Nezávislý regionální čtrnáctideník

!!! Rychlá půjčka !!!

70 až 500 tisíc
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Ročník IX.

•

Číslo 03

12. února 2010

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

!!! S ÚROKEM 9,99 % ROČNĚ !!!

(se zástavou LV až 5 milionů)

120.000 Kč za 2.333 Kč
200.000 Kč za 3.783 Kč

SPLÁTKA VČETNĚ POJIŠTĚNÍ !!!
OSVČ, ženy na MD, důchodci i nezaměstnaní

VOLEJTE: 732 627 288

Evropské miliony do regionu

GRAFICKÝ NÁVRH
ŠTOČKU ZDARMA
Více na: 602 782 272

Epopej zatím zůstává
/Moravský Krumlov/ Praha opět prodloužila Moravskému Krumlovu nájemní smlouvu o Slovanské epopeji. Na žádost krumlovské radnice o prodloužení smlouvy přišla kladná odpověď, s termínem pouze do
30. června 2010. Takže další žádost krumlovští radní už mohou vkládat
do listovní obálky. Největší aktivista - pražský radní Milan Richter několik let bojoval o převezení Epopeje do Prahy, tak, jak si přál Alfons
Mucha. Podmínky pro vystavení pláten však nikdy nebyly splněny,
a tak expozice má své místo stále v Moravském Krumlově. Milan
Richter se na sklonku loňského roku stal náměstkem primátora a „starost“ o Muchovu Epopej převzal Ondřej Pecha. Vzhledem k tomu, že
výstavní pavilon pro Muchova plátna jen tak rychle nepostaví, mohou
/abé/
se touto nádherou kochat návštěvníci Moravského Krumlova.

Volby budou poslední
květnový víkend

Je konec všem spekulacím. Termín voleb do Poslanecké sněmovny
vyhlásil 5. února prezident České republiky Václav Klaus na poslední
květnový víkend. „Po zevrubném zvážení všech aspektů a po konzultacích s politickými představiteli jsem se rozhodl vyhlásit volby do
Poslanecké sněmovny v termínu 28. - 29. května 2010. Vyhlášení voleb
je kontrasignováno /pozn. red.: kontrasignováno = spolupodepsáno/
předsedou vlády Janem Fischerem. Termín voleb jsem zvolil co nejblíže ke konci volebního období dosavadní Poslanecké sněmovny, abych
předešel spekulacím, že jinak nastavený termín může být pro některé
politické subjekty výhodný, či naopak nevýhodný, a abych nekrátil
poslancům jejich volební období“, uvedl ve svém prohlášení prezident
Václav Klaus. V rozpoutání boje jednotlivých stran o voliče tedy má
své cílové datum. Do té doby nás čeká pořádná dávka agitačních billboardů, reklam, rozhovorů, mítinků, besed a utracených milionů. /mape/

Neodkládejte povinnou
výměnu řidičáků

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. Řidičáky je možno vyměnit na určeném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa
trvalého pobytu. Žádosti o vydání řidičského průkazu jsou k dispozici
na pracovišti obecního úřadu. S sebou je nutno vzít platný doklad
totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou barevnou nebo černobílou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který
podléhá povinné výměně. Nový řidičák je hotov do 20 dnů od podání
žádosti, případně do 5 pracovních dnů od podání žádosti, ale po úhradě správního poplatku 500 Kč, jinak je dle legislativy povinná výměna řidičáků od správního poplatku osvobozena. Výměna řidičského
průkazu by se rozhodně neměla odkládat. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince 2010)
lze očekávat na úřadech zvýšenou kumulaci řidičů a nezapomínejte,
/mape/
že vyřízení žádosti o vydání ŘP trvá až 20 dnů.

/Kraj/ Nově schválené miliony z Evropské unie skončí
také v našem regionu. Rozhodl
o tom Výbor Regionální rady
Jihovýchod na svém jednání
na Vysočině.
Pro Jihomoravský kraj půjde
dalších 238,7 milionu korun
dotací na 19 projektů převážně
z oblasti služeb v cestovním
ruchu, dopravní infrastruktury.
Mimo jiné se dostane také na
Moravský Krumlov, kde budou
financovány dva projekty. Jedním

je revitalizace centrální části pro
autobusovou dopravu za 32,6 milionu a druhým vybudování dopravního uzlu IDS za 11,3 milionu.
Dalším úspěšným žadatelem je
městys Olbramovice, který získal
5,7 milionu na víceúčelové hřiště.
To ale ještě nemusí být konec.
„Zhruba do měsíce nás ještě
čeká rozdělení dalších zhruba 120
milionů korun na cyklostezky a
200 milionů korun na pořízení
ekologických autobusů,“ řekl
hejtman Michal Hašek. /mask/

/Brno/ Novou koncepci placení jízdného mají na stole samosprávné orgány JM kraje a města
Brna. Podle ní by se měly přestat
používat papírové jízdenky. Ty
by měly být nahrazeny bezkontaktními čipovými kartami.
„V současné době probíhá
projednávání projektu čipových
karet v samosprávných orgánech

Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Po odsouhlasení
bude projekt představen veřejnosti,“ vysvětlil Květoslav Havlík ze
společnosti KORDIS JMK, která
nový systém navrhla a bude ho
realizovat do praxe. Pokud vše
dopadne dobře, měli bychom
čipovými kartami začít platit
od začátku příštího roku. /mask/

Doprava na čipové karty

Smlouva byla podepsána
/Ivančice/ To, že Moravané
a Slováci nikdy nezapomenou
na společnou minulost a plánují
stále společnou budoucnost,
dosvědčuje i partnerská smlouva
mezi městy Ivančicemi a Stupavou, která byla uzavřena dne 20.
ledna. Podpis smlouvy byl završením spolupráce, která probíhá
mezi oběma městy přes deset let.
Kdo učinil první krok? Byli
to členové legendární organizace Chryzantéma Jižní Morava,
kteří začali ve Stupavě připra-

vovat výstavu chryzantém u
příležitosti „Dnů zelá“. Slovo
dalo slovo a stupavští občané
začali navštěvovat město královské Ivančice. Právě díky
zálibě v krásných květinách
došlo k navázání užších vztahů
mezi oběma městy. Později se
začala prohlubovat vzájemná
spolupráce i v jiných sférách
a v rámci mikroregionu. Obě
města se vzájemně podporují i
při propagaci na různých společenských akcích. Petr Sláma

Bojují proti vandalům
/Oslavany/ Kmen Vandalů byl
pohromou pro celý starověký
svět. Kam šlápli, tam sedm let
tráva nerostla. Všichni si odechli,
když konečně zmizeli ze scény.
Bohužel, naše zlatá mládež,
která si ráda bere příklady z historie, je s oblibou napodobuje.
Zničené fasády domů, vyvrácené
popelnice a zničený veřejný majetek má všem připomenout hrdinné činy tohoto kmene. Dokáže
je někdo zastavit?

V Oslavanech se o to pokusili.
Městská policie s Policií ČR vytvořily společné hlídky a kontrolují především podávání alkoholu
mladistvým. Dále monitorují pohyb dětí ve večerních hodinách.
Tato taktika přinesla i svoje
první ovoce. Strážníkům a policistům se podařilo rozkrýt první
skupinu vandalů. Jeden z mladíků skončil ve vazbě a druhý
se léčí ze své závislosti v detoPetr Sláma
xikačním centru.

náhled plánované rekonstrukce

Podpořte svou památku
/Region/ Soutěž o nejlépe opravenou památku, kterou vyhlásil
Krajský úřad Jihomoravského kraje, je ve své polovině. Ještě do konce
února můžete prostřednictvím sms dát svůj hlas jedné z třiceti nominovaných památek, které byly v průběhu loňského roku opraveny.
Na webových stránkách http://ias.kr-jihomoravsky.cz/kultura/ si
můžete prohlédnout všechny nominované objekty i stav hlasování
veřejnosti. Náš region v soutěži zastupují tyto památky: křížová cesta
a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích, brána zámeckého
parku v Miroslavských Knínicích, kaple sv. Markéty v Rybníkách
a těžní věž ve Zbýšově. Krajský úřad formou soutěže chce nejen finančně ocenit nejlépe vydařené restaurátorské a stavební práce, ale i
přiblížit veřejnosti mnohdy zapomenuté kouty našeho regionu. Pokud
Vás některá památka zaujme, neváhejte ji zaslat svůj hlas. Jednoduchý
postup naleznete na již zmíněných webových stránkách Odboru kultu/mape/
ry Jihomoravského kraje. Cena sms je 3 koruny.

Strážnící dostali pochvalu

/Moravský Krumlov/ Spáchaných přestupků v dopravě i proti
veřejnému pořádku neustále přibývá. Daří se je však díky změně
organizace a technickému vybavení lépe odhalovat a řešit. Tuto informaci dostali zastupitelé prostřednictvím předložené Zprávy o činnosti
Městské policie v Moravském Krumlově. Z ní dále vyplývá, že oproti
roku 2008 stoupl počet administrativních úkonů téměř dvojnásobně. V
roce 2008 řešili strážníci 480 oznámení a v roce 2009 to bylo již 850
různých úředních záznamů. Vloni bylo řešeno 1268 přestupků, což je
asi o dvacet procent více než v roce předešlém. Na pokutách se vybralo 485.500 korun, z toho o 237.500 korun se „postaral“ radar střežící
rychlost automobilů projíždějících městem.
Městská policie se v loňském roce také zabývala preventivní činností. Zahájila program určený především starším občanům „Jak se nestat
obětí trestného činu“. V Domě s pečovatelskou službou uspořádali
besedu zaměřenou na bezpečnost v bytě a ve městě. Na závěr besedy
MěP nabídla v rámci akce „Jak lépe zabezpečit svůj byt“ zajištění bezpečnostních prvků na vchodové dveře do bytů a domů.
Městská policie úzce spolupracuje s příslušníky policie státní především v oblasti prevence požívání psychotropních a návykových látek.
Společně se také zúčastnili několika akcí, kde kromě výzbroje, výstroje
a zásahového vozidla předvedli ukázky zásahů.
Za svou práci získali strážníci od zastupitelů pochvalu - prozatím
/mape/
v podobě vyslovení uznání. Snad budou oceněni i finančně.
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Slůvko v názvu kraje bude za pár milionů

Slovo úvodem

SVÁTEK ZAMILOVANÝCH
Když se podívám do kalendáře, různými svátky se to tam jen
hemží. Je stále co oslavovat. V průběhu historie jedny svátky vznikaly
a druhé mizely po zásluze v propadliš� času. Neznám nějakou dobrou duši, dodnes věrnou zlotřilým Habsburkům, která by oslavovala
jejich vítězství na Bílé hoře (taky to byl svého času státní svátek).
Některé svátky jsou naše a další byly importovány společně se znovu
nastupujícím kapitalismem. Jedním z nich je svátek zamilovaných
nazvaný jménem svatého Valentýna.
Zlé a nepřející jazyky o něm praví, že si ho vymysleli zdatní američ�
obchodníci, jako náplast na propad zisků mezi Vánocemi a Velikonocemi. Je to pravda nebo pomluva? Svátek svatého Valentýna je pravděpodobně odvozen od svátku Luprecalia slavného ve starověkém Římě.
V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény
mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž
jméno si vytáhl, se měla stát jeho milou v následujícím roce. Legenda
také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna
až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým
vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat
doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně
oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven - 14. února. Svátek
Luprecalia splynul s oslavami mučednictví svatého Valentýna a vznikl
roman�cký svátek, který je nyní 14. února slaven.
Záhadou ovšem zůstává postava tvrdohlavého kněze. Jedna verze
o něm praví, že Valen�n byl původem urozený Říman. Přibližně roku
203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech byl pozván do Říma.
Valen�n následně uzdravil zázračně syna významného patricie. Proto
se tento c�hodný muž spolu se svou domácnos�, svými třemi žáky,
urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valen�na pokř�t. Senátoři začali za to Valen�na nenávidět a na prefektův
rozkaz byl uvržen do žaláře. Z něho pak byl jedné noci vyveden a sťat.
Jeho bývalí žáci, Prokulus, Efebus a Apolonius, přinesli jeho tělo do
Terni a pochovali je tu v kostele. Přesný rok smr� sv. Valen�na není
znám, uvádějí se tři možnos�: 269, 270 a 273.
Sv. Valen�n byl vzýván za ochránce pro� pakostnici a padoucnici,
a to z následující příčiny: Za kruté zimy přišel k němu chudě oděný
a mrazem skoro ztuhlý muž. On jej těšil laskavě, svlékl svůj šat a oblékl
naň. Téhož dne však vrá�l mu šat jakýsi nebeským jasem zářící jinoch
řka: „Zde jest oděv, kterým jsi dnes Ježíše samého podaroval; za to
propůjčil � milost hoji� dnu a padoucnici.“
Valen�n byl muž bezesporu významný a svoje svatořečení si bezesporu zasloužil. Jak je to však s obnovou jeho svátku? I na to najdeme
vysvětlení. Pan Walter Sco�, výrobce vánočních přáníček, se octl na
prahu bankrotu. Vzhledem k tomu, že to byl muž bystrý a podnikavý,
vymyslel obnovu tradice sv. Valentýna. Jeho společnost do dvou let
ztrojnásobila své zisky. Tak byla obnovena v USA počátkem 20. stole�,
tradice svátku sv. Valentýna a rozlétla se do celého světa.
Buď jak buď, svátek je tady. Kupujeme svým milým čokoládu,
kvě�ny nebo i jiné poněkud in�mnější dárečky. Já tento svátek neslavím. Mám raději Karla Hynka Máchu a jeho Máj. Líbám svoji ženu
pod rozkvetlou třešní. Ale řečeno našimi předky : „Pro� gustu žádný
dišputát!“ A tak to má být.
Petr Sláma

