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/Dukovany/ Jadernou elektrárnu Dukovany chápeme již jako
samozřejmost. Chladící věže a
vystupující pára jsou viditelné ze
vzdálenosti desítek kilometrů a
v některých případech slouží jako
orientační body. Dne 3. května
1985 byl spuštěn do zkušebního
provozu první blok. V následujícím roce byly uvedeny druhý a
třetí blok a v roce 1987 byl spuštěn čtvrtý, poslední blok. Co tomu
předcházelo?
Na začátku byl rozhodujícím
mezníkem pro vznik Jaderné
elektrárny Dukovany 30. duben
1970, kdy byla podepsána dohoda mezi Československem a
Sovětským svazem o spolupráci
při výstavbě jaderných elektráren
typu „Voroněž“. Zemní práce
začaly až v roce 1977, protože
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TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

Čtvrt století od spuštění
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docházelo ke změnám investičního záměru a projektového úkolu.
Naplno se výstavba rozběhla
v roce 1978 a v prosinci 1984
byla do prvního bloku zasazena
první palivová kazeta.
Dnes si již neumíme představit,
co vše se na několika hektarech
dělo. Likvidace tří vesnic, rozkopaná plocha připomínající
měsíční krajinu, přemístění obrovského množství zeminy, zanedlouho různé stavební mechanizmy pokládající tisíce tun oceli,
betonu a technologií. A řada firem
s 12000 pracovníky (v 1983). Pro
okolní vesnice a města znamenaly přesuny takového obrovského
množství materiálu značné problémy. Kdo dnes spočítá nákladní
auta vezoucí přes Ivančice písek
z bratčických pískoven? Kolik
materiálu se přepravilo novou
vlečkou z Rakšic do elektrárny?
Už nemá význam se k takovým
problémům vracet.
Stavba i provoz elektrárny
umožnily zaměstnat tisíce lidí, další množství lidí bylo a je zaměstnáno v jiných podnicích republiky,
při realizaci probíhajících úprav.
Elektrárna uvolňuje každoročně finanční částky do rozpočtů víc jak
140 měst a obcí v okolí, případně
na realizaci řady akcí, převážně ke
zlepšení životního prostředí, škol,
sportovních akcí nebo k akcím pro
děti apod. Pro informaci čtenářům:
v loňském roce dosáhla částka pro
tyto účely přes 40 milionů korun.
Elektrárna za svoji existenci
vyrobila přes 321 000 GWh elektrické energie, což je asi pětiletá
spotřeba celé České republiky.
Stala se tak rozhodující součástí
energetického systému republiky. To se ukázalo v posledních
letech, kdy kolísaly ceny ropy,

foto: archiv redakce

plynu a jejich dodávky se staly
i předmětem politického nátlaku
dodavatelských zemí na jiné.
Netroufáme si ani odhadnout,
jaké množství uhlí ušetřila elektrárna svým provozem, jak se tato
úspora promítla i do životního
prostředí. Před cca 20 lety byla
veřejnost seznámena s možností
využití odpadové páry a její dopravy parovody až do Brna. To
mohla být další obrovská úspora
paliv. Bohužel k realizaci tohoto
záměru tehdy nedošlo, snad pro
investiční náklady nebo předpokládanou životnost elektrárny.
Uvažovaná životnost elektrárny byla 30 let. Provoz měla tedy
ukončit v roce 2015. Mnohé
součásti provozu byly vyměněny
za nové odpovídající současné
technické úrovni. To umožní
prodloužení životnosti minimálně
o dalších deset let při možném
zvýšení výkonu z projektovaných
1760 MW na 2000 MW v roce
2012. Další prodlužování životnosti a zvýšení výkonu až za rok
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MŮŽEME SE SETKAT:

11. května - Rosice (9:30 hod.), Zbýšov (10:45 hod.), Oslavany (14:00 hod.), Moravské Bránice (15:15 hod.), Ivančice (16:30 hod.)

2025 zajistí postavení 5. bloku
nejmodernější konstrukce.
Nemůžeme zapomenout na
přípravu nových pracovníků
s potřebným vzděláním. Ti, kteří
začínali v roce 1985, již postupně
odcházejí do důchodu. Společnost ČEZ připravila program zaměřený na podporu technického
školství pro budoucí pracovníky
v energetice. Vedle studijních
programů a projektu Bakalář, orientovaných na vysokoškoláky, je
v Třebíči na Střední průmyslové
škole otevřen obor energetik. Tak
je zajišťována v předstihu výchova nové generace pracovníků
Jaderné elektrárny Dukovany.
Nakonec lítostivá poznámka
Vančáka. Nevím už, ve kterém
roce byla Ivančicím nabídnuta výstavba části bytovek pro pracovníky elektrárny, včetně občanské
vybavenosti. Z nějakého důvodu
město tuto možnost odmítlo a
zůstalo rozsahem i myšlením na
úrovni maloměsta.
/Jiří Široký/
zdroj: Zpravodaj EDU č. 2/2010
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Zemřel Jaroslav Matějka

Slovo úvodem

PŘEMLUVÍŠ BABIČKU?
Čtyři léta uplynula jako nic a máme tady zase volby. Událost, kdy se
z nás, obyčejných daňových poplatníků, stávají c�hodní voliči. Najednou nás každý potřebuje. Horda dobráků, pokaždé v jiné barvě, nám
rozdává propisky a volební materiály, které jsme si ze svých daní již
nejméně stokrát zapla�li. Slibují nám a hlavně sobě ráj na zemi.
A my? Řadoví občané? Místo abychom drželi pospolu a poslali je
tam, kam patří, do cirkusu, vděčně jim nasloucháme. Rozbíjíme ve
jménu vyšší pravdy sousedské i přátelské vztahy. Barvičkujeme se také.
Ale to v této zemi bylo, je a bude. Tento fakt inspiroval i Jaroslava Haška
a jeho Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona.
V dnešní době se nám poli�cké kolbiště přesunulo i do formy
elektronické války. Přečíst si dnes obyčejné komentáře k předpovědi
počasí znamená probrat i poli�ckou situaci naší vlas�. Jsem jen rád,
že spousta lidí se nedostane fyzicky k sobě. Začali by si rozbíjet hlavy a
v této dosud poklidné zemi by asi vypukla občanská válka. Na druhou
stranu máme demokracii. A k té ta trocha humbuku kolem voleb patří.
U našich sousedů to určitě také není lepší. Prostě při sekaní stromů
na koryta létají třísky voličům do očí.
Možná bych se nad �m ani nepozastavil. Po volbách se situace pokaždé (ne vždy) zklidní a kára jede dál. Horké hlavy vychladnou a snad se i
dohodnou. Stát fungovat musí, ať už je u moci kterákoli demokra�cká
strana. Ale co mě letos zarazilo, jsou otevřené útoky na naše seniory. Od
akce Schovej dědečkovi nebo babičce občanku po klip „Přemluv bábu,
přemluv dědka“. Když jsem si ho na netu pus�l, nevěřil jsem vlastním
očím. Dva mladí herci, které mám docela rád, vyzývají mé dě� (alespoň
to nejstarší), aby šli citově působit na svoji babičku. Proč? Senioři nám
prý volí levici. Nevím, kde k tomu nesmyslu přišli. Starší lidé volí stejně
jako zbytek populace. Jen jsou, narozdíl od nás, podstatně odpovědnější a k volbám chodí. I když mám silnou kávu velmi rád, taková mi
málem způsobila infarkt. Možná, že jsem konzerva�vní. Nebo začínám
stárnout. Ještě mojí generaci byla vštěpována úcta k předkům.
Ovšem jeden výsledek tento klip měl. Přinu�l mě k činnos� pro
všechny velmi boles�vé a ob�žné. Zamyšlení. Mám právo cokoli diktovat svým rodičům nebo prarodičům? Dali mi život. Starali se o mě,
když já sám jsem to ještě neuměl. Chránili mě do té doby, dokud jsem
se neuměl chránit sám. Dali mi svou lásku, domov a teplo, když jsem
to potřeboval. I za tu cenu, že museli tvrdě pracovat a spoustu věcí si
odepřít. Pravda. Děje se tak po generace. Ovšem s jednou výjimkou.
Mladší generace se dokázala postarat o tu starší, když ta už nemohla.
Děláme to dodnes? Vytvořili jsme si síť penzionů, domovů důchodců a
LDN, abychom se péče o své předky zbavili. Výdobytky civilizace. K tomu můžu, i k těm dvěma mladým bláznům z klipu, říci jediné. Přestaňte
poskakovat po pohovce a věnujte se činnos� mládí velmi přirozené.
Čtení a studiu. Takové dílo novináře, spisovatele a básníka Jana Nerudy
je velmi zajímavé. Zejména jedna báseň. „Dědova mísa“. Petr Sláma

Zemřel známý spisovatel Jaroslav Matějka. Narodil se 9. září
1927 v Ivančicích a svoji knihu
života dopsal 17. dubna 2010.
Jako partyzán se ve druhé
světové válce aktivně podílel
na osvobození našeho města
od fašistických okupantů. Byl
autorem známých románů. K nejpopulárnějším dílům, oceněných
nejen u nás, patří „Socialisté Jeho
Veličenstva“, „Život Winstona
Churchila“. Nejznámější a nej-

oblíbenější je bezesporu „Náš
dědek Josef“, podle kterého byl
natočen i známý film v titulní
roli s Bohoušem Záhorským.
Kniha „Kam jdete, rodáci“ mapuje válečný i poválečný život na
Ivančicku.
Každý z nás má právo na svůj
vlastní názor. Měl ho i mistr Matějka. Jeho moudrost, vyjádřená
tak mistrně v díle „Náš dědek Josef“, nikdy nezemře. Zůstane tu
navždy s námi.
Petr Sláma

Ivančický rozpočet schválen
Ivančický finanční rozpočet pro
rok 2010 byl navržen podle slov
starosty MUDr. Vojtěcha Adama
(KSČM) jako velmi konzervativní a úsporný. Svou roli zde podle
něj sehrála jak plánovaná výstav-

ba a rekonstrukce kanalizace, tak
i splácení starého dluhu, kterého
zbývá splatit 42 milionů korun.
Dluh vznikl nutností vrátit státu
některé dotace, které byly v minulosti špatně využity. Petr Sláma

/Kraj/ Jihomoravští myslivci
dostali od kraje milion korun na
léčbu spárkaté zvěře a omezení
střetů zvěře s dopravními prostředky na komunikacích JMK.
Hejtman Michal Hašek na
tiskové konferenci připomněl, že
dotace bude použita na zakoupení
antiparazitálního léčiva, působícího proti dospělým i larválním

stádiím endoparazitů a na pořízení pachových ohradníků, které
mají zabránit střetům dopravních
prostředků se zvěří na silnicích
druhé a třetí třídy. Dotaci obdrží
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek
Brno-venkov, která je bude dále
přerozdělovat okresním mysliveckým spolkům v JM kraji.
/abé/

Prodají městské byty?
/Ivančice/ Bude v Ivančicích uskutečněn prodej bytových domů
v majetku města? Touto otázkou se zabývali zastupitelé na veřejném
zasedání. Prodej bytových domů navrhla rada. Tento prodej zdůvodnila zejména potřebou zbavit město majetku, který nic nevydělává,
a o který by se jeho soukromý vlastníci postarali lépe. Peníze by
byly účelně využity na částečné finanční krytí výstavby kanalizace
a úpravu komunikací. Proti prodeji jednoho z nich, domu v Ivančicích, na Komenského náměstí, kde je umístěna také pobočka České
pošty, se postavil opoziční radní MUDr. Matušina (KDU - ČSL).
Obával se, že tato veřejná služba nezůstane městu zachována. Prvním bytovým domem, který město prodá, bude objekt v Ivančicích
- Alexovicích. Odhadní částka je 3.346.120 korun.
Petr Sláma

/Moravský Krumlov/ Mohutný dub, který spadl na ulici Pod Zámkem, zbořil most, který vedl přes jedno rameno řeky Rokytné, a potrhal
dráty elektického vedení. Pád stromu opět vyvolal diskuzi o nebezpečí
přestárlých dřevin také mezi zastupiteli. Pan Zdeněk Kabelka za Správu
majetku města na zasedání zastupitelstva uvedl, že došlo ke zmapování
nebezpečných stromů a v jarních měsících byla v několika lokalitách
provedena těžba. Nejhorší situaci vidí především ve stavu stromořadí
kaštanů na ulici Tiskárenská a navrhl jejich odstranění. Nebezpečných
stromů je ale podle vyjádření zastupitelů na území města na šest
desítek. Ty již před rokem byly při místním šetření označeny. /mape/

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

OSLAVANY

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

» technologa obrábění
» procesního inženýra
» mzdovou/všeobecní
účetní
» strojního mechanika
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

Předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank Česká
republika Peter Herbert navštívil v rámci nově otevřeného místa GE
Money Bank ve Znojmě také Moravský Krumlov. Zde pro něj zástupci místní pobočky spolu s oblastní vedoucí obchodního místa Brno
- Lidická Blankou Matouškovou a místostarostou Tomášem Třetinou
pod záštitou města zajistili prohlídku cyklu velkoformátových obrazů
Slovanská epopej Alfonse Muchy. Tuto ojedinělou expozici, která
vznikala v letech 1910 - 1928, tvoří 20 pláten o rozměrech dosahujících
až osmi metrů. Poprvé byla vystavena roku 1928 v Praze v Průmyslovém paláci na Výstavišti, od roku 1963 je trvale vystavena na zámku
v Moravském Krumlově, kde ji vloni vidělo 35 tisíc návštěvníků. Celý
cyklus se zanedlouho vrátí po 60 letech zpět do Prahy, kde ho první návštěvníci budou moci obdivovat již 23. září. Slovanská Epopej uchvátila i Petera Herberta, který se nám po její prohlídce svěřil s tím, že dílo
takového rozsahu a originality vskutku nečekal. S potěšením oznámil,
že jej prohlídka přenesla úplně do jiné doby.

