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Pozor při sběru šrotu
/Region/ O tom, že v hromadě železného odpadu se může skrývat
smrtonosná zbraň, se přesvědčili pracovníci jednoho znojemského kovošrotu. Policii prostřednictvím tísňové linky oslovili pracovníci kovošrotu
s tím, že našli v hromadě železného šrotu předmět, který jim připomíná
bombu. Rezavý válec byl asi třicet centimetrů dlouhý a měl hlavici.
Nalezenou věc odnesli do kanceláře a rozhodli se informovat policii.
Byli poučeni, aby na podezřelý předmět nikdo dále nesahal a nijak
s ním nemanipuloval. Do firmy přijela policejní hlídka, která místo
zajistila a čekala na příjezd specialisty z Brna. Pyrotechnik pak určil, že se
jedná o dělostřelecký granát z druhé světové války. Měl průměr 7,5 centimetrů a byl funkční. Odborník tuto munici převzal a odvezl k likvidaci.
„Pracovníci kovošrotu si počínali velmi neopatrně. Naštěstí vše
dobře dopadlo. V souvislosti s tímto lehkovážným jednáním opět
upozorňujeme občany na to, jak předejít nebezpečí při setkání s výbušninami. Při nálezu střeliva, zbraní, výbušnin nebo předmětů, které je mohou připomínat, se nesnažte s nimi manipulovat ani se jich
dotýkat. Neprodleně ohlaste nález Policii České republiky, nejlépe
na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. Zabezpečte místo
nálezu před nepovolanými osobami a zdržujte se v bezpečné vzdálenosti. Zkorodované a poškozené výbušniny mohou explodovat a
jsou citlivé i na nepatrný pohyb,“ upozorňuje mluvčí znojemské
policie por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.
/abé/

Každý rok máme možnost zažít
znovuzrození živé přírody. Jaro
působí na všechny naše smysly.
Teplo odpoledního slunce, barvy
květin, veselé švitoření ptactva.
K symbolům jara patří také bzukot
včel na rozkvetlých předzahrádkách, v korunách lísek, olší, jív a
později také vrb, javorů, ovocných
dřevin aj. Monotónní tichý bzukot hmyzích opylovačů není tak
nápadný jako ptačí zpěv a možná
si ho ani neuvědomujete. Velmi
dobře si ale uvědomíte to zvláštní jarní ticho v rozkvetlém sadu,
dojde-li k občasným hromadným
zimním úhynům včelstev.
Včely jsou užitečné, protože
nosí med a opylují květy. Tento
banální poznatek se dozví každé dítě většinou již v mateřské
školce. Nám dospělým je občas
dávána za vzor pracovitost včel.
Pokusím se tyto zjednodušené
pravdy trochu poopravit, rozvinout a zasadit do složitého
přediva vztahů v přírodě, kde vše
souvisí se vším.
Nejprve je třeba přiznat, že
včela medonosná není jediným
opylovačem v hmyzím světě.
My včelaři máme tendenci si
nalhávat, že bez námi chovaných
včelstev by vyhynula květena, což
by byl hořký konec i pro nás lidi.
Výrazně by utrpěla zemědělská
produkce. Příroda si to ale nemůže dovolit, a tak má v záloze další
opylovače. Hodně práce odvedou
všem známí čmeláci. Existuje i
poměrně hodně tzv. samotářských
včel, které na rozdíl od včely medonosné žijí, jak se dnes moderně

foto: B. Gruna

říká, „single“. Tedy samostatně
nebo maximálně v malých,
náhodně vzniklých koloniích.
I v jiných skupinách hmyzu by
se našel nějaký specializovaný
opylovač, ale včely a čmeláci jsou
ti hlavní. Včela medonosná, čmeláci i samotářské včely mají svoji
roli v přírodě i na vaší zahrádce.
Silnou stránkou včely medonosné je velký počet jedinců
(10-50 tisíc). Pokud se taková armáda dělnic vyhrne z úlu, dokáže
rovnoměrně pokrýt několik hektarů rozkvetlých polí, sadů a lesů.
V současném velkoprodukčním
zemědělství jsou nezastupitelné.
Výhodou čmeláků je jejich
otužilost. Robustní tělesná kon-

stituce jim umožňuje sbírat nektar a pyl již při teplotách slabě
nad nulou. Takže za chladného
a deštivého jara můžete zastihnout osamělého čmeláka, jak ve
vašem sadu zachraňuje úrodu.
Samičky čmeláků přezimují
osamoceně a kolonie maximálně
stovek dělnic se tvoří až během
jara a léta, takže v zemědělských
kulturách nemohou zcela nahradit práci dělnic včely medonosné. Pokud ale někde lokálně vyhynou včely, ještě v tomtéž roce
se „přemnoží“ čmeláci. Čmeláky lze také chovat podobně jako
včely medonosné. V moderní
době nachází čmeláci uplatnění
jako opylovači rajčat ve sklení-

cích, protože ve stísněných prostorách skleníků se lépe orientují
a méně strádají.
Včely „samotářky“ dnes obtížně hledají své místo v krajině
a patří spolu se čmeláky mezi
ohrožené druhy. Potřebují pestrou
krajinu. K hnízdění i obživě potřebují meze a rozptýlenou zeleň.
Na rozdíl od včely medonosné si
nehromadí velké zásoby potravy,
takže potřebují různorodou květenu od jara do podzimu. A to český
a moravský venkov přes všechny
dotace na údržbu krajiny nenabízí. Všudypřítomné pesticidy jsou
pak dalším důvodem, proč druhy
samotářských včel mizí.
/pokračování na straně 3/
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Rekonstrukce přejezdu na Krumlovské ulici

Slovo úvodem

SILNICE

V řídkých chvílích odpočinku sleduji filmy na DVD. Mezi mé nejoblíbenější
patří ty historické. Třeba Slas� otce vlas� s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou
Kolářovou v rolích mladého Karla IV. a jeho první ženy Blanky z Valois. Obzvláště jedna scéna mi zůstala vryta v pamě�. Mladý královský pár se vrací
kočárem do Čech. Karel se snaží Blance bezúspěšně dvořit. Naštěs� jedou
po silnici, kterou spravuje vznešené české panstvo. Technický stav nic moc.
Kočár nadskočí na šikovné díře a Blanka se vrhne Karlovi do náručí. Při tom
je tato francouzská princezna zděšena kvalitou silnic v Českém království.
Karel, budoucí otec vlas�, jí slíbí, že v době jeho vlády se stav silnic změní.
A jak ho znám, z historických pramenů samozřejmě, svůj slib dodržel. Slovo
vyřčené kralevicem mělo váhu slova královského.
Všechny národy na světě, starými Asyřany počínaje, znaly životní význam
cest. Římské legie po svých skvělých silnicích pochodovaly po celé své říši.
Dovolovaly jim rychle a efek�vně zasáhnout tam, kde hrozilo nebezpečí. Divoký mongolský dobyvatel Džigischán přišel na geniální nápad, jak oddělit
silnice od okolního stepního prostoru. Nechal kolem nich vysázet stromy.
Španělš� dobyvatelé ve Střední a Jižní Americe byli překvapeni kvalitou komunikací, které dokázali vytvořit místní cestmistři. Jak letěl pokrok světem,
kvalita a rychlost silniční dopravy se zvyšovala. A s ní v ruku v ruce i kvalita
cest. Původní prachové, které se podobaly dnešním polním cestám, jsme si
nejprve vydláždili, pak vybetonovali a dokonce i vyasfaltovali.
Aby se nám lépe cesty spravovaly, vytvořili jsme si spoustu nadúřadů,
úřadu a podúřadů. To všechno pro kvalitu našich dálnic, silnic a silniček.
Daně pla�me, abychom naše plechové miláčky výmolů ušetřili. A výsledek?
Nebýt zákonem přikázáno, abychom se poutali bezpečnostními pásy, padali
bychom si s našimi drahými spolucestujícími do náručí každou chvíli. Při řízení motorových vozidel se na našich silnicích nenudíme. Vyhledávání otvorů
a slalom mezi nimi patří dnes mezi nejpopulárnější kratochvíle za volantem.
Řidiči, kteří přijíždějí ze Západu, se děsí stejně jako první Karlova manželka.
Ještě, že naše správy komunikací mají dostatek dopravních značek, které na
slalomářské dráhy upozorňují. Když nebudou, vyrobíme další. Je to levnější
než naše autostrády opravit. Pravda, mnozí namítnou, že nejsou peníze (oblíbená výmluva v této zemi), technika je drahá a nemáme odborníky.
Dovolte mi citovat příhodu, která se stala v jednom zájezdovém autobusu. Byl plný silničářů. Autobus se v té chvíli pohyboval po Rakousku.
Silničáři obdivovali práci svých rakouských kolegů. Líbily se jim krásně
rovné silnice. Samozřejmě, byl to i autobus plný našich nespokojených
občanů. Začali okamžitě kri�zovat stav těch našich. Tu se k nim obrá�l
jejich nadřízený, dlouholetý cestmistr, a zeptal se jich: „Povězte, jak to
přijde. Asfalt máte stejný, techniku máte stejnou, tak proč tedy neděláte
stejné silnice?“ V autobusu bylo najednou �cho. Tato příhoda se skutečně
stala. Takže technika by byla, odborníci určitě také. Byl bych nerad, aby
na základě této příhody byli naši silničáři pokládání za fušery. V mnohých
případech dělají skutečně i nemožné. S těmi penězi to je horší. Ne, že
by nebyly. Jsou, ale někde jinde. Proto například není ani na speciální
technologii, vynalezenou našimi odborníky, vyráběnou naší firmou, která
dokáže odstranit i díru hlubokou 15 cm. Cizí státy výrobní firmě hodlají
utrhnout ruce, naše centrální orgány neráčily projevit ani zájem.
Čím více nad touto věcí přemýšlím, �m více je mi smutno. Naše země
je přirozenou obchodní křižovatkou Evropy. Kvalitní silnice si beze sporu
zaslouží. Ale to je hudba budoucnos�.
Petr Sláma

/Ivančice/ Ve dnech 2. až 6.
dubna byla provedena rekonstrukce železničního přejezdu
v Ivančicích na Krumlovské ulici. Povrch přejezdu z gumových
panelů již byl opotřebován, došlo
také k sednutí zeminy pod přejezdem a současně byla položena
i potrubí pro protažení kabelů
k automatickému řízení dopravy
úseku Mor. Bránice - Oslavany.
V důsledku bylo nutné upravit
pro silniční dopravu průjezd Ivančicemi po objížďce. Silniční doprava byla zastavena od 2. 4. 7.00
hod a předpokládalo se, že bude
znovu obnovena 6. 4 v 21.00 hod.
Nakonec byly práce provedeny
rychleji a již kolem 17.00 hod byl

umožněn průjezd po Krumlovské
ulici v obou směrech.
Položením panelů v těsně
blízkosti přejezdu byl připraven
průchod pro pěší a ve dnech 2. a
6. dubna i pro linkové autobusy,
sanitní vozy a hasící techniku.
Samozřejmě byla tato možnost
zneužívána i osobními vozidly a
to nejen v uvedených dnech. Objížďka byla určena z Ivančic přes
Oslavany, zpět do Ivančic-Němčic
na původní trasu. Nákladní vozidla z Oslavan přes Novou Ves do
Ivančic-Němčic.
Pro informaci uvádíme provoz
osobních vozů: v úterý kolem 16
hodin (ještě trvala objížďka) projelo za 2 minuty Oslavanskou uli-

Myslivci žádali o podporu
Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty v čele s legendou
české a československé myslivosti
profesorem Josefem Hromasem
požádali krajské radní o podporu práce s mládeží, budování
pachových ohradníků k posílení
bezpečnosti silničního provozu,

organizaci střeleckých, kynologických a chovatelských přehlídek či
zajištění léčiva pro zvěř. Hejtman
Hašek předloží na základě jednání
a upřesněných podkladů ČMMJ
orgánům krajské samosprávy konkrétní návrhy na podporu myslivosti na jižní Moravě.
/abé/

Pečovatelská služba Ivančice
poskytuje v prostorách DPS ambulantní sociální službu v denním
stacionáři. Služba je poskytována
v pracovní dny od 7 do 15 hodin
a je určena seniorům, osobám
tělesně či zdravotně postiženým,
kteří potřebují pomoc jiné osoby.
V denním stacionáři je umožněn denní pobyt s poskytnutím
stravy, zajištěním osobní hygieny,
aktivizačních činností, pracovních činností a jiných volnočasových aktivit, či jenom kontakt
se společností. V případě potřeby
lze služby poskytnuté v denním
stacionáři kombinovat s pečo-

vatelskou službou, například
v možnosti dovozu a odvozu do
stacionáře, či provedení pedikúry
Cílem práce pracovníků denního stacionáře je udržení, případně
i zlepšení fyzických či psychických schopností uživatelů, zamezit
sociálnímu vyloučení uživatelů, ve
spolupráci s péčí rodinných příslušníků oddálení odchodu uživatelů do zařízení s celodenní péčí.
Hodina pobytu v denním stacionáři přijde na 25 korun, snídaně
na 25 Kč, svačina na 15 Kč a oběd
na 51 korun. Další informace
a přihlášky na tel.: 546 123 402,
723 809 579, nebo 607 967 898

Stacionář pro seniory

cí směrem na Oslavany 19 osobních automobilů a 7 směrem do
Ivančic. Snad se mladší generace
dočká toho, že doprava bude svedena mimo ulice Ivančic. Dnes (7.
4.) zbývá dokončit terénní úpravy,
odklidit vše nepotřebné, hlavně
opravit poškozený chodník a snad
i zasít nový trávník. Rekonstrukci
přejezdu a práce související prováděla firma SEZEV-REKO, a. s.
Brno, Maloměřice.
Železniční doprava nebyla dosud obnovena. V současné době
se provádí rekonstrukce nádraží
v Slůvkách, byla již také pro-

vedena výměna určitých úseků
kolejiště a kontrola a odstranění
svahů nad tratí. Výluka na železniční trati potrvá až do 16. dubna,
v důsledku toho zůstala v Ivančicích pouze pokladní, zatímco výpravčí byl zaměstnán v Brně. Doprava ze Silůvek až do Oslavan
je zajišťována autobusy. Mezi
Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem vlaky jezdí.
Laik nepozná, že se u přejezdu něco změnilo. Musíme věřit
odborníkům, že rozsah prací byl
naprosto nutný a na dalších 20-30
roků úpravy vydrží. Jiří Široký

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Dne 28. února byla zahájena krátká odstávka 3. bloku pro výměnu
paliva a vykonání potřebných revizí. V průběhu Velikonoc, po ukončení
pravidelných závěrečných zkoušek, předpokládáme přifázování bloku k
síti a postupné zvyšování výkonu. Dukovanští si však moc neodpočnou:
již 18. dubna bude odstaven 2. reaktorový blok, a to do 8. května.
O tom, že jaderná energetika nabírá opět dech, svědčí řada zpráv
z celého světa: Indická vláda rozšiřuje spolupráci s Ruskem v jaderné
energetice a schválila výstavbu dalších 4 reaktorových bloků VVER
1000 v lokalitě JE Kudankulam (3.- 6. RB) a další dva bloky v lokalitě
Haripur v západním Belgánsku ve východní Indii. Ministerský předseda p. Manmohan Singh řekl dne 12. 03. 2010 po návštěvě ruského
premiéra Vladimíra Putina, že projednali a schválili rámcový plán
výstavby nových JE v Indii s ruskou účastí. V lokalitě JE Kudankulam
se v současnosti dokončují dva nové bloky VVER 1000, které mají být
spuštěny v září 2010 a březnu 2011.
Izrael připravuje výstavbu své první jaderné elektrárny nejpozději do
roku 2025. Pan Uzi Landau, ministr pro infrastrukturu, to řekl v Paříži na
energetické konferenci. Jeho země usiluje během příštích 10-15 let postavit a provozovat jadernou elektrárnu generace III+. Konečné rozhodnutí
o typu reaktoru a dodavateli technologie však zatím nebylo učiněno.
S výstavbou nových bloků velice úzce souvisí i péče o jadernou
bezpečnost: Čtyři evropské technické jaderné organizace, zabývající se
mj. jadernou bezpečností, založily Školicí a výcvikový institut jaderné
bezpečnosti. Tento institut má být zaměřen na posílení evropského výzkumu v jaderné energetice, hodnocení a know-how v oblasti jaderné
bezpečnosti a radiační ochrany. Za naši republiku je členem Ústav
jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Institut bude nabízet školení od
6 týdnů až po několik měsíců pro absolventy VŠ a pro zaměstnance
z jaderné energetiky.
4. 4. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

MODRÝ SEKÁČ - VÝBĚR
nabízí nové letní zboží

LUXUS ANGLIE
šaty, topy, tuniky, ...

IVANČICE - OSLAVANSKÁ ULICE
TEL.: 736 533 418

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

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

AUTOSKLA

pátek 22. října od 18.00 hodin na BVV Brno

ELÁN V BRNĚ
TOUR 2010
Zazní hity: Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Amnestia na
neveru a další. NEVÁHEJTE, VSTUPENKY SE VYPRODÁVÁJÍ!!!
Vstupenky: stání: 590 Kč, V.I.P. tribuna - sezení: 1.100 Kč.

