ve čtvrtek se 
z jeho iniciativy uskutečnila společná schůzka hejtmana, brněnského 
primátora Romana Onderky a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

„Ladili jsme poslední detaily přípravy návštěvy svatého otce v Brně v 
neděli 27. září. Mohu potvrdit, že jsme se dohodli na rozdělení fi nanční 
participace jednotlivých partnerů. Každý z nich se na třicetimiliono-
vých nákladech návštěvy papeže bude podílet zhruba třetinou,“ řekl 
hejtman. Zdůraznil, že kraj má zájem, aby návštěva proběhla důstojně. 
„Mše svatá, kterou bude sloužit svatý otec, se uskuteční na brněnském 
letišti, které patří Jihomoravskému kraji. Je pro mne velkou ctí, že spolu 
s prezidentem republiky a primátorem města Brna budeme moci Bene-
dikta XVI. uvítat na jižní Moravě. Věřím, že to bude velký zážitek i pro 
všechny, kdo na setkání s papežem do Brna přijedou,“ dodal hejtman, 
podle kterého se očekává účast 150 až 200 tisíc poutníků.            /JMK/

Ivančická nemocnice
oslavila 150 let

Ivančická nemocnice                               Fotografi e Michal Eliáš, Rosice
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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. 

V dnešní části rubriky advokátní poradny bych chtěl připomenout 
důležitou změnu právního předpisu, která nabývá účinnosti v nejbližší 
době, a to 1. července 2009. Konkrétně se jedná o novelu občanského 
soudního řádu a mnoha dalších zákonů.

Tato rozsáhlá novela zákona upravující soudní řízení u nás se týká 
více oblastí, jednou z nejdůležitějších je však nová úprava problema-
tiky soudního doručování písemností. Doručování patřilo dosud k vel-
kým problémům české justice a bylo jedním z důvodů častých průtahů 
v soudním řízení. Bylo totiž na iniciativě soudu, aby si účastníka, který 
se fakticky nezdržoval na své trvalé adrese, vypátral, a to za součinnos-
ti jiných orgánů (často Úřadů práce, Policie ČR aj.). Pokud se mu toto 
nepodařilo, musel této osobě ustanovit opatrovníka.

Nově je zavedeno několik dalších způsobů doručování a cílem je 
přenést odpovědnost za doručování na adresáta. Prioritu má doručo-
vání při jednání či při jiném soudním úkonu a dále doručování do tzv. 
datové schránky, které jsou upraveny samostatným zákonem. Datové 
schránky budou povinně zřízeny pro právnické osoby a na žádost je 
možné je zřídit i pro fyzické osoby. 

Pokud nemá fyzická osoba zřízenu datovou schránku, doručuje se jí 
na adresu, kterou sama sdělí soudu. Jestliže tuto adresu nesdělí, pak 
se doručuje na trvalou adresu nebo NOVĚ na tzv. adresu sdělenou 
adresátem do evidence obyvatel. Nově tedy může osoba, která nebydlí 
na adrese svého trvalého bydliště na ohlašovně, tj. obecním úřadě 
svého trvalého bydliště nahlásit adresu, na kterou jí mají být zasílány 
případné soudní písemnosti.   

Nově je také upraveno doručování do vlastních rukou a doručo-
vání tzv. jiných písemností soudu. U doručování jiných písemností od 
soudu, pokud adresát nebude zastižen, bude mu písemnost vhozena do 
poštovní schránky a na doručence bude vyznačena jako doručená. 

U písemností do vlastních rukou, pokud adresát nebude zastižen, 
bude mu zanechána písemná výzva, aby si písemnost do 10-ti dnů 
vyzvedl na poště. Jestliže v této lhůtě nebude zásilka vyzvednuta, na-
stane tzv. fi kce doručení a zásilka bude uplynutím této lhůty doručena, 
přičemž nově bude po této lhůtě zásilka vhozena do poštovní schránky, 
aby se s ní adresát alespoň mohl seznámit, i když to nemá žádné právní 
účinky. I nadále však není možné toto doručení např. u platebních roz-
kazů, které se v případě nepřevzetí vrací soudu. 

Tato nová úprava doručování dává větší odpovědnost jednotlivým 
adresátům. Nepřebírání poštovních zásilek bude znamenat pouze to, 
že se nebudete moci adekvátně bránit v soudním řízení. Je třeba také 
brát v úvahu, že lhůty např. k odvolání se počítají většinou od doru-
čení uvedeného rozhodnutí, jestliže se o doručení písemností dozvíte 
s odstupem času, nebude možné se již např. bránit odvoláním proti 
rozhodnutí. Zákon pouze ve výjimečných situacích umožňuje využít 
institutu tzv. neúčinnosti doručení, a to z omluvitelného důvodu (např. 
hospitalizace v nemocnici).

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 

SUPER TIP

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
VŠECH TYPŮ VOZIDEL

ZA 999,- Kč
AUTO-MOTO BAZAR • AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
AUTOKLIMATIZACE: SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA

AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE • PŮJČOVNA PŘÍV. VOZÍKŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ • RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

po - pá 8.00-17.00, so 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov (býv. areál Dřevotvaru)

tel.: 515 321 157, mobil: 731 816 617
servis 733 569 624

MORAVSKÝ KRUMLOV
604 424 742  •  603 213 770  •  603 211 771

Jezdíme pro Vás 7 dní v týdnu
IVANČICE
605 367 427

Proč se nevaří v Oslavanech pivo a proč starosta
 Aldorf dále lže - „Ctihodná společnost 2“ 

Čtenáři si zřejmě povšimli, že se v našem zámeckém pivovaru 
v Oslavanech přestalo vařit pivo. Není to z technických důvodů, jak 
uvádí pan Sakánek na neumělých letáčcích vylepených v zámku, ale 
protože se mu nepodařilo dokončit krádež pivovarského zařízení. 
Celní úřad, který musí provoz pivovaru povolit, je zjevně obezřetnější 
ve svém počínání než policie a nespokojil se s pouhým tvrzením, že 
pan Sakánek užívá pivovar oprávněně. Licenci k výrobě piva má stále 
naše společnost a dokud pan Sakánek nepředloží dokumenty, že může 
pivovar provozovat, vařit se bohužel nebude. Společnost pana Sakánka 
INASAK, s.r.o. je pro enormní dluhy v insolvenčním řízení a nezadr-
žitelně směřuje ke konkurzu. Společnost Zámecký pivovar Oslavany, 
s.r.o. která se na svých internetových stránkách dokonce vydává
za vlastníka pivovaru, ji bude následovat do čtrnácti dnů. 

Ve věci také zakročilo Krajské státní zastupitelství, které nařídilo 
policejním útvarům, aby napravily své „chyby“, kterých se dopustily 
na základě intervencí jednoho nejmenovaného plukovníka ve výslužbě 
bydlícího v Oslavanech, který je dříve řídil. Konečně se tak dozvíme, 
jak to bylo s fi ngovaným prodejem budovy bývalých Domácích potřeb 
v Oslavanech panu Královi, jak je to s vlastnictvím pivovaru a kdo 
opakovaně porušuje soudní zákaz dispozic s nemovitostmi, které naše 
společnost získala pravomocným rozhodčím nálezem. 

Panu starostovi Aldorfovi tak pramálo pomohlo to, že po více než 
dvou měsících svolal schůzi zastupitelstva do Padochova, aby snad 
nemusel oslavanským občanům vysvětlovat, jak to bylo s ukradenými 
penězi u fi rmy Kepák. Opět se také potvrdilo lety ověřené přísloví: 
„Kdo lže, ten i krade“. Respektive naopak, kdy pan Aldorf, který se 
již krádeže (vznešeněji řečeno zpronevěry) prokazatelné dopustil, pro 
změnu na schůzi zastupitelstva v Padochově třem přítomným občanům 
a dvěma zástupců tisku lhal, že město Oslavany již může se všemi 
svými nemovitostmi bez problémů disponovat. Pouhým nahlédnutím
do internetových stránek katastru nemovitostí se každý může přesvěd-
čit o opaku. Předběžné opatření je tam stále zapsáno a pokud se nena-
jde ve vedení města Oslavan člověk nebo skupina lidí, kteří začnou
ve věci jednat, ještě dlouho zapsáno bude.

Velmi lituji toho, že v letní sezóně nemůžeme našim zákazníkům 
nabídnout naše pivo a doufám, že se do podzimu situace změní. Ka-
tastrální úřad by měl v dohledné době rozhodnout o vlastnictví zámku 
a poté bude jednat dál. Rozhodně však chceme zachovat spolupráci
s obecně prospěšnými společnostmi a hasiči sídlícími na zámku, kteří 
s námi spolupracovali a doufám, že i nadále budou spolupracovat
na oživení oslavanského zámku. Mým heslem je latinské „Qui fobiam 
habet, sic laxat in atreo“ (kdo není příliš útlocitný, nechť si jej přeloží 
do češtiny) a v jeho duchu budu nadále postupovat až do vítězného 
ukončení všech sporů. I nyní jsem samozřejmě připraven ke svým 
tvrzení doložit důkazy.

Ing. Jiří Tomek ředitel společnosti
G&C Pacifi c Niue Ltd., Spojené království Velké Británie a Severní-

ho Irska, V Biskoupkách dne 24.6.2009

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Nepříjemné překvapení při 
silniční kontrole bude čekat ty 
z nás, kteří nesledují pravidelně 
změny v předpisech o silničním 
provozu. Ministerstvo dopravy 
ČR totiž provedlo od polovičky 
července další novelizaci vyhláš-
ky o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Novelizace zavádí
některé novinky v povinné výba-
vě motorových vozidel.

První a velmi podstatnou změ-
nou je povinnost mít v soukro-
mém motorovém vozidle refl exní 
vestu. Ta byla zatím povinná jen 
ve služebních autech. Na rozdíl 
od rakouských nebo slovenských 
předpisů může být refl exní vesta 
umístěna i v kufru.

Druhou novinkou je novelizace 
přílohy vyhlášky, která se zabývá 
obsahem autolékárniček.

Nově zavádí povinnost mít u 
sebe návod na poskytnutí první 
pomoci, termofólii na přikrytí 
zraněného a masku na umělé dý-
chání (zatím je předepsána v lé-
kárničkách jen rouška). Změny se 
budou týkat pouze autolékárniček 
prodávaných až po 15. červenci 
2009. Lékárničky bez prošlé 

expirační doby (doby použitel-
nosti zdravotnického materiálu 
v lékárničce) řidiči měnit nebo 
doplňovat nemusí. Lékárničky 
doplní při nákupu nového mate-
riálu (doporučuji dokoupit i do 
stávajících, předejdete tím zby-
tečným konfrontacím s policíí).

Třetí v pořadí je ukončení 
povinnosti v nových motorových 
vozidlech vozit rezervní kolo. 
Postačí pouze souprava na opra-
vu pneumatik.

 A poslední čtvrtá novinka ? Ři-
dič motocyklu nemusí mít u sebe 
sadu náhradních žárovek.

 Co nás tato změna bude stát? 
Refl exní vesta se dá pořídit do 
100 Kč, termofólie asi 50 Kč, 
sada na opravu pneumatik do 
500 Kč a leták první pomoci lze 
stáhnout z internetu.

Ještě jedna informace, tato 
není nová, pro řidiče cestující na 
Slovensko. Zde je ještě součástí 
povinného vybavení motorového 
vozidla tažné lano nebo tažná tyč 
a v lékárničce musí být desinfek-
ce (na území ČR zatím netřeba). 
U vozidel nad 3,5 t i hasicí pří-
stroj (práškový o minimálním 
obsahu hasiva 6 kg).   Petr Sláma

Refl exní vesty v autech
už od července

Oslavanští jsou pro
výstavbu další elektrárny

/Oslavany/ V současné době radnice registruje čtyři žádosti o vý-
stavbu fotovoltaických elektráren v Oslavanech. Jedná se o pozemky, 
které se nachází v lokalitě za haldou, ty už byly zastupitelstvem pro 
výstavbu sluneční elektrárny schváleny. Dalším zájemcem je brněnská 
společnost Cavaleze s.r.o., která podala žádost o povolení výstavby 
elektrárny v nové lokalitě. Zastupitelstvo města záměr společnosti 
odsouhlasilo už i z toho důvodu, že společnost vlastní významnou část 
pozemků určených k výstavbě a dostala kladné stanovisko k žádosti 
o připojení fotovoltaického systému o instalovaném příkonu 8 MW 
k energetické síti od společnosti Eon.                                          /mape/
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Když se před třemi roky na Zá-
kladní škole Moravský Krumlov 
Ivančická otevírala speciální třída 
pro žáky s kombinovanou vadou, 
možná se našli i ti, kteří v budouc-
nost tohoto způsobu vzdělávání 
handicapovaných žáků tak úplně 
nevěřili. Byli asi hodně překvape-
ni, když se o rok později otevírala 
pro tyto žáky na ZŠ M. Krumlov 
Ivančická další třída. Před rokem 
se objevilo další nepokryté místo 
v naší vzdělávací oblasti - před-
školní příprava žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami.

