
/Moravský Krumlov/ John 
Mucha a jeho nadace v minulých 
dnech podala předběžné opatření, 
na jehož základě měl soud ur-
čit, kdo rozhodne o osudu Slovan-
ské epopeje. Předběžné opatření 
mělo zamezit Praze v nakládání
s Epopejí do doby, než by bylo
ve věci rozhodnuto soudně.

Soud Muchovi nevyhověl a 
předběžné opatření nevydal. Je 
tak opět ve hře poslední verze, 
která hovoří o ukončení expozice 
do 15. července a převozu pláten 
do pražského Veletržního paláce, 
kdy by měly být po dobu osmi 
měsíců provizorně vystaveny
a pak postupně restaurovány.

Pražský radní pro kulturu On-
dřej Pecha byl postupem Johna 
Muchy rozčarován a návrh na 
předběžné opatření bral spíše 
jako špatný vtip. „Není mi vůbec 
jasné, jaký vztah má Muchova 
nadace ke Slovanské epopeji,“ 
uvedl Pecha s odkazem na sku-
tečnost, že dílo vlastní Praha. 

John Mucha Praze vlastnictví 
Epopeje neupírá, nechce ovšem 
připustit jakákoliv provizoria, co 
se výstavních ploch týče. Chce, 
aby plátna byla umístěna dle přá-
ní jeho dědečka v samostatném 
a umělecky vhodném pavilonu. 
Mucha již několikrát uvedl, že 
nadace má investory, kteří by vý-

stavní pavilon zaplatili. Rozhodně 
však odmítá variantu Veletržního 
paláce i Vítkova. 

Podmínky pro vystavení Epo-
peje v Moravském Krumlově 
vnímá John Mucha jako uspoko-
jivé. Hovoří o tzv. „trvalém pro-
vizoriu“, které ale plátnům zcela 
vyhovuje a je lepší než jakékoliv 
provizorium v Praze. Naopak
o neúnosných a pro Epopej
likvidačních podmínkách hovoří 
pražský radní Ondřej Pecha.

V rozhovoru pro Českou 
televizi v pořadu Reportéři ČT 
několikrát zdůraznil, že podmín-
ky, které panují na krumlovském 
zámku, jsou zcela nevyhovující. 
Divák neznalý věci mu jistě dá za 
pravdu, když jeho slova podbar-
vují záběry na zadní trakt zámec-
ké budovy, který je v dezolátním
stavu, ale s výstavními prostory, 
kde jsou plátna umístěna, nemá 
vůbec nic společného. 

Cyklus dvaceti pláten Slovan-

ské epopeje je na moravskokrum-
lovském zámku více než 45 let. 
Praha smlouvu o zápůjčce vždy 
prodloužila a naděje pro Krum-
lov, že se tak stane i tentokráte, 

pomalu vyhasíná. Je jisté, že John 
Mucha se s rozhodnutím soudu 
nesmíří a bude proti odvozu
Epopeje bojovat dál. Zbývá mu 
ale sotva měsíc                  /mape/ 
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AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz

Mucha s odvoláním neuspěl

 sedmikomorový
profil s izolačním

trojsklem !!!
žaluzie ZDARMA

AKCE!kompletní sortiment
stavebních materiálů
cihly obvodové i příčkové - střešní krytiny - zámková 
dlažba - ztracené bednění - obrubníky - český cement - 
omítky CEMIX a PROFI -  lepidla - tmely - montážní pěny 
- zateplovací systémy - polystyren - sádrokarton, ...
DOPRAVA ZBOŽÍ A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU

Postřiky proti komárům
/Kraj/ Na území jižní Moravy jsou v plném proudu postřiky proti 

komárům. Jihomoravský kraj během vyhlášeného stavu nebezpečí 
zvýšil zásoby prostředku proti komárům o třetinu a nyní jednotlivá 
místa navštěvují pracovníci krajské hygienické stanice a sledují, v ja-
kém stavu je v zaplavených oblastech komáří populace, a vydávají po 
dohodě se starosty příkazy na distribuci a aplikaci této látky. 

„Podle mých informací je prováděna aplikace na patnácti místech 
kraje. Stále platí, že nejde o letecké postřiky, které by byly méně účin-
né. Provádí se takzvaná bariérová ochrana lidských sídel. Doposud 
jsme měli k dispozici 2 000 litrů tohoto prostředku v tekuté formě a 400 
kilogramů granulí. Jihomoravský kraj vynaloží navíc zhruba milion
korun na dalších 1000 litrů látky a 250 kg granulí této látky a hradit 
budeme také aplikace. Jako hejtman jsem vydal příkaz na to, aby tyto 
práce byly prováděny v rámci stavu nebezpečí. Znamená to, že rozpoč-
ty obcí tímto nebudou zatíženy,“ řekl hejtman Hašek.                   /abé/

Krajská koalice ČSSD a ODS skončila
/Kraj/ Jihomoravská koalice 

ČSSD a ODS skončila. V úvodu 
čtvrtečního zasedání krajského 
zastupitelstva, bezprostředně 
poté, co složil slib zastupitele 
nový člen zastupitelstva Jiří 
Frolec (ČSSD), nastupující za 
zemřelého Jiřího Václavka, ozná-
mil hejtman Michal Hašek, že 
obdržel rezignační dopisy členů 
krajské rady za ODS. 

Na funkce v Radě Jihomorav-
ského kraje rezignovali náměst-
kyně hejtmana Anna Procházko-
vá a radní Ilona Sokolová, Miloš 
Šifalda a Jaroslav Pospíšil poté, 
co vedení regionální organiza-
ce ODS Jihomoravského kraje 
rozhodlo 7. června o ukončení 
koaliční spolupráce s ČSSD. 

Za odstupující promluvila 
Anna Procházková, která podě-
kovala zastupitelům za spolupráci 
a podporu při předkládání a pro-
sazování materiálů, především 
těch, které, i když nebyly četné, 
byly kontroverzní a zůstanou 
takové i do budoucna. Měla při 
tom zjevně na mysli dokumenty 
z oblasti územního plánování, 
s nimiž souvisí především osud 
strategických dopravních staveb 
kraje. Procházková vyjádřila na-

ději, že změna v koalici nebude 
znamenat konec práce zastupitelů 
pro Jihomoravský kraj. V podob-
ném duchu vystoupila i radní Ilo-
na Sokolová. Předseda zastupitel-
ského klubu ODS Jiří Kadrnka ve 
svém krátkém vystoupení řekl: 
„Jaroslave, Aničko, Ilonko a pane 
doktore Šifaldo, děkuji vám.“

Odstupujícím radním vyjádřil 
poděkování za jejich práci ve 
prospěch Jihomoravského kraje 
hejtman Michal Hašek, který 
oznámil, že rezignaci čtyř čle-
nů ODS vzala krajská rada na 
vědomí. „Funkci členů rady vy-
konávají až do dnešní půlnoci,“ 
upozornil hejtman. 

Hašek jedná
s lidovci

Ještě před tím, než měl Michal 
Hašek v ruce oficiální rezignace 
radních z ODS, začal o koaliční 
krajské smlouvě jednat s KDU-
-ČSL. Hašek k tomu uvedl:

„Vítám rozhodnutí jihomorav-
ské KDU-ČSL, která přijala naši 
nabídku zahájit s ČSSD jedání o 
vytvoření nové krajské koalice. 
ČSSD preferuje vznik stabilní 

levostředové krajské koalice, 
která bude zodpovědně spravovat 
jižní Moravu v době hospodářské 
krize. Jsem v kontaktu s lídrem 
KDU Stanislavem Juránkem a s 
našimi týmy jsme okamžitě při-
praveni jednat o společném ko-
aličním projektu, protože cítíme 
zodpovědnost za jižní Moravu. 
Věříme, že jednání bude korekt-
ním dialogem partnerů, kteří 
mají podobné programové vize
o budoucnosti našeho kraje a ře-
šení jeho problémů.“

Hned po ukončení čtvrteční 
schůze krajského zastupitelstva 
se uskutečnilo oficiální jednání 
zástupců ČSSD a KDU-ČSL. 
Hašek společně s Juránkem řídí 
vyjednávací tým a předpokládá, 
že do dvou týdnů bude k dis-
pozici předběžná dohoda řešící 
společný program. Mezi nejdů-
ležitější oblasti, které si vyžadují 
shodu obou politických stran, 
patří školství, doprava, sociální 
věci, zdravotnictví  životního 
prostředí, venkov a regionálního 
rozvoj. Budoucí krajská koalice 
při předkládání návrhů podle 
Haška počítá i s důstojnou rolí 
a zastoupením opozičních klubů 
ODS a KSČM.                     /abé/

foto: archiv redakce
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TURISTOU PO INTERNETU
Jsem člověk od přírody zvědavý. Proto se neustále pídím po 

nějakých informacích a zvláštnostech, které mi nedají spát. 
Televize a noviny mi už dávno nestačí. Knihy své nebo ty z městské 
knihovny mám dávno přečtené a ve studiu zákonů či norem příliš 
dobrodružství nenacházím. Proto jsem se také vrhl na fenomén 
dnešní doby. Internet. Je to zdroj informací celkem dobrý, snadno 
dostupný a netrpí tajnůstkařením úředníků. Pokud se týká vysoké 
či krajské poli�ky, najdete na něm skoro vše. Objek�vní zprávy, 
pomluvy či pohledy na poli�ku z mnoha stran. Dost informací, 
aby si mohl jedinec vybrat, vytřídit je a udělat si obrázek o celkové 
situaci v zemi či v zahraničí, byť neovládá žádný světový jazyk.

Pravý kámen úrazu nastane, když se začnete pídit po informacích 
z vašeho nejbližšího okolí. Nemyslím samozřejmě účty vaší tchýně 
za telefony či cenu posledních nových šatů vaší manželky. Tam se 
samozřejmě pravdu nikdy nedovíte. Jde mi o komunální oblast, 
webové stránky našich měst a obcí. Tato oblast je nám všem nejbližší 
a rádi se šťouráme v tom, co se děje v našem okolí. Kromě toho 
máme prý v demokracii právo na informace. Tak se tomu podívejme 
na zoubek. Doporučuji prohlédnout si takové stránky mikroregionu 
Ivančice. Jak by básník řekl: „Zemřely samy do hrobu dány, obce jen 
po nich zůstaly.“ Takové oznámení z konce loňského roku o vybavení 
lavičkami je skutečně velmi aktuální. To, že byla letos valná hromada 
a že je z ní zápis, ctěného správce možná nezajímá. Ale mě jako 
občana ano. Ale dost možná, že se naši starostové konečně dohodli 
na vytvoření svobodného státu Ivančicko a hodlají vyhlásit válku 
Valašskému knížectví v čele s jeho údělným knížetem Bolkem Velkým, 
toho jména I. - Polívkou, za nedovolený transport slivovice z Vizovic. 
Potom utajení takových informací plně chápu.

Když se vrhnu na stránky měst, nejvíce informací najdu na 
Ivančickém webu. Nevím, čím to je, možná vytrvalou a stálou 
kri�kou jednoho c�hodného občana, který ho pravidelně a 
velmi pozorně sleduje. Je zde nejvíce zpráv z aktuálního dění 
ve městě. Malý problém nastává, chcete-li si přečíst poslední 
zápis z veřejného zastupitelstva či z jednání rady. Dodací lhůta 
našeho milého správce webových stránek bývá i měsíc a půl. 
V tomto ohledu jsou trochu lepší Oslavanš�. Zjis�l jsem, že jeden 
zápis z jednání rady se tam objevil už dva dny pro jednání, což je 
pozoruhodný rekord. Ale zprávy z města na rozdíl od Ivančic ke své 
škodě tají. Naštěs� je to nedostatek, který se dá rychle vyřešit, a jak 
znám oslavanské zastupitele, začnou o tom velmi čile uvažovat.

Ovšem, když se plně rozmlsáni Vančáky a Oslavaňáky vrhnete 
na takové neslovické nebo čučické stránky, nebudete vycházet 
z údivu. Zjis�te, že tyto obce mají svoje zastupitele, že obecní 
úřad funguje a obec má i své hasiče. Dopídit se k nějakému zápisu 
je skoro nemožné. Na tomhle místě nemůžu být nespravedlivý 
k Čučicím, ještě v loňském roku zápisy ve formátu PDF zveřejňovaly. 
Samozřejmě chápu, že si tyto obce nemohou držet počítačové 
odborníky stejně jako města. Na druhou stranu, když už investovaly 
peníze do vytvoření stránek, bylo by dobře je využívat. Mezi námi, 
když už zapisovatel dokáže napsat zápis na počítači, není takový 
velký problém ho na tyto stránky dostat.

 Žijeme v XXI. stole�. Době rychlých informací, šířených 
elektronickými prostředky. O tom, že na Sumatře vybuchla sopka, 
se dozvíme sotva za půl hodiny, ale na zveřejnění zápisu z jednání 
zastupitelstva, které bylo před týdnem, čekáme další měsíc. Není to 
v dnešní době trochu paradox? Co myslíte?                      Petr Sláma

Slovo úvodem

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

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

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

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

nebo do vyprodání zásob

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Na elektrárně je chvála bohu klid, a tak si Vám dovoluji předložit ně-
kolik informací ze světa. Tentokrát o tom, jak pohlížejí občané Evropy 
na výrobu energie v jaderných elektrárnách.

Ve Velké Británii byl proveden masivní průzkum veřejného mínění 
ohledně jaderné energetiky. Bylo poptáno více než 4300 lidí. Voliči 
všech tří hlavních politických stran ve Velké Británii se kloní k podpo-
ře dalšího využívání JE a ke změnám v systému zjednodušení výstavby 
nových JE. Více než 64 % dotázaných odpovědělo, že jádro je nutné 
jako část budoucího energetického mixu. Většinovou podporu vyjádřili 
i voliči strany liberálních demokratů, která je tradičně proti JE, a to 
počtem 58 % hlasů (15 % bylo zcela proti). Přes celé politické spekt-
rum je ve Velké Británii podpora změn v legislativě, které by ulehčily 
výstavbu nových jaderných bloků 48 % pro a 18 % proti. Společnost 
EdF Energy plánuje ve Velké Briránii výstavbu čtyř jaderných bloků: 
dva v lokalitě JE Hinkley Point a dva v JE Sizewell.

Dne 29. dubna 2010 Evropská komise zveřejnila výsledky pravi-
delného průzkumu veřejného mínění, tzv. Eurobarometru na jadernou 
bezpečnost. Eurobarometr potvrzuje celkově pozitivní vývoj akcepto-
vatelnosti jaderné energetiky veřejností v EU, kde 56 % obyvatelstva si 
v současnosti přeje využívání JE ve stávajícím rozsahu nebo zvýšení je-
jího podílu (jde o nárůst o 8 % oproti roku 2007). 68 % obyvatel věří, že 
používání jádra sníží naši závislost na dovozech energetických paliv, 51 
% věří, že pomůže stabilizovat ceny energií, a 46 %, že přispívá k boji 
proti globálnímu oteplování. Na druhé straně však 51 % (oproti 35 %) 
si myslí, že rizika spojená s jadernou energetikou převyšují její přínosy. 
Nehledě na to, 59 % lidí věří, že JE mohou být provozovány bezpečně.

Více než 50 % Švédů více méně souhlasí se současným využíváním 
jaderné energie pro výrobu elektřiny, jak ukázal průzkum provedený 
v r. 2009. 32 % by naopak zaměnilo jaderné zdroje za jiné zdroje a 
nebudovalo žádné další. 18 % obyvatelstva silně podporuje investovat 
do výstavby nových JE a chce jejich dlouhodobý rozvoj. Pro vyjádření 
míry rizika na stupnici 1-10 (kdy 1 je riziko nejmenší) se vyjádřili re-
spondenti průměrnou hodnotou 4,4 pro ukládání radioaktivních odpadů 
a 4,5 pro teroristické ohrožení. Švédsko připravuje v současnosti zruše-
ní zákazu výstavby nových jaderných zdrojů, ale půjde o kompromis, 
kdy nemá být překročen jejich současný počet, tedy 10 reaktorových 
bloků. Nové JE se mají stavět po skončení životnosti stávajících bloků.

  14. 6. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK 

Voda řádila i v Padochově,
problémy řeší radnice

Výjimečně mnoho občanů se shromáždilo na veřejném zasedání 
oslavanského zastupitelstva konaného dne 14. června v padochovské 
Sokolovně. Jedinou příčinou byla náhlá povodeň a problémy, které 
způsobila celé této oslavanské městské části. Voda řádila při bouři ze 
dne 12. na 13. června. Občané kritizovali hlavně zanedbávání protipo-
vodňových opatření ze strany některých majitelů pozemků. Vyjádřili 
obavu jak o bezpečnost svoji, tak i svého majetku v případě dalšího 
prudkého nebo dlouhotrvajícího deště.

Starosta Oslavan, Vít Aldorf, sdělil padochovským občanům, že se 
pracovníci Městského úřadu Oslavany celou situaci snaží urychleně řešit 
tak, aby bylo dalším případným škodám zabráněno. Jednají s řadou stát-
ních institucí (Správa a údržba komunikací), nájemci či majiteli pozemků 
a soukromými firmami, které vlastní techniku potřebnou pro odstranění 
následků a protipovodňovou úpravu některých pozemků.       Petr Sláma

/Oslavany/ Přípravy na re-
konstrukci kanalizace v Oslava-
nech a její následné připojení na 
ivančickou čistírnu jsou již v pl-
ném proudu. Informaci sdělil na 
veřejném zasedání oslavanského 
zastupitelstva všem přítomným 
občanům starosta Vít Aldorf. 

Bylo již zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele.  Název 
vítězné firmy bude znám 17. a 

18. září 2010. Do výběrového 
řízení o poskytnutí úvěru se 
přihlásily tři bankovní domy. 
ČSOB, Komerční banka a Čes-
ké spořitelna. Toto řízení bude 
ukončeno do začátku listopadu 
tohoto roku. Na konci letošního 
roku by mohlo být předáno sta-
veniště. Ukončení rekonstrukce 
je plánováno až na měsíc duben 
roku 2013.                Petr Sláma

Příprava rekonstrukce 
kanalizace započala

/Ivančice/ Vážné komplikace 
způsobila ivančickým občanům 
prudká bouře spojená s prudkým 
deštěm z 12. na 13. června. Deš-
ťová kanalizace nestačila zdolat 
přívaly vody a z Ivančic se na 
krátký čas staly Benátky. V Široké 
ulici museli hasiči ze stometro-
vého úseku silnice proudem od-
straňovat nános bahna. Bránil vý-
jezdu sanitek zdravotníků. Mezi 

Oslavany a Ivančicemi voda po-
demlela železniční trať. Hromady 
hlíny a kamení z náspu zavalily 
polovinu souběžné silnice. Na 
dvacetimetrovém úseku silnice 
bylo až 40 centimetrů zeminy, 
kterou už v noci začali odstraňo-
vat silničáři s bagrem. Všechny 
vlaky v úseku Oslavany-Ivančice 
a zpět byly nahrazeny autobusem 
náhradní dopravy.     Petr Sláma

Kanalizace zkolabovala

Jarní akční slevy až 2.500 Kč
POUZE NA VYBRANÉ TYPY KŘOVINOŘEZŮ
AKCE PRODLOUŽENA do 15. 7. 2010
nebo do vyprodání zásob 

Žlutý „čmelák
„
 havaroval

při startu u Jamolic

Práškovací letoun známý pod 
názvem „čmelák“ havaroval ve 
čtvrtek 10. června mezi obcemi 
Polánka a Jamolice. 

