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

Bude se v Dubňanech kokrhat?
/Dolní Dubňany/ V rámci
transformace českého zemědělství, zvláště pak divoké, zanikl
dřívější zemědělský podnik
Zemědělské družstvo Moravský
Krumlov, jehož aktivity obsáhly
celkem dvanáct vesnic moravskokrumlovského regionu.
Ti, co se v dobré víře uchopili
jednotlivých hospodářství, byli
krajně nerozumnou zemědělskou
politikou státu, pod tlakem konkurence zemí Bruselu, dotlačení
po krachu moravskokrumlovské
mlékarny k likvidaci početného
stáda mléčného skotu a mnoho
z počátečních farmářú zkrachovalo. Areály živočišné výroby
v jednotlivých obcích s rozsáhlý-

mi výrobními kapacitami zústaly
prázdné, stovky zaměstnanců v živočišné výrobě přišlo o práci,
zemědělské podniky se již jen
specializují na několik málo tržních plodin, resp. téměř již jen na
olejniny a budoucnost v živočišné
oblasti, která je k rostlinné výrobě
nezbytná, je v nedohlednu.
V obci Dolní Dubňany, kde největší stavbou je kravín pro 1200
ks hovězího dobytka, došlo v
současné době k situaci, kdy velkokapacitní kravín (VKK) s příslušenstvím koupila silná finanční
a podnikatelská skupina Begokon
CZ, s.r.o. se sídlem v Českých
Budějovicích, která se zabývá
velkoprodukcí nosnic a výrobou

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč

ilustrační foto technologie Begokon CZ

vajec. Jejich záměrem je úprava
a rekonstrukce stávajícího kravína
na odchov kuřic do snáškové produkce pro vlastní drůbežárny.
V tomto záměru se od října
2009 udělalo mnohé a tato
společnost investovala do VKK
již nejméně 10 miliónů korun.
Plánovala rozjetí provozu na
květen 2010 s tím, že zaměstná v
regionu, trpícím jednou z největších nezaměstnaností, postupně
až 50 zaměstnancú. Odchovna
bude vybavena jednou z nejdmodernějších technologií, která
snese i nejnovější požadavky

Ivančice

www.m-msport.cz • tel.: 731 222 369
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BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA
EL. A TEL. KABELŮ
PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz
PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
Hluboké Mašůvky 251

JÍZDENKY
DO EVROPY
TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

VÍCE

Palackého nám. 22 •

VÝKUP

NIKE, ADIDAS, REEBOK,
ASICS, LOAP, LONSDALE,
POWER, ...

na ekologický a etický odchov
hospodářských zvířat.
Vzhledem k tomu, že se k věci
musí kladně postavit i zastupitelstvo Obce Dolní Dubňany, a
vzhledem k tomu, že proti této
stavbě založilo několik místních
občanů občanské sdružení, vznikly pro investora takové potíže, že
stavba nebude v plánovaném termínu otevřena a investorovi hrozí
sankce od subdodavatelů, když
v návaznosti na plánovanou výrobu musely být předem, uzavřeny
rozsáhlé hospodářské smlovy
a odtud hrozí sankce za neplnění.

„O co jde místnímu zastupitelstvu a občanskému sdružení, jsme
se nedozvěděli a ty argumenty,
co kolují od ucha k uchu, jsou
úsměvné, ale hlavně nepravdivé.
Přesto aktivity hrstky občanů
Dolních Dubňan i několika
cizích měly za dúsledek, že zastupitelstvo obce se proti stavbě
překvapivě postavilo a nedalo k
ní souhlas s tím, že argumentuje
hlasy až 90 % obyvatel obce,“
uvedl za investora technický ředitel Ing. Milan Pavlovkin.
Tuto skutečnost však investor
vyvrátil, neboť si sám učinil průzkum v obci a zjistil, že situace
je zcela opačná. Proto chystá v
brzké době besedu s občany, aby
seznámil veřejnost s technologií a
pracovními podmínkami, které se
tu se zahájením provozu otevřou.
„Stavba je z roku 1988, tedy po
7 letech provozu téměř zánovní,
skýtá nově perspektivu zaměst-
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ORIGINÁL DRESY A OBLEČENÍ:
Manchester, Arsenal, Chelsea, Real,
Barcelona, Juventus, Liverpool, ...

REKORDNĚ NÍZKÉ CENY !!!

Ivančická 483
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 733 569 624, 731 816 617

NEJLEVNĚJŠÍ SLUŽBY
PRO MOTORISTY
v Moravském Krumlově

PNEUSERVIS:

Kompletní přezu� a vyvážení kol na celé vozidlo
(plechy a alu kola) …................................… 300 Kč
Mimosezonní uskladnění pneu a disků .. zdarma

AUTOKLIMATIZACE:

Doplnění chladiva a výměna chladiva, včetně
oleje, a vakuování systému …..................… 500 Kč
Aplikace kontrastní (UV) látky do systému .… 200 Kč
Desinfekce větracího systému vozidla ... 400-800 Kč

AUTOSERVIS:

nanosti (až 50 pracovních míst)
a prapodivný postoj Obce Dolní
Dubňany se budeme snažit slušnými prostředky změnit.
Obec Dolní Dubňany podala
proti realizaci stavby zamítavé
stanovisko, proti kterému se odvoláme, protože jsme přesvědčení, že důvody pro zamítnutí realizace závodu na odchov kuřic do
snáškových hal nejsou relevantní,
nemají ani věcný, ani zákonný
obsah a že jsou nejen proti dobrému záměru oživit region, ale i
proti většině vlastních občanů.
Chceme proto touto cestou
sdělit, o co v Obci Dolní Dubňany
v současnosti jde, a chceme tak
vyvolat diskusi v širším měřítku,
protože jsme přesvědčení, že
obce jsou pro občany a pro lepší
budoucnost, a ne od toho, aby
si hojily své partikulární zájmy
a pseudopravdy,“ dodal ředitel
Milan Pavlovkin.
/abé/

Hodinová sazba za mechanické práce ….… 250 Kč
Laser. geometrie podvozku (všechny vozy) ..... 500 Kč
Motor. diagnos�ka na všechny vozidla ..... 300-500 Kč

DÁLE NABÍZEME:

Poskytnu� náhradního vozidla po dobu opravy
• Servisní vozidlo • Odtahovou službu •
Čištění interieru vozidla • Prodej náhradních
dílů a autobaterii • Pujčovnu přívěsných
vozíků • Montáž tažných zařízení včetně
zapojení elektroinstalace • Kompletní servis
autoklima�zací • Autoelektrikářské práce

PRODEJ PNEUMATIK
ZA INTERNETOVÉ CENY

165/70 R13 ...................................... od 687 Kč/ks
175/65 R14 ...................................... od 843 Kč/ks
195/65 R15 ...................................... od 984 Kč/ks
205/55 R16 ................................... od 1.249 Kč/ks
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

PŘENECHEJTE SPLÁCENÍ HYPOTÉKY SLUNCI
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e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Slovo úvodem

Odešel Bartoloměj Pitlach

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Jako malého chlapce mě navlékli do modré košilky, rudým šátečkem ozdobili a poslali na jeviště přednášet hrdé socialis�cké verše.
Bylo 8. března. Mezinárodní den žen.
Jedná se o svátek z doby socialis�ckého temna nebo o něco
jiného? Na tuto otázku jsem začal hledat odpověď v minulos�.
Jsem to�ž nevěřící Tomáš a nějak mi nejde pod nos verze o mužích
popíjejících vodku a ženách, které je musely obskakovat. Při svém
pátrání jsem zjis�l zajímavá fakta. Nejedná se o nějaký svátek uměle vyrobený bolševickým režimem, ale o mezinárodně uznávaný
den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909.
Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku
1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Demonstrace žen na konci zimy, konané tradičně o nedělích, se
nejdříve objevily v USA na popud tamní Socialis�cké strany Ameriky.
Velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908
v New Yorku. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Clara
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení
pevného data. Poprvé dne 8. 3. demonstrovaly ženy v roce 1914
pro� zbrojení, chystané válce, za propagaci mírových myšlenek,
požadovaly přístup žen do veřejného a kulturního života, a žádaly
občanskou a poli�ckou rovnoprávnost. Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradě roku 1917, těsně předcházející únorové revoluci; vysvětlení o (padesá�leté) připomínce rozehnané stávky amerických
tex�laček v roce 1857 je falešné a objevilo se až v roce 1955. Svátek
se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od poli�ckého a feminis�ckého
protestu po apoli�ckou socialis�ckou obdobuSvátku matek.
V roce 2001 v poselství generálního tajemníka OSN u příležitos�
MDŽ je zdůrazněn, mimo stálý požadavek rovnoprávnos�, současný nejpalčivější problém, na který upozornila v říjnu Rada bezpečnos� OSN, když zahájila debatu na téma ženy, mír a bezpečnost.
K jednacím stolům a do rozhodovacích funkcí je třeba vést více žen.
Pro zajištění a podporu míru a bezpečnos� v 21. stole� je nezbytná
plná účast žen při řešení předcházení konfliktů.
Tak nám další bublinka splaskla. Oni někteří kolegové od pera
by měli nejdříve číst a potom psát. V dřívějších dobách to byl pro
novináře základní požadavek.
Buď jak buď. Je to svátek našich babiček, matek, manželek
a přítelkyň: Je to připomenu� jedné kapitoly boje za naši svobodu
a demokracii. Tak milé dámy, dodatečně za celou redakci Zrcadla.
Všechno nejlepší a hodně štěs� k vašemu svátku !
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

KOMPLETNÍ SLUŽBY SPOJENÉ
S ÚDRŽBOU A SERVISEM VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ,
AUTOBATERIÍ VARTA

12.03.2010

Minulý týden moravskokrumlovská veřejnost obdržela
smutnou zprávu, že v pondělí
1. března 2010 zemřel pan Bartoloměj Pitlach, bývalý starosta
našeho města.

Pan Bartoloměj Pitlach byl
od roku 1990 členem městského zastupitelstva, po dvě volební období - od roku 1998 do
roku 2006 - vykonával funkci
starosty města. Za jeho působení v čele moravskokrumlovské
radnice se mimo jiné vystavěl
Dům s pečovatelskou službou
na ul. Jiráskova a bytový dům
na ul. Husova.
S panem Bartolomějem
Pitlachem se rodina a veřejnost
rozloučí v sobotu 13. března
ve 14.00 hod. v kostele Všech
svatých.
Za město Moravský Krumlov
Mgr. Tomáš Třetina

Čtvrt miliardy pro vzdělání
Právě tolik mohou získat jihomoravští zájemci o podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve
třetí výzvě, kterou schválila Rada
JM kraje. Tzv. globální granty
budou financovány z 85 procent
z Evropského sociálního fondu,
25 procenty přispěje ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Předpokládané ukončení globálních grantů je 31. prosince 2012.
Rada schválila vyhlášení třetí
výzvy k předkládání grantových

projektů z oblasti zvyšování
kvality vzdělávání, dále v oblasti
rovných příležitostí ve vzdělání
a v oblasti dalšího vzdělávání
pracovníků škol a školských
zařízení.
Výzvy budou před vyhlášením
zveřejněny v regionálním tisku a
na webových stránkách kraje, kde
budou k dispozici všechny technické podrobnosti žádostí. Také
ministerstvo školství zveřejní
výzvu na internetových stránkách
/abé/
www.msmt.cz

Našli moji rádcové?
/JMK/ Rada JM kraje schválila zřízení poradního sboru, který se
bude zabývat především efektivním využitím finančních prostředků,
které jsou v rozpočtu kraje vyčleněny pro oblast dopravy. Má také hledat další zdroje financování. Členové sboru budou hledat rezervy pro
zajištění krizových a havarijních stavů v dopravní infrastruktuře kraje.
Nejbližším úkolem sboru má být hledání prostředků ve výši zhruba
150 milionů korun na nutné opravy silnic II. a III. třídy, zdevastova/abé/
ných po letošní katastrofální zimě. Zcela jistě nelehký úkol.