Tomuto okruhu školské zákony 
a vyhlášky příliš nepřejí. Speciální 
mateřské školy i přípravné stupně 
školy speciální jsou koncentrova-
né spíše ve velkých městech. Ve-
dení běžné mateřské školy nemá 
povinnost přijmout do mateřské 
školy dítě s handicapem a taky je 
zpravidla nepřijme - neobviňujte 
však vedení MŠ z předpojatosti, 
protože kdo situaci v mateřských 
školách zná, jistě to pochopí. 

Co tedy mají dělat rodiče z ma-
lého města s dítětem předškolního 
věku, pokud není tzv. intaktní? 
Vozit je do vzdálených zařízení? 
Nechat je na internátě? Tak se ze-
ptali na Základní škole Moravský 
Krumlov Ivančická společně s ro-
diči pětiletých dětí s handicapem. 
Právě zde totiž vznikl záměr zřídit 
přípravný stupeň školy speciální. 

Vedení školy muselo provést 
nezbytné kroky, zejména proto, 
že znění Školského zákona není 
příznivé pro vzdělávání dětí od 
věku pěti let v přípravném stup-
ni školy speciální zřízeném na 
běžné základní škole. Ale dobrá

věc se podařila!
Prvního září se dveře Základ-

ní školy Moravský Krumlov 
Ivančická mohou otevřít i pro 
děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami od pěti let věku. A je 
to nepochybně veliký kus práce 
odvedený ředitelem školy Mgr. 
Bořivojem Zieglerem. 

Pane řediteli, není obvyklé jít 
proti znění zákona, i když se jed-
ná o prosazení dobré věci. Neměl 
jste z toho obavy?

Obavy jsem určitě neměl, 
protože současná legislativa 
umožňuje prosazovat všechno 
to, co zákonem není vysloveně 
zakázáno! Spíš jsme s napětím 
očekávali, jaký bude konečný vý-
klad znění zákona Ministerstvem 
školství a tělovýchovy, kam jsme 
vznesli dotaz na vyložení nejasné 
formulace v naší legislativě. Pa-
ragraf 16 Školského zákona totiž 
říká, že třídy přípravného stupně 
pro žáky s těžkým handicapem 
může povolit pouze zřizovatel 
základní školy speciální. Vůbec 
nepočítá s možností zřízení na 
klasické základní škole. V tomto 
se projevuje ta úžasná jedineč-
nost a průkopnictví „Krumlov-
ské cesty“ ve vzdělávání žáků 
s těžkým handicapem s potřebou 
nejvyššího stupně podpory. Jsme 
„pionýři“ na cestě skupinové 
inkluze žáků s těžkým kombi-
novaným postižením do běžné 
ZŠ v rámci celé ČR. Úspěchem 
i velkou radostí je skutečnost, že 
obě skupiny žáků naší školy (žáci 
intaktní a žáci s handicapem) se 
denně setkávají ve společných 
školních prostorách jako je atri-

um, jídelna, chodby, společná 
vystoupení na naší školní akade-
mii. Pro žáka běžné třídy se stává 
samozřejmostí pomoci žákovi 
s handicapem projít dveřmi. To 
vše pomáhá k lepšímu přijetí 
postižených dětí do společnosti. 
Tyto skutečnosti také umožňují 
intaktním dětem uvědomit si, že 
na světě nejsou jen zdraví lidé. 

Co očekáváte od otevření 
přípravného stupně pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami?

V letošním školním roce vzdě-
láváme na ZŠ Ivančická 11 žáků 
podle vzdělávacího programu 
Pomocná škola nebo Rehabilitač-
ního programu pomocné školy. 
Můžeme říct, že po 3 letech práce 
se žáky s těžkým postižením 
máme dostatek zkušeností a 
vidíme dobrou perspektivu do 
dalších školních let. K té bu-
doucnosti ale také patří příprava 
handicapovaných dětí, kteří ve 
znění Školského zákona jsou po-
vinni do 8 let věku začít základní 
vzdělávání. Předpokládáme je-
jich všeobecnou přípravu, např. 
adaptaci na kolektiv dětí (posti-
žených i intaktních), na školní 
prostředí, osvojení základních 
hygienických dovedností, vytvo-
ření režimu a řádu v dopoledních 

činnostech postižených dětí, zís-
kání prvotních sociálních návyků. 
Tyto činnosti děti zatím nemohou 
z objektivních důvodů absolvovat 
v rámci předškolního vzdělávání. 
Je to vlastně ideální průprava na 
jejich vstup do ZŠ.

Pokud někdo váhá, zda umístit 
své pětileté dítě se speciální vzdě-
lávací potřebou do přípravného 
stupně školy, nebo si je nechat 
doma, máte pro něj radu?

Rada je velmi jednoduchá! Ro-
diče, nemějte obavy a zavolejte na 
telefonní číslo 515 322 442 nebo 
602 136 041 (ZŠ Ivančická 218, 
Moravský Krumlov) a přijďte se 
podívat do školy za námi. Uvi-
díte přímo v akci profesionální 
tým speciálních pedagogů, kteří 
pracují ve škole umístěné v nád-
herném prostředí zámeckého 
parku a ve velmi dobře technicky 
vybavených, velkých a prosluně-
ných třídách. Setkáte se s milým 
a vstřícným přístupem našich 
zaměstnanců, kteří vás a vaše děti 
ihned při prvním setkání vtáhnou 
do svého kolektivu. Zkuste to, 
jistě tím prospějete k všestranněj-
šímu rozvoji svých dětí.

Přejeme přípravným třídám na 
Základní škole Moravský Krum-
lov Ivančická šťastné vykročení 
do existence!                          /lef/

Přípravný stupeň školy speciální na ZŠ Ivančická

Začátkem června proběhl na 
Jaderné elektrárně Dukovany prv-
ní ročník Jaderné maturity EDU 
2009. Čtyři desítky studentů střed-
ních škol z Vysočiny a Jihomorav-
ského kraje získávali zkušenosti, 
prohlédli si prostory elektrárny, do 
kterých běžné exkurze nechodí a 
nechyběly ani přednáškové bloky 
s předními odborníky v oboru.

„Cílem projektu Jaderná 
maturita je umožnit studentům 
středních škol nahlédnout „pod 
pokličku“ jaderné elektrárny. 
Mladí technici a fyzici velmi 
ocenili i možnost navštívit 
simulátor blokové dozorny, in-
formační centrum a přednášky 
výcvikových inženýrů se staly 
jednou z nejoblíbenějších částí 
programu,“ vysvětluje organizá-
torka akce Linda Štraubová.

Při náročném programu bylo 
třeba si i trochu odpočinout a 
pobavit se, a tak hry, ve kterých 
studenti sázeli papírové dolary na 
své znalosti z oblasti energetiky a 
ve dvojicích hádali ukrytá slova, 

přišly určitě vhod. Vyvrcholením 
celé akce byl vědomostní test, kte-
rý zvolil Krále Jaderné maturity. 
Tím se stal Jiří Vejrosta z Gym-
názia Třebíč. Další ceny byly roz-
dány i pro kreativní studenty, kteří 
nakreslili nejzajímavější návrhy 
pro logo Jaderné maturity. 

V závěru třídenního soustředě-
ní nechybělo setkání s ředitelem 
dukovanské elektrárny Zdeňkem 
Linhartem a předsedkyní Státní-
ho úřadu pro jadernou bezpečnost 
Danou Drábovou. Mnozí čekali 
nudnou přenášku, ale Dana Drá-
bová si studenty hned získala na 
svou stranu, a to nejen zajíma-
vým vystoupením a odpovídáním 
na všetečné otázky, ale také tím, 
že obvyklý společenský kostým 
nahradila studentským tričkem 
své „mateřské“ fakulty.

Jaderná maturita přispěla ne-
jen k rozšíření znalostí v oblasti 
jaderné energetiky, ale byla stu-
dentům i nápovědou pro budoucí 
rozhodování o vysokoškolském 
studiu a zaměstnání.

„Celý program byl zaměřen 
odborně, účastníci získali mnoho 
nových poznatků, které mohou 
využít při studiu. Určitě jsme je 
tím zaujali, protože se sami aktiv-
ně ptali na vysoké školy a obory, 
které by si měli zvolit, aby u nás 
našli uplatnění. Na podzim za nimi 
přijedeme do škol, abychom pro-
brali otázky kolem jejich možné 
budoucnosti na Jaderné elektrár-
ně. Věkově patří do skupiny, která 

bude hledat zaměstnání v době na-
šich nejpočetnějších odchodů do 
důchodu. Takže pro budoucí nábor 
určitě přínosná akce,“ hodnotí ma-
turitu Jarmila Horáková z Jaderné 
elektrárny Dukovany. 

Nejbližší a určitě neméně 
zajímavá akce v Dukovanech 
bude Letní univerzita. Je určena 
vysokoškolákům 2. - 4. ročníků 
technických škol a uskuteční se
letos v září.               Petr Večeřa

Král jaderné maturity

Slavnostní pasování 
prvňáčků na čtenáře

V úterý 23. června proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Mo-
ravský Krumlov slavnostní pasování prvňáčků. Pasování se zúčastnil 
místostarosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky 
ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Městská knihovna Mo-
ravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: 
„Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit 
rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit 
základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem 
pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docház-
ky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce 
knihovny se dvěmi místními a se sedmi okolními školami, jejímž vy-
vrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Ivony 
Březinové: „Okno do komína“ 115 ti žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným
v rámci tohoto neobvyklého projektu. Po kulturním vystoupení žáků
2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu následovalo  paso-
vání s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou 
půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou zá-
ložku do knihy a sladkou odměnu. Těšíme se na další spolupráci se ško-
lami i v příštím školním roce.    Za MěK M. Krumlov Martina Nováková

Den hudby v Ivančicích
I přes nepříznivé počasí  se v hojném počtu sešli v sobotu 20. června 

ctitelé umění na nádvoří ivančické radnice. Konal se zde Den hudby, 
který je součástí Ivančického kulturního léta. 

Hosty a mladé umělce uvítala ve svém projevu ředitelka ZUŠ Al-
fonse Muchy Ivančice Mgr. Dagmar Fialová. Hudební část poté byla 
zahájena velebnými tóny zobcové fl étny v rukou Karolíny Smutné 
za klavírního doprovodu Dagmar Babuňkové. Tato mladá, ale velmi 
talentovaná fl étnistka je laureátkou ČHF a umístila se jako druhá 
v hudební soutěži Concertino Praga. Na své si přišli nejen příznivci 
klasické hudby, ale i ctitelé jazzu, rocku a dechovky. Za pozornost stálo 
rozhodně i vystoupení tanečních souborů ze ZUŠ Ivančice a Náměšť 
nad Oslavou, pod odborným vedením pana učitele Petra Zenkla.

 Nezbývá než vyslovit uznání všem účinkujícím za hluboký umělec-
ký zážitek i za krásně a smysluplně prožité odpoledne. Hluboký obdiv 
patří jejich pedagogům, kteří se svým žákům věnují často nad rámec 
svých pracovních povinností. Sobotní společné vystoupení ZUŠ Ivan-
čice a Náměšť nad Oslavou bylo nejen vysoce uměleckým zážitkem, 
ale i významnou společenskou akcí ve městě, kde je velmi štědře doto-
ván sport, ale kultura zůstává dlouhodobě popelkou.           Petr Sláma

Skaličtí školáci sehráli 
divadlo v Rybníkách

Znáte tu malou obec Skalice? Tu mezi Chlupicemi a Morašicemi?
A víte, že je tam i základní škola? Pokud nevíte, pak sami sebe ochu-
zujete. Malá dvoutřídní základka s mateřskou školou je plná šikovných 
dětí a pedagogů. Mohli byste to sami poznat, kdybyste přijeli 11. červ-
na navečer do kulturáku v Rybníkách. 