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

DUBOVÉ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO

12.02.2010

/Vysočina/ S novým nápadem přišlo vedení kraje
Vysočina. Chtějí přejmenovat
kraj „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“. Změna názvu kraje
a přidání jednoho slova bude zásah do ústavního zákona a v neposlední řadě bude i něco stát.
Vysočina jako jediný ze čtrnácti krajů, tedy kromě Prahy, nemá
ve svém názvu slovo kraj. „To
činí velké komplikace při uzavírání smluv s obchodními partnery
i občany Vysočiny. Významným
důvodem jsou také zápisy do
katastru nemovitostí, kde je bezchybný název nutností k zapsání
nemovitosti,“ objasnil aktivitu
hejtman Jiří Běhounek.
Přitom podle slov lidí, kteří již
dříve kraj vedli, neměli s názvem
žádné zásadní problémy. Ale problém snad přišel až se zavedením
datových schránek. Stávají se
třeba omyly, kdy některé datové
zprávy pro Katastrální úřad Vysočiny končí v datové schránce
Vysočiny. I když v tomto případě
jde spíše o nepozornost a nezvyk.

Praxe si vynutila název Vysočina dále specifikovat. Jak
již bylo řečeno, prosté označení
Vysočina bez dalšího vymezení
komplikuje namnoze určení, zda
se nejedná např. o obchodní organizaci nebo výrobek, eventuálně geografický pojem. Ujalo se
tak vedle oficiálního a ústavního
určení názvu Vysočina užívání
v podobě kraj Vysočina.
„Tento postup je ovšem rozporuplný. Nelze jakkoli podobnou
praxí překonávat vyjevenou nepřesnost ve vystupování našeho
kraje, a vůbec již ne navenek.
Tak, jak osvědčují zkušenosti
KrÚ, není akceptovatelný jakýmkoli přídomkem v rozporu s citovaným ústavním zákonem a doplňovat toto označení Vysočina
zejména v řízení před soudy, při
zápisech práv do katastru nemovitostí, v daňovém řízení, statistice,
v označení kraje jako strany do
smluv,“ uvedl Drahoslav Oulehla, předseda legislativního výboru
a člen zastupitelstva Vysočiny.
Jedinou cestou jak tuto situaci

napravit a uvést název kraje do
souladu s prakticky užívaným
tvarem je pak změna ústavního
zákona. Proto rada kraje návrh
změny názvu předložila krajskému zastupitelstvu s doporučením

předložit návrh změny ústavního
zákona a zastupitelstvo tento
návrh schválilo.Reálně lze tedy
očekávat, že ke změně na plný
název Kraj Vysočina dojde ještě
v tomto roce.
/mask/

Krumlov bojuje o Zlatý erb
/Moravský Krumlov/ V krajském kole soutěže Zlatý erb 2010 o
nejlepší webové stránky města a obce se letos utká 10 měst, 16 obcí
a 10 provozovatelů elektronických služeb. Informoval o tom předseda
jihomoravské krajské poroty Jan Forbelský, podle kterého má porota
krajského kola ukončit svoji práci 25. února.
Do soutěže se zbrusu novými webovými stránkami přihlásilo také
město Moravský Krumlov - www.mkrumlov.cz. Původní stránky dostaly kompletně nový kabát a bylo změněno členění jednotlivých kategorií. Stránky byly doplněny přehledným kalendářem s informacemi o
připravovaných kulturních, sportovních či společenských akcích.
Město se prezentuje prostřednictvím nové podoby webových stránek
od 11. ledna 2010. Na publikování informací webu města se podílí přibližně 15 osob (vedoucí odborů, pracovnice sekretariátu, informatici,
ředitelé příspěvkových organizací), s tím, že informace jsou denně
zasílány administrátorovi, který zajišťuje jejich zveřejnění. Tato aktualizace přijde přibližně na 42.000 korun ročně. Vedení domény mkrumlov.cz, kterou město vlastní od roku 2002, stojí cca 6.000 Kč ročně.
Na úvodní stránce městského webu nechybí přímý odkaz na turistický portál (www.dokrumlova.cz) a Muchovu Slovanskou epopej
(www.epopej.cz), které byly nově vytvořeny v roce 2009.
/mape/

Projekt Rubikon - jak čelit riziku sázení mladistvých?
/Region/ Do jihomoravských
škol vstoupil nový preventivní
projekt Rubikon, zaměřený na
téma dodržování zákonů a problematiku sázení mladistvých.
Projektu se od února do června
zúčastní 14 000 žáků a pedagogů
ze 42 základních škol a víceletých gymnázií v regionu.
Rubikon je především preventivní program, který ukazuje, jak
se dá prožitkově a zábavně čelit
negativním jevům, se kterými
se dnešní dospívající setkávají.
Jedním z nich je právě riziko
sázení mladistvých.
Iniciátorem a podporovatelem

Salon IDEÁL, nám T.G.M. 49
Moravský Krumlov
PEDIKÚRA,
MANIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ,
POTAŽENÍ
PŘÍRODNÍCH
NEHTŮ GELEM
Ivana Macků
tel.: 733 328 803

KOSMETIKA,
PERMANENTNÍ
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
DEPILACE, ÚPRAVA
A BARVENÍ ŘAS
A OBOČÍ, atd.
Monika Škrdlíková
tel.: 608 632 433

projektu je Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS),
realizátorem kladenské občanské
sdružení Aisis a sedm středisek
volného času JM kraje.
„Nepřejeme si, aby se děti a
mladiství dostávali do sázkového
prostředí, které je určeno výhradně dospělým. Proto jsme Rubikon
iniciovali,“ říká Marek Herman,
výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek.
Žáci v Rubikonu dojdou vlastním úsilím k poznání, v čem je
pro mladé lidi sázení nebezpečné
a jak mu nepodlehnout.
„K tomu nám pomáhají různé

modelové situace, cvičení a disciplíny, kde žáky učíme zodpovědně se rozhodovat a volit přijatelná
řešení. Vsadit si, nebo nevsadit, je
také rozhodnutí a žáci si vlastním
prožitkem přicházejí na to, co lze
v nezodpovědné sázce ztratit a
jak se tomuto pokušení bránit,“
vysvětluje Petr Vinš, ředitel projektu ze sdružení Aisis.
Výuka ve školách vyústí v interaktivní soutěž, která v systému školních, oblastních a krajských kol dovede ty nejlepší až
do Senátu na slavnostní setkání
se zákonodárci.
„Soutěž je ušitá na míru této

věkové kategorii a zúročí to, co
se žáci před tím naučí v hodinách.
Znalost zákonů, rozhodování
v týmu, prezentovat a obhájit svůj
názor nebo si na vlastní kůži ověřit, že sázení není pro ně vhodnou
cestou k zábavě nebo rychlému
zbohatnutí,“ říká Simona Chabinová, krajská koordinátorka
Rubikonu z SVČ Ivančice.
Za „ivančický“ region se projektu pod vedením Simony Chabinové zúčastnily školy: ZŠ TGM
Ivančice, ZŠ VM Ivančice, Gymnázium J. Blahoslava Ivančice,
ZŠ Oslavany, ZŠ Dolní Kounice,
a ZŠ Střelice.
/abé/

Žaluzie Koblížek

SATELITY - ANTÉNY

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

DŘEVO

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

603 576 656

» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků od 3.990 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

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

STŘIH, styling, foukaná

všechny délky vlasů za 298,- Kč

MASÁŽ - záda+krk za 189,- Kč
čokoládová, medová, konopná +50,- Kč
Akce platí: do 31. 3. 2010, 8.00-14.00 hod.

STUDIO CAROL

Růžová 3, Ivančice
Tel.: 546 451 515, 777 848 714
www.studiocarol.cz

AUTOSKLA

smluvní partner

v délkách
25, 30 a 50 cm.
skládané

1.100 Kč / 1prm
volně sypané

850 Kč / 1sprm
Iveta Norková
Čermákovice 15

tel.: 776 274 041

AKCE: Ke každému čelnímu sklu 3 litry kapaliny
do ostřikovačů (pla� do 31. 3. 2010)

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA
POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU
Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91 Ivančice
e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

12.02.2010
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Radek John v Ivančicích představil Věci veřejné Vinaři dostanou pět milionů
/Ivančice/ Publicista, moderátor, spisovatel, scenárista a nově
také politik. Tak to je Radek
John. Veřejnost měla příležitost
se s ním setkat na besedě 4. února v Ivančicích. Sál Besedního
domu byl zaplněn takřka do
posledního místa. Většina oče-

kávala charismatického muže
známého především z televizní
obrazovky, kde dlouhá léta plnil
roli investigativního novináře.
Určitě se nespletli.
Radek John naprosto neformálním projevem publikum zaujal
na více jak dvě hodiny. Zkušený

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Ve středu 20. ledna bylo rozhodnuto o odstavení 3. bloku JE Dukovany. Příčinou byla netěsnost na potrubí odkalu u parogenerátoru č.
4. Poškozené potrubí je v neobslužném prostoru, kde nelze provádět
opravu za provozu. Vzhledem k velikosti netěsnosti v řádu několika
desítek litrů za hodinu nebylo možno čekat do řádné odstávky bloku
na výměnu paliva, a proto padlo rozhodnutí netěsnost opravovat ihned.
Vzniklá závada neohrozila bezpečnost jak obsluhy, tak ani životního
prostředí v okolí elektrárny a neunikla při ní žádná radiace. Předpokládaná doba opravy byla odhadnuta na jeden týden. Opravářům se však
dařilo, a tak již 25.1. v podvečer byl 3. blok na jmenovitém výkonu.
A ještě několik slov o tom, co elektrárnu čeká v tomto roce. Jsou
to především pravidelné odstávky na všech blocích: 3. RB: 28.2.-1.4.
a 30.10.-23.11., 2. RB: 18.4.-8.5., 1. RB: 12.9.-2.10. a 4. RB: 10.10.30.12. Koncem roku bude souběžně odstaven 3. a 4. blok, což je méně
obvyklé, ale umožní to provedení oprav a revizí společných zařízení,
v tomto případě systému technické vody. Po ukončení odstávky na 4.
bloku dojde ke zvýšení jeho výkonu ze 460 MW na 500 MW. Dosažení
tohoto výkonu se však dočkáme až na počátku roku 2011, a to po provedení všech potřebných zkoušek a testů.
Nejen prací bude letos žít elektrárna. Je tomu již 25 let, co byl
spuštěn 1. blok. S tím bude souviset celá řada akcí pro zaměstnance
i veřejnost. Toto výročí je dobrou příležitostí k připomenutí historie
její výstavby a současně k pohledu do budoucnosti energetického uzlu
Dukovany.
7.2.2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

rétorik se ve svém úvodním slově
dotkl bolavých míst současné
i minulé politické scény. Bez
komentáře nezůstalo zdravotnictví, důchodová reforma, nezaměstnanost, státní dluh, hrozivý
rozpočet, ani nákup „Grippenů“.
Vše okořeněné slovy jako zloději,
úplatky, korupce a podobně.
Na žádné parlamentní straně po
jeho výkladu nezůstala nit suchá.
Skoro by se dalo říci, že na české
politické scéně, potažmo v celé
naší společnosti, je vše špatně.
Souhlasné přikyvování veřejnosti
v sále tomu jen nasvědčovalo.
Vtipy na adresu politiků a korupčních skandálů odvozené z

kruté skutečnosti pak u publika
vyvolávaly smíšené pocity údivu,
smíchu a někdy i zloby.
Radek John je předsedou strany
Věci veřejné (VV). Strana, která
bez Radka Johna byla většině mimopražských zcela neznámá, dnes
také díky Johnovi získává stále
více příznivců. Politika strany je
na první pohled dravá, přímočará
a hlavně jiná než ta ostatní.
Kdo by se chtěl blíže seznámit
s politickou stranou Věci věřejné
může tak učinit prostřednictvím
webových stran, nebo kontaktní
osoby pro Věci veřejné: Jiří Kuželka, tel.: 608 822 984, e-mail:
kuzelkajiri@seznam.cz. /mape/