VÝSTAVBA BYTŮ
V Miroslavi se zvažuje výstavba bytových domů na ulici
Mlýnská. Developerská firma nabízí cenu bytu cca 24.000,Kč/1 m2. Žádáme zájemce, aby se přihlásili nejpozději
do konce března na podatelně MěÚ Miroslav
u paní Kulhánkové - tel. 515 266 460.

O 20 milionů za plyn méně
/Vysočina/ Kraj Vysočina, resp. jeho osm zdravotnických zařízení
ušetří téměř dvacet milionů korun za nákup zemního plynu. Za jeho
odběr od letošního května do dubna příštího roku zaplatí o 46 procent
méně než v předchozím období. Vysočina využila elektronickou aukci
zemního plynu jako první instituce veřejného sektoru v ČR. Prvenství
jí patří od loňského roku i v e-soutěžení při nákupu elektrické energie.
„Po loňských dobrých zkušenostech s nákupem silové elektřiny
pro letošní rok se kraj rozhodl sjednotit poptávku na dodávky plynu
v elektronickém výběrovém řízení. Přes ohlášený růst cen budou
zdravotnická zařízení Vysočiny platit o téměř 50 procent méně.
Uspořené prostředky zůstanou nemocnicím na vykrytí např. nutných
provozních nákladů,“ uvedl po zhruba 37 minutách soutěže náměstek
hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný a zároveň potvrdil, že
se v případě Vysočina v žádném případě nejedná o poslední e-aukci.

Plánují chráněné bydlení

/Moravský Krumlov/ Nestátní nezisková organizace Slezská diakonie přichází s projektem Chráněného bydlení pro občany s postižením
v městě Moravský Krumlov a okolních obcích. Plánuje se bydlení ve
vlastních jednolůžkových pokojích, v bytech pro 2 až 6 spolubydlících,
se společnou kuchyní, obývacím pokojem a hygienickým zařízením v
běžné městské zástavbě Moravského Krumlova. Byty budou bezbariérové. Uživatelům bude k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Osobní asistenti jim budou nápomocni v obstarání základních životních
potřeb (strava, péče o domácnost, hygiena, občanské záležitosti, kon/abé/
takt s dalšími lidmi, atd.). Služba je určena pro starší 18 let.

Budou svážet bioodpad

/Ivančice/ Zájemci o svoz bioodpadů pocházejících především ze
zahrad rodinných domů v Letkovicích, Alexovicích a Němčicích mají
možnost o tuto službu požádat na Odboru životního prostředí při MěÚ
Ivančice do 12. dubna. V případě projeveného zájmu město zapůjčí speciální nádobu na bioodpad. Pak v cyklu jedenkrát za čtrnáct dní bude
zajištěn svoz. Poprvé v dubnu. Není podmínkou, aby každá domácnost
či dům měly svoji bionádobu. Lze se dohodnout se sousedy a využít
jedné nádoby třeba pro několik domácností či domů dle potřeby.
Do nádob je možné ukládat bioodpad z domácnosti: zbytky ovoce
a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny, včetně zeminy z květináčů, nezabalené zbytky pečiva, skořápky z vajíček, papírové ubrousky a utěrky.
Nádoba je určena také pro bioodpad ze zahrad: posečená tráva, listí,
seno, sláma, plevel, košťály i celé rostliny, štěpkovaná dřevní hmota,
piliny, hobliny, studený popel ze spáleného dřeva, podestýlka z chovu drobných domácích zvířat v omezeném množství. Do bionádoby
nepatří oleje, maso a jeho zbytky, kosti a kůže, zbytky jídla, uhynulá
zvířata! Pro odkládání bioodpadu do těchto nádob je možno použít
papírových sáčků, nebo volného výsypu přímo z vlastní nádoby. Nelze
používat k odkládání plastové sáčky! První svoz bionádob proběhne ve
středu 14.4. v odpoledních hodinách a bude pokračovat každou lichou
/abé/
středu až do 24.11., kdy proběhne poslední letošní svoz.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
NA GYMNÁZIU MORAVSKÝ KRUMLOV

2. polole� 2010
Termín: Od úterý 16. 3. 2010 do 25. 5. 2010.
11 týdnů, 22 vyučovacích hodin. Cena 1650,- Kč.
Skupina 1: 15.30 - 17.00 nebo sk. 2: 17.15 - 18.45.
Max. počet studujících ve skupině: 12. Mírně pokročilí, od New Headway
Elementary 7. lekce. Lze se účastnit výuky nezávazně na zkoušku po dohodě.
Kontakt: lena.karlik@seznam.cz; tel. 606 522 461,
www.mkgym.cz, www.instrument-js.cz

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

PNEUSERVIS

moto • osobní • dodávky
agro • ostatní dle dohody

SKLADEM LETNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!
Dobelice 83, M. Krumlov
8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
objednávky na tel.: 723 026 402

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

PRODEJ RD 3+1 s krytým průjezdem v Miroslavi,
velmi dobrý stav, udržovaný, na vlastním pozemku,
připojený na veškeré IS. Přístup po zpevněné míst.
komunikaci, nehrozí záplavy. Cena 790.000 Kč.
Mobil: 776 019 353, pevná l.: 515 333 494.

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

603 576 656

MEDLICE 20, 671 40 TAVÍKOVICE

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ ŠKODA ZA SNÍŽENÉ CENY,
MONTÁŽ DENNÍHO SVÍCENÍ, LASEROVÁ GEOMETRIE
AKCE BŘEZEN • AKCE BŘEZEN • AKCE BŘEZEN • AKCE BŘEZEN • AKCE BŘEZEN

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

Účetní kancelář Vlasta Burešová
•
•
•
•
•

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

Zahradnictví u Buršíků
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil : 736 624 955
pracovní doba: po-pá 7.00-12.00 hod. a 12.30-15.30 hod.
e-mail:autopneuserviscerny@quick.cz

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

VODA • TOPENÍ • PLYN

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

DŘEVO

WHC therm., s.r.o.

• SADBA ZELENINY - salát, brokolice, květák,
kapusta, celer, zelí, jahody, okurky, rajčata, ..
• BYLINKY A KOŘENÍ - hrnkové - vše za 15 Kč
• KVĚTINY - muškáty, surfinie, karafiáty,
bacopa, petunie, fuchsie, hvozdík, ...
• VAZBY KYTIC - svatební,
ŘENO
OTEV
pohřební, příležitostní
Ě
V
O

N
Polánka u M. Krumlova (naproti hospodě)
Tel.: 606 406 060 • PO - PÁ 8 - 17 hod.
www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

PRÁCE MONTÁŽNÍ
PLOŠINOU MP 18
TOMÁŠ ZBOJEK
Jánská 273 • Prštice
tel.: 777 947 832

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

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zámek Oslavany
V posledním čísle časopisu Zrcadlo se opětovně objevil článek
Ing. Tomka reagující na události týkající se oslavanského zámku.
Některé části článku se týkají vztahu Ing. Tomka s jinými subjekty,
stávajícího nájemce zámku a další části opět obsahují invektivy
vůči městu a jeho představitelům.
Rada města se rozhodla již nereagovat nijak na jednotlivé části
článku, protože reakce a následné protireakce připomínají nekonečný seriál. Občané města a kdokoliv jiný, kdo má zájem zjistit,
jak se věci skutečně mají, může kdykoliv navštívit Městský úřad
Oslavany a nahlédnout do veškerých listin, spisů, případně zhlédnout videozáznamy z jednání zastupitelstva, na kterých jsou mimo
jiné zachycena i některá vystoupení Ing. Tomka. Nejedná se o žádné
tajné informace a komukoliv jsou k dispozici.
Pro úplnost dodáváme, že co se týká stávajících devíti nájemců
zámku, přistupuje vůči nim město stejně jako ke každému jinému
nájemci majetku města, v rámci platných smluv a zákonů, s cílem
řádně spravovat majetek města.
Rada města Oslavany

Skořápkovník miroslavský
Ráno v pondělí 22. března
začnou zdobit pracovníci SMM
na náměstí Svobody v Miroslavi
velikonoční strom - Skořápkovník miroslavský (Ciciricus Craslicus). Tento zvláštní botanický
druh bude zdobit miroslavské
náměstí již po sedmé.
Stovky výdutků vajíček dodaly obě školní jídelny, malování

se ujali žáci Základní školy Miroslav. Velikonoční náladu doplní makety kouhouta, slepičky
a kuřátek, které dle návrhu ak.
sochaře Pavla Krbálka a designérky Flavia Mosele vyrobili
pracovníci SMM a girlanda nad
vchodem do radnice. Originální
výzdobu je možné zhlédnout
do úterý 6. dubna.
/RV/

Projekt Rubikon odstartován

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

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můj manžel se bez mého vědomí
stal ručitelem na půjčku svého bratra a mám obavu, že by bratr tuto
půjčku nemusel splácet (prozatím jí dle svého sdělení hradí). Chtěla
jsem se zeptat, jestli se to může dotknout i mě jako manželky. Máme
s manželem starší rodinný domek, který jsme koupili za manželství,
mohla bych tedy svoji část domu převést pro jistotu na naše dospělé
děti nebo nemusím mít z tohoto obavy a je to zbytečné?
K Vašemu dotazu uvádím, že se Vás ručení jako manželky samozřejmě dotknout může. Jestliže dlužník v případě uzavření ručitelského
závazku dlužnou částku nesplní, může jí věřitel dle zákona požadovat
po ručiteli. Ručení je upraveno jak v občanském zákoníku, tak v obchodním zákoníku. V zásadě však platí, že jestliže dlužník nehradí
dlužnou částku, věřitel jej písemně k úhradě vyzve a dlužník přesto
dluh neuhradí, pak může věřitel požadovat dlužnou částku po ručiteli.
V české právní úpravě ručení nemá ručitel mnoho možností, jak se
postupu věřitele bránit, proto je třeba si vždy ručitelský závazek promyslet. Jestliže by věřitel požadoval zaplacení po ručiteli, tj. Vašem
manželovi, pak může být na úhradu tohoto dluhu využito majetku z vašeho společného jmění manželů, které s manželem máte.
Pokud jde o druhou část dotazu ohledně převodu části vašeho domu
na zletilé děti, v tomto případě je třeba rozlišit společné jmění manželů
od podílového spoluvlastnictví, protože jde o odlišné právní pojmy. Při
podílovém spoluvlastnictví vlastníte ideální část nemovitosti, kterou
můžete s určitými omezeními převádět. V případě společného jmění
manželů jde o typ bezpodílového spoluvlastnictví, kdy s manželem
nemáte určeny podíly na domě, tzn. že dům můžete převést pouze
společně a celý. Bez souhlasu Vašeho manžela tento dům ani jeho
část převést nemůžete. Pokud tedy manžel s převodem bude souhlasit,
tak převodu např. na vaše děti nic nebrání.

