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Dálnice má prioritu
/Region/ O aktuálním stavu příprav a realizace strategické rychlostní
komunikace Brno -Vídeň na české i rakouské straně diskutoval při své
návštěvě Dolního Rakouska jihomoravský hejtman Michal Hašek se
zemským hejtmanem Dolního Rakouska dr. Erwinem Pröllem. Oba
podpořili další přípravu a realizaci výstavby.
Jako klíčovou komunikaci pro region považuje silnici Brno-Vídeň
také ministr dopravy Gustav Slamečka. Potvrdil to na společné schůzce
s hejtmanem Haškem a krajskými radními. „Děkuji panu ministrovi za
péči, kterou těmto strategickým projektům věnuje. Za sebe mohu slíbit,
že v rámci celostátního plánu rozvoje strategických silnic budu usilovat
o to, aby tyto stavby měly prioritu,“ řekl na tiskové konferenci v Brně
hejtman Michal Hašek. Ministr dopravy seznámil se současnou situací
ve financování klíčových dopravních staveb a s přípravou vládního
dokumentu, který má řešit plán výstavby i financování strategických dopravních staveb na příštích deset let. Vláda se bude podle něj muset rozhodnout pro některou z variant financování (například partnerství soukromého a veřejného sektoru, vydání speciálních státních dluhopisů aj.),
která by ukončila současnou velkou rozestavěnost těchto staveb. /abé/

Zvýšili regulovaný nájem
/Branišovice/ Jedním z bodů jednání zastupitelstva v Branišovicích
18. února bylo jednostranné zvýšení regulovaného nájemného u obecních bytů. Obec dle platné legislativy měla možnost postupně zvyšovat
regulované nájemné již od roku 2007. Návrh na zvýšení nájmu se opírá
o výpočet nájemného dle kalkulačky nájemného na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj, ze které vyplývá maximální výše
nájemného pro obec, jakou jsou Branišovice, na 29,83 Kč za m2 bytové
plochy. Obec nově požaduje nájemné 22 Kč/m2. V bytech se sníženou
kvalitou bydlení, obec zvedá nájemné na I4 Kč/m2.
K uvedenému návrhu proběhla diskuze s přítomnými nájemníky. Ti
vznesli k ceně námitky s přihlédnutím k potřebným opravám na bytových domech. Starosta obce informoval, že pokud se mají provádět
opravy, musí se zvednout nájemné. Pak by byly patřičné finanční prostředky čerpány právě na nutné opravy obecních bytů a domů.
Zastupitelstvo obce nakonec jednostranné zvýšení nájemného z bytů
jednohlasně schválilo v navrhovaných cenách s platností od 1. 8. 2010.
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Krumlov má dva nové radní
/Moravský Krumlov/ Po odstoupení čtyř radních byla na pořadu pondělní schůze zastupitelů
města především volba nových
členů. Původní sedmičlennou
sestavu již dříve opustil Vlastimil
Kocanda, který jako volený zástupce KDU-ČSL odešel do TOP
09. Radu 8. února po neúspěšném
pokusu o odvolání starosty Jaroslava Mokrého opustili také Pavel Procházka, Daniela Kudrová
a Michal Šotner.
Pokud by měla městská rada
fungovat a dodržet legislativní
parametry, muselo se urychleně
řešit doplnění tříčlenného torza
o nejméně dva nové členy.
Zastupitelé proto nejdříve re-

vokovali své vlastní rozhodnutí
o počtu radních a snížili minimum na pět členů. Nominováni
a po krátké debatě novými radními schváleni byli Petr Sochor
a Irena Kočí. Právě poslankyně
Kočí a její pozice ředitelky
krumlovského Domu s pečovatelskou službou se dle oponentů
neslučuje s funkcí radní. A to
proto, že jejím zaměstnavatelem je městský úřad. Rozpor se
zákonnou úpravou zaměstnaneckého vztahu a funkcí radního se
ale nepotvrdil.
Volba nových členů tak opět
rozjela práci městské rady. Do
podzimních komunálních voleb ji
čeká ještě spousta práce. /mape/

Mléko pijte převařené!
Státní veterinární správa ČR
obdržela informace a upozornění hlavního hygienika na
hlášená průjmová onemocnění
způsobená konzumací syrového
tepelně neošetřeného mléka.
Informace zaplavila média
v souvislosti s novou formou
přímého prodeje syrového kravského mléka prostřednictvím tzv.
mléčných automatů. Přestože na
automatech musí být upozornění:
„Syrové mléko, před použitím převařit“, existují obavy z možnosti
vzniku onemocnění, zejména kvůli nedisciplinovanosti zákazníků.
„Státní veterinární správa
podle jejího šéfa Milana Maleny
vážně důrazně upozorňuje na
to, že je syrové mléko opravdu
nutné před konzumací převařit,
aby se předcházelo navýšení rizika,“ uvedl Josef Duben, tiskový
mluvčí státní veterinární správy.
Podle hlavního hygienika Michaela Víta se státní veterinární
správa nyní zaměří na „mléčné“
automaty. Ve všech krajích budou
kontrolovat mléčné farmy i prodejce syrového kravského mléka a
zjišťovat, jak je na tom surovina z
mikrobiálního hlediska. Provozovatelé automatů už teď musí splnit
několik podmínek. Musí zajistit
jejich údržbu, pravidelné čištění
a sanitaci, včetně ochrany výtoku
mléka před kontaminací hmyzem.
Hejtman Michal Hašek vidí medializaci problému hlavním hygienikem jako zcela bezpředmětnou.
„Proč stejnou horlivost nevěnuje

pan hlavní hygienik třeba prodeji vajec či jiných „surových“
produktů? Nebo snad je na každé
krabičce vajíček mnohdy dovezené ze zahraničí, uvedeno, že je
musí spotřebitel tepelně zpracovat? Či je totéž spotřebiteli vštípeno u prodeje čerstvého masa?
Jsou snad tyto řetězce nařčeny,
že tyto potraviny mohou mít zárodky třeba salmonely? Nejsou!“
reagoval rozhořčeně Hašek.
Podle slov hejtmana tato mediální kauza spíše poukazuje na
skutečnost, že prodej čehokoliv
přímo od zemědělců je někomu
velkým trnem v oku a snaží se
tzv. „prodeji ze dvora“ zabránit
všemi možnými prostředky.
Přitom právě „prodej ze dvora“
je přirozený způsob prodeje, jak
pro spotřebitele zpřístupnit co
nejčerstvější a za mimořádně přijatelné ceny produkty z regionu,
kde žijí. „Právě proto podporuji
tento způsob prodeje, včetně prodeje mléka z mléčných automatů
- při respektování, že spotřebitel
musí být informován o správné
úpravě a konzumaci. To nepochybně lze provést vhodnějším
způsobem než zahájit hon na čarodějnice,“ dodal hejtman Hašek.
I přesto, že mléko po převaření může ztratit některé prospěšné
látky, stále mu prý zůstane řada
předností oproti mléku v krabici.
Čerstvé mléko z automatů není
okradeno o kravský tuk, který se
zde přirozeně vyskytuje. Krabicové o tento tuk přišlo.
/mape/

Policie zkontrolovala
téměř šest tisíc myslivců
V posledních třech měsících
loňského roku proběhla na území
celé České republiky akce dohledu nad společnými lovy zvěře.
Policisté se zaměřili především na kontrolu oprávněnosti
k držení a nošení střelné zbraně
a zda účastníci honů nepožili
alkoholické nápoje nebo omamné
látky. Zkušku prováděli v místě
shromáždění střelců před zahájením společného lovu zvěře, ale i
v jeho průběhu.
Od 1. října do 31. prosince
2009 bylo provedeno 1343 akcí
dohledu na společných lovech
zvěře, při nichž bylo zkontrolováno 17866 držitelů zbrojního průkazu a vlastníků střelné zbraně.
V územním obvodu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (tedy území

Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina) byli
policisté ve stejné době přítomni u 418 akcí, při kterých bylo
kontrolováno 5841 účastníků
a 5784 ks střelných zbraní.
Zaměr této kontrolní akce
byl převážně preventivní, ale
přesto se policisté při své činnosti setkali s případy porušení
povinností držitelů zbrojního
průkazu. Při policejních akcích
bylo zjištěno 27 prohřešků
proti platné legislativě, z toho
22 osob vyrazilo na společný
lov zvěře pod vlivem alkoholu.
Ve čtrnácti případech byly tyto
přestupky vyřízeny udělením
blokové pokuty, zbývající případy byly oznámeny správnímu
orgánu pověřené obce k projednání přestupku.
/abé/

Fotovoltaika přibržděna
/Region/ Nastane soumrak pro
solární elektrárny? To je důležitá
otázka pro ty obce našeho regionu,
které si nechaly zálohu v územním
plánu na jejich výstavbu.
Společnosti ČEZ Distribuce
a E.ON Distribuce už nebudou
připojovat do sítě další solární
elektrárny, dokud se na základě

odborné studie nezjistí, jak může
množství plánovaných zdrojů
ovlivnit přenosovou soustavu.
V praxi to znamená, že posuzování nových žádostí firem o připojení fotovoltaických elektráren
je pozastaveno do doby stanovení
nových pravidel pro zajištění stability distribuční sítě. Petr Sláma
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Moravský Krumlov poznamená stavební boom

Slovo úvodem

ROZHOVOR
Sedím si v autobuse a přemítám o životě chrousta. Na co také
myslet, cestu znám z pamě�, na práci raději nemyslím a co dělat
s penězi za�m vím. Pomaličku a blaženě usínám, když se tu po
veřejném dopravním prostředku rozlehne hlasitý rozhovor.
Ha, říkám si, že by kulturní vložka? Nikoliv, dvě mladé dámy
se rozhodly, že proberou bouřlivé událos� minulého víkendu.
Nemám nic pro� dívčímu švitoření, příjemně se u něj usíná.
Ovšem tentokrát mi spánek spravedlivých pracujících nebyl
pohříchu dopřán. Děvčata bavila celý autobus a nijak se u toho
nestyděli. Jedna kamarádka druhou oslovovala jako hovězího
kastráta (vole - rod mužský životný) a ta, pravděpodobně uražena,
používala poněkud tradičnějšího pojmenování „Ty krávo“. Škoda,
že můj šéfredaktor je slušný člověk a bulvárním �skem hluboce
opovrhuje. To by bylo námětů.
Mimoděk jsem se dozvěděl, kdo s kým, kde nalejí mladistvému
čistého vína a v kterém hos�nci vodku k pivu rádi přidají.
Předpokládal jsem, že vzadu sedí dvě mladistvé delikventky
prchající před spravedlnos�. Případně �mto dopravním
prostředkem cestující zpustlé mořské vlčice, kterým se nechtělo
na cestě k Severnímu moři použít lodní dopravy. Otočil jsem
pomaličku hlavu. Velmi opatrně, předpokládaje, že děvčata mají
své kolty zavěšeny patřičně nízko. Bylo dobrým zvykem na Aljašce,
za zlaté horečky, ustřelit palici lumpovi, který na vás jenom křivě
pohlédl. A já se křivě dívat chtěl. Jaké bylo moje překvapení,
když jsem uviděl dva nádherné asi šestnác�leté andílky. Přesně
takové, pro jaké bych před patnác� lety a dvace� kily skládal
básně. Byl jsem v šoku a z mravoučného kázaní mi zbylo jen
nechápavé zavrtění hlavou a mimoděk jsem vzpomněl na
c�hodné otce rodin, kteří s námi před těmi lety cestovali. Myslím,
že bychom jako studen� daleko nedojeli a zbytek cesty šli pěšky.
To proto, abychom mohli v klidu a na zdravém vzduchu přemýšlet
o slušném chování a vhodném používání rodného jazyka.
Dnes mládež cestuje bez rizika. Normy pro chování se změnily.
Jsme tolerantní a zavíráme nad různými výstřelky oči. Okřídlené
heslo : „Ať se mládí vydovádí !“ se stalo naším životním mo�em.
Když budou popíjet, kouřit a fetovat či likvidovat cizí majetek,
nebudou otravovat život dospělým, kteří si potřebují také užít
života. Přesně v duchu dalšího hesla : „Po nás potopa“.
Čím je civilizace rozvinutější, �m víc nám hrubne. Netýká se
to jen našich dě�. Možná si uvědomujeme jednu věc. Kdykoliv
jsme byli na vrcholu, vždy přišel nějaký barbar a my museli
začínat budovat společnost od píky. V dnešní době žádný
barbar nepřitáhne. Není třeba. My sami se barbary stáváme.
Stačí se rozhlédnout kolem.
Petr Sláma