„Práškovací letoun havaroval 
na poli při vzletu k postřiku po-
rostu. Stroj ale podle svědků ne-
nabral výšku, přední částí zavadil 
o terén, převrátil se koly vzhůru 
a zpět na kola. Náraz při nehodě 
poškodil ocasní část stroje, křídla 
a zlomil držáky kol. Kabina le-
tounu zůstala prakticky nepoško-
zena,“ uvedl por. Mgr. Jaroslav 

Haid, tiskový mluvčí HZS. 
Nehodu hasičům ve 12.20 ho-

din oznámili policisté. Na místo 
vyjela jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice v Moravském 
Krumlově. Při jejím příjezdu byl 
pilot mimo kabinu a zdravotníci 
ho převáželi do nemocnice.  Ha-
siči letoun zkontrolovali, udělali 
protipožární opatření, odpojili 
baterii a při průzkumu zjistili, že 
ze stroje neuniká žádné palivo. Z 
nádrží v křídlech letounu odčer-
pali cca 100 litrů paliva.      /abé/

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov
aktuální počet pneu na: 723 026 402 

BARUM
165/70 R13 79T        710,-
175/70 R13 82T        755,-
175/65 R14 82T        875,-
175/65 R14 86T XL 1020,-
185/55 R15 82H      1265,-
195/70 R15 C          1470,-

UNIROYAL
165/70 R14 81T   1000,-
195/70 R15 C       1655,-
MATADOR
165/70 R13 79T      670,-
165/70 R14 81T      790,-
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

foto: archiv HZS JMK
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na následující věc. Koupila 
jsem byt v osobním vlastnictví, ale v tomto bytě již bydlí starší paní. 
Mohu tedy s touto paní uzavřít nájemní smlouvu, která by byla pouze 
na dobu určitou? Mohu jí byt pronajmout za standardní nájemné? 
Nyní platí tato paní pouze energie v bytě a v domě a příspěvek do fondu 
oprav. Jak ji mohu např. vystěhovat z bytu? Děkuji za Vaši odpověď. 

Z Vašeho dotazu nelze přesně určit, jaký právní vztah má Vámi 
zmíněná paní k zakoupenému bytu. Pokud má již uzavřenou nájemní 
smlouvu s předchozím vlastníkem bytu, Vy zakoupením bytu pouze 
vstoupíte do právního postavení pronajímatele a dále platí dříve uza-
vřená nájemní smlouva. Tuto nájemní smlouvu můžete změnit pouze 
se souhlasem druhé strany, tedy nájemkyně. Nájemné na dobu určitou 
nebo výši nájemného můžete upravit pouze po dohodě s touto nájem-
kyní. Pokud se jedná o ukončení nájemního vztahu, občanský zákoník 
upravuje důvody, za kterých můžete nájemní smlouvu vypovědět, a to 
buď s přivolením soudu, nebo bez tohoto přivolení soudu. Výpověď 
bez přivolení soudu je typická, pokud nájemce něco poruší (např. 
povinnost řádně platit nájemné) nebo má více bytů či byt nevyužívá. 
Pokud jako důvod chcete využít např. to, že byt potřebujete pro sebe, 
musíte ukončit nájemní smlouvu s přivolením soudu a v těchto přípa-
dech musíte nájemci většinou hledat náhradní bydlení. Jestliže by paní 
v bytě bydlela bez jakéhokoliv právního důvodu, je jedinou možností 
podat žalobu k soudu na vyklizení předmětného bytu. 

DUBOVÉ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO

v délkách
25, 30 a 50 cm.

skládané
1.100 Kč / 1prm

volně sypané
850 Kč / 1sprm

Iveta Norková
Čermákovice 15

tel.: 776 274 041
tel.: 515 333 121, 515 334 276

zahradní
nábytek
z masivu

zahradní
architektura

systém
KB BLOK

-20%

LETNÍ CENY UHLÍ
Poslední možnost zakoupení českých 
briket, v srpnu končí jejich výroba!!!

EKO - brikety za výhodné ceny!

» procesního inženýra
» technologa obrábění
» inženýra kvality
» referenta kvality

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

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

ELÁN V BRNĚ
TOUR 2010

pátek 22. října od 18.00 
hod. na BVV Brno

Lístky v CA TMK travel
Moravský Krumlov

Knížecí dům - 1. patro

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

/Moravský Krumlov/ Tech-
nická a zahradní správa byla  jako 
rozpočtová organizace města 
založena v roce 1975 s ročním 
rozpočtem cca 2,5 milionu korun. 
Od počátku se organizace starala 
především o veřejné osvětlení a 
hodiny, veřejnou zeleň, čištění a 
zimní údržbu komunikací, opravy 
komunikací, svoz pevného do-
movního odpadu a  provozovala 
pohřebiště a městské lázně. 

TaZSka se v rámci „akcí Z“ 
podílela na více jak 150 akcích. 
Mezi největší patří zemní práce 
na vodovodu v Dobřínsku, nebo 
příprava staveniště a navážení 
materiálu při stavbě mateřské 
školy na Jiráskově ulici v Krum-
lově. V režii TaZSky byla mimo-
jiné také pokládka chodníků na 
ulicích Znojemská, Ivančická, 
Pionýrská, Wolkerova, Nádražní.

„TaZSka si sama vybudovala 
také své sídlo. Nejdříve v letech 
1976 až 1977 oplocení a pří-
střešky pro techniku. Pak sprchy 
a buňku pro šatny, kanceláře, 
dílnu a dvě garáže. V roce 1988 
až 89 se podařilo vystavět správ-
ní budovu a díky úsporám pak i 
druhou garáž. Vše ve vlastní režii 
a s lidmi TaZSky, za což jim pa-
tří obrovský dík,“ popsal začátky
organizace ředitel Jiří Kubík.

Dříve rozpočtová organizace, 

byla po vzniku Správy majetku 
města převedena mezi příspěv-
kové organizace města. Dnes 
hospodaří s rozpočtem kolem 
deseti milionů korun. Náplň 
práce organizace zůstala v pod-
statě stejná, odpadly opravy 
komunikací a provoz zaniklých 
městských lázní. 

Dnes nově patří k činnostem 
organizace správa veřejných 
záchodů. Ty byly v roce 2009 
Správou majetku města komplet-
ně rekonstruovány.

V době překotných privatizací 
byl osud TaZSky jakožto příspěv-
kové organizace ohrožen, ale díky 
tehdejšímu vedení radnice, obstá-
la organizace tlakům prodeje. 

„Pro zajímavost uvedu několik 
čísel: město MK od roku 1975 do 
konce roku 2009 spotřebovalo 
zhruba 12 milionů kW elektric-
ké energie na provoz veřejného 
osvětlení. Příkon v roce 1975 byl 
245 kW a dnes je snížen na 148 
kW i při větším počtu svítidel. 
Spotřeba je nižší díky moderní 
technologii.  Z 85 procent pou-
žíváme sodíková svítidla. I tak 
jsou roční náklady za energii asi 
1,1 milionu korun. Staráme se o 
zhruba 38 kilometrů komunikací  
a o 26 kilometrů chodníků. Takže 
především zimní údržba je velmi 
náročná. Musím tady poděkovat 

občanům, že i přes „chodníkový“ 
zákon nám pomáhají, s odklíze-
ním sněhu před svými domy,“ 
uvedl ředitel Kubík.

Z jeho pečlivých záznamů 
lze vyčíst další řada zajímavých 
informací. Například to, že v 
letních měsících TaZSka poseká 
25 hektarů trávy, a to hned 5x až 
6x za sezonu, některé zelené pásy 
ve vnitřním městě až 12x. Což v 
součtu dělá až 140 hektarů.

„Od roku 1996 v našem areálu 
neprotopíme ani korunu, topí se 
štěpky, které si sami vyrábíme
z větví, což je odpadní produkt

z údržby veřejné zeleně,“
doplnil Kubík.

Za dobu trvání TaZSky bylo
na skládky z Moravského Krum-
lova odvezeno 230 000 tun pev-
ného domovního odpadu. Bylo 
spotřebováno 800 tisíc litrů nafty, 
z toho 500 tisíc právě na svoz do-
movního odpadu.

„Chtěl bych poděkovat všem 
pracovníkům organizace za práci, 
kterou pro TaZSku vykonali, těm, 
co byly u zrodu organizace, i těm 
současným, kteří tu kus své po-
ctivé práce jistě odvedli,“ doplnil 
ředitel Jiří Kubík.              /mape/

Krumlovská Technická a zahradní správa slaví 35 let

tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Nabízíme:
•  široký sortiment stavebních materiálů,
   betonové dlažby
•  nářadí pro řemeslníky, ochranné
   pomůcky, spojovací materiál
•  plovoucí podlahy, lišty, OSB desky
•  okapy, pletivo, stavební kozy, plech. dveře
•  štěrky, písky, oblázky
•  rozvoz materiálu, včetně skládání
   hydraulickou rukou
•  plastová okna, venkovní a vnitřní
   parapety skladem
•  zaměřování oken, poradenství
   a cenové nabídky

Rádi Vás obsloužíme na naší prodejně 
Krumlovská 12, Ivančice

každý všední den od 7 do 17 hodin
v sobotu od 7 do 14 hodin

hnojiva a postřiky
houpačky a slunečníky

bazénová chemie
ponorná čerpadla

motorové pily
křovinořezy 
plotostřihy

vyžínače

ZAHRÁDKÁŘSKÉ
POTŘEBY

Otevřeno ve všední dny od 7 do 17 hod,
v so od 7 do 14 hod. •  tel.: 546 434 512

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Dvořákova 639, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910 

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

DŮM • STAVBA • ZAHRADA

» kompletní sortiment staveb. materiálu
» zámkové a vymývané dlažby
» OSB desky, střešní latě, palubky
» okapy Zn, Cu
» mulčovací kůra, substráty, oblázky
» nářadí a ochranné pomůcky
» rozvoz materiálu
» rozvoz písku a štěrku
» skládání hydraulickou rukou
» cenové nabídky a poradenství

V souvislosti s květnovými a 
červnovými povodněmi schválilo 
zastupitelstvo JM kraje finanční 
pomoc postiženým obcím.

„Chci poděkovat všem členům 
složek Integrovaného záchran-
ného systému Jihomoravského 
kraje. Pracovníkům povodňo-
vých komisí, kteří rozhodovali 
o mimořádných opatřeních, jež 

bylo třeba učinit. Dobrá zpráva 
je, že nedošlo k zaplavení většího 
osídleného území kraje. Byly sice 
postiženy některé nemovitosti, 
ale nemuselo dojít k plošné eva-
kuaci obcí nebo měst jižní Mora-
vy. Samostatnou epizodou byly 
přívalové deště, které postihly 
zejména Slavkovsko a město 
Slavkov u Brna,“ řekl hejtman 
Michal Hašek s tím, že seznam 
škod není konečný. 

Celkem 462 tisíc korun z re-
zervního fondu kraje obdrží měs-
ta Hodonín, Veselí nad Moravou a 
Lanžhot a obce Týnec, Tvrdonice 
a Rohatec na pořízení prostředků 
a materiálu nezbytného pro proti-
povodňová opatření. 

Dalších 6,759 mil. Kč poskyt-
ne Jihomoravský kraj dvanácti 
městům a obcím na úhradu úkonů 
spojených s technickými opatře-

ními proti povodni a pořízením 
prostředků a materiálu nezbytné-
ho pro protipovodňová opatření 
po přívalových deštích a následné 
povodni od 2. června. Dotaci pod-
le obdrží Bučovice, Kyjov, Žid-
lochovice, Veselí nad Moravou, 
Hodonín, Hustopeče, Mikulov, 
Boskovice, Blansko, Nosislav, 
Hrušky a Slavkov u Brna. 

Posledně jmenované město 
obdrží z rezervního fondu kraje 
navíc dalších 1,5 milionu korun 
v souvislosti s opakovanou po-
vodní v důsledku přívalových 
dešťů. Zastupitelé se usnesli, že 
žádosti měst a obcí, doručené po 
17. červnu, budou radě a zastupi-
telstvu předkládány průběžně. 

Zastupitelé také schválili po-
skytnutí dotací pro jednotky sbo-
rů dobrovolných hasičů jednotli-
vých měst a obcí Jihomoravského 

kraje v celkovém objemu 32 mili-
onů korun z dotačního programu 
Jihomoravského kraje na požární 
techniku a věcné prostředky k ře-
šení mimořádných událostí. 

Dvanáct měst, městských částí 
a obcí obdrží po milionu korun
na pořízení požární automobilové 
stříkačky. Dalších 185 žadatelů - 
měst a obcí Jihomoravského kraje 
– dostane z tohoto dotačního pro-
gramu celkem 20 milionů korun 
na pořízení výstroje a výzbroje, 
čerpadel, elektrocentrál a dalšího 
zařízení, ale i na opravy požární 
techniky. Hejtman Michal Hašek 
připomněl, že v rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na letošní rok bylo 
pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů vyčleněno 35 milionů 
korun. Třímilionová částka byla 
v dotačním programu ponechána 
jako rezerva.                         /abé/

Kraj schválil pomoc obcím postiženým povodněmi

foto: archiv TaZS
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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

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

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

PRONAJMEME

PROSTORY:

kancelářské, 

výrobní, skladové

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 hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

HOSPŮDKA U BĚLÍKŮ
Na náměstí v Rouchovanech najdete restauraci a jednu zajímavou 

hospůdku s bohatou minulostí. Skoro po celé století nesla název
„U ZLATÉHO JELENA“. Majitelem byl ruský legionář pan Virgl, kte-
rý na posezení u piva, dovedl zajímavě vyprávět o zážitcích tehdejších 
legionářů, putujících do Vladivostoku. Do této hospůdky tehdy chodil 
jako mladík a student Vítězslav Nezval, který bydlel se svými rodiči ve 
vedlejší obci Šemíkovice, kde otec učil na škole.

V oné hospůdce se setkával se svými přáteli, ke kterým patřil 
i národopisný pracovník Vratislav Bělík, jemuž Vítězslav Nezval 
předčítal své první básně k posouzení. Vyprávěl, jak ho k první 
tvorbě inspirovali návštěvníci, nakupující na slavných rouchovan-
ských jarmarcích, kdy nakoupené zboží nosili v rancích na zádech 
do okolních vesnic. Jenomže doba a čas změnily majitele, ale také i 
jméno hospůdky. Dnes nese jméno hospůdka „U Bělíků“. Potomka 
z rodu Vratislava Bělíka. Z jeho tvorby zde zůstaly překrásné vác-
lavské krojované hody. Například jeho kraslice byly vystavovány
i na výstavě v Montrealu.                    Oldřich Šťastný, Rouchovany

Kulturní aktivity v Moravském 
Krumlově budou mít zanedlouho 
nového šéfa. Radnice vypsala 
výběrové řízení na post ředitele 
Městského kulturního střediska 
(MěKS), které má na starosti 
celou řadu činností od provozo-
vání galerie Slovanská epopej 
Alfonse Muchy, přes správu kina 
a knihovny, až po spolupráci s 
amatérskými aktivitami občanů 
města, například s ochotnickými 
herci. Dosud kulturní středisko 
vede od března 2008 místosta-
rosta Tomáš Třetina.

Na nového ředitele bude čekat 
spousta úkolů, asi nejpalčivější 
z nich je dořešit situaci kolem 
Slovanské epopeje. Jaký je 
aktuální stav?

Minulý týden požádal John 
Mucha soud o předběžné opatře-
ní, kterým chtěl zabránit stěhová-
ní Epopeje z Krumlova. To však 
nebylo vydáno, takže ke stěho-
vání s největší pravděpodobností 
dojde v letních měsících. My 
jsem pro zachování Epopeje na 
Krumlově udělali maximum. Je 
mi to vše moc líto.  

Slovanská epopej je pro město 
klíčovou kulturní památkou. Ko-
lik lidí kvůli ní přijíždí?

Díky dobré propagaci a sou-
stavným působením v tištěných 
médiích i rádiích jsme přilákali 
loňského roku 35 tisíc návštěv-
níků a to vnímám jako super 
výsledek. 

V čele kulturního střediska 
jste dva roky. Jak jste se k tomu 
dostal?

V minulém výběrovém řízení 
jsme nenašli vhodného kandidá-
ta, a proto se rada města rozhodla 
pověřit mě dočasně vedením 
kulturního střediska. Mezi prv-
ními kroky, které jsem udělal, 
byl personální audit a také jsem 

nechal vypracovat Marketingo-
vou strategii rozvoje cestovního 
ruchu, která navazovala na 
Strategický plán rozvoje města. 
Při tvorbě strategie jsme položili 
spoust otázek lidem, kteří se kul-
turou zabývají. Dětem ze škol, co 
vlastně chtějí, řešili jsme jak více 
propagovat naše město a hlavní 
skvost Epopej. Vnímám cestov-
ní ruch jako součást ekonomiky 
města, je to báječná příležitost 
pro místní podnikatele. Po vypra-
cování tohoto dokumentu jsme 
začali intenzívně pracovat na  
splnění vytčených cílů. 

Lidi zajímají především kon-
krétní výsledky. Co se za Vašeho 
působení v čele kultury podařilo?

Udělali jsme nové tiskové a 
propagační materiály a umístili je 
do všech blízkých informačních 
center v okolí města. Turisté, 
kteří navštíví region, se tak 
snáze dozvědí, co vše mohou u 
nás vidět. Vyšli jsme také vstříc 
lidem, kteří hledají informace na 
internetu, a zřídili nové webové 
stránky propagující naše město 
a cestovní ruch. Na www.do-
krumlova.cz nabízíme možnost 
návštěvníkům vybrat si z bohaté 
kulturní nabídky. Velmi pěkný 
je i web propagující Slovanskou 
epopej www.epopej.cz.

Pro aktivnější návštěvníky 
města jsme připravili možnost 
prohlédnout si malebné okolí 
Krumlova po naučné stezce 
Krumlovsko-rokytenské slepen-
ce. Celková trasa naučné stezky 
měří 15 km a je zde instalováno 
12 informačních panelů, které 
přehlednou a ucelenou formou se-
znamují návštěvníky města s histo-
rickými a přírodními zajímavost-
mi v lokalitě přírodní rezervace.
V plánu je také výstavba cyklos-
tezky mezi Krumlovem a Ivan-

čicemi, v současné době je to ve 
fázi jednání s majiteli pozemků.