/Ivančice/ Soutěžním kolem
na ZŠ TGM v Ivančicích byl
oficiálně zahájen preventivní projekt Rubikon. Projekt, věnující
se prevenci sázení mladistvých,
otevřel hejtman Jihomoravského
kraje Mgr. Michal Hašek, který
nad ním převzal záštitu.
Rubikon je určen 12 – 16letým
žákům, které učí respektu k zákonům, zodpovědnosti ve vlastním
rozhodování, a vysvětluje, kde se
pro mladé lidi skrývají rizika sázení. Organizátoři odhadují, že se
letošního ročníku zúčastní kolem
14 000 žáků a pedagogů ze 42
škol Jihomoravského kraje.
„Dodržování zákonů je základem demokratické společnosti,
kde svoboda musí být svázána
s odpovědností. Výchova žáků

Vážení čtenáři Zrcadla, nikdy
jsem nemyslel, že sem budu něco
psát, ale nedá mi, abych nereagoval
na článek pana primáře Soukala
z minulého čísla.
Byli jsme nedávno na víkendovém pobytu, užívali si volna,
koupali se v bazénu. Hrálo tam
rádio Impuls. Skončil blok hudby,
začaly zprávy a najednou se v jedné
reportáži ozvalo něco o pochybení
v ivančické nemocnici a o nepodařené operaci. S hrůzou jsme nakonec na internetu a v médiích zjistili,
že se to týká pana primáře Soukala.
Bylo mi najednou hrozně. Hrozně
tak, že se to skoro ani nedá vyslovit,
při představě, jak mu asi musí být.
Ten člověk rodil naši dceru, ten
člověk jí zachránil život!
V duchu jsem se přenesl o pár
měsíců zpátky. Seděli jsme s man-

ho by ovšem nemuselo být, kdyby
nebylo týmu vedeného osobně primářem Soukalem. Byl jsem u porodu
a troufám si tvrdit, že primář Soukal
spolu se svými kolegy doslova a do
písmene naší dceři zachránili život.
Primáře Soukala jsem měl možnost
poznat jednak jako doktora, jako
primáře, jako šéfa oddělení. Ano, je
rázný, dokáže si zjednat pořádek na
svém pracovišti. Ale co by to bylo za
vedoucího, kdyby to neuměl, kdyby
se z jím vedeného oddělení stal neřízený stroj, řítící se kamsi. Měl jsem
možnost, asi narozdíl od většiny
jiných lidí, poznat ho i jako člověka.
Měli jsem spolu několik delších rozhovorů, přišel jsem mu poděkovat za
narození dcery, potkali jsme se i později, když jsme s manželkou jeli na
vyšetření. S potěšením jsem zjistil,
že ač jsme od sebe věkově vzdáleni

k tomu, aby v tomto směru cítili
osobní odpovědnost, je nezbytná
a projekt Rubikon tohle přesně
dělá,“ říká hejtman Michal Hašek.
Až do konce března budou na
42 školách Jihomoravského kraje probíhat základní, tzv. školní
kola. Pětičlenné týmy budou
bojovat o postup do 7 oblastních
kol, která proběhnou v dubnu
v Ivančicích (7. dubna), Vyškově,
Pohořelicích, Hustopečích, Blansku, Veselí nad Moravou a Brně.
Oblastní vítězové se po té utkají 6. května v krajském finále.
Závěrečným bonusem pro
všechna finálová družstva bude
červnové Setkání v Senátu ČR, kde
se potkají se senátory a poslanci a
budou zde prezentovat své názory
na dodržování zákonů.
/abé/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
V sobotu 27. února bylo zahájeno odstavování 3. bloku pro provedení řádné odstávky na výměnu paliva. Ta by měla skončit 1. dubna a je
první z pěti odstávek letošního roku.
Občanská bezpečnostní komise se sejde ke svému prvnímu letošnímu jednání ve čtvrtek 11. března. Jejím úkolem bude mimo jiné schválit plán práce letošního roku.
Minule jsem se zmínil o jaderném dění u našich polských sousedů.
A i dnes zůstaneme v Evropě: Maďarsko připravuje výstavbu dvou
nových jaderných bloků v lokalitě JE Pakš. Ředitel JE Pakš, p. Janos
Süli řekl na konferenci PIME v Budapešti dne 15. 02. 2010, že plánují
uvést pátý blok JE Pakš do provozu v roce 2020 a šestý v roce 2025.
Vyhlášení tendru na dva nové bloky se má uskutečnit v příštím roce
2011. Co se týká vlastnictví dvou nových bloků, plánují, že společnost Magyar Villamos Muvek Zrt. (MVM) bude vlastnit 51 % akcií
a zbylých 49 % bude otevřeno pro zahraniční investory. Na stávajících
blocích JE Pakš běží intensivní příprava zařízení tak, aby bylo možno
prodloužit provoz bloků následovně: 1. blok do roku 2032, 2. blok
do roku 2034, 3. blok do roku 2036 a 4. blok do roku 2037.
Maďarský jaderný dozor HAEA zatím nevidí v plánovaném prodloužení životnosti zásadní překážky. Licence na prodloužení životnosti má být udělena v roce 2012. Výstavba nových jaderných bloků
i prodloužení životnosti stávajících bloků má v maďarské společnosti
i v parlamentě poměrně vysokou podporu.
Francouzský jaderný dozor ASN a Institut radiační a jaderné
bezpečnosti IRSN zahájili činnost veřejné internetové stránky, kde
je možné sledovat přímé měření radioaktivity v životním prostředí.
Tato síť národních měření radioaktivity byla spuštěna s cílem centralizovat všechny relevantní informace a zajistit transparentnost těchto
údajů. Internetová stránka je na adrese: www.mesure-radioactivite.fr/
public/spip.php?page. Pokud nahlédnete na tuto stránku, můžete se
mimo jiné dozvědět, kolik má Francie jaderných elektráren a jiných
jaderných zařízení.
7. 3. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Úspěch: Sedm prvních míst

Rok se sešel s rokem a v ivančické Základní umělecké škole Alfonse Muchy bylo v pátek 26. února opět živo již od časného rána.
I letos se škola stala pořadatelem soutěžního klání. Tentokrát se jednalo o Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů dřevěných. Sjelo se 97 účastníků soutěžících
v různých komorních seskupeních z 9 škol z celkového počtu 11 celého okresu Brno-venkov. Soutěžilo se v 8 kategoriích dle obsazení a
věku soutěžících. Zazněla hudba od renesance (např. John Coperario,
Christoph Demantius) přes baroko (Georg Philipp Telemann, Giuseppe
Sammartini a další) až po hudbu současnou (Rudolf Zavadil) a hudbu
filmovou. Výkony žáků hodnotila porota složená z předních pedagogů
Konzervatoře Brno (Mgr. Božena Růžičková, Mgr. Lubomír Bartoň a
BcA. Martina Komínková). Nejvíce vavřínů nejcennějších si ze soutěže odnesli žáci ZUŠ Oslavany a ZUŠ Ivančice (celkem sedm 1. míst),
ZUŠ Pozořice (dvě 1. místa) a ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice
(každá jedno 1. místo). Většina těchto souborů bude reprezentovat
náš okres v krajském kole soutěže. Držíme palce!
Hynek Smutný

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY - Pane primáři, ještě naši vnuci Vám budou vděčni
želkou v nemocnici v Ivančicích,
zasedačka plná nastávajících maminek a tatínků a pan primář Soukal,
paní doktorka Valíčková a vrchní
sestra z porodního oddělení paní
Bínová nás připravovali na to, co nás
v nejbližší době čeká a jak to v porodnici chodí. Dodnes slyším pana
primáře Soukala, jak nám tehdy říkal:
„Asi tak 95 % porodů by proběhlo
bez větších komplikací. My jsme tu
hlavně proto, aby se podařilo i těch 5
% do stovky.“ V té chvíli asi většině
přítomných bleskla hlavou myšlenka: „My budeme v těch 95 %“.
V našem případě to bohužel nebyla
pravda. Měli jsme velice komplikovaný nejen samotný porod, ale
komplikace přišly i potom. Nakonec
všechno dobře dopadlo a my se dnes
těšíme ze zdravé a krásné dcerušky,
která nám roste před očima. Nic z to-

OSLAVANY

Strojírenská výrobní společnost zabývající
se tvářením za studena a kovoobráběním
přijme do pracovního poměru:

OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ
Krumlovská 17, Ivančice
(vedle Penny marketu)

» mistra obrobny
» technologa obrábění
» programátora CNC
(směnový vedoucí)
» brigádníky do výroby
(příležitostně)

se jeho povolání stalo posláním,
který strávil se svými pacientkami
tolik času, že se o tom většině lidí
ani nezdálo. Doktor, kterého si vážím, který většinu svého profesního
života věnoval zachraňování zdraví
a životů svých pacientek. Bohužel
i on je jen člověk a tak jako každý
z nás ani on není neomylný, tak jako
každý z nás může i on udělat chybu.
Zvlášť právě v tomto případě, kdy to
nebyla přímo jeho chyba, ale chyba
instrumentářky, za kterou ovšem on
jako vedoucí operatér nese zodpovědnost. Nadarmo se neříká, že „i
mistr tesař se někdy utne“. Bohužel
když udělá chybu doktor, má tu
smůlu, že jde většinou o zdraví nebo
o život. Kdyby se to stalo někomu,
kdo chodí do práce odsedět si svých
8 hodin a s pohledem na hodinky
čeká na konec, možná by nad tím

Otevírací doba: PO 9-16, ČT 13-16 hod.,
ostatní dny dohodou.
Tel.: 608 261 257
h�p://stroje-hovorka.kvalitne.cz

mávl rukou. Pro profesionála jeho
formátu je to ovšem určitě i velká
rána po stránce profesní. Přiznám se,
že bych nechtěl být na jeho místě, a
jsem přesvědčený, že ani nikdo z vás.
Nedopusťme, aby se doktoři a
sestry báli nás pacientů. Nedopusťme, aby se báli nás léčit a zachraňovat nám naše zdraví a životy ve
strachu, že je někdo zažaluje, že je
někdo bude vláčet k soudům a že
bude chtít vysoudit z nich odškodné. Nedopusťme, aby se doktoři
místo léčení věnovali myšlenkám,
jak si co nejlépe „krýt záda“. Zkuste se prosím podívat na celý tento
případ i z tohoto úhlu pohledu. A
nejen na tento případ, ale i na doktory a sestry obecně, na záchranáře,
hasiče a na všechny, kteří nám pomáhají, když je nám ouvej.
Jan Hrb, Moravský Krumlov

JMK elektro s.r.o. AUTOSKLA

smluvní partner

Branišovice 59, tel./fax: 515 337 057
mobil: 603 960 322, 603 382 55

ELEKTROMONTÁŽNÍ
PRÁCE • PRODEJ
ELEKTROINSTALAČNÍHO
MATERIÁLU
kabely, lišty, trubky, krabice, jističe,
rozvaděče, vypínače, zásuvky,
prodlužovací přívody, svítidla, žárovky,
montážní pěny, tmely, silikony, lepidla,
pracovní oděvy a obuv, ...