Ing. Pavel Pexa

GEODETICKÉ PRÁCE
ZAMĚŘENÍ STAVEB
ROZDĚLENÍ POZEMKŮ
VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ
Tel.: 515 322 897

www.pexa.cz

mob.: 777 582 899
608 908 628

/Moravský Krumlov/ Hned tři
velké stavební akce, které začnou
na jaře letošního roku, mají významně změnit tvář města. S výstavbou samotnou jsou ovšem
spojeny i komplikace dopravního
rázu, které mohou způsobit výkopy, uzavírky a objížďky.
Jednak půjde o stavbu silničního průtahu městem, kde je spoluúčast města 16 milionů. Na tuto
akci v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Odborové svazy působících
v dopravě se rozhodly, že své
zájmy budou uplatňovat prostřednictvím pětihodinové stávky
v pondělí 1. března v ranních
hodinách od 4.00 do 9.00 hodin.
Odborové centrály požadují
okamžité zrušení ustanovení §
36a odstavec 3 písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Požadavky se podle
dopraváků netýkají jen jich, ale
všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, a tedy naprosté
většiny občanů této země!
„Po jednáních, která premiér
Jan Fischer vedl s politiky, zastupujícími jednotlivé strany působící ve sněmovně, zazněl jen další
příslib. Řešení by údajně mělo
být spojeno se schůzí poslanecké
sněmovny až na 10. a 17. března.
Teprve na ní by mohli politici
odložit v posledních týdnech
praktikovanou taktiku totálních
obstrukcí a projednat sérii vládních návrhů. Mezi nimi by pak
mohl být i návrh týkající se zdanění zaměstnaneckých benefitů.
Lze tomuto slibu věřit? Těch
odkladů bylo totiž už až příliš!
Na
základě
dosavadních
zkušeností a skutečnosti, že řešení

Mjr. Nováka 24, Ivančice

celkově počítáno s 60 miliony s
tím, že Svazek vodovodů a kanalizací bude investovat 8 milionů a město 11 milionů. Také zde
již probíhá tendr na zhotovitele.
V ideální případě se i zde začne
v květnu,“ informoval místostarosta Tomáš Třetina.
Další dotace, kterou město
dostalo, je na zateplení základní
školy na ulici Ivančická. Jedná se
o 28 milionů a spoluúčast města
je 10 milionů. Zde se čeká na
oficiální vyjádření a poté bude
vypsán tendr. Práce by měly
v ideálním případě proběhnout
o letních prázdninách.
„Samozřejmě, že na radnici
chápeme, že půjde o značné dopravní omezení, zvláště když se
současně rozjedou hned tři stavebně investiční akce, při kterých
půjde o zásah do vozovek. Proto
jsme už v současnosti v kontaktu
se všemi zúčastněnými subjekty,
proběhly koordinační schůzky.
Jiné problémy budou, když se
bude kopat v okrajových částech města, a jiné, když se bude

/Moravský Krumlov/ Do nového projektu pro vzdělávání širších vrstev obyvatel se zapojila Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel. „Jedná se o individuální projekt ministerstva školství, jehož partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
Probíhá v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a je do něj zapojeno 325 škol z České republiky,“ vysvětlila Ivana
Čermáková, metodik projektu na SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov.
Cílem projektu je, aby zapojené školy kromě počátečního vzdělání
nabízely také vzdělání pro dospělé. Proto by se škola mohla stát centrem
celoživotního učení pro moravskokrumlovský region. V současné době
vytvářejí učitelé vzdělávací programy reagující na potřeby trhu práce regionu pro vzdělávání dospělých. První program by mohl být pro veřejnost
zahájen už v září příštího školního roku a bude zaměřen na podporu začínajících podnikatelů v regionu. „Věříme, že vytvořené programy budou
pro občany atraktivní a ze školy se podaří vytvořit místo, kde se bude
učit a setkávat několik generací,“ doplnila Ivana Čermáková.
/mask/

IZOLACE B a V s.r.o.
Střešní folie - Sika, Fatrafol, Alkorplan
IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH - ZATEPLENÍ STŘECH
IZOLACE SPODNÍCH STAVEB
- RADON, VLHKOST, TLAKOVÁ VODA
BAZÉNY, BALKONY, TERASY, JEZÍRKA

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

tel.: 739 479 557 • 731 118 162
Nová 1625 • 672 01 Moravský Krumlov
www.izolacebav.cz

DŘEVO

Účetní kancelář Vlasta Burešová

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

tepelná izolace URSA

od 499,- Kč/m3 bez DPH
Dvořákova 639, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

•
•
•
•
•

dělat ulice Zámecká. Proto musí
být vše předem zorganizováno.
Řešíme objížďky i dopravní obslužnost,“ doplnil místostarosta
k tomu, jak probíhají přípravy.
Jde o velký úspěch v oblasti získání finančních prostředků z dotací, i když za významné spoluúčasti
města. „Měli jsme vytýčen svůj cíl
v programovém prohlášení a podle
toho jsme jeli. Napsali jsme projekty, s těmi jsme žádali o dotace,
a ty se nyní začínají realizovat. Je
to běh na dlouhou trať, nedá se
všechno udělat jak mávnutím kouzelného proutku. Jedná se o složité
procesy, které se nám podařilo
uvést do realizace. Přitom nápad
s autobusovým nádražím pochází
už ze sedmdesátých let minulého
století. Takže můžeme být rádi, že
jsme uspěli v žádostech, a teď se
bude plán realizovat. Na nějakou
dobu sice bude komplikovaný
život ve městě, ale když to vydržíme, výsledek určitě bude stát za
to. Určitě to ocení jak obyvatelé
města, tak i návštěvníci,“ uzavřel
Tomáš Třetina.
/mask/

Do školy i v dospělosti?

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

603 576 656

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

problému se i přes veškeré úsilí
z naší strany a nesčetné odklady
prozatím nachází v mrtvém
bodě, odborové svazy působící
v dopravě se rozhodly pro konání
nátlakových protestních akcí,”
uvedla Federace strojvůdců ČR
v tiskovém prohlášení.
„Časově omezená stávka je
projevem naprosté vstřícnosti,
což však neznamená, že v případě nesplnění našich požadavků
nebudou následovat kroky, které
budou daleko důraznější,“ uvedlmístopředseda Svazu odborářů
služeb a dopravy Zdeněk Fojtík.
Stávka rozhodně není podporována všemi. Především pracující, kteří pracují v soukromém
sektoru a žádné benefity nemají,
vnímají situaci tak, že se stali
rukojmími pro vyjednávání dopraváků s vládou.
„V žádném případě si nebereme jako rukojmí nikoho z občanů
tohoto státu. Naše stávka je projevem solidarity všem zaměstnancům ve všech odvětvích. Nestávkujeme o svoje mzdy a režijní
jízdenky, ale o zachování benefitů
všem zaměstnancům. Stávkujeme
proti vládě, která nekoná,“ dodal
na obhajobu Fojtík.
/mape/

Žaluzie Koblížek

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

Prodej plastových oken a dveří.
Vybrané rozměry oken skladem.
Zpracování cenových nabídek,
konzultace, zaměření, montáž.

Stavba samotná je rozvržena na
tři roky a začít stavět by se mohlo
v průběhu měsíce května nebo
června. Letos se počítá s ulicí
Zámeckou a náměstím TGM.
„V případě autobusového
nádraží je celková investice 46
milionů, z toho má město spoluúčast 15 milionů. Je již vyvěšena výzva na zhotovitele díla.
Předpokládaný začátek stavby je
obdobný jako u stavby průtahu.
Oproti tomu je na kanalizaci

Stávka bude pětihodinová

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

NOVĚ OT
EVŘENO

26.02.2010

vedení účetnictví a daňové evidence
zpracování mezd a mzdové agendy
zpracování daňového přiznání,
přehledy pro sociální a zdravotní pojištění
pro podnikatele, občanská sdružení
a společenství vlastníků

V případě zájmu o naše služby volejte: 728 728 619
nebo pište na e mail: buresova.vlasta@seznam.cz.
Adresa: Dr. Odstrčila 51, 672 01 Moravský Krumlov
Těšíme se na Vaši návtěvu

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

VÝROBA
NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH
DVEŘÍ, VČETNĚ
OBLOŽKOVÝCH
ZÁRUBNÍ
Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

AUTOSKLA

smluvní partner

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

26.02.2010
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Ani 500 nových míst neuspokojí poptávku seniorů
/Kraj/ V rámci úvěru od Evropské investiční banky je v Jihomoravském kraji plánována realizace
devíti projektů v oblasti pobytových sociálních služeb s kapacitou
525 míst (lůžek). Na výstavbu
šesti nových domů a tří přístaveb
půjde z úvěru téměř 800 milionů
korun. Mezi záměry jsou také
domovy pro seniory v Ivančicích
s šedesáti lůžky a v Miroslavi, kde
se počítá s padesátkou lůžek.
Ivančické zastupitelstvo v této
souvislosti rozhodlo o převedení

práv ke studii na výstavbu domova pro seniory na JM kraj. Domov
by měl stát na pozemcích, které
kraji patří. Jedná se o areál Střední zemědělské technické školy
Ivančice. Kraj by měl v této akci
proinvestovat přibližně devadesát milionů korun. Předpokládané
provozní náklady pro 60 nových
lůžek v Ivančicích jsou bezmála
19 milionů korun ročně, což
obnáší 316 tisíc korun na jedno
místo. Se stejnou částka na jedno
lůžko se počítá v Miroslavi.

„U každého domu pro seniory, který budeme stavět, byly
provedeny výpočty, zváženy
jednotlivé zdroje financování a
výsledek je potěšitelný – částka,
kterou bychom těmto příspěvkovým organizacím (pokud budou
příspěvkovými
organizacemi)
posílali, se pohybuje kolem 165
milionů korun ročně, což si kraj
může dovolit. Financování domů
pro seniory je totiž vícezdrojové,
důležitou složkou jsou také platby samotných klientů, příspěvky

na péči o osobu závislou, platby
zdravotních pojišťoven a zejména
pak dotace ministerstva práce a
sociálních věcí,“ uvedl k záměru
krajský radní Jiří Altman.
Ani více jak 500 nových míst
ale neuspokojí v Jihomoravském
kraji poptávka po tomto způsobu
sociální péče o staré lidi. V současné době by byl potřeba více
než dvojnásobek nových míst a
čekací lhůty na umístění v těchto zařízeních se pohybují od tří
do pěti let.
/Petr Sláma, abé/

VERTEX přestěhuje krumlovský závod do Hodonic
/Moravský Krumlov/ Vertex
firma koncernu Saint - Gobain,
jenž je v Moravském Krumlově
významným zaměstnavatelem,
zřejmě svoji činnost a výrobu
přesune. Novým působištěm budou Hodonice, kde má stát nová
výrobní hala.
Důvodem jsou ekonomická
hlediska. Spekulovat se může
i o dalších aspektech. Náročné
konkurenční prostředí, kterému
je SG Vertex vystaven, vytváří
tlak na trvalý proces snižování
vlastních nákladů. Proto vedení
koncernu rozhodlo o přesunu
aktivit závodu Moravský Krumlov do nově budované části
v závodě v Hodonicích.