To jsou aktivity spíše pro tu-
risty. Co podle Vás mohlo potěšit 
kulturní nadšence z Krumlova?

Za největší úspěchy považuji 
koncerty Melody Makers a Hra-
dišťanu v rámci Hudebních 
slavností, koncert Toniho Tris-
hky s Druhou Trávou v létě roku 
2008, povedly se také divadelní 
festivaly, kdy v Krumlově hrálo 
své představení České nebe 
Divadlo Járy Cimrmana. Velmi 
úspěšný byl i festival Vrabčák 
fest. Podařily se i výstavy, mně 
osobně se vždy líbila výstava 
našich zahrádkářů. Velmi pří-
jemná byla i beseda se spiso-
vatelem Jiřím Kratochvilem. 
Velmi oblíbené se stalo i letní 
promítání na náměstí s Kine-
matografem bratří Čadíků. 
Významná je také bezesporu 
podpora občanských sdružení a 
spolkům zabývajících se kultu-
rou, ať již Spotu nebo Pospolu, 
Bezgestu či krumlovského pě-

veckého sboru. Moc si vážím 
všech, kteří přispívají k oboha-
cení ostatních, většinou to dělají 
zadarmo a ve svém volném čase. 
Rád bych také poděkoval 
všem svým spolupracovníkům 
v MěKS za jejich činnost a 
práci, Pavlu Kovaříkovi z agen-
tury In Puncto a Marii Brückové 
z městského úřadu, bez těchto 
lidí by se kultura v Krumlově 
nemohla posunout. 

A naopak co ještě čeká na 
dokončení?

Je mi líto, že se více nepodařilo 
zprovoznit naše muzeum, přede-
vším kvůli nevyhovujícím prosto-
rům. Věřím, že po opravě šatlavy, 
kde by muzeum mělo mít své 
prostory, se opět podaří uvést je 
v život. Rezervy má i kino. Jed-
nak kvůli konkurenci multiplexů 
v Brně, jednak kvůli tomu, že má 
již poměrně nevyhovující prosto-
ry. Naplánovaná je rekonstrukce 
sokolovny, kde vznikne příjemný 
víceúčelový prostor.   

Díky za rozhovor.             /abé/

Po Třetinovi přebere kulturu v Krumlově nový ředitel 

/Kraj/ Takzvané regulační 
poplatky ve zdravotnictví bude 
Jihomoravský kraj formou daru 
pacientům krajských zdravotnic-
kých zařízení proplácet pouze do 
konce června letošního roku. Ve 
čtvrtek o tom rozhodla Rada Jiho-
moravského kraje, která zasedala 
v přestávce jednání krajského 
zastupitelstva.

Jak informoval radní Oldřich 
Ryšavý, rada rozhodla o ukončení 
systému proplácení regulačních 
poplatků v reakci na stanovisko 
Evropské komise, která doporuču-
je řešit současný stav dvěma mož-
nými způsoby. Buď uplatnit tuto 
praxi plošně na území kraje ve 

všech zdravotnických zařízeních 
bez ohledu na jejich zřizovatele, 
nebo dosavadní praxi ukončit. 

„Udělali jsme si analýzu. Jen u 
lůžkových zařízení by šlo zhruba 
o čtvrt miliardy korun ročně. To je 
výrazně nad možnostmi rozpočtu 
kraje. Přitom musíme mít na pa-
měti, že stejné pravidlo by muselo 
platit i pro pacienty u dalších po-
skytovatelů péče - ambulantních 
specialistů, praktických lékařů, 
soukromých lékáren atd.  Plošně 
nejsme schopni dary v takové 
výši poskytovat,“ řekl Ryšavý. 

Za zhruba rok a půl kraj podle 
radního vyplatí občanům formou 
daru asi sto milionů korun.   /abé/

Kraj končí proplácení
zdravotnických poplatků Evropská dobrovolná 

služba v Ivančicích
Středisko volného času Ivančice, v rámci Akce 2 programu Mládež 

v akci – Evropská dobrovolná služba (EDS), hostují od října 2009 
mladou dobrovolnici z Francie. Projekt s názvem „Otevřené dveře 
spolupráci ve volném čase“ se věnuje tématům jako politika v oblasti 
mládeže a vzdělání sportovními a outdoor aktivitami. Hlavními úkoly 
dobrovolnice je spolupracovat na aktivitách v klubu mládeže Medúza. 
Připravuje a organizuje pro místní školy i školy v okolí prezentační 
akce na nejrůznější témata, která se týkají francouzské kultury, škol-
ského systému, stravování, historie, apod. 

Středisko volného času Ivančice v roce 2008 získalo akreditaci být 
hostitelskou a vysílající organizací v rámci EDS. Tudíž může přijí-
mat i vysílat dobrovolníky, kteří se mohou zapojit individuálně nebo 
ve skupinách do dobrovolnických projektů po dobu až 12 měsíců 
v zemích EU a v zemích partnerských. Dobrovolníci jsou přínosem 
pro místní komunitu, učí se novým dovednostem, jazykům a objevují 
jinou kulturu. Více informací na www.svcivancice.cz.
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AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC ČERVEN 2010:
10 % SLEVA NA NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY

PŘI VÝMĚNĚ OLEJE OLEJOVÝ FILTR ZDARMA
AKČNÍ CENY PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ

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

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

Citroën C4 2.0 VTR Pack
skvělý tech. stav, bohatá výbava
tach. 79 000 km, STK 06/2012
rok v. 2005, cena 209 900 Kč

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS 
klima, central
tach. 112 500 km, STK 01/2012
rok v. 2004, cena 234 000 Kč

Mazda Demio 1.5 Exclusive
servisní knížka, servo
tach. 124 700 km, STK 01/2012
rok v. 2002, cena 99 990 Kč

Renault Clio 1.2 RN
skvělý technický stav, klima, servo
tach. 124 000 km, STK 03/2012
rok v. 2001, cena 75 500 Kč

Renault Clio 1.5 dCi Privileje
nadstandardní výbava
tach. 38 800 km, STK 06/2012
rok v. 2007, cena 189 990 Kč

Saab 9-5 3.0t V6 Griffin
skvělý tech. stav, bohatá výbava
tach. 156 000 km, STK 06/2012
rok v. 1998, cena 95 000 Kč

Suzuki Swift 1.0 GLS
nízké provozní náklady, central
tach. 67 000 km, STK 04/2012
rok v. 1999, cena 25 500 Kč

Škoda Octavia 1.6 GLX
central, servo, el. okna
tach. 176 000 km, STK 02/2011
rok v. 1997, cena 50 000 Kč

Škoda Octavia 1.9 TDI SLX kombi
81kW, central, klima
tach. 220 000 km, STK 06/2012
rok v. 1999, cena 95 000 Kč

VW Golf 2.0 GTI
maxi výbava, skvělý tech. stav
tach. 212 000 km, STK 06/2012
rok v. 1996, cena 58 900 Kč

VW Multivan T5 2.5TDi
bohatá výbava, 5 míst
tach. 235 000 km, STK 01/2011
rok v. 2003, cena 329 000 Kč

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

Mazda MX 3 1.6i 16V
central, servo, šíbr
tach. 137 000 km, STK 12/2011
rok v. 1993, cena 31 000 Kč

Mazda MX 5 NB 1.8i
kožená sedadla, sport. podvozek
tach. 104 000 km, STK 09/2011
rok v. 1999, cena 159 000 Kč

Mazda Xedos 2.0i V6
plná výbava, kůže, klima
tach. 176 600 km, STK 05/2012
rok v. 1993, cena 36 000 Kč

Mercedes-Benz A 180 CDI
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 111 000 km, STK 03/2012
rok v. 2004, cena 229 900 Kč

Mercedes-Benz C 270 Avantgarde
CDI , automat, bohatá výbava
tach. 194 000 km, STK 04/2012
rok v. 2001, cena 190 000 Kč

Mitsubishi Space Star 1.6i
servisní knížka, automat
tach. 55 000 km, STK 06/2012
rok v. 2004, cena 145 000 Kč

Peugeot 206 1.4i
5-dv., skvělý technický stav
tach. 114 000 km, STK 10/2011
rok v. 1999, cena 68 900 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Mistral
2 ks, bohatá výbava
tach. 144 000 km, STK 06/2012
rok v. 2002, cena od 118 800 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
7 míst, nadstandardní výbava
tach. 172 800 km, STK 06/2012
rok v. 2004, cena 198 900 Kč

Lancia Y 1.2i
skladem 2 ks, klima, servo
tach. 106 000 km, STK 06/2012
rok v. 2000-03, cena od 49 800 Kč

Mazda 2 1.3i CE
a další modely
tach. 0 km, STK 06/2012
rok v. 2010, cena 244 900 Kč + DPH

Mazda 323 1.5i LX
central, klima, servo, bez koroze
tach. 231 000 km, STK 06/2012
rok v. 1998, cena 49 000 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD GLX
central, klima, servo
tach. 220 000 km, STK 06/2012
rok v. 1998, cena 69 000 Kč

Mazda 5 2.0 MZR-CD TX - 3 ks
a další modely
tach. 24 000 km, STK 06/2012
rok v. 2009, cena 396 000 Kč + DPH

Mazda 6 2.0 MZR-CD
pravidelný servis, nadst. výbava
tach. 155 000 km, STK 11/2011
rok v. 2005, cena 199 990 Kč

Mazda CX-7 CD173 Emotion 2.2D
a další modely
tach. 500 km, STK 06/2012
rok v. 2010, cena 583 000 Kč + DPH

Citroën Xsara 1.6 16V
el. okna, servo
tach. 143 000 km, STK 06/2012
rok v. 2001, cena 59 000 Kč

Fiat Panda 1.1.i - nízké provoz. 
náklady, skvělý tech. stav
tach. 38 000 km, STK 09/2011
rok v. 2004, cena 103 000 Kč

Fiat Punto 55 S, 1.2 SX
skladem 3 ks, různé výbavy
tach. 110 000 km, STK 06/2012
rok v. 1996-99, cena od 34 000 Kč

Fiat Ulysse 2.0 JTD
bohatá výbava, servisní knížka
tach. 136 000 km, STK 02/2012
rok v. 2003, cena 174 900 Kč

Ford Ka 1.3i
servo, klima, bez koroze
tach. 71 000 km, STK 06/2012
rok v. 1998, cena 37 900 Kč

Ford Mondeo 2.0 16 V Ohia
skvělý technický stav
tach. 221 000 km, STK 06/2012
rok v. 1997, cena 57 900 Kč

Honda Civic 1.4 LS
central, servo
tach. 102 000 km, STK 06/2012
rok v. 1997, cena 69 000 Kč

Hyundai Atos 1.0i
central, el. okna, klima, servo
tach. 80 500 km, STK 06/2012
rok v. 1999, cena 66 000 Kč

Vážení čtenáři, po delší od-
mlce způsobené krutou zimou, 
výbuchem islandské sopky s tím 
nevyslovitelným názvem, parla-
mentními volbami, pracovními 
povinnostmi a nerozhodností 
ivančických radních máme pro 
Vás nové informace o pokračová-
ní projektu Stop těžbě bentonitu.

Po předání petice se chvíli zdálo, 
že se blýská na lepší časy, protože 
rada města vyhověla naší petici a 
už v únoru „schválila objednávku 
provedení prací pro dosažení 
odpisu zásob bentonitu na Réně“. 

Přestože zatím nejsou známy ani 
průběžné výsledky těchto prací, 
podle současných postojů vedení 
města to tedy vypadá, že těžit se 
(snad už definitivně) nebude.

V druhém případě už jsme tolik 
důvodů k radosti neměli. Blesky 
pomyslné vystřídaly blesky sku-
tečné na obloze a naše žádost o 
pronájem pozemků s amfiteátrem 
stále zůstávala neprojednána. 
Teprve na své druhé květnové 
schůzi rada města udělila naše-
mu sdružení souhlas k provedení 
základních prací na obnově pří-

rodního divadla a podle dosud 
neoficiální informace na posled-
ním zasedání schválila i nájemní 
smlouvu. Téměř tři čtvrtě roku 
od podání žádosti tak může začít 
další krok našeho projektu na zá-
chranu Rény, který někdo považu-
je za nereálný sen a jiní ho rovnou 
označují za čiré bláznovství.

Kdo z Vás v tomto článku 
čekal odpověď na otázku v nad-
pisu, bude asi zklamán. Možná 
ano, možná taky ne, zda a kdy 
se obnovu divadla podaří dovést
do úspěšného konce, bude záviset 
na mnoha okolnostech, zejména 
na tom, kolik peněz se nám poda-
ří získat, na spolupráci s městem 
a bezpochyby také na tom, kolik 

lidí se do projektu zapojí.
Pokud chcete znát naši před-

stavu toho, jak by mohla obnova 
přírodního divadla vypadat, 
přijďte se v sobotu 26. června od 
osmi hodin ráno do amfiteátru 
podívat. Přijdete-li v pracovním 
oblečení s jakýmkoliv vhodným 
nářadím nebo jen se dvěma ru-
kama ochotnýma něco dělat, o to 
víc budete vítáni. Pokud s námi 
budete třeba chtít spolupracovat 
jindy nebo nás podpořit jinak, 
můžete nás kdykoliv kontakto-
vat na e-mailové adrese marsil-
ka@klikni.cz nebo na telefon-
ním čísle 777 167 826.

Za občanské sdružení Marsilka
Petr Husár, Řeznovice

Bude se na Réně znovu hrát Prodaná nevěsta? Policie oslaví své výročí 
Policie České republiky jakožto jednotný ozbrojený bezpečnostní 

sbor byl zřízen zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. 
„U příležitosti Dne Policie České republiky, si Vás dovolujeme 

pozvat v pondělí  21. června 2010 do policejního areálu na Pražské 
ulici ve Znojmě. Mezi 9. a 12. hodinou Vám nabídneme prohlídku 
nových prostorů obvodního oddělení. V 10 hodin začne ukázka vý-
cviku policejních psů. Po celou dobu si budete moci též podrobně 
prohlédnout moderní policejní techniku, výstroj a výzbroj policistů 
a získat zajímavé informace přímo od policistů,“ uvedla znojemská 
policejní mluvčí por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.                   /abé/

Pro držitele „zbrojáků
„

Máte povinnost odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti. Upozor-
nění platí pro držitele zbrojních průkazů skupiny D. V zákoně o zbra-
ních (č. 119/2002 Sb.) je v § 29 v odstavci 2 uvedeno:  „Držitel zbroj-
ního průkazu skupiny D je povinen do 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců 
od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti 
příslušnému útavru policie.“ Tento zbrojní průkaz má platnost pět let. 
Znamená tedy, že v polovině platnosti musí jeho držitel předložit lé-
kařské potvrzení. Pokud tento doklad nedodá, může dojít až k odnětí 
příslušné skupiny zbrojního průkazu. 

„Na Znojemsku a Moravskokrumlovsku je přes šest set držite-
lů zbrojních průkazů skuiny D. Tento zbrojní průkaz potřebují držitelé 
k výkonu zaměstnání nebo povolání. Jedná se například o strážníky 
městských policií nebo zaměstnance bezpečnostních agentur. Žádáme 
tedy ty občany, kterých se povinnost předložení lékařského potvrze-
ní týká, aby si zkontrolovali datum vydání svého zbrojního průka-
zu. Pokud nastal čas nebo je již po zákonem stanoveném termínu, 
kontaktujte co nejdříve policisty na Oddělení služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál na Pražské ulici ve Znojmě,“ řekla por. Mgr. 
Lenka Drahokoupilová, mluvčí policie.                                        /abé/

Na koni jsou nejlepší 
policisté z jižní Moravy

V Brně se na konci uskutečnilo Mistrovství Policie ČR v jízdě na 
koni a Mezinárodní závody jízdních policií. Zúčastnili se ho nejen po-
licisté a strážníci z České republiky, ale také ze Slovenska, Německa a 
Ruska. Jezdci změřili své síly ve třech soutěžních disciplínách: crosso-
vé jízdě, skokovém parkuru a policejním parkuru. Vítězem mistrovství 
i závodů Grand Prix se stal Michal Slezák z Oddělení služební hipolo-
gie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

 V doprovodném programu mělo osm tisíc návštěvníků možnost vi-
dět kavalerii projektu Austerlitz, policejní techniku, včetně obrněného 
transportéru, mobilního kontaktního a koordinačního centra, dálniční-
ho VW Passatu, dvou motocyklů dopravní policie a přiletěl dokonce 
i vrtulník. Pro děti byly připraveny soutěže a pro všechny diváky pak 
ukázka práce zásahové jednotky, oddělení služební kynologie a poli-
cejního pyrotechnika,“ uvedla za policii por. Petra Vedrová.         /abé/

/Dukovany/ Ve dnech 9. až 11.
června proběhla na elektrárně 
odborná stáž pro středoškoláky 
z krajů Vysočina a Jihomorav-
ského. Prohlédli si elektrárnu 
„skrz na skrz“ a osobně se setkali 
s ředitelem elektrárny i předsed-
kyní Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Danou Drábovou.

„V pátek 11. června složilo 30 
studentů v dukovanské elektrárně 
Jadernou maturitu. Po třídenní 
stáži, během které středoškoláci 
poznali fungování jaderné elek-
trárny po teoretické i praktické 
stránce, následoval znalostní test. 
Ten určil Krále Jaderné maturity, 
který bezchybně odpověděl na 
všechny otázky v nejrychlejším 
čase. Vítězem se stal Michal Von-
drák ze Střední školy technické 
v Jihlavě, druhé místo patřilo 
Kristině Bílkové z Gymnázia ve 
Žďáru nad Sázavou a třetí příčku 

obsadil Jan Noha ze Střední prů-
myslové školy v Jihlavě. Hodnot-
né ceny všichni vítězové převzali 
od ředitele JE Dukovany Tomáše 
Žáka. Ten, společně s předsedky-
ní Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Danou Drábovou, 
vyzdvihl důležitost energetiky a 
podpořil tak u mladých nadaných 
studentů zájem o technické obo-
ry do budoucna,“ uvedl tiskový 
mluvčí elektrárny Petr Spilka.

A jak viděla účast na Jaderné 
maturitě jedna ze zúčastněných 
studentek? „Jsem moc ráda, že 
jsem se této akce zúčastnila. 
Myslím, že Jaderná maturita 
je jedinečná příležitost, jak se 
podívat do elektrárny a vůbec 
zjistit informace o tomto zaří-
zení i  možnosti práce. Navíc 
během exkurze v provozu nás 
provázel sympatický operátor 
jaderné elektrárny.“           /abé/

Stáž na atomce skončila 
jadernou maturitou

Noční lety nad Brnem 
byly výrazně omezeny
V letošním roce na letišti v Brně – Tuřanech nebyl uskutečněn ani 

jeden noční přílet nebo odlet letadla, který by nesplňoval přísné hluko-
vé limity. Na schůzce představitelů JM kraje a Letiště Brno se starosty 
obcí to konstatoval ředitel Letiště Brno Tomáš Plaček.