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

téměř o celou generaci, přesto na
spoustu věcí máme stejné nebo
podobné názory. Tehdy jsem mu
děkoval se slovy: „Ještě naši vnuci
Vám budou vděčni.“ V tu chvíli
jsem ani v nejmenším netušil, jak
brzy a při jaké příležitosti mu budu
moci poděkovat nejen soukromě, ale
i takto veřejně.
Paní Kopečkové, které zůstal při
operaci chirurgický nástroj v těle, to
v žádném případě nepřeju a určitě
nehodlám její případ nijak zlehčovat. Přestože ji osobně neznám,
přeju jí hodně zdraví a také to, aby
neměla žádné další následky ani
bolesti a aby se celý tento případ
stal pro ni časem jen nepříjemnou
vzpomínkou, ke které se nerada
bude vracet. Zároveň to ovšem nepřeju ani panu primáři Soukalovi.
Odborník s léty praxe, pro kterého

Prodejní doba: Po-Pá 7.30-15.30 hod.
Po telefonické dohodě možný prodej
i mimo prodejní dobu.
www.jmkelektro.cz, jmk.elektro@tiscali.cz

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
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Místo politikaření raději
dělejme, práce je dost

Občané Moravského Krumlova, kteří se zajímají o dění na radnici, se asi
nestačí divit. Jeden osobní útok střídá druhý, skupinky rozhádaných místních
politiků na sebe plivou prostřednictvím médií, situace je značně nepřehledná
a už málokdo ví, nebo aspoň tuší, na čí straně je pravda.
Místní komunální politici přitom zapomínají na to hlavní. Co je jejich
úkolem, na co by se měli soustředit a komu se zodpovídají. Krumlovští radní
nejsou profesionálové, ale lidé z různých oborů, kteří se z nějakého důvodu
zajímají o místní dění. Přesto by se alespoň někteří mohli poučit, například
ze současné české vlády, která je všeobecně vnímaná a oceňovaná za svůj styl
vládnutí. Důvodů pro vysokou popularitu současné vlády je jistě více. Ale patří k nim také nekonfrontační styl vystupování, věcné řešení problémů, stejně
jako i prostá slušnost. Poselství, které se zde ukazuje, je zřejmé: občané jsou
přesyceni prázdného ideologizování, osobních útoků a silných slov - to vše
doprovázeno výsledky, jež nejlépe vystihuje rčení „skutek utek“.
Není divu, že většina občanů Moravského Krumlova by si přála, aby už byly
místní volby, které by nově rozdaly karty. Mnozí se však netěší, protože se po
právu děsí možnosti, že se po volbách opět vytvoří patová situace mezi těmi,
kdo budou v čele radnice, a opozicí, jež (alespoň její část) u nás nyní přerostla do
bezobsažného překřikování, vulgarity a vzájemného obviňování, zatímco důležité
společenské a hospodářské problémy města zůstávají kvůli tomu neřešeny.
I proto budou mít podzimní komunální volby zásadní význam. Pokud vznikne silná samospráva, která se bude snažit prosazovat jasná a racionální řešení
nahromaděných problémů, může se důvěra Krumlováků v komunální politiku
částečně obnovit. To by ovšem také vyžadovalo jistou konstruktivnost opozice
- ať už v ní skončí kdokoliv. Zároveň je třeba, aby místní politici přestali úplně
zbytečně vyvolávat pseudoproblémy. Je žádoucí, aby si přestali vyměňovat
navzájem sprostoty a pokusili se svým chováním kultivovat veřejnou debatu.
Práce na zlepšení života ve městě je hodně, stačí se zapojit a místo zbytečných
proslovů na schůzích zastupitelstev raději něco dělat.
Ještě krátká poznámka nakonec. V minulém Zrcadle jsem byl označen autory
článku „Vážená paní Tesařová - osobní poradkyně starosty“ Kudrová, Šotner,
Novotná, že jsem podepisoval starostovi města Ing. Mokrému cestovní příkazy,
které nebyly vykazovány jako služební cesty, a také výdaje z „reprefondu“, které sloužily k různým pohoštěním. Proti tomuto nařčení se musím ostře ohradit,
protože vše, co jsem starostovi podepsal (tak, jak mi přikazují vnitřní předpisy
města), mi bylo předloženo jako výdaje způsobilé - tzn. cestovné za účelem služební cesty a občerstvení pro spolupracovníky a partnery Města MK. Bohužel
však nevlastním detektivní agenturu, abych zkoumal, zda tomu tak bylo i ve
skutečnosti. Samozřejmě, že pokud by tyto prostředky města byly vynaloženy
tak, jak výše zmínění autoři článku popisují, pak je to nepřijatelné. Také se tím
již zabývá kontrolní výbor města, který má jediný kompetence k tomu, aby tyto
záležitosti mohl řádně prošetřit. Zatím však je to pouze tvrzení jedné strany proti
druhé. Také umělý a podpásový výklad autorů článku, že ti zastupitelé, co podpořili dovolení nových radních tak, aby byla rada města opět usnášeníschopná
a mohla řešit spoustu nahromaděných problémů a úkolů, které má před sebou,
současně podpořili starostu města Ing. Mokrého ve funkci (o čemž se vůbec nehlasovalo!), je slušně řečeno „lež“. Myslím, že všichni tito zastupitelé, naopak
zaslouží poděkování, protože jednoznačně upřednostnili další řádné fungování
našeho města. Zároveň tak odmítli i fakt, že by se naše město stalo „rukojmím“
žabomyších válek jedné (dvou) politické strany.
Tomáš Třetina, místostarosta Moravského Krumlova

V kategorii webových stránek
měst získal první místo Vyškov,
druhé místo náleží Břeclavi a na
třetím místě porota vyhodnotila
webovou stránku Boskovic.
Mezi obcemi zvítězily Petrovice (nikoliv u Moravského
Krumlova, ale u Blanska), těsně
za nimi se umístila webová stránka Ostrovačic a na třetím místě
webová stránka Přísnotic.
V kategorii „Elektronická služba“ zvítězilo e-MUZEUM - elektronické muzeum obce Senorady.
Na druhém místě je služba online
rezervace vstupenek ve Vyškově
a na třetím místě environmentální
informační systém ENVIRO Senorady. Cenu veřejnosti získala
webová stránka obce Jezeřany Maršovice. Vítězové jednotlivých

kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno
12. dubna v Hradci Králové.
„U vítěze v kategorii Elektronická služba - Senorad - jsme hodnotili opět aktualizovanou verzi
eMUZEA, se kterým se loni obec
umístila na 2. místě v celostátním
kole. Jde jednak o netypickou
službu, současně také o výborně
zpracovanou aplikaci i v oblasti
grafiky a ovládání,“ uvedl předseda krajské poroty Jan Forbelský.
V krajském kole soutěže Zlatý erb 2010 o nejlepší webové
stránky města a obce, případně
o nejlepší elektronickou službu
se letos utkalo 10 měst, 16 obcí a
10 provozovatelů elektronických
služeb, bylo tedy o deset přihlášek méně než loni.
/abé/

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!!!

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 - od 9.00 hodin - 14.30 hodin,
út - pá - od 8.45 hodin - 16.30 hodin. Vstup zdarma

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

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

AUTOCENTRUM KRÁL
Dobelice 52 • tel.: 515 320 020 • 736 625 272

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.

Dobrá chvíle v Neslovicích
Na první dojem se nemá dát. Poslouchat moudra předků se přece
jenom občas vyplatí (pozor, ne vždy). Bylo, nebylo v Neslovicích
kdysi dobří občané postavili, možná v akci Z, u silnice motorest. Pro
povyražení motoristů a osvěžení starousedlíků. Vybaven byl, jak jinak,
těžkým nábytkem. To, aby se zabránilo vesnickému vyřizování účtů.
Ona se taková důkladná židlička těžko háže sousedovi na hlavu. I foukl dech dějin a pohostinné místo bylo dlouho zavřeno. Leč ujal se ho
posléze kapitalista a přetvořil motorest k obrazu svému.
Velké parkoviště před restaurací je dar z nebes. Zvlášť pro věčně
hladové a žíznivé řidiče nákladních vozidel. Samotná restaurace je
elegantně a moderně zařízena. S kapacitou to dotáhla na 120 míst. Při
obědě vás nebude obtěžovat tabákový kouř. Pro rodinku jako dělané.
Denně zde podávají tři menu, hotová jídla i o víkendech. Když jsem
zde byl poprvé, asi 14 dní po otevření, natčen jsem nebyl. Vylekaná
obsluha a průměrné jídlo. Ovšem nejen dobrá jihomoravská vína získávají kvalitu časem. Stejně tak i tato restaurace, která se skutečně stala
tím, co prezentuje ve svém názvu. Dobrá chvíle. Jak staří latiníci praví:
„Nomen omen.“ Druhý pokus mi chvíli trval, ale hlad mě donutil.
Nelitoval jsem. Tak prudkou změnu k lepšímu jsem skutečně nečekal.
Nejen, že jsem si pochutnal na svém oblíbeném gulášku, ale s požitkem
jsem sledoval i sebevědomou a profesionální obsluhu, jak jí jde práce
od ruky. Takže, vážení pánové, pokud vás vaše drahé polovičky donutí
k takové perverznosti, jako jsou nákupy v Brně, neváhejte a stavte se
na obědě v Dobré chvíli. Nebudete litovat. Mimochodem, zmínil jsem
se o tom, že jako jedni z mála akceptují platební karty? Tak dobrou
chuť. Příště se, milí přátelé, necháme někde pohodit. Nejlépe v jistém
zařízení v Ivančicích na Skřipském mlýně.
Petr Sláma

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
v sobotu 20. března 2010 od 14.00 hodin
Kulturní dům Branišovice.BOHATÁ TOMBOLA!!!

MěKS Moravský Krumlov pořádá

KONCERT DECHOVÉ
HUDBY
„
„DUBŇANKA S HOSTY
ve čtvrtek 18. března 2010 v 19.00 hodin
kinosál Moravský Krumlov. Vystoupí Mužácký sbor z Kobylí
a zpěvák i moderátor pan Karel Hegner, vstupné: 50 Kč.

Otevřeno: po-pá 9:00-18:00, so 10:00-13:00
e-mail: prodej@piras.cz • www.car4me.cz

Citroën C3 1.4 HDi Exklusive
Rok v. 2003, tach. 148 000 km
STK 03/2012
Cena 109 500 Kč

Citroën C4 2.0 HDi VTR Pack
Rok v. 2005 tach. 76 000 km
STK 03/2012
Cena 215 000 Kč

Citroën Évasion 1.9TD
Rok v. 1996, tach. 155 000 km
STK 09/2011
Cena 78 900 Kč

Fiat Multipla JTD 110 SX
Rok v. 2003, tach. 142 300 km
STK 03/2012
Cena 109 990 Kč

Fiat Punto 55 S
Rok v. 1996, tach. 142 000 km
STK 08/2010
Cena 32 000 Kč

Fiat Stilo 1.6 16V Dynamic
Rok v. 2002, tach. 119 000 km
STK 03/2012
Cena 97 500 Kč

Ford Fiesta 1.25 16V Fun
Rok v. 1997, tach. 114 000 km
STK 03/2012
Cena 39 900 Kč

Ford Fiesta 1.4 CLX
Rok v. 2004, tach. 69 000 km
STK 03/2012
Cena 118 800 Kč

Ford Focus 1.8 TDdi
Rok v. 2001, tach. 150 000 km
STK 03/2012
Cena 98 500 Kč

Ford Focus 1.6 TDCi
Trend First Edition, Rok v. 2005
tach. 69 500 km, STK 03/2012
Cena 192 500 Kč

Honda Civic 1.5 VTEC LS
Rok v. 2000, tach. 91 250 km
STK 01/2012
Cena 96 500 Kč

Hyundai Santa Fe 2.0
CRDi GLS Rok v. 2004
tach. 112 500 km, STK 01/2012
Cena 234 000 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
Rok v. 2004, tach. 172 800 km
STK 03/2012
Cena 212 000 Kč

Jeep Cherokee 2.8 CRD
Limited - 2 ks! Rok v. 2003
tach. 143 000 km, STK 11/2011
Cena 239 000 Kč

Kia Sportage 2.0 TD
Deluxe 4x4, Rok v. 2001
tach. 132 000 km, STK 03/2012
Cena 114 900 Kč

Lancia Kappa 2.0 Turbo
Coupé Rok v. 2000
tach. 176 000 km, STK 03/2012
Cena 87 500 Kč

Mazda 121 DB 1.3i 16V
Rok v. 1992, tach. 159 000 km
STK 06/2010
Cena 28 800 Kč

Mazda 3 1.6 MCD Komfort
Rok v. 2004, tach. 125 000 km
STK 03/2012
Cena 222 000 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD 3ks!
Rok v. 1998- 2000,
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena od 65 000 Kč