Lístky v CA TMK travel
Moravský Krumlov • Knížecí dům - 1. patro

smluvní partner

,

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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» 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

KOBERCE
PVC
MORAVSKÝ KRUMLOV • Zámecká 15

608 726 705 ( 777 769 975

koberce, plovoucí podlahy
PVC, přírodní linolea

ROZVOZ • POKLÁDKA
KOMPLETNÍ SERVIS

A
INK
V
O
N

čištění
koberců
a sedaček

www.koberce-pvc.cz

STAVEBNÍ
VELETRHY
BRNO 2010
Vše o stavebnictví,
úsporách energií
a interiéru
BVV Brno

13. - 17. 4. 2010

IZOLACE - BAZÉNY Prustoměrský Jan

Foliové syst.: fatrafol, Cefil, Sika, Vaiplan, Alkorplan
izolace plochých střech - zateplení střech
izolace spodních staveb - radon, ropné produkty
izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
balkony, terasy, jímky

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

mobil: 605 153 504 • e-mail: janprustomersky@seznam.cz

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

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ
Kurzy v RC Měsíční houpačka, Široká 16, Ivančice
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky,
pro pokročilé z plochých materiálů

úterý 13. 4. 2010 od 17.00 do cca 21.00 hodin, cena kurzu 300 Kč

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.

katalog
regionálních
firem
na našich
webovkách
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ
www.zrcadlo.info

Registrujte svou firmu na www.zrcadlo.info
ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTOPRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA •
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE •
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ •
KOŘENÍ • KOSMETIKA • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY • KULTURNÍ A
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE •
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ,
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV •
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ, ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT
• STÁTNÍ SPRÁVA, STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI •
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO •
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK Včely na naší zahrádce...
Na první pohled to zní banálně, vždyť přece přijdeme do obchodu,
vybereme si, zaplatíme a tím to celé končí. Opak je ale pravdou. Stejně
jako např. ve světě spotřební elektroniky i zde platí, že na trhu je spoustu více či méně nekvalitních výrobků, které jsou lákavé svou cenou, ale
nenabízejí odpovídající uživatelský komfort.
Ať už se jedná o jakýkoliv výrobek či nějakou zakoupenou službu, vždy by měla jeho hodnota odpovídat množství vynaložených
peněz. Od pohovky za 5 000 Kč budeme očekávat něco jiného než
od pohovky za 50 000 Kč. Totéž platí o venkovním nábytku a bylo
by možná dobré říci, že to zde platí dvojnásob, protože lidé mají tendenci nad mnohými věcmi, kterou „jen tak na ven, na zahradu nebo
na balkon“ mávnout rukou.

Nejedná li se o celoplastový nábytek, pak je nutné se přesvědčit, zdali
je materiál nábytku, tedy primárně asi dřevo nebo kov, povrchově ošetřen a následně chráněn, proti vlivu venkovního prostředí. Znamená to
jinými slovy, že u takového nábytku by mělo být jasně napsáno, že je pro
venkovní použití určen a totéž by mělo být na účtence a záručním listu.
Venkovní nábytek patří do obytného exteriéru, kde panují jiné
podmínky než v obývacím pokoji. Je zde kromě vlivu povětrnostních
podmínek také mnohem častější možnost mechanického poškození.
Nábytek pro venkovní použití by měl být dostatečně pevný a stabilní.
Celoplastový nábytek je levný a nemá smysl u něj řešit odolnost proti
vlhkosti atp. Na druhou stranu se ale některé plasty a zvláště v tmavých
barvách se na slunci nepříjemně rozpálí a není výjimkou, když vlivem
tepla ztratí svou pevnost a pod sedícím uživatelem jednoduše povolí.
Je dobré, když existuje možnost venkovní nábytek uskladnit vyskládáním na sebe, tedy, že někdo přemýšlel a navrhoval např. židle tak, že
se dají „stohovat“ a do malé komory se tak vejde třeba 10 židlí.
Pokud kupujete nábytek z teakového nebo jiného výjimečného dřeva, informujete se o jeho údržbě! Tento nábytek má už ze své podstaty
vyšší cenu a bývá proto často předmětem krádeží.
/tep/

/dokončení ze strany 1/
Vraťme se nyní ke včele medonosné a jejímu významu pro
vaši zahrádku. Pěstitelé ovoce se
často ptají, kolik včelstev a v jaké
vzdálenosti je třeba na zajištění
dostatečné úrody. Dělnice včely
medonosné „pracují“ v poměrně
velké vzdálenosti od úlu. V létě se
počítá s okruhem o poloměru 3-5
kilometrů. Zjara je to ale mnohem
méně, a když je chladné jaro,
platí čím blíže, tím lépe. Pokud je
v krajině málo včel a mnoho zdrojů (rozkvetlých sadů, řepkových
polí aj.), neměla by být včelstva
pro dobré opylení vzdálená více
než 300-500 metrů.
V dlouhodobém horizontu
včelařů stále ubývá. Na Moravskokrumlovsku je ještě na vesnici obvykle 5-10 včelařů, chovajících dohromady asi 50-100
včelstev, což by mělo pro dobré
opylení vesnických zahrádek a
sadů stačit. Trend je ale sestupný
a některé vesnice na Znojemsku
jsou již dnes bez včel.
Ne všude jsou však včely vítány. Setkal jsem se i s případem
velké zahrádkářské kolonie na
okraji Brna, která ve svém provozním řádu chov včel zakazovala, z důvodu možného obtěžování
rekreantů. A tam už může být
reálný problém s nedostatečným
opylením. Ještě bych rád upozornil majitele zahrádek na uvážlivé
používání pesticidů. Zemědělci ze
zákona nesmí používat přípravky
jedovaté pro včely na kvetoucí
porosty s náletem včel. Také zahrádkáři by měli tuto zásadu ctít,
dobře si přečíst informace o škodlivosti přípravku a řídit se citem
a zdravým rozumem.
Poměrně novým trendem je
negativní vztah části obyvatel ke
včelám. Velmi tím trpí soused-

ské vztahy. Příčinou je změna
životního stylu obyvatel venkova
v kombinaci s pochopitelným
strachem z bodavého hmyzu.
Často se problém objevuje u tzv.
„lufťáků“, kteří bydlí ve městě a
na vesnici se jezdí o víkendech
rekreovat. Těmto lidem většinou
vadí více samozřejmých součástí
venkova. Namátkou ranní kokrhání kohouta, zvonění kostelních
zvonů, listí padající ze stromů a
někdy i včely.
Většinou není obava ze včel
oprávněná. Včelař by měl chovat
v husté zástavbě jen mírné včely a
soused by si měl na jejich přítomnost zvyknout. Dobré je, pokud
mezi včelínem a sousedovým pozemkem je vyšší bariéra, např. zeď
nebo řada stromů, která zvedne let
včel. Včela letící za snůškou se
nikdy nechová agresivně.
Objektivní problémy nastávají
u majitelů zahradních bazénů,
kterých přibývá i mezi „domorodci“. Takový sluncem prohřátý
bazén si včelstva ráda zvolí za
napajedlo, i když může být od
včelína dosti vzdálený. Topící
se včela je skutečně nebezpečná,
protože ve smrtelném ohrožení
bodá bez účelu. Včelař může
nabídnout včelám napajedlo
na svém pozemku, ale včely
jsou svobodomyslní tvorové a
zpravidla si vyberou dle svého
vkusu. V těchto případech doporučuji majiteli bazénu zakrývat
vodní plochu plachtou, tak jako
se přikrývají dětská pískoviště
kvůli kočičímu zlozvyku kálet do
písku. Včely potřebují zdroj vody
stále a pokud se naučí jinam, potíže ustanou.
Podobné problémy mohou
nastat koncem léta, kdy v přírodě
již nejsou žádné zdroje snůšky
a včely usilovně pátrají, kde by
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Přírodní zahrada
Máte zanedbanou zahradu, na kterou sousedé pohlížejí s mírným
despektem, ale pro volně žijící živáčky je to ráj? Máme pro Vás dobrou zprávu. Můžete se přihlásit do společenství přírodních zahrad a
získat smaltovou plaketu „Přírodní zahrada“ v rámci přeshraničního
projektu. Stačí tak málo: Obejít se bez rašeliny, bez rozpustných
minerálních hnojiv a bez pesticidů. Kromě těchto tří hlavních kritérií
musí být rovněž splněno 10 z 30 dalších kritérií, vztahujících se na
založení zahrady a péči o ni.
Takové zahrady jsou oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Tady
se všichni cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou:
ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky. O to také
usiluje akce „Přírodní zahrada - spolupracujme s přírodou, ona bude
spolupracovat s námi“. Bližší informace na www.veronica.cz. Na
stránkách projektu, postupně překládaných do češtiny (www.cz.natur-im-garten.at), se můžete dozvědět mnoho cenných informací,
nashromážděných během 10 let úspěšného projektu v Rakousku.
Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat
o vytvoření uzavřených koloběhů. Ústřední význam přitom má
udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti. Majitel
přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů
nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak
se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů. Vlastní zahradu chápeme jako ekosystém,
který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale k jehož fungování
je nutná široká paleta rostlin a živočichů.

sehnaly něco sladkého. V té době
není vhodné nechávat přes den
volně přístupné sladkosti, která
pak lákají včely a vosy.
Na závěr jsem si nechal odstaveček pro majitele zahrádek, kteří
uvažují o pořízení včelstev. Na
rozdíl od myslivců a rybářů není
třeba k chovu včel žádné zvláštní
povolení spojené se skládáním
zkoušek. Přesto doporučuji něco
si o včelách přečíst. Hodně informací o jednoduchém a moderním
včelaření získáte na www.n-vcelari.cz (kurzy a poradna pro začátečníky, plánky na výrobu úlů
aj.). Vhodná literatura je k sehnání v každé prodejně včelařských
potřeb nebo na internetu. Osobně
doporučuji knížku Včelaříme
jednoduše (autor Dr. Gerhard
Liebig). K nezaplacení je také
porada se zkušeným včelařem.

Připravte se ovšem na to, že každý včelař bude mít jiný názor.
Zpočátku je třeba počítat
s větší investicí v tisících korun, i
když leccos si šikovný kutil může
udělat sám. Pokud se rozhodnete
pořídit včely, můžete je získat od
včelaře, který nejčastěji omezuje
chov z důvodu stáří, nebo můžete
koupit nová včelstva od specializovaných, zpravidla větších
včelařů. V obou případech musíte
mít povolení k přesunu od veterinární správy. Doporučuji také
vlastní přesun a umístění včelstev
zkonzultovat se zkušeným včelařem. Pořízení a chov včel není
nic složitého a také na občasné
bodnutí se dá rychle zvyknout.
Možnost poznat fascinující svět
včel za to stojí.
Bronislav a Eva Grunovi,
profesionální včelaři z Petrovic
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Pane Třetino, Vaše předvolební
agitace je samá lež !!!
Reakce na článek vydaný v Zrcadle č. 05/2010
Tak za prvé, nazýváte nás opozicí, která přerostla do překřikování,
vulgarity a vzájemného obviňování a kvůli nám se neřeší důležité problémy města. To snad nemůžete myslet vážně! Jsme to totiž my, kdo se
každým problémem vážně zabývá a předkládá argumenty, jak mnohé
udělat lépe a hlavně v souladu se zákony. Jenže to Vy slyšet nechcete,
pro Vás jsou důležité pouze zvednuté ruce.
A za druhé, do té opozice jste nás uvrhl Vy a Vaši koaliční partneři (ČSSD, KDU, Šance, Nezávislí), pro které je podepsaná koaliční
smlouva pouze cár papíru. Odmítli jste totiž právo vítězné ODS na
výměnu starosty, kterého se celý Sněm MS ODS zřekl, jelikož dlouhodobě porušoval jeho usnesení, nedodržoval náš politický program
a nejzákladnější pravidla slušnosti a morálky (protěžování rodinných
příslušníků a známých, neschválené cesty služebním autem a jeho zneužívání k soukromým cestám,..).
To Vaše jednání je politikaření, neboť dodržování smluv a dohod je
základ nejen politického života. Ale očekávat tuto politickou morálku
od Vás je zřejmě pošetilé. Vždyť se letos chystáte kandidovat již za 4.
subjekt a přejít od ČSSD (přes Evropské demokraty a Šanci) až k TOP
09, to je opravdu názorový veletoč.
Sluší se občanům připomenout, že Ing. Mokrý není starostou za
ODS, tím, že jste ho dvakrát podrželi s komunisty ve funkci proti vůli
ODS, stal se zastupitelem a starostou nezařazeným!!!
V předminulém čísle Zrcadla se vymlouváte, že jste tolik diskutované a zcela nemorální výdaje starosty dle vnitřních předpisů podepsat
musel (není to pravda - nemusel). A že pokud se prokáže, že byly
použity tak, jak uvádíme, pak je to nepřijatelné. Ale to již přece dávno
prokázáno je! Na každém dokladu (máme kopie) starosta uvádí jména
těch, kdo se těchto obědů, řízených degustací a výročních zasedání
zúčastnil. Na některých dokladech také uvádí příjemce darů hrazených
z rozpočtu města, tedy z peněz občanů Moravského Krumlova. Jsou
to jeho odborářští kolegové z jeho bývalého zaměstnání a také několik
občanů MK, kteří sice pro naše město nic přínosného neudělali, ale
jsou to dobří kamarádi jeho, či spíše jeho ženy.
Čekáte na stanovisko kontrolního výboru, ale jaké to stanovisko
asi může být, když s většinou členů jste uzavřeli politickou dohodu
(i s KSČM !) a jeden (Ing. Župa) je přímo členem nikým neschváleného poradního sboru starosty (31 členů!), a tedy i přímým
poživatelem těchto benefitů (střet zájmů). Potom snad ani nikoho
nepřekvapí výrok Ing. Župy na jednání kontrolního výboru, že „i
kdyby starosta nakoupil za 18.000 Kč prezervativy a rozházel je
po náměstí, tak po tom nikomu nic není.“
Všichni, kdo podrželi starostu ve funkci, dobře věděli, že tyto výdaje
jsou v rozporu s účelným vynakládáním prostředků města, se schváleným
rozpočtem a především s morálkou. Všichni jsou však na městu nějak
závislí a participující, proto jim slovo morálka v tu chvíli nic neříkalo.
Neoprávněné výdaje starosty jsou pouze jeden bod, dlouhodobě kritizujeme jeho neschválené zahraniční jízdy - například do Polska a tam
způsobenou havárku, machinace s financováním a vybíráním darů od
sponzorů pro o. s. jeho ženy - POSPOlu , podivné chování při pronájmu i následném prodeji pozemků pro FVE…
Více než rok jsme se snažili ZM upozornit na starostovu havárii se
služebním vozidlem ze dne 13. 11. 2008, kterou zavinil a vážně zranil
účastnici této havárie. Zcela zničil služební vozidlo města i vozidlo
této účastnice. Přesto starosta našel způsob, jak se trestnímu stíhání vyhnout. A opět mu pomohli spřátelení zastupitelé, neboť tuto záležitost
opakovaně nechtěli řešit, ač měli (město mělo být účastníkem řízení),
a tím mu umožnili dosáhnout promlčení celé kauzy (ředitel ZŠ Mgr.
Ziegler na tom nic nemorálního nevidí!!!).
Ještě jedna nelogičnost z Vašeho článku vyplývá, totiž to, že dle Vás
jsme my ti „křiklouni“, kteří brzdí práci (čí a jakou?). Protože upozorňujeme na nešvary, které se rozmohly na krumlovské radnici? Podle
Vás tedy špatný není ten, kdo tyto nepřístojnosti páchá, ale ten, kdo je
neschvaluje a upozorňuje na ně !!!
Tohle všechno by občané MK měli vědět, než půjdou k volbám.
Naše názory jsou konzistentní a na různé nešvary jsme upozorňovali
vždy, ať je páchal kdokoli a kdykoli. Víc bohužel s takovými lidmi
(máte politickou dohodu - tedy většinu), jako jste Vy, dělat nemůžeme!!
Zastupitelé za ODS Marie Novotná a Michal Šotner
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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
Byla nebyla, za temného totalitního režimu, jedna chata. Stála hrdě,
v nádherném údolí řeky Jihlavy, nedaleko Stříbského mlýna u Ivančic.
Vlastnil ji ctihodný mistr řemesla malířského. Jak šel čas, vítr odvál milované tajemníky a nahradil je neméně milovanými politiky. Ale politici
dovolili lidu podnikat. A tak se z chaty stala oblíbená restaurace navštěvovaná občany obojího pohlaví. Nejen, že zde doplní kalorie a tekutiny,
hojně spotřebované v místních říčních lázních, ale i za voňavých letních
večerů, u dobře vychlazeného piva a jemně vyuzené cigárky oblaží své
smysly kulturou. Pořádají zde živé koncerty místní hudební skupiny.
Ovšem, milí přátelé, nelekejte se. Nejde pouze o obyčejný hostinec.
I já jsem zde knedlíčkovou polévkou a dobrou svíčkovou zajídal ten
hořký fakt, že jsem podruhé vlezl do chomoutu. Na své si přijdou i
pizzomilové. Pro jejich chuťové buňky je nachystána na jídelním lístku
bohatá nabídka. V plné letní sezóně zde vaří i menu pro hladové chataře
a projíždějící řidiče. Když k tomu připočítáme předzahrádku, kde lze
odložit děti i s manželem, krásné letní odpoledne strávené vodními radovánkami v nádherné přírodní scenérii nebude mít chybu. Petr Sláma

