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

Lázeňství v kraji má zelenou
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

Shořely čtyři kamiony
/Ivančice/ V pátek 19. března
vypukl požár ve firemním areálu
v ulici Petra Bezruče v Ivančicích. Náhodný svědek upozornil
na požár manželku majitele,
která chtěla nejprve použít hasicí
přístroj, ale když viděla rozsah
ohně, zavolala hasiče, kteří přijeli
v 22.30 hod. Na místě zasahovali
hasiči z Ivančic, Rosic, Moravského Krumlova a také dobrovolní hasiči z Ivančic-Němčic.
Ze zaparkovaného nákladního
auta Iveco se oheň rozšířil ještě

na tři sousední auta. Přesto, že
hasiči použili pět vodních proudů
se smáčedlem, byla čtyři auta téměř zničena. Minimálně u dvou i
náklad. Naftu unikající z jednoho
auta jímali hasiči do zachycovací
nádoby. Další dvě auta se podařilo
odvézt do bezpečné vzdálenosti.
Příčinu požáru vyšetřují hasiči
spolu s policií. Podle prvních zjištění zavinila požár zřejmě technická závada na jednom z automobilů.
Celková škoda se odhaduje na šest
milionů korun.
Jiří Široký

Vandalizmus nejhrubšího zrna
/Ivančice/ Jistě vzpomínáte
na slavnostní otevření parku na
Réně, korunované zasazením
nového stromku druhu Ginkgo
biloba, darovaného ivančickým
občanem. Stromek dobře zakořenil a rostl. Vypadalo to tak, že se
v budoucnu stane novou ozdobou
a dominantou parku.
S čím nikdo nepočítal, byl jedinec, který si své problémy řeší
s bezbranným stromkem a nemá

odvahu jinak vystoupit. Prostě
přišel a stromek statečně zničil.
Nazvat člověka, který je schopen
takového aktu zvířetem, je urážka
živočišné říše.
Člověk, který takto dokáže
ublížit bezbrannému stromu, je
zaslepený závistí a chamtivostí
vůči světu. Bohužel i takoví občané žijí mezi námi, nebojím se je
nazvat zrůdami.
Ing. Josef Janíček, MěÚ Ivančice

/Pasohlávky/ Lázeňství patří k
prioritám rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Představuje jednu z nejvýznamnějších
možností, jak prodloužit pobyt
návštěvníků v regionu a také jak
vytvořit nová pracovní místa.
Součástí strategického záměru
kraje je mimo jiných „lázeňských“ projektů také vybudování
atraktivní lázeňské a rekreační
zóny v Pasohlávkách. Regionální operační program Jihovýchod
již podpořil v této lokalitě dva
dokončené projekty, a to promenádu pro pěší a cyklisty desetimilionovou dotací a Lázeňský
penzion u sv. Anny, projekt Biskupství brněnského, dotací téměř
šest milionů korun.
Na základě posouzení souladu
se strategickou výzvou postoupily do další fáze hodnocení další
tři projekty krajské společnosti
Thermal Pasohlávky.
Vybudování páteřní technické
a dopravní infrastruktury v Pasohlávkách je zásadní pro realizaci
dalších projektových záměrů.
Na celkové výdaje projektu ve
výši téměř 200 milionů korun
společnost žádá o 28,3% míru
podpory z celkových nákladů.
Na poloostrově nad severním
okrajem horní nádrže Nové Mlýny vznikne nový multifunkční turistický objekt se stálou expozicí,

příště příloha

Plánovaný rekreační areál v Pasohlávkách - zdroj JMK

zázemím a bufetem pro cyklisty a
konferenčním zázemím. Celkové
výdaje projektu činí 197 milionů
korun a společnost i zde žádá
o 28,3% míru podpory.
Třetím záměrem společnosti
je vybudování archeologického
parku Římský vrch, unikátního
multifunkčního areálu v místě
jedné z nejzajímavějších archeologických lokalit České republiky. Celkové výdaje činí téměř
141 milionu korun a společnost
žádá také o 28,3% míru podpory.
Na vybudování čtyřhvězdičkového kongresového a wellness
Hotelu Termal Mušov počítá
stejnojmenná akciová společnost
s celkovými výdaji ve výši 355

milionů korun a žádá o 30,8%
míru podpory.
Akciová společnost ŽS Real
žádá o 26,8% míru podpory na
výstavbu lázeňsko - zábavního
komplexu Moravia Thermal

s celkovými výdaji 1,2 miliardy
korun. Celoročně využitelný
aquapark s venkovními i vnitřními atrakcemi doplní zatím chybějící nabídku moderního aquaparku na mezinárodní úrovni. /abé/

/Ivančice/ Bude mít market
Penny konečně konkurenci? Na
tuto otázku se pokusila odpovědět Rada města Ivančice doporučením
zastupitelstvu udělit
společnosti Ceneco.CZ, s. r. o.,
Mělčany, souhlas k umístění
stavby „Hypermarket Tesco Ivančice“ v lokalitě Boží Hora II.
Souhlas s umístěním stavby
ovšem podmínila dvěma body:

Rozhodnutí o umístění stavby
Hypermarket Tesco bude podmíněno vydáním pravomocného
rozhodnutí o umístění stavby
„Inženýrské sítě a komunikace
Boží Hora II“ a tou druhou
podmínkou je, že projektová dokumentace bude upravena tak,
aby byla zachována průjezdnost
stávající objízdné komunikace
na staré sídliště.
Petr Sláma

Přibude konkurence?
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AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Přispěli na Menšíkovu 11

Slovo úvodem

VELIKONOCE
Tak už nám konečně sluníčko vykouklo, vesele si posví�lo na
tankodromy, které z našich silnic nadělala kmotra zima, a přineslo
vymodlené jaro. Ze zimních brlohů vytáhlo motorkáře, zahrádkáře i
jiné podivné živočichy, kteří donedávna snili svůj sladký sen o suchých
komunikacích či bíle kvetoucích sadech. Každý máme něco. Já zase sním
celou zimu o chutném, dobře marinovaném kolínku, grilovaném venku, na
terase, pojídaném za blahé vůně pampelišek a kvetoucích akátů. Případně
pěkném poklusu kolem zpívající řeky Oslavy. Inu gus�čko je gus�čko.
Ale před těmito požitky, které si hodláme dopřávat dosyta po dobu
celého jara, na nás číhají ještě jedny svátky. Velikonoce
Tato každoroční událost, nejvýznamnější křesťanský svátek, je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo tře�ho
dne po jeho ukřižování. K popravě známého křesťanského proroka došlo
kolem roku 30 či 33 v blízkos� významného židovského svátku pesach,
památným to dnem vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského
otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po
prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název
svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka
v listech apoštola Pavla (kolem roku 50).
Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. stole� o datum
slavení Velikonoc a Velikonoční homilie Melitona ze Sard z 2. stole�.
Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je
významově provázáno s židovskou oslavou pesachu, jejíž prvky dodnes
v sobě nese. Ježíšovo proji� smr� a vzkříšení křesťané chápou jako
naplnění starozákonního obrazu přeji� Izraelitů Rudým mořem při
východu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní, které
vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého.
První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. Lidové zvyklos�
spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkos�
křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennos� mohou mít tyto tradice původ
v pohanských oslavách příchodu jara. Což je na bujarém veselí při oslavách
těchto svátků vidět. Pod rouškou křesťanské tradice stávají se z nás
staří pohanš� Slované, kteří po tom, co přinesli obě� Perunovi a Vesně,
oslavili konec zimy. Pravda, tváříme se při tom poněkud kul�vovaněji. Již
neženeme tučného volka na porážku k Perunově soše. Jednak bychom se
při tom zadýchali a jednak by to bylo trápení zvířat. Ovšem společné rysy
by zde byly. C�hodní otcové rodin a jejich potomci mužského rodu jsou
vystrčeni svými manželkami ven za účelem výplaty všech známých žen
a dívek. (V daném případě, vážení přátelé, podotýkám, že se máme dívky
či ženy pouze dotknout vrbovým proutkem, aby nám neoschla. O žádném
mlácení není nikde řeč!). Vzhledem k tomu, že otcům při této činnos�
řádně vyschne v krku, doplňují teku�ny různými likéry, des�láty a vínem.
V konečné fázi to vypadá tak, že synek vede domů milovaného ta�nka tak
jako dobrý voják Švejk četnického závodčího k raportu do Písku. Ale nedá
se nic dělat. Zkuste některou lepou děvu vynechat. Urazí se a bouřka na
sebe nenechá dlouho čekat. Ani na svou počínající sklerózu se nevymluvíte.
Velikonoce jsou Velikonoce a žádná správná dcerka z Moravy uschnout
nechce. Tradice je holt tradice. Veselé Velikonoce!
Petr Sláma

/Ivančice/ Radní města schválili poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 15.000
korun občanskému sdružení
„Menšíkova 11“ na propagaci
jména herce V. Menšíka. Peněžní
částka byla uvolněna z rezervy

/Moravský Krumlov/ V sobotu 13. března bylo na volební valné hromadě zvoleno nové vedení
FC Moravský Krumlov.
Po velmi úspěšném desetiletém
období v čele oddílu odstoupil
z funkce předsedy Pavel Brabec.
Novým předsedou FC MK byl
zvolen Mgr. Tomáš Třetina společ-

/Ivančice/ Ivančická radnice
se snaží pomoci svým občanům
v boji proti hospodářské krizi.
Rada města Ivančic schválila
na svém jednání dohodu mezi
Úřadem práce Brno-venkov a
městem Ivančice o vytvoření
nových pracovních příležitostí

/Region/ V zákonem stanoveném termínu, tedy do 23. března
2010 do 16:00 hod., podalo v Jihomoravském kraji své kandidátní listiny pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR celkem
19 subjektů. Krajský úřad do 29.
března přezkoumá podané kandidátní listiny, v případě zjištění
závad vyzve k jejich odstranění,
přičemž zmocněnci politických
stran (případně hnutí či koalic)
mají lhůtu do 8. dubna. Do 9.
dubna rozhodne krajský úřad o
případném škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině, registraci či
odmítnutí kandidátních listin.