Mazda 5 1.8i TX
Rok v. 2009, tach. 10 000 km,
STK 03/2012
Cena 416 000 Kč + DPH

Mazda 6 2.0 MZR-CD TE Plus
Rok v. 2009, tach. 21 000 km,
STK 03/2012
Cena 519 000 Kč + DPH

Mazda CX-7 Emotion 2.2D A
a další modely! Rok v. 2009
tach. 500 km, STK 03/2012
Cena 592 000 Kč + DPH

Mazda Demio 1.5i Exklusive
Rok v.12/2001, tach. 124 700 km
STK 03/2012
Cena 119 000 Kč

Mazda MPV 2.0 MZR-CD
Touring, Rok v. 2002
tach. 180 600 km, STK 12/2011
Cena 175 000 Kč

Mercedes Benz A 180CDI
Rok v. 2004, tach. 111 000 km,
STK 03/2012
Cena 244 990 Kč

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Elegance Automat! Rok v. 1998
tach. 167 000 km, STK 10/2011
Cena 54 500 Kč

Nissan Primera 1.6 SLX
2 ks! Rok v. 1999
tach. 157 000 km, STK 03/2012
Cena 69 000 Kč

Peugeot 206 1.6 XS
2ks! Rok v. 2001
tach. 128 000 km, STK 03/2012
Cena 79 9500 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi
Comfort Pack 2 ks! Rok v. 2002
tach. 144 000 km, STK 03/2012
Cena 125 500 Kč

Renault Clio 1.2 RN
Rok v. 2001, tach. 124 000 km
STK 03/2012
Cena 79 800 Kč

Renault Scénic 1.9 dCi RXE
Rok v. 2001, tach. 136 000 km
STK 03/2012
Cena 123 900 Kč

Škoda Fabia 1.2 HTP 16V
Rok v. 2007, tach. 45 000 km
STK 10/2010
Cena 127 500 Kč

Toyota Hi-Ace 2.5 D4-D
Rok v. 2002, tach. 196 000 km
STK 02/2012
Cena 208 900 Kč

VW Golf 1.9 TDI
Rok v. 2001, tach. 160 000 km
STK 03/2012
Cena 139 800 Kč

VW Lupo 1.0i
Rok v. 1998, tach. 77 200 km
STK 01/2012
Cena 68 900 Kč

VW Multivan T5 2.5TDi
96 kW Comfort Rok v. 2003
tach. 235 000 km, STK 01/2011
Cena 419 900 Kč

NA JARO 2010 JSME PŘIPRAVILI ZVÝHODNĚNÉ CENY
ZA SLUŽBY PRO VÁS A VAŠE VOZIDLO:
kontrola plnění klima�zací • přezouvání pneuma�k
kompletní kontrola Vašeho vozu po zimě
likvidace pojistných událos� při splnění podmínek (havárie, prasklá čelní skla) ZDARMA
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» KUCHYNĚ NA MÍRU
» KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
» VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
» GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NA PC
Stolařství Forman • Vedrovice 212
tel./fax: 515 336 872 • mobil: 777 634 583
e-mail: kuchyneforman@seznam.cz

Zakázková výroba kuchyní a nábytku

DANĚ & AUDIT
s.r.o.

Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice
Tel.: 602 757 732, 721 032 361,
539 083 598
e-mail: jzaviskova@seznam.cz,
eva.heinrichova@post.cz

Kurzy v RC Měsíční houpačka, Široká 16, Ivančice

NABÍZÍME

Kurz pletení z pedigu pro začátečníky i mírně pokročilé

• ZPRACOVÁNÍ
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
• ZNALECKÉ POSUDKY
• EKONOMICKÝ SOFTWARE
• AUDIT

úterý 16. 3. 2010 od 17.00 do cca 21.00 hodin

Kurz pletení z plochých materiálů
úterý 13. 4. 2010 od 17.00 do cca 21.00 hodin

Kurz pletení kabelek z plochých materiálů
sobota 15.5.2010 od 10.00 hod. - potrvá cca 6 -7 hodin.

VYPLETENÁ SOBOTA aneb celodenní kurz pletení z pedigu
sobota 12. 6. 2010 od 10.00 do 18.00 hodin

Více informací na www.alma.cz, nebo na tel.: 602 272 280.

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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KOMORNÍ SOUBOR

MUSICA ANIMAE A ŽESŤOVÉ
KVINTETO

v sobotu 27. března 2010 v 17.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
v Dolních Kounicích. Jarmila Čadeni - varhany, Michaela Šiprová
- zpěv, Jan Míchal - zpěv, trubka, zobcová flétna, průvodní slovo,
Michal Damborský - trubka, Jaroslav Mikuš - pozoun,
Libor Pokorný - pozoun, Josef Kůřil - tuba.
Více infor: www.musicaanimae.cz. POSTNÍ HUDBA V KOSTELE.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
TEMPLŠTÝN 2010

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

Kulturní a informační centrum ROSICE pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

v neděli 28. března od 14.00 hodin do 18.00 hodin
ve foyer kina PANORAMA v Rosicích. Výstava velikonočního
a jarního aranžmá. Její součástí bude soutěž o nejkrásnější
vlastnoručně vyrobenou kraslici. V rámci výstavy budou probíhat
ukázky, ve kterých budou moci návštěvníci zhlédnout různé
techniky zdobení kraslic, pletení pomlázky z vrbového proutí,
výrobků z pedigu s velikonoční tématikou, kuřátek z patchworku
a dalších technik. Nebude chybět burza velikonočních receptů
a ochutnávka velikonočních pokrmů. Výstava bude doplněna
výrobky dětí z MŠ Smetanova.

Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany

PŘIPRAVUJE TÁBORY:

„RYTÍŘI Z POZĎATÍNA“ (14 dnů) - 17.7. - 30.7., cena: 3.300 Kč.
„POKLAD KAPITÁNA J. SILVERA“ (7 dnů) - 1.8. - 7.8., cena: 2.400 Kč.
„TÁBOR HAWAI“ (6 dnů) - 16.8. - 21.8., cena: 2.350 Kč.
„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“ (5 dnů) - 12.7. - 16.7., cena: 480 Kč.
„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“ (5 dnů) - 23.8. - 27.8., cena: 480 Kč.

Ochotnický divadelní soubor TJ SOKOL LESONICE
Vás všechny srdečně zve na reprízy divadelní komedie

„POSTEL PRO ANDĚLA

„

Představení se koná v sokolovně v Lesonicích v sobotu 27. března
2010 v 19.00 hodin a v sobotu 3. dubna 2010 v 19.00 hodin.

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH PRO
DĚTI A MLÁDEŽ S 20% SLEVOU

Z NAKLADATELSTVÍ „LIBREX“ (k prodeji ve studovně knihovny).
• knihy pro děti od 1 roku, • zvukové knihy, • knihy do vody,
• pohádková leporela, • prostorová leporela, • veselé knihy
o zvířátkách, • knihy pro začínající čtenáře, • malované čtení,
• pracovní sešity se samolepkami, • hrací knihy s magnetkami,
• encyklopedie.

Ochotnický divadelní spolek „KAČA NA ŠPAGÁTĚ“
z Nových Bránic sehraje v místní sokolovně
komedii Jaroslava Koloděje

„POSTEL PRO ANDĚLA

„

v sobotu 27. března 2010 v 15.00 hodin a ve 20.00 hodin,
v sobotu 10. dubna 2010 ve 20.00 hodin.
Přijďte se s námi pobavit!!!!!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HUSOVA V M. KRUMLOVĚ
VČETNĚ ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ
MŠ Palackého a S. K. Neumanna

PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PROBĚHNE V MŠ HUSOVA ve středu 21. dubna 2010
od 8.30 hodin - 15.30 hodin. Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do MŠ
i ty děti, které nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2011. V měsíci
dubnu si rodiče vyzvednou v MŠ tiskopisy potřebné k zápisu!!!

PROMÍTÁNÍ STARÝCH POHLEDNIC
MORAVSKÉHO KRUMLOVA
Beseda s promítáním obrázků starého Krumlova proběhne
v úterý 13. dubna od 18 hodin v salonku hotelu Epopej v Krumlově
na náměstí. Zájemce o historii města a také sběratele pohlednic
a fotografií zve Mgr. Bronislav Gruna.
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Beneš Method Kulda
Kněz - národní buditel, Beneš
Method Kulda se narodil 16.
března 1820 v Ivančicích. Jeho
otec byl kožešníkem, vedle toho
měli rodiče polnosti, ovocnou
zahradu, vinohrad a hájek. Starší
podobu rodového jména Kulda
přijal Beneš pod vlivem farních
matrik, jeho otec a všichni příbuzní se podepisovali Gulda. První znalosti získal chlapec ve škole
v Ivančicích, v nižším oddělení
se vyučovalo česky, v druhém již
německy. Výsledkem tohoto systému bylo, že děti se v němčině
učily celou látku nazpaměť, ale
vůbec ji nerozuměly.
Kulda vyrůstal odmalička v
ovzduší zdravého národního uvědomění. Velký význam pro jeho
vývoj měl ivančický rodák - kaplan Tomáš Procházka, který od
příchodu do svého rodiště neomezoval své působení jen na kněžské
povinnosti. Shromáždil kolem
sebe několik nadaných hochů,
mezi nimi byl i Beneš Method
Kulda, a ty sám doma vyučoval
a připravoval pro další studium.
Také Beneše připravil ke zkoušce
ze třetí třídy hlavní školy.
Potom pokračoval Kulda ve
studiu na gymnáziu v Jihlavě, a
to v letech 1833-1839. I zde se
musel potýkat s němčinou, v níž
se odbývala veškerá výuka, přesto patřil k nejlepším žákům.
Po skončení gymnázia odešel
Beneš do Brna na filozofii, její
absolvování bylo totiž povinné
pro přijetí na vyšší studia. Kulda
tento ústav navštěvoval obvyklá
dvě léta a roku 1841 se z něj stal
bohoslovec. V bohosloví zařadil
se Kulda nejen mezi obyčejné
žáky-posluchače, profesora Františka Sušila, nýbrž snažil se podle
své možnosti uskutečňovat Sušilovy zásady. S několika bohoslovci se zdokonaloval soukromě
v mateřštině, četl české autory,
rozšiřoval putovní knihovnu, jejímž účelem bylo půjčovat knihy
bohoslovcům i lidu ve městě a
na venkově. Se svými spolužáky
pořádal v bohosloví akademie
pěvecké a recitační.
Dne 6. srpna 1845 byl Beneš
Kulda vysvěcen na kněze a 15.
srpna oslavil v Ivančicích primici. V dalších 5 letech působil jako
kaplan postupně v Židlochovicích, Loděnicích a Hobzí.
Hned jako mladičký kaplan
v Židlochovicích vedle svého
kněžského působeni nezapomínal vzdělávat a uvědomovat lid,
půjčoval mu knihy zábavné, náboženské, hospodářské. Takovou
prací neslo se Kuldovo snažení i na
jiných místech, kam byl poslán, ani
na zapadlé faře v Hobzí u Jemnice
neztratil své pochopení pro nábožensko-národní uvědomění lidu.
V padesátých letech se Kuldovým působištěm stává Brno. Jeho
působení v tomto období je pro
moravské kulturní dějiny nejdůležitější. Dnem 17. října 1850 se
Kulda stal duchovním správcem
při ochranovně pro zanedbanou
mládež v brněnské čtvrti Černá
Pole. Kulda se povinností katechety zhostil k plné spokojenosti
svých představených.
V letních měsících roku 1850
byl založen spolek Dědictví sv.
Cyrila a Metoděje. Do jeho čela
se postavil František Sušil a tuto
funkci zastával až do své smrti
v r. 1868. Poprvé zde vystupuje
jako celek jeho družina - mladí