K soudu do Brna snad za rok
/Kraj/ Ministryně spravedlnosti ČR Daniela Kovářová se
na své pracovní schůzce setkala
s hejtmanem Michalem Haškem.
Hovořili o uvažovaných změnách
v systému justice vzhledem k
územnímu uspořádání České
republiky.
Problémem je přizpůsobení obvodů soudů a státních zastupitelství změnám krajské hranice po
roce 2004 a změnám územního
uspořádání uvnitř JM kraje.
„Dotýká se to především

okresu Brno-venkov, kde část
obcí převedených do Jihomoravského kraje, stále ještě patří
do působnosti soudu a státního
zastupitelství okresu Žďár nad
Sázavou. Tento problém se týká
také okresů Blansko, Břeclav a
Znojmo. Je to nenormální stav,
který komplikuje občanům kraje
život,“ uvedl Hašek.
Cílem kraje je, aby se nejpozději do konce roku 2011 tato záležitost po mnoha letech vyřešila,“
řekl hejtman.
/abé/

Budeme platit mýtné i na
krajských komunikacích
Mapka zpoplatněných komunikací
stav k lednu 2010

§ 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, rozhodla jsem se, že bych chtěla po rozvodu manželství
převést dům s pozemky na své děti. Chtěla jsem se zeptat, jak bych to
měla udělat, aby to bylo co nejjednodušší. Synovi je 12 let, dceři 15
let. Děkuji za odpověď.
Podle ustanovení občanského zákoníku mají nezletilé děti způsobilost jen k takovým úkonům, které odpovídají jejich rozumové a volní
vyspělosti přiměřené jejich věku. Pokud jde o převod nemovitostí (darováním) bude nutné zastoupení dětí zákonným zástupcem (rodičem)
nebo v případě, že by pro střet zájmů nemohl ani jeden z rodičů dítě
zastoupit, bude třeba zvolit tzv. kolizního opatrovníka. Sepíšete tedy
se svým dítětem darovací smlouvu, v níž mu předmětné nemovitosti
darujete, a podepíšete tyto smlouvy (za dítě bude podepisovat zákonný
zástupce nebo kolizní opatrovník jmenovaný soudem). Po podpisu
smlouvy pak předáte smlouvu k příslušnému okresnímu soudu podle
místa vašeho společného bydliště, aby schválil právní úkon za nezletilého. Soud posoudí, zdali je darování nemovitostí ve prospěch či nikoliv, a pokud bude právní úkon schválen, předáte smlouvy s rozhodnutím soudu (popř. s dalšími nutnými přílohami) na příslušný katastrální
úřad k převedení vlastnictví.
Dobrý den, v roce 2004 jsme synovi darovali dům, včetně pozemku,
darovací smlouvou. Zároveň je zřízeno věcné břemeno na užívání
části bytu mnou a manželkou. Zajímalo by mě, kdyby se na mou
osobu vztahovala nějaká exekuce, jestli by byla uplatňována i na
nemovitost, která je nyní v majetku obdarovaného.
K Vašemu dotazu uvádím, že v exekučním řízení lze postihnout
pouze vlastnické právo k nemovitosti a toto má Váš syn. Jestliže tedy
bude exekuční řízení vedeno na Vás nebo na manželku, nemůže být zajištěna nemovitost, k níž má vlastnické právo Váš syn. Věcné břemeno
je věcné právo, kterým se vlastník nemovité věci omezuje ve prospěch
někoho jiného (v tomto případě tak, aby Vám umožnil bydlení).

Velikonoce na silnicích

Jihomoravští policisté o velikonočních svátcích ve větším počtu dohlíželi na provoz na silnicích. Do terénu vyrazilo zhruba o dvě stovky
policistů více. Policisté z dopravních nehod za celý sváteční víkend
vyjeli celkem v 50 případech, což je o devět výjezdů více než vloni.
Dopravních nehod pod vlivem alkoholu policisté řešili pouze pět (o
deset méně než o minulých Velikonocích). Nehod se zraněními také
ubylo, policisté jich řešili 38 (vloni 49). Oproti původním předpokladům si řidiči dali pozor i na alkohol během úterního dopoledne. Počet
přistižených svátečních podnapilých řidičů se tedy ustálil na čísle 38.
„Podle výsledků to vypadá, že řidiči tentokrát počítali se zvýšenými policejními kontrolami a neusedali za volant posilněni
alkoholem. Přesto se od pátku našlo 38 řidičů, kteří pili před jízdou
alkohol a jeden řidič měl pozitivní test na drogy,“ uvedl policejní
mluvčí por. Mgr. Pavel Šváb.
/abé/

Ptačí chřipka - stálé téma

zdroj: www.mytocz.cz

/Kraj/ O možnosti vybírat
mýtné i na komunikacích, které
spravuje kraj, jednal hejtman
JMK Michal Hašek s ministrem
dopravy Gustavem Slámečkou.
Byla představena případová
studie k možnému zavedení
mýtného na krajských komunikacích, zpracovaná pro podmínky Pardubického kraje. Otázku
zavedení mýtného diskutují kraje
s ministerstvem dopravy již ně-

kolik let. Významným aspektem
je vedle usměrňování dopravní
zátěže krajských komunikací také
ekonomický přínos pro krajské
rozpočty, spočívající v posílení
financování rozvoje i obnovy
krajské silniční sítě. Hejtman Hašek a ministr Slamečka se dohodli
na vzniku společné pracovní skupiny, která bude shromažďovat
podklady k budoucímu rozhodnutí vlády a krajů v této věci. /abé/

Stále platí mimořádná veterinární opatření, na jejichž základě je
nutné hlásit všechny podezřelé změny v chovech drůbeže veterinární
správě. A to jak úhyny, snížení užitkovosti i spotřeby krmiva.
„Přestože v naší republice je již delší dobu klid, je dobré s rizikem
zavlečení ptačí chřipky počítat. Zejména v jarním období. Naši chovatelé dodržují zásady biologické bezpečnosti, a to je dobře. O tom,
že aviární influenza, ptačí chřipka, stále v životním prostředí existuje,
svědčí informace z Dánska, Bulharska či Rumunska. V Dánsku byl na
konci března zaznamenán výskyt nízce patogenního typu aviární influenzy H7 u 3 700 kusů drůbeže, v Rumunsku vysoce patogenní H5N1 u
699 kusů chované drůbeže (slepice, kachny, husy, krůty) a v Bulharsku
bylo nalezeno na břehu Černého moře káně uhynulé na vysoce patogenní H5N1,“ říká Josef Buben, mluvčí státní veterinární správy.
Je tedy vhodné naše chovatele upozornit, že je na místě nepolevovat v pozornosti a dodržovat pravidla biologické bezpečnosti chovů.
Sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé neprodleně
nahlásit veterinárním orgánům. Státní veterinární správa ČR stále situaci monitoruje, sledujeme chovy, vyšetřujeme i volně žijící ptáky.
Zatím nic nenasvědčuje, že by nebezpečí hrozilo, nicméně je třeba
být bdělí. Poslední výskyt, a to nízce patogenní ptačí chřipky byl u
nás zaznamenán loni v chovu divokých kachen určených k vypuštění
do honitby v Jihočeském kraji a u hus na jižní Moravě.
/abé/

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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Oblastní kolo Rubikonu
vyhrálo ivančické gymnázium
Oblastní kolo preventivního projektu Rubikon proběhlo v Ivančicích. Na 42 nejlepších žákovských týmů se utká o 7 postupových míst
do krajského kola. Vrcholem bude slavnostní finále v Senátu ČR.
Ve středu 7. dubna proběhlo v Ivančicích v kině Réna oblastní kolo
preventivního projektu Rubikon, který upozorňuje dospívající na rizika sázení a učí je zodpovědnému rozhodování v životě a respektu
k zákonům. Do oblastního finále se probojovalo šest nejlepších týmů
z Ivančic, Oslavan, Dolních Kounic a ze Střelic.
V porotě zasedli senátor Tomáš Julínek, zástupce MŠMT Jaroslav
Froulík, zástupci krajského úřadu Jihomoravského kraje: Danuše Pielinská, Arnošt Drbušek, Lenka Cupalová z pedagogicko-psychologické poradny a Jaroslav Pospíchal, místostarosta Ivančic.
Soutěž probíhala téměř v pětihodinové show s pěti soutěžními koly,
třemi mezihrami a diváckou soutěží. To vše doplněné videoklipy, kulturními vystoupeními a bouřlivou diváckou atmosférou.
Vyhrálo družstvo z gymnázia z Ivančic, které postupuje do krajského
finále. Vítězné týmy ze sedmi oblastních kol se utkají v krajském finále
6. května 2010 v Brně. Více také na www.projektrubikon.cz. /abé/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

ODPOVĚĎ TŘETINOVI
Nelze nereagovat na článek místostarosty Třetiny v předminulém
čísle novin. Evokoval ve mně vzpomínku na proslulý projev Milouše
Jakeše z Červeného Hrádku: „Co nám pomůžou jenom kritici. Nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. My potřebujeme, aby se sebrali
a šli vyčistit ten potok, aby pomohli. Ale jsou takoví lidé, kteří si myslí,
že to je jejich poslání, aby jen tu společnost kritizovali, znepokojovali
a požadovali, aby se jednalo podle toho, co oni si přejí a ne jinak...“
Co jsme dokázali? Naší prací zastupitele a radního je poctivě navštěvovat jednání, připravovat se na projednávání jednotlivých bodů a získávat
si k nim odborné informace a podklady. Zodpovědně hlasovat v zájmu
města a jeho občanů, neprotěžovat žádné skupiny, bránit korupci, klientelismu a nehospodárnosti. Nikdy neprosazovat svůj prospěch. Moji
kolegové Šotner, Novotná a já máme v tomto směru svědomí čisté. Ptám
se jenom: mohou to konstatovat i všichni ostatní radní a zastupitelé?
Tomáši Třetino, proč se neptáte, co dokázali zastupitelé, kteří se na
projednávané body nepřipravují a ani neví, o čem hlasují? Proč vás
nezajímá, proč hlasují pro nehospodárnosti, v konfliktu zájmů a bez
odborných znalostí? Proč vás nezajímá morální profil zastupitelů?
Je to snad Tomáš Třetina, kdo může dávat lekce v tom, co dokázal?
Svým způsobem asi ano. Zprvu na kandidátce ČSSD, pak Šance pro
Krumlov, loni ještě mezi Evropskými demokraty, letos již v TOP 2009.
Můžu snad věřit, že toho chce hodně dokázat, spíše však vypadá, že se
snaží naskočit vždy tam, kde je šance pro něho samotného.
Kudrová Daniela, zastupitelka

09.04.2010

Masaryk v Rouchovanech
/Rouchovany/ ZŠ a MŠ T. G.
Masaryka, Klub přátel TGM a
OÚ v Rouchovanech připravily
ke 160. výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka netradiční
setkání. Ve škole v Síni u busty
TGM besedovali žáci a učitelé
5.-9. ročníku se členy Klubu
TGM, pamětníky a občany na
téma historie Masarykovy busty v Rouchovanech. Program
připravili členové historického
kroužku pod vedením paní učitelky Ireny Kazdové.
Každoročně se zúčastňují

korespondenční soutěže „TGM
- život, dílo a odkaz pro současnost“, ve které mají velké úspěchy (obsadili např. 2. a 3. místo
a získali také mimořádné ocenění
za společnou práci). Pravidelně
se zúčastňují setkání soutěžících
v Praze se členy Masarykova demokratického hnutí, které soutěž
vyhlašuje. Program dětí doplňovaly vzpomínky pamětníků na
pohnuté osudy busty TGM, nejdříve před německými okupanty
ukrývané, pak 28. října 1946 na
pomník postavené. Z peněžitých
darů TJ Sokol a občanů byla

pořízena Masarykova busta bronzová. Ta mezi pomníčky padlých
z 1. a 2. světové války setrvala
na místě i po únoru 1948, kdy
v naší zemi převzali moc komunisté, kteří Masarykově památce
nepřáli. Stále se zde se značnými
potížemi občané scházeli 7. března, 14. září, 28. října a 9. května
pod vedením paní ředitelky Bláži
Chramostové.
Masaryk požíval v Rouchovanech velké úcty občanů, proto
se nikdo neodvážil jeho bustu
odstranit. To se však stalo několi
dnů po smrti paní ředitelky. Dne
15. ledna 1982 byla v noci busta
ukradena a zmizela neznámo
kam. Teprve po sametové revolu-

ci rozhodli rouchovanští občané,
že bustu znovu pořídí. Pomocí
peněžitých darů obce, TJ Sokol,
místních organizací a občanů
byla dne 10. března 1990 Masarykova busta slavnostně odhalena
paní Vlastou Chramostovou, herečkou Národního divadla v Praze a neteří paní ředitelky Bláži
Chramostové. Škola získala opět
název „Masarykova“.
Co slíbíme vám, otče Masaryku: citlivým zrakem zkoumejte
naše srdce, zdali z nich pravda
s láskou nezmizí, zda před násilím znovu neohnem se, zda zůstaneme svoji a ne cizí. Vašemu
odkazu věrni zůstaneme.
Ivona Škarabelová

Výstava Moravský Krumlov - portrét města
Za účasti poslance PS Parlamentu ČR Jana Husáka byla
v galerii Muzea v Moravském
Krumlově ve středu 7. dubna
zahájena pozoruhodná výstava
fotografií a artefaktů z dávné, a
proto mnohým neznámé historie
města. Tento počin velmi vhodně uzavírá trilogii aktů, které
v poslední době vedou občany a
zejména mládež k dokonalému
poznání, kdo jsme, odkud jsme
přišli a kam směřujeme.
Prvním takovým úkolem bylo
zpracování a vydání ojedinělé a
velmi zdařilé publikace „Moravský Krumlov ve svých osudech“.
Následovala
řada
přednášek
renomovaných specialistů, které
pomohly blíže objasnit některé
události v historii našeho města
a jejich důsledky. Třetím aktem
poznání našich kořenů, z něhož se
rodí poznání sebe samých, je právě
tato výstava. Zvláště pozoruhodné
je srovnání minulého se současným očima našich dětí, které se
promítlo do jejich kreseb, maleb,
fotografií i prostorových modelů.

foto: Irena Závišková

Město Moravský Krumlov má
velmi slavnou historii. Škoda
jen, že z ní zbylo o málo více než
záznamy v letopisech, pár staveb,
několik drobností a fotografie,
většinou ukryté v depozitářích a

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

soukromých sbírkách. O to cennější však je si tuto historii připomínat a práce všech, kteří tak
činí. To nás v dnešním uspěchaném světě jednak přivádí na jiné
myšlenky, jednak je hnací silou

aktivit současníků a inspirací pro
následování.
Výstava mohla vzniknout díky
spolupráci Mgr. Květy Kotkové
ze ZŠ Ivančická, Mgr. Šárky
Kasíkové ze ZŠ Klášterní, Mgr.
Heleny Vančurové, pana Josefa
Braunera a manželů Evy a Bronislava Grunových. Tíhy koordinace, organizace a instalace se
s úspěchem zhostila Mgr. Hana
Prymusová z Muzea Moravský
Krumlov. Město zapůjčilo svou
přes 300 let starou vedutu - širokoúhlé zobrazení tehdejšího
Moravského Krumlova.
Dětem, spolupracovníkům a partnerům výstavy patří poděkování
nás všech, přání mnoha dalších
úspěchů jedněm a vytrvalosti při
uskutečňování myšlenky smysluplné kultury pro všechny druhým.
Výstava potrvá do 21. května
a je otevřena v pondělí až pátek
9.00-12.00 a 12.30-15.30 hodin
a v neděli 14.00-16.00 hodin.
Vstupné je minimální. Všichni
jste srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Mokrý

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

Renault Scénic 1.9 dCi RXE
Rok v. 2001, tach. 136 000 km
STK 04/2012
Cena 123 900 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
Rok v. 2004, tach. 172 800 km
STK 04/2012
Cena 212 000 Kč

Ford Fiesta 1.4 CLX
Rok v. 2004, tach. 69 000 km
STK 04/2012
Cena 118 800 Kč

Mercedes Benz A 180CDI
Rok v. 2004, tach. 111 000 km
STK 03/2012
Cena 234 990 Kč

VW Lupo 1.0i
Rok v. 1998, tach. 77 200 km
STK 04/2012
Cena 68 900 Kč

Mazda 2 1.6i GT
Rok v. 2007, tach. 22 500 km
STK 04/2012
Cena 225 000 Kč

Peugeot 306 1.9 XRD
Rok v. 1994, tach. 223 000 km
STK 03/2011
Cena 25 000 Kč

Lancia Y 1.2i
Rok v. 2003, tach. 118 000 km
STK 04/2012
Cena 79 900 Kč

Mazda CX-7 Emotion 2.2D
a další modely! Rok v. 2009
tach. 500 km, STK 04/2012
Cena 583 000 Kč + DPH