„

SOUTĚŽE PRO DĚTI O CENY • SKÁKACÍ HRAD
DISKOTÉKA • BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZDARMA
Srdečně Vás zvou: Ing. Naděžda Špiříková MSc - zastupitelka města
Oslavany, MO ČSSD Oslavany, MSD Brno-venkov

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

Dobelice 83, M. Krumlov
8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
objednávky na tel.: 723 026 402

Učiňte po zimě
svůj trávník
krásnějším...

v rámci veřejně prospěšných
prací. V rámci města bude
vytvořeno šest nových dělnických pracovních míst. Na jejich mzdu poskytne pravidelný
měsíční příspěvek úřad práce.
a to v měsících březnu až říjnu
2010.
Petr Sláma

Kandidátky jsou podány

Uskuteční se v neděli 4. dubna 2010 od 14.00 hodin
v parku zámku Oslavany. Pro děti i doprovod vstup volný!

SKLADEM LETNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ně s jím navrženým složením výkonného výboru: Karel Burian, Jiří
Čemerka, Petr Krška, Tomáš Laml,
Milan Michálek. Nový výbor se
chce zaměřit především na mládež
a vytvořit podmínky pro jejich
další výkonnostní růst. Důležitým
faktorem je i zachování vysokého
standartu u dospělé kopané. /abé/

Ivančičtí radní proti krizi

DĚTSKÝ DEN aneb „VÍTÁNÍ JARA

Petr Bašta

rady. Jméno skvělého herce a
jednoho z nejslavnějších ivančických rodáků bude propagováno
formou fotbalových utkání. Dar
byl také určen na pomoc nemocným dětem s poruchami dýchacího ústrojí.
Petr Sláma

FC má nový výkonný výbor

Zveme všechny děti a rodiče na

PNEUSERVIS

26.03.2010

V Jihomoravském kraji je
1 408 volebních okrsků a kandidáti se budou ucházet o hlasy cca
959 000 voličů.
Na Vysočině své kandidáty do
letošního boje o poslanecká křesla podalo 17 politických stran. Na
kandidátkách figuruje 270 kandidátů. V minulých parlamentních
volbách v roce 2006 se o přízeň
voličů utkalo v kraji Vysočina 19
stran a hnutí, které zastupovalo
267 kandidátů.
Prezident ČR vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 28.
a 29. května 2010.
/abé/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
V záplavě jiných informací jsem přehlédl významné jubileum JE
Dukovany. Ve čtvrtek 25. února 2010 to bylo právě 25 let, kdy elektrárna dodala do elektrizační sítě první kW elektrické energie. V tento
den byl přifázován k síti 2. generátor 1. reaktorového bloku, celý
blok pak byl uveden do zkušebního provozu 3. května 1985. Musím
se přiznat, že mi při této vzpomínce poněkud zvlhlo oko, neboť jsem
byl této události aktivně přítomen.
Občanská bezpečnostní komise se ve čtvrtek 11. března sešla ke
svému prvnímu letošnímu jednání. Schválila plán práce na tento rok
a vzala na vědomí přehled činnosti v roce minulém. Ing. Prokop
pak podrobně informoval komisaře o provozu elektrárny od začátku
roku. Předběžně bylo rozhodnuto, že příští zasedání komise bude
na elektrárně v Dalešicích.
A teď něco pro odlehčení. I když se to může zdát jako žert, myslivci
pravidelně chodí na zajíce do areálu Jaderné elektrárny Dukovany.
Rozlehlá prostranství jsou pro „ušáky“ skvělým místem pobytu, méně
radosti z jejich přítomnosti však mají zaměstnanci dukovanské ostrahy.
Skotačící zajíci totiž často aktivují pohybové senzory u plotu a spouštějí tak bezdůvodně alarm. Z domnělého teroristy nebo zloděje se pak
vyklube ušaté zvíře. Lednové období je proto ve znamení pravidelného
odchytu těchto zvířat. Díky letošní akci chytili členové mysliveckého
sdružení Dukovany 34 zajíců, kteří byli následně bez úhony vypuštěni
do volné přírody. Dobrovolná existence zajíců přímo v elektrárně by
přitom mohla být dávána s trochou nadsázky za pozitivní příklad symbiózy přírody a jádra. Nebo že by jim tráva v blízkosti jaderných bloků
chutnala víc než venku? 21.3.2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Radní projednali petice
na podporu primáře
/Ivančice, Brno/ Radní JM kraje na své schůzi ve čtvrtek 25. března
projednali dvě petice občanů na podporu bývalého primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Ivančice, který rezignoval
na svoji funkci poté, co jedné pacientce zdravotníci zapomněli v břiše
při operaci chirurgickou špachtli. Na podporu lékaře občané uspořádali
dvě petice a získali pro ně zhruba čtyři stovky podpisů. V peticích požadují nové posouzení rezignace primáře vedením nemocnice a žádají,
aby i nadále působil ve funkci primáře oddělení. Jak informoval radní
Jihomoravského kraje pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý, Rada JM
kraje vzala na vědomí postup ředitele ivančické nemocnice, který přijal
rezignaci primáře Aleše Soukala, a odpověděla petentům v tomto duchu:
„Na obsazení funkce bylo v souladu se zákonem vypsáno výběrové
řízení a nic nebrání tomu, aby se bývalý primář do tohoto výběrového
řízení přihlásil,“ řekl Oldřich Ryšavý a ocenil, že primář reagoval na
událost demisí. „Přijal osobní zodpovědnost a vzdal se funkce. Nebyl odvolán. Personální otázky jsou plně v gesci ředitele nemocnice, bylo tedy
zcela v jeho kompetenci rozhodnout o přijetí podané rezignace.“ /abé/

DŘEVO

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

603 576 656

Žaluzie Koblížek

STAVEBNINY Milan Řezáč

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

Zveme vás od 29. března do nově otevřené prodejny
stavebnin v Moravském Krumlově na ulici
Dvořákova 638 (bývalý závod Piana - Klavírka)

Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

NABÍZÍME UCELENÝ SORTIMENT STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Prodejna stavebnin na ulici Nádražní 724 - areál Jednota s.d.
bude od tohoto data ZRUŠENA! Informace na tel.: 515 322 292, 603 831 302

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

PRÁCE MONTÁŽNÍ
PLOŠINOU MP 18

Široká nabídka travních
elektrických i benzínových
provzdušňovačů

Nabídka jarního zboží
pro kutily a zahrádkáře

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

Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

TOMÁŠ ZBOJEK
Jánská 273 • Prštice
tel.: 777 947 832
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§ Advokátní poradna Princ Charles také v Brně
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na jednu věc ohledně věcného
břemene. V roce 2003 jsem získal od svého příbuzného darem dům
a zahradu a na druhou stranu jsem mu v domě zřídil věcné břemeno
bydlení ke dvěma místnostem a k přilehlé zahradě. Chtěl jsem se tedy
zeptat, jestli v případě úmrtí musím věcné břemeno přihlašovat do dědického řízení nebo jakým způsobem se zruší a dále jakým způsobem
dokážu v dědickém řízení, že věci v domě jsou moje a nepatří tomuto
mému příbuznému, i když jsou v jeho prostorech, které užíval.
Ve Vašem případě jste zřídil pravděpodobně věcné břemeno doživotního bydlení, které je zřízeno ve prospěch určité osoby a jako takové
se toto věcné břemeno na nikoho nepřevádí a smrtí oprávněné osoby
zaniká. K zániku dochází přímo ze zákona, není tedy nutné, abyste
prováděl nějaké další úkony. Věcné břemeno je pouze třeba vymazat
z katastru nemovitostí, kde je zapsáno, a to se dělá doložením ověřené
kopie úmrtního listu oprávněné osoby. Na základě toho příslušný katastrální úřad věcné břemeno konkrétní osoby vymaže. Do dědického řízení tedy toto neuvádíte. Pokud jde o vlastnictví věcí (movitých), jejich
vlastnictví budete muset dokazovat jen tehdy, jestliže to bude ostatními
dědici zpochybňováno. Jinak záleží na dědicích, co do dědického řízení
přihlásí. V případě tedy, že jiní dědici budou namítat, že zůstavitel měl
nějaké movité věci, budete muset prokázat, že jsou Vaše, že jste je zakoupil nebo Vám je zůstavitel či kdokoliv jiný např. daroval. Dokazuje
se např. listinami nebo výpověďmi svědků.

Milion pro vodní záchranáře
/Kraj/ Dotaci na činnost jihomoravských vodních záchranářů ve výši
jednoho milionu korun schválila Rada JMK. Polovina z této částky bude
odeslána Vodní záchranné službě ČČK Nové Mlýny, jejíž záchranné
týmy dbají na bezpečnost nejen na vodním díle Nové Mlýny, ale také na
vodních tocích splavných řek a na stojatých vodách. S ohledem na skutečnost, že dochází k nárůstu počtu zásahů, je třeba vybavit záchranné
týmy ochrannými pomůckami a prostředky a další technikou, současně
je třeba vynaložit prostředky na opravu a údržbu stávající techniky.
Druhých pět set tisíc dostane Vodní záchranná služba ČČK, místní
skupina Brno-střed. Peníze jsou určeny na zajištění provozu jejich základny, na údržbu záchranářského vybavení a techniky a jejich nutnou
obnovu. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek již v loňském
roce při setkání s představiteli Vodní záchranné služby ČČK přislíbil
pomoc při prosazování takové legislativní úpravy, která by vodní záchranáře postavila na stejný právní základ jako Horskou službu. Tak
by se vyřešily trvalé problémy s financováním této potřebné služby.
Hejtman Michal Hašek připomenul, že v rozpočtu na letošní rok kraj
počítá celkem s dvěma miliony korun na podporu činnosti vodních
záchranářů. Zbývající částka ve výši jednoho milionu bude rozdělena
během roku podle aktuálních potřeb záchranářských týmů.
/abé/

/Brno/ Chlebem a solí přivítal
v pondělí 22. března odpoledne
hejtman Michal Hašek následníka britského trůnu prince Charlese na brněnském letišti. Hlavním bodem návštěvy britského
hosta v jihomoravské metropoli
byla prohlídka nového kampusu
Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Se studenty zde debatoval o výzkumech brněnských

vědců i globálních problémech.
Princ Charles také převzal Velkou zlatou medaili Masarykovy
univerzity, která mu byla udělena
za jeho zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj
a činnost v charitě. Na památku
a vzpomínku na svou návštěvu jižní Moravy obdržel princ Charles
od hejtmana Michala Haška sadu
šesti vybraných vín a decaunter.