Předminulý čtvrtek ožil rybnický kulturák trpaslíky a dětmi a nechy-
běl ani rytíř Žerota ze Žerotína a Jouza. Už víte, co se tam dělo? Přesně 
tak. V kulturáku se odehrávalo představení ochotníků ze Základní a 
mateřské školy Skalice Ať žijí duchové. Byl to skutečně skvělý zážitek. 
Chvílemi měl člověk dojem, že je uprostřed natáčení toho slavného 
stejnojmenného fi lmu, a chvílemi to bylo ještě daleko lepší.

Možná by se zdálo, že motivovat děti k takovému výkonu může 
být obtížné, ale ředitel Základní školy Skalice to vidí jinak: 
„Především si toto téma děti samy vybraly, líbil se jim příběh, skvělé 
písničky. Lákalo je divadlo a chtělo se jim nacvičovat. To je podle 
mého názoru ta nejšťastnější kombinace velmi důležitých aspektů, 
které ovlivní konečný výsledek,“ uvedl ředitel školy Rostislav Rucký.

Po této informaci už nejspíš nikoho nepřekvapí i to, že muzikál Ať 
žijí duchové není prvním vystoupením skalických herců. „Již dříve 
jsme secvičovali takové menší divadelní ukázky. Muzikálové před-
stavení takového rozsahu, do kterého se zapojili i dospělí, jsme dělali 
poprvé.“ říká pan ředitel Rucký. 

A s jakým pocitem odcházejí po představení z jeviště dospělí 
herci? „Myslím, že si to užívaly nejen děti, ale i dospělí účinkující,
a snad i diváci.“ - Ke slovům ředitele školy Rostislava Ruckého stačí 
už jen dodat - Svatá pravda!                                                         /lef/

Foto: Petr Večeřa               Účastníci jaderné maturity se dokázali nejen 
soustředit a vzdělávat, ale projevili bojovnost i v různých soutěžích
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Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zku-

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

Dobrý den, koncem roku se chystáme s rodinou navštívit manželovu 
sestru, která žije v USA. Slyšela jsem, že je možný elektronický systém 
cestovní registrace tzv. ESTA. Co to vlastně znamená? Jedná se o ví-
zum? Pokud nám bude cesta přes tento systém odsouhlasena, znamená  
to, že můžeme do USA? Děkuji za odpověď. /Marie Rádlová/

K Vašemu prvnímu dotazu, co vlastně ESTA neboli elektronický 
systém cestovní registrace vůbec znamená. ESTA je automatizovaný 
systém používaný ke zjištění, zda je návštěvník způsobilý ke vstupu 
do Spojených států v rámci bezvízového programu. Cestovní registrace 
ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a ne-
může sloužit místo amerického víza, které je vyžadováno zákony USA. 
Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou nadále mít možnost ces-
tovat za účelem, pro které jim bylo vízum vydáno. Cestující s platným 
vízem nebudou muset žádat o registraci ESTA. Pro většinu žadatelů 
bude získání cestovní registrace ESTA jednoduché a snadné. Získání 
víza zase typicky vyžaduje termín pohovoru, návštěvu Velvyslanectví 
USA nebo Konzulátu USA, pohovor s konzulárním úředníkem, čas na 
zpracování žádosti a poplatek (v současnosti 131 dolarů). K Vašemu 
poslednímu dotazu, ne bezpodmínečně. Toto schválení pouze oprav-
ňuje cestující vstoupit na palubu letadla za účelem cesty do Spojených 
států v rámci bezvízového styku. Stejně jako platné vízum nezaručuje 
vstup do Spojených států, tak ani odsouhlasení systémem ESTA ne-
znamená povolení ke vstupu. Toto povolení vydávají pouze pracovníci 
Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S.Customs and Border Prote-
ction /CBP) v místě vstupu do Spojených států.

Dobrý den, chci se zeptat na přepravu psů letadlem. Mám 2 Japan 
Chiny, jsou zvyklí být spolu. Mohu je přepravovat v jedné přepravce, 
nebo musí mít každý svou? Záleží i na váze? Na internetu jsem si na-
šla, že přepravka má mít rozměry 55 x 40 x 20 cm. To je na ně malé. 
Mohu mít přepravku větších rozměrů? /A. Tranová/

Obecně platí, že živá zvířata mohou být letecky přepravována dvěma 
způsoby: a) v kabině pro cestující, kdy schránka nepřesahuje rozmě-
rové limity pro příruční zavazadla, b) v nákladovém prostoru letadla, 
kde je možné přepravovat i schránky větších rozměrů. Každé zvíře by 
mělo mít samostatnou pevnou schránku a dostatek tekutin v závislosti 
na předpokládané délce letu. Před odletem bych Vám určitě doporučila 
obrátit se přímo na Vašeho přepravce s žádostí o poskytnutí konkrét-
ních přepravních podmínek pro přepravu živých zvířat. Přepravní pod-
mínky jednotlivých společností se v tomto ohledu velmi liší a někteří 
přepravci tuto službu dokonce neposkytují vůbec. Před Vaši cestou 
rovněž doporučuji důkladně se seznámit s podmínkami pro vstup
do dané země, včetně povinné vakcinace zvířat.                      /Anděla/

Vážení čtenáři, úvodem tohoto 
článku bych Vás chtěl seznámit
s fi rmou Autocentrum Král, která 
již několik let působí v obci Do-
belice u Moravského Krumlova. 

Tato fi rma se zabývá prodejem 
a servisem automobilů a věcmi
s tím souvisejícími. Po náklad-
ných rekonstrukcích prošlo pro-
středí této fi rmy mnoha změnami. 
Byly zrekonstruovány prostory 
servisu, zároveň byly vytvořeny 
nové kanceláře pro zaměstnance 
a celkově se téměř vše dotáhlo do 
konečně podoby.

Po těchto úpravách a přestav-
bách jsme se rozhodli zorgani-
zovat Den otevřených dveří, aby 
měla i široká veřejnost možnost 
nahlédnout a seznámit se s naší 
fi rmou. Návštěvníci měli mož-
nost využít předváděcí jízdy
v těchto vozech: nová Mazda 2, 
nová Mazda 6, nová Mazda 5, 
nová Mazda CX-7, nová Kia Soul 
a nový Ford Mustang. Zároveň 
byly k vidění vozy Mazda RX-8, 
Mazdy MX-5, Chevrolet HHR 
a mnoho dalších. Servis nabídl 
návštěvníkům možnost servisních 
prohlídek přímo na místě zdarma. 

Jak už to bývá u každé správné 
akce, ani u nás nechybělo výbor-
né občerstvení, které na vysoké 
úrovni zajistil pan Radek Horák
z Moravského Krumlova. Pro děti 
byl zařízen dětský koutek, jež 
sklidil velký ohlas u nejmenších. 

Už od 8 hodin, což byl ofi ciální 
začátek, se scházeli první ná-
vštěvníci, mezi kterými nechybě-
li obchodní partneři z Rakouska, 
členové Mazda clubu, členové 
klubu supersportovních vozů a 
několik profesionálních automo-
bilových závodníků. Každý z 
příchozích obdržel slosovatelnou 
vstupenku do tomboly, ve které 
bylo 16 věcných cen v celkové 
hodnotě cca 15.000 kč. Každému 
byl také nabídnut při vstupu sekt 
na přípitek (od 18ti let), dle vlast-
ního výběru občerstvení v podobě 
specialit na grilu a pro mlsné ja-
zýčky nechyběly zákusky. 

Předváděcí jízdy vozů měly 
velký ohlas, stejně jako servisní 
prohlídky. Kolektiv zaměstnanců 
udržoval po celou dobu, jak ji-
nak, než příjemnou atmosféru a 
i hostesky se velmi snažily. Pan 
kuchař byl několikrát pochválen. 

Den otevřených dveří
Svatební salon Royal

Renata Králová
Souběžně s Autocentrem Král 

proběhl i Den otevřených dveří 
svatebního salonu Royal. Tento 
salon nabízí třetím rokem sva-
tební, společenské šaty, veškeré 
svatební doplňky, bižuterii, kvě-
tinový servis, služby kadeřnice 
a vizážistky. Součástí salonu je 
i solárium za přijatelné ceny a 
prodej solární kosmetiky.

V posledních měsících proběh-
la rekonstrukce půdních prostor 
nad autocentrem. Konečná po-
doba svatebního salonu byla na-
vržena v elegantním stylu, aby se 
budoucí nevěsty cítily příjemně. 

Příchozí návštěvníci si pro-
hlédli veškeré prostory salonu, 
vystavené svatební šaty, doplňky 
a prostory solária. Floristka L. 
Burdová přímo před návštěvníky 
vázala svatební kytice, které si 
přítomné dámy odnášely domů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
organizátorům této akce, zúčast-
něným, kterých bylo téměř 500, 
dodavatelským fi rmám, všem 
našim zaměstnancům i brigád-
níkům, Policii ČR za dohled 
nad plynulostí provozu, fi rmám 
provádějícím rekonstrukci veš-
kerých prostor, obci Dobelice za 
spolupráci a všem ostatním, kteří 
se na této akci podíleli.

Za fi rmu Autocentrum Král
Zdeněk Kaufman

Den otevřených dveří – Autocentrum Král Dobelice
komerční článek

NIKA TAFLA
250 cm
olše / vanilka

AKCE PRÁZDNINY

NIKA TAFLA NIKA RAMKA
260 cm
borovice antika

NIKA TAFLA
260 cm
lesk

7.850,- Kč

5.990,- Kč 9.810,- Kč

7.990,- Kč

14.490,- Kč

10.990,- Kč
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Zanardi zopakoval triumf
a jako loni zvítězil

Mistrovství světa cestovních vozů – FIA WTCC po roce opět zavíta-
lo na Masarykův okruh. V kvalifi kaci se nejlépe vedlo jezdcům s vozy 
BMW v pořadí Farfus, Priaulx a Zanardi, kterého ve druhé řadě doplnil 
Larini s Chevroletem. První závod byl zahájen letmým startem. Hned 
před první zatáčkou se dostal do potíží Farfus, který po kontaktu se 
soupeřem situaci neustál a skončil v kačírku. Díky jeho kolizi skončil 
závod také pro Huffa a Lariniho s Chevrolety. Priaulx z této nehody 
vyvázl se silně poškozeným předkem svého vozu, ale po opravě v boxu 
dokázal v závodě s obrovskou ztrátou pokračovat. Po dvanácti kolech 
projel cílem jako první Zanardi, který obhájil své loňské vítězství. Dru-
hé místo obsadil Müller /BMW/ a nejlepší Seat dovezl na třetím místě 
Tarquini. „Andy / Priaulx /, Augusto /Farfus/, Nicola /Larini/ a já. Bylo 
to pink, pink, pink, pink a všichni jsme byli venku ještě před první za-
táčkou závodu“ uvedl Robert Huff ke zmiňované kolizi.

Foto: Květoslav ADAM                              Robert Huff při závodě v Brně

Ve druhém závodě překvapivě zvítězil Hernandez a tím završil 
úspěch BMW při šestém závodě seriálu. Na druhé pozici dojel úřadu-
jící šampión Yvan Muller se Seatem. Třetí místo bral Monteiro /Seat/. 
Zanardi se do cíle druhého závodu nedostal, jelikož po strkanici s Tar-
guinim skončil mimo trať. Robert Huff skončil jako nejlepší z Chevro-
letů na 12. místě, když do závodu startoval až z desáté řady. 

 Těmto velice zajímavým soubojům přihlížela rekordní návštěva
60 tisíc diváků.                                                              /Ctibor ADAM/

V soboru 13. června se před 
šesti sty diváky uskutečnil první 
závod na novém modelářském 
centru v Budkovicích. Co tomu 
předcházelo? 

Kdesi na začátku byl záměr 
postavit nové modelářské letiště, 
které by splňovalo provozní a 
bezpečnostní kriteria současnosti. 
Ke splnění takového záměru bylo 
potřeba nejprve zajistit fi nanční 
prostředky. Ze sponzorských darů 
nebyla naděje a nakonec pomohla 
dotace EU. Předložený projekt 
byl schválen, a když přeskočíme 
vše další, pak se dostaneme  do 
soboty 13. června 2009, kdy bylo 
Sportovní modelářské centrum 
Budkovice slavnostně otevřeno.