Hodonice disponují dostatkem
prostor pro obě výroby a poskytují mnoho příležitostí pro rozvoj
v budoucnosti. Integrace závodů
umožní současně lepší a jednodušší organizaci výroby.
„Toto řešení také přináší
dodatečné výhody v logistice,
neboť bude odstraněna nutnost
převážení rozpracovaných výrobků mezi oběma závody a
zpracování do podoby finálního
produktu bude prováděno na
jednom místě. Navíc společnost nabídne většině ze 195
současných zaměstnanců v Moravském Krumlově pracovní
příležitost v Hodonicích, které
jsou vzdáleny cca 35 km. Přitom

je hledáno řešení pro zajištění
možné dopravy zaměstnanců
mezi Moravským Krumlovem a
Hodonicemi. Postupný přesun
výroby je plánován na období
do konce prvního čtvrtletí 2011.
Uvolněné objekty závodu Moravský Krumlov budou nabídnuty
k prodeji zájemcům,“ vysvětlil
Antoním Čagánek, ředitel závodu 4 Moravský Krumlov.
Jak již bylo řečeno, možných
důvodů přesunu výroby je více.
Firma se nachází ve středu
města, který je památkově
chráněn, a to neumožňuje další
rozvoj. V minulosti se řešily také
stížnosti na neškodný zápach
z výroby. Navrhované řešení -

postavit komín se neuskutečnilo.
Otázkou zůstává co s uvolněnými prostory. Je na snadě prostory
využít pro jinou výrobu nebo
například logistiku. Možným
zájemce o koupi areálu by mohlo
být i samotné město Moravský
Krumlov, které by tak získalo
vliv na určení toho, co se bude
v prostorách dít. Jedná se tu o
kancelářské prostory, výrobní
haly a sklady. Touto specifikou
je využití do určité míry omezeno. Dá se předpokládat, že o své
slovo se na případnou přeměnu
závodu přihlásí i památkáři. Ještě ale zatím konkrétní nabídka na
koupi budov městu ani jinému
zájemci učiněna nebyla. /mask/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Ve středu 17. 2. 2010 došlo v dukovanské elektrárně k zahoření
v poli rozváděče 3CH02.1. Rozváděč o napětí 0,4 kV napájí méně důležité spotřebiče sekundární části elektrárny. Elektropožární signalizace oznámila požár v 12.38 hodin a místní hasiči o necelých deset minut
později rozváděč uhasili, respektive identifikovali místo požáru. Bližším šetřením jsem zjistil, že došlo k mezifázovému zkratu na jističi 50A.
Jednalo se patrně o nahodilou závadu. Často spínané a víceproudově
zatěžované jističe jsou pravidelně termograficky kontrolovány a právě
tento vývod nevykazoval zvýšené hodnoty oteplení kontaktního systému. Funkce elektrických ochran při poruše byla správná.
Provoz elektrárny ani její bezpečnost nebyly událostí nijak omezeny. Rovněž nebyl nikdo zraněn a do životního prostředí neunikly
žádné škodlivé látky. Poškozené pole rozváděče bylo vyčištěno
a opraveno. Vzniklá škoda na rozváděči byla asi 40 tis. Kč. Oprava
zmíněného pole rozváděče byla ukončena 19. 2. v 16.15 hodin a probíhala při normálním provozu bloku.
A teď informace od našich sousedů: jednou ze zemí, která zatím
neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, ale o jejím vybudování vážně
uvažuje, je Polsko. Energetická společnost Polska Grupa Energetyczna
PGE hodlá první reaktor uvést do provozu v roce 2020. Konkrétně se
má jednat o dvě jaderné elektrárny s celkovým výkonem 6000 MWe. K
jádru žene Polsko zvyšující se poptávka po energii, kterou zatím převážně produkují uhelné elektrárny. Po roce 2020 bude nutno pro tyto
elektrárny nakupovat emisní povolenky. V současnosti se vedou jednání
se světovými dodavateli jaderek. Ve hře je francouzská společnost EDF,
americký Westinghouse nebo korejská Korea Electric Pover Corporation. Náklady jsou odhadovány na více než 90 milionů korun na 1MWe.
Pro výstavbu je ve hře 28 lokalit, včetně lokality Žarnowiec, kde byla
již v minulosti zahájena výstavba čtyř bloků 440 MW typu VVER.V
souvislosti s událostmi v Černobylu bylo od stavby upuštěno. Část pro
stavbu připravených komponent odkoupila jaderná elektrárna v maďarském Paksi pro své výcvikové středisko. A tak se mladí odborníci provozu i údržby školí na originálních dílech jako je reaktor, parogenerátor
či hlavní cirkulační čerpadlo. Perfektně zařízené školicí zařízení viděli
komisaři OBK při návštěvě před několika lety a můžeme našim maďarským
kolegům jen závidět.
22. 2. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76
IČO: 006 37 343

vyhlašuje výběrové řízení na

PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ V OBCI BOHUTICE
Předpoklady uchazečů pro účast ve výběrovém řízení:
»
»
»
»

příslušné živnostenské oprávnění
praxe v pohostinství nebo příbuzných službách
předložení žádosti
předložení stručného podnikatelského záměru s výhledem na min. 3 roky

Uchazeči mohou požádat o dojednání prohlídky zařízení na tel. 515 336 315
– Obecní úřad Bohutice, kde budou rovněž zodpovězeny případné dotazy.
Veškeré listinné podklady budou adresovány na:
Obecní úřad Bohutice, Bohutice 8, 671 76 p. Olbramovice
E-mail: oubohutice@tiscali.cz

Uzávěrka pro podávání žádostí je 10. 3. 2010

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV
Renault Twingo 1.2i
Nízké provoz.náklady! Rok v. 1998
tach. 119 000 km, STK 02/2012
Cena 32.900 Kč

Ford Fiesta 1.25 16V Fun
Centrál, el. okna! Rok v. 1997
tach. 114 000 km, STK 02/2012
Cena 42.500 Kč

VW Lupo 1.0i Klima!
Rok v. 1998
tach. 77 200 km, STK 02/2012
Cena 69.900 Kč

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

Peugeot 206 1.6 XS
Centrál, klima! Rok v. 2001
tach. 128 000 km, STK 02/2012
Cena 89.900 Kč

Honda Civic 1.5 VTEC LS
Tuningová výbava! Rok v. 2000
tach. 91 250 km, STK 01/2012
Cena 96.500 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 1.8 16V Aktive
TOP stav! Rok v. 2003
tach. 85 000 km, STK 02/2012
Cena 114.500 Kč

Renault Scenic 1.9 dCi RXE
Skvělý tech. stav! Rok v. 2001
tach. 139 400 km, STK 02/2012
Cena 123.900 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Comfort
Pack Maxi výbava! Rok v. 2002
tach. 144 000 km, STK 02/2012
Cena 127.900 Kč

VW Golf 1.9 TD Po kompletním
servisu, klimatronic! Rok v. 2001
tach. 160 000 km, STK 02/2012
Cena 144.900 Kč

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

Mazda 6 2.0i TE Maxi výbava,
skvělý tech. stav! Rok v. 2002
tach. 156 000 km, STK 02/2012
Cena 149.900 Kč

VW Polo 1.4 TDI Trendline
Stav nového vozu! Rok v. 2005
tach. 63 000 km, STK 02/2012
Cena 158.900 Kč

Mercedes Benz A 180CDI
Stav nového vozu! Rok v. 2004
tach. 111 000 km, STK 02/2012
Cena 247.990 Kč

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

VW Multivan T5 2.5TDi
Koupeno v ČR! Rok v. 2003
tach. 235 000 km, STK 01/2011
Cena 416.900 Kč

Kia Sorento 2.5 CRDi Aktive
Nový vůz! Rok v. 2010
tach. 0 km, STK 02/2012
Cena 459.900 Kč + DPH

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

Mazda BT 50 Double Cab 2.5 GT
Nový vůz! Rok v. 2009
tach. 29 km, STK 02/2012
Cena 464.000 Kč + DPH

Mazda CX-7 Emotion 2.2D
a další modely CX-7! R. v. 2009
tach. 500 km, STK 02/2012
Cena 592 000 Kč + DPH

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
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Omluvil se i hejtman
/Ivančice/ Zdeňku Kopečkovou, pacientku Nemocnice Ivančice,
které tamní zdravotníci před pěti měsíci po operaci zapomněli v břišní
dutině téměř třicet centimetrů dlouhý chirurgický nástroj, navštívil
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s radním pro
zdravotnictví Oldřichem Ryšavým a vedoucím zdravotnického odboru
krajského úřadu Josefem Drbalem.
Hejtman se pacientce omluvil za selhání zdravotníků a vyslechl její
hodnocení péče, která jí byla v nemocnici poskytnuta. „Ujistil jsem pacientku, že trvám na přísném a důsledném prošetření celého případu a
také na vyvození odpovědnosti. Kromě standardního odškodnění, které
nemocnice řeší s pojišťovnou, zvažuji jako hejtman návrh Radě Jihomoravského kraje na poskytnutí daru kraje paní Kopečkové. Dohodli
jsme se s ní na tom, že by tento dar měl přispět k řešení aktuální situace v její rodině s přihlédnutím k tomu, že i její manžel je v současnosti hospitalizován. Bavili jsme se také o možné pomoci kraje se získáním potřebných kompenzačních pomůcek a zajištění bezbariérového
vstupu do jejich společného místa bydliště,“ informoval Michal
Hašek na tiskové konferenci v nemocnici.
/abé/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Moje gilotina

Vážení občané, milé pacientky. Myslím, že není člověka v našem okolí, který by
nevěděl, co a s jakou turbulencí se rozpoutalo kolem mé osoby. Vzhledem k tomu,
že mi nebyl nikde dán prostor k mému vyjádření, považuji za svoji povinnost vám,
které mě znáte, které jste prošly za posledních patnáct let naší porodnicí či gynekologií, sdělit něco bližšího k tématu zapomenuté špachtle v břiše pacientky.
Do Ivančic jsem přišel před 15 lety z Masarykova onkol. ústavu, předtím jsem
pracoval 4 roky v Tunisku, absolvoval jsem dlouhý odborný pobyt ve Francii. Tím
chci říct, že jsem byl dostatečně erudován. Navíc, pobyt na operačním a porodním
sále jsem považoval za svoji přirozenost, když jsem byl mladší, i zábavu. Byl
jsem tak vychován. Být primařem na okresní nemocnici znamená dát vše ostatní
stranou. Je to nesmírná zodpovědnost nejen za pacienty, ale i za kolegy lékaře, za
sestry, pomocnice, instrumenářky atd. Navíc v posledních letech je každý nezdar
zejména v porodnictví skandalizován a má většinou soudní dohru.
Ptám se jen, kdo bude pomáhat rodičkám při porodu za 10 let? Budou mít
ti, co se pro to krásné a smysluplné povolání rozhodnou, nějakou ochranu před
nezdary a chybami, které budou vždy a všude? Čím je ten skandál kolem mé
osoby pro lékaře ostatní? Neodradí je to, když se budou rozhodovat, zda pracovat v nemocnici čí na ambulanci? Jistěže odradí, zvlášť když se podívají k tomu
na výplatní pásku. Ale to jsem nechtěl.
Co se stalo v ivančické nemocnici? Stalo se prostě neštěstí, takové asi, jako
když spadne někde most, letadlo, srazí se auta, copak se to nestává? Proč se
nezmínili nikde, že za 15 let se zde narodilo 8000 dětí, že porodnost vzrostla za
posledních 10 let o 50 %, že jsme provedli více než 8000 velkých gynekologických operací a téměř stejný počet gynekologických zákroků?
Dopadly ty pacientky všechny dobře? No samozřejmě, že ne, nejsem Pánbůh.
Ale já jsem si jist, že těch, co se nepovedly, tzn. měly komplikace i možná s trvalými následky, je maximálně 10. Ze 24000 se nepovedlo 10, je to málo nebo
mnoho? Budete možná překvapeni, když řeknu, že mám čisté svědomí, a to i
co týká té nešťastné špachtle. Já jsem totiž nejenom ty pacientky rodil a operoval a často je zachráníl před „Žluťákem“ - prostě tam ani nemusely, já jsem se
o ty lidi staral. A oni to vědí. A staral jsem se i o tu nešťastnou pacientku se
špachtlí, a i o jejího manžela, a to opakovaně. Její operace byla čtyřhodinová a
těžká, bylo použito prý 300 nástrojů, já jsem operoval, asistenti drželi nástroje,
jeden jim vyklouzl z ruky, prostě to se stalo, já jsem se zeptal jako 40 let denně,
zdali nástroje a roušky souhlasí, a když jsem se dozvěděl, že ano, paní jsme
břicho zavřeli. Nástroj ale nikomu nechyběl, kdyby chyběl, tak jsme ho hledali
a samozřejmě našli a vyndali. Co je pro mne důležité?
Nejdůležitější je, že pacientka nebyla poškozena trvale. Samozřejmě, že trpěla
bolestmi a musela se podrobit 15minutové operaci, při níž se nástroj vytáhl. Pacientce jsme se omluvili všichni, včetně ředitele. Byli jsme zdrceni a já jsem dosud.
Co následovalo, již znáte: senzace - skandál - padání hlav atd. Proč jsem nazval
článek takto? Když jsem uviděl palcový titulek v novinách „Hlavy již padají“, připomnělo mi to setnuté hlavy za francouzské revoluce, stínání tehdy šlo hladce díky
geniálnímu vynálezu doktora Guillotina. Nakonec setnuli i Robespierra, toho, kdo
tu revoluci vymyslel. Každý nějak skončí. Mojí gilotinou je ten nástroj, který jsem
používal denně 40 let a který mě nakonec zradil. A nikdy se nedovím, kterápak
ruka ten nástroj v břiše nechala. Je to pro mě profesionálně tragické.
Proč jsem nabídl řediteli moje odstoupení? Protože situace v nemocnici byla
vybičovaná, ředitel musel něco udělat, tlak byl obrovský, protože jsem profesionál a musím nést odpovědnost, a to nejen za sebe. Jsem primář, k operaci
jsem se postavil sám tak jak se to patří - i když ne všude nyní dělá. Ředitel mou
rezignaci přijal. Je mi 62 let, odvedl jsem zde kus dobré práce, operování mi šlo
a porodní sál bavil, měl jsem co dát i mladým lékařům. Jak ale říkám každý poslední čtvrtek nastávajícím rodičkám, pro které děláme besedy: „Milé maminky,
všechna letadla nedoletí, já vám nemůžu slíbit sto procent. Ale můžu vám slíbit
to, že udělám vše, co jsem se naučil za 40 let, abyste dopadly dobře.“ A tak jsem
to dělal a budu někde asi dělat dál. A já i v těchto pro mne těžkých dnech cítím
smutnou a mlčící solidaritu u mých kolegů, sester a i u pacientek, které potkávám. A nesmírně jim za to děkuji.
prim. Dr. Aleš Soukal