/Těšetice/ V zemědělském podniku Pomona Těšetice, a. s. se
hejtman Michal Hašek setkal se
zemědělci, se kterými mj. hovořil
o současné situaci v ovocnářství
a dalších oblastí zemědělské prvovýroby a o projektech podpory
odbytu zemědělských produktů:
ovoce do škol, mléčné automaty.

„Není to způsob jak zachránit
celostátní a celoevropský propad cen mléka, ale něco navíc.
Vyhlásili jsme dotační program
na podporu mléčných automatů
a věřím, že i na Znojemsku se
brzy objeví první z nich, pořízené s podporou Jihomoravského
kraje,“ řekl Michal Hašek. /abé/

/Region/ Evropské peníze ve
výši 860 milionů na jihomoravské projekty v oblasti dopravní
infrastruktury, nákupu ekologických nízkopodlažních autobusů
pro veřejnou dopravu, budování
cyklostezek či podporu cestovního ruchu byly schváleny.
K penězům pro dopravní
infrastrukturu se tak mimo jiné
dostanou i Krumlovští, kteří je
proinvestují při realizaci průtahu

městem. Významnou finanční injekci také dostane síť cyklostezek,
která se v krátké době opět rozšíří
díky téměř 112 milionům. Tři projekty dostavby 1. etapy cyklotrasy
Brno-Vídeň mají schváleny dotace
ve výši 55,6 milionu korun. Jedná
se o klíčovou cyklistickou trasu
severojižního propojení.
Dotace schválené pro infrastrukturu cestovního ruchu přesáhly 250 milionů korun. /abé/

Brno se Zadarem spojí od června pravidelná letecká linka. Dvě
letadla, která jsou pro tuto linku
připravena, překonají vzdálenost
mezi jihomoravskou metropolí
a jaderským pobřežím zhruba za
půldruhé hodiny. Střední cena
zpáteční letenky se bude pohybovat na úrovni pěti tisíc korun.
Na tiskové konferenci v brněn-

ské Vaňkovce ředitel turistické
agentury na Pagu Slavko Pernar
pozval všechny Brňany na jeden
z nejkrásnějších koutů Jadranu a
radní Jihomoravského kraje Ilona
Sokolová ve svém vystoupení
vyjádřila přesvědčení, že nová
letecká linka bude pro oba regiony znamenat další prohloubení
vzájemných kontaktů.
/abé/

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.

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

Ovoce a mléko do škol

Miliony půjdou do Krumlova

Na Jadran z Brna letadlem

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

Chtěli bychom poděkovat MěÚ v Moravském Krumlově,
jmenovitě paní Haně VAĎUROVÉ, paní Idě ILLKOVÉ a
účinkujícím děvčatům. Zvláště pak panu místostarostovi
panu Mgr. Tomáši TŘETINOVI za jeho procítěnou řeč.
Připravili nám opravdu nevšední a krásný zážitek k výročí
naší ZLATÉ SVATBY. Děkujeme, bylo to hezčí než před
padesáti lety! Manželé Dostálovi s rodinou.

Další peníze do oprav cest
„
z „fondu pro katastrofy
/Kraj/ Čtyři miliony korun z finanční rezervy určené k financování
mimořádných potřeb kraje v případě ekologických a přírodních katastrof byly vyčleněny v krajské pokladně pro Správu a údržbu silnic
(SÚS) na opravy škod, které na silniční síti regionu napáchala zima.
Informoval o tom hejtman Michal Hašek na čtvrteční tiskové konferenci. Podle něj jde o první reálný výsledek práce krizové skupiny pro dopravu, která začala pracovat v tomto týdnu. Skupina již také rozhodla o
rozdělení 60 milionů korun, které na nezbytné opravy silnic po letošní
katastrofální zimě mimořádně vyčlenila vláda ČR.
„Kdybychom měli zajistit kompletní opravu silniční sítě po zimě, pak
bychom museli opravit téměř 2000 z celkových 4000 kilometrů silnic
v kraji. To je nereálné zvládnout v krátkém čase, takže Správa a údržba
silnic nyní připravuje seznam priorit,“ řekl hejtman. Jakmile kraj dostane slíbených 60 milionů od Státního fondu dopravní infrastruktury,
začne se s opravami. Podle analýz Správy a údržby silnic je však potřeba na nejnutnější opravy po zimě vynaložit celkem 150 milionů korun.
Kraji tedy zbývá zajistit zbývajících 90 milionů z vlastních rozpočtových prostředků. „Nechceme jít cestou dalších půjček, ale ani rušení
našich plánovaných dotačních programů. Prostředky budeme hledat
především v rozpočtové kapitole dopravy,“ řekl hejtman.
/abé/

TEXAPO

Česká podnikatelská
pojišťovna a.s.
MORAVSKÝ KRUMLOV

Sdružení Vlček • Radniční 2, 671 72 Miroslav

ROZVOZ A POKLÁDKA
KOBERCŮ, LINOLEA A PVC

!!! ZDARMA !!!

Palackého 112 (vedle měst. policie)

Otevírací doba:
po, st 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
út, čt 8.00 - 12.30
Halina VALÁŠKOVÁ
tel.: 731 135 679
e-mail: halina.valaskova@cpp.cz
Marie TESAŘOVÁ
tel.: 721 058 302
e-mail: tesarova.maja@seznam.cz

- plovoucí podlahy a dřevotřísky
provádíme za cenu dohodou
- stěrkování betonu
- prodej bytového textilu
Pracovní
doba

Po, St, Pá
Út, Čt
So

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00

tel.: 515 333 450 • mobil: 736 480 697

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

OSLAVANY

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

»
»
»
»

vedoucího obrobny
technologa obrábění
procesního inženýra
programátora CNC
(směnový vedoucí)
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

AKCE: KE KAŽDÉMU ČELNÍMU SKLU
AUTOKOSMETIKA V HODNOTĚ 300,� Kč !!!

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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Úspěchy krumlovské ZUŠ Keltský ohňový telegraf byl veden přes Hlínu
ZUŠ v Moravském Krumlově pořádala 18. ledna Koncert laureátů
šk. kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových a smyčcových
nástrojů s postupem do okresního kola, které se konalo v měsíci únoru na
ZUŠ Znojmo. Žáci byli v okresním kole velmi úspěšní. Zde jsou výsledky.
Sextet zobcových fléten - 2. místo - kategorie IV. Ivana Komárková,
Kristýna Závišková, Pavlína Doubková, Pavlína Psotová, Markéta Floriánová, Xenie Kouřilová. Vyučující: p. uč. David Coufal.
Žesťové kvarteto - 1. místo - kategorie III. Tomáš Popelka, Drahoslav
Popelka, Josef Fráňa, Tomáš Fráňa. Vyučující: p. uč. David Coufal.
Duo klarinetů - 2. místo - kategorie III. Lidmila Kuchaříková, Michal Prajzler. Vyučující: p. uč. Jaroslav Petrla.
Houslové trio - 1. místo s postupem do krajského kola - kategorie I.
Anna Hrůzová,Štěpánka Grunová,Vojtěch Rotter. Vyučující: p. uč. Eva
Škodová. Gratulujeme !!!
Vladimíra Kočí - ředitelka ZUŠ

Josefský košt v Rakšicích
Opět po roce, v sobotu dne
20. března se v Orlovně Rakšice
uskutečnil již III. ročník Josefského koštu, který zajistil Dobrovolný spolek Moravskokrumlovských a rakšických vinařů, pod
záštitou jednoty Orel Rakšice, za
podpory města Moravský Krumlov a sponzorů.
Vystavovaná vína byla zhodnocena degustační komisí dne 14.
března pod vedením p. Václava
Šmacha z Moravských vinařských
závodů Bzenec. Celkem 48 hodnotitelů zhodnotilo 537 vzorků vín
z toho 353 vzorků bílých vín, 164
vzorků vín červených, 19 vzorků
vín Rosé a 1 ledové víno, všech
známých i méně známých odrůd
od drobných vinařů i od velkovýrobců vína z našeho regionu i
vzdálenějších vinařských oblastí.
Šampiónem výstavy bílých vín
se stalo Veltlínské zelené, ročník
2009, pozdní sběr pana Jiřího
Ludvíka z Moravského Krumlova 716. Mezi červenými víny
dominoval Zweigeltrebe, ročník
2009 pana Zdeňka Kabelky z
Moravského Krumlova.
Nejvýše hodnocené víno domácího vinaře bylo bílé víno,

Sauwignon, ročník 2007, pozdní
sběr pana Jiřího Ludvíka, červené
víno - Svatovavřinecké, ročník
2008, pozdní sběr pana Miloše
Laga z Moravského Krumlova
Jako nejlepší kolekce byla
vyhodnocena vína pana Jiřího
Ludvíka s průměrem čtyř vín
s bodováním 19,07 bodů. Vyhodnoceným předal ceny starosta
města Ing. Mokrý Jaroslav.
Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře. K dobré
náladě přispěla i cimbálová muzika Donava z Těšan, ochutnávalo
se, povídalo se o víně a zpívalo na
lidovou notu. Všichni, kdo přišli
ochutnat dobrého z široké palety
odrůdového i přívlastkového vína,
určitě nelitovali.
Třetí Josefský košt je za námi
jako velmi zdařilá akce nejen pro
vinaře, ale i pro širokou veřejnost,
a proto ať žije příští již IV. Josefský košt. Organizační výbor děkuje všem pěstitelům a výrobcům
vína za jejich účast na letošním
ročníku, za dodané vzorky a dále
děkuje všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem přičinili o zdárný průběh celého koštu.
Za organizač. výbor Josef Janda