/Kraj/ Vinařský fond České republiky dostane letos z jihomoravského krajského rozpočtu dotaci ve výši 5 milionů korun na rozvoj
vinařství a vinohradnictví na jižní Moravě. Kraj každoročně podporuje činnost Vinařského fondu ČR. Do roku 2008 byla každoroční
podpora zhruba do tří milionů korun, v loňském roce kraj jako protikrizové opatření pro naše vinaře nabídl rekordní částku osmi milionů
korun. Na každou korunu, která jde do Vinařského fondu, přidává
jednu korunu i Ministerstvo zemědělství ČR.
„Na loňských osm milionů z krajského rozpočtu přijde osm milionů
z ministerské pokladny letos. To, že jsme nyní schválili pětimilionovou
dotaci, neznamená, že by vinaři dostali letos od kraje méně. Rozdíl,
tedy tři miliony korun, bude vyplacen prostřednictvím samostatného
dotačního programu, který vyhlásíme do konce února. Nabídneme našim
vinařům možnost, aby se v jeho rámci mohli ucházet o přímou podporu
nejrůznějších vinařských akcí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
/abé/

První mléko z automatu
/Kraj/ První tři žadatelé o dotaci na pořízení mléčných automatů jeden soukromě hospodařící zemědělec a dva zemědělští velkovýrobci
- získají podporu Jihomoravského kraje v celkové výši 276.000 korun.
Rozhodla o tom Rada JM kraje, která projednala a schválila první tři
žádosti zemědělských prvovýrobců o příspěvek z dotačního programu Podpora pořízení mléčných automatů, schváleného Radou JMK
loni v prosinci. Dotační program je určen pro evidované zemědělské
podnikatele, kteří splňují podmínky stanovené dotačním programem.
Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 tisíc korun, minimální
výše dotace je poloviční. Spoluúčast žadatele z vlastních prostředků je
minimálně 50 procent z celkových uznatelných výdajů na danou akci.
„Zatím byly kladně posouzeny tyto tři žádosti, další jsou v tuto chvíli
administrovány naším Odborem regionálního rozvoje. Předpokládám,
že postupně budou přicházet další žádosti. My je budeme moci vykrýt finančními dotacemi až do celkové částky 1,5 milionu korun, jak
schválilo krajské zastupitelstvo v rámci podpory zemědělství v kraji,“
řekl hejtman Michal Hašek. První automat na čerstvé nepasterizované
kravské mléko v Brně stojí před vchodem do hypermarketu s potravinami v nákupním centru Olympia v Modřicích.
/abé/

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV
Audi A4 1.9 TDI, bez eko popl.
Klimatronic! Rok v. 1997
tach. 198 000 km, STK 01/2011
Cena 79.000 Kč

BMW 330D
Maxi výbava! Rok v. 2000
tach. 182 000 km, STK 11/2010
Cena 168.000 Kč

Citroen C3 1,4 HDi Exklusive
Skvělý tech. stav! Rok v. 2003
tach. 148 000 km, STK 02/2012
Cena 111.222 Kč

Fiat Stilo 1.6 16V Aktive
TOP stav! Rok v. 2003
tach. 85 000 km, STK 02/2012
Cena 115.500 Kč

Ford Fiesta 1.25 16V Fun
Centrál, el. okna! Rok v. 1997
tach. 114 000 km, STK 02/2012
Cena 44.500 Kč

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS
TOP stav! Rok v. 2004
tach. 112 500 km, STK 01/2012
Cena 245.900 Kč

Lancia Y 1,1i
Centrál, imobilizer! Rok v. 2000
tach. 123 200 km, STK 02/2012
Cena 45.900Kč

Lexus IS 200
Nebourané! Rok v. 1999
tach. 120 000 km, STK 02/2012
Cena 149.990 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD
Skladem 3ks! Rok v. 1998 - 2000
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena od 70.000 Kč

Mazda 5 2.0i Maxi výbava
+ Keyless-go! Rok v. 2005
tach. 48 700 km, STK 11/2011
Cena 290.000 Kč

Mazda 6 Kombi 2.0 CD
TE PLUS Xenon Bosse.
Předváděcí vůz! Rok v. 2009
tach. 21 000 km, STK 02/2012
Cena 519.000 Kč +DPH

Mazda CX-7 Emotion 2.2D
a další modely CX-7! Rok v. 2009
tach. 500 km, STK 02/2012
Cena 592.000 Kč + DPH

Mazda Demio 1.5i Exklusive
Nadst. výbava! Rok v.12/2001
tach. 124 700 km, STK 02/2012
Cena 119.000 Kč

Mazda MPV 2.0 MZR-CD Klima
Webasto, 7 míst! Rok v. 2002
tach. 180 600 km, STK 12/2011
Cena 190.000 Kč

Mercedes Benz A 180CDI
Stav nového vozu! Rok v. 2004
tach. 110 890 km, STK 02/2012
Cena 249.990 Kč

Nissan Primera 1.6i 16V Klima
servisní knížka! Rok v. 1999
tach. 165 000 km, STK 11/2011
Cena 74.000 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Comfort
Pack. Maxi výbava! Rok v. 2002
tach. 144 000 km, STK 02/2012
Cena 128.900 Kč

Renault Twingo 1.2i Nízké
provozní náklady! Rok v. 1998
tach. 119 000 km, STK 02/2012
Cena 34.800 Kč

Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-i
Dual 2WD Nový vůz! Rok v. 2010
tach. 0 km, STK 02/2012
Cena 336.900 + DPH

VW Golf 1.9 TDI, klimatronic!
Po kompl. servisu, Rok v. 2001
tach. 160 000 km, STK 02/2012
Cena 148.900 Kč

VW Lupo 1.0i Klima!
Rok v. 1998
tach. 77 200 km, STK 02/2012
Cena 73.000 Kč

Otevřeno: PO-PÁ 9:00-18:00, SO 9:00-13:00, NE po tel. domluvě! Tel.: 736 625 272 E-mail: prodej@piras.cz www.car4me.cz

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zastupitelstvo města - nebo fraška?
Byla jsem po delší době na zasedání zastupitelstva našeho města, zvědavá, co se děje nového. Jeho průběh mne velmi nemile překvapil.
Starosta města pan Mokrý zahájil obvyklým způsobem. Hned ve
druhém bodu - interpelacích - dostal slovo pan Šotner a „postaral se“
s dalšími o více než dvouhodinové vystoupení, které bylo plně v jeho
režii. Zarazila mne jedna věc: materiály pro jednání zastupitelstva se
podle mne musí posílat zastupitelům v dostatečném předstihu, aby se
mohli na projednávané body připravit. Jak je možné, že pan Šotner před
jednáním rozdával nějaké písemnosti pouze některým z nich a způsobem, nevhodným pro zastupitele, který se vymyká zdravému rozumu
(používal výrazy jako chlastačka, žranice, okřikoval další zastupitele
- zástupce občanů), je přesvědčoval o podrazech a nečestnosti starosty
a úředníků. Paní Novotná se podivovala nad starými dveřmi v mateřské
škole a spojovala to s fondem vedení města na občerstvení a dary. Stejně
bych já mohla se stejnými dveřmi spojovat odměny těch zastupitelů,
kteří mají pracovat ve výborech a komisích a někteří se ani nesejdou.
Po několika marných pokusech většiny zastupitelů o pokračování
věcného jednání zastavil toto nesmyslné a řvavé divadlo, zakončené
návrhem na odvolání starosty, pan Ptáček s tím, že usnesení ZM - úkol
pro kontrolní a finanční výbor ve věci služebních jízd - byl splněn, ale
další materiál, vzniklý soukromou aktivitou skupiny vedené panem
Šotnerem, dostalo asi šest zastupitelů s tím, že má sloužit k odvolání
starosty. Pan Ptáček řekl, že mu hodina nepomůže, aby si všechno prostudoval, a že o tomto materiálu bez usnesení zastupitelstva města nelze
jednat. Nakonec navrhl, aby se hlasovalo o návrhu pana Šotnera odvolat
starostu z funkce a zasedání se mohlo pohnout dál.
Před hlasováním vystoupila paní Kudrová s tím, že všichni, kteří starostu neodvolají, jsou jeho spoluviníci. Za všechny jsem si všimla okamžitých
reakcí pana Zpěváka a pana Langa, kteří označili takové způsoby za nepřípustný nátlak. Vážím si jich za tyto postoje. Hlasování o svém odvolání
řídil starosta sám. Pro jeho odvolání bylo osm zastupitelů, proti nebo se
zdrželo deset zastupitelů. Moravský Krumlov má jedeadvacet zastupitelů.
Neumím pochopit, jak může zastupitelstvo přes dvě hodiny přihlížet
takové frašce o věcech, které mají řešit výbory, před nimiž napadenému
starostovi musí být dána možnost obhájit se a podobně. Ostatní body,
týkající se chodu města a všech občanů, byly pak projednány za dvacet
minut. Ptám se, v jakém zájmu a kterých občanů pan Šotner a ostatní jednají? Nabyla jsem dojmu, že je to vyřizování osobních účtů a záští. Takto
někteří z nich jednají již kolikáté volební období.
Vždycky jsem si myslela, že v radě a v zastupitelstvu města jsou moudří, inteligentní a slušní lidé – ti nejlepší z nás. Pan Šotner, paní Novotná
a paní Kudrová dokázali pravý opak, další se jim podařilo zavádějícími
podklady a jejich výkladem přesvědčit na svou stranu.
Zasedací místnost našeho města je dost velká. Jednání zastupitelstva
města jsou veřejná. Přijďte se také podívat, jak jednají ti, kterým jste dali
své hlasy. Uslyšíte slovník a způsob jednání, který se hodí spíš do putyky
(chlastačka, žranice a další vulgarizmy, hádavý křik, osočování, neúcta
k lidem) a ne do městské sněmovny. Před takovými lidmi nás Bůh
ochraňuj - a komunální volby se blíží.
Eva Tesařová