Už od rána se do areálu trousili 
zvědavci, aby si prohlédli, co vše 
bylo postaveno. Asfaltová dráha  
o rozměrech 12 x 150 m, stejně 

velká travnatá dráha se zavlažo-
vacím systémem, osvětlení pro 
noční létání a klubové prostory 
s ubytovací kapacitou. Diváci 
jsou od letové dráhy odděleni 
bezpečnostní sítí, kde ze strany 
diváků jsou lavičky na sezení
a ze strany depa pilotů odkládací 
stolky s vývody na 230 V. 

V areálu je dvojpodlažní budo-
va  s řídicí věží letového provozu, 
ubytováním s kapacitou 20 lůžek, 
společenskou místností a občer-
stvením. Okolo příjezdové cesty 
jsou na dvě stovky parkovacích 
míst pro návštěvníky. V blízkosti 
provozní budovy je vybudován 
kemp pro karavany a stanování. 
Pro případ požáru je připravena 
nádrž s 22 m3 vody

V sobotu asi do 10,30 hodin 
byla prezentace závodníků s je-
jich modelů, zájemci si mohli 

prohlédnout desítky modelů při 
vstupu na letovou dráhu. Byly 
zde k vidění modely dvojplošníků, 
modely letadel československé i 
zahraničních armád, různé typy 
helikoptér. Kolem 11 hodiny byla 
letová dráha vyklizena, diváci mu-
seli ustoupit za bezpečnostní plot. 
Laik žasnul i odborník se občas 
divil, co vše dokáže provést mo-
del řízený zkušeným modelářem. 
Různé typy předváděly přemety, 
obraty, nevíme, jak se všechny 
předváděné obraty jmenují, ale 
bylo to úžasné. Mezitím i modely 
helikoptér. Jejich prudké změny 

směru ve vysokých rychlostech 
připomínaly snad kolibříka. 

 A ještě jedna zajímavost. Jmé-
no Josefa Sladkého, který se na-
rodil ve Školní ulici v Ivančicích-
-Němčicích, znají jen odborníci. 
Byl modelářem a po roce 1950 byl 
pětinásobným mistrem světa  v  
modelech, které byly upoutány ve 
středu kruhu, létaly na ocelových 
lanech a dosahovaly rychlosti 
300 km/hod. Pan Josef Sladký ze-
mřel v roce 2005 ve věku 80 let.

Dočkáme se při mistrovských  
závodech v Budkovicích dalšího 
mistra světa?                Jiří Široký

FC Moravský Krumlov 
– Tatran Bohunice 4:1 (2:1)

Branky: 2x Zelníček, Anders,  
Záviška; Bombicz

V závěrečném zápase letošní-
ho ročníku krajského přeboru se 
krumlovští fotbalisté ujali vedení 
zásluhou hlavičky Zelníčka. Hos-
té vyrovnali krásnou dělovkou 
Bombicze z přímého kopu. Čtyři 
minuty před pauzou se totéž po-
dařilo Zelníčkovi. Do kabin tak 
odcházeli spokojenější domácí. 

Ti ve druhé půli svůj náskok 
ještě navýšili. Nejprve samostat-
ný únik chladnokrevně zakončil 
Anders. V 76. minutě se sám před 
brankářem ocitl Záviška a uzavřel 
účet zápasu. Krumlovský stadion 
„Na střelnici“ měl největší prů-
měrnou návštěvnost v celém 
přeboru a fanoušci nezklamali 
ani tentokrát. Sešlo se jich více 
než tři stovky a vytvořili zápasu 
skvělou kulisu. Na konci zápasu 
potleskem ve stoje poděkovali 
hráčům za úspěšnou sezónu. 

Moravský Krumlov skončil na 
velmi dobrém šestém místě. Svě-
řenci Bohumila Smrčka mají za 
sebou výbornou jarní část. Lepší 
než oni v ní byly pouze Rosice.

FC Moravský Krumlov dě-
kuje městu Moravský Krumlov, 
fanouškům a sponzorům za pod-
poru v sezóně 2008/09.

KONEČNÁ TABULKA KP
1. Rosice 64 : 32 61
2. Ráječko 49 : 35 56
3. Tasovice 46 : 29 55
4. Židenice 46 : 30 51
5. Ivančice 51 : 35 47
6. Mor. Krumlov  51 : 41 47
7. Sparta Brno 39 : 46 41
8. Podluží 37 : 47 41
9. Bohunice  51 : 49 40
10. Velká n.V. 39 : 49 38
11. Ratíškovice 39 : 49 36
12. Kuřim  35 : 38 36
13. Bavory  30 : 38 33
14. Kyjov 30 : 40 29
15. Hrušovany 30 : 56 24
16. Mikulov 25 : 48 21

Fotbalový ročník
2008/2009 je u konce

Stejně jako každým rokem se 
uskutečnila olympiáda dívčích 
ústavů pořádaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.

V letošním roce byl pověřen je-
jím uspořádáním Výchovný ústav a 
dětský domov se školou Moravský 
Krumlov. Tato olympiáda se nesla 
v duchu rychleji, silněji, výše. Sou-
těžilo se v tradičních disciplinách, 
podle pravidel fair - play.

Každá olympiáda pořádaná 
pro děti si klade za cíl přispět ke 
sportovnímu vyžití mladých lidí, 
šířit ušlechtilé myšlenky olym-
pionismu a zdravé soutěživosti 
mezi mládeží. Při konání této akce 
si účastníci prožili způsob organi-
zace i atmosféru podobnou té na 
skutečných olympijských hrách. 
Soutěžilo se v tradičních olympij-
ských sportech, jako je stolní tenis, 
kros, triatlon, plavání, volejbal, 
atletické disciplíny, cyklistika aj.

Tato sportovní akce proběhla 
od 7. do 10.6.2009 na atletickém 
stadionu v Třebíči a v areálu dět-
ského tábora v Biskupcích, cca 
30 km od Moravského Krumlova 
na říčce Rokytné.  

Pořadatelé děkují všem 
sponzorům: Hamé, FA Karel 
Kučera Kominictví Moravský 
Krumlov, Jašovi s.r.o Moravský 
Krumlov, TC MACH Moravský 
Krumlov, Jan Holý - Agroservis 
Vémyslice, Lékárna Paracelsus 
Moravský Krumlov, BNSOFT 
s.r.o. Znojmo, Dřevozpracující 
výrobní družstvo, Jaroměřice nad 
Rokytnou.

Pětka nejlepších:
1. M. Krumlov 242,5 bodů
2. Hamr  188 bodů
3. Kostomlaty 124 bodů
4. V. Meziříčí 110 bodů
5. Měcholupy 91 bodů

VÚDDŠ Moravský Krumlov

34. olympiáda dívčích
výchovných ústavů

Modeláři otestovali nové letiště u Budkovic

V závěru fotbalové sezóny 
jsme oslovili trenéra FC Morav-
ský Krumlov PaedDr. Bohumila 
Smrčka a položili mu pár otázek.

Mužstvo jste přebíral v ne-
lehké situaci. Nakonec jsme se 
umístili na šestém místě. Takže 
spokojenost?

Mužstvo jsem přebíral s cílem 
zachránit se v KP a nakonec z to-
ho bylo velmi pěkné šesté místo. 
Chtěl bych poděkovat hráčům 
za nadšený přístup k tréninkům 
a zápasům, jejich přítelkyním a 
manželkám za podporu mimo 
hřiště a nakonec výjimečným 
divákům za vytvoření báječné 

fotbalové atmosféry.
Co Vás v oddíle zaujalo?
Neobyčejné zaujetí a láska 

k fotbalu. Absolutoriem zaslouží 
celý oddíl FCMK, protože tak 
vysokou soutěž hraje s vlastními 
odchovanci, což je v dnešní době 
rarita. Je to výjimečná vizitka 
a obrovské vyznamenání pro 
všechny trenéry, funkcionáře a 
hráče, přípravkou počínaje a prv-
ním mužstvem konče. 

Netajíte se tím, že chcete lidi 
bavit fotbalem. Dařilo se to?

Největším oceněním pro nás 
bylo, že na fotbal v Krumlově 
začali chodit lidi, kteří do té doby 

na fotbal nechodili. Překvapením 
pro nás bylo, že se fotbalového 
svátku zúčastňuje hodně žen, což 
také přispělo k atmosféře utkání. 
Troufám si říct, že máme nejkrás-
nější  fanynky v okolí, což bylo 
pro naše hráče velkou motivací.

Jak bude vypadat letní pří-
prava?

Tak jako zimní příprava byla 
specifi cká, tak i letní bude pro 
hráče v mnoha aspektech jiná.

Sehrajete nějaké přípravné 
utkání  v  domácím  prostředí?

Především bychom chtěli po-
zvat diváky na utkání s Břeclaví, 
účastníkem MSFL, které sehraje-

me 18.7. na domácím hřišti a na 
turnaj, který budeme pořádat o 
týden později. 

Můžeme očekávat nějaké změ-
ny v kádru?

Do přípravy se zapojí další 
dorostenci a tím se rozšíří kádr na 
26 hráčů. Záleží na každém zvlášť, 
jak nabízenou šanci využije.

Klub chce hodně sázet na 
odchovance. Daří se do kádru 
začleňovat nové tváře?

Ano. Kabelka, Machotka, Sobot-
ka, Bogner jsou toho důkazem.

Budete působit v Moravském 
Krumlově i v příští sezóně.

Ano.   /Děkujeme za rozhovor/

Mužstvo jsem přebíral s cílem zachránit se v přeboru

Oslavany obhájily zlato
Oslavany obhájily vítězství v Krajském kole dopravní soutěže mla-

dých cyklistů. Ve dnech 26. a 27. května 2009 se na Dětském doprav-
ním hřišti při ZŠ Oslavany uskutečnilo krajské kolo „Dopravní soutěže 
mladých cyklistů“. Do krajského kola postoupilo 16 vítězných škol 
z okresního kola v kategorii mladší žáci a starší žáci. 

Každá ZŠ vyslala smíšené družstvo složené ze dvou chlapců a dvou 
dívek. V úterý žáci soutěžili ve třech disciplínách. Byl to test z teorie 
zdravovědy, jízda na dětském dopravním hřišti a jízda zručnosti. Po 
obědě jsme se přesunuli do Březníku do areálu „U Lamberka“. Na 
odpoledne byl pro děti připraven doprovodný program. Z vojenské le-
tecké základny Náměšť nad Oslavou přiletěl vojenský bojový vrtulník, 
který provedl ukázku přistání. Následovala prohlídka vrtulníku typu 
MI a dotazy dětí na piloty. Druhá část programu se zaměřila na vyba-
vení vojáků Armády ČR. 

Ve středu pokračovala soutěž testem z pravidel silničního provozu. 
Poté proběhly praktické disciplíny. Své znalosti ukázali žáci ve zdra-
vovědě a celou soutěž uzavřela doplňková disciplína výměna duše u 
cyklistického kola. K naší nemalé radosti obhájili v kategorii mladších 
loňské 1. místo žáci ZŠ Oslavany. Gratulujeme!!! 

Celkové výsledky: mladší žáci 1. místo ZŠ Oslavany (Holčapek 
Daniel, Gross Filip, Zimmermannová Kristýna, Kamenická Nikola), 
2. místo ZŠ Blansko – Dvorská, 3. místo ZŠ Brno – Labská. Ve starší 
kategorii obsadily 1. místo ZŠ a  MŠ Jevišovice, 2. místo ZŠ TGM 
Blansko, 3. místo Blansko – Dvorská. Rozhodčí byli členové Městské 
policie Brno, VŠP MV Brno a Červeného kříže. Dle nadšených ohlasů 
pedagogů zúčastněných škol i kolegů z BESIPU se celá akce líbila 
všem účastníkům. Zdařilou akci organizovali pracovníci DDM Osla-
vany a za ZŠ Oslavany Mgr. Petr Horák. Vítězům z Oslavan budeme 
držet palce v celostátním kole.

Akce se konala pod záštitou BESIP JmK (Ing. Dušan Valach) a KÚ 
Jihomoravského kraje (Ing. Josef Machala). Prestiž celé akce zvýšili 
čestní hosté z Ministerstva dopravy ČR (Václav Kobes), MÚ Osla-
vany (Vít Aldorf), MÚ odbor školství Ivančice (Ing. Ivana Krejčová)
a ZŠ Oslavany (PhDr. Ivan Kocáb).                            Ing. Eva Šavlová

V sobotu 30. května se v part-
nerském městě Oslavan Schke-
uditz (SRN) uskutečnilo premi-
érové trojutkání partnerských 
měst v atletice žactva Schkeuditz 
(Sasko) - Oslavany (ČR) - Bühl 
(Bádensko).