kněží - bývalí brněnští seminaristé. Jejím ideovým heslem se stalo
heslo „Církev a Vlast!“ - znamenalo přesvědčení, že národnost
nalézá „pravé smíření a posvěcení
v Církvi, v lásce k člověčenstvu“.
K této skupině patřil i Beneš Metod Kulda, jednatel obou organizací - české i moravské. Dědictví,
jehož činnost byla ukončena
až v roce 1951, za období existence vydalo 86 knih a 21 ročníků kalendáře Moravan. Pravděpodobným iniciátorem vzniku a
redaktorem prvních devíti svazků
byl právě Kulda, který mu vtiskl ráz a směr a vytvořil z něho
„cenný sborník naučného a zábavného čtení“. V březnu 1858
podnítil Kulda vydání kancionálu
na památku tisícletého příchodu
sv. Cyrila a Metoděje.
Pro svoji houževnatost byl
Kulda pověřen organizací tzv.
sjezdů moravských katolických
jednot v Brně, jejichž úkolem
bylo náboženské, sociální, hospodářské a státní uvědomění, hlavně
venkovského lidu, sdruženého
ve filiálních jednotách jednot.
Zápisy a prohlášení těchto jednání, které byly vydány v redakci
Kuldově, jsou pěkným dokladem
padesátých let minulého století.
Větší povinnosti, rozšířený
okruh práce rozvíjely sice neúnavného ducha Kuldova, ale
oslabovaly jeho tělesné zdraví.
Jeho přátelé i spolupracovníci se
o něj začali obávat, a tak na jejich
naléhání odjíždí o prázdninách
1853 a 1854 do Rožnova, aby se
zotavil v lázních. Po vzoru Sušilově se pustil do sběru a zapisování repertoáru místních obyvatel
- pohádek, pověstí, pověr a obyčejů. Ve dvou dílech byly vydány
pod názvem „Moravské národní
pohádky a pověsti z okolí rožnovského do kterých zařadil 123
povídek. Účelem vydaných pohádek bylo, jak sám prohlašuje, „zachovat výtvory národního ducha,

Kněz - národní buditel, Beneš Method Kulda

středek - vlak. Dál do Rožnova jel
dostavníkem.
Zotavený Kulda pokračoval
pak v Brně ve své práci, navíc
byl pověřen tím, aby složil básně
a písně pro školy. Kulda zašel
ke Křížkovskému a prosil ho,
aby mu složil nápěvy k básním.
Dílko pak vydal ve sbírce „Písně
a básně pro školy národní”. Tato
Kuldova knížka spolu s životopisem P. Tomáše. Procházky byla
poctěna diplomem na světové
výstavě v Paříži roku 1867.
Z této práce je však Kulda
vytržen - v roce 1859 je odvolán
z Brna a stává se farářem v Chlumu v Čechách. Také zde je nejen
duchovním pastýřem své obce,
ale i rádcem hospodářským. Seznamuje lid s novými vynálezy,
zakládá farní knihovnu a půjčuje
knihy, upravuje kostelní písně.
Je jmenován děkanem, okresnim
školdozorcem a roku 1861 zvolen
poslancem zemského sněmu. Po
dvou letech se pro slabé zdraví
vzdal poslaneckého mandatu.

Pamětní deska na rodném domě B. M. Kuldy

v nichž se zračí čistá mateřská
řeč, zachovat lidovou moudrost,
jejíž výchovný smysl zvláště pro
mládež a prostý lid je jasný”.
O dva roky později následují
Pověry a povídky, opět z z Rožnovska a v roce 1858 vychází
Svatba v národě Česko-slovanském. I v tomto případě vychází
Kulda ze záznamů pořízených
v Rožnově. O svém pobytu v
Rožnově si Kulda vedl deník, do
kterého zapisoval vše od přípravy
na cestu až po ukončení pobytu v
Rožnově v srpnu 1853. Zajímavé
také je, že z Brna do Hranic použil tehdy moderní dopravní pro-

Založil a po třicet roků redigoval v Olomouci vydávané
periodikum Posvátná kazatelna.
Kvůli vydání brožury J. E. Bílého
Církev a společnost, obviňující
mj. Rakousko z útisku Slovanů,
byli oba kněží roku 1869 postaveni v Praze před soud. Státní
nadvládní pro ně požadoval trest
18 měsíců těžkého žaláře zostřeného posty, po úspěšné obhajobě
byli oba osvobozeni.
V roce svých padesátin byl
zvolen a 28. září 1870 jmenován
kanovníkem starobylé kapituly
vyšehradské. Přichází do Prahy,
aby zde dokončil životní dilo.

Neúnavně píše články do různých
časopisů, zachraňuje noviny „Čecha“, stává se útočištěm všem
potřebným radou i penězi. Velmi
jej potěšila hodnost školdozorce
- dnes bychom řekli okres. škol.
inspektora - na školách v Praze-Novém Městě a Vyšehradě a inspektora náboženství na českém
gymnasiu v Žitné ulici v Praze
a na reálce na Smíchově.
Kuldova horečná činnost ustala v roce 1893, kde se mu začal
povážlivě zhoršovat zrak a záhy
oslepl úplně. Přesto písemně
komunikoval
prostřednictvím
své sekretářky. O jeho zájmu o
veřejné dění svědčí i to, že nejen
svojí osobností, ale i finančně
zaštítil jedno z mnoha nových
myšlenkových uskupení devadesátých let - Katolickou modernu.
Toto hnutí mladých kněží chtělo
ve své tvorbě respektovat dobové literární trendy a současně
navazovat na cyrilometodějskou
tradici a folklorní zdroje. Prvním publikací se stal almanach
Pod jedním praporem, věnovaný
Kuldovi k jeho 75. narozeninám.
Plodný život pana kanovníka se
po mnohém utrpení, uzavřel 6.
května 1903 a o tři dny později
byl pohřben do vlastního hrobu
na Vyšehradě.
Význam Kuldův možno vyjádřiti láskou k národu, jež se projevuje v jeho zpracování národních
pohádek, písní a zvyků. Druhý
význam Kuldův nutno vidět
v jeho iniciativě k povznesení
katolického i moravského ducha
a pilné práci pro společnost. Zanechal po sobě přes 50 svazků
vlastních spisů.
Obyvatelé v Ivančicích na svého slavného rodáka nezapomněli.
Již v roce 1884 byl jmenován
čestným občanem města. Na jeho
rodném domě byla dne 2. května
1926 odhalena pamětní deska
a v Ivančicích je uveden jako
„vlastenecký kněz a spisovatel,
nadšený buditel moravského národa, muž práce a lidumil“. Jedna
z ivančických ulic nese název B.
M. Kuldy. Také v jiných městech
jsou ulice B. M. Kuldy. Pamětní
deska je také v Rožnově na faře,
kde B. M. Kulda bydlel o prázdninách v letech 1853 a 1854.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • Drápala, D.: Aktivity duchovních na
poli vědy a kultury, Rožnov pod
Radhoštem 2003 • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města, 2002
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KULTURNÍ PROGRAMY 15. 03. - 28. 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 2010 - OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE 2009
- výstava je otevřena po dobu otevření úřadu - MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 16.3. od 8.00 hod. - 15.00 hod. - TRHY - nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 18.3. v 10.00 hod. - „MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA“ - školní pořad pro
MŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 35 Kč.
• 26.3. - ŠKOLNÍ AKADEMIE - GYMNÁZIUM M. KRUMLOV - kinosál
Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné. Pro GYMNÁZIUM: od 10.00 hod.,
pro VEŘEJNOST: od 18.00 hod.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 16.3. v 18.00 hod. - MALÝM AUTEM VELKOU AFRIKOU - přednáška
Libora Ulbricha, kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 23.3. v 19.00 hod. - ŽIVOT REPORTÉRA - beseda s publicistou Josefem
Klímou - kino Réna Ivančice. Známý publicista a reportér pořadu „Na vlastní
oči“ pan Josef Klíma vypráví skutečné příběhy, které natáčel. Na jejich základě
ukazuje publiku, jak snadné je upadnout do tenat zločinu, ať už jako bílý kůň,
vymahač, kurýr drog nebo dokonce vrah, ale také jako oběť. Také poradí, jak se
proti tomuto nebezpečí bránit. Možnost dotazů z publika. Vstupné: 80 Kč.
• 27.3. v 19.00 hod. - FOLKOVÝ VEČER - Památník A. Muchy Ivančice.
Účinkují: Pavel Pokorný, DUO Stráníci, Švédova Trojka. Vstupné: 60 Kč.
• 30.3. - 29.4. - VÝSTAVA STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ - galerie
Památníku A. Muchy. Peter Orvan - akademický malíř - olejomalby, kované
objekty, Silvia Hlavová - abstraktní malba, Iveta Vachálková - keramika, Agneša
Vavrinová - olejomalby, akvarely. Vstupné: 10 Kč. Vernisáž 29.3. v 16.00 hod.
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/410 Kč (vstupenka + doprava).

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
• 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.
• 20.3. - VÍTÁNÍ JARA NA CHATĚ U KOUPALIŠTĚ + OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK. Pro předem přihlášené pořádá DDM Miroslav u koupaliště.
• 24.3. - DEN S RÁDIEM „BLANÍK“. Základní škola a náměstí v Miroslavi.
• 26.3. v 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM v Městské knihovně Miroslav.
Na akci je nutno přihlásit se předem!!!
• 27.3. od 10.00 hod. - THE GATHERING - turnaj ve hře MAGIC.
• 27.3. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA v ZŠ Miroslav. Návštěvníci
budou mít možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme Vám i ukázku
velikonočního stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ.
• 31.3. - ZVONEČEK - recitačně pěvecká soutěž pro děti, pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav ve spolupráci se Speciální školou Miroslav v DDM.

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.
• 17.3. - „MALOVANÉ PÍSNIČKY ANEB VRACÍME SE KE KNÍŽKÁM“.
Literárně - hudební pořad spisovatelky a malířky paní Vítězslavy Klimtové
a hudebníka pana Pavla Půty. Pořad je postaven na písničkách vytvořených
na základě textů z knížek této autorky. Vítězslava Klimtová přímo na místě
tvoří ilustrace na písňové texty. Po besedě následuje prodej autorčiných knih
s autogramiádou. Vhodné pro žáky I. stupně základních škol. Více na: http:
//www.pohadkovazeme.cz
• 26.3. - „NOC S ANDERSENEM“ - pravidelné nocování dětí v knihovně
- čtení z oblíbených knížek, výprava za pokladem, dobrodružství, hry a soutěže
tentokrát na téma: „Za pověstmi Moravskokrumlovska“.
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
• 20.3. v 19.00 hod. - „SBOROVNA“ - divadelní představení - komedie
Jaromíra Břehového v podání divadla Pavla Trávníčka v kině PANORAMA.
Pořádá KIC Rosice.
• 20.3. od 9.00 hod. - MISTROVSTVÍ KRAJE - žákyně a žáci, kuželna.
• 24.3. v 18.00 hod. - „NEPÁL“ - CESTOVATELSKÁ STŘEDA promítání zajímavých míst planety Země v městské knihovně, tentokrát z
Nepálu - země, která se rozprostírá mezi nejvyššími vrcholky naší planety.
Pořádá městská knihovna a Turisťák Rosice.
• 27.3. v 19.00 hod. - DIVADELNÍ NAROZENINY Emanuela Krumpáče
v kině PANORAMA. Na oslavě devátých narozenin místního divadelního
souboru budete moci shlédnout Divadelní představení: „JÁ ANEB
POHNUTÉ SNY“ v podání pražského Divadla Bez prken. Vstupné: 50 Kč
v předprodeji KIC, 60 Kč na místě. Pořádá OS DSEK.
• 30.3. v 17.00 hod. - „JAK SE VYHNOUT RAKOVINĚ“. Ve své přednášce
seznámí Prof. MUDr. Jan Žaloudek CSc. všechny zájemce s možností prevence
a léčby nádorového onemocnění. Kino PANORAMA, vstup zdarma.