Rekordní Tříkrálová sbírka
/Region/ Počátkem ledna 2010 opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila již podesáté. Tříkrálová sbírka 2010 se
konala v rozmezí 1. - 14. ledna. Koledování je však závislé na místních
zvyklostech a také počtech skupinek, které bude mít místní Charita k
dispozici. Jsou oblasti, obzvláště tam, kde je tento lidový zvyk stále
živý, kde se koledovalo pouze 6. ledna. Řada Charit také koledovala jen
o víkendu 8. - 10. ledna 2010. Koledníci vysbírali do celkem patnácti a
půl tisíce kolednických pokladniček částku 67,526.663 korun. Letošní
rok tak přinesl v dosavadní historii sbírky rekordní výsledek.
„Výsledek Tříkrálové sbírky nás velmi mile překvapil a povzbudil.
Takový nárůst oproti loňskému roku jsme opravdu nečekali, a myslím, že je
to i významný argument na názory pesimistů, že česká veřejnost je k nouzi
svých bližních netečná,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR.
Jak přispěly jednotlivé obce a jak bude naloženo s vybranými
penězi, můžete zjistit na webových stránkách ww.trikralovasbirka.cz
a na stránkách jednotlivých diecézí.
/abé/
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Lov na dírkách v Krumlově § Advokátní poradna
Lidé, kteří vyrazili během
mrazivých víkendů na procházku na „Vrabčák“ v Moravském
Krumlově, asi nevěřili vlastním
očím. V mrazech, které mnohdy
atakovaly -20 `C, se na rybníce
pohybovaly či posedávaly skupinky rybářů.
Opravdu se nejedná o chybu
tisku, či blouznění pisatele. Rybářům z MO MRS Moravský
Krumlov se podařilo získat povolení na lov na dírkách, a proto
mohli přivítat do našeho města
zájemce o tuto rybolovnou techniku z různých koutů republiky.
Z historického pohledu není
sportovní rybolov na dírkách žádnou novinkou. Historické zmínky
o lovu pod ledem se datují již
k roku 1883 a 1885 (vyhlášením
c.k. místodržitele pro Království
české, kde jsou uvedena opatření
ku zvelebení rybářství ve vodách
vnitrozemských).
Bohužel od roku 1938 vyhláška zemského prezidenta tento
způsob rybolovu zakazuje. O
tomto zákazu se mezi rybáři
dlouhá léta diskutuje. Příznivci
zákazu argumentují rušením ryb
při zimování, podsekáváním
ryb, nebezpečím utonutí atd.
V minulosti se společnosti také
nelíbilo, že „vášniví rybáři utí-

kali od svých povinností k vodě
a že se vystavovali nachlazení
a tudíž nemocem“.
Dnes nelze jednoznačně říci,
co vedlo kdysi k úplnému zákazu lovu ryb pod ledem. V současnosti tato rybolovná technika
zažívá renesanci. Jsem přesvědčen, že zákonodárci pochopí,
že při vhodném výběru nádrží
či rybníků je plošný zákaz zcela neopodstatněný. V mnoha
zemích se tomuto rybářskému
sportu věnují tisíce lidí.
V
Moravském
Krumlově
probíhá díky vstřícnému postoji města lov na rybníce, jehož
obsádku tvoří výhradně pstruh
duhový, který je v zimním období
velmi aktivní. Otvory do ledu jsou
vyvrtány speciálními vrtáky a lov
je prováděn krátkými udicemi
s různým typem nástrah. Samozřejmostí je bezpečnost rybolovu,
kdy je nutné sledovat tloušťku
ledu, a to především na přítoku.
Věřím, že díky iniciativě
krumlovských rybářů a uvážlivému postoji všech dotčených
orgánů zažije mnoho příznivců
zimního rybolovu na „Vrabčáku“
hodně úspěchů. Loví se každou
sobotu a neděli, více informací můžete získat na telefonu:
731 491 208. Petrův zdar. /JK/

HOSPODY A HOSPŮDKY

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

JEŠTĚ JEDNOU STŘEDOVĚK

Doufám, moji milí čtenáři, že mě nebudete podezřívat z přílišné příchylnosti k různým brněnským tavernám a odvrácení se od hospůdek
našeho rodného kraje. Nebojte se. Vrátím se zpět. Ale s dovolením,
ještě bych se zmínil o jedné, která si zasluhuje širší pozornosti a potom
šupky dupky zpět k milované Jihlavě, Oslavě a Rokytné.
Dávné časy. Brněnská restaurace, kde opět zmizíte v propadlišti
dějin. Ale ne pouze do třicetileté války, jak tomu bylo v případě
brněnského L.A.G. . Zde vládne opravdu temný středověk. Hostěnice
je umístěna v ponurých sklepních prostorách, kde můžete potkat ducha
hostinského, který šidil hosty a byl následně městským právem utopen
ve Svratce. Můžete se usadit u stolu rezervovaného ctihodným měšťanům nebo posedět na místě městského kata. Podle libosti. Starobrno je
zde čepováno do pálených džbánků, které ho umí udržet řízné a chladné. Na výběr je zde z několika druhů menu, ke kterému je servírováno
zdarma i pití. Ovšem, co je zde nejlepší, umí uspořádat i pravou středověkou hostinu spojenou s různými kratochvílemi. Tato restaurace je
mi sympatická i z jiného důvodu. Umí si zde vážit zákazníka. Jednou
jsem sem zaběhl na oběd (stravenky berou) a k mé smůle se zde střídali
číšníci. Ten, u kterého jsem si objednal, utekl domů a na mě zapomněl.
Když to zjistil vrchní, okamžitě se mi omluvil a přinesl na dobrou vůli
kalíšek vynikající medoviny. Na účet podniku, samozřejmě. A kde najdete tuto restauraci ? V Brně na Čáře (České). Zmýlit si ji nemůžete.
Už na ulici vás bude čekat vyvolávač v dobovém obleku, který zve
neodolatelným způsobem dovnitř.
Petr Sláma

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

Dobrý den, za účelem sepsání kupní smlouvy na nemovitost jsem poskytla své osobní údaje, včetně rodného čísla, osobě, která mi měla nemovitost prodat. K sepsání kupní smlouvy nakonec nedošlo, prodávající
prodal nemovitost jiné osobě, aniž by mě kontaktoval. Informace o prodeji jsem zjistila z webových stránek katastrálního úřadu. Prodávajícího
se snažím kontaktovat a ten nereaguje. Ráda bych se zeptala, jestli může
moje osobní údaje zneužít a jakým způsobem? A můžu se nějak bránit,
popřípadě zabránit zneužití mých údajů? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že se zneužití osobních údajů, např. rodného čísla, samozřejmě nedá vyloučit, ale riziko zneužití bych viděl
jako malé. Ostatně dnes lze zjistit rodné číslo fyzické osoby i z různých
veřejných registrů, které jsou volně přístupné - např. registry finančního úřadu či katastrálního úřadu, kde se Vaše rodné číslo eviduje. Ke
zneužití častěji dochází např. při ztrátě občanského průkazu, kdy se
jiná osoba může vydávat za Vás. V tomto a obdobných případech však
již jde o protiprávní jednání a spáchání trestného činu či přestupku,
např. trestný čin poškozování cizích práv, který se také označuje jako
tzv. nemajetkový podvod, který je naplněn tím, že někdo způsobí jinému vážnou újmu na právech, že někoho uvede v omyl či využije něčího
omylu. Obecně lze uvést, že je třeba dodržovat obezřetnost a řádně si
přebírat poštu. Pokud by Vám např. přišla nějaká upomínka na nějakou
půjčku, je potřeba se bránit s tím, že jste nic nepodepsala a žádnou
smlouvu o půjčce neuzavřela. Bránit se proti tomuto jednání je však
obtížné a nelze zneužití Vašich osobních údajů nikdy zcela vyloučit.

Zemědělci jsou ve ztrátě
/Region/ Hospodařící zemědělci
zřejmě vykážou v loňském hospodaření ztrátu. Vyplývá to z odhadů
výsledků tržeb, které se snížily.
Nejhůř jsou na tom výrobci specializovaní na živočišnou výrobu,
kteří prodávali za ztrátové ceny
mléko i maso. Na tuto skutečnost
i nedávno prvovýrobci upozorňovali protestem, při kterém vylévali
mléko do polí. Jejich obava ze
ztrátovosti se tak naplnila.
Podobně je tomu i s pěstováním zeleniny, což je dlouhodobější fenomén, který se objevil
po vstupu České republiky do

Evropské unie, kdy byla tato
výroba odsunuta na vedlejší kolej. Sami zemědělci vidí podporu
venkova ve zcela jiných věcech,
než je budování cyklostezek.
Mělo by se více hovořit o tom,
jak drobným firmám nekomplikovat život zákony, vyhláškami
a stále hrozícími postihy za nedodržení maličkostí. Poukazují
na to, jak je například složité prodávat domácí výrobky. To je ale
ve vyspělejších státech unie zcela
běžné. Naši zemědělci si ale na
tuto státní podporu ještě budou
muset počkat.
/mask/

MĚSTSKÉ MUZEUM Moravský Krumlov zve na

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
konaný u příležitosti vydání odborné publikace
„MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH“.

2. března 2010 - „PAMĚŤ MĚSTA (PRVNÍ ZPRACOVATELÉ DĚJIN
MĚSTA, KRONIKY A KRONIKÁŘI, ARCHIV A MUZEUM)“ - Mgr.
Eva Grunová. Všechny přednášky se uskuteční v Galerii Knížecího
domu od 18.00 hodin. Kniha zde bude v prodeji. VSTUP VOLNÝ!!!

OREL JEDNOTA Rakšice zve na následující akce:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

v neděli 7. února 2010 od 14.00 hodin - Orlovna v Rakšicích.
Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší...

MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE

v sobotu 13. února 2010 od 20.00 hodin - Orlovna v Rakšicích.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „FANTAZIE“, masky vstup
zdarma!!! Připravena je bohatá tombola a samozřejmě nebude
chybět pochovávání basy...Předprodej vstupenek v pohostinství
Havel Orlovna od 1. února 2010.

Městská knihovna Moravský Krumlov zve širokou veřejnost
ke zhlédnutí výstavy

Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení
i zatancování si do restaurace

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice pořádá

PUTOVNÍ VÝSTAVA LOUTEK SPISOVATELKY A MALÍŘKY
PANÍ VÍTĚZSLAVY KLIMENTOVÉ

v pondělí 8. března 2010 v 16.00 hodin.
K příležitosti MDŽ vystoupí brněnský vypravěč, hantýrista a hudebník
HONZA HLAVÁČEK a děti MŠ a ZŠ Nová ves. Pro všechny dívky,
maminky, babičky, ženy máme připravenou malou pozornost.
Vstupenky si můžete rezervovat
na tel.: 546 423 466, nebo zakoupit přímo na místě.

v pátek 19. února 2010 ve 20.00 hodin v KD Dolní Kounice.
Hraje kapela KARLA PEŠLA. Ples zahájí tanečním vystoupením
manželé NOVOSADOVI a taneční skupina AL FAYYUM.
Bohatá tombola.

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ

od 1. března - 19. března 2010 studovna Městské knihovny,
nám. T.G. Masaryka 35. Otevřeno: po - od 9.00 hodin - 14.30 hodin,
út - pá - od 8.45 hodin - 16.30 hodin. Vstup zdarma

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na KONCERT

ELTON JOHN

O2 ARENA Praha ve čtvrtek 10. června 2010 ve 20.00 hodin.
Cena celkem: 1.500 Kč (vstupenka k stání + doprava). Závazné
přihlášky na Městském kulturním středisku do 19. února 2010.

Hotel EPOPEJ Moravský Krumlov srdečně zve na

MDŽ - POSEZENÍ S HUDBOU

v pátek 5. března 2010 v 16.00 hodin
Večeře formou RAUTU. Rezervace nutná předem, tel.: 515 321 317.

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU A ZVĚŘINOVÝMI
SPECIALITAMI

v pátek 16. dubna 2010 v 16.00 hodin
Rezervace nutná předem, tel.: 515 321 317. Více informací:
www.hotel-epopej.cz.

„
„U SLAVÍKŮ NOVÁ VES

V. SPOLEČENSKÝ MĚSTSKÝ
A HASIČSKÝ PLES

Středisko volného času Ivančice pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
TEMPLŠTÝN 2010

od 8. srpna 2010 - 21. srpna 2010 LT Templštýn.
Kdo by neznal příběh: „CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ“?
Ve stejném duchu se uskuteční i náš letní dětský tábor...Do naší
táborové CESTY KOLEM SVĚTA za 13 dnů bude zařazena spousta
her, sportování, dobrodružství, zábavy a plnění tajných úkolů.
Se spoustou nových kamarádů zažijete mnoho legrace i nových
poznatků. Cena: 3.850 Kč. V ceně je zahrnuto: pestrý program,
výlet, strava 5 x denně, pitný režim po celý den, ubytování ve
čtyřlůžkových chatách, pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény,
stolní tenis, další výlohy spojené s letním táborem. Možnost platby:
- poštovní složenkou typ C na adresu: Vladimíra Rozmahelová,
Václavská 774, 672 01 Moravský Krumlov (prosím o zaslání
přihlášky - MOC DŮLEŽITÉ!!!) - přes banku, č. účtu: 0939813143
/ 0800, - hotově na adresu: Vladimíra Rozmahelová, Větrná 74,
671 72 Miroslav (jen po tel. domluvě, také možnost zaplacení
v Moravském Krumlově, Václavská 774). V případě dalších dotazů
volejte: 605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz

MAŠKARNÍ KARNEVAL

v neděli 21. února 2010 v 15.00 hodin
ve sporovní hale na Rybářské ulici v Ivančicích. Tentokrát na Vás
bude čekat LOTRANDO, ZUBEJDA a LOUPEŽNÍCI. Připraveno
je občerstvení, hry a soutěže, diskohrátky, ocenění nejhezčího
loupežnického kostýmu, tvořivá dílná, bohatá tombola.
S sebou přezůvky s bílou podrážkou!!!