Již v prosinci loňského roku byla také stanovena pravidla pro vý-
cvikové lety s místními provozovateli, kteří jsou povinni dodržovat 
nejnižší výšku při výcviku 300 metrů a vyhýbat se v maximální míře 
zastavěným územím. Byly rovněž stanoveny prostory pro leteckou ak-
robacii s cílem snížit obtěžování obyvatel hlukem malých letadel. 

Na poklesu hlukové zátěže, který s uspokojením konstatovali také 
přítomní starostové, se však podepsal také celkový pokles pohybů 
letadel na brněnském letišti. Meziročně zde provoz poklesl o téměř 20 
procent, ačkoli se zvýšil počet spojů mezi Moskvou a Brnem a letos 
v červnu byly zahájeny lety pravidelné linky spojující Brno a Zadar. 
Letiště podle Tomáše Plačka během půl roku řešilo společně s krajskou 
hygienickou stanicí pouze tři písemné stížnosti občanů na hluk způso-
bený leteckou dopravou. 

Starostové i představitelé kraje konstatovali, že letiště vychází po-
žadavkům občanů vstříc podle svých možností. Potvrdili, že si obce 
uvědomují význam letiště a leteckého provozu pro hospodářství kraje, 
které se bez leteckého spojení může jen těžko rozvíjet. „Není v silách 
kraje hlukovou zátěž zcela vyloučit,“ řekl radní Zdeněk Pavlík, který 
představitelům letiště poděkoval za vstřícné kroky a současně zdůraz-
nil, že letecké spojení je jednou z priorit kraje.  Také předseda finanč-
ního výboru Zdeněk Dufek konstatoval, že veškerou hlukovou zátěž 
kolem letiště odstranit nelze, pokud se nevzdáme leteckého spojení se 
světem. Kraj však podle něj bude pravidelně ověřovat, jak jsou závěry 
schůzek se starosty v praxi naplňovány.                                         /abé/
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Zastupitelstvo města Ivančice 
se dne 31.5.2010 v bodě „Různé“ 
zabývalo situací kolem Besedního 
domu. Úvodem odcituji z ověřené-
ho Zápisu z jednání: 

„Pan Skála se zeptal na situaci 
kolem Besedního domu. Podle in-
formace Mgr. Dočkala je v součas-
né době podána žaloba na vyklizení 
a nejpozději do 20. června bude Be-
sední dům vyklizen od stávajícího 
nájemce a bude vybrán další nájem-
ce na dobu určitou, než bude přijato 
zastupitelstvem jasné stanovisko, co 
s nemovitostí dál.

Podle kvalifikovaného odhadu 
by bylo třeba vložit 15 mil. Kč do 
rekonstrukce Besedního domu (vý-
měna oken, rozvodů elektřiny, roz-
vodů vody…). V průběhu doby byly 
podány tři návrhy na pronájem. Ing. 
Moravec se zeptal, kolik se vybralo 
na nájemném za posledních 10 let. 
Nájemné je stanoveno na 50 tis. Kč 
měsíčně, do dnešní doby se nájemné 
nevybíralo, protože se stále započí-
tává proti majetku, který vložil do 
Besedního domu pan Brázda.

Ing. Moravec opětně zdůraznil, 
že prodat Besední dům je chyba, 
která by měla dopad na kulturní a 
společenský život ve městě. Sta-
rosta doplnil, že město koupilo Be-
sední dům v devadesátých letech, 
nejprve založilo s.r.o., která nebyla 
schopné provozovat Besední dům, 
poté budovu pronajalo příspěvkové 
organizaci Středisko volného času, 
která zdevastovala prostory hotelu, 
poté si  Besední dům pronajal pan 
Brázda, který se pokusil částečně 
zrekonstruovat jeho prostory. 

Starosta zdůraznil, že město drží 
jako svůj majetek nemovitosti, které 
nepotřebuje, a na opravu dalších 
poté nemá peníze. Pan Skála se 
připojil k názoru Ing. Moravce, 
Besední dům ponechat v majetku 
města a snažit se získat potřebné 
finanční prostředky a pokusit se 
Besední dům rekonstruovat.

Mgr. Dočkal se zapojil do diskuse 
s tím, že dlouhou dobu byl zastáncem 
toho, aby město provozovalo Besední 
dům samo. V současnosti však vidí 
tuto situaci jako nemyslitelnou, pro-
tože město nikdy nebude mít finanční 
prostředky na to, aby nemovitost 
mohlo zrekonstruovat samo.“

Tolik cituji ze zápisu z jednání 
zastupitelstva. Musím říct, že jsem 
se dlouho nemohl vzpamatovat 
z toho, že vedení města připravuje 
prodej Besedního domu. Myslím na 
to ve dne, v noci. Naději, že Ivanči-
ce vidí Besední dům jinak než jeho 
vedení mi dávají naši občané.

„Tondo, co ty tomu říkáš?“ „Co 
by tomu řekl tvůj táta, Jirka Novák, 
Mirek Glöckner, Ruda Zavadil…“ 
„Kde budou sjezdy gymnázia, 
ZTŠky ?“  „Co plesy, svatby..“

A tak chodím čtrnáct dní po 
Ivančicích a poslouchám pamětní-
ky, spolužáky i mladou generaci. 
Navštívil jsem i „ Třetí Ivančice“ 
( na vysvětlenou „Druhé Ivančice“ 
jsou naši Pražáci a Třetí Ivančice,
ty, co hodně pomatují.. jsou na míst-
ním hřbitově).

Besední dům není jakákoliv 
hospoda. Besední dům je přede-
vším kulturní instituce,. a pokud 
tomu tak v současnosti není, není 
to chyba Besedního domu, ale 
někoho jiného. Je to a mělo by to 
být kulturní centrum Ivančic, jeho 
historie, jeho současnost a jeho 
budoucnost. A o to se má vedení 
města zodpovědně starat. 

A tak se ptám: Odpovídá nájemné 
50.000 Kč měsíčně za takový ob-
jekt? Připusťme pro tuto chvíli, že
ano. Za 10 let to bylo 6.000.000 Kč. 
Proč nebyly investovány do rozvodů 
elektřiny, vody?  Proč k této částce 
město nepřidalo částku alespoň při-
bližně stejnou? Vím, jedná se o to, 
co vedení města preferuje. Neměl 
by to být právě Besední dům?  

Jsem přesvědčený že ano. Proč? 
Po večerech si listuju v Kronice 

jednoty divadelních ochotníků 
v Ivančicích. Z té pochází kresbička 
Besedního domu s veršíky. Kolik 
divadelních her, večerů poesie, 
Silvestrů, se zde odehrálo. Ta řada 
jmen režisérů, herců, muzikantů. 
Byl to kus života mého tatínka, jeho 
velkého přítele Jiřího Nováka. Oni 
už Besední dům nemohou bránit. 
A tak to činím i a zejména za ně…. 
Jsem šťastný, že dodnes žijí pamět-
níci Dr. Galéna Jiřího Nováka, Ra-
důze Milana Jedličky a Mahuleny 
paní prof. Anny Nováčkové, Matky 
Věry Moravcové... Těm všem chce-
te Besední dům vzít?

V šedesátých létech se zde vytvo-
řilo centrum výborného jazzu- nej-
prve v orchestru kolem prof. Rudy 
Zavadila, posléze na koncertech 
Comba Ladislava Kání. Těm taky 
Besední dům patřil.

Listuji v dvou almanaších gym-
názia. Co to bylo do dnešního dne 
absolventů, kteří zde organizovali 
své maturitní plesy, Bavcluby, svá 
setkání po maturitě. Kde se budou 
dále setkávat - v Nové Vsi nebo 
v Tetčicích U Crlíků?

Kde budou plesy, výstava chry-
zantém, koncerty, přednášky…

Není to ostuda Ivančic, když 
nejčastější otázka těch, se kterými 
jsem v poslední době mluvil, je 
…kam bys v sobotu a v neděli vzal 
návštěvu na oběd?

A tak na otázku ..Jak dál s Besed-
ním domem? odpovídám: Neprodat 
v žádném případě. Opravit, vypsat 
seriózní výběrové řízení na prona-
jímatele s podmínkami, které k pro-
vozu celého Besedního domu město 
má, skutečně zaplacené nájemné 
vracet zpět do Besedního domu, na 
technický stav přispívat z rozpočtu 
města do té doby, dokud nebude 
alespoň v takovém stavu jako v 60. 
letech minulého století .

A vytvořit zde kulturní centrum 
pro Ivančice a okolí, jak to odpovídá 
tradici Besedního domu.  

Ing. Antonín Moravec,
opoziční zastupitel města Ivančice

Besední dům Ivančice - Jak dál? 
REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

VELKÝ  VÝPRODEJ  VESTAVNÝCH 

SPOTŘEBIČŮ  FAGOR  -40%

SUPER CENA

 8.999 Kč
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Díky nám si to 
opravdu užijete
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Díky nám si to 
opravdu užijete

Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

cestovní agentura
TMK travel
Moravský Krumlov
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
ZAČÍNÁME TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ
www.quatro-mk.cz  - WEBOVÉ STRANY
quatro@quatro-mk.cz  - ZÁKLADNÍ INFO
diagnostika@quatro-mk.cz - DIAGNOSTIKA, SERVIS
obchod@quatro-mk.cz  - PRODEJ ND

•  Příprava vozidel na STK, vč. provedení    Tel.: 515 322 604
•  Mechanické opravy    Tel.: 515 322 604
•  Pneuservis    Tel.: 515 322 604
•  Měření emisí (NM, BA, LPG)    Tel.: 515 321 059
•  Brusírna válců    Tel.: 515 321 058
•  Prodej autodílů na všechny značky    Tel.: 515 323 947
•  Nově: Profesionál. CIPTUNING se zárukou  Tel.: 732 536 742
•  Nově: Diagnostické centrum vozidel     Tel.: 732 536 742
•  Nově: Opravy řídících jednotek,
   elektrické instalace vozidel       Tel.: 732 536 742
•  Nově: Montáž LED denního svícení     Tel.: 732 536 742
•  Nově: Montáž alarmu, parkovacích senzorů   Tel.: 732 536 742
•  KLIMATIZACE - plnění, kontrola, oprava     Tel.: 732 536 742
   (nejlevnější v MK a okolí) - možno i v SO + NE po tel. domluvě
•  Ruční čištění vozidel       Tel.: 732 536 742

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

ZKUSTE NĚCO NOVÉHO!
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

I V A N Č I C E

Generální sponzoři: Mediální
partner:
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VALÍME SE IVANČICEMI
Sedm párů se utkalo v sobotu 12. června o prvenství v soutěži dvojic 

s názvem Valíme se Ivančicemi. Soutěžící museli splnit 9 z 10 netra-
dičních úkolů, které pro ně byly připraveny v Ivančicích a blízkém 
okolí. Po celé trase se mohli pohybovat - „valit“ jen na povolených 
prostředcích, nepřípustné byly kolečkové brusle a motorová vozidla. 
Zvolit si tedy mohli například koloběžky či zahradní kolečka, všichni 
se však k úkolům vydali na kolech.

Odstartováno bylo v 15.00 hodin v parku Réna. Zde si soutěžící 
vylosovali dvě obálky, po otevření jedné z nich zjistili, na které místo 
se mají vydat plnit svůj první úkol. Na každém stanovišti vždy obálku 
odevzdali a zvolili si další, která jim určila jiné místo s úkolem. Po 
splnění čtvrtého nebo pátého úkolu měli povinnou pauzu na Réně. Zde 
se občerstvili a po malém odpočinku pokračovali.

Úkoly na jednotlivých stanovištích prověřily psychické a fyzické 
schopnosti dvojice a byly zvoleny tak, aby byly splnitelné, záleželo na 
dovednostech dvojice, v jakém čase úkol absolvuje.

Jako první dojela dvojice ve složení Aneta Badinová a Aneta Eigne-
rová, na druhém místě byli Jana Jahodová a Martin Nečas a jako třetí 
dojeli Slávek Pokorný a Vítek Chabina. Vítězem se však stal každý, 
protože všichni soutěžící dojeli do cíle a zdárně absolvovali i ty neleh-
ké úkoly, které jsme pro ně připravili. 

Tato soutěž byla pořádána v rámci republikové soutěže Valíme se 
městem, středisko volného času připravilo v Ivančicích druhý ročník
a na ten třetí se těšíme už nyní.        Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice

Děkujeme: Prodej a servis jízdních kol, Polánka • Studio Carol • Ze-
mědělské potřeby ZEUS • Jízdní kola - Zdeněk Berka • DINO SPORT

Dobřínský dechfest
Dobřínský dechfest je festival dechové hudby, folklóru a hlavně 

dobré zábavy. Tento rok se v Dobřínsku uskuteční jeho 5. ročník. 
Tedy takové malé výročí, které chci oslavit hlavně programem. Letos 
v Dobřínsku (již tradičně první červencovou sobotu, tedy 3.7.) zahra-
jí brněnská Moravěnka s Jirkou Helánem, takřka místní Dubňanka
z Dolních Dubňan, dále s cimbálovou muzikou Lália z Velkých Bílovic 
zazpívá Karel Hegner a závěr festivalu patří stále populární Moravance 
Jana Slabáka, což je žijící legenda dechové hudby.

Stejně jako v minulých letech bude o návštěvníky dobře postaráno, 
i co se týká kvalitního občerstvení. Milovníky vína, které k dobré 
muzice neodmyslitelně patří, bych rád pozval na ochutnávku vína
z vinařství Lahofer Dobšice. Ten, kdo si dechovku a lidové písničky ne-
jen rád zazpívá, ale i zatancuje, má možnost v zábavě pokračovat až do 
24.00 hodin, protože (také již tradičně) hned na festivalové odpoledne 
navazuje taneční zábava tentokrát s již zmíněnou Dubňakou, která je 
čerstvým držitelem bronzového poháru a ceny diváků z mezinárodního 
mistrovství  ČR v dechové hudbě O ZLATOU KŘÍDLOVKU.

Jsem velice rád, že si na Dobřínský dechfest našli cestu nejen poslu-
chači z celé ČR, ale i ze zahraničí.          Pavel Jech, tel.: 603 961 912

Vernisáž s notou
Že jsou prázdniny na dohled, vědí i v ZUŠ Alfonse Muchy v Ivan-

čicích. Proto připravili již tradiční závěrečnou vernisáž, tentokráte na 
téma hudba. Ještě než se otevřely dveře staré radnice, předvedli žáci 
tanečního oboru pod vedením pana učitele Petra Zenkla baletní variaci 
na téma hudby. Poté se ujala slova ředitelka školy Mgr. Dagmar Fialo-
vá. Představila krátce výstavu a poděkovala Městskému úřadu Ivančice 
za podporu a spolupráci. Poté předala slovo dámě, která má na celé 
akci lví podíl. Učitelce výtvarné výchovy Libuši Smutné. Ta téma 
vymyslela, celý rok na něm se svými žáky poctivě pracovala a celou 
výstavu se svými kolegy zorganizovala. Ve své úvodní řeči řekla velmi 
krásnou myšlenku: „Děti, které malují, poslouchají hudbu či tančí, 
nikdy nepropadnou lhostejnosti a netečnosti...“ Poté už byly dveře ote-
vřeny a všichni přítomní mohli obdivovat díla mladých umělců. Třeba 
se mezi nimi objeví nový Alfons Mucha. Kdo ví?               Petr Sláma

Miroslavský klíč 2010
/Miroslav/ Odpoledne v neděli 13. června zaplnily stovky přátel 

dobré dechovky amfiteátr letního kina. Po sobotní vichřici se počasí 
naštěstí umoudřilo a v naprosto ideálním počasí se publiku předsta-
vily dechové soubory Polanka, Pálavanka, Dubňanka a Hornobojani. 
Následovalo slosování vstupenek. Výherce potěšila hudební CD, pu-
blikace „Průvodce živou přírodou Miroslavska“ a dárková balení vín. 
Hlavní cenu, uzené sele, věnované Agrodružstvem Miroslav, si odnesl 
manželský pár z Třebíče. Odpolední program uzavřel patron festivalu, 
hvězdná Túfaranka ze Šakvic. „Velká účast návštěvníků potvrdila, že 
„Miroslavský klíč“ se stal známou akcí. Nejvzdálenější účastníci při-
jeli do Miroslavi až z Hradce Králové. Celým odpolednem vtipně pro-
váděl moderátor Pavel Jech. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě přehlídky,“ dodal místostarosta Roman Volf.              /abé/

V IC JE Dukovany jsou 
„Cyklisté vítáni

„
Snad každý, kdo jezdí po Čechách na kole, se už někdy setkal s pro-

blémy nedostatečných služeb pro cyklisty. Pro zlepšení kvality služeb 
pro cyklisty je tu projekt Cyklisté vítáni.

„Cyklistická sezóna je podle kalendáře v plném proudu. I když poča-
sí bylo zatím „aprílové“, s blížícími se prázdninami můžeme očekávat 
už jen zlepšení. A proto jsme v Informačním centru JE Dukovany
a v okolí na cyklisty připraveni. Od června letošního roku je Informač-
ní centrum JE Dukovany držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“.  Cyk-
listé vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů 
prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, 
kempů a turistických cílů,“ uvedl mluvčí JE Petr Spilka.

Každé zařízení, které chce získat značku Cyklisté vítáni, musí spl-
ňovat určité podmínky. Například možnost zaparkování kol do stojanů 
nebo zamykatelné kolárny, poskytnutí lékárničky a základního nářadí 
pro jednoduché opravy kol. Cyklisté by jistě uvítali nabídku výletů
po okolí, nebo cykloturistické mapy, nebo občerstvení.                 /abé/

Proč není replika staré rozhledny v obci Hlína?

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ V neděli 
13. června patřil moravskokrum-
lovský zámecký park dětem! 
Konala se zde totiž již tradiční 
akce pro celé rodiny ke Dni 
dětí - ZAPARKUJTE S DÉTMI 
V PARKU.

Na malé i větší návštěvníky 
čekala zábavná pohádková stano-
viště, a tak jste mohli potkat třeba 
princeznu Ladu, vodníka, loupež-
nice, kouzelníka, projet se v krt-
kově autíčku, malovat s malířem, 
bát se s čerty, malovat perníčky u 
perníkové chaloupky, atd. 