Myslivci dostali milion

Pád stromu zničil most

WHC therm., s.r.o.

Šéfa čtvrté největší banky v ČR
uchvátila Slovanská epopej

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

TRUHLÁŘSTVÍ

§ 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, bydlíme společně s manželem a dvěma dětmi v bytě,
který vlastníme já a manžel. Soužití s jednou dcerou je však poslední
dobou velmi složité, dcera je už dospělá a dělá nám s manželem problémy, opakovaně jsme ji žádali, aby se odstěhovala a začala již bydlet
sama. Máme nějakou možnost jí odhlásit z bytu nebo jí případně zrušit trvalé bydliště u nás a nahlásit jí toto bydliště na jinou adresu?
K Vašemu dotazu uvádím: a) Pokud jde o zrušení trvalého bydliště,
toto je možné učinit bez souhlasu dotčené osoby pouze ve správním řízení, kdy musí být splněna podmínka, že osoba nemá žádné vlastnické
či jiné užívací právo k domu či bytu (např. nájemní právo), a druhou
podmínkou je skutečnost, že osoba v bytě či domě skutečně nebydlí. Ve
Vašem případě tedy prozatím nejsou zákonné důvody k tomu, aby bylo
Vaší dceři zrušeno trvalé bydliště u Vás v bytě.
b) Pokud jde o faktické bydlení v bytě, toto můžete ukončit bez souhlasu dotčené osoby pouze soudním návrhem na její vystěhování z bytu či domu. Až poté co se Vaše dcera odstěhuje, můžete jí nechat zrušit
údaj o místu trvalého bydliště, pokud si jej nepřehlásí sama na novou
adresu. Toto trvalé bydliště jí však sama nikam nemůžete přehlásit,
pokud je jí trvalé bydliště zrušeno úředně, je jí přidělena tzv. úřední
adresa v sídle místně příslušného obecního (městského) úřadu.

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

AUTOSKLA

smluvní partner

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

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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Nová hasičská zbrojnice
/Moravský Krumlov/ V sobotu 8. května se ve 13 hodin
uskuteční v Moravském Krumlově-Rakšicích na ul. Havlíčkova
slavnostní otevření nové hasičské
zbrojnice.
Po symbolickém přestřižení
pásky za účasti pozvaných hostů
(poslankyně Parlamentu ČR Irena Kočí, vedení města Moravský
Krumlov, zástupce dodavatelské
firmy) v krátkém projevu vystoupí
starosta města Ing. Jaroslav Mokrý. Poté si hosté a široká veřejnost
prohlédnou prostory zbrojnice.
Nová budova hasičské zbrojnice byla vystavěna po předchozí
demolici domků v sousedství
stávající zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů získává tímto
rozšířením kvalitní prostředí pro
svou činnost - klubovnu, kancelář, sociální zařízení a technické
zázemí. Investiční akce byla
zahájena v měsíci srpnu 2009 a
dokončena v prosinci téhož roku.
Celkové náklady této akce
představují objem finančních pro-

středků ve výši téměř 3,4 milionů
korun. Investorem stavby je Sbor
dobrovolných hasičů Rakšice,
který získal na akci finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR
ve výši 3 miliony Kč. Realizaci
akce finančně podpořilo město
Moravský Krumlov příspěvkem
ve výši 340 tis.Kč, projektovou
dokumentaci hradil investor.
„Nové zázemí pro členy výrazně zlepší akceschopnost jednotky
a podpoří zájem mladých členů
o tuto činnost,“ zdůrazňuje velitel
jednotky Zdeněk Coufal.
Členská základna v Rakšicích
má 48 členů, téměř 70 % členů
je ve věku do 35 let, družstvo žen
a družstvo mužů se každoročně
s příznivými výsledky účastní
vyhlášených závodů a soutěží
v požárním útoku.
„Velmi oceňuji podporu města
a chtěl bych vyjádřit rovněž poděkování místní stavební firmě,
která stavbu prováděla - OSP,
spol. s r. o.,“ hodnotí realizaci
stavby Zdeněk Coufal.
/TZ/

Vrátí regulační poplatky
Krajským vítězem Rubikonu
ivančické gymnázium
Jižní Morava zná vítěze Rubikonu – populární školní soutěže o rizicích sázení mladistvých. Stalo se jím Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice. Rubikon je preventivní projekt o dodržování zákonů a problematice přístupu mladistvých do 18 let k sázkovým aktivitám.
Preventivní projekt Rubikon, který upozorňuje dospívající na rizika
sázení, vyvrcholil krajským finále 6. května v Brněnském kulturním
centru. Ze 42 školních týmů Jihomoravského kraje se do finále probojovalo sedm družstev. Kromě zlatého týmu z ivančického gymnázia,
ve finále bojovali zástupci těchto škol: 2. ZŠ Hraničářů Mikulov,
3. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, 4. ZŠ Komenského Hustopeče,
5. ZŠ Školní Strážnice, 6. ZŠ Drnovice a 7. ZŠ Svážná Brno.
Projekt Rubikon je pořádán pod záštitou MŠMT ČR. Iniciátorem a
podporovatelem projektu je Asociace provozovatelů kursových sázek
(APKURS), realizátorem občanské sdružení Aisis, SVČ Ivančice a šest
dalších středisek volného času Jihomoravského kraje.
„Jsme překvapeni mimořádnou odezvou, kterou Rubikon vyvolal
mezi žáky i učiteli tady na jižní Moravě,“ říká Marek Herman, výkonný
ředitel APKURS. „Rubikon je moderní vzdělávací projekt, který bourá
zažité způsoby výuky, staví na týmové spolupráci a výuce prožitkem,
využívá moderní technologie a zapojuje velké množství žáků,“ říká ředitelka odboru pro mládež MŠMT Jana Heřmanová. „To je přesně ten
druh vzdělávání, které ministerstvo školství podporuje.“
Rubikon je vzdělávací soutěž v podobě zábavného show, postaveného na míru věkové kategorii 12 až 16letých žáků.
/abé/

/Vysočina/ Pacienti krajských
zdravotnických zařízení na Vysočině mají i nadále možnost
žádat o dar ve výši uhrazených
regulačních poplatků. Rada kraje
Vysočina schválila poskytnutí
daru pro 7227 prvních žadatelů
ve výši 2,6 milion korun.
„Nabízíme
spoluobčanům
rozhodnout se samostatně dle
vlastního uvážení nebo své aktuální finanční situace, zda využijí
nabídku kraje Vysočina a požádají o dar ve výši uhrazených regulačních poplatků,“ uvedl hejtman
kraje Vysočina Jiří Běhounek.
V období od 1. února do poloviny dubna 2010 se na kraj Vysočina obrátilo 8444 osob. Kraj
během následujících týdnů odešle
dar 7227 z nich, kteří předložili

správně vyplněnou smlouvu vč.
povinných příloh. „U některých
smluv bohužel žadatelé nedoložili nutné originály dokladů o
zaplacení regulačního poplatku,
v mnoha tiskopisech chyběla
adresa žadatele nebo číslo účtu
k odeslání daru. Objevily se i
případy, kdy nás občané žádali
o uhrazení nadstandardu při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo úhradu kompenzačních
pomůcek. Na tyto případy se naše
nabídka nevztahovala,“ doplnil
hejtman Jiří Běhounek.
V období mezi loňským a letošním únorem uhradil kraj Vysočina za své občany zdravotnické
poplatky za 53 milionů korun,
tedy 68 % vyčíslených regulačních poplatků.
/abé/

Zdarma kontejnery do obcí
Díky systému EKO-KOM přibude letos v obcích Jihomoravského
kraje celkem 554 zbrusu nových kontejnerů, z nichž většina je určena
na plast, papír a bílé sklo. Staré sklenice, lahve a střepy z čirého skla
už nebudou v desítkách jihomoravských obcí patřit do zelené nádoby
na tříděný odpad, nýbrž nově do bílé. V roce 2009 občané JM kraje
vytřídili 40 093 tun odpadů. Je to pro lepší představu vlaková souprava
dlouhá 84 km, jejíž vagóny jsou po horní okraj naplněny surovinami,
tedy vlak stojící po celé délce trasy Brno - Břeclav - Mikulov.
/abé/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
V třebíčském hotelu Grand se ve čtvrtek 29. dubna sešli aktéři
vpravdě historické události - dne 24. února 1985 byl poprvé přifázován
k síti první generátor dukovanské elektrárny. Elektrárna byla postavena a spuštěna a následovalo čtvrt století pečlivého a zodpovědného
provozu, který ji zařadil v řadě parametrů do první desítky světových
elektráren. A to je již opravdu pádný důvod svolat mezinárodní konferenci. Jak to již při takové události chodí, byla přednesena řada zdravic
domácích i zahraničních odborníků i politiků.
Důležitější však byla druhá část konference. Po zhodnocení dosavadního provozu byla v řadě referátů nastíněna perspektiva dukovanského energetického uzlu. Tohoto termínu užívám proto, že v plánech
do budoucna se předpokládá nejen provoz stávajících bloků dalších třicet let a možná i více, ale i výstavba bloku o výkonu kolem 1000 MW
jako pokračovatele v té době již dosluhující elektrárny. V původním
projektu byla doba provozu elektrárny stanovena na třicet let, tedy do
konce života by prvnímu bloku dnes zbývalo pouhých pět let. Skutečnost je však jiná. Díky řadě inovačních programů, které jsou již z části
dokončené, se postupně zvyšuje výkon bloků na celkovou hodnotu
2000 MW a současně jsou vytvářeny reálné předpoklady pro prodloužení jejího života o 20 až 30 let. Aby elektrárna získala potřebnou
licenci pro provoz, musí před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
každých deset let prokázat, že učinila vše potřebné proto, aby složitý
mechanizmus elektrárny pracoval spolehlivě a bezpečně. Pokud se v
provozu pokračuje nad předpokládanou projektovou životnost, je toto
prokazování daleko podrobnější, přísnější a složitější.
Ale nejen kvalitní technika je nutná pro provoz JE. Veškeré zařízení obsluhují lidé a za těch 25 let jsou z mladých mužů již pánové,
kteří pomýšlejí na odchod do penze. A proto je obnova perzonálu
velice důležitou záležitostí. V dnešní době probíhající renezance
jaderné energetiky se projevuje celosvětově nedostatek jaderných
specialistů. Příprava nových zaměstnanců je rovněž součástí dokladů
nutných pro prodloužení provozu JE.
Třebíčská konference měla však ještě jeden další význam, o kterém jsem
se dosud nezmínil. Tím bylo setkání spolupracovníků, kteří spolu prožili
řadu let náročné, ale velice zajímavé práce. Nutno říci, že výstavba a najíždění takového kolosu, jakým je dukovanská elektrárna, je celoživotním
zážitkem, který je nesdělitelný. Ten se musí prožít! A jsem pyšný na to, že
patřím k těm, kteří to prožili. 3.5.2010 Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

SITA končí v Ivančicích
se sběrem odpadů

/Ivančice/ Novou smlouvu o svozu a likvidaci odpadů se rozhodli
přijmout ivančičtí zastupitelé na svém veřejném zasedání dne 26. dubna 2010. Společnost SITA, která tuto činnost v Ivančicích provádí řadu
let, nahradí nová firma, a to KTS EKOLOGIE, s. r. o.
Jedná se o podnik založený obcemi sousedního mikroregionu Kahan
(Rosicko) za účelem zajištění svozu, likvidace a separace komunálních
odpadů na území obcí. Společnost zajišťuje veškeré služby pro obce
v oblasti nakládání s odpady. Pro město Ivančice by měla změna firmy nakládající s odpady hned několik výhod. Jedna z nich je, že do
této firmy vstupuje jako společník a prostřednictvím svého zástupce
bude mít vliv na tvorbu cen. Další výhodou, neméně podstatnou,
bude ta, že zastupitelé nebudou muset schvalovat každý rok svozovou firmu v rámci výběrového řízení.
Zástupce KTS EKOLOGIE, s. r. o., který byl přítomný na veřejném
zasedání, přislíbil, že rozsah služeb zůstane pro ivančické občany
plně zachován. Včetně provozování sběrného dvora.
Petr Sláma

PODNIKOVÁ PRODEJNA

DŘEVO

ul. Krumlovská, Ivančice, (naproti hasičské zbrojnici)
Otevřeno: po-pá 8.00-12.00 a 13.00-16.30 hodin

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

BYTOVÝ TEXTIL, VÝROBKY ŠICÍ DÍLNY, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
(přikrývky, polštáře, sedáky, zavinovačky, ...)
LEVNÝ TEXTIL – SECOND HAND
PODLAHOVÉ TEXTILIE • ROUNA DO PROŠÍVANÝCH PŘIKRÝVEK
NÁPLNĚ DO POLŠTÁŘŮ (lze i rozvažovat) • TECHNICKÉ TEXTILIE
MATERIÁLY PRO ČALOUNÍKY • ČISTÍCÍ MATERIÁLY