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

Citroën Xsara 1.6 16V
Rok v. 2001, tach. 143 000 km
STK 06/2010
Cena 59 000 Kč

Mazda RX 7 FD
Rok v. 1996, tach. 70 000 km
STK 07/2011
Cena 390 000 Kč

Fiat Panda 1.1i
Rok v. 2004, tach. 38 000 km
STK 09/2011
Cena 103 000 Kč

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

Mazda MX 5 NB 1.8i
Rok v. 1999, tach. 81 000 km
STK 04/2012
Cena 180 000 Kč

Peugeot 206 1.4i 2ks!
Rok v. 2001, tach. 114 000 km
STK 10/2011
Cena 76 500 Kč

Fiat Stilo 1.8 16V Aktive
Rok v. 2003, tach. 85 000 km
STK 03/2012
Cena 109 900 Kč

Citroën C4 2.0 HDi VTR Pack
Rok v. 2005, tach. 76 000 km
STK 04/2012
Cena 215 000 Kč

Fiat Ulysse 2.0 JTD
Rok v. 2003, tach. 136000 km
STK 04/2010
Cena 175 700 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD 3ks!
Rok v. 98-00, tach. 155 000 km
STK 12/2011
Cena od 65 000 Kč

Ford Focus 1.6 TDCi Trend
First Edition, Rok v. 2005
tach. 69 500 km, STK 04/2012
Cena 192 500 Kč

Alfa Romeo 75
Rok v. 1987, tach. 65 000 km
STK 04/2012
Cena 54 000 Kč

Mazda 3 1.6 MCD Komfort
Rok v. 2004, tach. 125 000 km
STK 04/2012
Cena 222 000 Kč

Jeep Grand Cherokee 2.5 TD
Rok v. 1996, tach. 97 000 km
STK 03/2012
Cena 95 000 Kč

Mazda MX 3 1.6i 16V
Rok v. 1993, tach. 137 000 km
STK 12/2011
Cena 31 000 Kč

Mini New Mini 1.6 D
Rok v. 2008, tach. 26 000 km
STK 07/2011
Cena 419 900 Kč

Citroën Évasion 1.9 TD 6 míst
Rok v. 1996, tach. 155 000 km
STK 09/2011
Cena 78 900 Kč

Renault Clio 1.2 RN
Rok v. 1998, tach. 153 300 km
STK 11/2010
Cena 35 000 Kč

Mazda MPV 2.5 TD
Rok v. 1998, tach. 185 000 km
STK 04/2012
Cena 53 000 Kč

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

Peugeot 307 2.0 HDi Comfort Pack
2 ks! Rok v. 2002, tach. 144 000 km
STK 04/2012
Cena 125 500 Kč

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

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

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

Peugeot Partner 1.4i relax
Rok v. 2000, tach. 118 000 km
STK 12/2011
Cena 104 900 Kč

Volvo 960 2.0 Kombi
Rok v. 1991, tach. 156 000 km
STK 01/2012
Cena 49 000 Kč

AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC DUBEN 2010:
PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK
KONTROLA REGENERACE KLIMATIZACÍ
SLEVA 20% NA VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
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Rekonstrukce
panelákové koupelny

Hlásič požáru by neměl chybět v žádné domácnosti!

Co je hlásič požáru? Jednoduchá krabička, která Vám může
zachránit život i majetek.
Existují hlásiče požáru, které
se používají v rámci elektrické požární signalizace (EPS).
Ty jsou predevším používány
ve výrobních a kancelářských
prostorech, obchodních domech
apod. Hlásiče jsou připojeny na
specializovanou ústřednu, která
přijímá signály a předává poplachový signál dál.
Dále existují autonomní hlásiče požáru (kouře). Jedná se o
jednoduché přístroje, které včas
detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou
určeny pro instalaci ve Vašich
domácnostech. Není nutné připojení na ústřednu. O tomto typu
hlásičů Vás chceme podrobněji
informovat.
Jak vlastně hlásiče fungují ?
Instalovaný autonomní hlásič
požáru reaguje např. na výskyt
kouře spuštěním akustického
poplašného signálu. Je napájen
baterií, jejíž životnost je v průměru jeden rok (některé až 10 let).

Je možné propojení vícero hlásičů s tím, že v případě výstražné
reakce jednoho hlásiče jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo
reagující na kouř v garáži spustí
čidlo u Vás v ložnici).
Nákup hlásiče se důrazně
doporučuje realizovat u specializovaného prodejce, výrobek musí
odpovídat platným normám a mít
označení „CE“.
Jaká jsou nejvhodnější místa
pro umístění hlásičů?
Instalace hlásiče je rychlá a
jednoduchá, takže to zvládne
prakticky každý. Stačí k tomu
hmoždinky a běžné nářadí. Při
jejich instalaci postupujte vždy
podle návodu výrobce.
Vhodná umístění:
• v ideálním případě ve všech
obytných místnostech bytu /
domu + garáži,
• v případě montáže jednoho
hlásiče v bytě vždy v centrální
části bytu, např. chodbě (kam ústí
jednotlivé místnosti),
• v místnosti vždy doprostřed
stropu (dle doporučení min. ve
vzdálenosti 60 cm od stěny a ve

výšce max. 6 m od podlahy),
• v bytových domech, ubytovnách
apod. i ve společných prostorech
každého podlaží domu,
• v místech s předpokládaným
vznikem požáru (garáže, dílny).
Nevhodná umístění:
• prašné a vlhké prostory (kuchyně, koupelny),
• blízkost ventilátorů, tepelných
zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
• vrcholy půdních prostorů střech
tvaru „A”,
• prostory s vysokou koncentrací
cigaretového kouře, výparů barev
a výfukových plynů.
Pozor na připálená jídla při
vaření - méně kvalitní hlásiče
reagují i na tyto zplodiny!!!
Proč si hlásič pořídit:
• včasná detekce vznikajícího
požáru • upozornění pomocí
zabudované sirény • možnost
uhašení požáru v jeho zárodku
• možnost včasné záchrany
Vašeho života a majetku •
napájení baterií (vhodné i pro
prostory bez elektrické sítě) •
možnost propojení vícero hlásičů
• jednoduchá a rychlá instalace

• dostupná pořizovací cena (cca
od 200 Kč) • možnost výběru
typu hlásiče dle Vaší potřeby •
možnost jednoduše svépomocí
provést kontrolu funkčnosti
Je hlásič povinný?
Na základě vyhl. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být
domácnosti ve všech nových
objektech (rodinné domy, byty
v bytových domech, ubytovny,
zdravotnická zařízení) od 1. 7.
2008 vybaveny autonomními
hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min.
1 kus hasicího přístroje s hasicí
schopností nejméně 34A). Tento
požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této
vyhlášky, avšak doporučujeme
instalaci hlásičů i ve Vašich domácnostech!
V případě, že si pořizujete hlásič do staršího domu nebo bytu,
doporučujeme současně i pořízení přenosného hasicího přístroje.
Pamatujte: „Je lepší, když Vás
budí hlásič nežli hasič!“
/zdroj: Hasičský záchranný sbor JMK/

Rekonstrukce koupelny je stavební zásah do vašeho obytného interiéru, a pokud nemáte možnost přestěhovat rodinu například ke tchýni,
budete muset několik dní žít takříkajíc jako v kempu. Není možné říct,
jak dlouho přestavba koupelny trvá, neboť je to proces přirozeně odvislý od druhu a velikosti koupelny.
Prvním krokem před zahájením rekonstrukce je zcela jistě výběr a
zakoupení koupelny nové. S tím souvisí také sjednání montáže a dopravy a zde se může objevit první problém. Pamatujte, že při přestavbě
může vznikat množství odpadu, který bude potřeba odstranit.

Při práci s otevřeným ohněm si hlavně pamatujte:
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku,
krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin.
S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného
ohně, jako jsou svíčky nebo teplomet, nenechte hořet bez dozoru,
umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových
košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v
posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených
množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy,...)
Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout el.
spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený
oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.

ZEDNICKÉ PRÁCE
ZATEPLENÍ BUDOV
REKONSTRUKCE KOUPELEN
VÝSTAVBA RD NA KLÍČ
Pavel Chylík • tel.: 733 546 629
Husova 1264, Moravský Krumlov
www.chylik.eu • chylik74@seznam.cz

Ujistěte se, že montážní a stavební firma, kterou budete mít sjednanou i na vybourání a zrušení staré koupelny, má zajištěný odvoz
odpadu a suti. Pokud ne, bude to na vás.
Cena přestavby je pochopitelně nejen cenou nového vybavení, ale
značnou roli v ní hraje také práce řemeslníků. V podstatě v každém
koupelnovém studiu nabízejí k nové koupelně také její montáž. Montáž
však není totéž co přestavba, a pokud si najmete „montážníky“, nenajímáte si stavební dělníky připravené k bourání a úpravě koupelny pro
instalaci nové vany, umyvadla, toalety atp.
Pokud je vaše koupelna v bytě a byt v paneláku, pak jistě stojí za to
dát např. na vchodové dveře ceduli, prostřednictvím které se omluvíte
/tep/
sousedům za nepořádek na chodbě a hlavně za hluk.

SATELITY - ANTÉNY
» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků od 3.690 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Josef Reiter

mobil: 604 233 397
tel./fax: 515 323 250
josef.reiter@volny.cz
Kancelář: Nádražní 720
Moravský Krumlov
Sídlo firmy:
Petrovice 63

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
tel.: 515 333 121, 515 334 276

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

• SADBA ZELENINY - salát, brokolice, květák,
kapusta, celer, zelí, jahody, okurky, rajčata, ..
• BYLINKY A KOŘENÍ - hrnkové - od 15 Kč
• KVĚTINY - muškáty, surfinie, karafiáty,
bacopa, petunie, fuchsie, hvozdík, ...
ŘENO
• VAZBY KYTIC - svatební,
OTEV
Ě
pohřební, příležitostní
V
NO

OPRAVY ELEKTRONIKY

Polánka u M. Krumlova (naproti hospodě)
Tel.: 606 406 060 • AŽ DO KONCE ČERVNA
OTEVŘENO PO - NE 8 - 17 hod., vč. svátků
www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

DŘEVO

televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

KŘÍŽ Jiří provádí:

TRUHLÁŘSTVÍ

Zahradnictví u Buršíků

» zednické práce
» stavby a rekonstrukce RD
» tesařské a pokryvačské práce
» dodávky a montáže oken, dveří PVC,
střešních oken Velux, včetně doplňků

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

telefon: 603 50 90 80
e-mail: jkkriz@seznam.cz

603 576 656

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

STAVEBNINY Milan Řezáč
UCELENÝ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ PROTI HMYZU
PŘI PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU - SLEVA 10 %
NALEZNETE NÁS NA NOVÉ ADRESE:
Dvořákova 638 (bývalý závod Piana), Moravský Krumlov
Info na tel.: 515 322 292, 603 831 302, e-mail: milan.rezac@seznam.cz
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PRODEJNY:
MORAVSKÝ KRUMLOV

dům - stavba - zahrada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

široký sortiment stavebního materiálu
OSB desky, střešní latě, palubky
okapy Zn, Cu
interierové dveře a obložkové zárubně MASONITE
substráty, mulčovací kůra, topné brikety
zahradní nářadí, FISKARS
plastová okna a parapety
NOVĚ venkovní vymývané květináče, palisády
štěrky, písky, oblázky
poradenství, cenové nabídky, rozvoz materiálů
a skládání hydraulickou rukou

DUBNOVÁ na bednící tvárnice a základní
zámkovou dlažbu PREFA
AKCE

Dvořákova 639
tel: 515 323 320
e-mail: moravskykrumlov
@stavebninytrade.cz

DOLNÍ KOUNICE

Karlovská 7
tel.: 546 421 910
e-mail: dolnikounice
@stavebninytrade.cz
www.stavebninytrade.cz
otevřeno:
každý všední den
od 7 do 17 hodin,
v sobotu
od 7 do 13 hodin

» ruční elektrické nářadí Fiskars
» STAVEBNÍ MATERIÁLY,
» půjčovna elektrického nářadí
nářadí a ochrané pomůcky
» substráty, osiva, hnojiva, top. brikety
» široký sortiment spojov. materiálů
» plovoucí podlahy, lišty, OSB desky » štěrky, písky, oblázky
» rozvoz materiálu včetně skládání
» interierové dveře a obložkové
hydraulickou rukou
zárubně MASONITE
» poradenství a cenové nabídky
» NOVĚ plastová okna skladem,
venkovní, vnitřní parapety
DUBNOVÁ na bednící tvárnice a základní
» zahradní technika
zámkovou dlažbu PREFA
AKCE

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
fax: 546 434 381
info@stavebninyplus.cz

prodejna Ivančice
Na Brněnce 28
tel.: 515 532 899

NABÍDKA

prodejna M. Krumlov
OD Jednota
tel.: 515 324 587

NA DUBEN 2010
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REGÁL ZÁVĚSNÝ
1.570,-

1.255,-

KOMODA

REGÁL

4.250,-

2.235,-

3.400,-

Jana Schwarze 4 • 664 91 IVANČICE, tel./fax: 546 434 370
mobil: 603 833 560 • e-mail: obchod@alphagroup.cz

1.785,-

modulový systém MEZO

09.04.2010
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Stavební firma

Lubomír VALDA
ČSN EN ISO 9001 : 2001

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

• budování vodovodních a kanalizačních
sítí a jejich objektů
• vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
• stavba rodinných domů na klíč
• rekonstrukce staveb všeho druhu
• opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
• pokládání všech druhů betonové dlažby
• meliorační práce
• kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
• rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
• veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
/projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/
Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz

671 42 Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427
mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz
http://www.volny.cz/mirysavy

• Komplexní občanská a bytová výstavba
• Kompletní průmyslová výstavba
• Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
zpevněné plochy, chodníky, komunikace
• Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény
• Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
• Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
• Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
• Nákladní doprava
• Prodej stavebního materiálu
• Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka
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FASÁDY • POLYSTYREN
STAVEBNÍ CHEMIE CERESIT
Fasádní polystyren
Polystyren do podlah
Extrudovaný polystyren
Lepící a armovací tmely
Rohové profily s tkaninou
Sklovláknité tkaniny „VERTEX“
Hmoždinky talířové, zatloukací
Fasádní omítky

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové
Přechodové profily
Soklové profily
Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu
Ukončovací profily
Schodové profily

PRODEJNA A SKLAD V NOVÝCH PROSTORECH
Moravský Krumlov • Na Kačence 406 (bývalý areál Plemenářů)

Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229 • provozní doba: Po-Pá 8.00-16.30, So 8.00-11.00

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

SLEDUJTE NAŠI LETÁKOVOU AKCI !!
VYJÍMÁME:
Tondach, Brněnka 14, taška základní
Keratherm 30 P+D
Dlažba zámková 20/10/6

14,90 Kč/ks
21,90 Kč/ks
199,00 Kč/m2

Akce je platná ve dnech 8. - 17. dubna 2010 nebo do vyprodání zásob.

Sportovní batoh za odpověď, kterou naleznete
na našich webových stránkách: www.belin.cz
Ve kterém roce byla založeno firma Belin spol. s r.o.
Technické poradenství, výpočty materiálů a kalkulace zdarma.
Doprava materiálu a skládání hydraulickou rukou.

STAVEBNINY, JAK MAJÍ BÝT.

09.04.2010

TEXAPO

Sdružení Vlček • Radniční 2, 671 72 Miroslav

ROZVOZ A POKLÁDKA
KOBERCŮ, LINOLEA A PVC

!!! ZDARMA !!!

- 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

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

!!! JARNÍ SLEVY !!!

BAZÉNY VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646 • mobil: 777 123 750
www.bazeny-valla.cz • e-mail: vallak@seznam.cz

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

VKA
O
R
A
V
T
OTOVÁ
L
Á
P
OSTRAN
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
Á JEDN
N
A
P
Í
T
Š
S HYDRAULICKOU RUKOU
Kč/ks
,
5
4
Á
Provozovna Moravský Krumlov
ŠED
010.
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459

e dubna

konc
Platí do

2

tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

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

JMK elektro s.r.o.

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, ...
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

Firma GODY s.r.o.
vodoinstalatérství
topenářství

Nabízí poradenskou a montážní
činnost v těchto oborech:
•
•
•
•

topení a vodoinstalace
klimatizace
tepelná čerpadla
fotovoltaické elektrárny
pro rodinné domy
• domácí úpravny vody
• projektové dokumentace
• revize a provozní zkoušky

Pod Zámkem 207
672 01 Moravský Krumlov
mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz
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Vynikající úspěch ivančické studentky Lucie Kadlecové Svátky jara v Oslavanech
Jak moc si můžeme „nerozumět“ aneb „Moraváci“ versus
Češi. Tak zněl název literární práce Lucie Kadlecové, žačky kvinty
A, Gymnázia Jana Blahoslava
v Ivančicích. Tato práce byla
vyhodnocena jako druhá nejlepší
v České republice v literární soutěži pro středoškoláky. Práce hodnotila komise složená z předních
českých spisovatelů a novinářů,
jejím předsedou byl známý fejetonista Rudolf Křesťan.
Do republikového finále bylo
odbornou porotou vybráno 27
soutěžících - středoškolských
studentů do druhého ročníku.
Soutěže se zúčastnilo více dívek,
chlapci byli v menšině.
Autorka ve své práci poukazuje na skutečnost, že i v
rámci jednoho jazyka mají lidé
občas potíže se domluvit, protože existují nářečí a nadnářeční
celky. Nikoho v běžném životě
nenapadne, že lidé stejné země
by si nemuseli „rozumět“. Mladá autorka vychází z vlastních
zkušeností, které získala při setkání s českými dětmi, a ve své
práci uvádí příklady, kdy slova
běžně na Moravě používaná
byla nepochopena v Čechách.