PTÁCI
/Miroslav/ V pátek 12. února
proběhla v restauraci Slávie zajímavá přednáška MVDr. Julia
Klejduse pod názvem „Ptáci“.
Uznávaný ornitolog představil
zaplněnému sálu zajímavosti
z národní přírodní památky Miroslavské kopce, Miroslavského
rybníka, přilehlých mokřadů
Štěpánovského lomu. Autor publikace „Průvodce živou přírodou
Miroslavska“ okomentoval na
desítkách krásných velkoformátových fotografií nejvýznamnější ptačí druhy těchto území.
V poslední části výkladu byly
aktuálně popsány jednotlivé
biotopy a ekosystémy. Všechny
představené snímky byly výsledkem bádání a práce Dr. Klejduse
v letech 1975 - 2010.
Roman Volf, místostarosta
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Kandidáti do senátu? § Advokátní poradna
Levice má už jasno
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v MoLevicové strany ČSSD a
KSČM již rozhodly o kandidátech pro senátní volby 2010 ve
volebním obvodě číslo 55, Brno-venkov. Dne 22. února rozhodla
obvodní konference ČSSD okresu Brno-venkov o nominaci prof.
MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.,
známého onkologa a bývalého
děkana Masarykovy univerzity.

Dle našeho zdroje z KSČM
se proti němu postaví zkušený
politik MUDr. Vojtěch Adam,
nynější starosta města Ivančic
a poslanec Parlamentu ČR.
O tom, zda se senátorem stane
některý z těchto kandidátů nebo
mandát zůstane nadále v rukou
MUDr. Tomáše Julínka z ODS, rozhodnou na podzim voliči. Petr Sláma

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.

Grand restaurant U Crlíků
Na své dlouhé štrapáci z brněnských restaurací jsem dostal opět hlad
a žízeň. Při chůzi po cestě, kterou chodily pěšky z Ivančic na slavný
brněnský „Zelňák“ už naše prababičky, se člověk přece jen trochu
zapotí. Ale co dělat? Ze staré zájezdní hospody zbyly jen základy. Ale
řešení se v naší milované pohostinné Moravě přece jen najde.
V Tetčicích u hlavní silnice stojí pravý grand restaurant. Hotel
U Crlíků. Budova hotelu je jedna z nejstarších v obci. V minulosti to
byl panský dům, možná i sídlo majitelů Tetčic, který byl později pronajímán jako hospoda. A svému účelu slouží, zaplať pámbů, dodnes.
Pravda, ten, kdo má prázdnou kapsu, se tady moc nenají. Hotel je spíše
orientován na středostavovskou klientelu. Ovšem jednou za čas, kdo
by si nezahřešil. A v tomto hotelu se hřeší dobře a s lehkým svědomím.
U dobrého jídla a pití. Netuším, co bych vám doporučil. Jí se zde výborně a na úrovni. Je to právě ten zločinec, šéfkuchař od Crlíků, který
má na svědomí nejedno moje kilečko tělesné váhy navíc. On a jeho
nedostižný Hoteliéruv řízek. Ten vždy zalitý dobrým pivem. Na čepu
je Budějovický Budvar, Krušovice a Pilsner Urguell. To se vám potom
nechce moc od stolu zvedat. A dostanete-li chuť na dobrý moučník,
fenomenální omeletku se zmrzlinou a ovocem, neštěstí je hotovo. Objednejte si v tomto hotelu rovnou pokoj.
Raději rychle pryč. On by můj praktický doktor také mohl splnit
svoji hrozbu a předepsat mě starou dobrou medicínu na hubnutí.
Malý dvůr a velký bič. Takže, příště nashledanou ve staronovém
Neslovickém motorestu.
Petr Sláma

Dar místo poplatku
Pro pacienty krajských zdravotnických zařízení, kteří chtějí
přijmout dar Jihomoravského
kraje ve výši tzv. regulačního
poplatku, se od prvního března
nic zásadního nezmění. Na rozdíl
od dosavadní praxe, kdy nemuseli sáhnout do peněženky, budou
ovšem muset příslušný poplatek
zaplatit. Při odchodu z nemocnice
jej však budou mít zase v kapse.
Tak dnes rozhodli radní Jihomoravského kraje, kteří schválili změny v systému proplácení
regulačních poplatků. „Vyřešili
jsme právní rámec a techniku,
ale podstata zůstala stejná. Bude
na manažerech zdravotnických
zařízení, jakým způsobem proplácení
poplatků
zajistí,“
informoval po zasedání radní
pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý.
Jedna z možností je, že pacient,
který si u vchodu do nemocnice v automatu koupí příslušný
kupón za 30 korun, dostane v am-

bulanci k podpisu předtištěnou
smlouvu o poskytnutí daru. Tu
podepíše a na kontaktním místě,
které nemocnice označí, obdrží
po předložení tohoto dokumentu
peníze zpět. „Vzhledem k tomu,
že k poskytnutí daru je třeba
schválení rady, budou nemocnice
pacientům vyplácet pouze zálohy.
Ty se stanou darem ve chvíli, kdy
rada jednou za měsíc všechny darovací smlouvy schválí,“ vysvětlil radní Oldřich Ryšavý. Jednání
mezi koaličními partnery o tomto
tématu označil za tvrdé, ale korektní z obou stran. „Došli jsme
k takové shodě, aby obě strany
byly spokojeny,“ dodal.
V lékárnách
zřizovaných
krajem bude i po prvním březnu
platit stejný systém slev, jaký je
uplatňován již od prvního února.
Na rozšíření proplácení poplatků
do zdravotnických zařízení zřizovaných jinými subjekty, například
městy, se radní neshodli.
/abé/

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

Dobrý den, přišel mi domů dopis od nějakého rozhodce z Brna.
Z toho dopisu jsem pochopila, že jsem měla uzavřít nějakou rozhodčí
dohodu u jedné společnosti, u které jsem si brala úvěr. Nevím však o
tom, že bych něco takového uzavírala, smlouvu o úvěru však již nemám
k dispozici. Můžete mně poradit, jak se proti tomuto bránit, když jsem
nic nepodepsala a navíc jsem dluh celý splatila, i když opožděně.
K Vašemu dotazu uvádím, že jste pravděpodobně podepsala tzv. rozhodčí doložku ve smlouvě. Rozhodčí doložka nemusí být v samostatné
smlouvě, ale naopak častěji se objevuje začleněna do jiné smlouvy,
např. ve Vašem případě to bylo zřejmě v úvěrové smlouvě. Samozřejmě to není možné říci jednoznačně, k tomu byste potřebovala mít k dispozici smlouvu, abyste zjistila, zdali je v ní rozhodčí doložka uvedena.
Rozhodčí doložka byla a je obvyklým řešením sporů mezi podnikateli
a využívá se také v mezinárodním obchodě. Poslední dobou se však
tato rozhodčí doložka začala hojně rozšiřovat právě do různých spotřebitelských smluv, a to proto, že je vůči ní velmi špatná obrana, řízení
u rozhodce může být rychlejší a navíc rozhodcem v dnešní době může
být prakticky kdokoliv. Rozhodčí doložka znamená, že svůj budoucí
spor budete řešit přes Vámi vzájemně určeného a zvoleného rozhodce
či rozhodčí společnost a nemůžete věc řešit soudní cestou. Nevýhodou
rozhodčího nálezu právě pro spotřebitele je to, že proti rozhodčímu
nálezu je obtížná obrana, podle zákona o rozhodčím řízení je možné
dát soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu, ale musí být splněna
některá podmínka ze zákona, kterou je např. to, že je doložka neplatná
či nebyla vůbec sjednána nebo Vám např. nebyla dána možnost věc
projednat. Ve Vašem případě bych tedy doporučil zkusit si nějakým
způsobem opatřit smlouvu, kterou jste podepisovala, a ověřit si, zda-li
rozhodčí doložka zde byla uvedena, popř. zkusit nějakou jinou obranu
proti návrhu na rozhodčí řízení, který však neznám.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Zámek v Oslavanech
- konec lží a začátek práce

K nepravdám, které zatím pp. Hošek a Aldorf uvedli v tisku, uvádím
pouze holá fakta:
1. Dne 19. 1. 2010 soud rozhodl o tom, že pivovar společnosti VIVA
Leasing nepatří. Nemá ho tedy co užívat ani pan Sakánek. Co bude
dělat město Oslavany, nevíme, co uděláme my, je jistě každému jasné.
2. O zákonnosti fúze a existenci naší britské společnosti pravomocně
rozhodl Vysoký královský soud ve Velké Británii, jehož kvalifikaci bych
si přece jen nedovolil srovnávat ani s kvalifikací právních zástupců města
a dokonce ani s právní kvalifikaci p. Hoška, byť jeho jméno zdobí stále nové
a nové tituly. Snad je ho pro výkon pouhého správce majetku města škoda.
3. Město těsně před Vánoci zaplatilo jako neúspěšný žalobce za první pravomocně prohraný spor naší zástupkyni cca 35.000,- Kč.
4. Podařilo se nám dotáhnout do konce odblokování pozemků pro
výstavbu na náměstí, i když město Oslavany jako vlastník dělalo
všechno proto, aby celou věc zdrželo. Pravomocný rozsudek byl doručen dne 19.2.2010 a my jsme se okamžitě vzdali práva odvolání.
5. Exekuce proti nám budou ze zákona zrušeny a město zaplatí veškeré škody.
6. Insolvenční řízení proti INASKU pana Sakánka jsme nechali
zastavit, neboť považujeme za zbytečné zaplatit zálohu 50.000,- Kč
na řízení u společnosti, která kromě dluhů nic nevlastní. Městu dluží
nájem za zámek za 5 měsíců a zaměstnancům za tutéž dobu výplaty. Co
s tím budou dotyční dělat, necháme na nich.
Z jednání posledních zastupitelstev je zřejmé, že se zastupitelé probudili z letargie a začínají se zajímat o podivné hospodaření vedení města.
Jen to, a ne drby v novinách je správnou cestou k nápravě věcí. Nemáme
zájem o celý majetek města, ale o spravedlivé vypořádání škod, které
nám pp. Aldorf a Hošek odměnou za naši snahu opravit zámek způsobili.
Škoda, že jednali jménem města. Jen pro zajímavost uvádím, že obrat
našich společností byl před prohlášením exekucí takový, že nám umožňoval platit nákladné opravy zámku a jeho celkové vybavení.
Nyní už je jasné, že to občané těmto lidem ve volbách spočítají.
Za naši stranu mohu přislíbit skutečně konstruktivní jednání s městem
o narovnání a tvrdou práci na obnovení provozu v zámku.
Dík za pochopení a všechny zdraví. Tomek

ŘEDITELSTVÍ Mateřské školy v Petrovicích oznamuje:

www.stavebninyhladikova.cz

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
do konce roku 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.

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

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.