Před příchodem Germánů a
následně Slovanů žilo na území
dnešní republiky několik kmenů
Keltů, z nichž nejznámější byl
kmen Bojů. Nebudeme zde vysvětlovat jejich historii, ale připomeneme akci, která proběhla
21. března od 20 hodin. Napříč
Českou republikou byl učiněn
pokus o předávání informací, který vycházel z unikátního způsobu
dorozumívání keltských kmenů
po celé Evropě.
Jednou a v keltské společnosti
možná tou nejdůležitější skupinou
lidí byli tzv. čerti, kteří se starali
o signální ohně. Za každého počasí, v kteroukoli roční a denní
dobu musel čert sledovat směr,
odkud přicházely signály a musel být schopen zapálit hranici,
kterou na vrcholu hory připravil,
a vyslat smluvený signál, který
mohl mít různou podobu. Co Římanům zůstalo po dlouhou dobu
naprostou záhadou, byl tento způsob komunikace. V literatuře se

uvádí příklad, kdy o překročení
Rýna římskými vojsky se dozvěděly keltské kmeny na severu
Evropy již za několik minut.
Nadšenci v České republice
chtěli tento způsob ověřit a
přenést světelný signál z jihovýchodní hranice České republiky
na severozápadní v neděli 21.
března. Na smluvené trase bylo
stanoveno 13 bodů - kopců, začínajících na Velké Javořině (hranice České a Slovenské republiky),
končících na Děčínském Sněžníku. Nejbližším bodem byl kopec
na Hlíně, kde byl převzat signál
ze Stolové hory na Pavlovských
kopcích a předán směrem k západu k rozhledně Babylon, stojící
na Zeleném kopci u Mohelna.
Akce se na Hlíně zúčastnilo asi
50 zájemců, přitom původně Hlína v trase nebyla, ale byl uveden
kopec Kobyla v Krumlovském
lese. Ten je však porostlý stromy.
Počasí pokusu příliš nepřálo.
Na několika místech byly silné

Setkání s Vítězslavou Klimtovou
Ve středu 17. března jsme se setkali s objevitelkou pohádkové země
plné strašidýlek, skřítků, víl, vodníků, elfů … Spisovatelka, malířka,
grafička a sochařka Vítězslava Klimtová s hudebníkem Pavlem Půtou
nás nakazili štěstím, vírou ve strašidýlka, laskavým úsměvem, humorem, obdarovali nás obrázky a písničkami ..
Spisovatelka nám vyprávěla o svém prvním setkání se skřítky. Skřítky malovala a hudebník Pavel Půta o nich zpíval. Zpívali jsme i my a
zjistili jsme, že strašidýlka paní Klimtové vůbec nestraší, nejsou krutá,
zákeřná, mstivá, ale naopak jsou bojácná a před lidmi, hlavně těmi
špatnými, je třeba je chránit!
Chcete se setkat s opravdovými skřítky? Zkuste návod od paní Klimtové: „Do malé misky rozdrobte perník, protože med voní do dálky.
Až půjdete spát, položte misku večer pod postel, zhasněte a čekejte…“
Pokud uslyšíte ťapání, chroupání, povedlo se. Nesmíte však rozsvítit,
protože skřítkové jsou bázliví a utekli by… My, děti, návod určitě
vyzkoušíme a s trochou fantazie nalezneme skřítka určitě každý… Najděte si i vy svého skřítka! A chraňte je! Bez nich bude náš život chudší… Děkujeme Knihovně v Moravském Krumlově za zprostředkování
setkání s paní Klimtovou.
Děti ze ZŠ Vedrovice

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

přeháňky a nízká oblačnost. Tyto
vlivy snížily dohlednost na minimum. Místo klasických ohňů musela nastoupit moderní technika,
tj. telefonické spojení a signální
rakety. Tak se podařilo přenést
světelný signál po celé trase. Pokus o zpětný přenos byl zrušen.

Akce ještě nebyla vyhodnocena. I přes nepříznivé počasí sledovalo průběh keltského telegrafu
několik stovek fanoušků a získali
cenné informace, co by se dalo
příště zlepšit. Snad bude přijatelné
počasí, aby se odzkoušel klasický
způsob - pomocí ohňů. Jiří Široký

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.

KLENOT NA JIHLAVCE
Lení sezóna se pomalu blíží a údolí řeky Jihlavy kolem Střípského mlýna se začíná pomaličku probouzet ze zimního spánku. Jak
se probouzí příroda, tak se ze zimních pavučin začínají vymotávat
i všechny tři místní osvěžovny. Restaurace a pizzeria Martálka,
prastarý Yukon a v neposlední řadě i jejich nejmladší sestra Galerie
a kavárna Střípský mlýn. O Martálce a Yukonu budu psát v dalších
dvou pokračováních. Lokalita Střípského mlýna si to zaslouží, protože
již od Rakouska-Uherska to byla významná rekreační destinace, proslavená svými říčními lázněmi. A v posledních létech, díky několika
nadšencům, vstává z mrtvých.
Galerie a kavárny umístěné v nově opraveném mlýnu si nelze nevšimnout. Už jen proto, že parkoviště zdobí velmi zdařilé dřevěné
plastiky. Nevím, jak komu, ale mně se nejvíce líbí památník českého
politika (místo rukou má hrábě, kloubeček tvoří apartní záchodové
prkénko). V letní sezóně je zde poměrně problém zaparkovat. Ale pokud si místečko najdete, neváhejte a běžte dovnitř. Vyplatí se to. Tato
galerie a kavárna je skutečným uměleckým klenotem na řece Jihlavě.
Upozorňuji předem, že v kavárně se nekouří a dovnitř nesmí ani pejsci.
Vnitřní interiéry jsou krásně a stylově upraveny. Nevíte, zda se dřív
máte obdivovat zachovalým dřevěným stropům nebo nápadité výbavě
a výzdobě. Celá atmosféra je umocněna jemnou klasickou hudbou.
Umělecká díla zde vystavená jsou i na prodej.
Jídlo tady nečekejte. Jde skutečně o klasickou kavárnu. Z kávového
lístku si dovolím doporučit capucino s bohatou a hustou pěnou posypanou skořicí. Jako zákusek koláč osobně pečený paní majitelkou. To
celé za 30,- Kč. V kavárně nabízejí i tradiční destiláty a likéry.
Jestliže hledáte klidné místo, kde si můžete vypít svou nedělní
kávu, diskutovat s přáteli o poezii, sochařství či historii, neváhejte.
Má to jen jednu nevýhodu. Kavárna je otevřena pouze v sobotu
a neděli. Ale její návštěva stojí rozhodně za to.
Petr Sláma

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

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

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

Citroën Xara 1.6 16V
Rok v. 2001
Cena 59 000 Kč

Fiat Stilo 1.8 16V Active TOP stav!
Rok v. 2003, tach. 85 000 km
STK 02/2012
Cena 109 900 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

Fiat Ulysse 2.0 JTD
Rok v. 2003, tach. 136000 km
STK 03/2010
Cena 175 700 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 26 000 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 389 000 Kč + DPH

Mazda 2 1.5i GT
Rok v. 2007, tach. 22 000 km,
STK 03/2012
Cena 225 000 Kč

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 109 000 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 234 990 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 79 950 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

VW Golf 1.6i GT
Rok v. 1997
Cena 59 000 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 370 000 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� (havárie, prasklá čelní skla) při splnění podmínek ZDARMA
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

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

NABÍZÍME
• ZPRACOVÁNÍ
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

• 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

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

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

• ZNALECKÉ POSUDKY
• EKONOMICKÝ SOFTWARE
• AUDIT
TMK travel - cestovní agentura, 1. p. Knížecího domu, Růžová 39, Moravský Krumlov nabízí

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ „GYÖR

„

VYUŽIJTE ODJEZDU Z MORAVSKÉHO KRUMLOVA - termín: 6. listopadu 2010
CENA: 750 Kč, DĚTI DO 15 LET: 650 Kč
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu v Moravském Krumlově) •
průvodce • pojištění léčebných výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ!!!!! Doporučujeme včasnou
rezervaci pro velký zájem!!!!! Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