Obec Jezeřany-Maršovice srdečně zve na obecní veselici

MASOPUST 2010

v sobotu 13. února 2010 od 17.00 hodin do 24.00 hodin
v kulturním domě se závěrečným „smutečním“ obřadem pochování
basy. K poslechu, zpěvu a tanci hraje a zpívá MASOPUSTNÍ
ŠTRAJCH z Jezeřan-Maršovic a cimbálová muzika MLÁDÍ z Čejče.
Zabijačkové speciality - Masopustní sladkosti - Ochutnávka vín
a medoviny - Originální koštovačky a masopustní zpěvník.
Vstup ZDARMA, masky a převleky vítány.
„Soutěž o NEJ masku“ - nekuřácká akce.
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INZERUJTE V ZRCADLE!

NABÍZÍME TYTO POZICE:

TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590
672 01 Mor. Krumlov
e-mail: tcmach@tcmach.cz
fax: 515 321 014
www.tcmach.cz
SERVISNÍ TECHNIK: Klíčové pracovní úkoly: instalace a servis tepel. čerpadel (elektrická zařízení),
tech. realizace vývoje, inovace a zlepšení tepel. čerpadel. Požadavky: SŠ nebo vyučen v oboru tech. směru, vyhláška 50 min. §6, dobrá uživ. znalost MS Office, min. pasivní znalost AJ, kreativní myšlení a smysl
pro detail, vysoké prac. nasazení (výjezdy mimo firmu), týmový duch, znalost programování,
��������������� chladících
zařízení a svářecí průkaz výhodou.
�����������
ASISTENT/KA ODDĚLENÍ PRODUKCE: Klíčové pracovní úkoly: systematická �������������������
práce s plánováním produkce, materiál. zásobováním, nákupní činnost a skladování. Požadavky: min. SŠ������������������������
s maturitou, min. 2 roky
prac. zkušenosti v oblasti zásobování, skladového hospodářství nebo plánování, dobrá
uživ. znalost MS Office
����������������
a nějakého informač. systému, vysoké prac. nasazení, pečlivost, týmový duch, min. pasivní znalost AJ nebo NJ.

�������������
Nabízíme: motivující finanční ohodnocení podle splnění cílů, zázemí české spol., zaměstnanecké
výhody.
Své nabídky zasílejte na: tcmach@tcmach.cz, nebo na TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 01 Mor. Krumlov

ZAČALI JSTE PODNIKAT
V ROCE 2009, NEBO LETOS?

VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!
Na základě živnostenského listu vystaveného v letech
2009 a 2010 Vám při objednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký úplně zadarmo.
VOLEJTE: 602 782 272 nebo 515 321 099.

» KUCHYNĚ NA MÍRU
» KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
» VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
» GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NA PC
Stolařství Forman • Vedrovice 212
tel./fax: 515 336 872 • mobil: 777 634 583
e-mail: kuchyneforman@seznam.cz

Zakázková výroba kuchyní a nábytku
i_zrc_semin_kahan_136_95

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

9.  nora 2010 8:14:49

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
• Příprava vozidel na STK, vč. provedení
• Mechanické opravy
• Pneuservis
• Měření emisí (NM, BA, LPG)
• Brusírna válců
• Elektrik. práce a diagnostika motoru
• Prodej autodílů na všechny značky
• NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ
zimní provoz při teplotě nad 5°C

Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
Tel.: 515 32 26 04
cena od 400 Kč

• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
mokrou i suchou metodou

Tel.: 515 32 10 59
cena od 800 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 3,5 t
• L - motocykly
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Legionáři z Ivančic - I.
Datum 7. února 1920 současným generacím nic neříká. V tento
den bylo podepsáno příměří mezi
sovětskou vládou a vedením čs. armádního sboru v Rusku. Víc jak dva
roky trvající boje byly zastaveny
a čs. legionáři se v poměrném klidu
začali stahovat po železnici do Vladivostoku, odkud již pokračovaly
lodní transporty. V Evropě byla již
dávno ukončena 1. sv. válka (13.
listopadu 1918). Předtím byla dne
28. října vyhlášena Československá
republika, v Rusku se bojovalo a
bohužel do těchto bojů byli vtaženi
i českoslovenští legionáři.
Ponecháme
stranou
příčiny
vzniku první světové války. Raději
si připomeneme setkání Vančáků
- původně vojáků rakouské armády,
později legionářů, kteří se potkávali od Kyjeva až po Vladivostok.
V současných seznamech máme asi
125 legionářů z Ivančic.
Dne 28. července 1914 vydal
císař František Josef I. manifest
„Mým národům“, který v podstatě
znamenal vyhlášení války. Dne 31.
července byly v Ivančicích vylepeny plakáty o všeobecné mobilizaci
určující, které ročníky záložáků se
musí okamžitě dostavit ke svým
útvarům. Druhý den nastalo smutné loučení s těmi, kteří odjížděli,
a mnozí viděli své blízké naposled.
Záložáci z Ivančic se hlásili většinou
v Brně a po krátkém výcviku byla
sestavena „marškumpačka“, která
9. srpna odjela na východní frontu.
Po prvních úspěších na frontě se
karta obrátila, ruská vojska postoupila dokonce až na území dnešního
Slovenska a do ruského zajetí se
dostalo prvních 100 000 rakouských

vojáků. Můj dědeček hodnotil situaci na podzim 1914 slovy: „Moskáli
zabráli i naši ujecháli.“
Zajatci byli dopraveni do Kyjeva - Dárnice a postupně odesíláni
do zajateckých táborů. Informace
o Vančácích v prvním půlroku války
jsou nepatrné. O několika víme, kdy
narukovali, byli odesláni na východní frontu a teprve později v zajetí
se dovídali o svých kamarádech
a známých z Ivančic. Tak se od března 1915 setkávali Antonín Procházka, Jan Křípal (zemřel v lednu 1916)
a Rudolf Kondej v zajateckém táboře Skobelevu nedaleko Taškentu.
Ze dne 10. dubna 1915 je k dispozici lístek polní pošty (Feldpost),
na kterém je 13 podpisů Vančáků,
příslušníků 8. pluku, sedmé setniny rakouské armády. Smutné je,
že z těch 13 podepsaných je sedm
napsaných na pomníku padlých u
kaple Nejsvětější Trojice.
Dne 30. srpna 1915 se Maxmilián
Sedláček spolu s Vincencem Táborským setkává s Josefem Fuchsem,
kamarádem z dětství. Dne 17. září
byl Maxmilián Sedláček zajat, Vincenc Táborský byl lehce raněn, léčil
se v Brně a zastavil se i v Ivančicích.
Následující den byl zajat také Josef
Fuchs. Začátkem října je zajatec
Sedláček v Dárnici, 4 října odjíždí
transportem na východ a kolem
21 listopadu je v Kokandě (jižně
od Taškentu). O několika dalších
Vančácích v té době jsou informace ze dvou „Feldpostů“. Na lístku
z 31. října 1915 je uveden Burian
z Němčic, na druhém z 18. února
1916 odjíždí Mucha, Hajer, Netopil
do uhelných dolů, spolu s nimi také
Pavlovský Jan z Němčic a Jonáš Jan

z Letkovic. V Taškentu se potkávají
31. března 1916 Max. Sedláček
a Robert Kabelka. V červnu 1916
se hlásí do čs. vojska Jiří Dvořák.
Přeskočíme víc jak dva roky.
V polovině roku 1917 se na východní frontě připravovala ofenzíva proti
německým a rakousko - uherských
vojskům. Čs. brigáda (o třech
plucích) se poprvé sešla jako kompaktní celek a po soustředění zaujala
dne 22. června v počtu 3 530 mužů
v rámci 49. armádního sboru ruské
11. armády asi 6 km dlouhý úsek
v oblasti jihozápadně od Zborova,
ležícího mezi Tarnopolem a Lvovem
V pondělí 2. července 1917 s
nesmírným elánem pronikli čeští vojáci v pětihodinovém urputném boji
všemi třemi opevněnými zákopovými liniemi nepřítele až do hloubky 5
kilometrů a dobyli jeden z hlavních
útočných cílů 49. armádního sboru,
kotu 392. Byl to důkladně opevněný
strmý kopec Mogila, ze kterého bylo
možné ovládat celý úsek fronty.
Účast a úspěch čs. vojska v bitvě
u Zborova a následujícím období
bylo nejen v Rusku, ale i v zahraničí využito propagačně a politicky.
Emisaři čs. vojska se rozjeli do
zajateckých táborů a do konce roku
1917 měly čs. jednotky již téměř 40
000 mužů. Tak vznikl v říjnu 1917
Čs. armádní sbor se dvěma divizemi,
dvěma dělostřeleckými brigádami a
dalšími speciálními oddíly. Sbor byl
silně vyzbrojený a zásobený, protože čeští vojáci sbírali a zachraňovali
všechen vojenský materiál zanechaný z fronty odcházející rozvrácenou
ruskou armádou.
Bojů u Zborova a Tarnopolu se
zúčastnily 1., 2. a 3. čs. pluk. V jejich
řadách bojovalo i několik Vančáků.
Bezpečně víme, že ve 3. pluku první
rotě byl Jarmil Zelníček, ve stejné

rotě byl i Filip Buchtela, ve 2. pluku
deváté rotě byl Maxmilián Sedláček.
Na fasádě budovy Městského úřadu
v Ivančicích je pamětní deska padlých legionářů. Je zde uveden také
Josef Jaluška - padl u Zborova.
Ke dni 19. července 1917 je v
záložní rotě 3. pluku v městečku
Podwolocsisku uveden i František
Procházka (pozdější štábní kapitán).
V seznamech (z r. 1919) se uvádí
dalších 12 legionářů 1. - 3. pluku
z Ivančic, ale nemůžeme prokázat,
zda byli u Zborova.
Ve druhé polovině roku 1917 je
v Rusku obrovský chaos. Korunu
všemu dala Velká říjnová socialistická revoluce. Z fronty prchají
celé vlaky dezertérů, lidé samovolně rozkrádají velkostatky, kdo
se postaví na odpor, je zabit. Hoří
statky i celé vesnice. V listopadu
1917 dostává Ant. Procházka lístek
od bratra Františka s výzvou, aby
za ním přijel do Dárnice. Dne 20.
listopadu utíká tajně z velkostatku.
Podstatnou část jízdy vlakem do
Kyjeva (120 verst) stráví na nárazníku, protože do vlaku se nedostal,
a 25. listopadu se setkává v Dárnici
se svým bratrem a učitelem Frant.
Muchou. Současně další informace,
že Čech z Letkovic je také v zajetí.
O ostatních Vančácích v roce
1917 víme jen málo. František Sysel
byl 24. července v Borispolu, kde se
vytvářel 5. střel. pluk, Karel Mucha
je stále jako zajatec v uhelných dolech Donbasu, Maxmilián Sedláček
je dne 8. října 1917 převelen k zásobovacímu oddílu a v dalších letech
se s Vančáky nepotkává.
Od listopadu 1917 vyhlašoval
T. G. Masaryk přísnou neutralitu s
cílem zamezit vtažení čs. vojsk do
ruských sporů. Dne 28. ledna vydala
Národní rada československá pro-