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

Výhodné ceny veškerých staveb.materiálů
Vypracujeme kompletní cenovou nabídku
INTERIEROVÉ
DVEŘE
světlý dub
plné 1.950 Kč
sklo 2.150 Kč
HNĚDÉ UHLÍ,
BRIKETY
DŘEVĚNÉ
BRIKETY
56 Kč/10kg

OBKLADY
od 118 Kč/m2
DLAŽBY
od 148 Kč/m2
DOPRAVA
vč. složení
hydraulickou
rukou
Přijímáme platbu
kreditními kartami
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
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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Vážená paní Tesařová –
osobní poradkyně starosty,
dovolíme si Vás tak nazvat, neboť jste rukou starosty uvedena na dokladech
jako členka osobního sboru poradců starosty, a jste tedy příjemcem výhod z rozpočtu města. A právě o tento sbor osobních poradců šlo mimo jiné na minulém
ZM, které jste, co si dobře pamatujeme, navštívila poprvé a i naposled. Podporu
starostovi a jeho poradnímu sboru jste vyjadřovala bouřlivým potleskem.
Občané Vám ale jistě tleskat nebudou, až se dozvědí, že tento sbor osobních poradců (neschválený RM ani ZM) absolvoval několik výročních setkání
či nezřízených, pardon řízených degustací, jak to nazývá starosta, či mejdanů
a „chlastaček“, jak to nazýváme my. Ono totiž v 18 lidech vypít 30 litrů vína
a 20 piv (a následně vyúčtovat městu) prostě a jednoduše „chlastačka“ je, ať
už Vás to jakkoli pohoršuje. A můžeme tyto akce nazývat též spanilé jízdy,
neboť účastníci byli svážení a rozváženi služebním vozidlem města (na jednu
akci připadá cca 500 km). Když sečteme částky, které město z peněz daňových poplatníků za tyto akce zaplatilo, blížíme se částce cca 100.000,- Kč.
A když připočteme projeté kilometry, dary a květiny k jubileu jednotlivých
osobních poradců, tuto částku hodně překročíme.
Samozřejmě, pokud starosta potřebuje z jakéhokoli (?) důvodu k výkonu své
funkce 20 osobních poradců (mj. p. Taťána Škarková, Bořivoj Župa, p. Župová a
další jména z jeho bývalého zaměstnání v Brně) a nestačí mu členové ZM, RM,
komise a výbory a jednotlivé odbory na MěÚ, může je zajisté mít (i když to není
obvyklé na jiných MěÚ), ale jejich požitky musí financovat z vlastní kapsy, a ne
z peněz daňových poplatníků, občanů Moravského Krumlova. Takto je to zcela
v rozporu s morálkou. Ještě pro ty občany, kteří neznají plat starosty - je to částka
cca 60.000,- Kč. Jaký plat by asi musel mít, aby obědy a výroční oslavy (kryjí se
každoročně s datem jeho narození) svých poradců - kamarádů, platil ze svého?
Osobní poradci však byl jeden bod. Nesprávně vyplněné, nevyplněné či úplně
chybějící cestovní příkazy, neoprávněné účtování cestovních náhrad a neoprávněné výhody pro manželku starosty (dvoulůžkové pokoje, strava v ceně ubytování…) bod druhý. I zde bychom se dobrali k dosti zajímavé finanční částce.
Vůbec jste ve svém, starostu obhajujícím, článku nezmínila skutečnost,
že se opět řešila jedna z jeho mnoha havárií, kdy na soukromé cestě na sněm
ODS služebním autem, kterou mu jako mnoho dalších neoprávněně dodatečně
schválil pan místostarosta Třetina, zcela zrušil služební automobil. Na dotaz
zastupitelky Ing. arch. Kudrové, jak daleko je řízení orgánu pro projednávání
dopravních přestupků ve Znojmě, starosta bez uzardění odpověděl, že toho komise ve Znojmě má hodně, tak to nestihla projednat v zákonné lhůtě a jeho čin
je promlčený. Co bychom chtěli, mají tam spoustu „prekluzé“ - slovy starosty.
Ovšem na ZM 22. 2. 2010 již přiznal (opět bez uzardění - byl donucen,
protože jsme zjistili další okolnosti celé události), že byl několikrát vyzván,
aby se ke komisi dostavil, ale nikdy mu to bohužel nevyšlo (z nějakých, nám
neznámých důvodů). To ovšem zřejmě minule nevěděl. Nechápeme, jak je
možné, že se někdo vyhýbá (ať již úmyslně nebo neúmyslně) šetření přestupku (!) a celý zřejmě trestný čin se promlčí. Přitom byla zaviněním starosty
zraněna žena s následnou půlroční neschopností. Dodnes ji nikdo nekontaktoval a ani se jí starosta neomluvil. Její vozidlo skončilo starostovým zaviněním
na střeše a půlroční neschopnost pro ni znamenala nemalou finanční újmu.
Bylo jí jako poškozené a účastníku nehody odepřeno nahlédnout do spisu. To
je tedy vizitka pro město Moravský Krumlov, starosta jde směle příkladem,
jak se vyhýbat trestní odpovědnosti, na rozdíl od něho si ale na obyčejného
člověka zákon došlápne a nakonec se trestu nevyhne. Asi stále platí „klišé“
z dob totality o známostech na pravých místech.
Zcela již zůstaly opomenuty starostovy minulé „prohřešky“ - neschválené
zahraniční cesty, havárie v Polsku na neschválené cestě, havárie již nového
služebního vozidla a následné nepřivolání policie (porušení vyhlášky města),
financování vlastní volební kampaně z prostředků města, financování obědů
(39) sboru seniorů - odborářů, jejichž je předsedou (každé první úterý v měsíci
těmto odborům předsedá - v pracovní době...)...
Nejvíce zajímavé na tom všem je, že tato skutečnost opět nevyvolala v zastupitelích, se kterými uzavřel politickou dohodu (část ODS z Branišovic,
ČSSD, KDU, část Šance, KSČM, Nezávislí), žádné pochybnosti o jeho nevině
a morální čistotě. Přinutili ho sice (!), aby městu poskytl dar ve výši 20.000,- Kč
(odpustek?), a zašeptali mu, že se jim jeho jednání nelíbí, ale nakonec mu pomohli
dovolit členy rady (takže tím ho prakticky podrželi ve funkci a schvalují tak šlendriánský chod úřadu se všemi jeho nefungujícími kontrolními mechanizmy).
Strašení úřednickou vládou či státním dohledem při nefunkčnosti rady po
odstoupení Ing. Šotnera, pana Procházky a Ing. arch. Kudrové je jen neznalostí zákona. Z §100 Zákona o obcích 128/2000 vyplývá, že při poklesu počtu
radních převezme veškeré funkce rady zastupitelstvo. To by za současného
stavu věcí bylo uspokojivé řešení.
Jmenovitě starostu volbou nových radních paní Kočí a MVDr. Sochora podpořili ve způsobu vedení města, který odporuje slušnosti a morálce, tyto subjekty:
• Za sdružení Šance Ing. Vespalec, Mgr. Dohnal a místostarosta Mgr. Třetina.
Ten schvaloval všechny výdaje, o kterých byla řeč, takřka všechny jízdy, i ty
soukromé (někdy dodatečně), jinak, vážení občané, pan místostarosta má dle
svého vyjádření svědomí čisté.
• Za ČSSD paní Kočí, loajální zaměstnankyně města má své dva zcela osobní
existenční důvody, hádejte které?
• Za Nezávislé Mgr. Ziegler - loajální ředitel příspěvkové organizace města
• Za KDU-ČSL Pharm. Strieglerová a MVDr. Sochor
• Za KSČM pan Zpěvák, Ing. Šlapanský, Ing. Souček, Ing. Lang (jasný existenční důvod) – že by platilo známé: Čím hůř, tím lépe?
• Za ODS Ing. Ptáček a Ing. Mokrý – jediní přeběhlíci do místní organizace
Branišovice. Z Branišovic je asi morálka v Krumlově vidět pod jiným úhlem.
Všichni jsme si zvykli stěžovat si na korupci, mafie, elitářství, klientelismus
a další negativní jevy ve společnosti. Mají-li někteří odvahu odhalovat tyto jevy
a bojovat s nimi, je to spíše jev ojedinělý a jejich pozice jsou nesnadné. Část
občanů se vždy obrací pasivně nebo i ostře proti. Někteří raději žijí v sladké
nevědomosti a zdánlivé harmonii a dotazují se, co ti nespokojenci pořád mají?
Věčně do něčeho vrtají a jenom se hádají. Část, co se obrací ostře proti, participuje nějakým způsobem na výhodách, různé subjekty i osoby jsou závislé
na financích z města. Dokud nebude vedení města v rukou slušných a schopných lidí na vysoké morální a mravní úrovni, snad se vždycky najdou takoví neposlušní nespokojenci, jako jsme my, a budou podrobovat vedení města dohledu
a kontrole.
Ing. Michal Šotner, Marie Novotná, Ing. arch. Daniela Kudrová

Proč jsem rezignoval
na členství v radě města
Vážení spoluobčané, tři roky jsem vás zastupoval v Radě města
Moravského Krumlova. Snažil jsem se, aby město fungovalo co
nejlépe. Již 11 let se v zastupitelstvu města snažím o stabilizaci nájmů bytových a nebytových prostor, poplatků za odpady a za vodné
a stočné, bohužel marně. Po dlouhých třech letech vyšlo najevo, že
pan starosta odměňuje skupinu svých osobních poradců z rozpočtu
města. Neustále je mi vysvětlováno, že městu chybí peníze na investice a provoz. Před několika týdny se mi dostaly do rukou důkazy,
že peníze vás daňových poplatníků (občanů) jsou utráceny za řízené
degustace vína a pivo. Ve chvíli, kdy není vůle tuto situaci změnit, mi
nezbylo než rezignovat.
Pavel Procházka, www.svobodni.cz
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Legionáři z Ivančic - II.
Ve dnech 27. - 28. února procházela Dárnicí 1. divize čs. vojska - mnoho krajanů z Ivančic,
bohužel jejich jména nejsou v
deníku A. Procházky uvedena.
V pátek 1. března jsou již
Němci na předměstích Kyjeva,
poslední roty 8. pluku čs. vojska
jim zabránily v přechodu přes
Dněpr. Odpoledne většina zajatců
odchází z Dárnice. Odchází také
učitel Mucha, zástupce náčelníka písařského sboru v Dárnici.
Bratři Procházkové se vydali
pěšky směrem k Poltavě. Asi po
15 km se jim podařilo svézt se na
nákladním vagónu do Borispolu
a odtud osobním vlakem jet do
Graběnky a tam čekali na vlak
směrem na Bachmač. Ráno 2.
března odjeli a odpoledne byli v
městě Priljuki, kde bylo záchytné
stanoviště 6. pluku. Z deníku Ant.
Procházky citujeme:
„Tam nás přivítali čs. dobrovolníci a jejich velitel - jaké štěstí
- náš krajan z Ivančic, praporčík
Fr. Schildberger. Dne 9. března
setkání se známým z Ivančic Kvapilem (zvaným Maštera), který
byl v jiném vagónu, 14. března se
čeká v Charkově, kam přicházejí
zprávy o bojích u Bachmače. Z
Charkova odjel transport 17.
března, v další stanici setkání
s „nějakými“ Vančáky (jména
bohužel neuváděna). Od tohoto
dne se transport pohyboval směrem na východ: 3. dubna Penza,
14. dubna Omsk, 25. dubna Čita.
Zde se k bratrům Procházkům
přihlásili Vančáci - bratři František a Cyril Klikové - a společně
navštívili dalšího Vančáka, pod-

Pozdrav Vančáků z Omska

důstojníka zdravotní služby Václava Svobodu. O dva dny později
se přihlásili krajané z Němčic
(bohužel opět nejmenovaní) a z
Letkovic Stanislav Čech. Dne 7.
května projel transport Chabarovskem a 8. května večer zastavil
ve Vladivostoku. Dva měsíce
trvala přeprava budoucích legionářů od Kyjeva do Vladivostoku.
Ve stejné době byl ve Vladivostoku i František Sysel.“
Dne 3. března podepsalo Rusko
brestlitevskou smlouvu, vyhovělo
tak německo-rakouským požadavkům. Zastavení války na východní frontě umožnilo Německu
a Rakousku-Uhersku přesunout
na západní frontu 80 divizí. Dalších cca 50 divizí mohlo být zformováno, kdyby se vrátili zajatci
z ruského zajetí, to se však nestalo