• 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

-30%
akce platí do 15. 04. 2010
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
V Dubňanech se kokrhá již odedávna
a není k tomu potřeba kuřic z VKK (ale kuřice
z VKK pravděpodobně kokrhat nebudou)
/Dolní Dubňany/ V Dolních Dubňanech, tradiční zemědělské obci,
bylo vždy slyšet kokrhání kohoutů, tudíž to není nic nového. Co je však
nové, je záměr firmy Begokon, s. r. o, z Českých Budějovic, přebudovat objekt původního velkokapacitního kravína na odchovnu kuřic do
snáškové produkce. A kuřice, jak každý ví, s největší pravděpodobností
nikdy kokrhat nebudou...
Se zájmem jsem si přečetla článek s titulkem „Bude se v Dubňanech
kokrhat?“, který vyšel v pátém vydání ZRCADLA ze dne 12. 03. 2010,
signovaný /abé/. Jelikož jsem již 3. volební období starostkou obce
Dolní Dubňany a v uvedeném článku byla zmínka o zastupitelstvu
obce, kterému předsedám, nemohu jinak než na článek reagovat.
Nejsem zastáncem vyřizování sporů přes média, ale vnést trochu světla
a pohled druhé strany do celé problematiky je mou povinností. Předně si
myslím, že k celému sporu nemuselo dojít z důvodů, které dále vysvětluji:
1. Pokud by firma Begokon, s. r. o., která koupila areál od Agroservisu 1. Zemědělská a. s., Višňové a chce investovat nemalé prostředky
do přebudování objektu na odchovnu kuřic, seznámila s tímto záměrem
obec a občany, mohlo se o celé věci diskutovat již od října 2009, ne-li
dříve. V rámci této diskuse by firma Begokon, s. r. o. mohla zjistit stanovisko občanů a obce Dolní Dubňany a pak by mohla zvažovat svoje stanovisko, kterým by jistě bylo zpracování řádného projektu EIA o vlivu
na životní prostředí. Při předpokládaném objemu 117 342 kuřic v cyklu
cca 4 měsíce /1 hala je zřejmé, že zatížení ovzduší čpavkem a nutnost
likvidace trusu mohou mít významný dopad na životní prostředí.
Jedním z poslání OÚ je také péče o životní prostředí. Pokud by
nebyly z jeho strany učiněny všechny kroky, mohlo by to znamenat
nespokojenost občanů s prací volených orgánů obce.
Namísto toho firma Begokon, s. r. o. zahájila pravděpodobně již v říjnu 2009 práce na úpravách haly, o čemž se obec dověděla začátkem
listopadu od všímavých spoluobčanů.
2. Pokud by se obyvatelé obce, kteří měli možnost seznámit se s daným záměrem, předloženým Odborem životního prostředí Krajského
úřadu JMK, v zákonné lhůtě k tomuto nějakým způsobem vyjádřili.
Bohužel i přes rozhlasové výzvy se nikdo z řad obyvatel obce, až na
Občanské sdružení, k záměru nevyjádřil. Podle namátkového průzkumu
mezi občany se zdálo, že většina z nich s tímto záměrem nesouhlasí. Zastupitelstvo se tedy rozhodlo vyžadovat řádné vypracování studie podle
zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Tyto informace obdrželi zástupci firmy Begokon, s. r. o, na společném jednání
v Dolních Dubňanech 23. února 2010. Bohužel to bylo již v době, kdy se
začaly projevovat první známky nervozity na obou stranách. Zde bych se
chtěla ohradit proti výtkám uvedeným v článku ZRCADLA, kde se praví, že naše důvody k zamítavému stanovisku nebyly relevantní a neměly
věcný ani zákonný obsah. Pokud by tomu tak bylo, jistě by byly všechny
naše námitky Krajským úřadem JMK zamítnuty.
3. Pokud by firma Begokon, s. r.o., nezahájila práce na záměru již v říjnu
2009 a postupovala standardním postupem, tj. zahájila práce ve 2. čtvrtletí
roku 2010, jak je uvedeno ve studii, nemusela by cítit nejistotu v proinvestovaných 10 milionech korun, jak je zmíněno v článku ZRCADLA.
Dále bych se chtěla vyjádřit k „průzkumu“, který firma Begokon,
s.r.o. zahájila mezi občany. Je celkem pochopitelné, že si chtěla prověřit názor občanů na celou věc. Co je však nepochopitelné, to jsou
prostředky, které k tomuto používá. Na místo, aby firma seznámila
občany se záměrem před započetím projektu, což bych považovala za
slušné, protože objekt se nachází v katastru obce a ne všem občanům
je lhostejné, co se v obci děje, vyslala firma Begokon svoje zástupce
s podpisovým archem do jednotlivých domů v obci. Podpisové archy
měly pouze kolonky „souhlasím s přestavbou“ a „nesouhlasím s přestavbou“ se slovním doprovodem předkladatele, že každý občan starší
18 roků je povinen se vyjádřit. Občané byli manipulování argumenty:
„Kdo nebude souhlasit s přestavbou, nemůže být jedním z předpokládaných 50 zaměstnanců.“ Tato „klatba“ by se měla podle organizátorů
ankety vztahovat i na rodinné příslušníky. Bez ohledu na to, že tento
přístup není nepodobný praktikám vývojového stupně společnosti,
který jsme, jak doufám, již překonali, je přinejmenším nepravdivá informace o počtu předpokládaných zaměstnanců. Studií uvedený počet
zaměstnanců jsou dvě osoby na halu. Jelikož studie je zpracována pouze na jednu halu, nelze očekávat, že nárok na obsluhu haly bude převyšovat uvedený počet. Z tohoto pohledu lze považovat argumentaci o 50
zaměstnaných za účelovou manipulaci, přinejmenším v této chvíli.
Pokud se týká vztahu zastupitelstva k zaměstnanosti občanů, není
pravdou, že by nám toto bylo lhostejné, jak se dá z článku v ZRCADLE vycítit. V minulosti jsme se bezúspěšně pokoušeli změnit územní
plán tak, aby mohl být objekt bývalého VKK využit k podnikání firem
s nezemědělskou výrobou. Toto nám bylo zamítnuto. Předpokládali
jsme, že jakýkoli druh nezemědělské výroby bude znamenat vyšší
možnost zaměstnání pro obyvatele obce. Podle našeho mínění není
zemědělská živočišná výroba s dnešní úrovní produktivity schopna
větší zaměstnanost zajistit.
Vítám tedy rozhodnutí firmy Begokon, s.r.o. svolat besedu, kde hodlá seznámit občany s podmínkami provozu a možností zaměstnání. Tato beseda
ale měla být zorganizována již před zahájením aktivit v objektu VKK.
Závěrem bych chtěla podotknout, že obecní zastupitelstvo si nehojí svoje partikulární zájmy a snaží se pečovat o občany, rozvoj obce
a její budoucnost ve všech směrech. Jistě svým občanům a jejich potřebám rozumí více než kdokoli cizí z jiné části republiky. Neznám
případ, kdy by firma investující peníze do takovéhoto podniku byla
vedena ryzí touhou vycházet vstříc potřebám občanů a ne snahou
o maximalizaci svého profitu.
Je mi líto, že dochází k rozdmýchávání vášní a emocí mezi obyvateli
obce a jejímu dělení na dvě dnes již znepřátelené strany, kdy se v různých formách projevují i prvky zastrašování. Pokud toto bylo záměrem
firmy Begokon, s. r. o., musím přiznat, že dosáhla svého cíle.
Za sebe mohu říci, že se nedám zastrašovat žádnými anonymními
výhružkami o likvidaci mé osoby a jsem rozhodnuta se vypořádat
s jakýmkoli nátlakem. Jana Mašová, starostka obce Dolní Dubňany
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Cikánská osada v Oslavanech
Jen několik pamětníků pamatuje
cikánskou osadu v Oslavanech,
a přece zde Cikáni žili přes 200
let. Příslušníci mladší generace si
mohou všimnout pamětní desky při
vstupu do budovy městského úřadu. Na ní je dlouhý seznam občanů
Oslavan, kteří zahynuli během 2.
sv. války. Převládají jména cikánských obyvatel, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech
jako oběti zrůdné nacistické teorie.
Pokusme se alespoň krátce připomenout historii cikánské osady.
Cikáni v českých zemích žijí
již téměř šest století, možná i
déle. Původní jejich zemí byla
Indie, kde náleželi k nižším vrstvám. Hospodářské důvody mohly
sehrát základní roli při jejich odchodu z Indie směrem na západ.
V našich zemích se slovo Cikán objevuje až v popravčí knize
pánů z Rožmberka. V roce 1399 je
zmíněn „Cikán, černý, Ondřejóv
pacholek“ a nejspíš se jednalo o
přezdívku. Staré letopisy české
datují příchod tří set Cikánů ku
Praze do roku 1417. Zápis zřejmě
zmiňuje novou silnou skupinu
Cikánů, která v tomto roce táhla
střední a západní Evropou. V 15.
století se pak Cikáni rozšířili po
Evropě, živili se hadačstvím, vymáháním almužen a krádežemi.
Byli odlišní jak vzhledem, tak
zvyky i způsobem obživy, takže
ne vždy byli v českých a moravských městech vítáni a tolerováni.
Kruté, dlouhodobé a systematické pronásledování Cikánů nastává až po třicetileté válce a vrcholí
za vlády Leopolda I. a Karla
VI. na přelomu 17. a 18. století.

řada zákonů a nařízení, kruté
formy pronásledování ale mizí.
Někteří Cikáni vykonávali
úspěšně zejména práce kotlářů
nebo koňských handlířů. Výrazným rysem cikánského etnika je
jejich vřelý vztah k hudbě, často
obdivuhodné hudební nadání.
Oslavanské panství naleželo
původně klášteru na Starém
Brně a po jeho zrušení připadlo
Náboženskému fondu, který je
prodal šlechtici Janu Nepomuku
Scharfovi. Ten roku 1784 v rámci
státem řízené asimilace Cikánů
musel na své panství přijmout nějakou cikánskou rodinu. V Oslavanech se usadila pětičlenná
rodina Jana Daniela a osmičlenná
rodina Bedřicha Ištvána. Rodina
Ištvánů z Oslavan brzy zmizela,
ale Danielové v Oslavanech zůstali. První zápis v matrice z 19.
května 1877 uvádí narození dvojčat Anny a Josefa Danielových.
V průběhu 19. století Danielů přibývalo, a v 80-90. letech 19. století bylo v Oslavanech podchyceno nejvíce trvale přítomných
cikánských rodin. Všichni byli
klasifikováni jako bezdomovci,
kteří v roce 1901 získali domovské právo a položili tak základy
ke svému táboru. Těžko se však
přizpůsobovali poměrům v obci,
a proto proti nim muselo zasahovat četnictvo. Většina Cikánů
se živila příležitostnou prací u
rolníků a prostředky k živobytí
si nejvíce obstarávali žebrotou,
krádeží polních plodin, páchali
různé podvody, za které byli
trestáni. V zápisech Obecního
zastupitelstva je několikrát uve-