Již takový šufánek, jinak spisovná naběračka polévky, způsobil v českém prostředí malé
nedorozumění. A kdo by chtěl
poznat více takových rozdílů,
ať si otevře 1. internetový moravsko – český slovník a může
porovnávat rozdíly v názvech
několika tisíc stejných předmětů
nebo činností.
Závěr práce citujeme: „Když se
podívám na rozsah tohoto slovníku, tak mi přijde dost podivné,
že se vůbec my, český národ,
domluvíme. A když se mnohdy
nedomluvíme ani my, občané jedné republiky a uživatelé jednoho
jazyka, jak se pak má domluvit
celá Evropa?“
Mimo tuto práci musíme připomenout, že na jižní Moravě běžně
používáme řadu výrazů, dnes již
tak vžitých, že je pokládáme za
spisovné ačkoliv spisovné nejsou.
Je to pozůstatek z doby našich
předků, kteří ovlivnili rakouskou
němčinu např. ve Vídni a naopak
slova zkomolená z němčiny přenesli na Moravu. A také „brněnské hantec“ a jeho slovník je na
internetu. Můžeme se přesvědčit,
že jeho výrazy jsou nepochopitelné pro Moraváky v blízkosti

Výstava drahokamů
/Oslavany/ V Oslavanech se uskuteční II. ročník Mezinárodní
prodejní výstavy minerálů, drahých kamenů a šperků. Vášniví vystavovatelé a prodejci se sjedou nejen ze všech koutů České republiky,
ale přijede i několik zástupců ze zahraničí (Rakousko, Polsko, Rusko,
Maďarsko...). Tak jako v loňském roce, kdy byla výstava velice zdařilá
a přilákala tisíce návštěvníků do Oslavan, bude i letos co nabídnout
z nevšední krásy přírodnin, polodrahokamů, šperků, fosilií, minerálů...
Výstava bude probíhat v rozsáhlých prostorách Kulturního střediska
Oslavany (Dělnický dům) od 17. do 18. dubna. Otevřeno bude v sobotu
17. dubna od 10 do 20 hodin, v neděli 18. dubna od 10 do 18 hodin.

Brna, natož pro vzdálenější Čechy. Základní vojenskou službu
jsem absolvoval na Slovensku a
mohl bych uvést řadu případů,
kdy jsme se nemohli domluvit
a muselo nastat předvádění. Tak
se Slováci divili, že jejich klíněc

Kraj přispěje na nové
fotbalové branky
Ještě letos by měl být spuštěn
projekt „Jihomoravská branka“,
který spočívá ve výměně fotbalových branek pro mládežnický
fotbal za nové bezpečné typy
z kompozitních materiálů, jež
výrazně zvýší bezpečnost na hřištích. Dohodl se na tom hejtman

cích. Nositelem tohoto projektu
je obec Bory. Naše obecní komunita se umístila na 1. místě v kraji
v celkovém pořadí šestá ze 17
obcí. Díky tomu jsme se mohli přidat k projektu Tranfer know - how,
v jehož rámci nyní probíhá školení
obecního koordinátora - paní Evy
Jarošové, které bude zakončeno
v červnu 2010. Toto školení je
hrazeno z Evropské unie
A co vlastně komunitní škola v
praxi znamená?
Je odlišná od škol ostatních.
Zatímco dopoledne slouží jako
každá jiná škola dětem, odpoledne a večer se proměňuje v centrum kulturního a společenského

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.

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!!!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
do 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!!!

Hašek s šéfem jihomoravského
výboru ČMFS Pavlem Blahou.
Krajský radní pro sport Miloš Šifalda zároveň začne připravovat
konkrétní smlouvu mezi JMK a
ČMFS, která bude řešit víceletou
rámcovou spolupráci s jihomoravským fotbalem.
/abé/

FMX se jel na výstavišti
Premiérový ročník Freestyle
Motocross Race se uskutečnil
na Brněnském výstavišti. Závod
se skládal ze soutěže o „Nejlepší
jízdu“, která trvala 90 sekund pro
každého jezdce a po jejím skončení se výkon hodnotil diváckým
aplausem, jenž byl měřen hlukoměrem. „Nejlepší skok“ je druhá
část programu. Každý jezdec
předvedl postupně své tři nejlepší
skoky, které hodnotila odborná
porota. Třetí a závěrečný díl se nazývá „Freestyle superkros závod“,
kde se dva jezdci utkali společně
v závodě na jedno kolo. Finálová
jízda byla vypsána na dvě kola.
Již v dopoledním tréninku se
bohužel zranil Petr Kuchař, který
musel zůstat v nemocnici a závodů se tak nezúčastnil. Odpolední
Nejlepší jízdu vyhrál Martin Koreň před Liborem Podmolem a

Představujeme: Komunitní škola při ZŠ
a MŠ Suchohrdly u Miroslavi o. s.
Komunitní škola byla jako
občanské sdružení založena na
podzim roku 2009. Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství
v obci Suchohrdly u Miroslavi a
jeho okolí jako základní článek
vzdělávání dospělých. Dále pak
podpora základní a mateřské školy směřující ke zlepšení výuky,
k vytvoření zdravého a tvůrčího
prostředí školy, včetně dalších
forem mimoškolního vzdělávání
a aktivit dětí.
V červnu loňského roku proběhla v obci Suchohrdly studie připravenosti obcí v rámci projektu
Transfer know – how a budování
mezisektorového partnerství v ob-

je náš hřebík (na Záhoří hrebík) a
naopak náš kartáč, tak často používaný při pulírovámí půllitráků,
je jejich kefa. Je výraz „půllitráky“ spisovný?
Jiří Široký, použit pramen:
Ivančický zpravodaj č. 4/2010

života, kde se lidé všech generací
vzdělávájí, odpočívají, baví se,
sportují nebo se jen tak scházejí. Jejím cílem je školu otevřít,
zpřístupnit všem. Navíc je jejím
cílem začlenit všechny lidi, spolky a organizace, aby se podíleli
na celkovém rozvoji obce. Komunitní škola je nepolitickým a
nezávislým sdružením.
Jaké akce v rámci komunitní
školy probíhají?
V současné době funguje v naší obci v rámci komunitní školy
cvičení pro ženy a Centrum pro
maminky s dětmi Duhový Tulipánek, Angličtina pro nejmenší.
Od začátku příštího školního roku
bychom však chtěli naši nabídku
dále rozšířit, a to dle zájmu a potřeb občanů, například o anglický
jazyk pro dospělé, počítačové
kurzy aj. aktivity podporující
kulturní život v naší obci. Během
května budou k dispozici dotazníky, které budou zároveň sloužit
jako přihlášky, na jejichž základě
zjistíme, o které kurzy by byl zájem. Tak, aby se komunitní škola
mohla na začátku nového školního roku naplno rozběhnout.
Jak je komunitní škola v Suchohrdlech financována?
Jako klasická nezisková organizace je KŠ financována z
členských příspěvků, darů od
fyzických a právnických osob,
dotací, z příjmů s vlastní činnosti, veřejných sbírek (maminky si
udělaly veřejnou sbírku na vybavení centra Duhový Tulipánek:
hračky, sedátka, hrníčky na kávu
aj.). Významným prvkem je také
dobrovolnická práce.
Více informací získáte na
www.kcsuchohrdly.estranky.cz
nebo Vám je podá paní Eva
Jarošová, koordinátorka Komunitní školy a obce. Její email:
evcajaroska@seznam.cz. /abé/

Petrem Pilátem. Večer zvítězilí
Alastair Sayer, druhý byl Pilát
a třetí Podmol. Nejlepší skok
vyhrál dvakrát Libor Podmol,
dvojité stříbro si odvezl Petr Pilát.
Třetí místo patřilo odpoledne Sayerovi a večer Lukáši Weisemu.

Dotace
sportovcům
Oslavanské zastupitelstvo
schválilo na svém veřejném
zasedání poskytnutí finanční
dotace Tělovýchovné jednotě Oslavany. Dotace bude
v celkové výši 100.000 korun a bude určena na údržbu
a provoz sportovního areálu,
údržbu travnaté plochy hřiště
a pokrytí výdajů na energie
v kabinách a herně stolního
tenisu.
Petr Sláma

/Oslavany/ Jarní počasí přálo pořadatelům akce nazvané Dětský
den aneb „Vítání jara“, která se konala dne 4. dubna 2010 na zámku
v Oslavanech. V zámecké zahradě byla pro nejmenší oslavanské občany nachystaná celé řada atrakcí, které prověřily fyzickou zdatnost
dětí. A ty soutěžili s nadšením. Možná také proto, že pro ně byla v cíli
nachystána celá řada pěkných cen. Občerstvení bylo zdarma. Komu
vděčí obyvatelé Oslavan za dobře připravenou akci? Světe div se.
Místní organizaci ČSSD v čele s její energickou předsedkyní Ing.
Naděždou Špiříkovou. Ono je vidět, že když se chce, všechno jde.
Nemusí se pouze mlátit prázdná politická sláma po hospodách a řídit
politiku u piva, jak je to v této zemi blahým zvykem. Místo toho se
může připravit i akce pro děti. Jsem jen žádostiv, co místní organizace
politických stran připraví dětem k 1. červnu.
/Petr Sláma/

I. Přehlídka dechových
hudeb v Krumlově

Město Moravský Krumlov, Městské kulturní středisko, hudební skupina DREAMS BAND a občanské sdružení POSPOLU MK pořádají
o pouťové neděli 9. května 2010 v areálu dolního zámeckého parku
I. Přehlídku regionálních dechových hudeb. Účast přislíbily kapely
Venkovanka, Skaláci, Petrovanka, Naše kapela a Rouchovanka.
Začátek je ve 14.00 hodin. Záštitu nad akcí převzal starosta města
Ing. Mokrý. Upřímně zveme všechny příznivce dechovky. V případě
špatného počasí se přehlídka přesune do kinosálu.
Jiří Jelínek

Obrazy války a vítězství
ve fotografiích

Slavnostní vernisáží ve foyer budovy Krajského úřadu JMK začala
ve čtvrtek 25. března výstava fotografií „65 obrazů války a vítězství“.
Výstavu společně zahájili generální konzul Ruské federace v Brně Valerij Děrgačev a hejtman Michal Hašek. Snímky, které zde byly k vidění do 8. dubna, byly pořízeny během druhé světové války sovětskými
válečnými fotoreportéry. Značná část expozice je věnována společné
bojové cestě Rudé armády a prvního Československého armádního
sboru, který se aktivně účastnil osvobozování vlasti.
„Je symbolické, že tato výstava začíná právě dnes, v den výročí
zahájení bratislavsko-brněnské operace, která vedla před 65 lety k
osvobození jižní Moravy,“ řekl generální konzul Děrgačev a poděkoval představitelům kraje za pomoc při organizaci výstavy. Hejtman
Hašek přivítal mezi účastníky vernisáže zejména válečné veterány,
kteří nasazovali své životy v boji proti nacistické agresi. „V příštích
týdnech budu mít možnost žijícím veteránům poděkovat osobně - na
slavnostním koncertě v Janáčkově divadle a při setkání zde v budově
krajského úřadu, kdy převezmou z rukou pana generálního konzula
Děrgačeva jubilejní medaile,“ uvedl hejtman Hašek.
/abé/
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Moravský Krumlov pořádá:

LETNÍ TÁBOR „FLINSTOUNOVI

v lokalitě NESMĚŘ od 17. července - 24. července 2010.
Účastníky čeká soutěžení, spousta her, výtvarné činnosti, tanec
a mnoho dalšího, a to vše v duchu rodiny „Flinstounových“. Doba
kamenná vůbec nebyla nuda! Ubytování ve 4-lůžkových chatkách,
strava 5 x denně, doprava zdarma. Cena pro členy DDM: 2.500 Kč,
ostatní: 2.600 Kč, záloha: 1.000 Kč (nutno uhradit do 15. května
2010 v kanceláři DDM Moravský Krumlov). Přihlášky k vyzvednutí
v kanceláři DDM nebo k vytisknutí na: www.domecekmk.cz.

TŘÍDENNÍ TÁBOR V SEDLE

od 1. července - 3. července 2010.
Tři dny pestrých aktivit, které nás zavedou do okolní přírody
Krumlova a Ivančic. Hry, soutěže a hlavně jízda na koni jsou náplní
tohoto letního putovního tábora. Stravování a ubytování zajištěno.
Začátek: 1. července 2010 v 10.00 hod., konec: 3. července 2010
do 12.00 hod., cena: 400 Kč. Přihlášky v kanceláři DDM nebo
k vytisknutí na: www.domecekmk.cz.

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.

T. S. ŠTĚPÁNEK POŘÁDÁ JIŽ X.

DĚTSKÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ

od 3. července - 16. července 2010.
Cena činí: 3.600 Kč.
Tábor je v překrásné přírodě obklopen lesy a rybníky. Děti od 14 let
po domluvě možnost cykloturistiky. Zaměření tábora: V zemi Pána
prstenu. V ceně: strava 5 x denně, pojištění, ubytování, doprava.
Náplní tábora: výlety do okolí, oddílové táborové soutěže, koupání
a jiná táborová činnost, celotáborová hra. Bližší info: pan Martin
Černý, tel.: 603 962 727, pan Zdeněk Žalud, tel.: 604 149 187,
taboroslavany.ic.cz. Přihlášky na adrese: Martin Černý, Komenského
9, 664 12 Oslavany. Na požádání Vám přihlášky rádi zašleme.

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

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: 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.

Město Dolní Kounice, obce Mělčany, Moravské Bránice,
Němčičky, Nové Bránice, Pravlov a Český zahrádkářský svaz
Dolní Kounice pořádají

„
„SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ
SLAVNOSTI

ve středu 5. května 2010 v 18.15 hodin.
Tradiční mše k poctě sv. GOTHARDA - poutní kostel sv. Antonína,
sobota 8. května 2010 od 13.00 hodin - 22.00 hodin přehlídka
a degustace vín, ukázka tradičních řemesel a výrobků spojených s
vinařstvím, prodej gastronomických specialit ze zvěřiny a místních
uzenářských výrobků. V letošním roce je nabídka rozšířena
o prodej ovčích sýrů, kysaného zelí a včelařských výrobků z
partnerského slovenského města Stupavy. Dolní Kounice,
Masarykovo náměstí. Vstupné: 200 Kč. Přehlídka a degustace vín
od více než 100 vinařů. Vystoupení pěveckého sboru Mužáci,
Cimbálové muziky Slováckého krúžku, folkórního souboru
Rozmarýnek, vystoupení střelecké skupiny Střelci sv. Gotharda.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Konec cikánské
komunity v Oslavanech
Již v červnu 1939, tedy nedlouho po okupaci Československé
republiky, byly vyhotoveny seznamy osob „práce se štítících,
které dovršily 18 let a nemohou
se prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu“.
V těchto seznamech nebyli
uvedeni pouze Cikáni, naopak
převládaly další osoby, například notoričtí zahaleči, tuláci,
hazardní hráči, prostitutky apod.
K výchově těchto osob zřídilo
ministerstvo vnitra v srpnu 1940
pracovní tábory. Na Moravě
to bylo v blízkosti Hodonína u
Kunštátu. Tábor se skládal ze tří
dřevěných baráků a příslušenství
(kuchyně, hospodářská budova
apod.), celý tábor byl obehnán
plotem z ostnatého drátu.
Ihned po vydání Vládního
nařízení o kárných pracovních
táborech se obrátilo ministerstvo
vnitra na zemské úřady o podání
zprávy o počtech Cikánů, kteří
připadali v úvahu pro zařazení
do tábora. Jednalo se především o
osoby, které neuposlechly zákazu
kočování, nejevily zájem o práci
a dopouštěly se trestných činů.
Ke konci srpna 1940 bylo již v
táboře 96 osob, z toho 20 osob
cikánského původu.
Z Oslavan byli 11. dubna 1940
uvedeni pro zařazení do kárného
pracovního tábora jako první Valentin Daniel (nar. 4. února 1903),
Alois Daniel (nar. 23. října 1901)
a Florián Malik (nar. 4. února
1912). Počet osob v táboře se
zvyšoval a k 1. květnu 1941 bylo
v táboře internováno 206 osob,
z toho 45 cikánského původu. To
byl nejvyšší počet Cikánů za období srpen 1940 - červenec 1942.
Smysl kárného pracovního
tábora objasnil tehdejší ministr
vnitra na konferenci 10. ledna
1942: „Dospěl jsem po bedlivém
uvažování k tomu, že zde platí
jedno - strach. Kárný pracovní
tábor musí být pro toho člověka
něčím, že pouhá představa o tom,
že by tam musil jíti ještě jednou,
musí v něm zatajiti dech.“
K uskutečnění těchto záměrů
sloužila především drakonická
kázeňská opatření. Druhým a
hlavním prostředkem k vyvolání
obav z návratu do tábora byla těžká, fyzická práce, která vyžadovala krajní vypětí sil. Ponechme
opět promluvit pana ministra: „Z
této práce musí přijít tak unaven,
že již nebude schopný něco dělat.
Musí být absolutně vyčerpán.“
Pro osoby, které byly navyklé
na dřívější zahálčivý život a volný pobyt, byla přítomnost v táboře pohromou, musely se podrobit
disciplině a zúčastnit se tvrdé
práce. Počty internovaných osob
naznačují, že se nejednalo o cikánský kárný a pracovní tábor, protože
Cikáni v něm byli v menšině.
V průběhu července 1942 byl
kárný pracovní tábor v Hodoníně
u Kunštátu zlikvidován. Nevíme,
zda vězňové již byli převychováni a propuštěni nebo zda byli
odsunuti do jiných táborů. K 31.
červenci zůstalo v táboře pouze
7 Cikánů, kteří se stali prvními
obyvateli cikánského tábora.
Nezastřená rasová perzekuce
Cikánů nastala po vydání vládního nařízení o preventivním
potírání zločinnosti z 9. března
1942 a z rozkazu Generálního