díky čs. vojsku. Pro další činnost
čs. legií bylo rozhodující rychle
odjet z Ukrajiny, která byla obsazována německým vojskem.
Aby se tento záměr podařil,
bylo nutné co nejdéle udržet město Bachmač, které bylo důležitou
železniční křižovatkou. Dobyti
Bachmače by znamenalo zkázu 3
pluků čs. legií. To si uvědomovali
i velitelé německého vojska. Bojů
u Bachmače ve dnech od 8. do 13.
března 1918 se zúčastnily 4., 6. a
7 pluk čs. vojska. Cíl operace se
zdařil - Němcům se nepodařilo
zadržet ani jeden československý
vlak. 10 března byla trať u Bachmače ostřelována německým
dělostřelectvem. Také bojů u
Bachmače se zúčastnilo několik
legionářů - rodáků z Ivančic.
Vyzbrojená a disciplinovaná
vojska československého armádního sboru se snažila co nejdříve
z Ruska odejet. Naproti tomu
měla sovětská vláda zájem zařadit legie do Rudé armády a využít
je pro své záměry a podle smlouvy uzavřené v Brestu Litevském
začaly být legie odzbrojovány.
Na obranu každého vlaku bylo
ponecháno pouze 168 pušek a
jeden kulomet s náboji.
Dne 22. dubna přikazuje
Moskva, aby čs. vlaky jedoucí do
Omska byly směrovány na Murmansk - Archangelsk, čili přes
území pod kontrolou bolševiků,
se záměrem rozdělit vojsko na
několik celků, přesvědčit je pro
vstup do Rudé armády nebo zlikvidovat. Němci tak s využitím sovětské vlády rozhodovali o osudu
legií, protože si nepřáli, aby se tak
vycvičené a disciplinované vojsko
dostalo do Francie
a bylo použito na
západní frontě. O
měsíc později zachytila čs. rozvědka tajný telegram
Trockého (ministr
války sovětské vlády). Ten rozkazem
č.377 dne 25. května 1918 přikazuje:
... „Každý Čechoslovák, který bude
přistižen se zbraní
v ruce na železnici,
budiž zastřelen na
místě....“ To bylo
vyhlášení
války.
Ještě ve stejný den
byly čs. vlaky na
několika místech
bolševiky přepadeny. Bylo několik
desítek
mrtvých
legionářů, stovky
dalších zraněno.
Se zpožděním jednoho měsíce
přicházejí do Vladivostoku zprávy o přepadávání čs. transportů.
Dne 28. června 1918 byly zesíleny stráže u vojenských skladů, ale
druhý den se již ve Vladivostoku
s bolševiky a interbrigadisty bojovalo a boje se postupně rozšířily po celé Přímořské oblasti.
Dne 12. července byli bratři
Procházkové a František Polák z
Řeznovic převedeni ze záložního
pluku do 8. pluku 3. roty, ve které
již byli bratři Klikové a Václav
Svoboda. Tak se v jedné rotě
potkalo šest Vančáků. Dne 27.
července setkání s dalším Vančákem, a sice Václavem Pokorným
(z Ostřihomu), který byl v té době
u dělostřelectva. Po likvidaci
vzpoury interbrigadistů zůstal v
Přímořské oblasti pouze 5. pluk

Vladivostok, nádraží. Zde končily vlaky čs. legionářů

a část sedmého pluku, zatímco
příslušníci 8. pluku odjíždějí
z Vladivostoku 10. srpna před
Mandžusko, Čitu, Bajkal a 25.
září jsou v Omsku, kde je již 6.
pluk. Opět setkání s dalšími Vančáky - poručíkem Adamem, Aug.
Káňou, druhý den (26. září) se
přihlásili František Ambrož, Václav Schildberger, Kristýn Bína a
Robert Kabelka. V Omsku společně navštívili dalšího Vančáka
Matěje Schildbergera (školníka),
ale ten do legií nevstoupil a zůstal
v Omsku v pracovním táboře.
Zde připomeneme příběhy
legionářů z Budkovic. František
Kleibl z Budkovic potkává v Kyjevě 11. prosince 1917 Adolfa
Jurzu, také zajatce. Po obsazování Ukrajiny německým vojskem
odcházejí oba na východ. František Kleibl se hlásí dne 1. března
1918 na záchytném středisku čs.
armády v Borispolu a je zařazen
do 2. záložního pluku ve 4. rotě.
Dne 2. března je rezervní pluk
přes Rusko transportován až do
Vladivostoku, kam přijíždí 11.
června 1918. Po zhoršení postavení československých legií
v Rusku byla část vojsk z Vladivostoku odeslána dne 18. července 1918 zpět na západ k Uralu.
V druhé polovině roku 1919 se
František Kleibl setkává s dalšími
známými z Budkovic. V červenci
s Hynkem Šlapanským a Františkem Floriánem, v říjnu s Josefem
Knotkem a opět se Šlapanským,
který v té době obsluhoval radiostanici francouzského generála
Janina, vrchního velitele zahraničních vojsk v Rusku.
Až v únoru 1920 byly zastaveny boje a čs. armáda se přesouvala na východ do Vladivostoku,
odkud byla zajištěna lodní přeprava do Evropy. Dne 1. června
1920 odplouvá František Kleibl,
v té době příslušník 10, čs. střeleckého pluku, lodí Evelyn T
z Vladivostoku přes Tichý oceán,
Panamu, Atlantský oceán, Gibraltar a dne 6. srpna 1920 připlouvá
do Terstu. Odtud je zajištěna přeprava vlakem a 11. srpna 1920 je
v Brně. Až 10. prosince 1920 je
demobilizován a může se věnovat
mírovému životu.
Kde byli v roce 1919 a 1920
Vančáci? K 1. lednu 1919 byl

sestaven „Seznam Sibířské armády k 1. lednu 1919“. Termín byl
zvolen nešťastně, protože po celý
rok 1919 a 2 - 3 měsíce roku 1920
se mohli ještě další vojáci do legií
přihlásit. V tomto „Seznamu“ je
uvedeno 86 legionářů z Ivančic,
včetně předměstí. Seznam není
přesný, chybějí např. jména
Budil, Buchtela, Lístek, kteří
prokazatelně v plucích legií byli
již před rokem 1919. Během let
se Vančáci často potkávali na magistrále - v deníku Ant. Procházky jsou uvedeni v jednotlivých
dnech. Vypisovat jejich jména by
bylo rozsáhlé, a proto uvedeme
pouze dva příklady. Na pohlednici posílané do Ivančic z Omska
dne 4. května 1919 je uvedeno
sedm podpisů Vančáků.
Téměř po celý rok 1919 byl 8.
pluk pověřen ochranou úseků magistrály. Mnohokrát se legionáři
střetli s oddíly interbrigadistů,
později bolševiků i s různými loupeživými bandami. Na Nový rok
1920 se ve stanici Innokentěvskaja (západně od Irkutska) setkali:
František Švarc, František Šuler,
bratří Procházkovi, bratři Klikovi
a Stanislav Čech z Letkovic. Až
16. února 1920 opouští 8. pluk
Irkutsk a okolí a začíná se přesouvat na východ. Do Vladivostoku
přijíždí 8. května na den stejně
jak před dvěma roky.
První čtyři transporty odpluly z
Vladivostoku už v lednu, únoru,
dubnu a srpnu 1919 a odvážely
invalidy, nemocné a zraněné legionáře. V roce 1920 následovaly
transporty jednotlivých pluků,
poslední transport odplul 2. září
1920. Celkem bylo použito 42
lodí, které odvezly přes 70 tisíc
osob. V Rusku bylo registrováno
přes 60 tisíc legionářů, více jak 4
tisíce jich zahynulo a spolu s těmi,
kteří zahynuli jako vojáci rakouské armády, jsou jejich hroby rozsety od Karpat až Tichý oceán.
Obracíme se na čtenáře, nejen
z Ivančic, se žádostí o zapůjčení
lístků polní pošty, Červeného
kříže nebo dalších dokladů,
abychom mohli doplnit jména
dalších Vančáků v rakouském
vojsku, v zajetí i legiích.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančický zpravodaj - různá čísla

MĚSTSKÉ MUZEUM Moravský Krumlov zve na

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

2. března 2010 od 18.00 hodin
„PAMĚŤ MĚSTA (PRVNÍ ZPRACOVATELÉ
DĚJIN MĚSTA, KRONIKY A KRONIKÁŘI,
ARCHIV A MUZEUM)“
Mgr. Eva Grunová. Všechny přednášky se uskuteční v Galerii
Knížecího domu. Kniha zde bude v prodeji. VSTUP VOLNÝ!!!
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KULTURNÍ PROGRAMY 01. 03. - 14. 03. 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
• BŘEZEN: „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE 2009“ VÝSTAVA. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ 1. patro.
• 1.3. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotogr. kroužek pod vedením p. J. Kristiána.
• 4.3. - 26.3. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA KRISTIÁNA. Vernisáž se
koná ve středu 3. března v 17.00 hod. v galerii Knížecího domu M. Krumlov.
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 5.3. v 16.00 hod. - MDŽ - Posezení s hudbou, rezervace nutná! Hotel Epopej
• 6.3. - „NÁVŠTĚVA VINNÉHO SKLEPA V HUSTOPEČÍCH“ - zájezd.
Přihlášky a informace přijímá MěKS, tel.: 515 322 330, 725 579 923.
• 11.3. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert, Orlovna Rakšice.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 6.3. - 28.3. - VERŠE A FOTOGRAFIE - Ing. Petra Badinová - prodejní
výstava fotografií s originál. verši, chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 7.3. - 28.3. - ZMRAZENÍ ČASU - fotografie Matyáše Hoška, galerie
Památníku A. Muchy. Makro hmyzu, Trucktrial, hudební kapely. vstupné: 10 Kč.
• 7.3. - 18.4. - RELAX - fotografie Matyáše Hoška, sklepení Památníku A.
Muchy. Nejlepší fotky kapely RELAX rock za poslední 3 roky okem autora,
dále skupiny REVOLT, TURBO a další, vstup zdarma.
• 16.3. v 18.00 hod. - MALÝM AUTEM VELKOU AFRIKOU - přednáška
Libora Ulbricha, kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • HELLO DOLLY - světoznámý výpravný muzikál.
Zájezd Brno - Městské divadlo - hudební scéna. Termín bude upřesněn (duben/
květen), odjezd v 18.00 hod. od Besedního domu Ivančice. Cena: 700 Kč /
vstupnka + 410 Kč / doprava.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 5.3. ve 20.00 hod. - VIII. DIVADELNÍ PLES ve velkém sále Dělnického
domu, hraje skupina „HOBBIT“. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 7.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES ve velkém sále Dělnického
domu, hraje skupina „HOBBIT“. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 12.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje hudební skupina „DARKEN“,
vstupné: 70 Kč, půlnoční tombola. 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
• 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“.
• 15.3. - 21.3. - X. ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU „STÍNY
SVĚTA“ (aneb Dny pro lidská práva a ekologii) v kulturním domě. Promítání
dokumentárních snímků z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm,
spojený s přednáškami a výstavami. Pořádá O. s. MIROSA ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Miroslav, MKIC a O. s. Marek.

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. 3. 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.
• 1. 3. ve 14.00 hod. - 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.
• 1.3. - 19.3. - „POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ“ - výstava loutek
spisovatelky a malířky paní Vítězslavy Klimtové, vytvořených na základě
ilustrací z jejích dětských knížek (např. „O statečném skřítku Drnovcovi“,
„Ze života skřítků domácích“, „Lexikon ohrožených druhů strašidel“, aj.), vstup
zdarma - studovna městské knihovny Moravský Krumlov.
• 1.3. - 10.4. - MAGNESIA LITERA - čtenářská anketa o nejlepší českou
knihu vydanou v roce 2009. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů.
Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu. Více informací
na http://www.magnesia-litera.cz.
• 9.3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - prominutí registr., upomínacích a
rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny, zpřístupnění sklad. oddělení.
• 11. 3. - „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 hod. na DPS a v 17.30 hod. v Galerii Knížecí
dům pro veřejnost, vstupné 40 Kč.
BŘEZEN: • V průběhu měsíce BŘEZNA - prodej opotřebovaných knih,
časopisů a Harlequinů, • exkurze ZŠ a SŠ do knihovny se samostatným plněním
zadaných úkolů, • luštění tajenky s počítačovou tematikou a o internetu.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.2. od 20.00 hod. - KABARET ANEB HISTORKY Z NONSTOPU.
Panoptikum podivných existencí a jejich pohnutých osudů, neopětovaných
lásek, nesplněných snů a směšných ambicí. To vše v dekadentním přítmí baru
“ŠTIKA”. Vstupné dobrovolné.
• 6.3. v 19.00 hod. - DIVADELNÍ PLES. Třetí ročník multikulturně
vybroušeného plesu v podmanivé atmosféře kabaretu. v KD Cristal. Předprodej
vstupenek v kanceláři KIC, vstupné: 120 Kč / 100 Kč. Pořádá OS DSEK.
• 10.3. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „TO NEJLEPŠÍ
Z AFRIKY“. Se zážitky z cesty po Africe se ve svém promítání podělí Katka
Nováková v městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 13.3. v 19.00 hod. - „ŠKOLA PRO ŽENY“ - divadelní představení. Klasická
komedie v neklasickém pojetí v podání Strašnického divadla Praha v kině
Panorama. Vstupenky v předprodeji v kanceláři KIC, vstupné: 80 Kč, na místě:
100 Kč. Pořádají OS DSEK a Městská knihovna Rosice.