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

Telefon: 546 125 301, 336 • Internet: www.ekotex.cz • E-mail: ekotex@ekotex.cz

zahradní
architektura

systém
KB BLOK

nabízí:
vnitřní a venkovní ŽALUZIE
okenní SÍTĚ a síťové DVEŘE

zahradní
nábytek
z masivu

tel.: 515 333 121, 515 334 276

plastová OKNA
a PARAPETY skladem

5
,
2
3
t
n
e
Cem q vč. DPH

ZAHRÁDKÁŘSKÉ potřeby

od 499,- Kč/m3 bez DPH

venkovní a interiérové ROLETY

nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

veškerý STAVEBNÍ materiál

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

/
49,- Kčizolace
URSA
2tepelná
Dvořákova 639, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vážení spoluobčané. Čas bohužel neúprosně běží, ale je to již téměř
tři měsíce, kdy jsem napsal do Zrcadla vysvětlující článek k velmi nešťastnému případu zapomenutého chirurgického nástroje u naší pacientky. Případ byl silně medializován. Naštěstí pacientka je v pořádku a
nemá tzv. trvalé následky, které by byly tímto způsobeny. Samozřejmě,
že celá věc byla vyšetřena a aktéři byli potrestáni. Já jsem tehdy nabídl
svoji rezignaci řediteli a ten ji přijal. Cítil jsem odpovědnost jako vedoucí operatér. Byl jsem zároveň vyzván, abych zatím do výběrového
řízení oddělení vedl, tak jsem pokračoval v každodenní práci.
K případu se vyjadřovali všichni, snad všichni v této zemi. U mne
postupně nastalo procitnutí ze šoku, musel jsem se rozhodnout, co
budu dělat dál. Odpovědnost jsem cítil, vinu však ne. Každý den při
příchodu do práce jsem potkával pacienty i zaměstnance a dle jejich
výrazů v obličeji a gest, popřípadě i slov, jsem získal postupně dojem,
že jsem zde za patnáct let udělal asi kus dobré práce. Podle čeho by mě
asi ti lidé hodnotili? Když jsem se navíc dozvěděl, že na krajský úřad
dorazily i petice pacientek, jedna z Krumlovska, druhá z Ivančicka,
usoudil jsem, že je mojí povinností do výběrového řízení jít.
Odborná komise mě doporučila řediteli jednohlasně, uchazeči byli
tři. Ředitel rozhodnutí komise respektoval. Takže by se dalo říci, že vše
zůstalo při starém, ale zdaleka tomu tak není. Případ nebyl nešťastným
jen pro pacientku, dopadl na nás na všechny. Nikdy se nebude psát o
tisících dobře provedených výkonů, o nocích strávených s rodičkami,
s pacienty nevyléčitelně nemocnými, ale bude se psát o neštěstích. Kdyby
jenom psát, ti lidé budou, tak jako v mém případě, skandalizováni. Takže chci moc poděkovat všem, kteří ve mě neztratili důvěru a v situaci
pro mne velmi těžké - vlastně po 40 letech v oboru - mně podpořili.
Věřte mi, že na místě, které zastávám, nijak nelpím. Je to obrovská
zodpovědnost nejen za mě, ale i za ty okolo mne, za jejich chyby. Je mi
jasné, pod jakým drobnohledem budu nadále pracovat, ale to mi nevadí. Doufám jen, že naši mladí lékaři si z toho všeho vezmou ponaučení
a že si nenechají vzít chuť a kuráž do práce, která je někdy sakramentsky svízelná. Ještě jednou všem děkuji za podporu.
PS: V minulém článku jsem psal, že všechna letadla nedoletí, i když
mají perfektní piloty. Přidám k tomu jen to, že je nutné rozlišovat mezi
lidským omylem a opravdovou profesionální chybou.
A. Soukal
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Létající nosorožec na obloze jižní Moravy
před odjezdem do zahraničních
misí. Součástí výcviku je provádění operací v nočních hodinách tak,
jak je to běžné v reálných situacích
v místech konfliktů.
Létá se denně v pracovní dny
od 8 hodin ráno až do jedné
hodiny noční v termínu do 21.
května 2010. Lety v této noční
hodině jsou omezeny jen na
potřebný minimální počet. Provedení nočních letů se soustředí
do pozdních večerních hodin tak,
aby byla letová činnost ukončena
co nejdříve. Po 23. hodině lety
foto: archiv redakce

/Region/ V našem kraji až do
21. května probíhá Mezinárodní
cvičení Společných sil „Létající
nosorožec“. Jedná se o osmé společné cvičení příslušníků Armády
České republiky, ozbrojených sil
Velké Británie, Slovenska, Spojených států amerických, Dánska
a Litvy. Jde o značně rozsáhlé
cvičení, na kterém se budou z
české strany podílet příslušníci
leteckých základen v Náměšti nad
Oslavou, Čáslavi, Přerově, Kbelích, jednotky protivzdušné obrany, pozemních sil a další složky

Společných sil Armády ČR.
Cvičení probíhá na letecké základně u Náměště nad Oslavou,
ve Vojenských výcvikových prostorech Brdy a Libavá a na území
krajů Vysočina, Olomouckého,
Pardubického kraje,
Cvičení je zaměřeno na spolupráci vzdušných a pozemních sil
při společné bojové činnosti a na
zvyšování kvalifikace předsunutých návodčích, jejichž výcvik je
úzce spojen s letovou činností.
Flying Rhino 2010 je součástí přípravy českých a koaličních vojáků

Kraj pomůže při obnově turistických značek
Kraj/ Dotaci ve výši 860 tisíc
korun na obnovu značení pěších
a turistických tras Jihomoravského kraje získá Klub českých
turistů. Cílem akce je ještě letos
obnovit většinu vyznačených tras
v Jihomoravském kraji.
Celková délka pěších značených tras v kraji činí 3,2 tisíce km,
z toho 70,5 km lyžařských tras a
156,8 km pásově značených cykloturistických tras. Značené trasy

jsou vybaveny 4262 ks směrovek
a tabulek, 465 ks nosných prvků
(ocelových a dřevěných stojanů
na vývěsní mapy a směrovníků)
a 140 ks vývěsních map.
Celá síť značených cest se udržuje tak, že každoročně se přeznačkuje třetina značených cest
a obnoví nátěry pětiny nosných
prvků. Směrovky a tabulky se vyměňují podle potřeby, ale ročně
je třeba nahradit přibližně 10 %

jejich počtu. Výměnu vývěsních
map je nutné provádět během 4-7
roků, pokud nedojde k jejich násilnému poškození či zničení.
V Jihomoravském kraji je
v současné době více jak dva
tisíce kilometrů cyklotras vyznačených silničním značením. Na
žádost jejich zřizovatelů (obcí,
mikroregionů,…) zajišťuje již
osmým rokem jejich údržbu KČT
svými vyškolenými cykloznačka-

ři, kteří každý rok projedou většinu značených cyklotras v kraji.
V roce 2010 značkaři KČT zajistí kontrolu značení cca 1600 km
cyklotras v kraji a instalují na nesilničních úsecích cyklotras nové
cykloznačky za chybějící nebo
poškozené. Pomocí odborných
firem KČT zajistí výrobu chybějících cykloznaček a instalačního
materiálu a instalaci cykloznaček
na silničních úsecích.
/abé/

proudových letounů v malé výšce
nejsou prováděny. Aby se omezil
počet letů v malé výšce na jedné
lokalitě, letošní cvičení probíhá
ve více lokalitách naší republiky.
Brigádní generál Jiří Verner
hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška ujistil, že veškerá činnost během cvičení bude
podřízena přísným bezpečnostním zásadám a bude dbáno na
protihluková opatření. Armáda
podnikne všechny kroky k tomu,
aby případný negativní vliv byl
po všech stránkách omezen /abé/

Miliony pro záchranáře
Tři miliony korun dostane z krajského rozpočtu Hasičský záchranný
sbor (HZS JMK) na pořízení požární techniky a technického vybavení
svých jednotek. Hasiči požádali o poskytnutí této dotace na pořízení
přetlakových vzduchových dýchacích přístrojů, termokamer, vyváděcích záchranných přístrojů, zvedacích vaků, defibrilátorů apod.
Dotaci na svou činnost dostali také vodní záchranáři v Jihomoravském kraji, a to ve výši jednoho milionu korun. Polovina z této
částky bude odeslána Vodní záchranné službě ČČK Nové Mlýny, jejíž
záchranné týmy dbají na bezpečnost nejen na vodním díle Nové Mlýny, ale také na vodních tocích splavných řek a na stojatých vodách.
Stejnou částku – tedy půl milionu korun – dostane Vodní záchranná
služba ČČK, místní skupina Brno-střed. Peníze jsou určeny na zajištění
provozu jejich základny, na údržbu záchranářského vybavení a techniky a jejich nutnou obnovu.
/abé/

Desítka na krajském úřadě

Pod tajuplným názvem „10“! se letos uskuteční Den otevřených
dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Desítka v názvu tradiční
akce, která se uskuteční devátého června od 9 do 16 hodin, vyznačuje
počet let, jež uplynuly od vzniku současného JM kraje. Den otevřených
dveří se tak stává součástí řady akcí věnovaných tomuto jubileu.
Na programu budou prohlídky historické budovy úřadu, jeho zasedacích a sněmovních síní i pracovny hejtmana, bohatý kulturní program
s prezentací škol a příspěvkových organizací JM kraje, přednášky,
chystá se také autogramiáda hráčů brněnských sportovních klubů.
Hejtman Michal Hašek na tiskové konferenci informoval, že požádal všechny uvolněné funkcionáře krajského zastupitelstva, aby byli
v tento den spolu s úředníky k dispozici návštěvníkům a stali se jejich
nerofmálními průvodci. Občané se v tento den setkají samozřejmě
také s hejtmanem i s ředitelem úřadu Jiřím Crhou.
/abé/

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
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S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
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tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.
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Slavnostní a absolventské
koncertování v Ivančicích
Žáci Základní umělecké školy
A. Muchy v Ivančicích předvádějí
své umění během školního roku
na školních koncertech i na mnoha
dalších akcích. Jarní koncerty jsou
vždy slavnostní, protože završují
dlouhodobé studium. Během
dubna se v sále ZUŠ uskutečnily
tři absolventské koncerty.
Dne 13. dubna se koncertní sál
ZUŠ naplnil melodiemi muzikálové a džezové hudby. Své dovednosti a schopnosti předvedli žáci
učitelů Jaroslava Petrly a Jiřiny
Petrlové. Účinkující - zpěvačka
Sabina Jánošíková, saxofonisté
Vítězslav Hándl a Lubomír Skála,
uzavírali absolventským vystoupením již II. stupeň studia.
V programu vystoupila jako
host i žákyně Jaroslava Petrly,

klarinetistka Lidmila Kuchaříková ze ZUŠ Moravský Krumlov.
Další absolventský koncert
patřil dne 20. dubna rockovému
souboru ze třídy pana učitele
Zdeňka Zápecy. Své umění
předvedl s elektrickou kytarou
jedenáctiletý Jiří Kabelka, který tím dovršil I. stupeň studia.
Vystoupil jako sólista i člen
souboru při různých skladbách
Zajímavé bylo sledovat i ostatní
členy souboru, kteří ovládají hru
na více nástrojích a při různých
skladbách účinkovali s jinými
nástroji. Po skončení koncertu
byl čerstvý absolvent odměněn
ředitelkou ZUŠ Dagmar Fialovou kyticí květin a drobným
dárkem z prodejny hudebnin.
Třetí absolventský koncert se

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.

BEDNABAR

Je libo osvěžení uprostřed sídliště? Vyprahlo vám po nákupu a potřebuje zklidnit nervy? Tož zamiřte v Ivančicích do Bednabaru. Klidné to
oázy pivařů, mariášníků i jejich kibiců, uprostřed starého ivančického
sídliště. Již za temných bolševických dob zde stála malá a nenápadná
hospůdka skýtající osvěžení po usilovném budování světlých zítřků.
Po sametové revoluci, tak jako mnoho ostatních, byla v rámci krutého kapitalismu zrušena. Ale po nějaké době se našel hrdinný hostinský,
který tuto tradiční destinaci, k radosti všech štamgastů, otevřel. Začátky byly nenápadné. Ale jak Bednabar začal trošku vydělávat, majitel
do něj investoval. Nakoupil nový nábytek. Ohradil terasu, aby na konzumenty zlatého moku nemohly dohlížet manželky, a zejména tchýně.
Dnes? Rádi se zde scházejí bývalí spolužáci, sportovci po namáhavém mači i dobří sousedé. Panuje zde domácí pohoda. Pokud máte
rádi atmosféru obyčejné hospůdky, zamiřte právě sem. Promluvíte si
bez nebezpečí o politice, pomluvíte manželku a získáte opět duševní
rovnováhu. Co chcete víc?
Petr Sláma

Ochotníci v Petrovicích
sklidili obrovský úspěch
Divadelní ochotníci z Petrovic u Moravského Krumlova nastudovali
divadelní hru „ZÁSKOK“ autorů Smoljaka a Svěráka. Premiérový den
vyšel na sobotu 24. dubna 2010, kdy se do místního kulturního domu
sjelo na tři sta milovníků cimrmanovského humoru. Tuto hru o nešťastné premiéře hry Vlasta podali publiku s obrovským nasazením a tak
přesvědčivě, že byli během představení i po něm oceněni mohutným
potleskem a srdečným bouřlivým smíchem!
Za vše vypovídá reakce jedné divačky: „Divadlo mě neskutečně
nadchlo. Nechápu, jak 6 místních lidí je schopno po práci nacvičit takovýmto způsobem Svěrákovu hru. Šla jsem původně na ochotnickou
akci odpovídající velikosti obce, ale vy jste dokázali něco neskutečného. Chvílemi mi tekly slzy smíchem. Bylo to jedním slovem supeeeer.
Hercům i ostatní pomocné síle na divadle patří můj obdiv a poděkování za výborný kulturní zážitek. Děkuji a těším se na další pokračování......“ Repríza této hry je naplánována na sobotu 8. května, začátek
v 19.30 hodin.
Irena Závišková, autor fotografie Karel Štícha

konal 27. dubna. Při této příležitosti se představili sólisté - absolventi prvního stupně. Posluchači,
kteří zcela zaplnili sál školy, slyšeli
hru na klavír, klarinet a také zobcovou nebo příčnou flétnu. Překvapení, spíše pro laiky, byla skladba pro
dva klavíry a osm rukou.
Koncert byl doplněn výstavou
prací pěti absolventů výtvarného
oboru ze třídy učitelky Libuše
Smutné - prvního i druhého stupně. Vystavované práce v technice
kresby, malby, prostorového vyjádření a fotografii byly výsledkem
celoročního projektu „Hudba ve
výtvarném umění“.
Mladým umělcům, hudebníkům a výtvarníkům přejeme do
budoucna hodně úspěchů a učitelům pořádnou dávku trpělivosti.
Odlišný byl tradiční koncert,
který uspořádalo Kulturní a informační centrum Ivančic, dne 22.
dubna, u příležitosti 65. výročí
osvobození Ivančic. Zde můžeme

hovořit skutečně o tradici. Který
ročník byl první, již nevíme, ale
vzpomínáme, že v roce 1992 byl
již čtyřicátý slavnostní koncert.
Mimo jarní koncert býval ještě
v říjnu. Téměř vždy vystupovali
přední umělci z brněnských divadel. V posledních letech provází
koncert paní profesorka Jarmila
Krátká, která přivádí své žáky
JAMU v Brně. Letos vystupovali
studenti druhého ročníku muzikálového herectví za klavírního
doprovodu profesorky Dagmar
Klementové.
Sál kina byl zcela vyprodán již
čtrnáct dní předem. V programu
zazněly jednak známé písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, jednak
melodie ze známých muzikálů,
např. z Bídníků, Carmen, Čarodějek apod. Jedná se skutečně o
známé melodie, protože většina
posluchačů je mohla slyšet při zájezdech do brněnských divadel.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494