ředitele neuniformované policie
„o potírání takzvaného cikánského zlořádu“ z 10. července 1942.
Na základě těchto nařízení byl
proveden podrobný soupis všech
Cikánů a cikánských míšenců. Ti
z nich, kteří byli bez zaměstnání
a měli předpoklady pro uvalení
policejní preventivní vazby, byli
i se svými rodinami zavlečeni do
cikánských táborů, otevřených
1. srpna 1942 na místě bývalých
kárných pracovních táborů.
Už od 2. srpna 1942 byli do
tábora v Hodoníně u Kunštátu
dopravováni jednotlivci i celé
cikánské rodiny. Z oslavanských
Cikánů bylo deportováno 4. srpna
1942 celkem 54 osob, z nichž
29 bylo ještě v srpnu propuštěno.
V táboře k 31. srpnu tedy zůstalo
25 osob z Oslavan. Koncem srpna bylo již v táboře 1.221 vězňů.
Jestliže si uvědomíme, že tábor
mohl umístit pouze 300 osob, pak
počet cikánských rodin překročil
ubytovací možnosti tábora. Základnu tvořily barákové stavby
bývalého kárného pracovního
tábora, k nimž byly postupně
přistavovány nové obytné baráky, izolační barák a příslušenství

Pamětní deska před vchodem do Městského úřadu v Oslavanech

týkající se hygieny. Večerka byla
stanovena v létě na 21. hodinu (v
zimě ve 20 hodin). Po večerce se
musela zhasnout všechna světla
a každé porušení nočního klidu
bylo trestné. Velmi bylo omezeno spojení vězňů s vnějším světem. Návštěvy a opuštění tábora
se zásadně zakazovaly. Jakýkoliv přestupek proti táborovému
řádu měl za následek tvrdý trest,
nejčastěji bití.
Zdravotní stav vězňů byl velice
špatný. Vězňové byli neuvěřitelně špinaví, zavšivení, vyhladovělí a také postiženi četnými
nakažlivými nemocemi, které se
epidemicky vyskytovaly. Špatnou

Současný pohled do bývalé cikánské osady

Přístavbami se zvýšila ubytovací
kapacita až na 800 vězňů.
Muži, ženy a děti byli do
cikánského tábora dopravováni
proto, aby bylo možné vyloučit
Cikány a cikánské míšence „ze
společnosti a vychovat je k práci,
pořádku a kázni“. Proto platil pro
všechny vězně, bez rozdílu věku,
přísný táborový řád. Po lékařské
prohlídce a ošacení byli vězňové
rozděleni do tří skupin: muži od
14 let, ženy od 14 let a děti mladší
14 let. Každá z těchto skupin byla
v táboře ubytována samostatně.
Na ubikacích byl vězeňský dohlížecí personál, který odpovídal za
kázeň, čistotu a pořádek. Budíček
začínal v létě v 5 hodin (v zimě
v 6 hodin). Snídaně se vydávala
nejprve práce schopným vězňům
a po snídani odcházely jednotlivé
pracovní skupiny na stavbu silnic, do kamenolomu nebo na jiné
těžké práce mimo tábor. Pracovní
doba trvala nejméně 10 hodin
s polední přestávkou na oběd.
Po návratu z práce dostali
vězňové večeři, museli si upravit
oděv a obuv a dodržovat nařízení

zdravotní situaci vězňů zhoršoval
trvalý nedostatek potravin a velmi špatné stravování. Přeplněné
baráky vytvořily podmínky pro
hromadné rozšíření nakažlivých
nemocí, nejvíce nebezpečnou
byla epidemie břišního tyfu koncem roku 1942 a počátkem roku
1943. Všichni nemocní byli izolováni, a přesto se epidemie šířila
dále. Proto byl tábor hermeticky
uzavřen. Tato karanténa trvala od
17. února 1943 až do likvidace
tábora. Důsledkem těchto poměrů byla vysoká úmrtnost vězňů
- od 26. srpna 1942 do 23. srpna
1943 zde zemřelo 194 vězňů. Po
snížení počtu vězňů vlivem vysoké nemocnosti a úmrtnosti byli
vězňové transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi.
První z transportů byl vypraven
7. prosince 1942 a byl sestaven ze
46 mužů a 29 žen.
Na základě výnosu ze 16. prosince 1942 a prováděcích nařízení
Hlavního říšského bezpečnostního úřadu ze dne 29. ledna 1943
byla shromážděna data o počtu
Cikánů, kteří dosud žili na svo-

bodě a kteří měli být hromadně
zavlečeni do cikánského tábora
v Osvětimi nebo Birkenau.
Podle tohoto statistického
šetření žilo v Oslavanech 69 rasově čistých Cikánů a 4 cikánští
míšenci. Z tohoto počtu bylo
16 mužů, 29 žen, 21 dětí do 14
roků, 7 mladistvých. Většina z
uvedeného počtu byla 7. března
1943 transportována do Brna a
odtud do Osvětimi. Drastické bylo
ubytování v Brně v městských jatkách před sestavením transportu.
Bývalé chlévy znečiště hnojem
bez hygienického vybavení dávaly
tušit hrůzy příštích dnů. Druhá,
menší část oslavanských Cikánů
byla do Osvětimi odvezena 7.
května 1943. Po těchto deportacích zůstali v oslavanské cikánské
osadě pouze Antonín, Anděla,
Anna, Božena a Vlasta Danielové,
dále Zdeněk Daniel (nar. 1929),
Jan Daniel (nar. 1933) a Vlasta
Malíková (nar. 1931).
Druhý hromadný transport byl
vypraven z Hodonína u Kunštátu dne 21. srpna 1943 a byli v
něm prakticky všichni členové
Cikánského tábora. Odsunem
vězňů do Osvětimi končí historie
Cikánského tábora v Hodoníně u
Kunštátu. K 1. prosinci 1943 byl
tábor úplně zlikvidován.
O dalších osudech moravských
Cikánů je jen málo informací.
Vězňové z Hodonína u Kunštátu
byli umístěni v tzv. rodinném
cikánském táboře a postupně
umírali na vysílení, nakažlivé
nemoci nebo byli usmrceni v
plynových komorách. Osvětim
se stala pohřebištěm evropských
Cikánů. Za jeho sedmnáctiměsíční existence zde zahynulo 19.833
mužů, žen a dětí, z toho asi 5.000
obětí z českých zemí. Existence
rodinného cikánského tábora v
Osvětimi byla ukončena v noci ze
2. na 3. srpna 1944, kdy bylo zavražděno v plynových komorách
posledních 2.897 osob, převážně
práce neschopných vězňů a matek s malými dětmi.
Na pamětní desce před vchodem do Městského úřadu v Oslavanech je uvedeno 80 jmen osob
cikánského původu, převážně
rodiny Danielových, dále 7 jmen
obyvatel židovského původu.
Všichni byli zavražděni jako oběti zrůdné nacistické teorie.
Široký Jiří, tel.: 776 654 494
-------------------------------------POUŽITÁ LITERATURA:
• Nečas Ctibor, Cikánský tábor v Oslavanech, Sborník Jižní
Morava 1977 • Nečas Ctibor,
Cikánský tábor v Hodoníně u
Kunštátu v letech 1940 a 1943,
VVM 3/73 a VVM 1/74 • Nečas
Ctibor, Rómové v České republice včera a dnes, Vydavatelství
Univerzity Palackého, Olomouc
1995 • OKNO - různá čísla
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KULTURNÍ PROGRAMY 12. 04. - 25. 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
• 13.4. v 9.00 hod. a v 11.00 hod. - „DO IT YOURSELF“ Theatre - školní
pořad, kinosál Moravský Krumlov.
• 14.4. od 9.00 - 15.30 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZUŠ MK.
• 15.4. - „O RYTÍŘI BOJANOVI“ - hrají herci DS BEZGEST Moravský
Krumlov - kinosál M. Krumlov. Dopoledne pro školy, pro veřejnost od 19.00
hod. Vstupné: 50 Kč. Předprodej vstupenek na IC od 15.3., tel.: 515 321 064.
• 16.4. - „O RYTÍŘI BOJANOVI“ - pro veřejnost od 19.00 hod., kinosál M.
Krumlov. Vstupné: 50 Kč.
• 16.4. v 16.00 hod. - POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
A ZVĚŘINOVÝMI SPECIALITAMI v hotelu Epopej Moravský Krumlov.
Rezervace předem nutná!!! Tel.: 515 321 317.
• 16.4. ve 20.00 hod. - III. VEČER PŘI DECHOVCE - Orlovna Rakšice.
• 17.4. - „MIKULOV A ZAJÍMAVOSTI RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ“
- zájezd. Informace a přihlášky na tel.: 515 322 330, 725 579 923, cena: 180
Kč/160 Kč. Pořádá MěKS.
• 19.4. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY - ZUŠ, galerie Knížecí dům.
• 20.4. od 8.00 hod. - 15.00 hod. - TRHY - nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 24.4. od 11.00 hod. - 12.30 hod. - KRUMLOVSKÁ MÍLE - zahájení
motorkářské sezóny, nám. TGM, Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • 29.4. v 19.00 hod. - PŘEVÝBORNÁ HISTORIE
O BENÁTSKÉM KUPCI ANEB KABARET VĚKEM ZAPRÁŠENÝ, LEČ
NAVÝSOST AKTUÁLNÍ! Hraje DS EĎAS, kinosál Moravský Krumlov,
vstupné dobrovolné. • 30.4. - DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN - večer pálení
čarodejnic a diskotéka, Orlovna Rakšice.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 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.
• 22.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT - VEČER S MUZIKÁLEM. Kino
Réna Ivančice. Účinkují: profesorka Jarmila Krátká a studenti JAMU, klavírní
doprovod Dada Klementová. Vstupné: 80 Kč / 60 Kč. Předprodej v KIC.
• 24.4. - POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Flora Olomouc - jarní etapa zámek Náměšť
na Hané, jeskyně Mladeč. Odjezd v 7.00 hod. od Bes. domu. Doprava: 330 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 30.4 v 19.00 hod. - Vystoupení vojenského uměleckého
souboru „ONDRÁŠ“ u příležitosti 65. výročí osvobození města Ivančic, kino
Réna Ivančice. Místenka: 20 Kč, předprodej od 8.3.2010 v KIC Ivančice.

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
• 13.4. - 14.4. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA pro Diakonii v KD v Miroslavi.
• 17.4. od 10.00 hod. - „THE GATHERING“ - turnaj ve hře MAGIC v KD.
• 17.4. - VYCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU. Pořádají RNDr. František
Schwarzbach a MVDr. Julius Klejdus. Začátek bude upřesněn na plakátech.
• 18.4. - FUNNY DANCE SHOW - taneční nesoutěžní přehlídka v KD
Miroslavi. Pořádá DDM Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.
• 22.4. v 19.30 hod. - TRAVESTI SHOW v Kulturním domě v Miroslavi.
• 24.4. - „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ - 21. ročník turistického pochodu.
Připraveno je 6 pěších tras různé délky a 2 cyklotrasy s cílem u koupaliště. Start
od 8.00 hod. do 10.00 hod. u budovy ZŠ. Startovné: 30 Kč dospělí a 20 Kč děti.
Pořádá DDM Miroslav, ZŠ Miroslav. Partnerem akce je skupina ČEZ.
• 24.4. a 25.4. - „THE GATHERING“ - „RISHADA TOUR“ - velký turnaj
ve hře MAGIC v Kulturním domě Miroslav.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.
• 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.
• 17.4. - „ZE SENORAD POD TEMPLŠTÝN A DO IVANČIC“ - odjezd
linkovým autobusem č.423 v 8.35 hod. Vede paní Hana Pokorná, chůze 15 km.
• 24.4. - „ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDIC“ - odjezd vlakem z Ivančic
v 7.13 hod. a z Brna v 8.16 hod., vede paní Hana Šťastná. Trasa 11 km nebo 20 km.
(Nedvědice - Kovářová - Lískovice - Ujčov - Kasany - Heršinka - Nedvědice).

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 21.4. v 17.00 hod. - BESEDA O ŽIVOTĚ SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM v Penzionu pro seniory. Pořádá Liga vozíčkářů.
• 21.4. v 18.00 hod. - „CESTOU NECESTOU RUMUNSKEM.“
CESTOVATELSKÁ STŘEDA. S překrásnou a nedotčenou přírodou, malebnými
horami, jezery a původní kulturou a architekturou Vás seznámí cestovatel pan
VLADAN KONDIOLKA v knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 22.4. od 15.00 hod. - DEN ZEMĚ v zámeckém parku. Tradiční oslavy svátku
naší planety. Připravena budou výtvarná a poznávací stanoviště a ochutnávka
bylinkových pomazánek. Pořádá SVČ Rosice.
• 23.4. ve 20.00 hod. - „SEVEŘI UNPLUGGED“. Druhé pokračování
kavárenského muzicírování na folkovou a country notečku. Vstupné
dobrovolné, kavárna Coffeelerie kino Panorama.
• 24.4. ve 14.00 hod. - SLET ČARODEJNIC v zámeckém parku. Tento ročník
se koná na téma začarovaný zámecký park. S sebou špekáčky na opékání,
vstupné: 20 Kč/čarodějové a čarodějky, doprovod 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 24.4. v 18.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - SPIRITUÁL KVINTET.
V rámci Festivalu do Rosic zavítá známá folková skupina. S ní vystoupí
pěvecký sbor Gymnázia TGM Zastávka v kině Panorama. Vstupné: 190 Kč/240
Kč. Předprodej v kanceláři KIC. Pořádají: Mirka Strejčková a KIC Rosice.
• 30.4. - ČARODEJNICE NA STARÉM PIVOVARU. Na zahájení letošní
pivovarské sezóny jsou vítány dobře „hořlavé“ ježibaby, strigy, bosorky a jiné
ženštiny obdařené magickou mocí. Malé ohýnky budou hřát od 18.00 hod.
Velká vatra zaplane ve 21.00 hod. Občerstvení zajištěno, za deště se akce
nekoná!!!!! Pořádá KIC Rosice.

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
• 12.4. v 15.00 hod. - VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA:
„DEN PRO ZEMI“ se uskuteční na Domečku. Budou předána ocenění
výhercům jednotlivých kategorií.
• 6.4. - 16.4. - UKLIĎME MĚSTO - akce pro krumlovské občany a žáky
základních a středních škol.
PŘIPRAVUJEME: • 26.4. - 30.4. - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO - dopravní
soutěž pro žáky ZŠ. • 30.4. - 1.5. - SLET ČARODĚJNIC NA DOMEČKU.
Noc na Domečku tentokrát s rejem čarodějnic.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
st 14.4.
so 17.4.
ne 18.4.
st 21.4.
so 24.4.
ne 25.4.
st 28.4.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 20.4. a 23.4. - DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - okrskové
kolo, které se koná na dopravním hřišti ZŠ Oslavany.
• 29.4. - ČARODĚJNICKÁ SLAVNOST - hry, soutěže, opékání špekáčků,
atd. Začátek ve 14.00 hod. v DDM, konec v 17.00 hod., poplatek: 10 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 19.6. - VÝLET DO STŘEDOVĚKU: Praha - TVRZ
HUMMER. Odjezd autobusu: v 7.30 hod. Němčice - aut. zastávka Na hrázi,
v 7.35 hod. Ivančice - Besední dům, v 7.45 hod. Ivančice - sídliště, v 7.50 hod.
Oslavany - MěÚ, v 8.00 hod. Zbýšov - Čtvrť Anenská, v 8.05 hod. Zbýšov
- aut. zastávka Poustka. Cena: 350 Kč (v ceně je doprava, pedagogický dozor)
vstupné do areálu tvrze si hradí každý sám!!! Děti: 30 Kč, dospělý: 80 Kč,
rodina: 190 Kč. Přihlásit se můžete v DDM Oslavany.