Informace o zajatcích z Ivančic a okolí

hlášení, ve kterém bylo čs. vojsko
v Rusku uvedeno jako součást francouzské armády.
Dne 2. prosince navštívil Dárnici emisar čs. vojska. Vysvětluje
situaci, do jakých se mohou zajatci
dostat, jestliže se ukončí válka mezi
Ruskem a Německem. Bratři Procházkové učiní zásadní rozhodnutí,
které ovlivní jejich další 2,5 roku
života, a přihlašují se do čs. vojska. Do konce roku 1917 zůstávají
v Dárnici, několikrát se zde zastavil
učitel František Mucha, příslušník
čs. vojska. Neustále projíždějí vlaky vojáků - dezertérů, kteří prchají
z fronty - fronta již neexistovala a
německá vojska postupují na východ.
Za těchto podmínek požádala sovětská vláda o příměří ( podepsáno 22.
prosince) a začala jednání v Brestu
Litevském, při kterých Němci diktují
tvrdé podmínky. Podepsáním rusko-německé smlouvy v Brestu byla
válka na východní frontě ukončena a
další setrvání čs. vojska na Ukrajině
bylo nejen zbytečné, ale i nebezpečné. Večer 30. prosince navštívil Vančáky v Dárnici Brustmann František
z Ivančic, příslušník 8. pluku.
Dne 25. ledna 1918 vyhlásila
Ukrajina úplnou samostatnost. Pokus
Ukrajiny osamostatnit se byl pro sovětskou vládu nepřijatelný a na konci

ledna začali Rusové Ukrajinu obsazovat. Transporty ruských vojsk ke
Kijevu vedly i přes území, kde byly
rozloženy pluky čs. vojska. Po dohodě se sovětskými veliteli (28. ledna)
byli zástupci 6. pluku ujištěni, že proti
Čechoslovákům nebude sovětská. armáda vystupovat. Aby byla zajištěna
bezpečnost projíždějících sovětských
transportů, bylo od 6. pluku odesláno
k sovětskému veliteli 5 rukojmích,
kteří se po dvou dnech vrátili zpět k
pluku. Jedním z rukojmích byl František Adam z Ivančic.
V lednu 1918 odchází Karel Mucha z Donbasu, v Penze byl zapsán
do 1. záložního pluku a setkává se
s Františkem Švarcem z Ivančic a
Josefem Žákem z Padochova. Někteří Vančáci jsou dosud na různých
frontách v rakouské armádě, jiní
v zajetí nebo pracují v dolech, hutích
a zbrojovkách. O dalších osudech
Vančáků příště.
Prosíme čtenáře o zapůjčení
korespondence (Feldposty, lístky
Červeného kříže apod.), abychom
mohli doplnit údaje o pobytu dalších
legionářů (nejen z Ivančic) během 1.
sv. války. Po okopírování vše vrátíme. Děkujeme.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančický zpravodaj – různá čísla

Moravský Krumlov
ve svých osudech

aneb „Co v knize nenajdete“
strana 116
Kaple svatého Floriána, vysvěcená
30. června 1697. Nad hlavním vchodem do kaple se vyjímá znak Lichtenštejnů. Znak byl opraven díky finanční
podpoře pana Václava Procházky při
kompletní opravě kaple v roce 1998.

strana 258
V letech 2005 a 2006 byly provedeny
opravy obou vstupních bran židovského hřbitova. Pan Václav Procházka se
finančně i osobním dohledem zasloužil
o zdárný průběh oprav.

strana 119
Kamenný kříž z roku 1881 nad údolím
Rokytné stojí na místě kříže postaveného v roce 1697. Dne 28. září
2002 dal tento kříž znovu postavit
pan Václav Procházka s rodinou. Kříž
je dílem akademického sochaře Petra
Roztočila.

strana 203
Společnost Proimpex byla založena
26. srpna 1991. Provoz nové haly byl
zahájen 18. května 1996. PROIMPEX,
spol. s r. o. se zabývá montáží elektromechanických spínačů pro automobily
a domácí spotřebiče. Orientuje se
nejvíce na ruční práce jako letování, lisování, montáž a zkoušení spínačů. Od
svého založení byla firma významným
partnerem města a poskytla desítky
pracovních příležitostí.

Myslíme si, že pan Ing. Václav Procházka se nemalou měrou podílel na obnově kulturních památek a jistě se svou prací a lidským
přístupem zapsal do paměti mnoha občanů Moravského Krumlova. Rádi bychom, aby tyto řádky byly veřejností pojaty jako poděkování za
jeho přístup k lidem a k historii našeho města. Děkujeme.
Marta Procházková a Proimpex, spol. s r.o.
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KULTURNÍ PROGRAMY 15. 02. - 28. 02. 2010
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
• ÚNOR: VÝSTAVA „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE
2009“ - výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ M. Krumlov, 1. p.
• 15. 2. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ - taneční sál ZUŠ MK
• 19. 2. v 10.00 hod. - BITVA U LIPAN - školní pořad pro žáky 4. třídy a II. stupeň ZŠ, kinosál, vstupné: 75 Kč
• 23.2. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „OD TŘICETILETÉ VÁLKY PO
REVOLUČNÍ ROK 1848“- doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.,galerie
Knížecí dům Moravský Krumlov, vstup volný. Přednáškový cyklus u příležitosti
vydání knihy „Moravský Krumlov ve svých osudech“
• 26.2. - 19.00 hod. - JAZZOVÝ VEČER- IVANČICKÝ DIXIELEND,
restaurace hotelu Epopej Krumlov, vstupné dobrovolné.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.2. - ZLATÝ STŘEDT - výstava obrazů malířské skupiny z Brna, opět
po dvou letech, galerie Památníku A. Muchy.
• 22.2. - 26.2. - BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA - unikátní putovní výstava
historických i novodobých, českých i zahr. biblí za účasti odborníků, sklepení
Památníku A. Muchy. Možnost zakoupení exponátů. Vstupné dobrovolné.
• 22.2. v 19.00 hod. - MILION LIBER - vtipná a chytrá anglická komedie,
kino Réna Ivančice. Příběh bohaté, krásné vdovy, která hledá dvojníka za svého
manžela. Najde ho v mladém bezdomovci, přivede do svého luxusního bytu
a pokouší se z něho udělat muže z vyšší společnosti...Účinkují: Dana Morávková
a Jan Révai. Vstupné: 250 Kč. Předprodej v KIC od 18.1.2010.
• 23.2. v 18.00 hod. - CHILLE, BOLÍVIE, PERU - NA KOLE PŘES ANDY
- přednáška Zdeňka Berky, kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 23.2. v 9.00 hod. a v 10.30 hod. - „JACKIE AND THE GIANT“ - anglické
představení pro I. stupeň ZŠ - kino Réna Ivančice. Účinkuje: Vzdělávací
divadlo MEDVĚD, vstupné: 40 Kč.
• 24.2. v 9.00 hod. a v 10.30 hod. - „JACKIE AND THE GIANT“ - anglické
představení pro II. stupeň ZŠ a střední školy - kino Réna Ivančice. Účinkuje:
Vzdělávácí divadlo MEDVĚD, vstupné: 50 Kč.

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
12.2. ve 20.00 hod.– SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ OSLAVANY - velký sál
Dělnického domu Oslavany. Hraje skupina “The Box”. Pořádá ZŠ Oslavany.
• 25.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.2. v 15.30 hod. - ODPOLEDNE PLNÉ HER, SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY
PRO DĚTI v místnosti č. 3 v Dělnickém domě. Budou připraveny různé
soutěže pro děti. 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
• 17.2. - KLÍČEK - pěvecká soutěž v KD, pořádá DDM a ZŠ.
• 19.2. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě.
• 26.2. - KONCERT SKUPINY „ŠKWOR“ v kulturním domě.
PŘIPRAVUJEME: • 1.3. - 7.3.2010 - JARNÍ PRÁZDNINY. - Jarní
příměstský minitábor v DDM Miroslav. Tuto akci pořádá dům dětí a mládeže
pro předem přihlášené. • 6.3 a 7.3. od 10.00 hod. - „THE GATHERING“
- velký turnaj ve hře „MAGIC“ v kulturním domě. • 13.3. ve 20.00 hod. - PLES
ZÁKLADNÍ ŠKOLY v KD, pořádá SR a ZŠ. Hraje skupina „Duo Band“.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• ANKETA „SUK 2009“ - 1) Která kniha vydaná v roce 2009 se ti nejvíce líbila?
2) V které pohádce bys chtěl (a) žít? Anketa pro děti a mládež do 15 let spojená
s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež.
Odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 17. března 2010.
• „UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“ - projekt na pomoc
rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou.
Určeno pro 1. třídy ZŠ. Cílem projektu je 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 docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Více na stránkách:
http://www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek_09.php.
Připravujeme: • 1. března -14.00 Literární kavárna: „ODKAZ JANA
EVANGELISTY“. Se životem a dílem proslulého českého lékaře a přírodovědce J. E. Purkyně seznámí posluchače Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou
knih o tomto fyziologovi. M.K., vstupné 40,-Kč. • 9. března-Den otevřených
dveří - prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka
kroniky knihovny, zpřístupnění skladových oddělení • 11. března-„BOSNA
a HERCEGOVINA aneb Jediný evropský Orient“ - cestopisná přednáška
s promítáním. Cestovatel Daniel Denygr seznámí posluchače s přírodními
zajímavostmi a s kulturně-historickými památkami centrální Bosny, Mostaru,
Hercegoviny, Sarajeva a Východní Bosny. Dopoledne pro ZŠ a SŠ, ve 14,30
na DPS a v 17,30 hod. v Galerii Knížecí dům pro veřejnost, vstupné 40 Kč.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.2. - 28.2. - VÝSTAVA OBRAZŮ EVY PETŘÍKOVÉ A SBĚRATELSKÁ
VÝSTAVA KALENDÁŘŮ. Po celý měsíc únor budou v otevírací dobu
knihovny připraveny ke zhlédnutí dvě výstavy. Pastely a oleje krajinek
a květinových zátiší EVY PETŘÍKOVÉ a kalendáře sběratelek VLASTY
BENEŠOVÉ a JARMILY ROZMARINOVÉ. Pořádá městská knihovna.
• 13.2. ve 20.00 hod. - VALENTÝNSKÁ PARTY Večírek pro všechny
zamilované, odmilované i potenciální Amorovy potrefence. DJ Tomáš
Zahradník. Kulturní kavárna Coffeelerie.
• 17.2. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - PERU v městské
knihovně - promítání ze zajímavých míst planety Země - tentokrát z Peru, nás
zavede na vzdálený jihoamerický kontinent a to nejen k pokladům Inků. Pořádá
městská knihovna ve spolupráci s Turisťákem Rosice.
• 20. 2. v 19.00 hod. - IV. PLES MAŽORETEK, Zastávka u Brna - Děl. dům.
vstupenky s místenkou 120 Kč,předprodej v kanceláři KIC a OÚ Zastávka.
Pořádají Mažoretky Anife.
• 21. 2. v 18.00 hod. - Jam session I. –ŠANSONY A LEPORELO Prostory
kulturní kavárny Coffeelerie rozezvučí Ivo Cicvárek, Lada Šimíčková a hosté.
Ostřejší směs folkrockových rytmů přiveze skupina Leporelo.
• 26. 2. ve 20.00 hod. - JAM SESSION II. – NĚCO FLÁKŮ K TÁBORÁKU.
Kytarový dýchánek kamarádů z country skupiny Seveři. Krotitelé strunných
nástrojů budou vítáni v prostorách kulturní kavárny Coffeelerie
• 27.2. ve 20.00 hod. - Kabaret aneb Historky z nonstopu. Bar Štika.
Panoptikum podivných existencí a jejich pohnutýchosudů, neopětovaných lásek,
nesplněných snů a směšných ambicí.Vstupné dobrovolné, pořádá DSEK.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: info@domecekmk.cz,
www.domecekmk.cz
• 20.2. - PLES V POLÁNCE - vystoupení dívek z Aerobic teamu - skl. „Elvis“.
• 22.2 - 26.2. - DNY BEZ ÚRAZU PRO I. STUPEŇ ZŠ - akce pro děti z I.
stupně ZŠ zaměřená k prohloubení znalostí o bezpečném chování a předcházení
nebezpečí úrazu. Na soutěžních stanovištích se děti zábavnou formou seznámí
s možným nebezpečím a jak se chránit před úrazem.
PŘIPRAVUJEME: • 1.3. - 5.3. - JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
- „PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“. Tábor je určen pro školní děti, každý den
na ně čeká zajímavý program, pojedeme na výlet apod. Můžete se přihlásit
na jednotlivé dny nebo na celý týden. Každý den od 9.00 hod. - 16.00 hod.
na Domečku. • 25.7. - 31.7.2010 - „FIT TÝDEN“ - sportovně relaxační týden
pro dívky a ženy. „FIT TÝDEN“ je určen právě Vám, aktivním ženám všech
věkových kategorií, které si chtějí dopřát radost z všestranného pohybu v
tělocvičně i v přírodě. Máte možnost vybrat si z bohaté nabídky cvičebních
lekcí (mix aerobik, Pilates, Powerjóga, Super Jump, velké míče, overbally
nebo kondiční posilování a zdravotní cvičení jako prevenci bolesti
zad) vedených známými lektorkami: paní Dančovu Frimlovou, paní Janou
Drtílkovou a paní Yvonou Žákovou. Nebudou chybět cklovýlety do malebného
okolí nebo pěší tůry. Nedaleko se nacházejí rybníky Sykovec a Medlov, kde je
možnost koupání. V ceně pobytu je jedna klasická masáž a jedna lymfatická
nebo medová masáž. Kondiční, relaxační, zdravotní a strečinkové cvičení. V
loňském roce se osvědčily večerní výtvarné dílny s paní Magdou Novotnou,
které můžete využít i letos. V ceně pobytu je plná penze. Cena: 4.000 Kč.
Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři DDM, Mor. Krumlov, nám.
T.G.Masaryka 35, nebo vytisknout na našich webových stránkách. Přihlášky
odevzdejte společně s nevratnou zálohou 1.000 Kč (nebo s celou platbou)
nejpozději do 28.5.2010! CHCEŠ BÝT „IN“ A VŠECHNO VĚDĚT HNED?
BĚŽ na www.domecekmk.cz. Na našich stránkách najdete veškeré informace
k pořádaným akcím, podrobnosti k zájmovým kroužkům, táborům, fotogalerii,
ale také rubriku ztráty a nálezy...a mnoho dalšího.