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 13.3. od 15.00 - 22.00 hod. - ODPOLEDNE PRO SENIORY - kulturní dům.
Pořádá TIC a Klub seniorů.
• 20.3. ve 14.00 hod. - VÝSTAVA VÍNA - KD. Pořádá ČZS Dolní Kounice.
• 28.3. - ve 14.30 hod. - PAŠIJOVÁ MŠE S ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ,
KŘÍŽOVÁ CESTA S VÝSTUPEM KOLEM KAPLE SV. ANTONÍNA
- kaple sv. Antonína. Pořádá farnost.
• 31.3. v 18.00 hod. - KONCERT UČITELŮ A HOSTŮ - synagoga Dolní
Kounice. Pořádá ZUŠ Ivančice.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 20.3. v 8.00 hod. - BURZA STAROŽITNOSTÍ. Burza starožitností na
nádvoří Oslavanského zámku. Pořádá KIS Oslavany.
• 25.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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
• 26.3. - 31.3. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO - doprav. soutět pro děti z MŠ.
• 29.3. - UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA: „DEN PRO
ZEMI“. U příležitosti Dne Země vyhlašujeme 8. ročník výtvarné soutěže
pro kolektivy MŠ, ZŠ, ZUŠ, nižší ročníky gymnázia, SŠ na téma: Den pro
Zemi. Všechny práce v minimálním formátu A2 opatřete jmény, označte třídu,
kategorii a odevzdejte na DDM. Vernisáž proběhne 9.4.2010. Soutěže se mohou
zúčastnit kolektivy v těchto kategoriích: I. - dětí MŠ, II. - 1. - 3. třída, III. - 4.
- 6. třída, IV. - 7. - 9. třída, V. - GMK, SŠ.
• 31.3. - 1.4.2010 od 18.00 hod. - VELIKONOČNÍ NOC NA DOMEČKU.
Odpoledne a večer plný her a soutěží, nebude chybět večerní promítání. Večeře,
snídaně a pitný režim jsou zahrnuty v účastnickém poplatku. Vhodné pro kluky
a holky již od 1. třídy. Poplatek: 50 Kč, na Domečku
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.

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
• 14.3. ve 14.30 hod. - LET´S DANCE 2010 - nesoutěžní taneční přehlídka,
Ivančice, hala na Rybářské ulici, vstupné: 10 Kč / osoba.
• 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!!!
• 21.3. v 16.00 hod. - PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU PŘI
SVČ IVANČICE, Komenského nám. 7, vstupné: 10 Kč / osoba.
• 26.3. od 17.00 hod. - 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY - dekorace
z papíru, krepáku, kraslic...SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek
dle náročnosti výrobku.
PŘIPRAVUJEME: • 1.4. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU - pro 1. - 5.
třídy ZŠ, tým tvoří 5 hráčů + brankář. Ivančice - sportovní hala na Rybářské ul.
Tým nahlaste nejpozději do 30.3.2010. • 9.4. - 11.4.2010 - VÍKENDOVKA
PRO MLÁDEŽ v Jedově u Náměště nad Oslavou. Dobrodružství, zábava,
akční hzry, noční aktivity...Nutné se přihlásit předem do 31.3.2010, cena: 550
Kč (doprava, strava, ubytování, program).

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.
• 27.3. - „MORAVSKÝ KRUMLOV - IVANČICE“ - vedoucí akce paní Hana
Pokorná. Chůze asi 12 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 9.13 hod. a pro účastníky
z Brna odjezd vlaku v 8.51 hod.
RŮZNÉ: • 10.4. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD v Ivančicích na Réně.
Žádáme členy odboru o pomoc při zajištění organizace závodu.
PŘIPRAVUJEME: • 11.4. - „S TURISTICKOU HOLÍ DO BUČOVIC
A OKOLÍ“ - autobusový zájezd na jarní výšlap. Zahájení sezóny jihomoravské
oblasti KČT v neděli 11. dubna 2010 v 9.30 hod. s doprovodnou recesistic kou
soutěží o nejoriginálnější výcházkovou hůl, čagan, berlu.... Odjezd autobusu
v 7.00 hod. od Besedního domu. Zaplacení zálohy a uzávěrka přihlášek do 31.
března 2010. Vybíráme poplatky: člen KČT: 70 Kč, nečlen: 120 Kč, mládež
do 15 let: 50 Kč, mládež 15 - 18 let: 70 Kč.

JOSEFSKÁ ZÁBAVA

v pátek 19. března 2010 ve 20.00 hodin v restauraci „U SLAVÍKŮ“
v Nové Vsi, hraje kapela: CARRIE, cena vstupného: 80 Kč.

Město Miroslav a Dobšické národní divadlo zvou všechny
své příznivce na představení her:

ZLATÝ KOLOVRAT, BLUDIČKA

v pátek 19. března 2010 v 19.00 hodin v KD v Miroslavi.
V režii MARTINY VÝHODOVÉ. Srdečně zvou město Miroslav
a Dobšické národní divadlo.

Osvětová Beseda REŠICE pořádá

COUNTRY BÁL

v sobotu 20. března ve 20.00 hodin - Kulturní dům A. Opálky
v Rešicích, hraje: MEANDR, vstupné: 60 Kč. Osedlejte svého věrného
koně a přijeďte se pobavit, s dámou svého srdce taneček prohodit, dát
si s přáteli sklenku pálenky, správným losem z tomboly získat výhru ve
stylu Divokého Západu a za doprovodu našich „BOYSŮ“ zjistit, jak
se pravý cowboy chová v Saloonu. Všichni jste srdečně zváni.

Dobrovolný spolek Moravsko-krumlovsko-rakšických vinařů
pod záštitou JEDNOTY OREL RAKŠICE za podpory
Města Moravský Krumlov a dalších sponzorů pořádá

III. ROČNÍK JOSEFSKÉHO KOŠTU
v sobotu 20. března 2010 od 10.00 hodin
v prostorách ORLOVNY v Rakšicích.
ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉHO VÍNA!!!

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
st 17.3. v 18.00
so 20.3. ve 20.00
ne 21.3. v 18.00
st 24.3. v 18.00
so 27.3. ve 20.00
ne 28.3. v 18.00
st 31.3. ve 20.00

( 515 322 618

HANNAH MONTANA
Hudební komedie USA
TRABLE V RÁJI
Manželská komedie USA
PLANETA 51
Animovaný film USA
MORGANOVI
Komedie USA
KAWASAKIHO RŮŽE
Drama ČR

KINO RÉNA IVANČICE
st 17.3. v 18.00
ve 20.00
ne 21.3. v 17.00
ve 20.00
st 24.3. v 18.00
ne 28.3. ve 20.00

( 546 451 469

KAWASAKIHO RŮŽE
Drama ČR
AVATAR
Fantasy film USA
PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaná pohádka USA
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Romantická komedie USA

KINO OSLAVANY
so 20.3. v 18.00
ne 21.3. v 18.00
so 27.3. v 18.00
ne 28.3. v 18.00

( 546 423 018

TRABLE V RÁJI
Komedie USA
PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaná pohádka USA
KAWASAKIHO RŮŽE
Drama ČR
NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ
Komedie Izrael / Francie / Něm.

KINO PANORAMA ROSICE
st 17.3. ve 20.00
pá 19.3. ve 20.00
st 24.3. v 18.00
ne 28.3. v 17.30
ve 20.00
st 31.3. ve 20.00

( 546 412 210

PARANORMAL ACTIVITY
Horor USA
SEANCE + HOROROVÉ
PŘEKVAPENÍ
Horor ČR
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Animovaný film Francie
VYFIČ!
Komedie USA
NEBE, PEKLO...ZEM
Drama Slovensko

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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.
• 16.3. od 17.00 do cca 21.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU PRO
ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ. Opletení pevného dna, základní
opletek třemi pruty, jednoduchá zavírka, použití dřevěných korálků, barveného
pedigu, elhar šňůry apod. k dozdobení pleteného předmětu. Pokročilejší
pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané japonské dno, jetelové dno, josefinský
uzel ... různé druhy opletků (řetízek, copánek, opletek čtyřmi 2/2, diamantová
vazba, plátnová vazba….) a zavírek (třípárová, copánková, točená….).
Poplatek: 300 Kč, členové 250 Kč. Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál
(pedig přírodní i barvený, překližkové dno, dřevěné korálky, elhar šňůru),
lektorné, tištěné podklady se základním opletkem a zavírkou. Každý účastník si
odnese vlastnoručně upletený výrobek. Na místě možnost zakoupit i pedigový
materiál s 10% slevou. K dispozici je i tematická literatura. S sebou si přineste:
starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), kleště štípací nebo zahradnické
(ostré), příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici, kolíčky na prádlo
(cca 12 ks). Vede: Alena Pečerová, tel.: 602 782 280, e-mail: obchod@alma.cz.
• 18.3. od 15.00 do 19.00 hod. - JARNÍ VELIKONOČNÍ VÝZDOBA.
Připravili jsme pro vás cca 9 výtvarných dílen v jeden čas na jednom místě. Jarní
obdoba úspěšného Předvánočního punče. Přijďte se inspirovat a zrealizovat
několik konkrétních nápadů na projarnění vašeho domova, včetně tipů na
zdobení velikonočních kraslic (reliéfní malba voskem, lepení krajky, malování
kotejšem, vrbová rohož, zajíček či kuřátko z ovčí vlny, ochutnávka tradičního
zdobeného mazance s receptem a další). S sebou 3-10 vyfouknutých vajíček.
Poplatek: 125 Kč / členové, 140 Kč / ostatní. Cena zahrnuje veškerý použitý
materiál. POZOR! Kapacita prostoru omezena na 25 osob. Rezervujte si místo
telefonicky na číslo 608 874 073 nebo na mesicnihoupacka&seznam.cz.
• 20.3. od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Prožitkové setkání pro dívky,
matky, zralé ženy i babičky. „Ženskou moudrost v sobě nosíme všechny, ale
každá z nás ji ztělesňujeme svým osobitým, jedinečným a nádherným způsobem.
Ženy, které se setkávají v kruzích, mohou společně tuto moudrost srdce
probudit.“ Poplatek: 300 Kč/ pro členky 270 Kč. TANEC - spontánní, břišní,
afro-variace, s repro- i živou hudbou . ZPĚV - intuitivní s šamanským bubnem,
energetizační, mantry. AROMATERAPIE - jemné masáže s přírodními vonnými
oleji. MEDITACE - pasivní muzikoterapie, vizualizace, imaginace. SDÍLENÍ
- prožitky, příběhy, ženská témata. Setkání vede Kateřina Pokorná - vedení
ženských skupin (8 let), lektorka tance, muzikoterapie. Hlaste se předem.
• 28.3. - ŠATY BOHYNĚ LADY V OKOLÍ STROMOKRUHU EVROPY.
Sraz v 9.30 h u hřbitovní brány. Jarní výlet s čistěním okolí cest, kudy
procházíme. Akce je určena pro celé rodiny, ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
Ivančice. Vyčistíme okolí Stromokruhu (Zolcary), rozděláme oheň a opečeme
něco k obědu. Mužné paže budou zapotřebí při vztyčení dřevěných pilířů nové
zvoničky - pokud počasí dovolí. Tvorba mlýnků a jarní otužilci vítáni:-). S sebou:
pytle na odpadky, pracovní rukavice, boty do bojových polních podmínek, jídlo
na opékání a plácačku či termosku s obsahem pro dobré sousedské vztahy J.
• 30.3. od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro
všechny, kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za
doprovodu bubnů, kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických
nástrojů, touží se rozeznít, posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt
zpěvem cestu k sobě, naslouchat,…… a zažít stav harmonie v záplavě
všedních zvyků. Poplatek: 60 Kč/ 50 Kč členové Houpačky. Vedou: Tomáš
a Katka Pokorní, (hudebníci a lektoři muzikoterapie). Hlaste se předem:
603 426 286, nebo na kat.pokorna@centrum.cz
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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
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Škodu Felicii, 1,9 D, r. v. 1997, tm.
modrá met, závěsné zařízení v TP,
STK + EM do 06/11, spolehlivý vůz.
Cena: 33.000 Kč. Tel.: 721 697 181.
•• přívěsný vozík zn. Sport jacht
za osobní auto, 140 x 120 x 30,
v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
774 284 705.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 3+1 v Oslavanech s garáží
pro 4 auta, skleník, bazén, ihned
k bydlení. Více info na: 606 103 765.
•• RD 2+1 v Jezeřanech u Moravského Krumlova. Součástí je dvůr a stodola, v domě je zaveden plyn a obecní
voda. Dobré spojení na Brno. Cena:
370.000 Kč. Tel.: 777 647 284.
•• cihlový byt 2+1 v OV (včetně
vybavení) v Oslavanech, možnost i s
garáží. Tel.: 605 984 386.
•• 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. Více
informací na tel.: 777 104 111. Zn.:
K nastěhování ihned, po tel. domluvě
možnost k nahlédnutí.
•• cihlový byt 2+1 v OV v Ivančicích.
Více informací na tel.: 737 349 897.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
novostavby domů na klíč, typ bungalov 3+1 Neslovice, pozemek od 413
m2, cena od 2.320.000 Kč // bungalov
4+1 Neslovice, pozemek od 500 m2,
cena od 2.780.000 Kč - zahájení výstavby jaro 2010 // RD 3+1 Ivančice,
garáž, zahrada, po komplet. rekonstrukci, cena 3 mil. Kč // cihlový
byt 2+1 v OV Ivančice, 53 m2, 4 NP,
cena 1,290 mil. Kč // RD 6+1+garáž
Ivančice, zahrada s bazénem, blízko
centra, cena 4,4 mil. Kč // novostavbu RD 4+1+garáž Ivančice, pozemek
526 m2, cena 3,979 mil. Kč // stavební
pozemky 600-1000 m2 Ivančice, sítě
na hranici, cena 700 - 1400 Kč/m2 //
byt 1+1 v OV Ivančice, cena 850 tis.
Kč // byt 3+kk v OV Oslavany, 1,350
mil. Kč. Další info a nemovitosti na
tel. 605 749 319 nebo www.acity.cz
nebo www.remax-czech.cz.
•• RD 5+2 v Ivančicích, řadový,
koncový, volný k nastěhování. Cena:
2.300.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• DB 3+1 v Moravském Krumlově
na Sídlišti, byt je po rekonstrukci.
Tel.: 777 070 753.
•• garáž před kolaudací v Miroslavi.
Cena: 90.000 Kč. Tel.: 604 944 119,
pouze o víkendu, nebo sms.
» NÁBYTEK
prodám
•• hnědý zachovalý, rozkládací jídelní stůl + 4 židle, cena: 1.500 Kč, dále