Cikánská osada na obrázku Jakuba Svobody

V roce 1688 jsou Cikáni vypovězeni ze země, v dalších letech
postupně prohlášeni za psance
a postaveni mimo zákon. Život
Cikánů měl menší cenu než život
divoké zvěře. Pořádaly se na ně
štvanice, byli houfně pobíjeni,
ženy mrzačeny nejčastěji uřezáním uší, muži věšeni. Byl to
krutý středověk, ale jak potom
posuzovat krutosti dvacátého
století. Legálně zůstalo trpěno několik cikánských rodin pouze na
panství Kouniců a Lichtenštejnů
na jižní Moravě.
Zmírnění pronásledování a
konec zabíjení Cikánů přináší
až osvícenství za vlády Marie
Terezie a Josefa II. Stát začíná
uplatňovat snahy o asimilaci,
o splynutí Cikánů s ostatním
obyvatelstvem. Císař Josef II. se
pokoušel delší dobu o usídlení
Cikánů také na několika místech
jižní Moravy a mimo jiných
vesnic také v Oslavanech. Snahy
císaře však skončily s malými
úspěchy. Cikáni dále vedli potulný a kočovný život. Po celé
19. století je proti nim vydávána

deno, že Cikáni jsou pohromou
obce a obec se různě bránila. Ve
zprávě ze dne 17. prosince 1893,
bod 2: … „se má zvolit deputace
na Zemský výbor stran Cikánů.
Jako bod 5 ohledně odstranění
škod způsobených Cikány má se
požádat dr. Dvořák žádostí na Vysoký zemský sněm a mají být také
vyzvány okolní obce, aby se připojily“. V jiném zápisu se uvádí,
„aby Franta Daniel nepásl koně
na obecních pastviskách“.
V bodu 5 zápisu ze dne 24. listopadu 1901 se uvádí: „vypovězení ze zdejší obce cikánských rodin,
které sem nepřísluší“. Byl také
učiněn pokus o společném postupu okolních obcí proti Cikánům,
kteří nemají v obcích domovské
právo. Petice byla předána Filipu
Gomperzovi, který byl v té době
zemským poslancem. Podobných
zápisů lze uvést ještě několik.
V 19. století se cikánský tábor
v Oslavanech několikrát přemístil. V devadesátých letech 19.
století se cikánská osada přestěhovala za cukrovar. Někteří se
zabývali chovem a prodejem

Cikánská osada v Oslavanech

koní, pastviny kolem řeky se jim
k tomu hodily. Jejich ubytování
bylo ve stanech za obcí, a proto
je v matrikách napsáno, že se děti
narodily na poli. Pozdější rozšiřování cukrovaru a stavba jatek
vytlačila Cikány do Jiříčí zmoly
pod nivou Stará hora.
Zde jim za první obydlí sloužily obytné vozy postavené na kamenných podezdívkách. Později
si začali stavět dřevěné a zděné
domky. To byl velký rozdíl proti
kočovným Cikánům, kteří se po
ustálených trasách pohybovali
po Moravě. Přesto, že se trvale
usadili v Jiříčí zmole, bydleli
v těžkých poměrech zdravotních
i bytových, tyto byly příčinou
různých nemocí, zvláště dětí. Ty
nejvíce umíraly ihned po narození nebo ve stáří několika dnů.
Velmi rozšířená mezi Cikány byla
tuberkulóza, oční trachom a jiné.
Většina Cikánů byla negramotných, v matrikách jsou místo
podpisu vesměs neumělé křížky a
pod ně matrikář napsal, o koho se
jedná. Ovdovělá manželka Františka Daniela (zvaného Franta
cikán), který zemřel v ivančické
nemocnici v roce 1907, zůstala
s pěti nedospělými dětmi, ale tři
nejmladší začaly navštěvovat
obecnou školu. Je pak následovaly další cikánské děti a tím vlastně
nastala nová fáze civilizace oslavanských Cikánů. Některé děti
navštěvovaly školní docházku
pravidelně a také několik z nich
absolvovalo později vyšší, nebo
alespoň střední školy nebo gymnázia, konzervatoře, obchodní
akademii apod. Jiné děti získaly
alespoň základní znalost čtení a
psaní a některé výchovné návyky.
V roce 1921 žilo v osadě 59
obyvatel, v roce 1930 již 85
obyvatel a téměř všichni se jmenovali Danielové. Aby se odlišili,
museli používat různých přezdívek. V meziválečném období
pracovalo 5 mužů jako pomocní
dělníci v oslavanské elektrárně,
3 byli koňskými handlíři, jeden se
věnoval nákupu králičích kožek a
sběru i prodeji odpadového uhlí.
U žen byla jedna švadlenou, 2 podomními obchodnicemi, ostatní

byly v domácnosti a obživu jim
zajišťovala posluha, nádenické
práce i nelegální prostředky.
Pohromou pro Oslavany bylo,
když obcí projížděl větší počet
kočovných Cikánů, zvláště když
se utábořili přes noc. Žebrotou
zajišťovali malou část živobytí
a větší část získávali krádeží.
Dovolili si ukrást pro koně vše,
co viděli na poli. Občané, ale
zpravidla četníci je obyčejně vyprovázeli v noci z místa pobytu.
Ne vždy stačil ústní rozkaz k odchodu. Je zvláštním příkladem
nejednotnosti Cikánů, že kočovní
Cikáni se nikdy neutábořili poblíž
nebo dokonce v táboře - osadě
Cikánů v místě usedlých. Na
druhé straně oslavanští Cikáni je
nijak nevyhledávali.
Oslavanskému táboru věnovali pozornost i umělci. Gabriela
Preissová tam umístila děj své
novely „Dvě Prisky“, malíř Jakub
Svobodu zobrazil idylický výjev
z tábora na jednom ze svých
naivních obrázků. Ten však měl
daleko ke každodenním starostem
o zajištění obživy.
Po dvacátých letech 20. století
byli oslavanští Cikáni přítomni
natáčení filmu „Černé oči“ a jeho
část se natáčela právě v oslavanské osadě. Josef Daniel tam vystupoval jako cikánský starosta,
účinkovali ještě jiní obyvatelé
osady. Film se v Oslavanech promítal. Dne 24. září 1930 byly v
Oslavanech první cikánské hody
v republice. Málokdo již ví, že
čistý výtěžek z hodů byl věnován
tehdejší nové měšťanské škole,
jako příspěvek na výchovu dětí.
Těžký byl život Cikánů,
s obtížemi sháněli živobytí i za
cenu krádeží, ale jejich volnost
jim byla nadevše. Pohromou
pro mladé Cikány byl nástup
základní vojenské služby. Blížilo
se období světové války a s ním
řada diskriminačních opatření,
která pro většinu Cikánů znamenala uvěznění a v další etapě smrt
v koncentračních táborech.
Jiří Široký, tel. 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • OKNO
- různá čísla • Nečas Ct.: Romové
v České republice včera a dnes

Plakát s pozvánkou na první cikánské hody v republice
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KULTURNÍ PROGRAMY 29. 03. - 11. 04. 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
• 4.4. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA - hraje skupina
DREAMS - Orlovna Rakšice, všichni jste srdečně zváni.
• 5.4. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - pod vedením p. Jana Kristiána.
• 7.4. - „MORAVSKÝ KRUMLOV - „PORTRÉT MĚSTA“ - VERNISÁŽ
VÝSTAVY. Neznámé muzejní sbírky, ve spolupráci se školami v Moravském
Krumlově, galerie Knížecí dům Moravský Krumlov, otevřeno: po - pá: 9.00
- 12.00 hod., 12.30 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 8.4. v 9.00 hod. - „KDO SI ZPÍVÁ, NEZLOBÍ“ - školní pořad - kinosál.
• 8.4. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert - Orlovna Rakšice.
• 13.4. v 9.00 hod. a v 11.00 hod. - „DO IT YOURSELF“ Theatre - školní
pořad, kinosál Moravský Krumlov.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 6.4. - 28.4 - „VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB“ - Ivana Svobodová,
Památník A. Muchy, vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME: • 22.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT - VEČER
S MUZIKÁLEM. Kino Réna Ivančice. Účinkují: profesorka paní Jarmila
Krátká a studenti JAMU, klavírní doprovod Dada Klementová. Vstupné: 80
Kč / 60 Kč. Předprodej od 8. března 2010 v KIC.

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
• 27.3. od 10.00 hod. - „THE GATHERING“ - turnaj ve hře MAGIC v KD.
• 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.
• 4.4. ve 20.00 hod. - „FOUSATEJ HATT“ - koncert skupiny s rockovou
zábavou (KRISTOVY LÉTA) v kulturní domě v Miroslavi.
• 10.4. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ NÁŘEZ v kulturním domě v Miroslavi.
• 13.4. - 14.4. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA pro Diakonii v KD v Miroslavi.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
PŘIPRAVUJEME: • 19.4. ve 14. 30 hod. na Domě s pečovatelskou službou
- „ODEMYKÁNÍ HOUSLOVÝM KLÍČEM“ - povelikonoční poetické čtení
s tradiční pomlázkou doplněné hudebním doprovodem sourozenců Záviškových.
Vstupné: 25 Kč v rámci Světového dne knihy 23.4. • V průběhu měsíce DUBNA
- JARNÍ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNIČKA - tradice a zvyky daného
období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně
ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 1.4. - 30.4. - VÝSTAVA ROSICKÉ TISKOVINY, VÝSTAVA KOLÁŽÍ
PETRA ŽIŽKY. Výstava starých rosických tisků a zajímavé výtvarné techniky
- koláží bude ke zhlédnutí v půjčovní dobu knihovny.
• 4.4. - VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE. Tradiční velikonoční
koncert se uskuteční po ranní bohoslužbě v kostele sv. Martina. Účinkuje
vokálně instrumentální soubor. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 9.4. v 18.00 hod. - VESELÝ UČITELSKÝ KONCERT - v sále ZŠ. Podvečer
plný operetních a muzikálových melodií. Pořádá ZUŠ.
• 10.4. v 9.00 hod. - SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR MĚSTA.
Netradiční soutěž v požárním útoku pro kolektivy mladých hasičů z Rosic
a okolí na 1. nádvoří zámku. Pořádá SDH Rosice.
• 14.4. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA LÉČITELE ZDEŇKA BEDNÁŘE.
Ve své druhé přednášce léčitel pan Zdeněk Bednář seznámí posluchače
s geopatogenními zónami, tzv. dračími žilami a jejich vlivem. V městské
knihovně. Pořádá Městská knihovna Rosice.