Děti za splnění úkolu dostaly 
malou odměnu. Mohli jste si také 
vyzkoušet vystřelit z luku, vzdu-
chovky, chodit na chůdách, ská-
kat na trampolínách či skákacím 
hradě, svézt se na koni a mnoho 
a mnoho dalšího. Každou celou 
hodinu vystupovali kluci z krouž-
ku AIR SOFT spolu s Městskou 
policií, kde skvěle předváděli 
zneškodňování nebezpečné 
osoby jedoucí v autě. Na pódiu 
vystoupil i kejklíř Jonáš se svým 

programem, který pobavil jak 
děti, tak dospělé. Děti si mohly 
také vyzkoušet taneční podložku 
STEP MANIA a velký úspěch 
mělo i malování na obličej. Na 
stánku GE MONEY Bank děti 
krmily lva, ale mohly se zúčastnit 
i anketní otázky, kde byly poté 
vylosovány věcné ceny.

Programem provázel skvělý 
DJ CÉSAR Jr. Počasí se vydařilo 
nádherně, a tak park navštívilo 
800 návštěvníků a to nás velmi 
těší. Doufáme, že se vám v parku 
s dětmi líbilo a zažili jste s námi 
pěkné nedělní odpoledne. Chtěli 
bychom na tomto místě podě-
kovat všem dobrovolníkům na 
stanovištích za krásnou atmosfé-
ru a přístup k dětem, všem, kteří 
nám pomohli s přípravou a poté 
s úklidem parku - tady patří velká 
poklona klukům ze skautského 
oddílu, ale hlavně partnerům, 
sponzorům, bez jejichž podpory 
by celá akce nemohla vzniknout. 

Velký díky patří společnosti 
SAINT GOBAIN VERTEX za fi-

nanční prostředky a zastoupení 6 
zaměstnanců na stanovištích, GE 
Money Bank, městu Moravský
Krumlov, Městské policii a Poli-
cii ČR za ukázku vozidel a poli-
cejních motorek a JEDNOTĚ 

Moravský Krumlov, která po-
skytla skákací hrad pro děti 
zdarma. Fotografie z akce mů-
žete shlédnout ve fotogalerii 
na www stránkách Domečku:
www.domecekmk.cz.      /DDM/

Zaparkujte děti v parku!

/Moravský Krumlov/ V budo-
vě městského úřadu je instalována 
výstava unikátního souboru foto-
grafií členů Fotoklubu z Ivančic.  
Je v pořadí již druhou veřejnou 
výstavou fotoklubu. Přesto, že ani 
jeden člen není profesionálním fo-
tografem, na snímcích to není znát. 
Snímky přinášejí pohled na kraji-
nu jako celek i její neopakovatelné 
detaily, na nádherný svět zvířat
a v neposlední řadě se zde objevu-
je i abstrakt a portrétová tvorba.

Myšlenka na založení foto-
klubu v Ivančicích se datuje již 
od roku 2004, bohužel okol-
nosti nebyly příznivé. V roce 
2006 ale pozitivně zapůsobila 
nabídka Střediska volného času 
v Ivančicích s možností zřízení 
zájmového kroužku „Digitální 
fotografie“. Hned v září se krou-
žek rozeběhl. V průběhu 4 let se 
tak formovala představa o skuteč-
ném fotoklubu, takže současný 
Fotoklub byl založen až 1. února 
letošního roku. Členem klubu se 
může stát každý, kdo má nějakou 
spojitost s Ivančicemi a okolím. 
Jedinou podmínkou je chuť obje-

vovat něco nového se vzájemným 
předáváním zkušenosti. 

Díky fotoklubu mohly vznik-
nout dva zcela unikátní soubory 
fotografií, které ukazují nevšední 
záběry všeho, co nás bezpro-
středně obklopuje. Záměrem není 
přesvědčovat ostatní, že vystavo-
vané fotografie jsou něčím zcela 
výjimečným. Jedná se o fotogra-
fie, nabízející divákovi pohled na 
okolní svět. Právě různorodost a 
názorová pestrost dokázala všech-
ny členy klubu sjednotit a dát fo-
tografování směr. Je na každém, 
jak moc se chce ponořit do světa 
fantazie jednotlivých autorů. 

A proč je výstava v Moravském 
Krumlově? Odpověď je prostá. 
V Ivančicích se nepodařilo zís-
kat žádné výstavní prostory a 
Památník Alfonse Muchy je běh 
na dlouhou trať s několikaletou 
čekací lhůtou. V Moravském 
Krumlově vyšli mladým fotogra-
fům vstříc, a proto je výstava až 
do konce července tam. Potom se  
tento unikátní soubor fotografií 
přestěhuje do synagogy v Dolních 
Kounicích, kde bude zhruba mě-

síc. Mezitím se fotoklub účastní 
několika různých soutěží a zapojí 
se do Moravskoslezského mapo-
vého okruhu, tedy soutěže ama-
térských fotoklubů z Moravy. 

Přijďte a dejte prostor své fanta-
zii a pusťte se do krásy, jenž vám 
je předložena v celé své nahotě. 
Své pocity můžete vyjádřit na kon-
ci pomocí komentáře.    Jiří Široký

Ivančický FOTOKLUB vystavuje v Moravském Krumlově

Miroslavští hasiči slavili
V sobotu 5. června odpoledne ovládly Miroslav dámy a slečny, které 

pořádaly již IV. ročník „Babských hodů“. Slavnost začala ve 13.00 ho-
din v obřadní síni městského úřadu, kdy starosta předal ženám hodové 
právo a „vládu“ nad městem. Poté se ženy vydaly na průvod městem
a od 17.00 hodin mohli hosté sledovat pěkně nacvičený kulturní pro-
gram pod májí u kulturního domu. K tanci a poslechu hrála krojovaná 
hudba Hradčovjanka. Večerní program byl zakončen kolem půlnoci. 

V neděli ráno byly oslavy zahájeny v 8.30 hodin, kdy členové SDH 
položili kytice k pomníkům obětí II. světové války před kulturním do-
mem. Od 9.00 hodin byla sloužena na náměstí Svobody u příležitosti 
svátku Božího Těla slavnostní mše, kterou celebroval mons. Karel Si-
madl. Po skončení se vydalo procesí do kostela. Cestou byla zastavení 
u domu paní Machové a domu s pečovatelskou službou, kde byly na-
zdobeny další oltáře. Následoval slavnostní oběd pro hasiče v kulturním 
domě. Odpoledne koncertovala dechová hudba Hovorané a vystoupili 
Mužáci z Pohořelic. Oslavy byly zakončeny ukázkami techniky  hasi-
čů a Policie ČR, vyprošťování zraněných z vraku automobilu, hašení 
drobných požárů a slaňováním záchranářů z věže zámku. „K tomuto vý-
znamnému výročí byla vydána brožura, která je k dispozici v hasičském 
klubu nebo v informačním centru. Hlavním partnerem akce byla Sku-
pina ČEZ. Upřímné poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému
průběhu oslav,“ doplnil místostarosta Roman Volf.                           /abé/

foto: DDM

Čtenáři ZRCADLA si jistě 
všimli a s chutí přečetli článek 
uveřejněný ve vydání ze dne 23. 
dubna 2010 u příležitosti 100. 
výročí otevření rozhledny v obci 
Hlína, který moc pěkně napsal 
pan Jaroslav Vašulín z Hlíny.

Přibližně před rokem byl prak-
ticky na stejném místě otisknut 
můj článek, kterým jsem infor-
moval obyvatele regionu ivan-
čicko - moravskokrumlovského, 
ale zejména obyvatele obce Hlína 
o mém záměru postavit přesně 
na stejném místě soukromou 
rozhlednu - repliku té, která zde 
byla slavnostně otevřena 27. 
dubna 1910. Již z tohoto článku 
vyplývalo, že překážek ze strany 
kompetentních orgánů státní i ko-
munální správy je příliš a ke 100. 
výročí to prostě nebude možné.  
Nějaká naděje zde přece jen byla.

Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje v Brně vyhověl mému 
odvolání a vydal Rozhodnutí 
dne 12. června 2009, kterým 
zrušil Rozhodnutí stavebního 
úřadu v Ivančicích a věc vrátil 
k novému projednání. Dospěl 
k závěru, že umístění rozhledny 
není z funkčního využití území 
v rozporu s funkcí bydlení a 
v důsledku této skutečnosti ani 
s územním plánem, protože její 
provoz nenarušuje tuto hlavní 
funkci. Potvrdil, že záměr žadate-

le je v souladu s požadavky uve-
denými v § 90 stavebního zákona 
a umístěním a realizací záměru 
nemohou být ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem 
nebo zvláštními předpisy. Též 
potvrdil, že stavbu rozhledny lze 
zařadit mezi stavby pro rekreaci.

Nic tedy nebránilo vydání 
„Územního rozhodnutí“ dne 14. 
řijna 2009, proti kterému se však 
vzápětí odvolalo Zastupitelstvo 
obce Hlína, aniž uvedlo jakýkoliv 
nový dosud nepojednaný argu-
ment. Odvolací orgán, kterým 
je Krajský úřad Jihomoravského 

kraje v Brně (stále stejná úřední 
osoba) vydal „Rozhodnutí“ ze 
dne 8. února 2010, jímž zrušil 
„Územní rozhodnutí“.

Je pro mne hodně těžké pocho-
pit důvod, který přiměl stejnou 
úřední osobu, aby po 8 měsících, i 
když se za tuto dobu naprosto nic 
nezměnilo a neobjevily se žádné 
nové skutečnosti, otočit svůj 
postoj k problému o 180 stupňů.  
Ale je to tak!

Nevím, co si mám myslet, když 
v závěrečném odstavci „Rozhod-
nutí ze dne 8. února 2010“ krajský 
úřad uvádí, že přezkoumáním spi-
sového materiálu dospěl k závě-
ru, že nelze „Územní rozhodnutí“ 

ponechat v platnosti, a to nikoliv 
z důvodů uvedených odvolatelem 
- Zastupitelstvem obce Hlína, ný-
brž na základě pochybení, která 
způsobují nezákonnost „Územní-
ho rozhodnutí“. Přitom „Územní 
rozhodnutí“ vydal stavební úřad 
na základě „Rozhodnutí ze dne 
8. 2. 2010“, krajský úřad do něj 
vyčerpávajícím způsobem zapra-
coval všechny připomínky právě 
ze zmíněného rozhodnutí!

Naskýtá se otázka, jak mohl 
orgán státní správy nižšího stup-
ně pochybit, když respektoval 
všechny připomínky orgánu 

státní správy vyššího stupně? 
Připomíná mi to, jako bych snad 
žil v Kocourkově, anebo jsou 
hledány všechny možné (spíše 
nemožné) způsoby, jak mne od 
stavebního záměru odradit.

Věřím, že správní řád, stavební 
zákon a zákony související nejsou 
tak děravé a nejednoznačné, aby 
dávaly tak široký prostor k jejich 
výkladu až umožňující obraty 
o 180° a dovolovaly vést k téže 
věci po léta se vlekoucí jednání, 
pro něž se dá vždy najít možnost 
zvratu, který vrátí řešení znovu na 
počátek. 

Občan se tak stává hračkou 
v rukou úředníků státní správy. 

Možnou cestu, jak dál, je pře-
zkum celého řízení Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR.

Trochu lituji, že se mi nepoda-
řilo rozhlednu realizovat k tomu 
krásnému kulatému stoletému 
výročí, ale možná to bude ke 
105. výročí. i to je pěkně kulaté! 
A tak mohu nabídnout čtenáři jen 
maličký obrázek, jak by bývala 
mohla již nyní replika vypadat.

Stanislav Řezáč junior
Hlína u Ivančic
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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

sobota 11. září 2010 (sobota), POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!  
 Cena 890 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností 

nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh
• pojištění na úpadek CK! Dopor. výměna: 10 EUR/os. 

  Spolek přátel kvalitního mariáše ŘEZNOVICE pořádá tradiční

TURNAJ V MARIÁŠI VE ČTYŘECH 
v sobotu 19. června 2010 v 16.00 hodin. 

Pohostinství ŘEZNOVICE „Miroslav Nováček“. Případní zájemci 
se musí nahlásit k účasti v Pohostinství ŘEZNOVICE panu Miroslavu 

Nováčkovi ml. nebo po tel. domluvě s ním na čísle: 608 509 176.
Uzávěrka do 18. června 2010. Ceny pro nejlepší mariášníky zajištěny.

Srdečně zveme všechny příznivce mariáše a dobré nálady!!!!!

  Divadlo v přírodě na HLÍNĚ - místní ochotníci sehrají 
divadelní hru

„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
„ 

 
v neděli 4. července 2010 v 15.00 hodin.

Další představení této hry je připraveno na pondělí 5. července 2010 
v 18.30 hodin a na neděli 8. srpna 2010 v 15.00 hodin.

Veselou komedii napsal Vladimír Renč na motivy antické Lysistraty.
Jde o nesmrtelný příběh athénských žen, které se rozhodly ukončit

věčnou mužskou touhu válčit. Hlínští ochotníci Vás všechny srdečně 
zvou a těší se na Vaši návštěvu!!!!!

  TJ SOKOL Padochov a město Oslavany pořádají

XI. ROČNÍK HUMANITÁRNÍ AKCE
„BĚH NADĚJE

„ 
v sobotu 19. června 2010. PROGRAM: ve 14.00 hodin - vystoupení 
tanečních skupin DDM Oslavany, ve 14.30 hodin - prezentace „BN“, 
v 15.00 hodin - start „BN“, v 15.30 hodin - koníci, ukázky airsoftu, 
modelářů, motoristů. Od 14.00 hodin bude otevřen stánek pro děti 

a budou k vidění historická bojová vozidla. Od 18.00 hodin vystoupí 
skupina „PUMPAŘI“. Zveme všechny občany z okolí. Přijďte podpořit 
tuto akci v boji proti rakovině. Akce se koná za každého počasí!!!

  Město DOLNÍ KOUNICE uvádí 

VOKÁLNÍ KONCERT
v sobotu 19. června 2010 ve 20.00 hodin.

Účinkuje MÁTLŮV AKADEMICKÝ SBOR, dirigent pan Lubomír Mátl.
PROGRAM: Tomás Luis de Victoria, Anton Bruckner, William Byrd, 
Alessandro Scarlatti, Claude Debussy, Vytautas Miškinis, Petr Eben, 

Arvo Pärt, Jan Novák - ROSA COELI. Vstupné dobrovolné!!!

POZVÁNKA
 NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ „775“ LET OD PRVNÍ 

PÍSEMNÉ ZMÍNKY O NAŠI OBCI
v pondělí 5. července 2010 v obci Budkovice.

PROGRAM: od 8.00 hodin - 11.00 hodin: rybářské závody pro děti, 
včetně občerstvení, u řeky Rokytné „Na Mlýniskách“, v 10.00 hodin: 
sváteční mše v místní kapličce svatého Cyrila a Metoděje, ve 14.00 
hodin: pietní akt - položení věnců u památníku padlých v 1. světové 
válce u místního hřbitova, ve 14.30 hodin: oficiální zahájení oslav 
u budovy osadního výboru, možnost zakoupení speciálně vydané 
brožury o Budkovicích a pohlednic, projížďka na historických 
jednostopých vozidlech, vyhlídková jízda v kočáře s koňským 
spřežením, v 16.00 hodin: fotbalové utkání současných a bývalých 
fotbalistů, vč. občerstvení na místním hřišti TJ SOKOL Budkovice,

ve 20.00 hodin: taneční zábava v Pohostinství Budkovice.

  !!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!

POHÁDKOVÝ LES
v neděli 27. června 2010 od 14.00 hodin. 

Šermířské vystoupení skupiny „EXULIS“, odpoledne plné pohádek, 
tvořivá dílna, pohádková cesta, pohádkový jarmark, diskohrátky

 s rytířem, bohatá tombola, hry a soutěže, jízdy na koních - park Réna 
Ivančice, vstupné: 30 Kč/osoba. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

Středisko volného času IVANČICE, tel.: 546 451 292, 
www.svcivancice.cz.

POZVÁNÍ
 v pátek 18. září 2010 proběhne slavnostní setkání absolventů ZOU 

Moravský Krumlov, v roce 1960 - 1961 po padesáti letech 
při DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Klášterním nám. v Mor. Krumlově.
Začátek v 9.00 hodin prohlídkou školy, internátu, tělocvičny a dílen 
v Polánce, ve 13.00 hodin je zajištěné posezení v hotelu „Epopej“. 

Přijďte si popovídat a podívat se, jaké dnes mají žáci prostředí školy 
a porovnat, co jsme měli my. Máte-li ze školy nějaké fotografie, 

vezměte je prosím s sebou. 
Potvrďte svoji účast na tel.: 732 860 587 (i sms).

 Kulturní informační centrum města Dolní Kounice si Vás 
dovoluje pozvat na zahájení výstavy fotografií členů

KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ
Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 10.00 do 17.00 hodin.

Potrvá v době od 6. června 2010 do 4. července 2010.

KULTURNÍ PROGRAMY  21. 06. - 04. 07. 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

• do 31.7. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - „Svět kolem nás“, MěÚ MK - 1. p.
• do 20.8. - „SPOLKY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ“ - výstava, galerie 
Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30 
- 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč / 5 Kč. 
• 20.6. v 19.30 hod. - XV. MHF 13 MĚST „CONCENTUS MORAVIAE“ - 
soubor „Musica Flora“. Marek Štryncl - violoncello, umělecký vedoucí, zámek 
Moravský Krumlov - Slovanská epopej. Vstupné: 200 Kč/100 Kč.
• 22.6. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T. G. Masaryka, M. Krumlov.
• 25.6. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou „REFLEXY“. Vrabčí 
hájek Moravský Krumlov. Vstupné: 90 Kč/osoba.
• 25.6. v 17.00 hod. - LOUČENÍ SE ŠKOLOU ANEB SVATOJÁNSKÁ 
NOC, zámecký park Moravský Krumlov.
• 26.6. v 9.30 hod. - FOTBALOVÝ TURNAJ v malé kopané, Orlovna 
Rakšice. Přihlášky do 25.6.2010!!!!!
• 26.6. - ZÁJEZD do Č. Krumlova, otáčivé hlediště - „Sluha dvou pánů“.
PŘIPRAVUJEME: • 7.7. - 10.7. - FILMOVÉ LÉTO - kinematograf bratří 
Čadíků. Letní promítání zahájí skupina „Paroháči“ od 19.00 - 20.30 hod. 
- nám. T.G.Masaryka, Moravský Krumlov, záčátky promítání ve 21.30 hod., 
vstupné dobrovolné. PROGRAM: • 7.7. - BOBULE, • 8.7. - 2 BOBULE, • 9.7. 
- ULOVIT MILIARDÁŘE, • 10.7. - LÍBÁŠ JAKO BŮH.
• 9.7. a 10.7. - „OŽIVLÉ OBRAZY“ - noční prohlídky, scény v kostýmech 
ztvární DS BEZGEST, zámek Slovanská epopej Moravský Krumlov, vstupné: 
100 Kč / 50 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje informační centrum, tel.: 515 
321 064. • 8.7. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA - koncert, Orlovna Rakšice.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 26.6. ve 20.00 hod. - OLDIES PARTY POD ŠIRÝM NEBEM - diskotéka 
Lukáše Volánka s hity 60. - 90. let, nádvoří radnice, za deště vestibul MěÚ, 
vstupné: 50 Kč.
• 3.7. v 19.00 hod. - „COUNTRY VEČER“ - nádvoří radnice MěÚ. K tanci 
a poslechu hraje skupina „Wokno“ z Oslavan. Vstupné: 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 10.7. v 17.00 hod. - DIVADELNÍ PODVEČER - “Tři 
prasátka“ - pohádka pro děti i rodiče, nádvoří radnice MěÚ. Vstupné: 30 Kč, 
ve 20.00 hod. - „Hra“ - divadelní komedie. Účinkuje Ochotnický soubor 
„Prkno“ Veverská Bitýška, vstupné: 50 Kč. • 22.7. v 19.00 hod. - VEČER 
K 150. VÝROČÍ NAROZENÍ ALFONSE MUCHY - radnice MěÚ, módní 
přehlídka secesních klobouků, v 19.30 hod. - Martina Kociánová a ČESKÉ 
KOMORNÍ TRIO - koncert, vstupné: 80 Kč. V případě špatného počasí, 
Besední dům Ivančice. Předprodej v KIC Ivančice od 27. června.