pak konferenční stolek dřevo + sklo,
cena: 500 Kč. Více informací na tel.:
515 333 952.
•• kuchyňskou rohovou lavici, stůl
+ dvě židle, kovová konstrukce.
Tel.: 728 435 454.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata australského honáckého
psa po špičkových rodičích, velice
aktivní, zdravé plemeno, vhodné
do rodiny, ke koním, ke sportu. Tel.:
603 929 833.
•• štěně bišonka, fenka, pes, čistokrevní bez PP, očkovací průkaz. Tel.:
602 439 920.
•• prase, váha 130 - 160 kg. Cena:
30 Kč / kg (živá váha). Po domluvě
možnost i půlky. Více informací
na tel.: 515 336 988.
•• chovné králíky. Tel.: 604 834 812.
•• prase masný typ, váha 110-130 kg.
Cena: 34 Kč / kg. Tel.: 724 252 470.
daruji
•• štěně fenku černo-hnědé barvy, žíhaná, středně velká, stáří 3 měsíce. Tel.:
732 726 090.
•• fenky křížence menšího vzrůstu.
Tel.: 606 405 218.
» RŮZNÉ
koupím
•• plastové nádoby na dešťovou vodu
1.000 l v kleci. Prosím nabídněte.
Tel.: 546 452 414.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• pluh na orání za koně, ne obracák.
Prosím nabídněte. Tel.: 737 745 780.
prodám
•• 2 kůže z divokého prasete, cena:
1.400 Kč, dále pak zatahovací dveře,
dřevěný rám se skly, cena: 600 Kč.
Tel.: 773 202 731.
•• dvojitý smyk a 2 brány za traktor,
trafo svářečku tovární výroby, demižony - 50 l. Tel.: 734 305 112.
•• pšenici, ječmen, cena: 280 Kč / 1 q.
Tel.: 724 956 454.
•• americký kulečník „Pool“ s doplňky. Tel.: 607 849 599. Zn.: Možno
po domluvě vidět.
•• dětské kolo pro dítě od 5 let, fialová barva, pudla středního, stáří 2,3
roku bez PP, el. přímotop, lustry motiv auto a květina. Tel.: 736 237 991.
Zn.: Vše levně.
•• dětské kolo, sportovní kočárek,
domácí vodárnu zn. Calpeda na 80
l, použitá 1 rok, plastovou rohovou
vanu s bateriemi. Tel.: 603 900 890.
•• 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.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hobby fotograf hledá dívky a ženy
k fotografování, vhodné pro studentky, možná i dlouhodobá spolupráce
a fin. výpomoc. Tel.: 732 180 721.

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí autobusový zájezd (odjezd z Brna)

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ
ZÁJEZD SRN-BAVORSKO
„
„ORLÍ HNÍZDO
VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 05. ČERVNA 2010 !!!!
CENA: 990,- při úhradě do 15.03.2010 sleva: 100,- Kč
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • pojištění na úpadek CK
Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

•• 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.
•• hledám práci nebo brigádu, výpomoc v domácnosti, hlídání dětí apod.
Prosím nabídněte. Tel.: 732 216 683.
Zn.: Moravský Krumlov a okolí.
•• muž 49, obor truhlář s praxí hledá
práci nebo brigádu v regionu Dolní
Kounice - Ivančice. Tel.: 773 205
016, 903 55 30.
•• studentka VŠ hledá rodiče, kteří
uvítají hlídání svých dětí. Možné
i drobné domácí práce. Pro bližší info
volejte: 737 466 760.
•• mladá žena hledá práci nebo brigádu na 7 - 8 hod., úklid kanceláří,
domácností apod. Prosím nabídněte.
Tel.: 773 168 484.
» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• TRUHLÁŘSTVÍ LAPEŠ. Montáž nábytku: kuchyní, ložnicí,
obývacích a dětských pokojů. Výměna kuchyňské pracovní desky,
dvířek, možnost výběru i doprava.
Tel.: 739 255 030.
•• Soukromá učitelka hudby s praxí
prijímá žáky v těchto oborech: hra
na klavír, varhany, akordeon, sopránovou a altovou zobcovou f l étnu,
kytaru, zpěv a dirigování. Žáci bez
věkového omezení - od předškolních
dětí až po důchodce. Místo výuky Nové Bránice. Tel.: 776 739 529.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí
pouze OP. Důchodci, MD, ÚP. Bez
poplatku. Více informací na tel.:
605 720 362.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Zahraniční o. s. hledá žena všech
věkových kategorií, nenáročná práce, skvělý výdělek. Pro více informaci volejte: Tel.: 737 392 863.
•• Nebankovní rychlé půjčky!!! Bez
poplatků!!! 90.000 Kč za 1.789 Kč,
140.000 Kč za 2.800 Kč, 230.000 Kč
za 4.600 Kč. Úrok od 10,25 %. Více
informací na tel.: 734 315 750.
» SEZNÁMENÍ
•• Pokud máte ráda vše co život
přináší, chybí Vám něha, láska
a porozumění, pokuste se nápomoci
náhodě...Jsem všestranných zájmů
a hledám možná Vás... Tel.: 725 062
321.
•• nekuřák 37 hledá ženu pro trvalý
vztah, dítě vítáno - jsem rodinný typ.
Tel.: 607 850 772.
•• hledám ženu nad 60 let i zadanou,
která ještě neztratila chuť se něžně
i vášnivě milovat. Tel.: 773 480 313.
•• hledám přítelkyni pro občasné
schůzky, je mně 53 let a měřím 182
cm, jsem bez závazků. Tel.: 775
914 289.
» OZNÁMENÍ
•• Dne 19. března se dožívá krásných
85 let pan Jaroslav Smékal z Moravského Krumlova. Vše nejlepší, hlavně
hodně zdraví přeje syn s rodinou.

:
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Fotbalové jaro začíná velkým magnetem
FC Moravský Krumlov vstoupí příští neděli do jarních odvet
nejvyšší krajské soutěže. Na
stadionu „Na Střelnici“ přivítá
regionálního rivala z Tasovic.
Oba týmy okupují přední příčky
tabulky. K vidění by tedy měl být
velmi zajímavý fotbal.
Dalším lákadlem bude i bouřlivá kulisa. Zaplněné ochozy si po
dlouhé zimní pauze budou chtít
fotbal užít. K tomu jistě přispěje
i nově zrekonstruovaná tribuna
osázená sedačkami v klubových
modro-žlutých barvách.
Trenér FC MK Bohumil Smrček
nám před začátkem jarních odvet
odpověděl na několik otázek?
Jak by jste zhodnotil zimní
přípravu? Vzhledem k nedostat-

ku hracích ploch v důsledku nadměrného sněhu jsme se zaměřili především na kompenzační
cvičení a rozvoj vytrvalostních
schopností. V posledních čtrnácti dnech jsme se mohli věnovat
i herním činnostem. Hráči byli
i přes ztížené podmínky zodpovědní v přístupu k tréninkům a
z tohoto pohledu vnímám zimní
přípravu jako velmi dobrou.
Došlo k nějakým změnám
v mužstvu? Přes spekulace o
možných odchodech a příchodech zůstal podzimní kádr beze
změn. Měl jsem jedno velké přání
a to se nám podařilo splnit. Díky
Bořkovi Švédovi jako skladateli
a jeho kontaktům přes nahrávací
studio má FC MK nádhernou

fotbalovou hymnu. Zároveň bych
chěl touto cestou poděkovat za
nezištnou finanční pomoc při realizaci tohoto hudebního skvostu:
firmám AV Autobazar, D-Fortel,
Topení voda - Patrik Smékal, D.
Novotnému, hráčům a realizačnímu týmu. Jsem pevně přesvědčen, že toto významné posílení
ještě více prohloubí sjednocení,
přátelství, sounáležitost, hrdost
a neobyčejnou atmosféru jak při
utkáních, tak i mimo ně.
Co očekávate od jara, jaké
máte cíle? Chtěli bychom navázat na velmi dobré výkony z
podzimní části, přilákat co nejvíce diváků do našeho útulného
fotbalového stánku, bavit se fotbalem a rozdávat radost.

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:
Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, OSP Moravský Krumlov,
Pivovar Hostan, Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT, UNICONTROLS,
ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR

Krajský přebor v kopané

neděle 21. března v 15:00 hodin

FC M. Krumlov
- Sokol Tasovice
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info
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