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 27.3. v 17.00 hod. - „MUSICA ANIMAE“. Postní hudba v kostele komorního
souboru v kostele sv. Petra a Pavla. Pořádá TIC města 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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 4.4. - „KDO MÁ NEJHEZČÍ ZÁMEK ANEB POCHOD ŽÍZNIVÝCH
ARISTOKRATŮ“ - recestistická akce v Pivovaru Černá Hora. Na nádvoří pivovaru
občerstvení a kult. program. Odjezd vlaku z Ivančic v 7.13 hod. do Blanska zastávka. Jde se z Blanská do Černé Hory, chůze: 9-12 km. Vede p. Hana Pokorná.
• 10.4. - „ TURISTICKÉ ZÁVODY IVANČICE“ - sraz organizátorů v 8.30
hod. na mostě v parku na Réně. Registrace závodníků od 9.00 hod.
• 11.4. - „S TURISTICKOU HOLÍ DO BUČOVIC A OKOLÍ“ - zahájení
turistické sezóny 2010 jihomoravské oblasti KČT. Pořádáme autobusový
zájezd. Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu, připravené jsou 2 trasy, kratší
7 km - naučná stezka Ždánickým lesem, a delší 15 km z Bučovic po červené,
t. z. do Ždánic. Možnost se zúčastnit i bez túry - zámek Bučovice, muzeum
a hvězdárna Ždánice. Předpokládaný návrat v 17.00 hod. Jídlo s sebou, vede
pan Jiří Eibel, tel.: 539 083 044 - po 18.00 hod.
DOPORUČUJEME: • 10.4. v 17.00 hod. - „FRANCIE - CESTOPIS
S PROJEKCÍ“. Kino Réna - malý sál, pořádá jednota bratrská.
PŘIPRAVUJEME: • 16.4. v 17.30 hod. (vinárna Komarov) - „VYSOČINA
- LETNÍ SRAZ TURISTŮ V POLIČCE“ - zájemce o letní základnu, která
se koná v termínu: 1.8. - 8.8.2010, svolává vedoucí akce paní Hana Šťastná
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 736 401 314 nebo osobně dne 16.4. v 17.30
hod. ve vinárně, s sebou zálohu: 500 Kč a OP.

PROGRAM KIN

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
• 10.4. v 8.00 hod. - BURZA STAROŽITNOSTÍ - na nádvoří oslavanského
zámku. Vstup volný. Pořádá KIS Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 17.4. - 18.4. 2010 - „MINERALOGICKÁ BURZA“.
Mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků. Pořádá
KIS Oslavany. • 17.4. - „OSLAVANSKÁ PADESÁTKA“. Tradiční turistický
dálkový pochod na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách
údolím řeky Oslavy a Chvojnice. Start od 7.00 - 9.00 hod. u DDM.

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
• 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.
Naladíme se velikonočně rukodělným tvořením, velikonočními hrami,
soutěžemi, táborákem s překvapením a vypravíme se na dobrodružnou výpravu
za tajemstvím jediného dne v roce, kdy se otvírá země... Začátek: středa 31.3.
v 16.00 hod. na DDM, konec: 1.4. do 11.00 hod. S sebou: spacák, pohodlné
oblečení, přezůvky, svačinu. Poplatek: 50 Kč (v ceně je večeře, snídaně
a pitný režim), přihlášky odevzdat nejpozději do 30.3.2010 na DDM.
• 6.4. - 16.4. - UKLIĎME MĚSTO. Akce pro krumlovské občany a žáky
základních a středních škol.
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 Danou 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
• 1.4. - 2.4. - „LEZENÍ V KUŘIMI“. DDM Oslavany pořádá dvoudenní výlet
na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží
v Oslavanech ve čtvrtek v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem je v pátek
v 18.50 hod. na vlakové nádraží v Oslavanech. Cena výletu: 390 Kč (v ceně
je zahrnuto: jízdné, ubytování ve vlastním spacáku, 2x oběd v restauraci, 2x
celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odb. instruktor). S sebou:
spací pytel, ručník, hygienické potřeby, vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo
a pití (možnost koupit v supermarketu). Přihlášky k vyzvednutí v DDM.
• 1.4. a 2.4. od 9.00 - 12.00 hod. V době velikonočních prázdnin pro Vás děti
připravujeme „DOPOLEDNÍ PROGRAM“ v DDM Oslavany.
• 1.4. - VELIKONOČNÍ VYCHÁZKA - sraz dětí v 9.00 hod. u DDM Oslavany.
S sebou: párek na opékání, sportovní oblečení a obutí.
• 2.4. - VELIKONOČNÍ KRASLICE - začínáme v 9.00 hod. Děti budou
malovat kraslice, vyrábět velikonoční ozdoby, hrát sportovní hry a soutěžit.
Cena za 2 dny: 50 Kč (v ceně je materiál, odměny, pedagogický dozor). Děti si s
sebou přinesou přezůvky, pití a svačinku. Přihlášky k vyzvednutí v 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
• 1.4. 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.
• 2.4. v 10.00 hod. - SKATE PARK CUP - freestylová kola, skateboardy
(velikonoční prázdniny), skate park na stadionu FC Slovan Ivančice. Vstupné:
20 Kč / osoba. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 2.4. - VÝLET DO RODINNÉHO PARKU „BONGO BRNO“. Svět pro
opičárny Vašich dětí. Odjezd v 16.00 hod. z Ivančic - autobusové nádraží,
návštěva BONGA od 17.00 hod. - 19.00 hod. Cena vstupného: zdarma / děti
do 2 let, 250 Kč / děti do 18 let, 200 Kč / ostatní. Nutné se přihlásit do 31.3.2010.
• 8.4. v 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ - určen pro hráče narozené
1994 a mladší. Poplatek: 20 Kč / osoba. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7.
• 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).
PŘIPRAVUJEME: • 14.4. v 17.00 hod. - ŠPERKY Z KORÁLKŮ - SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 15 Kč / děti, mládež + materiál, 30
Kč / dospělí + materiál. Nutné se přihlásit do 12.4.2010 v SVČ Ivančice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 28.3. - ŠATY BOHYNĚ LADY V OKOLÍ STROMOKRUHU EVROPY.
Sraz v 9.30 h u hřbitovní brány.
• 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. 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
• vždy 1. středu v měsíci (7. dubna, 5. května, 3. června) od 10.00 do 11.30
hod. - OSLAVA ŽENY PRO MAMINKY S DĚTMI. 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 (PdF
UP Olomouc), masáží dětí a kojenců (I. stupeň). Aktivní zájem o aromaterapii a
zdravý životní styl. Na setkání se hlaste předem! Poplatek: 50 Kč/členky 40 Kč

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 27.3. v 18.00 MORGANOVI
ne 28.3. ve 20.00 Komedie USA
st 31.3. ve 20.00 KAWASAKIHO RŮŽE
Film ČR
so 3.4. ve 20.00 PAMĚTNICE
ne 4.4. v 18.00 Poetická komedie ČR
st 7.4. ve 20.00 KNIHA PŘEŽITÍ
Dobrodružný akční film USA
so 10.4. v 18.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
ne 11.4. ve 20.00 Animovaný rodinný film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Film USA
ne 4.4. ve 20.00 NA SV. VALENTÝNA
Romantická komedie USA
st 7.4. ve 20.00 POUTA
Drama ČR
ne 11.4. v 17.00 AVATAR
ve 20.00 Fantasy film USA
ne 28.3. ve 20.00

KINO OSLAVANY
so 27.3. v 18.00
ne 28.3. v 18.00
so 3.4. v 18.00
so 10.4. v 18.00
ne 11.4. v 18.00

( 546 423 018

KAWASAKIHO RŮŽE
Film ČR
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Film Izrael / Francie / Německo
NA SV. VALENTÝNA
Film USA
SAMEC
Komedie USA
PLANETA 51
Dobrodružný animovaný film
VB / Španělsko

KINO PANORAMA ROSICE
ne 28.3. v 17.30
ve 20.00
st 31.3. ve 20.00
ne
st

4.4. v 16.00
v 18.00
7.4. v 18.00

ne 11.4. v 18.00
ve 20.00
st 14.4. v 18.00

( 546 412 210

VYFIČ!
Komedie USA
NEBE, PEKLO...ZEM
Drama Slovensko
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Rodinná komedie Francie
PANIKA V MĚSTEČKU
Animovaná komedie
DVOJKA
Film ČR
DEŠŤOVÁ VÍLA
Romantická pohádka ČR

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.

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!!!!!

Klášter ROSA COELI v Dolních Kounicích je otevřen:

od 3. dubna - 31. října 2010,
so, ne, státní svátky: 10.00 - 17.00 hodin,
od 6. července - 31. srpna 2010, út - ne: od 10.00 - 17.00 hodin.
Vstupné: 30 Kč (plné), 20 Kč (senioři), 15 Kč (děti, studenti).
MIMO OTVÍRACÍ DOBU SE VSTUPNÉ ZVYŠUJE O 100 %!!!
Fotografování: 30 Kč, kamera: 50 Kč, fotografování svatby: 200 Kč,
natáčení komerční: 5.000 Kč + 1.000 Kč za každou hodinu.
Více informací: TIC města Dolní Kounice, tel.: 546 420 005,
739 652 980, e-mail: kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz.

CVIČENÍ V OBCI SUCHOHRDLI U MIROSLAVI
Srdečně Vás zveme na následující cvičení, a to bez ohledu
na věk či pohlaví. Cvičení se koná v místní Sokolovně
(naproti Jednotě COOP)

AEROBIC
S VLAĎKOU ROZMAHELOVOU

každé ÚTERÝ v 18.00 hodin. Termíny: 6.4., 13.4., 20.4., 27.4.,
4.5., 11.5., 18.5., 25.5.2010. Cena: 35 Kč / za cvičení.