Oslavanští atleti neodjížděli 
do Německa v roli favoritů. Proti 
Schkeuditz, které má 20 000 oby-
vatel a padesátitisícovému Bühlu 
neměly čtyř a půl tisícové Oslava-
ny příliš šancí.  

Již v úvodních disciplínách 
však oslavanští atleti prokázali 
velkou bojovnost a dostali se 
do vedení, které si udržovali po 
celé utkání. Nedařilo se starším 
chlapcům, kteří své utkání pro-
hráli o 20 bodů. Starší dívky a 

hlavně mladší žáci a žákyně však 
toto manko smazali a oslavanští 
nakonec v utkání zvítězili o 12 
bodů. Úspěchem bylo 9 vítězství 
v disciplínách a dalších 15 umís-
tění na stupních vítězů. Absolu-
torium si zaslouží mladší žákyně 
Hansová a Skrutková, mladší 
žáci Černý, Bureš a  Schuppler 
spolu se starší žákyní Vojtěskou.  
Všichni zbývající si zaslouží po-
chvalu za bojovnost.

Pořadatelé zajistili po utkání 
kulturní program jehož  hlavním 
bodem byla okružní vyhlídková 
jízda zvláštní tramvají po Lip-
sku a návštěva Památníku bitvy 
národů.

Příští rok se trojutkání partner-
ských měst uskuteční v Bühlu.

Vítězství mladých
oslavanských atletů

Ivančické kadetky
postoupily do I. ligy

TJ Slovan Ivančice bude od září ve volejbalové 1. lize. Družstvo kade-
tek pod vedením trenéra Josefa Stránského se z krajského přeboru díky 
vyrovnaným výkonům vyšvihlo o stupeň výš, do náročnější soutěže.

Za ivančickou tělovýchovnou jednotu v současné době startují
v krajských soutěžích družstva přípravky, žákyní, kadetek a žen.
U všech týmů se trenérsky angažují manželé Stránští, kteří ivančické-
mu volejbalu dávají maximum již od roku 1995. kdy začali ivančickou 
část volejbalu trénovat. Kadetky, tedy dívky narozené na podzim 1992 
a mladší, trénují 2 - 3 x týdně, zúčastňují se mnoha turnajů a každým 
rokem absolvují letní soustředění pod Templštýnem. Ty nejlepší z ka-
detek také zaskakují ve družstvu žen. 

Trénují v naprosto nevyhovujících prostorách ivančické sokolovny, 
která je značně zchátralá a potřebovala by celkovou rekonstrukci. Na 
zápasy si musí pronajímat Městskou sportovní halu. Na nemalých vý-
dajích se formou příspěvků podílí samotné hráčky, jejich rodiče, něko-
lik fandících sponzorů a v posledních letech také Město Ivančice. 

„Je to pro nás všechny skvělý úspěch, mně samotnému se po mno-
ha letech trénování splnil velký sen - dostali jsme se do 1. ligy. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří nám pomohli. Hlavně rodičům, kteří 
nejenom že holkám fandili, ale taky nás vozili na zápasy. Děvčata na 
to mají a uděláme maximum. Alfou a omegou současného vrcholové-
ho sportu je stabilní tým, ale i zázemí oddílu a sponzoři. O kvalitách 
oddílu ivančických kadetek není pochyb, horší je to s technickými 
možnostmi“, povzdechl si trenér Stránský.

Ivančický ženský volejbal se výjimečným úspěchem kadetek do-
stává do volejbalového povědomí. Doufejme, že si jejich sportovního 
úspěchu všimnou silné regionální fi rmy a fi nančně tým podpoří. Přeje-
me děvčatům v nelehké soutěži, která začíná již v září, hodně úspěchů
a co možná nejlepší umístění v prvoligové tabulce.                    /mape/

foto: mape
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KULTURNÍ PROGRAMY  -  ČERVENEC 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

LETNÍ TÁBORY  • Tropicana Banana - od 29.6.  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.
• 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
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY • od 29.6. do 3.7.2009, od 24.8. do 28.8.2009, 
denně od 8.00 do 15.00 hod. Cena táboru: 480 Kč. Cena zahrnuje: oběd, pitný 
režim, odměny, pedagogický dozor. S sebou: pití, svačinu, přezůvky, sportovní 
obuv a oblečení. Program: pondělí: seznámení s kolektivem a budovou 
DDM, úterý: výlet po okolí, kolektivní hry, středa: návštěva dopravního 
hřiště v Oslavanech, s sebou helmu, čtvrtek: návštěva Oslavanského zámku 
a parku, pátek: zakončení tábora, opékání špekáčků, hry, soutěže. Z důvodu 
nepříznivého počasí může být program změněn.

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
• 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
• 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.
• 5.7. - 11.7. - ZÁKLADNA S TOM BOANERGES. Bratislava v Ivančicích na 
loděnici. Jste zváni na setkání s přáteli ze Slovenska. Vede pan Ing. A. Moravec.
• 12.7. - „TURISTICKÝ POCHOD PO PAMÁTKÁCH NAPOLEONOVA 
PŮSOBENÍ NA ZNOJEMSKU“. Znojmo a okolí, trasy pěší 15 km, cyklo 
60 km. Start: Suchohrdly - Červený dvůr v 9.00 hod., cíl: Znojmo - Daunův 
palác ve 14.00 hod. Účast individuálně, info pan Ing. Jaroslav Jenšovský, tel.:
724 173 680, www.dobsice.cz.
• 12.7. - 19.7. - ZÁKLADNA BESKYDY v Tiché u Frenštátu, odjezd vlakem 
12.7.09 v 6.15 hod., pouze pro přihlášené. Vedoucí akce pan Ing. A Moravec.
PŘIPRAVUJEME: • 1.8. - „LUGHNASAD - POCHOD A KELTSKÝ 
FESTIVAL“. Hrad Veveří, trasa 15 km, start: v 8.00 - 9.00 hod. - KČT Kudrna, 
účast samostatně, info pan Vilda Dvořák, tel.: 777 583 762, www.kudrna.cz.
• 1.8. - 8.8. - ZÁKLADNA NÁCHOD. Jiráskova chata Dobrošov, vedoucí akce 
paní Hana Šťastná a paní Hana Valová. Pouze pro přihlášené.

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.
• 5.7. - 31.7., so, ne, sv. od 10.00 hod. - 17.00 hod.  - VÝSTAVA FOTOGRAFŮ 
v synagoze v Dolních Kounicích, v 17.00 hod. - VERNISÁŽ.
• 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. 
Připravujeme: • 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.

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
ČERVENEC, SRPEN: „ŠKOLA PRO ŽIVOT, ANEB JEDEN ŠKOLNÍ 
ROK NA ZŠ IVANČICKÁ“ - výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, 
MěÚ Moravský Krumlov - 1.patro.
• 8.7. od 19.00 hod. - 20.30 hod. - FILMOVÉ LÉTO - kinematograf bratří 
Čadíků - letní promítání zahájí skupina PAROHÁČI, nám. TGM, 
• 9.7. v 19.00 hod. - KONCERT „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice.
• 10.7., 11.7. - „OŽIVLÉ OBRAZY“ - NOČNÍ PROHLÍDKY, zámek - 
Slovanská epopej Moravský Krumlov, začátek: ve 20.00, 20.30, 21.00 a 21.30 
hod. • 24.7. - scény v historických kostýmech ztvární herci divadelního spolku 
BEZGEST. • 25.7. - doprovodný program na nádvoří: v 19.30 hod. - skupina 
historického šermu ALBION, ve 22.30 hod. - ohňová show - SHŠ ALBION, 
občerstvení zajištěno. Vstupné: 100 Kč / 50 Kč. Předprodej IC, tel.: 515 321 064.
• 11.7. - 9.00 hod. - FOTBALOVÝ TURNAJ v malé kopané. Pohostinství 
SPORT areál. Večer rocková zábava se skupinou CAYMAN - Orlovna Rakšice.
• 18.7. - TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL - areál Vrabčí hájek 
Moravský Krumlov. Pořádá MRS.
• 19.7. v 19.00 hod. - KONCERT PRO SLOVANSKOU EPOPEJ - v rámci 
hudebního festivalu Znojmo 09, zámek Moravský Krumlov. Vystoupí: duo 
ARDAŠEV a The Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet. Vstupné: 100 Kč / 
50 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.
• 21.7., 18.8. od 8.00 - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM.

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

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 30.6. - „Z VYSOČINY“ - výstava fotografií pana Jaroslava Krška, 
studovna MěK, vstup zdarma. Více informací na: www.trefos.cz.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3.7. ve 20.00 hod. - OLDIES PÁRTY POD ŠIRÝM NEBEM - diskotéka 
DJ Lukáše s hity 60. - 90. let, nádvoří radnice Ivančice. Za špatného počasí 
v mázhausu radnice. Vstupné: 50 Kč.
• 4.7. ve 20.00 hod. - KONCERT: JAKUB SMOLÍK S KAPELOU - nádvoří 
radnice Ivančice. Za špatného počasí v kině Réna. Předprodej od 8.6. v KIC 
Ivančice! Vstupné: 180 Kč.
• 7.7. - 31.7. - LOW-COST LET MILANO - výstava fotografií - Zdeněk 
Šípek ml., chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma. 7.7.2009 v 17.00 hod. 
- VERNISÁŽ. 
• 11.7 - 18.7. - KONDIČNÍ POBYT S RACIONÁLNÍ VÝŽIVOU 2009 
LITOMYŠL. - Program pestrý jako vždy. Počet účastníků: 40 osob. Cena: 3.250 Kč.
• 18.7. v 17.00 hod. - PLETENÉ POHÁDKY. - Představení divadýlka KUBA 
pro děti a rodiče, nádvoří radnice Ivančice. Za špatného počasí v zasedací 
místnosti na nádvoří. Vstupné: 30 Kč.
• 25.7. - 26.7. - IVANČICKÁ POUŤ - dvoudenní program, nádvoří radnice

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
• 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.
• 3.7. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA v zámec. parku. Pořádá SDH Oslavany.
• 17.7. ve 20.00 hod. - COUNTRY VEČER SE SKUPINOU TREMOLO. 
- Taneční večer na zahrádce Dělnic. domu. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
• 18.7. - VÝSTAVA OBRAZŮ pana Zimmermanna v zámecké kapli, ve 14.00 
hod. - v zámeckém parku k poslechu a dobrému pivu hraje hudební skupina 
SAGITTA, v 16.00 hod. - koncert v zámecké kapli. Pořádá KIS Oslavany.
• 18.7. ve 20.00 hod. - LETNÍ NOC SE SKUPINOU HOBBIT. - Tradiční 
předpouťová taneční zábava na zahrádce Dělnic. domu. Pořádá KIS Oslavany.
• 18.7. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ KARNEVALOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA. 
- Hraje skupina RELAX, v zámeckém parku. Pořádá TJ Oslavany.
• 19.7. - KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH. - Kulturní akce na 
zámku, otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci. 
Zámecký park: od 10.30 do 12.30 hod. - hraje dechová hudba DUBŇANKA, 
od 13.00 do 18.00 hod. - hraje hudební skupina MELODY MUSIC. Zámecká 
alej: od 9.00 do 18.00 hod. - Tržiště lidových řemesel. Zámecká kaple: od 10.00 
do 18.00 hod. - výstava obrazů pana Zimmermanna. Zámecká vinárna: od 11.00 
do 20.00 hod. - posezení u cimbálu s panem Klobáskou z Mutěnic. Zámecká 
zahrada: od 9.00 hod. - výstava drobného zvířectva. Pořádá KIS 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
• 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.
• 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. 
• 17.7. ve 20.00 hod. - ZÁMECKÁ PÁRTY s folkrockovou skupinou 
PŘECESPOLU v parku před zámkem s bohatým občerstvením a mích. drinky.
• 18.7. v 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM 
U FLORIÁNA - XX. ROČNÍK. Viz. program na straně 6
• 23.7. ve 20.00 hod. - TRAVESTI SHOW v Letním kině.
• 24.7. - UTKÁNÍ FC MIROSLAV - 1. SC ZNOJMO 3. LIGA - zápas v rámci 
oslav 80. let kopané v Miroslavi.
• 25.7. - TURNAJ V NOHEJBALU - na hřišti FC Miroslav. O ceny budou 
soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
 města Dolní Kounice - tel./fax: 546 420 005, 739 652 980, e-mail: 
kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 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. 
Připravujeme: • 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.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
RC 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.