KINO RÉNA IVANČICE
st 14.4. ve 20.00
st 21.4. v 18.00
ne 25.4. ve 20.00
st 28.4.

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
• 14.4. 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.
• 18.4. v 15.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA. Přijďte si vyzkoušet střelbu z luku,
kuše, praku, vzduchovky. Soutěž o nejlepšího střelce - park Réna Ivančice,
poplatek: 20 Kč/osoba. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!!!
• 23.4. v 18.00 hod. - IGELIT FASHION. Vstup na diskotéku pouze
v igelitových oblecích nebo plastových doplňcích. SVČ Ivančice, Tesařovo
nám. 7 (KM Medúza), vstupné: 30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 24.4. - „JUNGLE PARK“. Zveme Vás vyzkoušet si svou šikovnost
do lanového centra v Brně - Pisárkách. Pro děti od 140 cm!!! Odjezd v 11.30
hod. z Ivančic od Besedního domu. Pobyt v parku od 12.30 hod. - 14.30 hod.,
cena: 250 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv a oblečení na ven, svačinu, pití.
Nutné se přihlásit předem do 21.4.2010!!!
• 25.4. v 15.00 hod. - TRADIČNÍ SLET ČARODEJNIC. Čeká na Vás
odpoledne plné her a soutěží, čarodějnický salón, tvořivá dílna, hrát bude
skupina „Pantofláči“, park Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč/osoba.
PŘIPRAVUJEME: • 28.4. v 18.00 hod. - DĚTSKÁ OBEZITA. Přednáška
o problematice dětské obezity, příčiny vzniku, rizika, prevence. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, vstupné: 30 Kč/osoba. Nutné se přihlásit předem
do 27.4.2010!!! • 1.5. - 9.5.2010 - KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA
ZEMĚ - výstava výtvarných soutěžních prací v prostorách sklepení Památníku
A. Muchy, Palackého nám. 9, Ivančice.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 2.4. - 30.4. - SVĚT SKŘÍTKŮ, VÍL A STRAŠIDÝLEK V. KLIMTOVÉ výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci
Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy - ve studovně Městské
knihovny. Tyto výtvarné práce navazují na březnovou výstavu loutek spisovatelky
a malířky VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ, která byla nainstalována v knihovně.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH
PROSTOR dne 14. 5. v 15:00 hod. na Palackého
náměstí 27, 1. PATRO NAD PRODEJNOU KNIH
• 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

• 13.4. od 17.00 do cca 21.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
PRO ZAČÁTEČNÍKY. Pro pokročilé z plochých materiálů. Cena kurzu 300 Kč. Více informací na www.alma.cz, nebo na tel.: 602 272 280.

• 15. 4. v 10.30 hod. v ul. Lidická 61, Brno - NÁVŠTĚVA CENTRÁLNÍ
HASIČSKÉ STANICE BRNO. Prohlídka hasičské techniky. Po exkurzi a poté
po obědě ve zdravé výživě zavítáme na dětské hřiště v lužáneckém parku. Podle
časových možností navštívíme CVČ Lužánky.
• 24. 4. od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Prožitkové setkání pro
dívky, matky, zralé ženy i babičky. 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. Poplatek: 300 Kč / 270 Kč členky. Setkání vede Kateřina
Pokorná - vedení ženských skupin (8 let), lektorka tance, muzikoterapie (PdF
UP Olomouc), masáží dětí a kojenců (I. stupeň).
• 22. 4. od 9.00 hod v MŠ Na Úvoze 1, Ivančice - MIMINKA V BAVLNCE.
Přednáška a beseda věnovaná propagaci látkových plen. „S ekologickou
výchovou a šetrným přístupem k přírodě i sobě začněme u dětí.“
• 25. 4. od 10.00 do 17.00 hod. - ASTROLOGIE NEJEN PRO MAMINKY.
V pořadí již 3. seminář, kde se seznámíme se základy astrologické interpretace
a její aplikaci pro své domácí použití. V tomto semináři se budeme zabývat
vývojem dítěte od narození až do dospělosti, jeho individuálním vývojem,
co v dané chvíli prožívá, v čem ho můžeme podpořit, kdy potřebuje naopak
výchovně korigovat. Poplatek za všechny lekce: 2700 Kč / 2100 Kč členky.
Vede: RNDr. Alena Bratková, tel: 777 33 22 39, www.moderniastrologie.cz
• 28.4. 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)
• 29. 4. od 15.00 hod. (akce TOP od 15.30 hod.) - MIMINKA V BAVLNCE
v rámci předporodního kurzu v porodnici Ivančice, v zasedací místnosti
ředitelství nemocnice.

( 515 322 618

v 18.00 AVATAR
Akční sci-fi USA
ve 20.00 BABYLON
v 18.00 Akční thriller USA / Francie
ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
v 18.00 NA SV. VALENTÝNA
v 18.00 Romantická komedie USA
v 18.00 DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR

v 18.00
ve 20.00

( 546 451 469

VLKODLAK
Thriller USA
DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR
PROKLETÝ OSTROV
Thriller USA
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Animovaný film Francie
POUTA
Thriller ČR
AVATAR
Akční sci-fi USA
KNIHA PŘEŽITÍ
Akční, dobrodružný film USA

so 17.4. v 18.00
ne 18.4. v 18.00
so 24.4. v 18.00
ne 25.4. v 18.00

KINO PANORAMA ROSICE
st 14.4.

v 18.00

ne 18.4.

v 17.30
ve 20.00

st 21.4. ve 20.00
ne 25.4.

v 17.30
ve 20.00
st 28.4. ve 20.00

( 546 412 210

DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR
IMAGINÁRIUM
Dr. PARNASSE
Dobrodružný film
VB / Kanada / Francie
KAWASAKIHO RŮŽE
Film ČR
SHERLOCK HOLMES
Film VB / Austrálie / USA
AVATAR
Akční sci-fi USA

CA TMK travel, 1. patro Knížecího domu, M. Krumlov,
nabízí prodej vstupenek ze sítí Ticketstream a Ticketportal.

BENÁTSKÁ NOC 2010

MALÁ SKÁLA V ČESKÉM RÁJI od 29. července do 1. srpna 2010.
„WARM UP“ - 29. července od 18.00 - 23.59 hodin. Cena: 518 Kč.
„JEDNODENNÍ VSTUPENKA“ - 30. července od 12.00 hodin. Cena:
618 Kč. „PERMANENTKA“ - 30. července do 1. srpna 2010. Cena:
1.018 Kč / V.I.P.: 2.518 Kč. Jubilejní 18. ROČNÍK hudebního festivalu
Benátská noc na Malé Skále v Českém ráji s řadou doprovodných
akcí. DIE HAPPY v čele s Martou Jandovou, FICTION PLANE
s charismatickým Stingem mladším, finští STRATOVARIUS, ale
také Richard Müller, MIG 21, TUBLATANKA, VITACIT, KREYSON,
WALDA GANG, ARAKAIN, NO NAME, XINDL X a spousta dalších.
Připraveno je spousta novinek, zajímavostí a hlavně muziky.
Neváhej...plnoletost se slaví jenom jednou...!!!!!
Více informací v kanceláři TMK travel, nebo na tel.: 515 321 044,
602 782 232, e-mail: jana@tmktravel.cz.

SPK Petrovice zve širokou veřejnost na divadelní
představení v podání ochotníků místních i z okolí

„ZÁSKOK

„

(CIMRMANOVA HRA O NEŠŤASTNÉ PREMIÉŘE HRY „VLASTA“)
v sobotu 24. dubna 2010 v 19.30 hodin,
v sobotu 8. května 2010 v 19.30 hodin - Kulturní dům v
Petrovicích. Principál, invalida: Ivoš Hladík, Karel Infeld Prácheňský
v roli Vavrocha: Jiří Záviška, Doktor Vypich, rodinný lékař: Tomáš
Vespalec, Vlasta: Vlastislav Solař, Bárta, podruh: Miroslav
Světlík, Šikovatel Vogeltanz: Pavel Jiřikovský,...
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

SOUTH MORAVIA YOYO CONTEST
v sobotu 17. dubna 2010 od 14.00 hodin
v sále hotelu EPOPEJ v Moravském Krumlově.
Již 3. ročník celorepublikové soutěže v YOYOVÁNÍ.
Účast přislíbil mistr Evropy Vašek Kroutil.

Město Moravský Krumlov a Městské kulturní středisko
Vás srdečně zvou na KONCERT SLOVA A HUDBY
ke 190. výročí narození Boženy Němcové

„
„NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ

v úterý 27. dubna 2010 v 18.00 hodin
galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov.
Verše ze stejnojmenné básnické sbírky Františka Halase a úryvky
z Babičky B. Němcové přednese: pan VLADIMÍR MATĚJČEK.
Klavírní skladby Bedřicha Smetany hraje: pan MIROSLAV SEKERA.
Moravský Krumlov - galerie Knížecí dům.
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SEZONA 2010 NA AUTODROMU
Motoristickou sezonu 2010 si připomeneme několika
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem zachytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.
Þ Brněnský jezdec Karel Abrahám bude startovat v nově
vzniklé třídě Moto 2, která nahradí zaniklou kubaturu
dvěstěpadesátek.

23. - 25. dubna
Ý Jarní cena Masarykova okruhu zahájí 23. - 25. dubna
letošní sezónu na brněnském automotodromu.

13. - 16. května
Ý Mistrovství ČR motocyklů se v letošním roce bude
konat ve dnech 13. - 16. května.

21. - 23. května

Ý Vozy GT se do Brna vrací po roční pauze. Celý seriál
Mistrovství světa absolvuje Tomáš Enge. V domácím
závodě ho uvidíme 21. - 23. května.

9. - 11. července
Ý Mistrovství světa Superbiků a Jakub Smrž
brněnském okruhu představí 9. - 11. července.

se na
Þ Valentino Rossi bude letos bojovat o desátý titul mistra světa.

30. července
- 1. srpna

Ý FIA WTCC – Mistrovství světa cestovních vozů se letos
pojede v novém termínu a to 30. července až 1. srpna.

Þ Audi DTM z Bohemia Racing Teamu před startem
podzimní ceny. Letos se koná 23. - 26. září.

23. - 26. září
Þ Tradiční zakončení závodní sezóny patří Epilogu. Tento
šestihodinový závod se nevyhrává jen na dráze, ale také
při boxových zastávkách. Letos bude závěr 23. října.

Ý Stupně vítězů nejsou vždy jen vlajky a šampus.

4. - 6. června
13. - 15. srpna
Ý Vrcholem sezóny bude Cardion ab Grand Prix České
republiky. Motocyklový svátek se koná 13. - 15. srpna.
Û Novinkou bude na Masarykově okruhu Světová série
Renault. V tomto seriálu startuje také Jan Charouz, který
je letos testovacím jezdcem týmu F1 Renault. Termín
podniku 4. - 6. června.

23. října
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ 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.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» 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.
koupím
•• pojízdný vozík za auto.
Tel.: 732 615 485.
prodám
•• moped zn. Ankur Hero. Cena:
4.500 Kč. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 728 913 646.
•• nákladní Mercedes - Benz Atego
712, r. v. 2005, najeto 107.000 km
- město, servisní knížka, budka izoterm, polep pekař, kabina červená,
1 majitel. Cena: 300.000 Kč, dohoda
jistá. Tel.: 602 709 488.
•• přední světlo na Felicii, zimní pneumatiky s ráfkem na Golf 185 R14.
Tel.: 776 727 858. Zn.: Levně.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt 3+1 v Moravském Krumlově
na sídlišti, renovovaný, s možností
výměny za menší. Cena dohodou.
Tel.: 774 259 464.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, zahrádka, sklep. Celková rekonstrukce nutná. Cena: 550.000 Kč, možná dohoda.
Tel.: 721 457 543.
•• 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.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
Novostavby domů na klíč, typ
bungalov 3+kk Neslovice, pozemek
od 413 m2, cena od 2.320.000 Kč a
bungalov 4+kk Neslovice, pozemek
od 500 m2, cena od 2.780.000 Kč
- zahájení výstavby jaro // RD 7+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
// staveb. pozemek 900 m2 centrum
Ivančice, všechny sítě, cena 990 tis.
Kč // cihlový byt 1+1 po rekonstrukci v OV, Ivančice, cena 850
tis. Kč // Byt 3+1 Ivančice, 75 m2,
2 NP, 1,450 mil. Kč. Další info a
nemovitosti na 605 749 319, nebo
www.acity.cz a www.remax-czech.cz.

nabízím pronájem
•• udržovaný byt 3+1 v blízkosti M.
Krumlova, částečně zařízený. Cena:
3.000 Kč + inkaso, volný ihned. Informace na tel.: 604 942 665.
•• pronajmu dlouhodobě byt 2+1
v Ivančicích na novém sídlišti. Tel.:
732 519 291.
•• pronajmu dlouhodobě cihlový byt
2+1 v Ivančicích (pouze nekuřákům).
Bližší info na tel.: 728 461 900, v pracovní dny po 16.00 hod.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• plastové podhledy 50 x 50, 100 ks.
Tel.: 776 727 858.
•• 2 kusy zdvojených otočných oken
s rámy, výška 150 cm, šířka 120 cm.
Cena: 200 Kč/ks. Tel.: 728 913 646.
•• malý krátký korpus, pístový, lakovaný. Tel.: 731 784 111.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• vnitřní pokojové dveře, pěkné.
Tel.: 737 180 920. Zn.: Levně.
prodám
•• lednička Whirpool, horní mrazák.
Zachovalá, cena dohodou. Tel.: 775
940 946.
•• kuchyňskou rohovou lavici, rozkládací stůl a 2 židle. Imitace buku,
hnědý potah, v dobrém stavu. Cena:
3.500 Kč. Tel.: 605 945 352. Možnost
poslání fota e-mailem.

•• ložnicovou nábytkovou stěnu se
zabudovanou manželskou postelí, bez
matrací a roštu. Imitace břízy, v dobrém
stavu. Cena: 9.500 Kč. Tel.: 605 945
352. Možnost poslání fota e-mailem.
•• sedací souprava 3 místa plus křeslo,
hnědé barvy, koupena v Cobře, 4 roky
stará. Málo použivaná, stůl k sedaci
soupravě, cena dohodou.
•• dveře bilé barvy, prosklené i plné
do kovovych futer. Tel.: 775 940 946.
» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• dětský sportovní kočárek pro holčičku v dobrém stavu. Prosím nabídněte. Tel.: 722 076 093.
prodám
•• kočárek pro dvojčata zn. Takko,
pro děti od narození do 2 let, málo
používaný, ve výborném stavu, je
odpružený, má nastavitelnou a přehazovací rukojeť, nafukovací kola,
polohování zad i nohou. Výbava: 2
přenosné tašky se stříškou na miminko, taška, nánožník, pláštěnka. Barva
šedo-modrá+vanilková+oranžové
lemování. PC: 8.200 Kč, nyní: 2.500
Kč. Tel.: 605 129 232. Možnost zaslání fotek e-mailem.
•• dětské chodítko zn. Chicco, barva
žluto-modrá, hrací oddělávací pult na
tužkové baterie, 2 polohy, stav dobrý.
Cena: 650 Kč. Tel.: 722 076 093.
•• dětské kolo od 2 do 5 let, sportovní
kočár zn. Abc. Tel.: 603 900 890.
•• chlapec. horské kolo Dema, staré 4
roky. Cena: 900 Kč. Tel.: 724 410 517.
•• autosedačku málo používanou,
cena dohodou. Tel.: 774 354 253.
daruji
•• zdarma daruji sportovní kočár a
oblečení na dítě ve věku 3-4 roky.
Tel.: 721 815 743.
» ZVÍŘATA
prodám
•• do chovu andulky různých barev.
Tel.: 721 761 942. Zn.: M. Krumlov.
daruji
•• fenku křížence. Tel.: 606 405 218.
» HUDEBNÍ NÁSTROJE
prodám
•• zachovalé piano zn. Scholze, tmavá barva, v dobrém stavu. Tel.: 608
114 550. Zn.: Levně.
•• trombon zn. Amati. Tel.: 731 784 111.
» RŮZNÉ
koupím
•• včely, rámek 39x24 cm - 5 včelstev.
Tel.: 737 328 670.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• doklady na třístranný vzduch. návěs
za traktor ns. 3d. Tel.: 776 792 316.
•• starší kovadlinu a výheň za rozumnou cenu. Nabídněte. Tel.: 733 125 190.
•• hoblovku srovnávačku s protahem.
Prosím nabídněte. Tel.: 723 444 091.
prodám
•• ocelové pozinkované lano, průměr
12 mm, délka 25 m, dále pak konstrukci fóliáku, délka 4,5, šířka 2,5,
výška 1,9. Tel.: 724 690 907.
•• kuchyňské potřeby - kovové mlýnky, formy, atd. Vše cena dohodou.
Tel.: 775 940 946.
•• domácí meruňkovice, cena 250
Kč/l. Tel.: 608 556 357.
•• dámské kolo, domácí vodárnu Calpeda, používaná 1 sezónu, vysavač,
zářivkové dvoutrubicové světlo. 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.
•• proutěné košíky. Tel.: 774 820 696.
Zn.: Moravskokrumlovsko.
•• vykrmené prase, váha 120 - 160
kg, cena dohodou. Dále pak vietnamská selata, pšenici, ječmen a kukuřici, cena dohodou. Tel.: 515 336 988.
•• vykrmené prase, váha 140 kg.
Cena: 30 Kč/kg. Tel.: 733 204 395.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• 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: motiv. fin. ohodnocení, odb.
růst, zam. výhody. Své nabídky zasílejte: tcmach@tcmach.cz, nebo na:
TC MACH, s.r.o., U Mostu 590, MK.
•• přijmu brigádnici do malé hospůdky. Více informací na tel.: 608
509 176.
•• nabídka možnosti přivýdělku pro
příjemné a komunikativní studentky,
ženy na MD, schopné důchodkyně,
v oblasti kosmetiky. Více informací
na tel.: 732 764 306.
•• 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.