PROGRAM KIN

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
• 1.3. - 5.3. - JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU - PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR MEZI OPICEMI. Závazné přihlášky obdržíte osobně v kanceláři
DDM, nebo na internetových stránkách Domečku: www.domecekmk.cz.
• 8.3 - 12.3. - DNY BEZ ÚRAZŮ PRO II. STUPEŇ ZŠ A GMK - dopravní
výchova pro žáky II. stupně ZŠ a GMK, probíhá na DDM v Mor. Krumlově.
PŘIPRAVUJEME: • 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. 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.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 1.3. - 5.3. od 8.00 do 15.00 hod. - SLUNÍČKOVÝ TÝDEN V DDM v době
jarních prázdnin, (sportovní hry, keramika, výtvarná dílna, filmový večer, noc
v DDM, odměny - v případě zájmu i s obědy). Více info v kanceláři DDM.

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
• 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!
• 1.3. - 31.3. - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Nejzajímavější, nejvtipnější,
nejoriginálnější fotografie s logem SVČ Ivančice. Posílejte na e-mail:
klubmeduza@seznam.cz
• 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.
• 10.3. v 17.00 hod. - PLETEME Z PAPÍRU. Zbavte se starých novin a přijďte
si uplést obal na květináč, ošatku, košík. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12,
poplatek: 30 Kč / děti, mládež, 50 Kč / dospělí. Nutné se přihlásit do 8.3.2010.
• 12.3. - VÝLET DO RODINNÉHO PARKU „BONGO BRNO“. Svět pro
opičárny Vašich dětí. Odjezdy: 16.00 hod. - Ivančice, autobusové nádraží,
návštěva „BONGA“ od 17.00 do 19.00 hod. Vstupné: zdarma / děti do 2 let,
200 Kč / děti do 18 let, 150 Kč / ostatní. Nutné se přihlásit do 8.3.2010.
• 12.3. v 18.00 hod. - HIP-HOP PÁRTY - vystoupení: raper SCORPIONS &
BIZZY, v KM Medúza. Vstupné: 30 Kč / osoba, členové klubu zdarma.
• 14.3. ve 14.30 hod. - LET´S DANCE 2010 - nesoutěžní taneční přehlídka,
Ivančice, hala na Rybářské ulici, vstupné: 10 Kč / osoba.
PŘIPRAVUJEME: • 21.3. od 16.00 - 17.30 hod. - ZÁBAVNÁ PÁRTY.
Zveme menší i větší děti na diskohrátky plné her a soutěží. Ivančice - orlovna na
Chřestové ulici, vstupné: 30 Kč / osoba. Přezůvky s bílou podrážkou s sebou!!!

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 6.3. - „Z HUSOVIC DO HUSOVIC“ - trasy 15, 25, 35, 42, 50 km, start 6.00
- 10.00 hod., sokolovna Dukelská 31, Brno. Pořádá OKČT Sport Brno, bližší info:
miladasvanovska@seznam.cz, nebo na tel.: 732 701 150. Účast samostatně.
• 13.3. - „VYCHÁZKA NA STŘÍBSKÝ MLÝN“ - odjezd vlakem ve 13.13
hod. do Moravských Bránic. Na Skřipáku posezení u vínečka v Galerii
u Zahradníků. Chůze 8 km, vede paní Hana Šťastná.
• 20.3. - „DÁLKOVÝ POCHOD DRAHANSKOU VRCHOVINOU“ Rousínov, okres Vyškov, start 7.00 - 10.00 hod., Kalouskova ulice, trasy 8, 15,
21, 25, 35 a 50 km. Pořádá TOM Kačeny Rousínov, info na tel.: 721 221 723,
kl.b.@centrum.cz, www.dpdv.ic.cz. Účast samostatně.
RŮZNÉ: • Dne 9.3. oslaví významné životní jubileum pan Mgr. Josef Flíček.
Přejeme pevné zdraví a mnoho dalších nachozených kilometrů. • 19.3. v 17.00
hod. se sejde výbor 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.
• 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).
• KURZY ANGLIČTINY a FRANCOUZŠTINY pro začátečníky i pokročilé. 3. 3. v 18:30 h proběhne pro zájemce informativní schůzka Možnost
dopolední výuky - velmi vhodné pro maminky s malými dětmi. Cena dle
frekvence (předběžně 2x týdně) za 460 Kč/měs.
• 3. 3. od 10.00 do 11.30 hod. - v rámci Oslavy Ženy pro maminky s dětmi
Rozvíjej se, poupátko - Uvítací rituál pro JONÁŠE KAMENCE. Pojďme
společně oslavit a uctít tu významnou životní událost a změnu – zrození děťátka.
Přivítejme ho v „novém světě“ a za podpory ženského kruhu mu dejme do vínku
šťastný příběh. Provázet nás budou hudba, zpěv, tanec, vůně, živly..…Poplatek
pro maminku „poupátka”: 100 Kč/členky Houpačky, 130 Kč/ostatní. Poplatek pro
účastnice programu: 40 Kč/členky Houpačky, 50 Kč/ostatní. S sebou: slavnostní,
ale pohodlné oblečení; maminka „poupátka“ láhev červeného vína; ostatní ženy
symbolický dáreček, okvětní plátky růže Potvrďte, prosím, svou účast.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
st

3.3. v 18.00

so 6.3. ve 20.00
ne 7.3. v 18.00
st 10.3. v 18.00
ne 14.3. v 18.00

( 515 322 618

PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaná pohádka USA
SHERLOCK HOLMES
Dobrodružný film USA
VZHŮRU DO OBLAK
Animovaná komedie USA
BOBULE 2 Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
st. 3.3. v 17.00
ne 7.3. v 17.00
st 10.3. v 17.00
ne 14.3. v 18.00
ve 20.00

( 546 451 469

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA Fantasy film USA
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaný film USA
PLANETA 51
Film VB / Španělsko
IMAGINÁRIUM
DR. PARNASSE
Dobrodružný film USA

KINO OSLAVANY
so 6.3. v 18.00
ne 7.3. v 18.00
so 13.3. v 18.00
ne 14.3. v 18.00

( 546 423 018

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaný film USA
SHERLOCK HOLMES
Dobrodružný film USA
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
Horor Švédsko
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Film Francie / Maďarsko / VB

KINO PANORAMA ROSICE
st 3.3. ve 20.00
ne 7.3. v 16.00
v 18.00
st 10.3. ve 20.00
ne 14.3. v 18.00
ve 20.00

( 546 412 210

CTIHODNÝ OBČAN
Dramatický thriller
PLANETA 51
Fantasy film USA
AŽ PŘIJDE KOCOUR
Film z archivu
OKO VE ZDI
Thriller ČR / Slovensko

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice všechny
srdečně zve na

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„
„VŠE O ŽENÁCH

KOMEDIE, soubor AMADIS - Brno
v pátek 5. března 2010 od 19.30 hodin Kulturní dům Branišovice.
Předprodej vstupenek na tel.: 607 547 304.

Městská knihovna MK zve veřejnost ke zhlédnutí výstavy

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ

PUTOVNÍ VÝSTAVA LOUTEK SPISOVATELKY A MALÍŘKY
PANÍ VÍTĚZSLAVY KLIMENTOVÉ
od 1. března - 19. března 2010 studovna Městské knihovny,
nám. T. G. Masaryka 35. Otevřeno: po - 9.00 - 14.30 hodin,
út - pá - 8.45 - 16.30 hodin. Vstup zdarma

Zveme Vás srdečně na přednášku

POZORUHODNÉ POSTŘEHY
EDWARDA DE BONO

ANEB - JAK MYSLET LÉPE, REALISTIČTĚJI A EFEKTIVNĚJI
A JAK SE RADIT HRAVĚ A BEZ HÁDEK
v pátek 12. března 2010 v 18.00 hodin
v KD v Dolních Kounicích. Edward de Bono je autorem koncepce
„laterálního myšlení“ a jeho závěry se dotýkají nejen myšlení, ale i
komunikace a argumentace. Přednáší ThMgr. Milan Klapetek.

Sportovní, O.S. Řeznovice pořádá

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE VŠECH KATEGORIÍ

v sobotu 13. března 2010 v 9.00 hodin.
Tělocvična Řeznovice, startovné: 100 Kč (v ceně malé občerstvení).
Přihlášky - p. Doupovec, tel.: 777 022 732.
S sebou: sálovky, rakety a dobrou náládu. Zveme k účasti i
k povzbuzování všechny příznivce stolního tenisu!!!
Vstup do tělocvičny pro diváky ZDARMA.

KIC města Dolní Kounice a Klub seniorů Vás zve na

ODPOLEDNE PRO SENIORY

v sobotu 13. března 2010 od 15.00 hodin - 22.00 hodin
v Kulturním domě v Dolních Kounicích. Zahraje kapela „REVELBAND“.
Vstupné: 50 Kč, občerstvení zajištěno.

Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení
i zatancování si do restaurace

„

„U SLAVÍKŮ NOVÁ VES

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 na místě.
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Změny ve škole pro neslyšící v Ivančicích

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 20% 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.

» AUTO - MOTO
prodám
•• Škoda Fabia Combi 1,2, r. v. 2004,
najeto 80.000 km, šedá metalíza,
el. okna, 1. majitel, servisní knížka.
Cena: 119.000 Kč. Tel.: 603 393 478.
•• Ford Sierra 2,0, r. v. 1993 na
náhradní díly, zatím s doklady, cena
dohodou. Tel.: 724 425 784.
•• 2 ks letních pneu Barum Brilantis
165/70 R13 79T úplně nové, nejeté.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 774 647 908.
•• traktorové pneu 16,9-28 10PR
- dvě kompletní kola s ráfkem, vč.
nových duší, 4 ks samostatné pneu.
Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Felicia, Fabia. Další držná tyč pro vozy
se širší střechou, nepoužívané, jako
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč.
Tel.: 602 782 272.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• prodám nebo pronajmu vinohrad
asi 450 hlav v lokalitě u vlak. nádraží
MK, na pozemku je i malá chatka. Zájemci hlaste se na tel.: 606 144 940.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
RD 3+1 Ivančice, garáž, zahrada,
po kompletní rekonstrukci, cena:
3.000.000 Kč, cihlový byt 2+1
v OV Ivančice, 53 m2, 4 NP, cena:
1.290.000 Kč, byt 3+1 v OV Ivančice, 79 m2, 2 NP, cena: 1.450.000 Kč,
RD 6+1+garáž Ivančice, zahrada
s bazénem, blízko centra, cena:
4.400.000 Kč, novostavbu RD
4+1+garáž Ivančice, pozemek 526
m2, cena: 3.979.000 Kč, stavební
pozemky 600 - 1.000 m2 Ivančice,
sítě na hranici, cena: 1.400 Kč/m2,
byt 1+1 v OV Ivančice, cena:
850.000 Kč, byt 3+kk v OV Oslavany, cena: 1.350.000 Kč. Další info
a nemovitosti na tel.: 605 749 319,
nebo www.acity.cz.
•• nadstandardní byt v OV 1+1,
43,60 m2, nově kompletně po rekonstrukci, nová plastová okna, zděné
jádro, dlažba, v ceně bytu je zahrnuta
nová kuchyňská linka s vestavěnými
spotřebiči - Moravský Krumlov
- Sídliště, 3. patro s výtahem. Cena:
920.000 Kč. Tel.: 777 104 111. Zn.:
K nastěhování ihned, po tel. domluvě
možnost k nahlédnutí.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 3+1 v blízkosti Moravského Krumlova. Více info na tel.:
604 942 665. Zn.: Levně.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• videokameru zn. Toshiba s veškerým přísl., úplně nová, záruka, důvod
- nevhodný dar. PC: 8.000 Kč, nyní:
4.000 Kč. Tel.: 732 208 955.
•• pult. mrazák zn. Gorenje, obsah 130 l.
Cena: 1.200 Kč. Tel.: 724 687 954.
•• el. sporák zn. Amica, starý 3 roky,
používaný 1 rok, jako nový. PC: 5.129
Kč, nyní: 3.600 Kč. Tel.: 732 164 218.
•• málo používaný kuch. italský robot
zn. GIR1001 GIRMI (WS Hodonín),
kvalitní, plně funkční, s kompl. přísl.
Podrobné info + foto možno mailem.
Cena: 750 Kč. Tel.: 728 237 055
» NÁBYTEK
prodám
•• kuchyňskou rohovou lavici s
červenou koženkou (160 - 120 cm).
Cena: 1.500 Kč. Tel.: 731 066 181.
•• větší psací stůl, mahagon. Cena:
300 Kč. Tel.: 773 164 981.