PROGRAM KIN

KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ

Letní promítání na nám. TGM Moravský Krumlov

st   8.7.  ve  21.30 KOZÍ PŘÍBĚH
  Animovaný film ČR
čt   9.7.  ve  21.30 BATHORY
  Historický velkofilm ČR
pá 10.7. ve  21.30 KDOPAK BY SE VLKA BÁL
  Rodinný film ČR
so 11.7.  ve 21.30 TOBRUK
  Válečný film ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

ne 28.6. ve 21.30 RŮŽOVÝ PANTER 2
  Komedie USA
po 29.6. ve 21.30 PEKLO S PRINCEZNOU
  Pohádka ČR
út  30.6. ve 21.30 POHÁDKY NA DOBROU NOC
  Film USA
pá   3.7. ve 21.30 VÉVODKYNĚ
  Historický film USA
so   4.7. ve 21.30 BÁJEČNÝ SVĚT    
  SHOPAHOLIKŮ
  Film USA
st    8.7. ve 21.30 NORMAL
  Thriller ČR
pá 10.7. ve 21.30 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
  Akční film USA
so 11.7.  ve 21.30 DENÍK NYMFOMANKY
  Erotický film / Španělsko
st  22.7.  ve 21.30 MONSTRA vs VETŘELCI
  Komedie USA
pá 24.7.  ve 21.30 X-MEN ORIGINS/WOLVERINE
  Sci-fi USA
so 25.7.  ve 21.30 TERMINATOR - SALVATION
  Akční film USA
pá 31.7.  ve 21.30 ANDĚLÉ A DÉMONI
  Film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  1.7.    v  18.00 ZNOVU 17
             ve  20.30     Komedie USA
ne 5.7.    v  18.00 STAR TREK
             ve  20.30 Sci-fi USA
st  8.7.    v  18.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
              ve 20.30 Akční film USA
ne 12.7.   v 18.00 VÉVODKYNĚ
              ve 20.30 Historický film USA
st 15.7.    v 18.00 ANDĚLÉ A DÉMONI
             ve  20.30 Drama USA
ne 19.7. ve 20.30 POSLEDNÍ DŮM NALEVO
  Horor USA
st  22.7.   v 18.00 TERMINATOR SALVATION
              ve 20.30 Akční film USA
ne 26.7. ve 20.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
  Komedie ČR
st 29.7.  ve 20.30 DVOJÍ HRA
  Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

V ČERVENCI SE NEHRAJE

KINO PANORAMA DUKOVANY
( 568 865 038

ne  28.6.  ve 20.00 TOBRUK
  Válečné drama ČR
st 1.7.        v 17.00 BOLT - PES PRO KAŽDÝ   
  PŘÍPAD
  Animovaný film USA
                ve 20.00 HLÍDAČ č. 47
  Film ČR
ne   5.7.   ve 20.00 VÉVODKYNĚ
  Historický film USA
ne 12.7.   ve 20.00 AUSTRÁLIE
  Romantické drama Austrálie
st  15.7.     v 17.00 PEKLO S PRINCEZNOU
  Pohádka ČR
st  15.7.    ve 20.00 NORMAL
  Thriller ČR
ne 19.7.    ve 20.00  VALKÝRA
  Drama USA
ne 26.7.    ve 20.00  LÍBÁŠ JAKO BŮH
  Komedie ČR
st  29.7.      v 17.00 POHÁDKY NA DOBROU NOC
  Film USA
st  29.7.     ve 20.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
  Akční film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

V ČERVENCI SE NEHRAJE

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 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.

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.

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.

Obec Dobřínsko ve spolupráci s občanským sdružením 
DOBŘÍNSKÝ DECHFEST pořádá

DOBŘÍNSKÝ DECHFEST
v sobotu 4. července 2009 od 15.00 hodin

v Dobřínku u Moravského Krumlova. VINOČANKA z Holandska, 
DUBŇANKA, TŘEBOŇSKÁ 12, VACENOVJÁCI. Taneční zábava 
od 19.00 hodin do 24.00 hodin. Hraje TAFÚRANKA ze Šakvic. 

Programem provází Josef Oplt a Pavel Jech.
Partneři akce: skupina ČEZ, MORAVSKOKRUMLOVSKO.
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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 Budkovic

Dříve samostatná politická obec, od 1. července 1980 připojena 
k Ivančicím. Jestliže chceme hledat původní známé osídlení budko-
vického katastru, pak můžeme začít na skalním ostrohu nad řekou 
Rokytou, kde jsou dnes hospodářské budovy, a v jejich blízkosti. Zde 
se na konci starší doby bronzové (asi 1600 let před n.l.) rozkládala 
pravěká osada. Další osídlení je z pozdní doby bronzové (kolem 1000 
let před n.l.) a starší doby železné (asi 500 let před n.l. Od poloviny 
13. století našeho letopočtu zde stávala tvrz vybudovaná na ochranu 
cesty do Moravského Krumlova. 

Jiné osídlení o ploše asi 0,2 ha bývalo z doby asi 750 až 400 let př. 
n. l., tedy ve starší době železné, v blízkosti dřívější vlakové zastávky 
Budkovice. Z terénu lze vyčíst zbytky opevnění, zčásti znehodnocené 
stavbou železnice. Musíme připomenout ještě další, nedávno objevené 
pravěké osídlení, zatím odborně neprozkoumané, na Holém kopci, 
asi 1 km jižně od zastávky Budkovice. Budou v budoucnu v krumlov-
ském lese ještě další objevy?

Ze šestnáctého století jsou již konkrétní zprávy o historii obce. 
V letech 1522-38 jsou v Budkovicích uváděni Jan a Bohunka z Heru-
ltic, kterým v r. 1530 ves i tvrz prodal Jan z Lipé. On a jeho manželka 
Bohunka zemřeli v roce 1549 a byli pochováni v Řeznovicích. Jejich 
náhrobní desky s erbem jsou vsazeny do obvodní zdi proti kostelu. 
Po nich se stal majitelem Krištof Josef z Herultic, od něhož r. 1574 
koupil půl vsi i půl tvrze Berchtold z Lipé. Ten se mimo jiné snažil o 
zvelebení hornictví a vymohl na císaři Ferdinandu I. povolení dolovati 
zlato a stříbro i v Budkovicích. Od června roku 1625 patřily Budkovice 
již celé k panství moravsko-krumlovskému, jehož majitelé, knížata 
z Lichtenštejna, sídlili v zámku v Mor. Krumlově až do roku 1908. 

Významná středověká cesta ze Znojma do Brna vedla od Polánky 
svahem přes kopec Baba a sestoupila s něho v blízkosti dřívějšího hra-
diště na západním okraji Budkovic. Z Budkovic zamířila rovinatými 
pozemky směrem k Ivančicím. Rozvoji obce cesta nijak nepomohla.

Církevně spadaly Budkovice pod děkanství v Řeznovicích. Kaple 
zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi byla postavena v roce 1873. Na místě 
dnešní sakristie bývala menší kaplička, zbořená v roce 1938, sloužící
k rozloučení se zemřelými, kteří byli až do roku 1941 pohřbíváni v Řez-
novicích, protože obec neměla vlastní hřbitov. Původní zvonička stávala 
před domem č. 17, také zbořena v r. 1938, ale tehdy již byla bez zvonu.

Chybou bylo odmítnutí nabídky Státních drah v roce 1908
na zřízení zastávky na dráze Mor. Krumlov - Mor. Bránice. Zastávka 
byla zbudována až v letech 1947-48, ale to již bylo výhodnější chodit 
na vlak do Ivančic. Před dvěma lety byla zastávka zrušena. 

První světová válka zasáhla krutě do života obce. Na pomníku 
padlých je uvedeno 15 jmen budkovických mužů, kteří zahynuli pře-
vážně na východní frontě. Pět legionářů bojovalo v československých 
legiích a měli štěstí, že se vrátili. 

Hasičský sbor byl založen v březnu 1929, přesto, že již v lednu 
1903 upozorňoval okresní hejtman na povinnosti mít v obci hasící stří-
kačku. Ve stejném roce (1929) byla obec připojena na elektrické vedení 
oslavanské elektrárny. 

Koncem srpna 1936 byly Budkovice a Němčice informovány, že
v nejbližší době bude zahájena výstavba letiště Ivančice v rozloze asi 
48 ha na pozemcích obcí Budkovice a Němčice. Se stavbou letiště se 
začalo na podzim 1937 a v příštím roce zde několikrát přistála vojenská 
pozorovací i stíhací letadla. Po listopadu 1938 pozbylo letiště významu 
a bylo zrušeno, protože hranice Reichu byla pouze několik set metrů 
od letiště. V měsíci březnu 1939 byla plocha opět rozměřena a pozem-
ky byly vráceny původním majitelům. Už po roce byla zde zahájena 
výstavba naslouchávací stanice pro zjištění letu a směru nepřátelských 
letadel. Až v roce 1944 byla stanice uvedena do provozu. Zničena 
byla německým vojskem 16. dubna 1945. Po cca 70 letech je zde opět 
letiště (od 13. 6. 2009) a sice modelářské vybavené pro nejnáročnější 
závody leteckých modelů např. pro Mistrovství světa radiem řízených 
větroňů začátkem srpna letošního roku. Díky tomuto letišti se Ivančice-
-Budkovice stanou známými po celém světě.                        Jiří Široký

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Kaple v Budkovicích

Ivančice na starých mapách
Dnes v době počítačů, satelitů 

a naváděcích systémů se může 
zdát, že zájem o mapy klesá. Stará 
kartografi e byla nejen vědou, ale i 
uměním a staré mapy jsou často 
výtvarným dílem velkých kvalit. 
Jejich tržní hodnota neustále stou-
pá a získat originál je téměř zázrak. 
Připomeňme si  několik informací 
o středověkých mapách. 

Ivančice se jako důležité mo-
ravské město objevují kolem roku 
1442 mezi stovkou měst území 
dnešní republiky, uvedených 
v souřadnicových tabulkách ruko-
pisu Codex Latinus Monachansis 
14 583 v Mnichově. Souřadnice 
byly zřejmě odečítány z nějaké 
starší mapy, která byla sice dosti 
přesná, bohužel se nedochovala.

Poprvé jsou Ivančice uvedeny 
až na nejstarší mapě Moravy 
z roku 1569, jejímž autorem byl 
Pavel Fabricius. Jeho mapa je 
poměrně podrobná, má však řadu 
obsahových chyb. Ivančice jsou 
zde pojmenovány jako Eywant-
zitz a jsou umístěny k soutoku 
Oslavy s Jihlavou. Přehozeny 
jsou Hrubšice (na Oslavě) a 
Oslavany (na Jihlavě). Řeka Ro-
kytná je naznačena pouze k Mor. 
Krumlovu. Přesto byla tato mapa 
často kopírována a sloužila jako 
podklad pro jiné vydavatele. 

Nejvýznamnější mapa Moravy 
pochází od J. A. Komenského, 
jemuž patřil titul „Biskup Ivančic-
ký. Komenský mapu kreslil v ro-
ce 1622, kdy prochodil Moravu, 
nebo i v letech 1626-1627. První 
známé vydání je doloženo k r. 
1627. Proti mapě Fabriciově je 
Komenského mapa podrobnější. 
Poloha značky Ivančic je na Ko-
menského mapě také chybná: leží 
mezi soutokem Oslavy a Jihlavy. 
Podle charakteru značky mají 
Ivančice povahu městečka, ale 
nemluví se o hradbách. Ve skuteč-
nosti bylo město v té době zničeno 
(třicetiletá válka) a nová vrchnost, 
Lichtenštejnové zrušila všechny 
městské výsady, takže Ivančice 
byly vlastně vesnicí. Ivančice 
jsou označeny německým názvem 
Ewanczitz. V nejbližším okolí 
jsou Oslowany, Rossitz, Kaunitz a 
další. Řeka Rokytná je zakreslena 
poměrně správně, protože vodo-
pis je dokonalejší než u mapy 
Fabricia. V okolí Ivančic jsou 
vyznačeny četné vinice.