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
• 13.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ VŠECH PŘÁTEL
KONÍ Ivančice, Besední dům - vinárna, 150 Kč/osoba.
• 21.2. v 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL - zábavné odpoledne plné her
a soutěží, kterým Vás provede Lotrando, Zubejda a loupežníci. Ivančice, sportovní
hala na Rybářské ul., vstupné: 20 Kč/os., s sebou přezůvky s bílou podrážkou.
• 24.2. v 17.00 hod. - MALOVÁNÍ NA SKLO. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 12 děti, mládež 15 Kč; dospělí 30 Kč. Nutné se přihlásit do 22.2.
• 26.2. v 18.00 hod.- KARAOKE PÁRTY aneb Staňte se na chvíli pěveckou
hvězdou SVČ Ivančice - KM Medúza, 30 Kč/os., členové klubu zdarma
• 28.2. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU pro 6.-9. třídy ZŠ, tým
tvoří 4 hráči+brankář, sportovní hala na Rybářské ulici, 30 Kč/osoba.
Tým nahlaste nejpozději do 19.2.
• 1.3.-5.3. od 8.00 hod. do 16.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
pro děti 6-12 let, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, Výtvarné aktivity: kresba,
malba, práce s přírodními materiály, výroba ručního papíru, drátování, textilní
techniky, výtvarné vycházky 950 Kč. Nutné se přihlásit předem!
• 5.3. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 6.-9.třídy ZŠ tým tvoří
4 hráči+brankář (možnost náhradníků),sportovní hala na Rybářské ul. 30 Kč/
osoba. S sebou: sportovní obuv a oděv, pití. Tým nahlaste nejpozději do 3.3.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.2. - „Z TETČIC DO IVANČIC MIMO TURISTICKÉ ZNAČKY“ odjezd autobusem linka 423 v 10.22 hod. Chůze cca 12 km. Vede pan Jiří Eibel.
• 27.2. - „ 8. ČERVENOHORSKÉ ŠLÁPOTY“ - trasy 8 - 54 km, start v bývalém
pivovaru Palackého nám. 9, Brno - Řečkovice, od 6.30 hod. do 10.00 hod., cíl
do 20.00 hod. Účast samostatně, pořádá OKČT Brno Moravská Slávia, info pan
Ing. Jaroslav Černý, tel.: 530 320 305, 608 875 157, e-mail: ursus@skaut.org.
POZOR!!! Výbor se sejde 19.2.2010 v 18.00 hod. ve vinárně Komarov.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ - V našem koutku jsou vítané děti již od 3 měsíců. Program
je uzpůsoben věku dítěte. Každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hodin. Každá
započatá hodina 60 Kč (člen 40 Kč), permanentka na 10 hodin/500 Kč (člen 350
Kč). Službu je nutno objednat den předem u Martiny Turečkové na tel.: 603 576
988, nejpozději do 16.00 hodin předešlého dne.
• PORADNY: • „ Co se skrývá v našich dětech“, „ Homeopatie pro děti“
- vede RNDr. Alena Bratková, objednávky: tel. 777 332 239, homeopatka
a lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví •
„Laktační“ - pomoc při potížích s kojením; vede vyškolená laktační poradkyně
Lucie Třísková na tel. 737 461 761 (12.00 - 14.00 hodin) • „Co má Země ze
mě“ - eko-poradna, inspirativní nástěnka s tipy pro domácí ekologii
• NOVĚ od 8. 2. - pondělí od 15.00 do 15.45 hodin - JÓGA PRO MAMINKY
A DĚTI od 3 do 6 let. Cvičení jógy vede děti ke zdravému způsobu života,
probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stresu,
kterým dnes často trpí i malé děti. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání
sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou
k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do
kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit. Poplatek: 35
Kč/ 25 Kč členové Houpačky. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog)
• úterý 18.30 - 19.30 hod. - VEČERNÍ ZPÍVÁNÍ PRO RADOST, ZDRAVÍ
A VITALITU. Milí přátelé, ženy i muži, přijďte si společně zazpívat za doprovodu kytary, bubnů a dalších nástrojů, rozeznít se, posílit dech, utišit mysl,
osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat,... a zažít stav harmonie
v záplavě všedních zvyků. Poplatek: 40 Kč/ 35 Kč členové Houpačky. Vedou:
Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie).
• 20.2. od 15.00 do 18.00 hod. - AROMA MASÁŽE PRO PARTNERSKÉ A
MANŽELSKÉ DVOJICE. Přijďte se spolu naučit jednoduché techniky masáží,
které využívají harmonizujících účinků aromaterapie na fyzické tělo i psychiku.
Přijďte si za doprovodu relaxační hudby navzájem věnovat chvilku pozornosti a
péče a posílit tak vzájemný vztah. Poplatek pro dvojici: 300 Kč / členové Houpačky 270 Kč(cena zahrnuje lektorné, oleje a čaj). S sebou: pohodlné oblečení,
kterému nevadí práce s olejem; polštářek, prostěradlo, deku a mističku na olej.
Vede: Kateřina Pokorná (lektorka babymasáží, tance a muzikoterapie)
• 25.2. od 10.00 do 11.00 hod. - PREZENTACE LÁTKOVÝCH PLEN.
Srovnání plen minulosti a současnosti. Současná nabídka moderních látkových
plen. Péče o pleny. Ekonomická a ekologická stránka používání látkových
plen. Ve zbývajícím čase představíme způsoby nošení dětí v elastickém šátku
a nošení v Manduce. Poplatky: přednáška: 10 Kč v Měsíční Houpačce herna:
dle ceníku služeb. Prezentuje: Kateřina Sokolovská

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
st 17.2. ve 20.00
so 20.2.ve 20.00
ne 21.2. v 18.00
st 24.2.ve 20.00
so 27.2. v 18.00
ne 28.2. v 18.00

( 515 322 618

FAME - CESTA ZA SLÁVOU
Hudební film USA
ZEMĚ ZOMBIE
(ZOMBIELAND)
Hororová komedie USA
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Komedie SRN / Francie / Izrael
ARTUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Animovaný film Francie

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st. 17. 2. ve 20.00 ZEMĚ ZOMBIE
(ZOMBIELAND)
Hororová komedie USA
ne 21. 2. v 17.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
ve 20.00 Rodinná komedie Francie
st 24. 2.ve 20.00 KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM
Komedie ČR - film z archívu
ne 28. 2. v 18.00 SHERLOCK HOLMES
ve 20.00 Dobrodružný film USA

KINO OSLAVANY
so 20.2. v 18.00
ne 21.2. v 18.00
so 27.2. v 18.00
ne 28.2. v 18.00

( 546 423 018

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Komedie ČR
HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný film Nizozemí
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
Romantická komedie USA
ZEMĚ ZOMBIE
(ZOMBIELAND)
Hororová komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
st 17.2. ve 20.00
so 20.2. v 18.00
ve 20.00
st 24.2. ve 20.00
so 27.2. v 18.00
ve 20.00

( 546 412 210

BRONSON
Drama Velká Británie
PO PŘEČTENÍ SPALTE
Film / komedie / USA
DŮM K POVĚŠENÍ
Drama / Jugoslávie / Itálie / VB
MILOŠ FORMAN:
CO TĚ NEZABIJE...
Dokument

OSVĚTOVÁ BESEDA Rešice pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL

v neděli 21. února 2010 od 14.00 hodin v sále kulturního domu.
Hraje „FANTASIC BAND“ • soutěže • tombola • občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Město Oslavany pořádá a všechny srdečně zve na

XII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
v pátek 19. února 2010 ve 20.00 hodin.

Společenský ples ve všech prostorách Dělnického domu
Oslavany. K tanci a poslechu hraje „FANTASTIC BAND“
ve velkém sále, „DUHA“ - v restauraci, diskotéka v baru.
Součástní programu slavnostního předtančení TK Orion.
Bohatá tombola!!!

O.S. Řeznovice Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ SPLEČENSKÝ PLES

v pátek 19. února 2010 od 20.00 hod v sále KD v Biskoupkách.
K tanci a poslechu Vám zahraje hudební skupina „FANTAZIE“.
Doprava na ples a bohatá tombola zajištěna. Možnost zajištění
večeře (guláš, řízek) - nutno objednat dopředu! Bohatý doprovodný
program: břišní tanečnice, mažoretky, tradiční branka.
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek a večeří: pan Pyrochta,
tel.: 776 670 146.

TJ Sokol Padochov pořádá

II. SOKOLSKÝ PLES

V SOBOTU 27.2.2010 -začátek ve 20:00 hod.
Hraje skupina Melody Music. Bohatá tombola,vstupenky
slosovatelné. Tento ples je NEKUŘÁCKÝ
s předtančením skupiny Independent Dancing.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA v Moravském Krumlově
zve veřejnost v roce 2010 na akce:

15.2. - Žákovský večer, 15.3. - Žákovský večer, 29.3. - Učitelský
koncert, 14.4. - Den otevřených dveří na ZUŠ, 19.4. - Večer komorní
hudby, 10.5. - Keyboardový koncert ke DNI MATEK, 17.5. - Čtyřruční
klavírní večer, 24.5. - I. Absolventský koncert,
7.6. - II. Absolventský koncert, 14.6. - Taneční večer

ČESKÝ SVAZ ŽEN Dobřínsko pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

v sobotu 20. února 2010 ve 14.00 hodin v KD Dobřínsko.
K tanci a poslechu hraje skupina “UNO”. Připravena je bohatá
tombola. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

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

» AUTO - MOTO
koupím
•• Jawa 555 pařez, moped Stadion,
či jiného motoveterána, nejlépe
s TP a STK. Prosím nabídněte. Tel.:
602 528 003.
•• starou před i poválečnou motorku
Jawa Perak, 500 OHC, California
i nepojízdnou, nebo díly jako motor,
blatníky, nádrž. Tel.: 774 858 480.
Zn.: Fanda motorek.
prodám
•• Renault Scénic 1,4 16V, r. v. 2000,
najeto 172.000 km, 1. majitel, nové
brzdy, oleje, pneu, elektrony, klima.
Cena: 80.000 Kč, možnost leasingu.
Tel.: 608 509 176.
•• Vari Vorschricht na ND včetně žací
lišty. Tel.: 723 026 402.
•• traktorové pneu 16,9-28 10PR
- dvě kompletní kola s ráfkem, vč.
nových duší, 4 ks samostatné pneu.
Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• 4 ks plechových disků, rozměr
4/100. Cena: 1.200 Kč / komplet. Tel.:
737 912 459.
•• letní pneu Dunlop 195/65/15,
najeto 4.500 km. Cena: 5.000 Kč.
Tel.: 607 615 755.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• nadstandardní byt v OV 1+1,
43,60 m2, nově kompletně po rekonstrukci, nová plastová okna, zděné
jádro, dlažba, v ceně nová kuchyňská
linka s vestavěnými spotřebiči - MK
- Sídliště, 3. patro s výtahem. Cena:
920.000 Kč. Tel.: 777 104 111. Zn.:
K nastěhování ihned, po tel. domluvě
možnost k nahlédnutí.
•• cihlový byt 2+1 v OV (včetně
vybavení) v Oslavanech. Možno i s
garáží. Tel.: 605 984 386.
•• pole 1 ha v katastru Rybníky u Moravského Krumlova, cena dohodou.
Tel.: 723 583 655, 385 342 436.
nabízím pronájem
•• pronajmu garsonku na Sídlišti
v MK (od 1.3.2010). Zájemci volejte
v době od 15.00 hod. - 20.00 hod.
Tel.: 720 388 601.
•• pronajmu garáž v Oslavanech Novoveská. Tel.: 724 537 104.
hledám podnájem
•• pracující muž 60 let, hledá podnájem nejlépe D. Kounice, M. Bránice,
N. Bránice, Ivančice, cena do 4.000
Kč za měsíc. Prosím nabídněte. Tel.:
604 394 442.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• elektrický sporák Mora s el. troubou, funkční, 60 x 60 cm. Cena: 200
Kč. K vyzvednutí na Sídlišti v M.
Krumlově. Tel.: 724 058 864.
•• elektrickou smažicí pánev, funkční, cena dohodou. Tel.: 607 615 755.
» NÁBYTEK
koupím
•• elektrickou polohovací postel
pro dlouhodobě nemocné. Tel.: 777
209 173.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské lyže 100 cm, zn. Rossignol
s bezpečnostním vázáním, hůlky, lyžařské boty. Tel.: 776 207 712. Zn.:
Nízká cena!
•• dětskou autosedačku 9 - 18 kg,
zachovalá, levně. Tel.: 739 364 124.
Zn.: Ivančice.
•• chlapecké brusle vel. 36 v dobrém
stavu. Cena: 300 Kč. Tel.: 737 912 459.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata australského honáckého
psa s PP po špičkových rodičích,
vhodná na práci u dobytka, na výstavy i jako společník. Odběr jaro 2010.
Tel.: 603 929 833.
•• čistokrevná štěňata jezevčík
dlouhosrstý, barva černá s pálením a
mahagon. Cena: 1.500 Kč. Tel.: 604
820 525.