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

Nejlépe opravená
kulturní památka v kraji

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila dne 12. listopadu 2009 soutěž
o nejlépe opravenou kulturní památku v Jihomoravském kraji v roce
2009. Cílem akce byla propagace památek, památkové péče, podpora
vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení široké veřejnosti
s problematikou památkové péče. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích: velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby.
Soutěžní komise na svém zasedání 21. ledna projednala přihlášky a
rozhodla doporučit do soutěže z 45 přihlášených subjektů 30 památek.
V únoru proběhlo hlasování prostřednictvím SMS zpráv. Během jednoho měsíce bylo celkem doručeno 10 700 SMS zpráv.
Mezi „velkými stavbami“ získala prvenství a finanční dar 150 tisíc
korun železná Stará huť v Adamově s objektem Švýcárna. Na druhé
místo s 50tisícovým bonusem hlasující vynesli kostel Panny Marie
v Bohunicích. V kategorii Díla výtvarného umění získala pomyslné
zlato a 50 tisíc korun socha sv. Jana Nepomuckého v Jednovnicích a
v kategorii Drobné stavby dominovala kaple sv. Michala v obci Ladná,
která pro svého vlastníka také získala dar z JM kraje 50 tisíc korun.
Soutěžní komise dále navrhla udělit mimořádný dar 20 000 Kč
Radkovi Džuibanovi a Petře Džuibanové, kteří jsou vlastníky bývalé
fary v Klentnici, která se v kategorii velké stavby skončila na třetím
místě a mimořádný dar 10 000 Kč Římskokatolické farnosti Veselí nad
Moravou a Městu Hrušovany nad Jevišovkou, jejichž památky - štuková výzdoba v kostele sv. Andělů v kategorii díla výtvarného umění
a kaple v kategorii drobné stavby, obsadily druhé místo.
/abé/

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

Mazda CX-7 CD173 Emotion 2.2D
a další modely, Rok v. 2010
tach. 500 km, STK 05/2012
Cena 583 000 Kč + DPH

Mazda 6 2.0 MZR-CD TE
pravidelný servis, Rok v. 2004
tach. 141 000 km, STK 11/2011
Cena 199 900 Kč

Mazda 6 2.0 MZR-CD
servisní knížka, 1. majitel
tach. 143 00 km, STK 05/2012
Rok v. 2006, Cena 274 000 Kč

Mazda 5 2.0 MZR-CD TX
Rok v. 2009 3 ks a další modely
tach. 24 000 km, STK 05/2012
Cena 396 000 Kč + DPH

Mazda 3 1.6 MCD Komfort
klima, litá kola, Rok v. 2004
tach. 125 000 km, STK 04/2012
Cena 212 000 Kč

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

Mazda Demio 1.5 Exclusive
servo, klima, Rok v. 2002
tach. 124 700 km, STK 01/2012
Cena 99 900 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD
různé modely, 2 ks, Rok v. 1998
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena 79 000 Kč

Mazda MX 5 NB 1.8i
kabriolet, kožená sedadla
tach. 81 000 km, STK 01/2012
Rok v. 1999, Cena 180 000 Kč

Citroën C3 1.4 HDi
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 148 000 km, STK 03/2012
Rok v. 2003, Cena 107 700 Kč

Citroën Evasion 1.9 TD
6 míst Rok v. 1996
tach. 155 000 km, STK 009/2011
Cena 78 900 Kč

Citroën Xsara Picasso 1.6i
sevisní knížka, bohatá výbava
tach. 136 000 km, STK 05/2012
Rok v. 2001, Cena 98 500 Kč

Fiat Panda 1.1i
nízké provozní náklady
tach. 38 000 km, STK 09/2011
Rok v. 2004, Cena 93 000 Kč

Fiat Punto 55 SE
nízké provozní náklady
tach. 159 000 km, STK 05/2012
Rok v. 1998, Cena 44 900 Kč

Fiat Stilo 1.8 16V Aktive
kombi, klima, Rok v. 2003
tach. 85 000 km, STK 03/2012
Cena 106 900 Kč

Ford Fiesta 1.4 CLX
bohatá výbava, Rok v. 2004
tach. 69 000 km, STK 05/2012
Cena 118 800 Kč

Ford Focus 1.8 TDdi Trend
bohatá výbava, Rok v. 2002
tach. 145 000 km, STK 05/2012
Cena 108 000 Kč

Ford Ka 1.3i
servo, klima
tach. 71 000 km, STK 04/2012
Rok v. 1998 Cena 39 900 Kč

Ford Mondeo 2.0 16 V Ohia
skvělý tech. stav, Rok v. 1997
tach. 221 000 km, STK 05/2012
Cena 59 000 Kč

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

Jeep Cherokee 2.8 CRD
Limited automat, max. výbava
tach. 143 000 km, STK 11/2011
Rok v. 2003, Cena od 199 900 Kč

Lancia Y 1.2i
klima, servo Rok v. 2003
tach. 118 000 km, STK 05/2012
Cena 79 900 Kč

Mercedes-Benz C 250 TD
Esprit central, klima, Rok v. 1997
tach. 197 000 km, STK 04/2012
Cena 66 500 Kč

Mini Cooper 1.6D
stav nového vozu, Rok v. 2008
tach. 26 000 km, STK 07/2011
Cena 399 900 Kč

Mitsubishi Space Star 1.6i
servisní knížka, automat
tach. 55 000 km, STK 05/2012
Rok v. 2004 Cena 145 000 Kč

Peugeot 206 1.4i 2ks,
3-dv. a 5-dv., Rok v. 1999-2001
tach. 114 000 km, STK 10/2011
Cena 69 900 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi SW
Premium 2 ks, bohatá výbava
tach. 140 550 km, STK 04/2012
Rok v. 2002, Cena 139 990 Kč

Renault Clio 1.2 RN
klima, servo, Rok v. 2001
tach. 124 000 km, STK 03/2012
Cena 77 700 Kč

Renault Clio 1.5 dCi Privileje
nadstandard. výbava, Rok v. 2007
tach. 38 800 km, STK 05/2012
Cena 199 990 Kč

Škoda Fabia 1.4 TDI Elegance
servis. knížka, TOP stav
tach. 106 000 km, STK 04/2012
Rok v. 2006, Cena 129 900 Kč

Škoda Felicia 1.3 LXi kombi
skvělý technický stav, Rok v. 1999
tach. 114 200 km, STK 12/2011
Cena 45 000 Kč

Toyota Hi-ace 2.5 D4-D
skvělý tech. stav, Rok v. 2002
tach. 196 000 km, STK 02/2012
Cena 199 000 Kč

Volkswagen Golf 2.0 GTI
max výbava, Rok v. 1996
tach. 212 000 km, STK 05/2012
Cena 59 000 Kč

Volkswgen Sharan 2.0 GL
6 míst, bez koroze, Rok v. 1996
tach. 188 000 km, STK 05/2012
Cena 79 900 Kč

Volvo V40 1.8i facelift,
kůže, Rok v. 1999
tach. 144 500 km, STK 05/2012
Cena 76 900 Kč

Yamaha XC 125 TR Cygnus
Rok v. 2006
tach. 21 000 km, STK 05/2012
Cena 29 000 Kč

AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC KVĚTEN 2010:
PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK
PLNĚNÍ A SERVIS KLIMATIZACÍ
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU VOZU
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„Prioritou
je nová oslavanská
ivančická kanalizace
vyřešení
„Prioritou
je nováaoslavanská
a aivančická
kanalizace a vyřešení kauzy zámek
kauzy zámek Oslavany,“ odpovídá Jan Schneider na otázku
odpovídá
Jan
Schneider
ohledně
případných
poslaneckých
témat. na otázku ohledně případných poslaneckých témat.
Jednatřicetiletý
místostarosta
Tišnova zná celý okres velmi
dobře. Jak sám říká - projel
tu každou obec. Jan Schneider je sice mladý, ale zkušený.
Po 9 letech nejen v komunální
a krajské politice se letos rozhodl kandidovat do sněmovny
za sociální demokracii za okres
Brno - venkov. Má příklad ve
svém kamarádovi – Michalu
Haškovi. Asistoval mu v Parlamentu, radí stále na hejtmanství. Rád by však pro celý okres
udělatl ještě něco víc.
„O problému s oslavanským
zámkem slyším celá léta – hovoří se o soudech, desítkách až
stovkách miliónů, exekucích,
pronájmech, pokutách a pohledávkách. Myslím, že oslavanští už toho mají dost. Je potřeba opravdu věc vyřešit, zámek
opravit a udělat z něj místo
pro odpočinek a hezké chvilky i naše starší spoluobčany,“
zamýšlí se kandidát do Poslanecké sněmovny.
Také se zajímá o projekt Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka, i o zlepšení stavu
odvádění a čištění odpadních
vod v Ivančicích, Oslavanech,
Moravských i Nových Bránicích.
„Určitě budu v těchto aglomeracích podporovat rekonstruk-
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„
Oslavany,

ci kanalizace i rozšíření čistírny
odpadních vod. Vím, že je potřeba sehnat poskytovatele úvěru
na dofinancování celé akce,“
doplňuje.
Jan Schneider je aktivní hráč druholigové házené, angažuje se
také v občanském sdružení Porta
Balkanica, které se věnuje jihoslovanským národnostním menšinám žijícím v České republice
prostřednictvím pořádání výstav
i vydáváním knih. Místostarostu
také těší spolupráce s Dětským
fondem OSN –UNICEF. „V rámci
České republiky jde o jedinečnou
záležitost. Házenkářský klub takovou spolupráci uzavřel jako vůbec
první sportovní klub v zemi. Podporujeme program očkování dětí
v rozvojových zemích a zemích
postižených přírodní katastrofou,“
vysvětluje Schneider a dodává ,
„já rád pomáhám.“
Sám
organizuje
charitativní
multižánrový hudební festival
Hudbou pro UNICEF, jehož druhý ročník se uskuteční 5. června v tišnovském letním kině
- zazpívá tu Miro Žbirka, Lenka
Dusilová, Jaroslav Uhlíř, Kurtizány z 25. Avenue i Petr Bende.
Výtěžek bude věnován na očkovací programy UNICEF a také na
nákup protialergických přikrývek
pro Dětský domov.
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
• Příprava vozidel na STK, vč. provedení
• Mechanické opravy
• Pneuservis
• Měření emisí (NM, BA, LPG)
• Brusírna válců
• Elektrik. práce a diagnostika motoru
• Prodej autodílů na všechny značky
• NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ
zimní provoz při teplotě nad 5°C

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

• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
mokrou i suchou metodou

Tel.: 515 32 10 59
cena od 800 Kč

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
• M1 - osobní automobily do 9 osob
• N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5 t
• L - motocykly
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

Ivančice
Palackého nám. 24
www.optikakocandova.cz

CA TMK travel • Moravský Krumlov • Růžová 39
Knížecí
dům, 1. p.1 •4.5.2010
tel.: 515
276x95_05-2010_PRAMOS.ai
15:42:59321 044, 602 782 232

SLUNEČNÍ BRÝLE PRO CELOU RODINU
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Jarní cena zahájila sezónu Rodinné centrum Měsíční Houpačka v nových prostorách
Po dlouhé zimní přestávce odstartovalo o posledním dubnovém
víkendu Jarní cenou Masarykova okruhu letošní Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích.