 Komenského mapa vycházela 
v různých edicích do roku 1778
a ze základních 13 mědirytin bylo 
pořízeno přes 105 vydání. Poloha 
Ivančic je na nich proměnlivá. 
Upřesnění polohy Ivančic je na 
mapě Zeilerově-Mariánově. Snad 
proto, že Martin Zeiler v letech 
1617-1618 v Ivančicích žil. 
V publikaci L. Šebela - J. Vaněk, 
Hromadný nález ze studny v are-
álu bývalého bratrského sboru 
v Ivančicích, (Ivančice 1985) je 
přesné překreslení plánu Ivančic 
z období českobratrského sboru.

Na třetí samostatné mapě Mo-
ravy, od rakouského kartografa 
Jiřího Matouše Vischera z r. 1692, 
jsou Ivančice (Ewanczitz) označe-
ny mapovou značkou pro městeč-
ko. Po skončení třicetileté války 
v r. 1648 se Ivančice jen těžko 
vzpamatovávaly po zničení města. 
Umístění města je proti dřívějším 
mapám přesnější. Zajímavé, že 
v blízkosti Ivančic se zde poprvé 
objevují i Němčice (Niemschitz), 
i když jsou chybně zakresleny. 
V okolí Ivančic jsou naznačeny 

vinice. Kromě sídel, jenž mají 
názvy Oslawan, Rossitz, Kaunitz, 
Prschtitz a Pralis, jsou zde uvede-
na i menší místa např Hrupschitz, 
Balanka, Rokitnik, a jiné. 

Ve fondu Státního archivu 
v Norimberku byl nalezen soubor 
map z let 1701-1710, ve kterém 
je také mapa Ivančic (Grund-
-Riss der Stat Eybentschitz i 
Mähren). Jde o kolorovaný náčrt 
s vyznačením hradeb, ulic i ná-
městí. Městem protéká mlýnský 
náhon, je zakreslen i městský 
potok. V legendě jsou vyznače-
ny a uvedeny významné stavby 
- farní kostel, kaple sv. Trojice, 
židovská synagoga. Za hradbami 
jsou nepojmenované ulice Hlin-
ky, Rybářská, Sbor, Krumlovská, 
Široká a Oslavanská.

Největší a nejpodrobnější 
mapou Moravy (137x94 cm, z r. 
1716) je dílo rakouského vojen-
ského kartografa Kryštofa Mülle-
ra. Mapa obsahuje na moravském 
území cca 3000 lokalit. Ivančice 
uvedené jako Eybentschitz mají 
půdorysnou, hradbami obehna-
nou signaturu, která odpovídá 
hrazenému městu. Půdorys ulic a 
náměstí, který tyto značky obsa-
hují, odpovídá s malými chybami 
skutečnosti.

Na východ od města je kopeč-
kovou metodou zakreslena polní 
trať Nové hory a je vyznačena 
(zatím nepopsána) kaple sv. Jaku-
ba. Také pásmo Rény je zřetelně 

zakresleno Chybné je ústí řeky 
Rokytné, které je zde posunuto 
tak, že se tato řeka vlévá do Jihla-
vy dříve než Oslava. Názvosloví 
je německé, takže čteme Oslo-
wan, Neudorf, Letkowitz, Hrub-
schitz, Piskopka, Bolanka, Ba-
tauchow, Nesliowitz, Böhmisch 
Branitz. Chybně jsou zakresleny 
Alexovice, a Budkovice jsou za-
kresleny výše proti toku Rokytné. 
Tato mapa sloužila jako podklad 
pro vydání dalších map např. 
byly vydány „speciální“ mapy 
jednotlivých krajů. Na společné 
mapě Znojemského a Jihlavského 
kraje je chybné umístění Alexo-
vic opraveno a na severním listu 
Brněnského kraje je kopec s kaplí 
sv. Jakuba popsán (Jakob).

Protižidovské nálady vedly v ro-
ce 1727 k vydání řady reskriptů 
císařem Karlem VI. a jeden z nich 
měl zjistit umístění židovských 
domů v obcích a vzdálenost těch-
to obydlí od katolických kostelů. 
Proto byly pořízeny plány měst a 
obcí. Protože v Ivančicích žili židé 
v ghettu, byl pořízen plán, který 
byl připojen k plánu Mor. Krum-
lova, který byl pořízen ze stejného 
důvodu. Židovské domy jsou 
označeny žlutě, křesťanské červe-
ně. Ve vysvětlivkách je uvedeno, 
že pod písmenem B je zakreslen 

bývalý křesťanský dům vymě-
něný za dům židovský, který je 
označen písmenem C (byl umístěn 
mimo židovskou obec a kupodivu 
žil v něm židovský rychtář, který 
se musel přestěhovat do ghetta). 
Židovská obec se rozkládala na 
kříži ulic Židovské (dnes Jana 
Schwarze), Ve Fortně a Rynkové 
(dnes Josefa Vávry). Podle plánu 
měla být židovská obec oddělena 
od křesťanské dvěma zdmi a to 
v Židovské ulici a v Rynkové 
ulici. Dřívější židovská brána na 
konci Rynkové ulice byla zazděna 
již v roce 1690 a průchod mimo 
hradby byl možný brankou. Není 
doloženo, že by se zeď na konci 
Židovské ulice skutečně stavěla. 

Mapa Moravy Kryštofa Müllera 
se stala předlohou nejen většiny 

map Moravy vydávaných v 18. 
století, ale i podkladem prvního 
rakouského vojenského, tzn. jo-
sefského mapování. K němu došlo 
na příkaz císařovny Marie Terezie 
v letech 1764-1785 a Morava byla 
mapována v letech 1764-1768. 
Millerova mapa byla zvětšena 
do měřítka 1:28800, rozdělena 
do 126 sekcí. Do nich zanášeli 
důstojníci pozorování terénu 
dalekohledem a zakreslováním 
polohopisu i výškopisu. K tomu 
byl připojen textový vojenský 
popis jednotlivých měst a obcí ve 
čtyřech svazcích. Výsledky tohoto 
rychlého mapování nebyly dobré, 
mapa proto zůstala v rukopise a 

prohlášena za tajnou. Ivančice 
jsou zakresleny při severním okra-
ji listu č. 89. Půdorys města uvnitř 
hradeb odpovídá dodnes existující 
základní situaci. Německý název 
Eibenschitz je doplněn českým 
ekvivalentem Wanczice.

V doprovodném textovém 
popisu jednotlivých lokalit jsou 
uvedeny údaje důležité pro vede-
ní vojenských operací a pro uby-
tovatele armády. Najdeme zde 
údaje o vzdálenosti jednotlivých 
míst, ubytovací možnosti, typ 
zastavění, zemědělské charakte-
ristiky, výrobu, počet tažného a 
jatečného dobytka, zdroje pitné 
vody, členění krajiny, brody přes 
řeky, rozsah záplav při jarním tání 
a další údaje o krajině.

Nezávisle na vojenském mapo-
vání bylo v Rakousku v roce 1817 
založeno mapování a měření kata-
strální, vedoucí ke zřízení nového 
daňového systému. Na Ivančicku 
byly všechny pozemky vyměřeny 
v roce 1825 a byla založena mapa 
tzv. stabilního katastru. Území 
Ivančic bylo rozděleno na dvě 
části - obec s předměstím osla-
vanským (10,315 km2) a s před-
městím kounickým (8,096 km2). 
Mapy byly postupně opravovány 
takže platnost na Moravě byla až 
od roku 1851. Mapa pro Ivančice 
má 11 listů, originál tzv. Císařský 
exemplář je barevně kolorován a 
má vysokou estetickou úroveň. 
Ulice nejsou popsány. Názvy 
polních tratí v okolí města zní 
Holupp, Schwarzefeld, Lahnen, 
Panzern, Gottesberg, Malovany 
Mleyn, Rheinberg, Walvy, Neu-
berg, Novi Hora. 

 U stabilního katastru zatím 
skončíme naše povídání o Ivan-
čicích na starých mapách. Pokud 
bude zájem, můžeme připravit 
pokračování.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • Mu-

cha L.: Ivančice a Ivančicko na 
starých mapách • Historická geo-
grafi e 29, Praha 1997 • Demek J., 
Novák V.: Vlastivěda moravská, 
svazek 1 • Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně 1992

Komenského mapa - kopie z roku 1633

Zvonička před domem č. 7 Náhrobní deska Jana Herulta

Fabriciova mapa - kopie z roku 1573

Komenského mapa - kopie z roku 1633
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
prodám
•• Mazdu 626, r. v. 1991, 1,8 benzín, 
barva bílá, po GO, výměna motoru 
zapsána v TP, vše v el., šíbr, na elek-
tronech, letní obutí nové + sada zim-
ních pneu, zabudováno LPG, ale není 
v TP, rádio. Cena: 39.000 Kč. Možná 
sleva po dohodě. Tel.: 732 362 908.
•• Jawa 350, typ 639, v dobrém stavu. 
Cena: 13.000 Kč. Tel.: 733 225 439.
•• Jawa 21 ve více než dobrém stavu, 
zajetý výbrus, nové pneu, plně funkč-
ní, platná STK. Cena: 2.700 Kč. Tel.: 
776 035 024.
•• Simson elektronik. Cena: 5.000 
Kč. Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 606 488 858.
•• Yamaha YBR 125 Custom, barva 
černá, najeto 3.500 km. Cena: 53.000 
Kč. Tel.: 604 394 442. Ivančice.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi 
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné, 
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Fe-
licia, Fabia. Další držná tyč pro vozy 
se širší střechou, nepoužívané, jako 
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• 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:
•• přívěsný vozík 2000/1500/400 
v perfekt. stavu. Tel.: 603 429 818.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra 
Combi - nové, nepoužité. PC: 1.200 
Kč / sada, nyní: 600 Kč / sada. Tel.: 
602 782 272.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 3+1, částečně podsklepený, 
s podsklepenou garáží, s dvorem 
a zahradou, v klidné části obce Duko-
vany. ÚT na tuhá paliva + kachlová 
kamna v kuchyni. Akumulační kamna 
pro jarní a podzimní přitápění, kou-
pelna + WC v domě. Ihned k celo-
ročnímu obývání. Další informace 
na tel.: 606 541 188.
•• panelový DB 3+1 v Ivančicích, 1. 
patro, plastová okna, vhodná rekon-
strukce bytového jádra. Cena doho-
dou. Možný pronájem blízké garáže. 
Tel.: 776 268 701.
•• DB 3+1 v Moravském Krumlově, 
po rekonstrukci. Cena: 1.200.000 Kč. 
Tel.: 777 070 753.
•• RK Acity Vám nabízí krásnou 
chatu 3+1 Senorady - Pod Ketková-
kem, krb, garáž, včetně vybavení, 
cena: 750.000 Kč + provize // zděnou 
chatu 2+1 Stříbský mlýn, pozemek 
514 m2, chata před kolaudací, cena: 
550.000 Kč k jednání // celoročně 
obyvatelnou chatu 3+1 u Ketkovic 
- Pod Borovinou, voda, elektřina, 
krb, včetně 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 // byt 2+1 Ivančice, 
po rekonstr., plastová okna, cena: 
1.295.000 Kč + provize. Více info 
na: www.acity.cz, tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 1+1 v Rouchova-
nech. Tel.: 732 970 719.
•• cihlového bytu 3+1 v Moravském 
Krumlově. Volný od 1.7.2009. Více 
informací na tel.: 605 477 170.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• hydroizolační fólie pro střešní 
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm, 
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč / 
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i 
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• větší množství kouskové teraso dlaž-
by, cena dohodou. Tel.: 605 350 585.
•• mrazuvzdor. dlažbu 30x30 19 m2 a 
2 pyt. flexilepidla. Tel.: 605 776 380.
•• 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
•• linoleum, šířka 150 cm, délka 5,70 
m. Tel.: 603 900 890.
•• novou rohovou vanu s velkou sle-
vou. Tel.: 605 776 380.
» 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, 
kombinovaný, polohovací rukojeť, 
nafukovací kola, nákupní košík, dále 
pak dětské autíčko Tatra. Tel.: 603 
900 890.
•• dětský kočár pro dítě a velké dětské 
autíčko. Tel.: 605 776 380.
» ZVÍŘATA
prodám
•• mladé nutrie do chovu. Cena: 500 
Kč / kus. Tel.: 728 179 905.
•• štěňata dlouhosrstého jezevčíka 
bez PP, červená + červená s pále-
ním, očkovaná + odčervená. Tel.: 
732 970 719.
•• štěňata jorkšírského teriéra bez 
PP, odběr možný ihned, cena doho-
dou. Tel.: 775 434 047.
•• kozu po dvou kůzlatech. Tel.: 732 
113 188.
daruji
•• kočičky, stáří 2 měsíce. Pouze 
do dobrých rukou. Tel.: 736 429 347.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• nabídněte z bytového jádra dveře 
a futra, vybourané při rekonstrukci 
koupelny. Kdykoliv během tohoto 
roku. Mohu vybourat i sám. Tel.: 
776 671 771.
•• kvalitní brambory na uskladnění, 
cca metrák, cena: 4 - 5 Kč / 1 kg. 
Prosím nabídněte. 672 782 232. Mo-
ravský Krumlov a blízké okolí.
prodám
•• dámské + dětské kolo, dále pak 2 
ks obrazů od malíře Mrázka („Zátiší“, 
„Krajina“). Tel.: 603 900 890.
•• kovářský buchar Ajax 1 v zachova-
lém stavu, plně funkční. Cena: 25.000 
Kč. Tel.: 733 225 439.
•• starší typ Euro oken, nikdy nena-
montovaná, rozměry: 190 x 126 cm 
2x, 90 x 90 cm 2x, 60 x 60 cm 2x, 
pouze dohromady, levně. Tel.: 606 
709 187.
•• nová dřevěná Euro okna, 150/172, 
97/150, 40/116 diterm, 142/113, dále 
vlek za vari vrátek, ička, úhelník, plo-
cháč, trubky, ložisková tělesa S 508. 
Tel.: 720 455 722.
•• karavan za osobní auto, r. v. 1981, 
typ Astra 360, barva bílá, 1 náprava, 
brzděný, STK do r. 2010, dobrý stav. 
Cena: 40.000 Kč. Tel.: 604 871 872.