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
• 22.6. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ZUŠ MIROSLAV v sále na radnici.
• 26.6. - VÝSTAVA BONSAJÍ v areálu FC Miroslav. Od dopoledních hodin 
mohou návštěvníci shlédnout tvorbu a umění našich předních „bonsajářů“.
• 29.6. - ROCKOVÝ KONCERT pro základní školu v KD v Miroslavi. 
• 30.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ s žáky 9. tříd ZŠ na radnici.
PŘIPRAVUJEME: • 10.7. ve 20.00 hod. - „DIVOKEJ BILL“ a 
„MANDRAGE“ - koncert skupin v Letním kině Miroslav. Občerstvení 
zajištěno!!!!! • 12.7. - 17.7. - ŠKOLA (nejen) ROCKU - pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav a OS Marek v DDM. Partnerem je skupina ČEZ.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 20.6. - DEN HUDBY - koncerty v 15.00 hod. v prostorách zámecké kaple 
a v 16.30 hod. v zámeckém parku. Pořádá ZUŠ Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 12.6. - „ADAMOV - NOVÝ HRAD - MÁCHŮV POMNÍK - 
ALEXANDROVA ROZHLEDNA - ADAMOV“. Odjezd vlakem z Ivančic v 
7.13. hod., chůze 16 km, vede paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.
• 19.6. - VYCHÁZKA DO TUNELOVÉ ŠTOLY „DIANA“ DOLNÍ 
LOUČKY, kde za 2. světové války byla výroba letadel. Odjezd vlakem z Ivančic 
v 7.13 hod., z Brna rychlíkem v 8.22 hod. do Tišnova, z Tišnova chůze cca 10 km. 
Zpět vlakem z Dolních Louček v 15.25 hod. Jídlo s sebou a je potřeba si vzít také 
baterku pro osvětlení vnitřních prostor. Vedoucí akce pan Milan Blaha.
• 27.6. - „VYCHÁZKA PO NEZNAČENÝCH CESTÁCH DO BUDKOVIC 
- ŘEZNOVIC A IVANČIC“. Sraz v 9.00 hod. před SZŠ na Krumlovské ulici. S 
sebou vzít špekáčky na opékání, chůze 14 km. Vede paní Hana Šťastná. 
• 3.7. - 10.7. - ZÁKLADNA TOM SPOLEČNĚ S „TOMÍKY “BOANERGES“ 
Z BRATISLAVY“ se koná na Pálavě. Ubytování bude v tělocvičně v Dol. 
Věstonicích. Vede pan Antonín Moravec.
PŘIPRAVUJEME: • 17.7. - 24.7. - „LETNÍ ZÁKLADNA“ v oblasti 
Šluknovského výběžku. Infoschůzka 18.6. v 18.30 hod. ve vinárně Komarov. 
Vene p. Antonín Moravec, tel.: 606 728 767.

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

• 7.7. - 9.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „FINFÁRUM“. Nevíš co dělat 
o prázdninách? Přijď za námi na příměstský tábor. PROGRAM: • 7.7. - 
dopolední tematické hry a výtvarné aktivity, odpoledne pohádka a hry venku. 
• 8.7. - dopolední výprava do přírody, odpolední příběh z pohádek a navazující 
aktivní i výtvarné hry. • 9.7. - hádankové aktivity, kvízy, hlavolamy, odpoledne: 
výroba ovocného koktejlu a zvířátkového sendviče, hry a soutěže. Poplatek: 50 
Kč (za den), můžeš přijít i na jednotlivé dny. Nahlaste se předem v DDM.
• PODĚKOVÁNÍ: • Děkujeme všem externím spolupracovníkům za 
obětavou celoroční práci v zájmových kroužcích, všem spolupracovníkům, 
kteří nám pomáhají na akcích Domečku, sponzorům, kteří finančně 
podporují akce pro děti, a školám za účast na projektech, akcích 
a soutěžích! Děkujeme a přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Vás 
v novém školním roce 2010/2011!!!!!

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
POZOR ZMĚNA!!!! - Akce se přesouvá z 19.6. na 26.6.2010!!!!
• 26.6.2010 - „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, pedag. dozor). Vstupné do areálu tvrze si každý hradí sám!!! 
Vstupné: 30 Kč/děti, 80 Kč/dospělí, 190 Kč/rodina. Přihlášky v DDM.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 30.6. - „TAM KDE OČI SNÍ“ - výstava fotografií pana Petra Kudláčka, 
studovna Městské knihovny Moravský Krumlov, vstup zdarma.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.6. ve 20.30 hod. - TANEČNÍ SHOW - to nejlepší z poslední tvorby taneční 
školy Mighty Shake. KD Cristal, vstupné: 100 Kč. Pořádá Mighty Shake Zastávka.
• 20.6. v 19.30 hod. - SKVRNY NA SLUNCI - divadelní detektivka v podání 
herců z Divadla „Pod Palmovkou“ slibuje zajímavý zážitek v kině Panorama. 
Poslední vstupenky v kanceláři KIC Rosice!!!!! Cena: 250 Kč. Pořádá KIC.
• 9.7. v 19.30 hod. - AFRIKA TANČÍ IV. Energií nabitý program tanečníků 
ze Zimbabwe s představením plným písní, tanců a scén, inspirovaných africkou 
lidovou kulturou na Starém pivováru. V případě deštivého počasí se akce přesouvá 
do kina Panorama. Pořádá KIC Rosice.

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice

tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 19.6. ve 20.00 hod. - VOKÁLNÍ KONCERT. Účinkuje MÁTLŮV 
AKADEMICKÝ SBOR, dirigent: pan Lubomír Mátl. Vstupné dobrovolné.
• 2.7. - 11.7.2010 - „ÚHORY“ - výstava obrazů, klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice, 
út - ne: 10.00 - 17.00 hod. Hudební vystoupení Mošny Brno.
• PŘIPRAVUJEME: • 16.7. ve 20.00 hod. - ŽALMAN A SPOL. - koncert v 
klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Vstupné: 120 Kč.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• vždy ve čtvrtek 3. června, 10. června, 24. června od 10.00 do 
11.30 hod. - VŮNĚ A DOTEK PRO MATKU A DÍTĚ. Třídílný kurz 
masáží dětí a kojenců. Prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi; navázání 
neverbální komunikace; zklidnění - děti se učí relaxovat, soustředit, lépe 
spolupracují a usínají, jsou odolnější vůči nemocem i škodlivým vlivům 
okolního prostředí; u problémových dětí odstranění poporodního traumatu; 
zlepšení stavu astmatiků, alergiků, ekzematiků. S sebou: prostěradlo nebo 
velkou osušku, náhradní plenu, mističku na oleje. Poplatek: 600 Kč / 550 
Kč členky, vede Kateřina Pokorná.
• 25.6. od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro všechny, 
kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za doprovodu bubnů, 
kytary i dalších hudebních a muzikoterapeut. nástrojů,  touží se rozeznít, posílit 
dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat a zažít 
stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Poplatek: 60 Kč / členové 50 Kč. 
Vedou: Katka a Tomáš Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie)

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

( 515 322 618
so 19.6. ve 20.00 I LOVE YOU PHILLIP MORIS
ne 20.6.   v 18.00 Film Francie / USA
st  23.6. ve 20.00 SOUBOJ TITÁNŮ
  Fantasy film VB / USA
so 26.6. ve 20.00 VŠICHNI JSOU V POHODĚ
ne 27.6.   v 18.00 Film USA
st  30.6. ve 20.00 MAMAS & PAPAS
  Drama ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 20.6. v 19.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
  Dobrodružný film USA
so 26.6. v 19.00 SEX VE MĚSTĚ 2
  Komedie USA
ne 27.6. v 19.00 SOUBOJ TITÁNŮ
  Fantasy film VB / USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  23.6. ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
  Komedie ČR
ne 27.6. ve 20.00 KAWASAKIHO RŮŽE
  Drama ČR
st  30.6. ve 20.00 2 BOBULE
  Komedie ČR 
st   7.7.    v 17.00 ROBIN HOOD
              ve 20.00 Historický film USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st  23.6.   v 18.00 PERCY JACKSON:
  ZLODĚJ BLESKU
  Dobrodružná komedie USA
ne 27.6.   v 17.30 ŽENY V POKUŠENÍ
              ve 20.00 Komedie ČR
st  30.6. ve 20.00 MAMAS & PAPAS
  Drama ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá  25.6. ve 21.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
  Dobrodružný film USA
so  26.6. ve 21.30 SOUBOJ TITÁNŮ
  Fantasy film VB / USA
pá   2.7.  ve 21.00 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
  Komedie USA
so   3.7.  ve 21.00 NINE
  Muzikál USA
ne   4.7.  ve 21.00 PROKLETÝ OSTROV
  Film USA
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Narozen 12. 10. 1834 v Ivanči-
cích ve stejném domě, ve kterém 
se narodil také Tomáš Procházka 
(dnes ul. Tomáše Procházky č. 11).
Byl synovec kněze Tomáše Pro-
cházky, který měl na Jana velký 
vliv. Od dětství se dobře učil, 
hodně četl, měl dobrou paměť, 
začal hrát na housle a vystupoval 
v souborech i se staršími muzikan-
ty, v kostele ministroval. S rodiči a 
známými prochodil okolí Ivančic 
až k Mohelnu nebo Krumlovským 
lesem k Vedrovicím. Byl vychován 
ve vlasteneckém duchu. V roce 
1846 začal chodit do kreslení a 
brzy dosáhl úspěchu. Ve třinácti 
letech začal pomáhat v krejčovské 
dílně svého otce. Po absolvování 
školy v Ivančicích si vyžádal pra-
covní i cestovní knížku a od roku 
1851 byl krejčovským tovaryšem 
v Brně. V červnu 1854 šel k odvo-
du, ale odveden nebyl. Ve stejném 
roce pomáhal při stavbě kaple sv. 
Jakuba. Z jara 1855 odjíždí do 
Vídně, v následujícím roce se stal 
krejčovským tovaryšem a v té době 
také hodně kreslil. Jeho zálibu 
v kreslení podporoval i finančně 
P. Tomáš Procházka, jeho strýc. 
V březnu 1858 odjíždí z Vídně 
do Ivančic. Na oplátku maloval 
J. Kočí sv. obrazy a korouhve pro 
ivančickou farnost a školu.

V roce 1859 vypukla rakousko-
-sardinská válka a císař povolal 
dobrovolníky a zálohy. Část záloh 
byla svolána do Ivančic. Ubytování 
vojska měl na starosti otec Jana 
Kočího a jeho syn mu pomáhal. 
Tak získával zkušenosti, které se 
velice hodily o osm let později. 
Část záložáků byla ubytována v 
„kasárnách“, větší počet po sou-
kromých domech. Na vojenskou 
disciplinu již zřejmě zapomněli, 
byly s nimi značné potíže.

Ve stejném roce navrhuje Jan 
Kočí založení Hospodářského 
spolku  ke zvelebení hospodaření 
a průmyslu v Ivančicích a založení 
průmyslové školy v Ivančicích.

V roce 1860 zřizuje Jan Kočí 
obchod textilem, potřebami pro 
krejčovské řemeslo i hotovými ob-
leky. Jan se stává známým. V čer-
venci 1861 se zúčastnil založení 
divadla a jako herec se v několika 
rolích předvedl. Ve stejném roce 
byl zvolen zapisovatelem Jednoty 
katolických mužů. Obchod přinesl 
dostatek zisku na zaplacení dluhů a 
ještě zůstalo do dalšího podnikání. 
Mimo to se věnoval zvelebování 
svých zahrad a polí, zvláště vy-
sazováním ovocných stromů a 
vinné révy. V roce 1863 poprvé 
sázel chřest ve zahradě Šparglové 
(Chřestové) ulici. Pokračuje v di-
vadle, zúčastnil se několika diva-
delních představení. V únoru 1864 
byl Jan Kočí zvolen do přípravného 
výboru pro zřízení Řemeslnické 
záložny. Byly vypracovány stano-
vy podle stanov záložny v Přerově, 
odeslány na c.k. místodržitelství 
k potvrzení, ale z nějakého důvodu 
se v této záležitosti nepokračo-
valo. V červnu stejného roku se 

zúčastnil J. Kočí spolu s cca 30 
obyvateli z Ivančic několikadenní 
Svatojánské slavnosti v Praze. Na 
účastníky udělala slavnost velký 
dojem množstvím národních písní, 
praporů apod. Byla to velká událost 
pro povzbuzení českého vědomí.

Dne 15. března 1864 byl vy-
hlášen obecní zákon, dle kterého 
musely proběhnout do 41 dnů 
nové volby obecního výboru. Pro 
tento účel sestavil J. Kočí provo-
lání k občanům Ivančic. Vyzval 
je k volbám, naznačil koho volit 
(české zastupitele) i nevolit. Vol-
by v polovici roku 1864 ukázaly 
prospěšnost provolání J. Kočího 
a on sám byl zvolen do obecního 
výboru. Bylo mu 29 let a byl dosud 
svobodný. Ve svém deníku připo-
míná Jan Kočí setkání s obyvateli 
z okolních vesnic u zřícenin hradu 
Templštýn, které bylo zakončeno 
velkou veselicí.

Rok 1865 začal hned v lednu 
schůzí ivančických zpěváků. Do 
výboru pro vypracování stanov byl 
zvolen i J. Kočí. Stanovy byly ode-
slány k potvrzení c.k. moravskému 
místodržitelství. V polovici roku 
června byl zvolen jako pokladník 
odboru rolnictva. Tento odbor měl 
za povinnost starat se o zušlechtě-
ní hovězího i vepřového dobytka 
apod. Počátkem roku 1866 sestavil 
a po domech rozeslal provolání o 
zřízení čtenářského spolku - spolek 
byl založen 2. února 1866 a Jan 
Kočí byl zvolen pokladníkem.

Rok 1866 byl rokem katastrof. 
V zimě nenapadl sníh, ovoce, obilí, 
víno – vše pomrzlo. Dne 29. října 
již zamrzly všechny řeky. Největší 
pohroma pro město však byla oku-
pace pruských vojsk. Po porážkách 
rakouské armády v severních Če-
chách postupovala pruská vojska 
přes Moravu k Vídni. Vysoká kon-
centrace vojsk přinesla do města 
velké strádání a choleru, na kterou 
zemřelo několik desítek lidí. Stejně 
jako jeho otec před léty působil Jan 
Kočí jako ubytovatel pro pruské 
vojsko. Nedokážeme si představit, 
jaké potíže i nebezpečí v sobě skrý-
vala tato funkce. Dne 12. července 
vtrhli do Ivančic první Prusové 
a hned se sháněli po ubytovateli. 
S první skupinou a k večeru s dělo-
střelectvem nebyly větší problémy 
a všichni byli ubytováni.. Druhý 
den dorazilo do Ivančic 13 000 
mužů pěchoty a potíže nastaly 
s ubytováním i zásobováním. Mimo 
starosty byl Jan Kočí jako ubyto-

vatel neustále ve tlaku od Prušáků, 
kteří pouze vydávali rozkazy, co je 
třeba pro vojsko připravit. Vůbec se 
neohlíželi na možnosti města. Na 
vše byla pohrůžka smrti. Celkem 
bylo v Ivančicích po dobu pruské 
okupace ubytováno a stravováno od 
12. července do 4. září přes 56 000 
pruských vojáků a množství koní. 

V roce 1867 jel Jan Kočí do Hro-
tovic projednávat návrh kandidáta 
pro volby českého poslance. Spolu 
se starosty několika měst prosazo-
vali českého poslance do Morav-
ského sněmu, ale nakonec neuspě-
li. Český kandidát zvolen nebyl, ve 
volbách zvítězil uhlobaron Julius 
Rittler ze Zastávky. Asi měl dosta-
tek financí na volební kampaň. O 
několik měsíců později byly volby 
opakovány. I potom byl zvolen 
Julius Ritter – německý kandidát, 
který byl v Ivančicích podporován 
zdejšími Němci, hlavně Karlem 
Panovským a Dr. Keckeisem.

 Dne 30. července 1867 byl Jan 
Kočí zvolen do obecního výboru 
a o několik později zvolen za 
radního. Přesto, že byl nejmladší 
a dosud svobodný, byla mu přidě-
lena důležitá, ale nevděčná funkce 
policejního komisaře.

Dne 19. ledna 1868 navrhl Jan 
Kočí založení Občanské záložny v 
Ivančicích. Pro zkušenosti jela de-
legace do Moravského Krumlova. 
Ihned byly vypracovány stanovy a 
již 22. března 1868 byla Občanská 
záložna otevřena. Jan Kočí byl 
zvolen pokladníkem této organiza-
ce. Pravděpodobně se v tomto roce 
Jan Kočí oženil se sl. Františkou 
Fuchsovou z Velké Bíteše.

 V dalších letech se Jan Kočí 

věnoval obchodu. Měl úspěch a 
proto rozšířil prodejnu. Pro prodej 
na trhu si nechal vyrobit rozkládací 
dřevěný stánek, který ráno postavil, 
večer odklidil. V Pancířích, v roce 
1872, založil novou chřestovnu, 
„dosud nevídanou“, kterou v násle-
dujícím roce ještě rozšířil, v dalších 
letech oplotil. Zde také postavil do-
mek pro hlídače a k uložení potřeb 
a vyhloubil studnu s pumpou.