Foto: Květoslav ADAM

BMW M3 týmu Šenkýř Motosport

Vytrvalostní závod Divize 4 vyhrála posádka Enge, Charouz, Kostka,
se kterými se za volantem vozu Mercedes Benz DTM střídal Rakušan
Lichtner Hoyer. Ve třídě do 3500 ccm zvítězila posádka Šenkýř, Sládečka s vozem BMW M3. V nedělním sprintu, který se jel na 10 okruhů,
zvítězil Tomáš Kostka /Mercedes/ před Slováky Filipem Sládečkou a
Janem Danišem, kteří jeli s AUDI A4 DTM Bohemia Racing Teamu. V
kategorii do 3500 ccm zvítězil Jiří Mičánek s vozem Porsche. Auto GP
je nový formulový seriál, který navazuje na evropskou formuli 3000 a
zaniklou A1 Grand Prix. V prvním závodě zvítězil Ital Filippi, domácí
zástupce Jan Charouz skončil na čtvrté pozici. Druhý závod ovládl
Arabadžijev z Bulharska, Charouz dojel šestém místě. /Ctibor Adam/

/Ivančice/ Rodinné centrum
Měsíční houpačka, které po více
jak dva roky užívalo ke svým aktivitám zázemí v areálu ivančické
nemocnice, se bude brzy stěhovat
do nových a větších prostor. Zástupci města Ivančice vyhověli
žádosti organizace a pronajali jí
prostory v patře nad knihkupectvím na Palackého náměstí 27.
Od předání klíčů dne 15.
března začal mezi členy sdružení
tvůrčí rej a vítr v peněženkách a
rodinných rozpočtech. Zatímco
se v nových prostorách malovalo, pokládaly se koberce a lina,
vymýšlel úložný a zútulňoval
samotný vstupní prostor, probíhala ve „staré Houpačce“ poslední
velká akce.
Houpačka od 19. dubna hostila putovní výstavu „Jak se žije
v mateřských centrech“, pořádanou Sítí mateřských center ČR
pod záštitou JM kraje.
Rodinné centrum na nové adrese
poprvé oficiálně své členy, hosty i

veřejnost přivítá na SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ nových prostor
na Palackého náměstí v Ivančicích
v pátek 14. května od 10.00 hodin.
Účast na slavnostním otevření
přislíbili místostarosta Pavel
Dočkal, radní Krajského úřadu
JMK PhDr. Jiří Altman a prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.
Po slavnostním přestřižení pásky, úvodním slově a živé hudbě
bude k vidění Divadlo jednoho
herce pro děti a rodiče. Po vystoupení si bude moci veřejnost
prohlédnout všechny prostory,
včetně herny a „TataBaru“. Připraveno bude občerstvení.
Večerní program po 19. hodině bude určen pouze členským
rodinám, které se mohou těšit
na přátelský přípitek u TataBaru
a filmovou projekci.
Členové centra zvou veřejnost
na slavnostní otevření houpačky
v novém a děkují za případný
finanční příspěvek, který bude
použit na dětskou trampolínu.

Ochotníci z Horních
Kounic v Chorvatsku

Úspěchy olbramovické
základní školy
Základní škola Olbramovice je známa v kraji svými úspěchy v národní házené. Ke svým posledním úspěchům si ale mohla přidat i
úspěch v jiné oblasti než sportovní. V rámci projektu uskutečněném v
hodině fyziky si Marek Svoboda, žák devátého ročníku, připravil videoprezentaci s názvem Tepelné záření. S touto prací se poté zúčastnil
soutěže s tajemným názvem www.comp-ost.cz, jinými slovy Festivalu
žákovských a studentských multimediálních projektů a webových
prezentací. Tento festival se konal pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky a náměstka primátora statutárního města Ostravy Mgr. Lubomíra Pospíšila. Do této soutěže se mohli
přihlásit žáci a studenti z celé České republiky.
Protože v jeho kategorii mu byla práce zařazena mezi vítězné projekty, byl Marek pozván 21. dubna 2010 do Ostravy, aby se zúčastnil
slavnostního programu, Interaktivních PC workshopů a předávání cen.
Z Ostravy si přivezl nejen ceny, ale i nové zkušenosti a motivaci do
další práce. Tímto mu blahopřejeme.
A ještě jeden úspěch na závěr. Základní škola Olbramovice se již
druhým rokem účastní dlouhodobého školního recyklačního programu
RECYKLOHRANÍ. Při plnění jednoho z úkolů (Přání pro Recyklohraní) byla naše škola zařazena mezi prvních dvacet odměněných zvláštním bonusem 500 bodů. O tento bonus se postaraly žákyně Kristýna
Buriánková a Pavlína Žáková, žákyně 9. ročníku. I jim blahopřejeme
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. /Mgr. Ivana Vaculíková/

Stupavští výtvarníci

Od 30. března do 29. dubna se v galerii Památníku A. Muchy konala
ojedinělá výstava výtvarníků ze slovenského města Stupava. Svá díla
zde představili následující umělci: Peter Otavan - akademický malíř
- olejomalby, kované objekty, Silvia Hlavová - abstraktní malba, Iveta
Vachálková - keramika, Agneša Vavrincová - olejomalby, akvarely.
Město Stupava pojí s Ivančicemi dlouhodobé partnerské vztahy,
které vyvrcholily podpisem vzájemné partnerské smlouvy. A co bylo
na počátku? Záliba v pěstování květin. Konkrétně chryzantém. Na počátku, stejně jako v bibli, bylo slovo. A kdo to slovo pronesl? Členové
ivančického klubu chryzantém v čele se svým předsedou Milanem
Halúskou. Jsme jim za to vděčni.
Petr Sláma

Večer komorní hudby
ZUŠ v Krumlově
Měsíc duben je úspěšně za námi, a proto bych se ráda ohlédla za jedním z koncertů, který pořádala Základní umělecká škola v Moravském
Krumlově se svými učiteli a žáky. Že se bylo opravdu na co dívat, o
tom svědčí fakt, že se na pódiu krumlovského kinosálu vystřídalo přes
100 žáků z 27 komorních uskupení.
Hned v úvodu, po zahájení koncertu paní ředitelkou Vladimírou
Kočí, zazněly fanfáry v podání kvarteta žesťových nástrojů. Koncert
uváděli studenti ZUŠ Karolína Vavroušková a Tomáš Jelínek, kteří
posluchače seznámili s historií komorní hudby.
Dále se představil dětský taneční soubor s lidovými tanečky a pokračoval dětský pěvecký sbor. Ráda bych jmenovala tato komorní tělesa kytarové duo, trio i kvarteto. Duet zobcových fléten, kvarteto příčných
fléten, sexteto zobcových fléten. Dále akordeonové trio, keyboardové
trio, houslový soubor a taneční soubor. Z bicích nástrojů – trio beat,
bicí a bonga. A na závěr vystoupilo trio swing a soubor „Life Pace“,
mimo jiné i se svou vlastní tvorbou.
Dalo by se říci, že skladby, které v tento večer zazněly, byly průřezem všemi hudebními styly a žánry a byly jistě krásným jarním kulturním příspěvkem života v Moravském Krumlově. Těšíme se na další
večer s komorní hudbou, který se stal na ZUŠ v Moravském Krumlově
již tradicí.
BcA. Pavlína Švestková, učitelka pěveckého oddělení

Miroslavský košt 2010

Ve dnech 23. - 25. dubna jsme
se Souborem ochotníků z Horních
Kounic navštívili krajany sdružené
ve spolku „Česká Beseda“ v chorvatské Končenici. Zde a v sousední
obci Velké Zence jsme uvedli náš
zábavný program „Zpívejte s námi“. Tento původně dvouhodinový
program se při obou představeních
prodloužil na téměř 3 hodiny. Po
programu vždy následovala společenská zábava, kde jsme se my
učili chorvatské písničky a tance a
na oplátku jsme předvedli a učili
naše krajany české a moravské
lidové písničky a tance.
Celá návštěva se odehrála ve
velmi přátelském duchu, všichni
jsme navázali spoustu osobních
přátelských vztahů. Za celý náš
sbor mohu říci, že vřelost a srdečnost při uvítání a při loučení

dojala většinu členů až k slzám.
Samozřejmě jsme pozvali naše
krajany k nám do Horních Kounic. Tato návštěva se uskuteční
v polovině září letošního roku.
Poděkování patří všem sponzorům: Mikrop Čebín, Agro
2000, I. Zemědělská H. Kounice,
Agro Nejedlý, Marek Otoupal,
Lubomír Valda, Zdeněk Černý,
Agroservis Višňové.
Rádi bychom Vás tímto pozvali
na opakování našeho zábavného
programu „Zpívejte s námi“. Vystoupíme dne 23. května 2010
v 18.00 hodin v kulturním domě
v Horních Kounicích. Při této
příležitosti promítneme i krátký
záznam z návštěvy u našich krajanů v Chorvatsku. Všichni jste
srdečně zváni. Za Hornokounické
ochotníky Pavel Jelínek.

Město Miroslav se může pyšnit známou viniční tratí Weinperky, na
které se rodí znamenité hrozny odrůd Veltlínské zelené, Müller – Thurgau, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Tradice místního vinařství sahá
daleko do minulosti. Podle neoficiálních zpráv se miroslavští vinaři
podíleli na zakládání vinic v okolí Znojma již ve dvanáctém století.
O původních druzích víme málo. Ve středověku se zde úspěšně
pěstovala odrůda podobná dnešní frankovce, která se velmi dobře
prodávala do Vídně pod názvem „Weinberger Ochsenblut“ - Weinperská volská krev. Největšími pěstiteli vinné révy jsou Agrodružstvo Miroslav a Statek Miroslav. V obou podnicích je réva pěstována
podle ekologicky šetrného jeduprostého postupu tzv. „integrované
produkce“, vyvinutého ve Švýcarsku.
Pozvednout slávu místního vinařství se před lety rozhodli nadšenci ze
„Skupiny miroslavských vinařů“, kteří spolu s městem Miroslav pořádají v kulturním domě srovnávací výstavu s ochutnávkou pod názvem
„Miroslavský košt“. Poměrně pozdní termín konání - vždy 3. květnovou
sobotu (letos 15. května proběhne již 14. ročník), je zárukou toho, že
mnoho vzorků již bylo oceněno i na jiných výstavách. Pořadatelům se
podařilo shromáždit téměř 500 vinných vzorků. Jako hosté se představí
vinaři z partnerského města Svätý Jur a Báhoň (oba Slovensko).
Odborná komise vyhodnotila jako nejlepší tato vína: Šampión
výstavy - veltlínské zelené 2009 vzh Miroslav Viktorin, Tasovice.
Nejlepší víno miroslavského výrobce - rulandské bílé 2009 ps Josef
Procházka, Miroslav. Nejlepší rossé - rulandské modré rossé 2009
ps Jan Protivínský, Břežany. Nejlepší červené víno - svatovavřinecké
2008 Eliška Čeperová, Olbramovice. Nejlepší víno zahraničního
výrobce - frankovka 2009 vzh Andrej Pethö, Pezinok.
Zahájení výstavy je v 10.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Od rána probíhá v Miroslavi také májový trh.

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

KURZY V RODINNÉM CENTRU MĚSÍČNÍ HOUPAČKA,
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 27, IVANČICE
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.
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KULTURNÍ PROGRAMY 10. 05. - 23. 05. 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
• 9.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá se slouží v 10.30 hod.
• 9.5. ve 14.00 hod. - I. ROČNÍK PŘEHLÍDKY REGIONÁLNÍCH
DECHOVÝCH HUDEB - zámecký park.
• 10.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT KE DNI MATEK
- ZUŠ - taneční sál.
• 13.5. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA - koncert, orlovna Rakšice.
• 14.5. - „DON JUAN“ - zájezd na divad. představení. Stavovské divadlo Praha.
• 15.5. - ZÁJEZD: Roštejn, Javořice, Telč. Poznávací zájezd se středně
těžkou turistikou. Přihlášky a informace přijímá Městské kulturní středisko
- tel.: 515 322 330, 725 579 923.
• 16.5. v 15.00 hod. - 17. MORAVSKOKRUMLOVSKÉ SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ - hotel Epopej Moravský Krumlov.
• 17.5. v 17.00 hod. - ČTYŘRUČNÍ VEČER KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
- ZUŠ, taneční sál.
• 18.5. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 20.5. v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - vystoupí kapela
„HRAĎIŠŤAN“ a soubor „Dyjavánek“, zámecký park Moravský Krumlov.
Vstupné: 150 Kč (v předprodeji), 180 Kč (na místě). Předprodej vstupenek
zajišťuje Informační centrum, tel.: 515 321 064.
• 22.5. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou ARCUS. Orlovna Rakšice.
• 24.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ - taneční sál
ZUŠ Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • 29.5. od 15.00 hod. - HUDEBNÍ FESTIVAL
„VRABČÁK“ - Vypsaná fixa, UDG, Mandrage a další. Areál přírodního
koupaliště Vrabčí hájek - Moravský Krumlov. Předprodej vstupenek
v Informačním centru Moravský Krumlov, tel.: 515 321 064.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 4.5. - 31.5. - „MOJE DUŠE CHODÍ BOSA“ - Petra Badinová - výstava
fotografií s originálními verši - chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 21.5. - 22.5. - CHŘEST - GASTRONOMIE A PĚSTOVÁNÍ - výstava,
pěstování chřestu, ukázky chřestových jídel představuje hotel „U Crlíků“
Tetčice - galerie Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 21.5. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou „REFLEXY“ - park na Réně.
Pořádají házenkáři 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
• 8.5. v 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město Miroslav.
Partner skupina ČEZ.
• 8.5. ve 13.00 hod. - „GARDY“ - turnaj v národní házené na novém hřišti
u kostela. Více informací na: www.hazena-miroslav.cz. Občerstvení zajištěno.
• 8.5. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY „ŠKWOR“ v kulturním domě.
• 9.5. v 6.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ na rybníku Suchánek.
• 15.5. v 10.00 hod. - „MIROSLAVSKÝ KOŠT“ - 14. ročník mezioblastní
výstavy vín v KD. Pořádají - Skupina miroslavských vinařů, OS Marek,
MKIC a město Miroslav.
• 18.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ, sál na radnici.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 12.5. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „NAŠE HORY“
- beseda s panem Mgr. Karlem Kocůrkem, který účastníky provede českými
horami, v městské knihovně. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 13.5. v 17.00 hod. - BESEDA O LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH
v kavárně Štika. O své bohaté zkušenosti o sběru a využití léčivých rostlin
se podělí léčitelka paní Helena Pokorná. Chybět nebudou ani konkrétní receptury na jednotlivé bylinné čaje. Pořádá Klub důchodců Rosice.
• 14.5. v 17.00 hod. - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT - sál ZŠ. Srdečně
zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 14.5. v 9.00 hod. - SEMINÁŘ A I. LICENTACE HŘEBCŮ SHP MORAVA. Výběr - I. Moravská licentace plemenných hřebců plemene „Shetland
pony“ v jezdecké hale JO TEDOS v Tetčicích u Brna. Pořádají SCHSHP
ve spolupráci s ASCHK ČR.
• 17.5. - 16.6. - „U MAGDALENY V KUCHYNI“. Výstava kuchařských
knih Magdaleny Dobromily Rettigové doplněná novějšími kuchařkami a
krásným starým nádobím. Pořádá Městská knihovna Rosice ve spolupráci
se Správou zámku Rosice.
• 19.5. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - FILIPÍNY. Promítaní
ze zajímavých míst planety Země. Tentokrát z Filipín - ztraceného pokladu
Jihovýchodní Asie v městské knihovně. Pořádá Městská knihovna Rosice
ve spolupráci s turistickým oddílem mládeže „Turisťák“ Rosice.
• 21.5. - 3.6. - VÝSTAVA SOŠ A SOUN - tradiční výstava maturitních prací
žáků školy. Slavnostní zahájení 21.5. v 16.00 hod. ve výstavních prostorách
rosického zámku. Pořádá SOŠ a SOUN Rosice.
• 22.5. v 19.00 hod. - „ŠKOLA PRO ŽENY“ - divadelní představení. Klasická
komedie v neklasickém pojetí v podání Strašnického divadla Praha. Vstupenky
v předprodeji v kanceláři KIC Rosice za 80 Kč, na místě za 100 Kč v kině Panorama. Pořádá OS DSEK a Městská knihovna Rosice.
• 22.5. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. Výstava voříšků a pejsků bez PP na kolbišti
pod zámkem. Přejímka psů od 8.00 hod., zahájení výstavy v 10.00 hod. Proběhnou soutěže „Šikovný voříšek“ a „Dítě a pes“. Vstupné dobrovolné. Pořádá
Kynologický klub Rosice.
PŘIPRAVUJEME SPORTOVNÍ AKCE: • 10.5. - 14.5.2010 - „ROMAPOL
CUP“ - turnaj v kuželkách, kuželna. • 15.5. - „ROSICKÁ ŠTIKA“ - pohárový
závod ve sportovní gymnastice, tělocvična ZŠ.