•• 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.

•• loupané vlašské ořechy. Cena: 70 
Kč / 1 kg. Tel.: 728 800 118.
•• klíče vhodné např. pro Škoda Octa-
via. Další držná tyč pro vozy se širší 
střechou, nepoužívané, jako nové. 
PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč. Tel.: 
602 782 272.
nabízím
•• přijímám objednávky na okurky 
nakládačky, možnost odběru začát-
kem července. Tel.: 739 708 981. 
Volat kolem 20:00 hod.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 36/178 nekuřák, hledá ženu od 
28 - 35 let z M. Krumlova a blízkého 
okolí, kolo, příroda, aj. Tel.: 737 568 
040.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• 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.

•• Do zavedeného studia v Ivanči-
cích hledáme pedikéra / pedikérku. 
Rekvalifikační kurz není podmínkou. 
Dále maséra / masérku s praxí. Více 
informací: info@soleil.cz, tel.: 603 
362 848.

•• 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.

•• prodejna masa, uzenin a lahůdek v 
Ivančicích na ul. Krumlovská, přijme 
schopného řezníka. Nevyučené zaučí-
me. Tel.: 725 109 334.
» SLUŽBY
•• Blíží se čas dovolených, potře-
bujete peníze? Dovezeme Vám je 
okamžitě na ruku, až do domu. Bez 
poplatků předem. Bližší info 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.

•• výuka AJ - lektorka AJ s po-
třebnou praxí i vzděláním nabízí 
individuální výuku ušitou na míru 
- konverzace, příprava na SŠ, VŠ 
zkoušky, certifikáty i doučování 
dětí... Oslavany, tel.: 608 874 696.

•• Jak z finanční krize Vám nepo-
radíme, ale jak snížit výdaje ANO! 
www.levnejsivolani.ic.cz, tel.: 608 
011 408. Možnost přivýdělku for-
mou časově nenáročné spolupráce.
•• Penzion a restaurace U Matesa 
v Olbramovicích nabízí od pondělí 
do pátku polední menu (polévka 
+ výběr ze 2 jídel). Rozvoz po okolí 
zajištěn. Cena jídla: 50 Kč/porce, 
rozvoz + 5 Kč/porce. Od 1. července 
2009 také obědy přímo v restauraci 
U Matesa. Info na tel.: 606 115 954. 

SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako 
SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - 
POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri 
sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám 
bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC 
PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce 
budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno 
datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád. 
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. 
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky 
otištěny nebudou. ČÍSLO 14/09 - vyjde 31. července 2009, uzávěrka 28. července 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  REDAKČNÍ DOVOLENÁ 27.6.-12.7.2009.

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.

TOPINKYÁDA - 6. ROČNÍK
v sobotu 4. července 2009 v Dyjákovicích

Program: Hasičská soutěž, výstava autoveteránů, dle zájmu 
prohlídka krokodýlí farmy Velký Karlov, skákací hrad a trampolína,  
projížďka koňským povozem, keljklíř Vlasta, Exhibice Airsoft os 
S.P.O.Z.I. Rybníky, mažoretky z Velkého Karlova, během dne 
topinkové speciality, prasátko na rožni aj.., tombola, kramářské 
písničky s Václavem Kovaříkem, šermířská pohádka, břišní tance, 
soutěž v pojídání topinek na čas, vyhlášení topinkového krále a 
nejlepší topinkové směsi roku, ohnivá show a mnoho dalšího....

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

HLAVNÍ POUŤ V HLUBOKÝCH 
MAŠŮVKÁCH
v sobotu 4. července 2009 

Odjezd autobusu z Rešic v 15.00 hodin, z Mašůvek odjezd 
po světelném průvodu a adoraci (přesný odjezd bude upřesněn 
na místě), autobus pro poutníky bude zdarma. Pěší poutníci vychází 
z Rešic v 8.00 hodin, další poutníci se mohou připojit po telefonické 
domluvě (v Tavíkovicích 9.30 - 10.00 hodin). Zájemci se mohou 
nahlásit u paní Zdeňky Slámové, Rešice č. 40, tel.: 723 753 251 

a paní Anny Husákové, Rešice č. 59, tel.: 732 621 783.

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

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!

SPK pořádá 14.ROČNÍK TURNAJE

MUCHACUP 
TRADIČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV

v sobotu 25. července 2009 od 9.00 hodin
na hřišti v Petrovicích. Nahlásit se je možno do 20. července 2009 
na tel.: 777 761 208, nebo na tel.: 603 714 841. Startovné: 300 Kč 

(zahrnuje občerstvení). Od 20.00 hodin OPENAIR ZÁBAVA 
s rockovou skupinou Codex. Koná se i za nepříznivého počasí 

pod přístřeškem. Občerstvení po celý den zajištěno. 

Úspěšný rok mladších žáků 
FC Moravský Krumlov

Tým mladších žáků se v této sezóně stalo zaslouženě jednoznačným 
vítězem krajské soutěže sk. B. Z odehraných 22 zápasu dokázalo ve 
21 zvítězit a pouze z 1 odešlo poraženo. Získalo  63 body, skóre 83:14
a na druhý celek v tabulce náskok 12 bodů. 

Stabilní kádr tvořilo 14 hráčů (Čemerka, Hladký, Houdek, Janda, 
Kacký, Kohout, Sobotka, Šedrla, Bohunský, Holátko, Sláma, Šlezin-
ger, Tuza, Urbánek). Ke všem  utkáním v sezoně nastoupili 4 hráči a 
to Čemerka, Sobotka, Šedrla, Tuza. Mezi střelce ze stabilního kádru 
se zapsalo 11 hráčů a asistenci na gól si připsalo 12 hráčů. Střelci 
branek: 29 Houdek , 15 Hladký, 11 Šedrla, 6 Kacký, Sobotka, 5 
Šlezinger, 4 Tuza, Urbánek, 1 Čemerka, Janda, Sláma. Asistence: 18 
Čemerka, 11 Šedrla, 10 Houdek, 8 Hladký, Sobotka, 6 Janda, Tuza, 
5 Kacký, 3 Sláma, Šlezinger, 1 Bohunský, Urbánek. Klukům patří 
poděkování za přístup k zápasům a vzornou reprezentaci klubu a ne-
zbývá než jim do budoucna popřát hodně štěstí a chuti do fotbalu.

Bende v Miroslavi
 

 Už z dálky slyším křičící dav lidí skákajících pod podiem, na kte-
rém pobíhá moravský rodák Petr Bende. Nacházíme se v Miroslavi v 
letním kině. Je pátek 5.6.2009. Lidé jsou tu nadšeni, zpívají, tancují 
a baví se, jak starší, tak mladší generace. Koncert ale není jediná věc, 
proč tu Petr Bende se svojí kapelou je. Přijel také pokřtít nedávno 
vydané CD The best of Lyra a stal se jeho ,,krstným otcom‘‘ ,jak sám 
řekl. Je to souhrn písní vítězů několika ročníku pěvecké soutěže Lyra, 
pořádané Základní školou Vémyslice. Interpreti  CD vystoupili hned 
v úvodu večera a  stali se Petrovi  tzv. předkapelou. Po téměř dvouho-
dinovém koncertu, který se nedařilo ukončit, protože burácející dav 
fanynek si žádal další a další písně, následovala malá autogramiáda. 
Tím ale večer ještě nekončil. Do pozdních ranních hodin hrála k po-
slechu i tanci  dívčí rocková skupina No Problem .Lidé se vraceli pod 
podium i přesto ,že počasí nebylo moc ideální. Myslim, že vše bylo 
díky pořadatelům skvěle organizačně zajištěno a že Miroslav dlouho 
na návštěvu Petra Bendeho nezapomene.                           /Denisa K/

Výjimečné turné „O 106“
V únoru letošního roku vydal Roman Horký a hudební skupina 

Kamelot své 20. album s názvem „Mořská sůl“. Aby toto nové CD 
co nejvíce zviditelnila, rozhodla se kapela uspořádat nejdelší sou-
vislé koncertní turné s názvem „O 106“, což znamenalo odehrát 106 
koncertů během 106 dnů. Koncerty probíhaly každý den za sebou vč. 
sobot a nedělí, každý den na jiném místě. Splněním těchto podmínek se 
Kamelot hodlal zapsat do knihy rekordů. Turné začalo 2. března 2009 
v domovském Brně a skončilo 14. 6. 2009 v Kostelci u Kyjova. Přes-
tože turné nakonec trvalo jen 105 dní, díky několika případům dvou 
koncertů za den (v jiném místě), skupina Kamelot odehrála celkem 110 
koncertů (plánovaných 106 plus 4 bonusy) a stihli tak vše o den dřív. 

Celé turné pečlivě monitorovala agentura Dobrý den Pelhřimov, 
která má pod svými křídly Českou knihu rekordů. „Agentura Dobrý 
den Pelhřimov zaregistrovala už tisíce a tisíce rekordů, vloni jich bylo 
407, ale ještě žádný tohoto druhu. Ono jen přes sto dní spolu vydržet 
není jednoduché... A tak klobouk dolů před pány muzikanty, před bo-
hulibým účelem turné a nakonec slib: ač už je nové vydání České kni-
hy rekordů uzavřeno, uděláme výjimku a tento právě završený rekord 
ještě na poslední chvíli zařadíme.“ uvedl Miroslav Marek, prezident 
Agentury Dobrý den Pelhřimov

Den dětí v D. Dubňanech
V neděli 14. června proběhl za krásného počasí na místním fotbalo-

vém hřišti v Dolních Dubňanech dětský den. Touto cestou, bych ráda 
poděkovala nejenom 22. letecké základně Sedlec/Vicenice u Náměště 
nad Oslavou 225. prapor bojového zabezpečení – družstvu psovodů za 
předvedení ukázky drezúra psů a Městské policii Mor. Krumlov, která 
ukázala dětem svoje pracovní vybavení. Děti si mohly sáhnout na pou-
ta, pendrek, služební pistoli a také si sednout do policejního auta. Pře-
devším, chci poděkovat rodičům dětí, kteří připravili a zorganizovali 
na celé nedělní odpoledne pro děti spoustu sportovních a vědomostních 
soutěží. Děti zabavili nejenom hrou, ale přiměli děti i přemýšlet. Na 
každém stanovišti čekala děti sladká odměna. Soutěžit mohli i rodiče 
ve střelbě vzduchovkou na pevný terč. Samozřejmě každá soutěž má 
své vítěze i poražené. Kdo nezvítězil letos, třeba se povede příští rok. 
Na závěr všechny soutěžící děti dostaly malé občerstvení. Ještě jednou 
děkuji všem za pomoc s pořádáním tohoto krásného odpoledne.

Za obec Dolní Dubňany Jana Mašová, starostka obce
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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 