V roce 1877 byly volby do obec-
ního zastupitelstva. Šest let bylo 
zastupitelstvo převážně německé 
a jeho vůdčí osobnosti Panovský 
a Dr. Keckeis tvrdě vystupovali 
proti všemu českému. Jan Kočí 
sehrál při volbách rozhodující úlo-
hu. Ještě před volbami vytipoval 
v každém sboru (obvodu) spoleh-
livé občany a ve vhodný okamžik 
svolal do hostince veřejnou schůzi. 
Tam vysvětlil důležitost voleb a 
předložil návrh kandidátky, která 
až na jeden případ byla veřejností 

odsouhlasena. Ve volbách v 1. 
polovině dubna zvítězili ve 2. a 3. 
sboru čeští kandidáti. 

Dne 11. srpna se konalo volba 
představenstva obce. Bylo zvoleno 
20 zástupců z české strany a 10. 
z německé. Jan Kočí byl zvolen 
měšťanostou (starostou) obce a 
všech 5 radních bylo z českých 
kandidátů. Německá strana ve 
městě utrpěla těžkou porážku a 
byla z vedení města téměř vylouče-
na. V literatuře se uvádí: „R. 1877 
vráceny Ivančice národu“.

 Nové vedení města začínalo 
s velkými dluhy ve výši 86 644 
zlatých. Právě v této době se 
ukázalo, jakou úlohu může sehrát 
Občanská záložna, která umožnila 
další rozvoj města. Byl by to dlou-
hý seznam akcí, které Občanská 
záložna financovala nebo se na 
financování podílela. 

Jan Kočí starostoval 13 let (20. 
srpna 1877-1890). V těch letech 
bylo zřízeno telegrafní spojení do 
města, zřízen hasičský sbor, založen 
Sokol, postaven pomník P. Tomáše 
Procházky, podezděna kostelní věž, 
povoleno rozmnožení dobytčích 
trhů, přeložena silnice k Neslovi-
cím a dlážděna Široká ulice. Byla 
změněny školy na české, zřízena 
mateřská školka, dětská zahrádka
a pokračovací průmyslová škola, 
spolková knihovna se stala veřej-
nou. Založeny různé české spolky, 
např. pěvecký, čtenářský a další. 

Jan Kočí byl výjimečná osob-
nost. Velkou měrou se podílel na 
počeštění města a na jeho rozvoji. 
Zasloužil by si pamětní desku na 
rodném domě. Zemřel 3. května 
1890. Jeho hrob je při severní zdi 
ivančického hřbitova.

Informace k tomuto článku jsou 
uvedeny v „Deníku Jana Kočího.“ 
Prvních 34 stránek psal P. Tomáš 
Procházka, ostatní je rukopis Jana 
Kočího.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Jan Kočí – měšťanosta ivančický

Jan Kočí v roce 1867

Hrob Jana Kočího

Deska na pomníku Jana Kočího

Skutečně nejde jen o byty
Po přečtení článku MUDr. Matušiny v posledním čísle Zrcadla jsem 

nabyl přesvědčení, že jeho autor buď právě přiletěl ze vzdálené planety 
a nebyl dlouhou dobu přítomen dění ve městě, nebo utrpěl z nějakého 
jiného důvodu závažnou ztrátu paměti. Tak daleko jsou jeho úvahy od 
reality. Celých osm let byl zastupitelem, tedy členem nejvyššího orgánu 
samosprávy města, a měl možnost účastnit se všech jednání. A to i schva-
lování osmi rozpočtů města. Měl dlouhou dobu možnost poukazovat na 
„velké rozpočtové rezervy“, aby město bylo schopno urychlit splácení 
svého dluhu, jak nyní objevně píše. Ale o tom později. 

Problém MUDr. Matušiny je především v tom, že se o dění ve městě 
mezi jednotlivými jednáními zastupitelstva vůbec nezajímá, pracovních 
jednání se zpravidla nezúčastňuje, a pak není divu, že mu celá řada věcí 
uniká a v souvislosti s jemu vlastním způsobem myšlení vytváří zvláštní 
myšlenkové konstrukce.

Pan doktor Matušina by si měl především uvědomit, že žijeme v době 
zastupitelské demokracie, kdy o jednotlivých usneseních zastupitelstva 
rozhoduje většina. Tento systém takto funguje a je respektován. Může se 
mu celá řada věcí nelíbit, ale pokud nepřesvědčí o „své pravdě“ většinu 
členů zastupitelstva, musí se smířit s tím, že je rozhodnuto případně 
jinak. Takže žádná hlasovací mašinérie, ale rozhodování na základě 
argumentů a uvážení každého jednotlivého zastupitele.

A nyní o jeho některých názorech podrobněji. Absolutní většina měst-
ského bytového fondu byla privatizována v první polovině devadesátých 
let. Městu zbylo několik víceméně problematických nemovitostí, jejichž 
další osud je třeba dořešit. Město skutečně nemá žádnou zákonnou povin-
nost vlastnit a provozovat sociální bytový fond. Musí být zájmem každého 
si zajistit odpovídající bydlení a především plnit povinnosti a závazky z to-
ho vyplývající. A není žádný rozdíl v tom, jestli občan bydlí v podnájmu 
v nemovitosti, kterou vlastní město nebo soukromý vlastník. Pana doktora 
Matušinu evidentně trápí aktualizace záměru privatizace objektu obytného 
domu na Komenského náměstí - domu, kde je v podnájmu Česká pošta. 
Obyvatelé, kteří zde bydlí, projevili o koupi objektu velký zájem a založili 
i za tím účelem společenství vlastníků. V případě nabytí nemovitosti do 
jejich vlastnictví je velmi pravděpodobné, že by se dokázali o dům starat 
lépe než město, protože to nemá potřebné investiční prostředky. Stejně tak, 
jak to například dělají téměř všichni ostatní vlastníci na obou ivančických 
sídlištích. Nebo to podle dr. Matušiny dělají špatně?

A co se týká pobočky České pošty v Ivančicích? Je naprosto lhostejné, 
bude-li v podnájmu města nebo společenství vlastníků. Je totiž přede-
vším v zájmu ČP, aby v Ivančicích fungovala. A kdyby chtěla své praco-
viště zrušit, tak to může udělat i jako nájemce města. Trvám na názoru, že 
město má vlastnit skutečně jen ty nemovitosti, které potřebuje k výkonu 
svých funkcí nebo chce v objektu zajistit výkon určité specifické služby. 
Ostatní se budou v privátních podmínkách cítit nepochybně lépe.

Ano, je pravda, že se městu daří plnit závazky, vyplývající z předchá-
zejícího dluhu. A musí se mu to dařit až do roku 2016, kdy bude splacen. 
Pro ilustraci o jakou částku jde, uvádím, že od počátku, od roku 2003 se 
splatilo celkem 117 milionů. Z původních 23 milionů v roce 2003 je to 
cca 9 milionů letos a tak to bude až do konce. S tím se musel rozpočet 
města vždy každým rokem vyrovnat. A je třeba i připomenout, že tento 
splátkový kalendář byl schválen roce 2002 před tím, než se vedení radni-
ce vyměnilo. Rozumně uvažující člověk a tím spíše zastupitel ví, že žád-
né rozpočtové rezervy neexistovaly a tím spíše neexistují ani v posled-
ních krizových letech, protože se musí ve městě taky něco pro obyvatele 
udělat. O tom MUDr. Matušina pravděpodobně nikdy neslyšel.

Čeká nás velká investiční akce SVAZKU ve výší cca 3⁄4 miliardy ko-
run. Pro další rozvoj města je nezbytná. Jedná se o evropsky dotovanou 
investici a v současné době probíhají složitá jednání o nejlepším způsobu 
jejího financování. „ Argument“, že lepší podmínky pro úvěr může získat 
ten, kdo nabídne nějakou zástavu, je zcela mimo realitu, protože dnes 
banky žádné nemovité zajištění úvěru nevyžadují.

Mohu pana dr. Matušinu ujistit, že výnos případné privatizace zcela 
zbytného majetku města nebude projeden, ale poslouží ke krytí vlastních 
zdrojů pro akce, na které jsme obdrželi dotační prostředky. Jako příklad 
uvádím OPŽP Zelená úsporám - zateplení a výměna oken ZŠ Vladimíra 
Menšíka a MŠ na Chřestové - podíl města cca 3 miliony. Dále je velmi 
aktuální výkup pozemků v areálu penzionu pro investici Jmk za 90 mili-
onů - Domov pro seniory - cca 3 miliony, a v neposlední řadě rekonstruk-
ce povrchu v ulici Pod Hájkem za cca 6 milionů. To má snad město na 
tyto záměry rezignovat? To si přejete, vážený pane doktore? Pokud ano, 
měl byste to sdělit spoluobčanům.

Vaše zvyky neznám. Způsobu Vašeho myšlení však v mnoha pří-
padech naprosto nerozumím a je mi cizí. A předpokládám, že neje-
nom mně. A abyste klidně spal, na způsobu financování „kanalizace“ 
se intenzivně pracuje a věřím, že schůdné řešení se opravdu najde.

Rovněž s pozdravem Vojta Adam

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

303. KARMELSKÁ POUŤ 
V OSLAVANECH

 v sobotu 17. července - neděle 18. července 2010.
PROGRAM:  • v pátek 16. července 2010: ve 20.00 hodin - taneční 

zábava, hraje skupina „DUHA“, zahrádka Dělnického domu.
• v sobotu 17. července 2010: v 10.00 hodin - výstava obrazů 
oslavanského rodáka Hynka Raimanna, zámecká kaple, ve 14.00 
hodin - k poslechu i tanci hraje hudební skupina „SAGITTA“, 
zámecký park, ve 20.00 hodin - pouťový karneval se skupinou 
„RELAX“, zámecký park, taneční zábava, hraje skupina „HOBBIT“, 

zahrádka Dělnického domu.
• v neděli 18. července 2010: v 8.00 hodin - ranní mše svatá, 
kostel sv. Mikuláše, v 10.00 hodin - tržiště lidových řemesel, 
zámecká alej, výstava obrazů oslavanského rodáka Hynka 
Raimanna, zámecká kaple, v 10.30 hodin - slavná poutní mše 
svatá s hlavním celebrantem Mons. Pavlem Posádem, kostel sv. 
Mikuláše, k poslechu a tanci hraje dechová hudba „DUBŇANKA“, 
zámecký park, v 11.00 hodin - na cimbál hraje pan Klobáska, 
zámecká vinárna, ve 13.00 hodin - k poslechu a tanci hraje skupina 
„MELODY MUSIC“, zámecký park, ve 14.30 hodin - svátostné 
požehnání, kostel sv. Mikuláše. Po oba dny otevřeno Muzeum 
hornictví a energetiky a Hasičské muzeum. Po dobu konání pouti 

občerstvení a pouťové atrakce zajištěny!!!!!
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» AUTO - MOTO
prodám
•• Škodu Felicii 1,3 GLXi, r. v. 1996, 
motor 50 kW MPI, střešní okno, au-
torádio, litá kola, zimní pneu, cent-
rální zamykání, airbag, barva vínová. 
Cena: 15.000 Kč. Tel.: 723 883 637.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• chatu (zděnou, dřevěnou) v Mo-
ravském Krumlově nebo blízkém 
okolí. Prosím nabídněte. Tel.: 737 
884 165 (volat kdykoliv).
•• koupím RD v okolí Miroslavi, 
směr Brno, k trvalému bydlení. Tel.: 
774 932 132. Zn.: Opravy nevadí.

•• koupím RD 3+1 v Oslavanech
za cenu kolem 1.000.000 Kč, ihned
k bydlení, bez RK, platba hotově. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 775 603 494.

•• byt 1+1 v OV na novém sídlišti v 
Ivančicích. Prosím nabídněte. Tel.: 
739 617 601.
•• menší RD nebo chalupu, zahrádka, 
pěkné okolí, soukromí. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 774 742 857.
prodám
•• družstevní byt 3+1 na Sídlišti v 
Moravském Krumlově. Nová plas-
tová okna, zateplení, fasáda, cena 
dohodou. Tel.: 604 168 071.

•• Dvougenerační RD v Hroto-
vicích okres Třebíč. Dvě bytové 
jednotky (4+1, 5+1), podsklepený, 
hospodářské objekty, 2 x garáž, 
zahrada. Cena: 1.690.000 Kč. Tel.: 
732 283 204.
•• pěkný DB 3+1 v Moravském 
Krumlově na Sídlišti, po rekonstruk-
ci. Cena: 1.100.000 Kč. Tel.: 777 
070 753.

•• REMAX A-CITY Vám nabízí: 
patrový dům 5+kk Ivančice, po 
kompletní rekonstrukci, uzavřený 
dvůr s posezením, veranda, nová 
fasáda, zateplení, plastová okna, 
cena: 3.100.000 Kč + provize RK, 
celoročně obyvatelnou novostavbu 
chaty 3+1 u Mor. Krumlova, ZP 
28 m2, pozemek 1020 m2, voda, 
el., terasa, sklep, cena: 750.000 Kč 
+ provize, novostavby domů na klíč, 
typ bungalov 3+kk Neslovice, poze-
mek od 413 m2, cena od 2.320.000 
Kč, bungalov 4+kk Neslovice, poze-
mek od 500 m2, cena od 2.780.000 
Kč, 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, dvou-
generační dům 2 x 3+1 Čučice, 
pozemek 1000 m2, ihned obyvatel-
ný, cena: 2.600.000 Kč (k jednání). 
Další info a nemovitosti na tel.: 605 
749 319, nebo na www.re-max.cz.
•• nadstandardní byt v OV 1+1, 
43,60 m2, nově kompletně po rekon-
strukci, nová plastová okna, zděné 
jádro, dlažba, v ceně bytu je zahrnuto 
nová kuchyňská linka s vestavěný-
mi spotřebiči, Moravský Krumlov, 
Sídliště, 3. patro s výtahem. Více 
informací na tel.: 777 104 111. Zn.: 
K nastěhování ihned, po tel. domluvě 
možnost k nahlédnutí.
•• RD 3+1 po celkové vnitřní rekon-
strukci, se dvorem a zahradou ve sva-
hu, cena dohodou. Tel.: 605 167 228.
nabízím pronájem

•• pronájem chaty na Vranovské 
přehradě, teplá voda, sprcha, ply-
nová kamna na vaření, příjezd až 
k chatě, posezení na terase, blízko 
pláže a restaurace. Cena: 180 Kč/
osoba/noc. Volné termíny: 27.06-
04.07., 04.07.-11.07., 11.07.-18.07., 
18.07.-25.07., 08.08.-15.08., 15.08.-
22.08., 22.08.-29.08., 29.08.-05.09., 
05.09. - 12.09., 12.09. - 19.09.2010. 
Více informací na tel.: 515 322 308, 
732 416 141.

•• velmi pěkný byt 2+1 na Sídlišti v 
Moravském Krumlově, cena dohodou, 
platba předem. Tel.: 608 371 140.

•• garáž v Oslavanech na ulici Staro-
horská. Tel.: 731 255 669.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• tovární cirkulárku, 3x230 V, stolní 
řezání i podavač na velká polena, 
průměr kotouče 90 cm. Tel.: 721 
092 276.
•• cirkulárku, výškově stavitelný 
plát, vhodná pro domácího kutila. 
Tel.: 605 503 076.
•• benzínovou sekačku s pojezdem, 
až 5 možností nastavení výšky, sběrný 
koš 80 l, vhodná pro sečení velkých 
ploch, v dobrém stavu. Cena: 3.000 
Kč. Tel.: 737 912 459.
•• 280 ks křidlic KM Beta, dvojitý 
nástřik lesk, cena dohodou. Tel.: 602 
500 356.
•• stavební antoníček, cena: 3.000 
Kč. Tel.: 602 500 356.

•• frézu - zahradní kultivátor, motor 
Briggs straton 5 MP s vozíkem a pří-
slušenství (např. vyorávač brambor), 
cena dohodou. Tel.: 723 135 739, 
e-mail: verakonc@seznam.cz.

•• hoblovku domácí výroby 3x230V, 
nastav. výška hoblování, v dobrém 
stavu, nevyužívaná. Tel.: 721 092 276.
» ZVÍŘATA
prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• štěňátka americ. pitbulteriéra, pej-
sky i fenky. K odběru od 25.07.2010, 
cena: 2.500 Kč. Tel.: 734 499 774.

•• čistokrevná štěňata labradora, 
retrívra bez PP, očkovaná, odčer-
vená, odběr možný ihned. Tel.: 736 
624 536.

•• koncem června čekáme narození 
štěňátek labradora. Fena černá a pes 
světlý. Budou čekat jen na Vás....Jsou 
bez PP. Tel.: 721 676 580.
daruji
•• 2 štěňátka malého vzrůstu, matka 
čistokrevný jezevčík, odběr možný po 
10.07.2010. Tel.: 606 255 757.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• pšenici, cena: 300 Kč/q. Tel.: 720 
449 778.
•• nový plynový Turbo kotel 24 kW, 
TUV i topení, nepoužitý v továrním 
balení. Tel.: 721 092 276.
•• 1 rok stará krbová litinová kamna 
s výměníkem, výkon 5 kW, vzduch 9 
kW voda. PC: 25.000 Kč, nyní 20.000 
Kč. Tel.: 605 275 314.
•• novou fólii na jezírka nebo rybníč-
ky 12 x 4 m. Tel.: 723 638 297. Zn.: 
Spěchá.
•• pánské jízdní kolo, zánovní, 10 
rychlostí. Tel.: 605 503 076. Zn.: 
Velmi levně.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY

•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma TC 
MACH Vás přijme jako servisního 
technika. Klíčové pracovní úkoly: 
instalace a servis tepelných čerpadel, 
péče o zákazníka před i po instalaci. 
Požadavky: SŠ nebo vyučen v oboru 
tech. směru, praktické zkušenosti 
s instalací otopných systémů, uživ. 
znalost MS Office, vysoké prac. 
nasazení, týmový duch. Nabídky za-
sílejte na: tcmach@tcmach.cz nebo 
na TC MACH, s. r. o., U Mostu 590, 
672 01 Moravský Krumlov.

•• Firma HUTIRA - PSV Ivančice, 
s.r.o. hledá pracovníka na pozici: 
• Mistr (stavbyvedoucí) liniových 
staveb (plyn, voda, kanalizace). 
Požadujeme: praxi v oboru min. 
5 roků, řidičský průkaz skupiny 
B. Nástup možný dle dohody. 
Podrobnější informace na tel.: 
546 451 978, 777 710 951, e-mail: 
info@hutira-psv.cz.

•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií, nenáročná prá-
ce, skvělý výdělek. Pro více infor-
mací volejte tel.: 773 493 760.
•• SPORT, RESTAURACE, VINO-
TÉKA, HOTEL Ryšavý Vémyslice 
přijme do nové moderní provo-
zovny šéfkuchaře/ku a kuchaře/ky. 
Plánované otevření 01.08.2010. 
Kontaktní osoba: pan Jan Janda, 
tel.: 724 507 848, e-mail: jan.jan-
da@email.cz.

» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré 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.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše 
knihy a časopisy. Za banánovou 
bedýnku 75 Kč. Tel.: 773 917 099. 
Zn.: Děkuji.

•• Super půjčka!!! Bez registrů, 
žádná linka 900..., přímý investor, 
jistota. I pro podnikatele. Možnost 
spolupráce. Tel.: 722 422 387.

•• Rychlá nebankovní půjčka bez 
poplatku předem. Nejlepší v okolí. 
Smart půjčka. Tel.: 775 178 163.
•• REALIZACE DŘEVOSTAVEB. 
Levně, rychle a podle Vašich před-
stav. Dále střechy, nástavby, pergo-
ly, altány, přístřešky. Tel.: 732 323 
447, www.bydlemeusporne.cz.
•• Máte finanční problémy? Sta-
čí zavolat! Nejrychlejší půjčka 
v okolí. Bez poplatků předem. Více 
informací na tel.: 605 720 362.

•• „Hodinový manžel“. Nemá Váš 
manžel nebo přítel čas? Je často 
zaneprázdněný, nebo prostě není 
po ruce? Chtěli byste doma udělat 
nějakou řemeslnou práci a firmy 
Vás odmítají? Využijte mých slu-
žeb - drobných úprav či oprav ve 
Vaši domácnosti. Tel.: 604 680 791.

» SEZNÁMENÍ
•• muž 182/70/95 nekuřák, abstinent 
by se rád seznámil s milou, pohlednou 
a štíhlejší ženou, která již nechce být 
sama. Možnost přistěhování se k ní 
(finance nejsou problém...). Tel.: 737 
884 165 (volat kdykoliv).
•• hledám svobodnou maminku do 35 
let, domeček a zahrádku mám...Tel.: 
737 568 040. Zn.: Najdeme se?

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.

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 13/10 - MĚSÍČNÍ VYDÁNÍ PRO ČERVENEC 2010 vyjde 2. července 2010, uzávěrka 29. června 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá výstavu 
fotografií pana PETRA KUDLÁČKA

„TAM KDE OČI SNÍ
„ 

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

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) - MÍSTA SE PLNÍ!!!!!

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.

  MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV 
Ivančice, Široká 42 a STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ivančice

si Vás dovolují pozvat na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

pod záštitou senátora p. Tomáše Julínka v úterý 29. června 2010
v areálu školy. PROGRAM: ve 14.00 hodin - „Besídka žáků školy“, 
v 15.00 hodin - „Divadelní vystoupení“, v 16.00 hodin - „Diskotéka, 
tvořivé dílny, soutěže a hry“ SVČ Ivančice, skákací hrad, opékání 

špekáčků (špekáčky s sebou), občerstvení zajištěno.

  Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
zájezd na koncert SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ

„ALEXANDROVCI
„ 

v pátek 24. září 2010 ve 20.00 hodin - Výstaviště Brno - pavilon Z.
Cena vstupenky: 390 Kč, doprava: 120 Kč. Závazné přihlášky na 

MěKS do 24.06.2010, tel.: 515 322 330 nebo 725 579 923.

  Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
na muzikál / lyrikál Michal Horáček - Petr Hapka

KUDYKAM
v pátek 17. září 2010 v 19.00 hodin - STÁTNÍ OPERA PRAHA.
Vystoupí v alternacích: V. Dyk/C. Kassai/ K. Dobrý, O. Ruml/

J. Maxián/ M. Holý, P. Hřebíčková/H. Holišová/J. Stryková/L. Šoralová 
a další. Cena: 1.300 Kč/1.200 Kč (vstupenka + doprava). Závazné 

přihlášky na MěKS do 24. června 2010, 
tel.: 515 322 330, nebo 725 579 923.

  FC Miroslav Vás všechny srdečně zve na

VÝSTAVU BONSAJÍ
v sobotu 26. června 2010 od 10.00 - 18.00 hodin

v areálu stadionu FC Miroslav. Prezentovat svoji tvorbu umění bude
v areálu FC hned několik „bonsajářů“. Vzácným hostem bude 
předseda ČBA pan Václav Novák, který předvede při workshopu 
tvarování. Vystaveny budou netradiční a vzácné exempláře. Na 
výstavě bude možno zakoupit bonsaje, nářadí, keramiku i literaturu!

  !!!!!AKCE PŘELOŽENA!!!!!

DEN DĚTÍ - HRUBŠICE
v sobotu 26. června 2010 od 15.00 hodin - zámek Hrubšice.

Přijďte nás podpořit!!!!! Děkujeme.

  Rybářský spolek VEDROVICE pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v sobotu 26. června 2010 od 6.00 do 12.00 hodin na rybníku

ve Vedrovicích. Registrace závodníků od 5.00 hodin. Startovné: 
150 Kč/dospělí, mládež do 15 let zdarma. Předprodej od 21. června
na č. p. 308 (u rybníka) vždy od 18.00 do 20.00 hodin. Bohatá 
tombola, skvělé zarybnění: kapr, amur, lín, cejn. Občerstvení 
zajištěno. Rybí speciality: makrela na rožni, uzený tolstolobik, kapří 

guláš. Všichni jste srdečně zváni!!!!!

 Děti ze Základní školy v LESONICÍCH 
Vás všechny srdečně zvou na divadelní představení

„SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
„

ve středu 23. června 2010 v 18.00 hodin v sokolovně v Lesonicích.

HLAVNÍ POUŤ V HLUBOKÝCH 
MAŠŮVKÁCH

 v sobotu 3. července 2010. Zájemci se mohou nahlásit u paní 
Zdeňky Slámové, Rešice 40, tel.: 723 753 251, 

a paní Anny Husákové, Rešice 59, tel.: 732 621 783. 
Odjezd autobusu z Rešic v 15.00 hodin, z Mašůvek odjezd 

po skončení mše svaté, asi ve 21.30 hodin (přesný odjezd bude 
upřesněn), autobus pro poutníky je zdarma. Pěší poutníci vycházejí 
z Rešic v 8.00 hodin, další poutníci se mohou připojit po telefonické 

domluvě (v Tavíkovicích 9.30 hodin - 10.00 hodin).

HURÁ, UŽ JE KONEC!
 

HRY A SOUTĚŽE PRO VŠECHNY DĚTI ve středu 30. června 2010 
od 8.30 do 11.00 hodin v Ivančicích, náměstí Palackého. Každou 1/2 
hodinu losování odměn ze zaregistrovaných účastníků. Na každého, kdo 
nám přinese ukázat své vysvědčení, čeká jako odměna cukrová vata!!!

„SPOLKY V MOR. KRUMLOVĚ
„ 

Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá: 
9.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.30 hodin, ne: 14.00 - 16.00 hodin.

  Oddíl kopané FC IVANČICE pořádá

TANEČNÍ ZÁBAVU
v parku na Réně se skupinami KABÁT - TRIBUTE a ARCUS

v pátek 25. června 2010 od 20.00 hodin. 

PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
1. FC BRNO (1. ČR LIGA) - DUBNICA NAD VÁHOM (1. SK LIGA). 

  KIC Dolní Kounice pořádá 

VÝSTAVU OBRAZŮ - „ÚHORY
„ 

KAREL VĚSTÍNSKÝ
od 2. července - 11. července 2010, úterý - neděle: 10.00 - 17.00 

hodin. Vernisáž v pátek 2. července 2010 v 18.00 hodin,
 hudební vystoupení Mošny Brno.

POUŤ SV. PETRA A PAVLA
v neděli 27. června 2010 - Horní Dubňany

a OSLAVY 760. LET ZALOŽENÍ OBCE. Současně se budou 
světit i prapory obce a sboru dobrovolných hasičů Horních Dubňan. 
PROGRAM: sobota 26. června 2010: • v 16.00 hod. - stavění máje, 
• ve 20.00 hod. - večerní zábava a oslavy 15. výročí založení naší 
slavné skupiny „DREAMS“, neděle 27. června 2010: • v 8.00 hod. 
- slavnostní mše a svěcení praporů, • v 9.15 hod. - před kostelem 
zazpívá Mužácký sbor z Pohořelic a okolí, • v 10.00 hod. - průvod
s kapelou „VENKOVANKA“ po obci, při kterém mládež zve na pouť
• v 16.00 hod. - zavádění pod májí • ve 20.00 hod. - večerní zábava, hraje
„VENKOVANKA“. Doufáme, že přijmete naše pozvání, a prosíme, zda 

byste touto cestou pozvali i Vaše příbuzné, známé a naše rodáky !!!

Restaurace „OÁZA“ všechny srdečně zve na

KŘEST CD SKUPINY „GALAXIE
„ 

v sobotu 19. června 2010 ve 20.00 hodin.
Občerstvení zajištěno: Uzená cigára! Vstupné: 50 Kč.



Na modelářském letišti Czech 
Heaven v Ivančicích - Budkovi-
cích proběhla v sobotu 12. června 
soutěž obřích akrobatů kategorie 
F3M. Soutěž byla rozdělena na 
dvě skupiny: SPORTSMAN pro 
začátečníky a F3M pro zkušené 
modeláře. V obou kategoriích 
soutěžilo shodně po 6 účastní-
cích. Během celého dne bylo 
vedro, hodně přes 30 0C, mírný 
jihovýchodní vítr a jasná obloha. 
Až večer přišla pořádná bouřka, 
ale to se stalo při soutěži v loň-
ském roce také.

Motorové akrobatické modely 
pro soutěž F3M musí být polo-
maketou skutečného akrobatic-
kého letounu. Hmotnost modelu 
i s palivem nesmí překročit 20 kg 

většinou se pohybuje v rozmezí 
16-18 kg. Nad 20 kg jsou to už le-
tadla, pro která musí být zvláštní 
povolení. Motory jsou převážně 
dvojstupňové turbinové. Na prv-
ním stupni je 170 000 ot/min, na 
druhém 85 000 po další redukci 
má vrtule 8 500 ot/minutu. Vý-
kon turbiny je 14 koní, docílená 
rychlost modelu až 180 km/hod. 
Nejvyšší zdvihový objem mo-
torů je 250 cm3. Palivo kerosin 
- letecký petrolej. Výjimkou byl 
jeden model na elektrický pohon. 
Rozpětí křídel modelů F3M bylo 
od 2,1 m do 3 metrů, u kategorie 
SPORTSMAN bylo rozpětí men-
ší. Délka modelů se většinou po-
hybovala kolem 2,70 m. Většina 
modelů byla celokompozitové, 
pouze soutěžící z Rakouska měl 
model „dřevěný“.

Kategorie F3M soutěžila ve 
třech sestavách dvoukolově. 
Každý soutěžící má právo na 
předvedení jedné povinné sesta-
vy obratů, jedné tajné sestavy a 
jedné volné sestavy (Freestyle). 
Do konečného hodnocení se se-
čtou všechny dosažené výsledky 
v povinné, tajné i volné sestavě. 
V případě shody rozhoduje lepší 
hodnocení volné sestavy. V kate-
gorii SPORTSMAN, ve které byla 
létána pouze jednodušší povinná 
sestava a volná sestava. Volné se-
stavy byly doprovázeny hudbou, 
což bylo zajímavé pro diváky.

Vyhodnocení soutěží bylo 
ještě v sobotu. V kategorii F3M 
byl nejlepší Daniel Hrachovec 
(LMK Zubří), před Martinem 
Brandmüllerem z Rakouska. 
V kategorii začátečníků zvítězil 
Daniel Krob z LMK Albatros 
Praha, před Jakubem Nečesán-

kem z LMK Kyjov.
Organizátorům se podařilo 

soutěž zvládnout podle stanove-
ného časového rozvrhu. Diváci 
i přes vedro vydrželi až do kon-
ce, občerstvení bylo zajištěno. 
Největší dík patří rozhodčím 
(bodovačům), kteří společně se 
zapisovači protrpěli celý tropický 
den s úsměvem na tváři.

V neděli 13. června byl pro-
gram pro veřejnost, byly zde 
předváděny modely všeho druhu. 
Hlavní zájem byl o vyhlídkové 
lety v helikoptéře pro tři pasa-
žéry a pilota. Délka letu byla 5 
minut s možností si určit směr 
letu. Stejná akce bude opakována 
koncem srpna.

Jiří Široký, tel. 776 654 494
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

Renault serie poprvé v Brně
i s monopostem Formule 1

     

Ve dnech 4.- 6. června se na Masarykově okruhu v Brně uskutečnil 
historicky první podnik World Series by Renault v České republice.  
Celého seriálu se účastní také dva domácí jezdci Jan Charouz a Filip 
Salaguarda, kteří startují v kategorii Formula Renault 3,5 Series.

Do sobotního závodu startoval z pole position překvapivý vítěz kvali-
fikace Salaguarda, který však  po jezdecké chybě  v úvodu závodu vyjel 
mimo trať a po návratu na dráhu již na body nedosáhl. Závod dojel na 15. 
místě.  Charouz si v kvalifikaci vyjel osmé místo, ale start se mu nepove-
dl podle představ a propadl se na jedenáctou pozici. Postupně se prodíral 
dopředu a závod dokončil na sedmém místě, navíc zvítězil v hodnocení 
kategorie nováčků. V závodě zvítězil  Guerrieri z Argentiny. 

Foto: Květoslav Adam       Monopost F1 Renault na brněnském okruhu

V nedělním závodě velmi potěšil domácí fanoušky Salaguarda, když 
vybojoval třetí místo a poprvé se tak postavil na stupně vítězů. Druhý 
český zástupce Charouz skončil jedenáctý a na rozdíl od soboty nebodo-
val. Příčinou bylo zaváhání mechaniků při povinné zastávce v boxech 
spojené s výměnou minimálně dvou pneumatik. „Na trati jsem dělal, 
co jsem mohl. Povedlo se mi předjet několik soupeřů, ale bohužel nám 
vůbec nevyšel pit stop. Špička Formule Renault 3,5 je velice vyrovnaná 
a několikasekundový rozdíl v délce zastávky v boxech může mít  fa-
tální následky,“  uvedl po závodě Jan Charouz. V závodě opět zvítězil
Argentinec Guerrieri, který startuje v českém týmu I.S.R.

Během víkendu se na okruhu představil monopost Formule 1  RE-
NAULT, když při exhibičních jízdách  za volantem nechyběl testovací 
jezdec týmu Jan Charouz.                                                /Ctibor Adam/

Na konci fotbalového jara se krumlovskému áčku nedaří
FC Moravský Krumlov

- RSM Hodonín 2:2 (1:1)
Branky: 15. Laml, 65. Březina 

- 26. Kundrata, 70. Bulva
Utkání s Hodonínem Krumlov-

ským vůbec nevyšlo. V prvním 
poločase ještě dokázali držet 
s hosty krok. V 15. minutě využil 
přihrávku Machotky z levé strany 
Laml a poslal domácí do vedení. 
To mohl navýšit Březina, který 
se individuálně probil až před 
brankáře, ale ve vyložené pozici 
hledal Zelníčka. Hodonín vyrov-
nal ve 26. minutě. Nakopnutý 
míč do vápna převzal Kundrata 
a technickou střelou po zemi 
překonal Bognera. Ve 35. minutě 
vyloučil sudí Hytych hostujícího 
hráče a zdálo se, že oslabený sou-
peř v horkém počasí nebude tak 
kousat. Omyl!

Hodonínští vstoupili do druhé 
půle velmi aktivně. Domácí byli 
hodně zalezlí a nedokázali podr-
žet míč. Přesto se opět dostali do 

vedení. Zelníček uvolnil kolmicí 
Březinu, který střelou na bližší 
tyč nedal gólmanovi šanci. Vede-
ní však nevydrželo dlouho. Opět 
nakopnutý míč do vápna, kde zů-
stal osamocen Bulva a vyrovnal 
na konečných 2:2.

Pálavan Bavory - FC 
Moravský Krumlov 2:0 (1:0)
Zápas se rozhodl na začátku 

obou poločasů. Oba góly si byly 
podobné. Po centru z levé strany 
zůstal na pravé straně volný hráč. 
Bavory velice dobře kombinovaly
a žádný míč nedaly zadarmo. I 

když drželi domácí častěji míč 
na kopačkách a předvedli několik 
povedených kombinací, do šancí 
je hosté nepouštěli. Krumlov 
oproti utkání s Hodonínem podal 
zlepšený výkon, ale i přes několik 
šancí nedokázal skórovat. Zejmé-
na šance Žáka za stavu 1:0 volala 
po gólu. Bavory vyhrály zaslou-
ženě a ukázaly, že si prvenství
v tabulce zaslouží.

SK Olympia Ráječko - FC 
Moravský Krumlov 4:0 (1:0)
Krumlovští fotbalisté si odvez-

li z Ráječka vysokou porážku. 

Zápas byl vyrovnaný a konečný 
výsledek neodpovídá průběhu 
hry. Ráječko využilo hrubých 
individuálních chyb hostujících 
hráčů, které nemilosrdně tresta-
lo. Krumlov si vytvořil dostatek 
možností ke vstřelení gólu, ale 
byl opět střelecky neefektivní. Na 
domácích hrajících o záchranu 
bylo vidět větší zaujetí i touha 
po výhře. Na hostech se podepsal 
náročný program posledních dnů. 
Zápas se rozhodl na začátku druhé 
půle, kdy domácí v prvních pěti 
minutách rozhodli o výsledku.

Krajský přebor v kopané

sobota 19. června v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Kordárna Velká n. V.

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Obří modely letadel dosahují až 180 km v hodině

Vítězství na turnaji v Edenu
/Ivančice, Praha/ Minižačky házené z HK Ivančice se 13. června 

zúčastnily prestižního turnaje v Praze na hřišti Slávie, která je pře-
borník ligy v házené žen. Zde se utkaly nejen s domácími hráčkami, 
ale také s týmy chlapců ze Zruče nad Sázavou a Strakonic, jež se 
také úspěšně účastnily turnaje Vangl Cup 2010. Šestici účastníků 
doplňovaly dívčí týmy. Děvčata z Ivančic kromě remízy s domácím 
týmem odešla pokaždé vítězně. Nejcennější kov i pohár pro vítěze 
byl první, který holky získaly v házené 6+1. Podrobnosti najdete
na www.hkivancice.cz. Gratulujeme!                                    /mask/

Rozhledna stále přitahuje
/Hlína/ V neděli 13. června přivítali na rozhledně Vladimíra 

Menšíka na Hlíně již 40-tisícího návštěvníka od jejího otevření
v dubnu 2007. Byla jim paní Jarmila Kratochvílová z Brna. Sta-
rosta obce pan Dostalý jubilejní návštěvníci  předal propagační 
předměty a pěknou knihu Encyklopedie turistiky. 