ŘEDITELSTVÍ Mateřské školy v Petrovicích oznamuje:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

úterý 9. března 2010 od 10.00 hodin - 15.00 hodin
v budově MŠ. K zápisu do MŠ nechť se dostaví s rodným listem
a očkovacím průkazem dítěte rodiče těch dětí, které dovrší
k 1. září 2010 nejméně 3 let. NABÍZÍME: • výchovu a vzdělávání dětí
v klidném, téměř rodinném prostředí • všestranné rozvíjení dětské
osobnosti v odpoledních klubech dětí zaměřené nejen na přípravu
dětí do ZŠ, ale především pro život • zajímavé akce pro děti, ale
i jejich rodiny • stravování dětí z vlastní školní jídelny • možnost
umístění dětí i z Moravského Krumlova a okolních obcí. Bližší
informace na tel.: 515 323 124 nebo 736 624 588.

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH PRO
DĚTI A MLÁDEŽ S 20% SLEVOU

Z NAKLADATELSTVÍ „LIBREX“ (k prodeji ve studovně knihovny).
• knihy pro děti od 1 roku, • zvukové knihy, • knihy do vody,
• pohádková leporela, • prostorová leporela, • veselé knihy
o zvířátkách, • knihy pro začínající čtenáře, • malované čtení,
• pracovní sešity se samolepkami, • hrací knihy s magnetkami,
• encyklopedie.
•• štěňata 75% kavkazského ovčáka,
rodiče dobří hlídači. Odběr - březen.
Tel.: 603 371 061. Zn.: Levně.
daruji
•• štěně fenku, kříženec malého vzrůstu, stáří 2 měsíce, k odběru ihned. Očkovaná + odčervená, je krásná, možno
vidět. Tel.: 602 952 124.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• malé hračky z čokoládových vajíček a Play Station. Prosím nabídněte.
Tel.: 723 790 597.
prodám
•• svářečku trafo, cena: 2.000 Kč,
Jawa 23 bez SPZ, motorovou jednotku Tera na náhradní díly. Více
informací na tel.: 736 201 659.
•• olejový radiátor o výkonu 2.000 W,
téměř nepoužívaný. Cena: 800 Kč.
Tel.: 737 912 459.
•• lyže běžky 190 cm i s vázáním, pánský oblek vel. 52, pánská saka a kalhoty taktéž vel. 52. Tel.: 776 207 712.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• sáně 140 cm, dětské kolo na bantanových kolech, dětský sportovní
kočár zn. Abc, dámské kolo Liberta,
dvoutrubicové plastové zářivky 120
cm. Tel.: 603 900 890.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Fischer RC4 90
cm, vázání Salomon a boty Head 18,5.
Cena: 2.200 Kč. Tel.: 602 508 889.
•• Nosnice po roční snášce, cena: 30
Kč/ks, kukuřici, pšenici, ječmen,
cena: 300 Kč/q (možnost pošrotování). Kontakt: pan Štefulík, Horní
Hlinky 53, Ivančice, tel.: 604 891 035.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Přijmu pracovníka/ci na pozici
dispečer/ka mezinárodní dopravy s
aktivní znalostí NJ, či AJ a práce na
PC. Praxe nutná. Nástup od 1. dubna 2010. Stručný životopis prosím
zašlete na buckarlson@seznam.cz.

•• žena 57 let hledá práci v zahradnictví i brigádně. Moravský Krumlov
a okolí. Tel.: 731 008 430.
•• Hledám krejčího nebo švadlenu,
kteří by byli ochotni a schopni ušít
vojenské kalhoty - rajtky, vzor mám.
Tel.: 733 540 554.
•• muž 42 let se vzděláním SZTS má
vážný zájem o práci na HPP v zemědělském družstvě. Praxe 25 let s veškerou technikou Zetor, Case, N. Holland,
Forschricht i jiné. Tel.: 739 906 151.
» SLUŽBY
•• KVĚTINY Rudolf Hrbek, Brněnská 295, Rosice pořádá výstavu
„SVATEBNÍ DEN“ - výstava svatebních kytic, v sobotu 13. března a
v neděli 14. března. Kytice pro nevěstu, přízdoby do vlasů, šperky, korsáže,
polštářky a prstýnky, auto korzo a
jiné slavnosti dekorace interiéru i exteriéru. Partneři: Salon Inna Košíkov,
Kadeřnictví Jana Vysloužilová, Restaurace Harmonie, Hotel Crlík, Svatební agentura Dolce Vita, Cukrárna
LA Rosice. Více info na tel.: 546 452
424 a na www.volny.cz/hrbekrudolf/.
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Historický úspěch reprezentace jižní
Moravy - druhé místo v pořadí krajů
Šest zlatých, sedm stříbrných
a sedm bronzových medailí a k
tomu další bodovaná 4. - 6. místa
olympijského bodování. To je
zcela mimořádný úspěch pro reprezentaci Jihomoravského kraje
na Hrách IV. zimní olympiády
dětí a mládeže, která se konala
ve dnech 31. ledna až 5. února v
Libereckém kraji.
V celkovém pořadí krajů se
výprava jižní Moravy umístila
na druhém místě za vítězným
Libereckým krajem. Navíc na
závěrečném ceremoniálu obdržel
trenér biatlonistů jižní Moravy
Vít Effenberk od Olympijského
výboru cenu Fair play. Na tuto
cenu ho navrhli trenéři ostatních
biatlonových a běžeckých výprav, a to za nezištnou pomoc při
přípravě (mazání) a servisu lyží
a zbraní i ostatním týmům.
Výprava Jihomoravského kraje
měla 86 členů, garantem a vlajkonoši jihomoravské reprezentace
byl krasobruslařský pár Kateřina

Beránková a Otto Dlabola, dvojnásobní účastníci OH v Naganu
1998 a Salt Lake City 2002.
Her IV. zimní olympiády dětí
a mládeže České republiky se
účastnil rekordní počet dětských
sportovců a více jak 150 hostů z
řad úspěšných reprezentantů ČR.
Střediskem Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR bylo
Centrum Babylon v Liberci, kde
byl po dobu Her olympijský dům
otevřen všem sportovcům, doprovodu, ale i široké veřejnosti. Zde
se odehrávaly medailové ceremoniály i doprovodný kulturní
a sportovní program. Jednotlivé
disciplíny se dále konaly v Jablonci nad Nisou (hokej), Vesci
(běžecké lyžování), Rejdicích
(snowboarding) a dalších sportovištích přímo v Liberci.
„Reprezentanti našeho regionu
startovali v alpském lyžování,
klasickém lyžování, biatlonu,
ledním hokeji, krasobruslení,
rychlobruslení, snowboardingu

a také v novince Her - společenském tanci. Jihomoravský
kraj uhradil členům reprezentace
náklady na ubytování, stravu,
dopravu,
reprezentační
oblečení, sportovní přípravu a
potřebný sportovní materiál.
Informace o dění ve výpravě Jihomoravského kraje lze najít na
http://odm.luzanky.cz. Informace
o Hrách IV. zimní olympiády dětí
a mládeže v Libereckém kraji a
kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.odm2010.cz,“
uvedla Kateřina Fantová, vedoucí
výpravy JM kraje.
Olympiáda dětí a mládeže je
určena sportovně talentované
mládeži především v žákovských
kategoriích z celé České republiky. Pravidelně se letní a zimní
hry konají od roku 2003. Prvním
krajem, kde se tato olympiáda
konala, byl Pardubický kraj.
Následoval pak Středočeský,
Jihomoravský, Královéhradecký,
Ústecký, Zlínský a Jihočeský.

Vangl Cup v Ivančicích v režii domácích
/Ivančice/ Poslední víkend
v lednu proběhl další ročník turnaje v házené mladšího žactva
Vangl Cup 2010. Turnaj organizačně zaštítilo Středisko volného
času a HK Ivančice za podpory
města Ivančice a sponzorů.
Seriálu se zúčastnilo osm
družstev z toho jedno domácí
z Ivančic. Týmy přijely z celé
republiky, nejdále to měli chlapci
z Lovosic a Polanky nad Odrou
na Ostravsku, další přijely z Olomouce, Prostějova, Litovle, Velké
Bystřice a Brna. Turnaj byl pořádán v rámci celorepublikové soutěže mladšího žactva Handball
tour. Hrálo se systémem každý
s každým, celkem bylo k vidění
dvacet osm zápasů.
„K radosti všech diváků, rodičů a hlavně pak trenéra domácích
pana Drahoslava Kremláčka zvítězilo družstvo domácích, které
ukázalo svoje kvality a konečně
získalo úspěch na domácí půdě.

Na druhém místě skončila Polanka nad Odrou a třetí Lovosice. Již
tradičně všichni trenéři vybírali
chlapce do ALL STAR týmu. Ze
sedmi hráčů hned dvě nominace
patřili domácím hráčům Zdenku
Houserovi, Jakubovi Oulehlovi.
Turnaj byl velmi vyrovnaný a
úspěch na něm viděl trenér v dob-

ré obraně a kombinační hře, jež
převyšovala individuální hru hráčů ostatních týmů, náš tým hrál
kolektivně a těžil z nacvičených
akcí,“ uvedl Jiří Obršlík z pořádající SVČ Ivančice. Celý turnaj
probíhal v přátelské a sportovní
atmosféře, proto je důvod těšit
se na další ročník.
/mask/

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu
nabízí prodej vstupenek ze sítí Ticketstream a Ticketportal.

HELENA VONDRÁČKOVÁ
+ CHARLIE BAND

v úterý 9. března od 20.00 hodin v Bobycentru - Brno.
Speciální host: ŠÁRKA VAŇKOVÁ. Vstupenky od 280 Kč do 680 Kč.

ELÁN V BRNĚ - TOUR 2010

v pátek 22. října od 18.00 hodin na BVV Brno. Zazní hity jako je:
„Láska moja“, „Neviem byť sám“, „Kočka“, „Amnestia na neveru“ a další.
Vstupenky: stání: 534 Kč, V.I.P. tribuna - sezení: 990 Kč
Přehled další akcí, na které lze vstupenky zakoupit přímo u nás
v TMK travel (koncerty, festivaly, sport, divadlo), naleznete na stránkách
našich partnerů: www.ticketstream.cz, www.ticketportal.cz. Více
info na tel.: 515 321 044, 602 782 232, e-mail: jana@tmktravel.cz

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí
pouze OP. Důchodci, MD, ÚP. Bez
poplatku. Více informací na tel.:
605 720 362.
» SEZNÁMENÍ
•• pohledná vdova hledá vhodný
protějšek z Moravského Krumlova
a blízkého okolí. Tel.: 515 322 135.
•• SŠ, 40/180 hledá pohodového muže
pro společný život. Najdu Tě? Tel.:
774 991 569.
» VÝZVA
•• Našel se pejsek - fenka jakteriéra,
černé barvy s hnědým pálením. Tel.:
515 323 279. Zn.: Dobelice.
» OZNÁMENÍ
•• Dne 22. února se dožívá 86 let pan
František Bédi z Padochova. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví přeje syn
František, snacha a vnuk z Radostic.
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