TANEČNÍ ZÁBAVA „REFLEXY

„

V pátek 21. května 2010 od 20.00 hodin.
RÉNA Ivančice. Host: ROCK STRING.

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN DĚTÍ

v sobotu 22. května 2010 od 15.00 hodin.
Místo konání: zámek Hrubšice, bohatý program jako vždy zajištěn!!!
Srdečně zvou pořadatelé.

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
• 15.5. - ŠPERKY - sobotní dílna výtvarných technik na Domečku.
• 20.5. - STŘELNICE CROSS - branný závod tříčlenných družstev na
Střelnici pro žáky základních škol.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 13.5. ve 13.00 hod. - OLYMPIÁDA DRUŽIN na ZŠ Oslavany v prostorách
školního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
• 30.5. ve 14.00 hod. - DEN DĚTÍ ANEB PIRÁTI Z OSLAVAN - prezence:
od 13.30 hod do 14.00 hod. Upřesnění na plakátech.
PŘIPRAVUJEME: • 19.6. - „VÝLET DO STŘEDOVĚKU“ : Praha - TVRZ
HUMMER. Odjezd autobusu: v 7.30 hod. - Němčice (autobusová 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 (autobusová zastávka Poustka). Cena: 350 Kč (v ceně
je doprava, pedagogický dozor). Vstupné do areálu tvrze si každý hradí
sám!!! Cena vstupného: 30 Kč/děti, 80 Kč/dospělí, 190 Kč/rodina. Přihlásit
se můžete v DDM Oslavany.

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
• 15.5. - 16.5. - VANGL CUP 2010 - velký házenkářský turnaj za účasti týmů
z celé republiky. Kategorie minižáci, minižačky. Sportovní hala na Rybářské
ulici. Přijďte povzbudit naše hráče!!!
• 16.5. v 15.00 hod. - KVĚTNOVÉ JEZDECKÉ SKÁKÁNÍ - parkurové
skákání, vozatajský slalom, jízdy zručnosti. SVČ Ivančice, statek Padochovka,
vstupné: 10 Kč/děti, 20 Kč/dospělí. Vožení dětí na koních, občerstvení, táborák.
• 19.5. v 17.00 hod. - DRHÁNÍ NÁRAMKŮ - SVČ Ivančice, Komenského
nám. 12. Poplatek: 15 Kč + materiál/děti, mládež, 30 Kč + materiál/dospělí.
Nutné se přihlásit do 14.5.2010 v SVČ Ivančice.
• 23.5. od 15.00 hod. do 17.00 hod. - V. IVANČICKÉ REKORDY - soutěže
v pojídání pizzy, doprovodný program, prezentace činnosti SVČ Ivančice.
Ivančice, Palackého náměstí.
PŘIPRAVUJEME: • 29.5. - PAINTBALL OŘECHOV ARMY PARK určeno pro mládež starší 15 let. Odjezd ve 13.00 hod. z Ivančic od Besedního
domu, cena: 380 Kč/osoba (doprava, 2 hodinový program, půjčovné oblečení,
zbraně) + 1,50 Kč za kuličku. S sebou: pevnou obuv, v místě je možnost
zakoupení občerstvení. Nutné se přihlásit do 26.5.2010 - omezený počet
16 účastníků. • 30.5. ve 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES. Čeká na Vás
odpoledne plné pohádek, her a soutěží. Diskotéka s rytíři, různá rytířská klání,
Ivančice park Réna. Vstupné: 30 Kč/osoba. Máte zájem stát se pohádkovou
postavičkou? Přihlaste se v SVČ Ivančice do 14.5.2010.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 4.5. - 30.6. - „TAM KDE OČI SNÍ“ - výstava fotografií pana Petra Kudláčka,
studovna Městské knihovny Moravský Krumlov, vstup zdarma.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 15.5. - „Z IVANČIC DO IVANČIC“ - 18. ročník dálkového pochodu,
pěší trasy: 44, 25, 12 a 6 km, cyklotrasy: 55 a 35 km. Start a cíl od 6.30 hod.
do 18.00 hod. ve sportovní hale. Vedoucí akce paní Hana Pokorná.
• 21.5. - „SETKÁNÍ K NEDOŽITÝM 85. NAROZENINÁM PANA
JARMILA ZELNÍČKA“ - zveme zájemce k setkání u jeho hrobu. Sraz ve
13.30 hod. u hlavního vchodu obřadní síně hřbitova Ivančice. Po vzpomínce
následuje procházka k dalším významným osobnostem KČT i města Ivančice.
Vede pan Josef Flíček.
• 22.5. - „JARNÍ EUROVÝŠLAP RETZ - ZNOJMO“. Pořádáme autobusový
zájezd, odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu. Připraveny jsou 2 trasy, delší trasa
z Retzu do Znojma 20 km, kratší trasa bude organizovaná po městě a okolí Znojma.
Možnost účasti je i bez tůry. Přihlášky do 17.5.2010 na tel.: 539 083 044 po 18.00
hod. Eibelovi. Předpokládaný návrat kolem 19.00 hod., jídlo a pití s sebou. Cena:
70 Kč/členové KČT, 50 Kč/mládež do 15 let, 70 Kč/mládež ve věku 15-18 let, 120
Kč/nečlenové KČT. Poplatek zaplatit při přihlášení. Vede pan A. Moravec.
PŘIPRAVUJEME: • 5.6. - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO „UHERSKÉHO
HRADIŠTĚ“. Uvidíme pamětihodnosti města, 2 rozhledny, Velehrad,
skanzen Modrá. Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu, návrat v podvečer.
Poplatky: 100 Kč/člen, 150 Kč/nečlen, 60 Kč/děti do 15 let. Zájemci hlaste se
do 31.5.2010 na tel.: 546 452 788 u pana Flíčka. • 19.6. - „KVĚTINOVÉ
SLAVNOSTI“ - autobusový zájezd do Havířova. Průvod a účast na Tvorbě
velkých květinových celků. Zájemci nechť se hlásí paní J. Kopuleté (dříve
v kabelové televizi) na tel.: 723 952 943.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.5. v 18.00 hod. - KONCERT SIREN - koncert hudebního tělesa SIREN
v Dělnickém domě. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 14.5. - 16.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol
Padochov pořádají 16. ročník festivalu: „TRAMPSKÁ NOTA“.
• 20.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců.
• 22.5. - IX. ROČNÍK JARNÍHO AEROBIKU v Dělnickém domě. Prezence
v 8.30 hod., zahájení závodů v 10.00 hod. Věkové kategorie: do 7 let, 8-10 let,
11-13 let, 14-17 let, 18 let a více. Více infoí na letáčcích ve městě. Kontaktní
osoby: paní Martina Répalová, tel.: 603 830 697, paní Petra Zahradníčková,
tel.: 724 338 699. Pořádá FUNNY AEROBIK TJ Oslavany a KIS Oslavany.
• 23.5. v 16.00 hod. - KONCERT HUDEBNÍHO TĚLESA „JAVORY“. Při
příležitosti konání Hudebních slavností 2010, koncert v kostele sv. Mikuláše.
Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Dělnickém
domě, tel.: 546 423 283 nebo 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.

HEAVY-BEER-ROCKOVÁ ZÁBAVA

kapely CAYMAN a SATYR Vás zvou na nefalšovanou rockovou
tancovačku, Rouchovany - kinokavárna,
v pátek 14. května 2010, od 20.00 hodin do 20.30 hodin
PIVO ZDARMA!!!!! Každý desátý návštěvník obdrží CD skupiny
CAYMAN ZDARMA!!!!!

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

NEBE, PEKLO, ZEM
Drama Slovensko
VLKODLAK
Horor Anglie
so 15.5. ve 20.00 KVĚT POUŠTĚ
ne 16.5. v 18.00 Film VB / Německo / Rakousko
st 19.5. ve 20.00 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Komedie USA
so 22.5. ve 20.00 MAMUT
ne 23.5. v 18.00 Film Švédsko / Něm./ Dánsko
so 8.5. ve 20.00
ne 9.5. v 18.00
st 12.5. ve 20.00

KINO RÉNA IVANČICE
st 12.5. ve 20.00
ne 16.5. ve 20.00
st 19.5. v 18.00
ve 20.00
ne 23.5. ve 20.00

( 546 451 469

SVÍTÁNÍ
Scifi USA
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Romantický film USA
PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Fantasy film Kanada / USA
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
so 8.5. v 18.00
ne 9.5. v 18.00
so 15.5. v 18.00
ne 16.5. v 18.00
so 22.5. v 18.00
ne 23.5. v 18.00

( 546 423 018

PROKLETÝ OSTROV
Thriller / Drama USA
DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR
NEBE, PEKLO...ZEM
Drama Slovensko
MAMUT
Drama Švédsko / Dánsko / Něm.
PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Fantasy film Kanada / USA
MORGANOVI
Komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
so 8.5. v 18.30
ne 9.5. v 17.30
ve 20.00
st 12.5. ve 20.00
ne 16.5. v 17.00
st 19.5. ve 20.00
ne 23.5. v 18.00

( 546 412 210

TANKOVÁ BRIGÁDA
Válečný film ČR / Slovensko
I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS
Komedie USA / Francie
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
Romantická komedie USA
DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR
NEW YORKU, MILUJI TĚ
Romantický film USA / Francie
AVATAR
Akční sci-fi film USA / VB

LETNÍ KINO MIROSLAV
pá 14.5. ve 20.30
so 15.5. ve 20.30
pá 21.5. ve 20.30
so 22.5. ve 20.30

( 515 333 538

KAWASAKIHO RŮŽE
Film ČR
PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Fantasy film Kanada / USA
PROTEKTOR
Válečný film ČR / Německo
SHERLOCK HOLMES
Film USA

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• pá 14. 5. od 10.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR
na Palackého nám. 27 v Ivančicích. Program: Slavnostní přestřižení pásky,
úvodní slovo, živá hudba, 10.30 hod. - divadlo jednoho herce pro děti a rodiče,
11.00 - 16.00 hod. - volná zábava, otevřená herna, TATA-bar, občerstvení,
16.00 - 17.00 hod. - ochutnávka muzikohrátek a výtvarných hříček pro rodiče
s dětmi.Večerní program jen pro členy: 19.00 hod. - TATA-bar, 20.00 hod. Měsíční biograf - filmová projekce (případné společné přespání).
• so 15.5. od 10.00 hod. - kurz potrvá 6 - 7 hod. - KURZ PLETENÍ KABELEK
Z PEDIGU. Přijďte si uplést kabelku z přírodní, barvené či ratanové šény. S
sebou si přineste starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky, kleště
štípací nebo zahradní (ostré), příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici,
kolíčky. Pár kousků máme k zapůjčení. Poplatek: 460 Kč/ 430 Kč členové
Houpačky. Cena kurzu zahrnuje veškerý použitý materiál (šénu, pedig band,
pedig, dřevěné korálky, elhar šňůru), lektorné. Na místě mají účastníci kurzu
možnost zakoupit i pedigový materiál s 10% slevou. Kapacita kurzu je omezena
na 10-12 účastníků. Pro zajištění místa je nutné nahlásit se předem telefonicky,
nebo e-mailem. Více na tel.: 602 782 280 nebo na www.alma.cz
• so 22.5. 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 členové Houpačky. Vede Kateřina Pokorná.

Vinařský spolek OLBRAMOVICE, o. s. Vás srdečně zve na

29. VÝSTAVU VÍN

v sobotu 8. května 2010 od 13.00 hodin
v sále restaurace „U MATESA“. K poslechu nám zahraje CM LALIA.

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 10/10 vyjde 21. května 2010, uzávěrka 18. května 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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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.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!

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 SUCHOHRDLY 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.