•• leštěnou obývací stěnu, délka 4 m.
Cena: 1.600 Kč. Tel.: 724 687 954.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo pro dítě ve věku 5 - 7
let, červená barva, zn. Attack Willi,
průměr kol 35 cm, silnější pneumatiky. Cena: 500 Kč. Tel.: 731 066 181.
•• sportovní kočár zn. Dorjan oranžové barvy. V ceně je taška na dítě,
slunečník, pláštěnka. Cena: 1.900 Kč.
Tel.: 606 401 755.
•• dětský dvojkočárek modrá kostka,
postýlku od 0 - 6 let, poloh. i s matrací.
Málo používané. Tel.: 607 615 931.
•• kočár zn. Bambino, trojkombinace, zeleno-béžová barva, zachovalý.
Cena: 1.500 Kč. Tel.: 724 368 833.
Zn.: Rouchovany.
» ZVÍŘATA
prodám
•• levně akvarijní rybky - krunýřovec mnohotrný, parmička žraločí,
čichavec líbající, rak vodní malý atd.,
rostliny daruji. Tel.: 724 857 821.
•• štěňata jorkšírského teriéra bez PP,
odběr možný ihned, cena dohodou.
Tel.: 775 434 047.
daruji
•• štěně pejska, je to kříženec malých
plemen, po domluvě možno vidět, je narozený 10. 1. 2010. Tel.: 604 295 783.
•• štěně větších plemen, krásné, očkované. Tel.: 731 455 763. Ivančice.
•• darujeme štěňátko, stáří 3 měsíce,
menšího vzrůstu. Tel.: 606 405 218.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• loupané vlaš. ořechy, větší množství.
Cena: 100 Kč/kg. Tel.: 732 516 487.
•• prase, váha asi 150 kg. Cena: 30
Kč/kg. Tel.: 728 921 466.
•• prase - půlky. Cena: 45 Kč/kg. Tel.:
737 778 268.
•• 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.
•• svářečku trafo, cena: 2.000 Kč,
Jawa 23 bez SPZ, motorovou jednotku Tera na náhradní díly. Více info na
tel.: 736 201 659.
•• Vari Forschricht na ND, včetně
žací lišty. Tel.: 723 026 402.
•• Tera Vari pluh obracák vyorávač
brambor, málo používaný. Tel.: 720
495 722 - sms.
•• plynový turbo kotel topení + TUV,
nepoužitý, v záruce 34 kW. Tel.: 722
254 139.
•• motorovou pilu zn. Homelite XL,
malá, lehká, zánovní řetěz. Nutno vyčistit a seřídit, nebo na náhradní díly.
Cena: 800 Kč. Tel.: 605 340 619.
•• přední a zadní dřevěné kolo z
žebřiňáku pro okrasu zahrady nebo
jiná dekorace, cena: 400 Kč / ks. Tel.:
731 066 181.
•• playstation 3 250 GB paměť, zakoupený 15. 12. 2009, nepoužívaný
(nevhodný dárek) + 3 originální hry.
Cena: 7.000 Kč. Tel.: 603 707 479.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč.
Tel.: 602 782 272.

•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• veškeré zařízení z hospody, kulečník, fotbal, stoly a židle, lednice,
kompresor a další. Vše pouze dohromady, ne po částech. Tel.: 607 615
931. Zn.: Ruším živnost.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• SERVISNÍ TECHNIK pro
instalace a servis tepel. čerpadel
(elektrická zařízení), tech. realizace
vývoje, inovace a zlepšení tepel. čerpadel. Požadavky: SŠ nebo vyučen
v tech. oboru, vyhl. 50 min § 6, uživ.
znalost MS Office, min. pasivně AJ,
kreativní myšlení a smysl pro detail, vysoké prac. nasazení (výjezdy
mimo firmu), týmový duch, znalost
programování chladících zařízení
a svářecí průkaz výhodou. Nabízíme: motivující fin. ohodnocení
podle splnění cílů, zázemí české
spol., zaměst. výhody. Své nabídky
zasílejte na: tcmach@tcmach.cz,
nebo na adresu: TC MACH, s. r. o.,
U Mostu 590, 672 01 M. Krumlov.
» SLUŽBY
•• Chcete vydělávat peníze a přitom se naučit základy vizážistiky
a jak se správně líčit? Volejte:
737 392 863.
•• 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.: 546 412 424
a na www.volny.cz/hrbekrudolf/.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí
pouze OP. Důchodci, MD, ÚP. Bez
poplatku. Více informací na tel.:
605 720 362.
•• ZELENÉ ÚVĚRY: 1. na financování úsporných opatření v domácnostech: - výměna oken, střech, kotlů,
- instal. kolektorů na ohřev vody,
- zateplení domu, 2. fotovoltaika: nadstandartní výhody úvěru (5,1 - 3,5
% úrok). Kontakt: ŘA J. Kroupová,
tel.: 776 565 478, e-mail: jkroupova@obchod.rsts.cz

/Ivančice/ Škola pro neslyšící
v Ivančicích (plným názvem
Mateřská škola, Základní škola a
Dětský domov v Ivančicích) je zapsaná v paměti lidí jako škola pro
děti sluchově postižené. Postupně
v ní dochází k rozšiřování spektra
péče se zaměřením na děti, které
mají problémy v oblasti komunikace, děti s kombinovaným
postižením a s poruchou autistického spektra. Tímto rozšířením
škola zhodnotila jednak potenciál
odborného zázemí speciálních
pedagogů a originální způsob výuky českého jazyka prostřednictvím Mateřské reflexní metody
převzaté v roce 1991 z Institutu
pro neslyšící v holandském Sint
Michielsgestelu a současně klima
školy orientované na pohodu a
osobní přístup ke klientům.

V roce 2000 škola otevřela
v mateřské škole třídu pro děti
s vadami řeči a v roce 2008 pro
děti s PAS. V roce 2004 zahájila
provoz dětského domova rodinného typu určeného výhradně
dětem se zdravotním postižením
a v roce 2002 zařadila do školy
první děti se zdravotním, ale ne
sluchovým postižením.
„V současnosti naše školské
zařízení má speciálně pedagogické centrum, mateřskou
školu, základní školu, základní
školu praktickou, základní školu speciální, internát a dětský
domov - vše určené pro děti
s postižením. Mateřská škola
má zřízené tři třídy, a to pro děti
se sluchovým postižením, děti
s poruchou autistického spektra
a děti s vadami řeči,“ uvedla za

První místo pro mladé
házenkáře z Ivančic

/Ivančice/ Další úspěch zaznamenala ivančická mládež v házené.
Tentokrát se jednalo o kategorii minižáků, kteří na dobře obsazeném
Královopolském pohárku v Brně vybojovali první místo. Pod vedením
trenéra pana Rostislava Górného prošli malí házenkáři turnajem s jedinou porážkou. „Ta přišla naštěstí v základní skupině a nenarušila tažení za vítězstvím v turnaji. Finále proti Karviné bylo velmi dramatické
a skončilo nerozhodným výsledkem. Rozhodnout musely až sedmimetrové hody, při kterých celá sportovní hala bouřila a ostatní děti hlasitě
fandili,“ informoval Jiří Obršlík z HK IVANČICE. Vypjaté a nervy
drásající sedmimetrové hody skončily vítězně pro ivančické chlapce
a ti si mohli dojít pro vytoužený pohár za první místo. Celé družstvo si
zaslouží pochvalu za sportovní vystupování, týmovou hru, fair play hru
a skvělou reprezentaci města a ivančické házené.
/mask/

Děti v jaderné elektrárně
/Dukovany/ V letošním roce poprvé nabídla Jaderná elektrárna
Dukovany možnost prohlídky svého Informačního centra také dětem z mateřských škol regionu EDU. Pro tuto specifickou skupinu
návštěvníků byl upraven program prohlídky Informačního centra.
Nechyběly soutěže, včetně vědomostních.
„Od ledna 2010 navštívilo naše Informační centrum již 303 těchto
dětí například z Ivančic, Náměště nad Oslavou, Oslavan, Jaroměřic,
Rouchovan, Dukovan, Moravského Krumlova a mnoha dalších měst
a obcí. Překvapila nás jejich znalost základních pojmů z provozu domácností, kde neváhaly s pojmenováním spotřebičů elektrické energie, jako jsou trouby na pečení, počítače, televize, ledničky, pračky,
kulmy, vrtačky apod.,“ uvedl tiskový mluvčí elektrárny Petr Spilka.
Při rozhovorech na jednotlivých stanovištích, kde děti soutěžily,
nejednou překvapily svými znalostmi. Věděly, co je Jaderná elektrárna Dukovany, neměly problém pojmenovat jiné způsoby výroby
energie, například ze slunce, větru nebo vody.
/abé/

školu Bc. Hana Schwarzová,
speciální pedagog.
V základní škole se děti se
sluchovým postižením vzdělávají podle programu základní
školy, podle kterého se rovněž
vzdělávají děti, které nemají ani
sluchové ani mentální postižení,
ale jejich zdravotní postižení významně omezuje jejich komunikační schopnosti. Další významnou skupinu klientů tvoří děti
s mentálním postižením (vždy
kombinovaným s jiným druhem
zdravotního postižení), které je
opravňuje k zařazení do programu základní školy praktické nebo
základní školy speciální.
„V naší škole všechny děti
spojuje potřebnost zařazení speciální pedagogické péče z oblasti
logopedie, a to především konáním komunikační terapie, nejen
pouhým vyvozováním správné
výslovnosti. Celé naše školské
zařízení sídlí v jedné budově obklopené rozsáhlou zahradou. Budova je udržovaná, postupně rekonstruovaná se snahou vytvořit
bezpečné, příjemné a stimulující
prostředí pro všechny děti. Vybavení školy respektuje specifika
klientů. Snažíme se postupně vybavit všechny třídy interaktivními
tabulemi, které považujeme za
prostředek maximální vizualizace
a zatraktivnění učiva.
Cílem naší existence je fungující a stmelené zařízení, kde se
pro každého vytváří potřebné příležitosti, škola, která žije a spolupracuje, škola, která respektuje
individuální zvláštnosti a současně vytváří vhodné podmínky pro
vzájemné kontakty a spolupráci,“
uvedla Hana Schwarzová. /abé/

Co s Besedním domem?

/Ivančice/ Do těžké situace se dostal hotel Besední dům v Ivančicích. Jeho nájemce nedokázal uhradit zálohy za plyn a elektřinu. Do
situace se musel vložit majitel město Ivančice a dlužné částky zaplatit.
Hrozilo, že v letošním mrazivém měsíci lednu bude hotel odpojen od
přívodu plynu. Ivančické zastupitelstvo vypovědělo nájemci smlouvu
k 31.3.2010 a rozhoduje, co bude s touto ivančickou dominantou dále.
Ve hře jsou tři varianty. Hotel bude znovu pronajat, případně bude dále
provozován v režii města. Na veřejném zastupitelstvu se dokonce objevil názor, že bude rozumnější objekt odprodat. Můžeme jen doufat, že
ivančičtí zastupitelé rychle a moudře rozhodnou a hotel zůstane zachován pro další generace v té podobě, jak ho dnes známe.
Petr Sláma

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
od 8. února - 14. května 2010
od 8.00 hodin - 15.00 hodin.
ZAVOLEJTE, PROSÍME,
KDY PŘIJDETE:
tel.: 546 451 931, 777 572 070.
Třída pro děti:
• s potížemi v oblasti
komunikačních schopností
a vadami řeči, • se sluchovým
postižením, • s Downovým
syndromem, • s poruchou
autistického spektra, • s
autistickými rysy, • s těžším
mentálním postižením, • s
kombinovaným postižením.
Mateřská škola, Základní škola a
Dětský domov, Ivančice, Široká 42
Váš občanský průkaz a rodný
list dítěte s sebou!!!

•• Nebankovní rychlé půjčky!!! Bez
poplatků!!! 70.000 Kč za 1.400 Kč,
140.000 Kč za 2.800 Kč, 230.000 Kč
za 4.600 Kč. Úrok od 10,25 %. Více
informací na tel.: 732 627 288.
» SEZNÁMENÍ
•• Prý hodný i pohledný, svobodný,
štíhlý a vysoký podnikatel středních
let hledá hodnou dívenku či maminku
(SŠ, VŠ) pro lásku a rodinku. Příroda,
děti, zvířátka, zahrádka, umění. Tel.:
773 490 849.
•• hledám holku, která se cítí být
sama, na společnou cestu životem. Je
mi 34 let. Tel.: 777 252 359.
» VÝZVA
•• Prosím paní asi tak ve věku 43 let,
se kterou jsem se potkal v Moravském
Krumlově u pekárny Ivanka, která mě
oslovila jménem Kamil, aby se mně
ozvala. Tel.: 737 928 091.
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