•• hledám brigádu, pohostinství, prodej, výpomoc, rozvoz...Tel.: 724 770
605. Zn.: Ivančice a okolí.
•• Stavební firma hledá pracovníky
pro stavební práce. Věk není rozhodující, platové podmínky dle zkušeností.
Tel.: 775 138 020.
» 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.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí
pouze OP. Důchodci, MD. Bez poplatku. Více infona tel.: 605 720 362.
» SEZNÁMENÍ
•• 51/170 svobodný nekuřák hledá
pěknou přítelkyni dominantního typu
z okolí Oslavan. Tel.: 722 534 725.
•• finančně zajištěný muž 45/170 hledá mladší dívku k trávení společného
volného času. Tel.: 773 492 354. Zn.:
Nic není nemožné...
•• Pokud máte ráda vše, co život
přináší, chybí Vám něha, láska a
porozumění, pokuste se napomoci
náhodě. Jsem muž 38/172 všestranných zájmů a hledám možná právě
Vás...Tel.: 725 062 321.

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.

MS ODS Ivančice a Občanské sdružení PAMĚŤ
Vás srdečně zve na

„
„MLYNÁŘI OD BABIC
„
A „PŘEKONEJ STĚNU SMRTI

Výstavu příběhů připomínajících tragické osudy lidí postižených
komunistickou represí, doplněné o promítání dokumentu o
zločinnosti totalitního režimu „Dopisy z cely smrti“. Dokumenty
vyrobila ČT, Centrum publicistiky a dokumentaristiky Ostrava
a výstavy vznikly díky laskavé podpoře JM kraje a MF Dnes a
byly úspěšně prezentovány v Evropském parlamentu v Bruselu
ve čtvrtek 15. dubna v 10.00 hodin pro školy a v pátek 16. dubna
v 18.00 hodin pro veřejnost v kině Réna v Ivančicích.

“SM DOMINO“
Občanské sdružení Branišovice všechny srdečně zve na

PYŽAMOVOU PÁRTY PRO DOSPĚLÉ
v sobotu 17. dubna 2010 od 20.00 hodin.
Kulturní dům Branišovice. Připravena je bohatá tombola.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Moravský Krumlov
pořádá pro veřejnost povelikonoční poetické čtení s tradiční
pomlázkou doplněné hudebním doprovodem

ODEMYKÁNÍ HOUSLOVÝM KLÍČEM
v pondělí 19. dubna 2010 ve 14.00 hodin.
Dům s pečovatelskou službou, Jiráskova ul. 634. Vstupné: 25 Kč.
V ceně vstupného je malé občerstvení.

CA TMK travel, 1. patro Knížecího domu, Růžová 39,
Moravský Krumlov nabízí POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!!!!!!

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZD
„
SRN-BAVORSKO „ORLÍ HNÍZDO
odjezd z M. KRUMLOVA - termín: 5. června 2010, cena 990 Kč.
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu s nástupem v Moravském
Krumlově a Ivančicích, • průvodce CK, • pojištění léčebných výloh,
• pojištění CK proti úpadku. Doporučená výměna bez záruky:
25 EUR (z toho Orlí hnízdo: 15 EUR, loď: 10 EUR).

Město Oslavany pořádá

MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU MINERÁLŮ, DRAHÝCH
KAMENŮ A ŠPERKŮ

v sobotu 17. dubna 2010 a v neděli 18. dubna 2010
v Dělnickém domě Oslavany, Široká 1, 664 12 Oslavany.
Otevřeno: sobota 17.4.: 10.00 hodin - 20.00 hodin, neděle 18.4.:
10.00 hodin - 18.00 hodin. Instalace: pátek 16.4.: 14.00 hodin
- 20.00 hodin, sobota 17.4.: 6.00 hodin - 10.00 hodin. Vstupné:
30 Kč, děti do patnácti let ZDARMA. Kontakt: Vít Aldorf - starosta,
vit.aldorf@post.cz, Tel.: 603 892 068, www.oslavany-mesto.cz, Petra
Skoumalová, kis.oslavany@post.cz, tel.: 604 108 641, 546 423 283.
Cestující ČD po předložení jízdenky v době platnosti a s cílovou
stanicí Oslavany obdrží slevu ze vstupného: 10 Kč!!!!

CA TMK travel, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov nabízí

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZD
„
„MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
VYUŽIJTE odjezdu z M. KRUMLOVA - termín: 23. května 2010

cena: 700,-

SUPER NABÍDKA PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE POHODOVÉ
TURISTIKY, POČET MÍST OMEZEN, REZERVUJTE CO NEJDŘÍVE!
Cena zahrnuje: • dopravu lux. autobusem • vstupné do Medvědí
soutěsky • služby průvodce CK. Cena nezahrnuje: • pojištění
léčebných výloh (možno sjednat v CK)!
Zájezd se uskuteční v případě obsazení 35 osob!

Skautská klubovna, DDM Hybešova 52 Oslavany,
okres Brno - venkov pořádá

„
OSLAVANSKÁ „50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

v sobotu 17. dubna 2010 .
31. ROČNÍK tradiční pěší a cyklistické akce v Oslavanech. Vyjížďka
krásnými údolími řek Oslavy a Chvojnice. Start u Školního klubu
od 7.00 hodin - 9.00 hodin. Trasa je vhodná pro horská a krosová
kola, délka 30 km a 50 km. Pro pěší trasy 20, 30 a 50 km.
Info: pan Aleš Kocáb, tel.: 775 917 612, Aleskocab@volny.cz.

„

JEDNOTA BRATRSKÁ Ivančice uvádí cestopis s projekcí:

„FRANCIE

BRETAGNE, NORMANDIE, PROVENCE...ANEB JAK LEVNĚ
PROCESTOVAT FRANCII
v sobotu 10. dubna 2010 od 17.00 hodin,
kino Réna Ivančice, malý sál, vstupné dobrovolné!!!
TOMÁŠ RŮŽIČKA, KLÁRA MARVÁNOVÁ.

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá výstavu
fotografií pana PETRA KUDLÁČKA

„TAM KDE OČI SNÍ

„

od 3. května do 30. června 2010. Otevřeno:
út - pá: 8.45 hodin - 16.30 hodin, nám. TGM 35 - studovna.
Srdečně Vás zveme!!!

Základní škola Moravský Krumlov Ivančická 218,
speciální třídy pro žáky s těžkou kombinovanou vadou
pořádá v atriu školy a v parku vedle

ZÁBAVNÉ PRVOMÁJOVÉ
ODPOLEDNE

A SETKÁNÍ RODIN DĚTÍ S HANDICAPEM
v sobotu 1. května 2010 od 13.00 hodin. Co Vás čeká? Diskotéka,
žongléři, škola žonglování, dílničky, soutěže, čtyřkolky, malování na
tělo, airsoft, dětské představení, občerstvení.

BOJOVÉ VZPOMÍNKOVÉ OSLAVY
65. VÝROČÍ UKONČENÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

v neděli 25. dubna 2010 v 11.00 hodin - zámek Oslavany.
Příjezd historických jednotek, osvobození Oslavan Rudou armádou,
pietní akt, výstava výzbroje, výstroje a historické techniky.

Kino Réna Ivančice všechny srdečně zve na

DNY VÁLEČNÉHO FILMU

od neděle 18. dubna 2010 do neděle 2. května 2010.
Město Ivančice - Osvobození města Ivančice.
V našem kině uvidíte: SOKOLOVO, PROTEKTOR, VALKÝRA,
SPALOVAČ MRTVOL, ATENTÁT, VALIANT, ČERNÁ KNIHA,
HANEBNÍ PANCHARTI, PÁD TŘETÍ ŘÍŠE, NEBEŠTÍ JEZDCI,
KRONIKA BOJŮ a TÝDENÍKY Z ROKU 1945.

ČARODĚJNICE
„
SE SKUPINOU „HOP TROP
v pátek 30. dubna 2010 od 19.00 hodin - zámecký park
(za nepříznivého počasí kinosál M. Krumlov) Vstupné: 100 Kč, občerstvení.
Předprodej vstupenek zajiš‘tuje IC - tel.: 515 321 064.

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 08/10 vyjde 23. dubna 2010, uzávěrka 20. dubna 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Veřejná sportovní střelnice ČSS-SSK Miroslav-Štěpánov vás v letošním roce zve na

VEŘEJNÉ STŘELECKÉ ZÁVODY
25.4.

Cena Osvobození - 27. ročník LM/SM-30/60/3x20, - LP 60

12.6.

Samonabíjecí zbraně dlouhé na 100 m 3 x 20

19.9.

Putovní pohár SSK Miroslav - 15. ročník - LM/SM – 30/60/3x20, LP60

17.10.

Poslední výstřel - 14. ročník - dlouhé zbraně/opakovačky, samonabíjecí
na 100 m, krátké na sestavu terčů, brokovnice na popry a holubi,
vše na jeden čas

19.12.

Vánoční kapr - 10. ročník - vše podobně jak poslední výstřel
Volný pohár pro příchozí veřejnost jehož součástí jsou střelecké akce

:
AKCEtý dub

12.6., 17.10., 19.12. - termíny střeleb po předchozí domluvě
19.12.

zla
dekor nkovní
na ve ken za
ěo
stran bílého
n
ce u

Vyhodnocení - věcné ceny od sponzorů dle kategorií cca 10.000 Kč.

Kontakt a přihlášky: Pavel Bartoš - Moto, prodej a servis motocyklů, skútrů, mopedů
tel./fax: 515 333 339, mobil: 776 626 586.

Sítě pr
hmyzu o�
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Fotbal je součástí života města,
říká nový předseda klubu Třetina
Ambiciózní plány a smělé
vize - to je vizitka nového
předsedy fotbalového klubu
v Moravském Krumlově Tomáše Třetiny, který byl zvolen
na valné hromadě 13. března.
Položili jsme mu pár otázek.
Jaké cíle a vize máte, co chcete
s klubem dosáhnout?
Po odstoupení předcházejícího
předsedy Pavla Brabce za mnou
přišli členové klubu a jeho vedení, jestli bych jim nepomohl.
Dlouho jsem zvažoval, zda mám
tuto nabídku kandidatury na
předsedu FC Moravský Krumlov
přijmout, ale vzhledem k tomu,
že fotbal jako hru mám velmi
rád, tři roky pracuji jako asistent
trenéra u týmu mužů a dění v klubu znám velmi dobře, tak jsem
nabídku přijal. Následná valná
hromada mě zvolila předsedou a
podpořila tak mé tři hlavní cíle:
podpora mládežnickým týmům,
zachovaní vysokého standardu
u mužské kopané a prezentace
fotbalu jako alternativy pro využití volného času. Dlouhodobá
vize je, aby lidé na Krumlovsku
chápali fotbal jako součást života
města, něco, na co jsme pyšní,
jako místo setkávání.
Rozvoj mládežnického fotbalu je
pro vás jedním z hlavních záměrů?

Jednoznačnou prioritou je výchova mladých hráčů, a to nejen
po fotbalové, ale i po osobnostní
stránce, neboť chlapce a dívky
může fotbal naučit zvládání kritických životních momentů. Ve spolupráci s ostatními členy FC chci
uvést do života projekt „Krumlov
hledá svého Rosického“. Projekt
je velmi ambiciózní a věřím, že
nabídne mladým adeptům fotbalu a jejich rodinám smysluplnou
náplň volného času. Podrobnosti
budou brzy na našem webu.
Mužský fotbal má v Krumlově
vysoký kvalitativní kredit.
U mužů se podařilo stabilizovat kádr a pod vedením trenéra
Bohumila Smrčka vykazují týmy
mužů vysoký stupeň kvality herního výkonu. Je pro mě ctí pracovat s takovými hráči jako Hlučil,
Záviška, Zelníček nebo Vošmera,
jsem rád součástí života týmu.
S Bohumilem Smrčkem máme
podobnou fotbalovou filozofii chceme rozdávat fotbalem radost
hráčům, fanouškům i sami sobě.
Výkonnostní cíl a sen mám, ale
zatím si jej nechám pro sebe :-)
Co chystáte pro diváky a ostatní přátele fotbalu?
Pro fanoušky krumlovského
fotbalu chystáme fan klub. Jeho
založení je na spadnutí a naši

fans o něm budou v nejbližší
době informování na webu.
Oficiální zahájení činnosti je
naplánováno na 2. květen, kdy
se v předzápase utkání našeho
„Áčka“ proti ČAFC Ždenice
v rámci oslav 80. let organizované kopané utká ve svém premiérovém zápase „Menšíkova 11“
proti naší staré gardě. Věřím, že
se spousta přátel stane členy Fan
klubu FC Moravský Krumlov.
Skloubení Vaší práce místostarosty města a předsedy klubu
bude asi docela obtížné.
To jistě, ale pro mě jako zástupce města je velmi důležitá
spolková činnost, ať už jsou to
rybáři, hasiči, vinaři, zahrádkáři,
pěvecký sbor nebo různá sdružení na kulturním poli. Všichni
tito lidé ve svém volném čase
něco dělají, organizují se, jsou
součástí života města, tvoří
jeho kulturu, jeho tradice. Pro
mě je sport, fotbal a basketbal
nedílnou součástí života, moje
vnitřní já. Proto tedy pokud fotbal potřebuje, vždy rád pomůžu.
Samozřejmě bez pochopení a
podpory mé rodiny by to nešlo.
Co říci závěrem?
Fotbal není jen hra, je to styl života. A jak se zpívá v naší hymně
- „s námi nejsi nikdy sám...“ /abé/

Vítězství se Krumlovští nedočkali
Tatran Brno Bohunice - FC
Moravský Krumlov 5:4 (1:1)
Branky MK: 70. a 75. Procházka, 41. Březina, 86. Vybíral
Mírně aktivnější byli v první
půli domácí. První šanci měl však
na hlavě krumlovský Hlučil, ale
minul. Bohunice se dostaly do
vedení po půlhodině hry, kdy
potrestaly nedůraznost v obraně
hostů. Vyrovnání se Krumlov
dočkal po centru Procházky a
dorážce Březiny. Těsně před
přestávkou mohl otočit skóre Záviška. S jeho střelou z 12 metrů si
brankář domácích ale poradil.
Nástup do druhé půle se
hostům hrubě nevyvedl. Kupili
chybu za chybou a toho domácí
náležitě využili. Během devíti
minut čtyřikrát skórovali. Stav

5:1 vypadal hrozivě a beznadějně.
Krumlov se však nadechl k obdivuhodné stíhací jízdě a čtyři
minuty před koncem se dostal na
dostřel. V předposlední minutě
mohl dokonce vyrovnat. Procházka ale před prázdnou brankou na
míč o centimetry nedosáhl.
FC Moravský Krumlov
-Sparta Brno 2:2 (1:1)
Branky MK:
18. Záviška, 54. Hlučil
Začátek utkání Krumlovu
nevyšel a už od 8. minuty musel
dotahovat náskok soupeře. Na
malém vápně zůstali nepokrytí
dva hráči, kteří nastalou situaci
vyřešili ideálně a Novotný neměl
problém dopravit míč do prázdné
branky. Vyrovnat mohl Vybíral,
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který po kolmici Závišky postupoval sám na brankáře, ale nastřelil jen jeho nohy. Bohužel to byla
jediná branková situace, kterou si
domácí vytvořili ze hry. Tak jako
v Bohunicích ohrožovali branku
soupeře zejména po standardních
situacích. V 18. minutě prolétl
Záviškův přímý kop z levé strany
houštinou těl a skončil až v síti.
Po další standardní situaci
Závišky šli domácí hlavičkou
Hlučila do vedení. Hra byla velmi neurovnaná a míč byl více ve
vzduchu než na zemi. Odražené
míče však Krumlovští nedokázali
vybojovat, a tak měla opticky více
ze hry Sparta. Když už se zdálo,
že těsné vedení Krumlov udrží,
vstřelil Loubek po rohovém kopu
v 86. minutě vyrovnávací gól.

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, Cestovní agentura TMK travel

Krajský přebor v kopané

neděle 18. dubna v 16:00 hodin

FC M. Krumlov
- MKZ Rájec-Jestřebí

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