TAE-BO S DANOU BYSTRIANSKOU

každý ČTVRTEK v 18.30 hodin. Termíny: 1.4., 8.4., 15.4., 22.4.,
29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5.2010. Cena: 35 Kč / za cvičení.
S sebou je dobré vzít si: • sportovní obuv, • karimatku na posilování,
• pití a dobrou náladu. Vice informací naleznete na www.kcsucho
hrdly.estranky.cz, případně podá paní Eva Jarošová, tel.: 728 903
740, či na e-mailu: evcajaroska@seznam.cz. Jakékoliv změny
(v případě nemoci) budou rozeslány na Vaše e-mailové adresy.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky
otištěny nebudou. ČÍSLO 07/10 s přílohou STAVBA • DŮM • ZAHRADA - vyjde 9. dubna 2010, uzávěrka 6. dubna 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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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
koupím
•• Daewoo Matiz, r. v. od 2000, dobrý
stav podmínkou. Tel.: 774 170 478.
prodám
•• Honda Magna 700, r. v. 1987, krásný, rychlý americký chopper, nové
obutí, nové náplně, po STK. Cena:
62.000 Kč. Tel.: 606 709 187.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• chatu na Vranovské přehradě Penkýřky, vhodná pro rybáře. Cena:
780.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, zahrádka, sklep, celková rekonstrukce nutná.
Cena: 550.000 Kč, možná dohoda.
Tel.: 721 457 543.
•• starší RD v Oslavanech k rekonstrukci, (možno s pozemkem i bez
pozemku). Tel.: 608 456 273.
•• Vlastní volné pracovní prostory
k pronájmu v centru Ivančic v přízemí, vhodné jako prodejna, provozovna služeb - kosmetika, kadeřnictví
apod., nebo ke zřízení bistra. Celková
plocha cca 50 m2, nájemné včetně
energií (voda, topení, elektřina):
8.900 Kč měsíčně. Více informací
na tel.: 602 201 853 - p. Ing. Faltýnek
•• 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.
•• RD 2+1, přízemní nepodsklepený
v okrajové části Oslavan, s koupelnou
a verandou, plynovým topením, stáří
cca 80 let, udržovaný, nožná nástavba
nebo půdní vestavba, pozemek celkem 376 m2, cena: 850.000 Kč (pomůžeme zajistit případnou hypotéku),
nabízí RK PROFAG, s. r. o. Ivančice,
tel.: 602 201 853.
•• 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 // RD 3+1 Ivančice, garáž,
zahrada, po komplet. rekonstrukci,
cena 3 mil. Kč // RD 7+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 500 - 1.000 m2 Ivančice,
sítě na hranici, cena: 700 - 1.400
Kč/m2 // byt 1+1 v OV Ivančice, cena:
850.000 Kč // byt 3+1 Ivančice 75 m2,
2 NP, cena: 1.450.000 Kč. Další info
a nemovitosti na tel.: 605 749 319, na
www.acity.cz, www.remax-czech.cz.
•• Kancelářské prostory v centru
Ivančic - rekonstruované, velikost
od 12 do 50 m2 v II. NP, nájemné
od 2.600 Kč / měsíčně. Více informací
na tel.: 602 201 853 - p. Ing. Faltýnek.
nabízím pronájem
•• nezařízený byt 3+1 v panelovém
domě na Sídlišti v Moravském
Krumlově, 2. poschodí. Dům je po rekonstrukci, plastová okna a zateplení.
Více informací na tel.: 774 991 421,
777 808 869.
•• byt 1+1 v Moravském Krumlově.
Tel.: 602 755 265.
•• chatky v Dobřínsku k malým
oslavám, cena dohodou. Tel.: 723 428
899. Zn.: Oslavencům nad 30 let.

•• garáž v Oslavanech na autobusovém nádraží, od 15. května 2010. Tel.:
731 255 669.
hledám pronájem
•• nebyt. prostorů do 50 m2 v IVA pro
příjem zakázek. Tel.: 607 970 893.
•• dva mladí lidé hledají podnájem či
pronájem domu nebo bytu v Miroslavi.
Nabídky laskavě na tel. 603 777 325.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• secí stroj, šířka 180 cm, 15 botek,
výrobce J. Pracner Roudnice, cena:
5.000 Kč, vhodný za malotraktor.
Tel.: 604 847 254.
•• stavební rozvaděč. Cena: 1.500 Kč.
Tel.: 604 449 934.
•• klasické pálené cihly, nové, rozměr: 30x15x7, cena: 4 Kč/ks, asi
1.500 ks. Tel.: 604 820 525.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• kombin. lednici zn. Ignis 160/116
l, sporák zn. Mora, plynové hořáky/el.
trouba s ventilací a digestoř zn. Mora.
Cena dohodou. Tel.: 732 777 155.
» NÁBYTEK
prodám
•• stolek pod TV, barva černá. Cena:
800 Kč. Tel.: 777 887 342.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo pro dítě 3-5 let s bantanovými koly, dětské horské kolo modré barvy a koloběžku pro dítě od 3 let.
Cena dohodou. Tel.: 732 777 155.
•• kočár 4-kombi + autosedačku (016 kg), vše modré barvy, po 1 dítěti.
PC: 10.000 Kč, nyní: 3.900 Kč. Tel.:
739 428 272.
•• dětské chlapecké kolo, 4-6 let.
Cena: 500 Kč. Tel. 776 117 284.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěně pejska, 75 % kavkazský
ovčák, rodiče dobří hlídači, očkovaný+odčervený. Tel.: 603 371 061.
•• štěňata neapolských mastifů. Tel.:
608 564 009.
•• vykrmené prase, váha 120 - 160
kg, cena dohodou, dále pak vietnamská selata. Tel.: 515 336 988.
» RŮZNÉ
koupím
•• železný vál. Tel.: 777 070 749.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• posilovací stroj - kombinace několika cviků - gumové pružiny, ve výborném stavu, nevyužitý, cena: 1.500
Kč. Tel.: 602 201 853.
•• frézu + příslušenství, cena dohodou. Tel.: 723 135 739.
•• rotoped ve výborném stavu s počítačem - měří vzdálenost, spotřebované
kcal, tepovou zátěž apod. Cena: 900
Kč. Více info na tel.: 602 201 853.
•• cvičební stroj „Orbitrek“ jako
nový, téměř nepoužívaný. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 602 451 226.
•• akvárium 1 rok staré, 130 l, délka:
80 cm, šířka: 35 cm, výška: 45 cm, s
krytem a osvětlením. Cena: 1.300 Kč.
Dále prodám klec 60x30 cm, cena:
200 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• 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.
•• šicí stroj, dvojjehla spodem krycí,
levně. Tel.: 604 295 783.

•• velikonoční hrkačky, klepačky,
trakaře. Tel.: 725 614 668.
•• loup. ořechy, 80 Kč/kg. Tel.: 605 736 078.
•• bílá vajíčka na malování. Tel.: 515
336 988.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám šikovného zedníka za rozumnou cenu. Tel.: 723 428 899.
•• Přijmeme servis. technika. Klíčové
prac. úkoly: instalace a servis tepel.
čerpadel (el. zařízení), tech. realizace
vývoje, inovace a zlepšení tepel. čerpadel. Požadavky: SŠ nebo vyučen v
oboru tech. směru, vyhl. 50 min. §6,
dobrá uživ. znalost MS Office, min.
pasivní znalost AJ, kreativ. myšlení
a smysl pro detail, prac. nasazení
(výjezdy mimo firmu), týmový duch,
znalost programování chladících zařízení a svářečský průkaz výhodou.
Nabízíme: motivující fin. ohodnocení,
odborný růst, zam. výhody. Své nabídky zasílejte: tcmach@tcmach.cz,
nebo na: TC MACH, s.r.o., U Mostu
590, 672 01 MK.
•• hledám práci vrátného, nebo skladníka. ŘP třídy B. Prosím nabídněte.
Tel.: 731 202 333.
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•• RÁMOVÁNÍ - SKLENÁŘSTVÍ
- GALERIE přijme pracovnici pro
příjem zakázek. Své nabídky zasílejte: ramysklozdenek@seznam.cz,
nebo na adresu: pan Plachý, Tiskárenská 436, 672 01 M. Krumlov.
•• přijmeme prodavačku na 8 hodin
do Ivančic. Znalost PC výhodou.Více
informací na tel.: 607 109 287.
•• Přijmeme technika výroby. Klíčové
prac. úkoly: výroba nerez. dílů, jejich
svařování a ohýbání. Požadavky:
vyučen v oboru tech. směru, pečlivost
a dílenská zručnost, kreativ. myšlení a
smysl pro detail, vysoké prac. nasazení
(výjezdy mimo firmu), týmový duch,
svářecí průkaz výhodou. Nabízíme:
motivující fin. ohodnocení, odborný
růst, zam. výhody. Své nabídky zasílejte na adresu: tcmach@tcmach.cz,
nebo na: TC MACH, s.r.o., U Mostu
590, 672 01 M. Krumlov.
•• ČPP, Palackého 112, M. Krumlov
vyhlašuje výběr. řízení na pozici
obchodník. Pažadujeme samostatnost, flexibilitu a spolehlivost.
Nabízíme hlavní pracovní poměr,
zaměst. benefity. Kontakt: Halina
Valášková, tel.: 731135679. e-mail:
halina.valaskova@cpp.cz
•• muž 42 let se vzděláním SZTS má
vážný zájem o HPP v zem. družstvě,
praxe 25 let s veškerou tech. Zetor,
Case, N. Holland, Forschricht i jiné.
Prosím nabídněte. Tel.: 739 906 151.
» 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.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí
pouze OP. Důchodci, MD, ÚP. Bez
poplatku. Více na tel.: 605 720 362.
•• Extra rychlé půjčky pro všechny
i pro Vás. Úrok od 9,9 %. 110.000
Kč za 2.112 Kč/měs., 220.000 Kč za
4.224 Kč/měs. Tel.: 734 315 750.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
» SEZNÁMENÍ
•• 54/168/75 hledá přítele. Láska, porozumění, tolerance ... Tel.: 604 727 844.

Krajský přebor v kopané

neděle 4. dubna v 15:30 hodin

FC M. Krumlov
- Sparta Brno

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Zápas FC Moravský Krumlov - Sokol Tasovice byl pro nezpůsobilý terén odložen. Náhradní termín
nebyl dosud určen. Nejbližší zápas odehraje FC MK v sobotu 27. března v 15.00 hod. v Bohunicích.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