Rodinné centrum
MĚSÍČNÍ HOUPAČKA Ivančice vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

nových prostor na Palackého nám. 27 v Ivančicích,
a to v pátek dne 14. května 2010 od 10.00 hodin.
Program: 10.00 Slavnostní přestřižení pásky, úvodní slovo,
živá hudba, 10.30 Divadlo jednoho herce pro dě� a rodiče
11.00 - 16.00 Volná zábava, otevřená herna, TATA-bar, občerstvení,
16.00 - 17.00 Ochutnávka muzikohrátek
a výtvarných hříček pro rodiče s dětmi.
Večerní program jen pro členy: 19.00 TATA-bar - naražení
1. houpačkové bečky :-), 20.00 Měsíční biograf - filmová projekce
Případné společné přespání.
Finanční příspěvek na dětskou trampolínu
nebo ky�čka v kvě�náči vítána :-).
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Konec války v Ivančicích
V roce 1944 jen málokdo věřil,
že by ve válce nastal obrat a nacistické Německo že válku vyhraje.
Tak to alespoň tvrdila německá
propaganda. Ale již rok před tím
se ve všech domech objevily
vyhlášky o protiletecké ochraně.
Byla to předzvěst možného leteckého napadení, protože se i Morava dostala v dosah bombardérů
z leteckých základen v Itálii.
Zatím se o bombardování
nehovořilo a o válečných operacích se obyvatelé dovídali jen
z tisku, rozhlasu nebo pravdivější
informace získávali (s velkým
nebezpečím) poslechem zahraničního rozhlasu. Vše se změnilo
po prvním náletu amerických
bombardérů na Brno 25. srpna
1944, při kterém zahynulo asi
200 obyvatel Brna. Další nálety
pokračovaly a nejničivější byl
20. listopadu 1944, při kterém zahynulo 578 obyvatel. Informace
o náletech měly již vážný dopad
na mínění v Ivančicích, protože
několik Vančáků (Havlíček, Zuzák, Remunda) přišlo o život a
denně cca 500 lidí dojíždělo do
Brna za prací. Po bombardování
brněnského nádraží se stalo, že
vlaky do Brna několik dní zastavovaly v Horních Heršpicích a
dál se šlo, jak kdo mohl. Letecké
poplachy byly pak vyhlašovány
téměř každý den.
Informace o situaci v dalších
měsících jsou popsány pamětní
knize města Ivančice. Krátce
uvedeme některé údaje.
Do nového roku 1945 vstupovali občané s nadějí ukončení války.
Začaly však vyhlášky na zákopové
práce. Každý povolaný si musel
přinést lopatu a krumpáč. Školní
budovy a ústav hluchoněmých se
zabíraly pro potřeby Červeného
kříže. V polovici ledna začala sovětská operace na Visle, zatímco
na jihu se bojuje o Budapešť, nebo
spíše o to, co z ní zbylo. V pondělí 15. ledna byla katastrofálně
bombardována Vídeň, v téže době
byla osvobozena zcela zničená
Varšava. Znovu jsou povolávány
další skupiny na zákopové práce
na východní a severní Moravě.
Pokračují nálety na Brno. Dne
14. února prochází městem první
transport německých uprchlíků
z východního Slezska, v následujících dnech další transporty.
S nadějí zabírali statky v Polsku,
Ukrajině, Rusku v domnění, že
je to navždy. A teď se plahočili
střední Evropou zpět do Reichu.
Koncem ledna zahynul při náletu
ve Vídni František Kapler, syn
bývalého městského tajemníka.
Téměř denně jsou vyhlašovány
letecké poplachy, školy a ústav
jsou přeplněny raněnými německými vojáky. Ve městě je v únoru
kolem 400 raněných nebo nemocných vojáků, mezi nimi mnoho
mladistvých, téměř chlapců. Počátkem března projíždějí městem
nové kolony uprchlíků, tentokrát
z Maďarska.
Počátkem dubna tiše a náhle
zmizely všechny lazarety z města. Tyto události zvětšují paniku
mezi zdejšími Němci. Po 10.
dubnu jezdí vlaky velice nepravidelně, v některých dnech pouze
do Střelic, brněnské nádraží je
zničeno. V noci 16. dubna ničí
Němci objekty radarové stanice
u Budkovic. Děti do škol již nechodí, rodiče je raději neposílají.
Obchody a živnosti jsou zavřené

a obyvatelstvo města se stěhuje
do sklepů, protože jsou slyšet
detonace a střelba.
Nadešel 18. duben. Za rozbřesku se dala do pohybu sovětská
jezdecko-mechanizovaná vojska
a zamířila od Medlova, přes
Pravlov, Dolní Kounice údolím
Jihlavy na západ. Proti všemu
očekávání projela jezdecká divize
generála Bělousova téměř bez
výstřelu až do Ivančic a tam podle rozkazu přešla do obrany na
úseku Ivančice - Neslovice. K večeru byla osvobozeny Tetčice,
tím byla přerušena železniční do-

1942, který chtěl vytvořit řádnou československou vojenskou
jednotku. Za tím účelem vyhlásil
mobilizaci tři odvodních ročníků,
celkem asi 250 mužů. Chyběly
však zbraně a také nebyl valný
zájem se angažovat.. Za těchto
okolností bylo od formování
vojenské jednotky upuštěno a ponecháno na jednotlivcích, jestli se
dobrovolně přidají k partyzánům.
Větší starosti nastaly se zásobováním potravinami, zajišťování
ivančických Němců apod.
V lese nedaleko Biskoupek
měla základnu partyzánská skupina Josefa Hybeše Jakmile se
o ní dozvěděl generál Bělousov,
poslal do partyzánského tábora

Prostřelený ciferník věžních hodin - 18.4.1945

prava z Brna směrem na Jihlavu.
Střela do ciferníku věže zastavila
věžní hodiny v 10.55 hod. Udala
tak čas vstupu sovětských vojsk
do Ivančic. Průzkumné a zajišťovací hlídky divizi gen. Bělousova
na vzdálenost mnoha kilometrů
předjely, nikde nenarazily na vážnější odpor, přesto se však podle
rozkazu vrátily do Ivančic. Bylo
udivující, jak snadno byly Ivančice osvobozeny.
Údolí řeky Jihlavy představovalo v této době rozmezí mezi
německými skupinami armád Jih
a Střed. Dotykový prostor nebyl
dostatečně zajištěn a tím mezi
oběma armádními skupinami
vznikla nezacelená mezera. Právě
tou pronikli rudoarmějci do Ivančic a nebýt rozkazu k přechodu do
obrany, mohli snadno pokračovat
v jízdě západním směrem.. Jenže
rozkaz byl neúprosný a generál
Bělousov jej plně respektoval.
Nakonec v obraně u Ivančic setrval až do konce války. Historie
osvobození Ivančic a jejich obrana byla příspěvkem do diskusí
místních poválečných „generálů“
o tom, kam která z armád měla
postupovat, anebo ustupovat, z
jakých „záhadných“ pohnutek tak
neučinily, jakých „chyb“ se dopustili jejich velitelé a co všechno
stálo v pozadí. Skutečnost byla
naprosto prozaická: maršál Malinovskij, velitel frontu, potřeboval
mít pro útok na Brno zajištěný
jihozápadní bok, a tak na určené
linii 13. jezdecká divize zůstala.
V osvobozených Ivančicích
vznikl ihned revoluční národní
výbor, předsedou se stal Antonín
Šturma, dřívější starosta až do r.

foto Fr. Robotka st.

majora Fesenka, aby zjistil jejich
početnost a akceschopnost. Část
partyzánů i s velitelem Řepkou
byla přesunuta do Ivančic. Zde
byl vytvořen v součinnosti s
důstojníky Rudé armády štáb
partyzánských a místních revolučních skupin. Domácí bojovníci
prokázali v následujících týdnech
diviznímu velení mnoho dobrých
strážních, průzkumných i ženijních služeb, dokonce podle svých
zkušeností a výzbroje vstupovali
po boku rudoarmějců do bojů s
nepřítelem.
Zatímco v Ivančicích končil
první den osvobození, na východním směru se tvrdě bojovalo. K
večeru 18. dubna zaútočili Sověti
také na Ořechov, obsadili sice
návrší u kostela, ale dalšího úspěchu nedosáhli. K posílení obrany
Brna začali němečtí velitelé stahovat jednotky od Moravského
Krumlova a do Dolních Kounic

povolaly skupinu obrněných
transportérů, která ve městě
přebrodila Jihlavu a zaútočila k
samotě Karlov. Z opačné strany
od Ořechova postupovala ke Karlovu německá pěchota. Rudá armáda obě zteče odrazila a Němce
vrátila do původního postavení.
Nastaly několikadenní těžké boje
a Ivančice se dostaly dočasně
do obklíčení. Bojovalo se také
v Dolních Kounicích. Levý břeh
řeky Jihlavy byl slabě obsazen
sovětskou armádou a partyzány,
zatímco protější část města byla
obsazena německým vojskem.
Po stažení předsunutých jednotek na linii obrany u Ivančic,
vzniklo na pravém břehu řeky
Jihlavy rozsáhlé „území nikoho“,
kam střídavě dojížděly malé německé i sovětské skupiny vojáků
na průzkum nebo na zásobovací
akce. Obyvatelé dřívějších samostatných obcí, dnes částí Ivančic,
se dostali do nebezpečné situaci,
protože Němci z obavy před
partyzány zajišťovali rukojmí,
kteří měli být popraveni, jestliže
by došlo k nějaké partyzánské
akci. Také Oslavany, včetně
elektrárny a dolu Kukla, zůstaly
neobsazeny. Tato situace byla
nebezpečná i pro Ivančice, které
byly ostřelovány z návrší od Polánky a Čučic. K jinému neštěstí
došlo 23. dubna ve 14 hodin.
Ruské letadlo nebylo raketou
upozorněno a shodilo na náměstí
před Besedním domem dvě tříštivé pumy. Následky byly hrozivé
- 10. mrtvých civilistů a mnoho
zraněných. Radost z osvobození
byla zkalena touto událostí. Pro
informaci Brno bylo osvobozeno
až 26. dubna a v okolí Ořechova
a Holasic probíhaly těžké boje,
při kterých byly uvedené obce
z velké části zničeny.
V dalších dnech se linie na řece
Jihlavě stabilizovala. Docházelo
sice k drobným přestřelkám, ale
vzhledem k dřívějším bojovým
situacím byl celkem klid. Až 8.
května došlo k zastavení bojů.
Sovětská armáda postoupila západním směrem a obsadila zbytek
jižní Moravy.
Na pamětní desce ve vestibulu budovy Městského úřadu
v Ivančicích je uvedeno 132
občanů, kteří zahynuli během 2.
sv. války. Každoročně se k desce
přicházejí poklonit představitelé
města, zastavují se občané a pročítají seznamy obětí. Je 65. let od
ukončení války a musíme věřit i
dělat vše pro to, aby se tato smutná bilance už nikdy neopakovala.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Pamětní kniha města Ivančice
- SOkA Rajhrad, fond C-39 •
Ivančický zpravodaje - různá
čísla • Internet

Sovětské samohybné dělo SU 76 na Krumlovské ulici

foto Hugo Slovák
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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.
prodám
•• motocykl Jawa 350 - 640, 1. majitel, nebouraná, r. v. 2003, najeto 9.700
km, servisní knížka barva modrá
metalíza, litá kola, 1 rok stará baterie,
STK do 12.05.2011, cena: 30.000 Kč,
dohoda možná. Tel.: 728 313 344 (volat po 14.00 hod.)
•• Škoda Maluch, Škoda 105, Škoda
1000 MB, Škoda 1202 SWA. Tel.:
774 020 500.
•• Simson S 51 Enduro, najeto poctivých 7 tkm, v původním stavu, velmi
pěkný. Cena: 13.000 Kč. Tel.: 777
767 677.
•• skútr zn. Kentoya Zoom, r. v.
2006, málo jetý, cena dohodou. Tel.:
605 729 218.
•• obytné karavany na vlast. pozemku
u Templštýna. Tel.: 774 020 500.
•• náhradní díly na Fiat 126 p Maluch. Tel.: 737 830 942.
•• 4 ks plechových disků 5J x 13 +
2 pláště. Cena: 400 Kč/ks. Tel.: 608
266 705.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• chatu v okolí Stříbského mlýna,
prosím nabídněte. Tel.: 608 560 742.
Zn.: Bez účasti RK.
•• byt 2+1 nebo 1+1 v Moravském
Krumlově, prosím nabídněte. Tel.:
728 248 912. Zn.: Platím hotově.
prodám
•• garsonku v Moravském Krumlově
na Sídlišti 359. Cena: 430.000 Kč.
Tel.: 732 401 864.
•• RD 3+1 v Ivančicích, po celkové
rekonstrukci. Tel.: 605 167 228.
•• starší RD 4+1 - Vedrovice, zahrada, stodola. Cena: 1.600.000 Kč. Tel.:
777 582 899.
•• družstevní byt 3+1 v Olbramovicích, cena dohodou. Zájemci, posílejte
pouze sms na tel.: 737 741 082.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, zahrádka, sklep. Celková rekonstrukce nutná.
Cena: 420.000 Kč. Tel.: 721 457 543.
•• budovu bývalých městských lázní
v Ivančicích (170 m2) se zahradou
(170 m2) k celkové rekonstrukci.
Cena: 850.000 Kč, dohoda možná.
Více informací na tel.: 724 232 892
- volat mezi 18.00 - 20.00 hod.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí
celoročně obyvatelnou novostavbu
chaty 3+1 u Moravského Krumlova, ZP 28 m2, pozemek 1.020
m2, voda, el., terasa, sklep, cena:
750.000 Kč + provize // cihlový byt
3+1 v OV v Oslavanech, 1. NP, UP
70 m2 + 2 sklepy a zahrádka, cena:
1.150.000 Kč, k jednání // novostavby domů na klíč, typ bungalov 3+kk
Neslovice, pozemek od 413 m2, cena
od 2.320.000 Kč // bungalov 4+kk
Neslovice, pozemek od 500 m2, cena
od 2.780.000 Kč, zahájení výstavby
jaro // nové byty 2+kk, 3+kk a 3+1
v OV v Ivančicích, byty od 42 - 95
m2, možnost dokoupení garáže,
ceny bytů od 1.250.000 Kč. Další
info a nemovitosti na tel.: 605 749
319 nebo na: www.acity.cz nebo na:
www.remax-czech.cz.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 v Moravském
Krumlově na Sídlišti, výborný stav,
1. NP. Tel.: 602 755 265.
•• v červenci bude k pronajmutí starší
RD v Oslavanech. Více informací na
tel.: 776 365 895.

» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• šamotové cihly, cena: 8 Kč/ks,
kamnové kachly modré, cena: 2.000
Kč. Tel.: 721 208 884.
•• prodám 70 ks lešenářských žabek
a 30 ks doutníků k trubkovému lešení,
vše za 2.500 Kč. Tel.: 728 913 646.
•• 100 ks betonové dlažby 50 x 50
cm, cena: 25 Kč/ks. Tel.: 608 266
705. Zn.: Ivančice.
•• zahradní frézu - zahradní kultivátor, motor Briggs straton 5 MP s vozíkem a příslušenstvím (např. vyorávač
brambor), cena dohodou. Možnost
poslání fota. Tel.: 723 135 739.
» NÁBYTEK
prodám
•• větší TV stolek na kolečkách, kombinace barva černá, dub, sklo. Tel.:
605 484 032. Zn.: Cena dohodou.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou autosedačku (9 - 36 kg).
Cena: 500 Kč. Tel.: 724 951 779.
•• sportovní kočár, přehazovací
rukojeť, taška na dítě, slunečník
a pláštěnka. Cena: 2.000 Kč. Tel.: 606
401 755.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka francouzských buldočků
bez PP, očkovaná + odčervená, krásná
a milá, odběr možný ihned. Tel.: 734
466 272.
•• kůzle - kozičku, stáří 2 měsíce. Tel.:
732 500 544.
•• akvarijní rybičky tlamovce zebra,
dospělý pár a mladé, vše za 20 Kč,
dále kančíka příčnopruhého za 20 Kč.
Tel.: 720 463 061.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• koupím odbornou a dílenskou
literaturu, montážní přípravky a pomůcky na vozy Škoda 1000 MB-120.
Tel.: 721 567 296.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše
knihy a časopisy. Za banánovou
bedýnku 75 Kč. Tel.: 773 917 099.
Zn.: Děkuji.
prodám
•• prase, váha 120 - 140 kg, pšenici,
ječmen, kukuřici, slunečnici, cena
dohodou. Tel.: 515 336 988.
•• dětské kolo, dámské kolo, vysavač, klec pro andulku, vodárnu
Calpeda 80 l, nová zářivková tělesa
dvoutrubicová, délka 120 cm, nepoužitá. Tel.: 603 900 890.
•• porcelán prvorepublikový, vyrobený na zakázku - jídelní souprava. Tel.:
604 666 097.
•• menší 4-kolový vozík na koně Hucul, Hafling, dále pak postroj na koně
Hucul, Hafling, cena dohodou. Tel.:
605 053 007.
•• svářečku stejnoměr WTU 315
včetně svař. kabelů. Tel.: 737 535 093.
•• 2 ks 10 kg plynové bomby i s vozíkem. Tel.: 773 155 545.
•• pluhy pravý a levý, rádlo, brány, 3-řádkový rýhovač, kovadlinu
a kleště, kompresor dvoupístový,
dlažební kostky, kamen. mlýnské
kolo, čerpadlo, pístnici na štípač.
Tel.: 720 444 245.
•• rybářskou vnadicí směs, příchuť
smetana + melasa, cena: 32 Kč. Tel.:
605 948 913.
•• okružní pilu s kolébkou a řemenicí,
pánské jízdní kolo zánovní, trubkové
radiátory s hliníkovými kryty, rozměr
cca 60x180 (2 ks), cena dohodou.
Tel.: 605 503 076.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám práci jako rozvozce zboží
nebo náhradních dílů, RP skupiny B.
Tel. 720 271 596.
•• Firma - masná výroba přijme na
HPP ženy a muže do výroby. Tel.:
724 290 000.
•• 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.
•• žena 55 let se ZPS hledá práci
na HPP pnpr. i na zkrácený úvazek
v Moravském Krumlově a okolí. Tel.:
732 619 408.
» SLUŽBY
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Super nebankovní půjčka bez
registrů. Žádná linka 900, přímý
investor. Tel.: 722 422 387.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Stačí pouze OP. Důchodci, MD. Bez
poplatku. Více informací na tel.:
605 720 362.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 56/173 silnější postavy by
se rád seznámil s milou, citlivou,
hodnou a přívětivou ženou ve věku
50 - 56 let (i starší), která nechce být
sama, z okolí Znojemska (i z vesnice)
s vlastním zázemím a možností se k ní
přestěhovat. Tel.: 731 840 725 (volat
kdykoliv).
•• hledám brunetku ve věku 30 - 36
let k vážnému seznámení. Tel.: 725
062 321.
•• muž, 165 cm vysoký, by se rád
seznámil s milou a hodnou ženou ve
věku od 20 do 30 let (dítě není překážkou). Tel.: 728 708 149.
» BLAHOPŘÁNÍ
•• Všechno nejlepší k narozeninám,
naše maminko, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a velké díky
za Tvoji lásku a veškerou podporu.
Ze srdce přejí dcery Zina a Kristýna s rodinami.

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!!!

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!!!

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

nabízí jednodenní pohodový zájezd

RAKOUSKO - SALZBURK
„
„MĚSTO MOZARTOVO

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 11. září 2010 (sobota)

CENA: 890 KČ
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • pojištění na úpadek CK! Doporučená výměna bez
záruky: 10 EUR / osoba. Více informací na tel.: 515 321 044,
602 782 232, nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
A MALOU KOPANOU

v sobotu 5. června 2010 se pořádá v Šumicích na hřišti za školkou
DĚTSKÝ DEN se spoustou atrakcí a bohatou tombolou.
Registrace malé kopané je do 9.00 hodin. Bohaté občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé KAPR Šumice.

Krajský přebor v kopané

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

nabízí jednodenní zájezd do maďarských lázní

„GYÖR

„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 6. listopadu 2010 (sobota)

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

SLAVNOSTI CHŘESTU 2010

V pátek 21. května 2010, ve 13.00 hodin KR BANDA - barový
folk, ve 14.30 hodin MAŽORETKY SVČ Ivančice, v 15.00 hodin
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, v 16.00
hodin SKUPINA MICHALA TUČNÉHO - revival, v 18.00 hodin
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, v 18.30
hodin BŘECLAVAN - cimbálová muzika. V sobotu 22. května
2010, v 9.00 hodin POLANKA - dechová hudba, v 11.00 hodin
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, ve 12.00
hodin AL FAYYUM DANCERS, HANA HAIFA BELLYDANCE,
FALAK LEILA - břišní tance, ve 13.00 hodin KUCHAŘSKÁ SHOW
- hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, ve 14.00 hodin LUCIE - revival,
v 16.00 hodin AL FAYYUM DANCERS - břišní tance, v 17.00
hodin ČANKYŠOU, v 19.00 hodin PANTOFLÁČI - country kapela.
Moderuje R. M. Hruška. NÁDVOŘÍ RADNICE: v pátek od 13.00
hodin do 18.00 hodin - soutěže a hry pro děti, tvořivá dílna, dětský
koutek - pořádá SVČ Ivančice. V sobotu - program pro děti na
nádvoří radnice - Dětská kovárna a střelnice, krámek kovotepectví,
keramické šperky, středověká mučírna (začátky představení v 10.30
hodin, ve 13.30 hodin, v 16.30 hodin).

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá
pro širokou veřejnost

AUTORSKÉ ČTENÍ SPISOVATELE
JIŘÍHO KRATOCHVILA

ve středu 19. května 2010 v 18.00 hodin - Galerie Knížecí dům,
nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov.
Beseda se současným významným prozaikem, esejistou,
dramatikem a fejetonistou spojená se čtením z nejnovějšího
autorova románu „FEMME FATALE“, který vyjde v květnu
na knižním veletrhu Svět knihy v nakl. „Druhé město“. Hudební
doprovod žáci ZUŠ. Více o autorovi na: http://www.ipetrov.cz/
autor.py/W9. VSTUPNÉ: 30 Kč.

“SM DOMINO“
Občanské sdružení Branišovice všechny srdečně zve

„DO STODOLY ZA POHÁDKOU

„

v sobotu 29. května 2010 od 16.00 hodin - pohádka.
Divadelní představení pro děti - divadelní spolek STODOLA
Jiříkovice. Areál chovatelů „Tabačárna“ - Branišovice.
Po skončení opékání špekáčků!!!!!

Středisko volného času IVANČICE hledá dobrovolníky
ve věku 15 - 25 let k obsazení pohádkových bytostí na akci

POHÁDKOVÝ LES

v neděli 30. května 2010 v parku Réna v Ivančicích.
Hlásit se můžete do 14. května 2010 na tel.: 546 451 292,
na e-mail: ondrova@svcivancice.cz, nebo na adrese: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, Ivančice (od 8.00 - 18.00 hodin).

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 8. května 2010 v 19.30 hodin - KD 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 Jiříkovský..... Vstupné dobrovolné!!!

Výbor pro mládež a kulturu společně s obecním úřadem
TAVÍKOVICE - pořádá v zámeckém parku

POUŤ V TAVÍKOVICÍCH

v sobotu 22. května 2010 od 20.00 hodin - hrají „DREAMS“,
v neděli 23. května 2010 v 11.00 hodin - mše svatá. Po mši svaté
následuje žehnání obnovené sochy svatého Jana Nepomuckého
u obecního rybníka (v cca 12.00 hodin), od 14.30 hodin k zavádění
hraje skupina „SKALÁCI“. Srdečně zvou pořadatelé.

neděle 16. května v 16:30 hodin

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:

Stadion Na Střelnici • 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

FC Moravský Krumlov
- FC Kuřim

Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info
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Oslavy 80 let fotbalu v Krumlově
V neděli 2. května si moravskokrumlovský fotbalový oddíl
připomněl 80. výročí svého založení. Sportovní odpoledne v areálu
„Střelnice“ bylo zahájeno utkáním
FC Staré gardy a fotbalové jedenáctky Vladimíra Menšíka. Za
Menšíkovu 11, která na moravskokrumlovském hřišti sehrála svůj
historicky první zápas, nastoupili
mimo jiné Petr Menšík, Petr Duchoň, Zdeněk Junák, Erik Pardus,
Jiří Helán, nebo Richard Hošek.
V přestávce předvedli hráči Alligators Brno ukázku amerického
fotbalu a probíhala autogramiáda
hráčů. I když zápas skončil 3:2 ve
prospěch Menšíkovy 11, i hráči
místní Staré gardy předvedli divákům skvělé fotbalové výkony.
Poté předseda FC Moravský
Krumlov Tomáš Třetina ve svém
vystoupení vyzdvihl současné
úspěchy fotbalového oddílu:
„Jsme pyšni především na naše
fotbalové žáčky, kteří nyní usilují
o historický postup do krajského
přeboru“. Rovněž zdůraznil, že
dnešní slavnostní událost se mohla uskutečnit díky významné podpoře Města Moravský Krumlov a
Skupiny ČEZ, partnera města.
Předseda FC následně za účasti
poslance Parlamentu ČR Jana
Husáka předal pamětní plakety
osobnostem, které se zasloužily
o rozvoj krumlovského fotbalu,
a lidem podporujícím fotbalový
oddíl v současnosti. Oslavy vyvrcholily utkáním krajského přeboru
mužů mezi FC MK A a ČAFC
Židenice. Áčko svým výborným
výkonem za vydatného povzbuzování téměř 400 příznivců fotbalu
zaslouženě nad Židenicemi zvítězilo 2:0 a dalo tak pěkný dárek ke
kulatému výročí oddílu.
Marie Brücková, odbor školství
a kultury, MěÚ Mor. Krumlov

Předávání pamětních plaket

foto: Josef Kristián

Krumlov dvakrát bodoval
Sokol Podluží - FC Moravský Krumlov 0:2 (0:1)
Branky: 17. Žák, 65. Březina ČK: Kovář (Podluží). Diváků: 220
Na perfektně připraveném trávníku v Lanžhotě, kde hraje na jaře své
zápasy Podluží, se hrál úvodní čtvrthodinu vyrovnaný zápas bez šancí.
Pak však zneškodnil Bogner domácím tutovku a z protiútoku uvolnil
Vybíral Žáka, který sám před brankářem nezaváhal - 0:1. Branka domácími otřásla a Krumlov si do poločasu vytvořil několik výborných
šancí na navýšení skóre. V koncovce se však trápil. Do druhé půle
vstoupili aktivněji domácí. Převahu však nedokázali přetavit v žádnou
vyloženou šanci. V 65. minutě se po rychlém brejku trefil Březina
a určil tak konečnou podobu skóre. O chvíli později nastřelil ještě
Procházka břevno. Podluží navíc dohrávalo od 88. minuty v desíti.
FC Moravský Krumlov - ČAFC Židenice Brno 2:0 (1:0)
Branky: 29. a 87. Procházka. Diváků: 400
Zlepšující se formu chtěli Krumlovští potvrdit proti jednomu z favoritů soutěže a to se jim před zaplněným stadionem podařilo. Od
začátku si vytvořili mírnou převahu. Tu korunovali na konci první
půlhodiny. Přesný centr Vybírala poslal do sítě hlavou Procházka. O
minutu později mohl ze stejné pozice zvýšit opět Procházka, ale minul.
V úvodní dvacetiminutovce druhého poločasu mohl Krumlov několikrát navýšit skóre. Březina, Vybíral ani Procházka však svoje šance
nevyužili. Na druhé straně nenápadná střela lízla břevno Bognerovy
branky. Zaslouženou pojistku tak přidal tři minuty před koncem střelou
k tyči Procházka a dal už svou dvanáctou branku v sezóně. Po velmi
dobrém výkonu se fotbalisté Krumlova vyhoupli právě před Židenice
na čtvrtou příčku nejvyšší krajské soutěže.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

