
Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník IX.  •  Číslo 15                                         13. srpna 2010

Nezávislý regionální čtrnáctideník

NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

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

JÍZDENKY
DO EVROPY

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

Epopej mohla do Ivančic

 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

/Moravský Krumlov/ Na
žádost právních zástupců rodiny 
Muchovy a Nadace Mucha vydal 
Městský úřad Moravský Krumlov 
rozhodnutí o předběžném zákazu 
jakékoliv manipulace se Slovan-
skou epopejí. Tato všeobecně 
známá skutečnost rozjela pře-
střelku zástupců pražského ma-
gistrátu s krumlovskou radnicí, 
do které se vložil Jihomoravský 
kraj i sám prezident.

Boj, který zřejmě bude pokra-
čovat u soudu, Praha „opepřila“ 
výtkami proti pokračujícímu 
vybírání vstupného.

„S Epopejí podle správního 
rozhodnutí o předběžném opatře-
ní nelze manipulovat. Obrazy se 
tedy nemohou svěšovat, rolovat, 
odvážet. V rozhodnutí se však 
neříká nic o tom, že by se obrazy 
nesměly okukovat.

Nacházejí se v prostorách, které 
má město řádně pronajaté od sou-
kromého vlastníka, pouští tedy 
do „svých“ prostor návštěvníky. 
Ochrana a zabezpečení díla něco 
stojí - je to téměř milión ročně. 
Proto je třeba využít možnosti, že 
si na to Epopej může vydělat.

Namítne-li po skončení tahanic 
soudem určený vlastník, že byl 
soubor pláten u nás „bez právního 
důvodu“ - bez výpůjční smlouvy, 

musí být provozovatel (městské 
kulturní středisko) připraven vy-
brané vstupné po odečtení nákla-
dů tomuto vlastníkovi odevzdat. 
Prohřešek v tom nevidím.

Větší prohřešek, páchaný na 

uměnímilovné veřejnosti, bych 
viděl, kdyby Epopej byla do vy-
řešení kauzy zavřená na několik 
zámků,“ vyjádřil svůj názor sta-
rosta Jaroslav Mokrý.

Vleklé tahanice o plátna mohl 

již před léty vyřešit Jiří Mucha.
„Svého času Jiří Mucha, syn 
Alfonse Muchy, naservíroval 
Ivančicím nový pavilon na stří-
brném podnose, včetně sponzora, 
který celou akci zaplatí (tenkrát 
v roce 1956 to bylo UNESCO). 
Představitelé města se začali tvá-
řit jako před návštěvou zubaře, 
protože na tento objekt měli dát 
pozemek - dodnes nevyužitý na 
Réně. Kdyby tenkrát .. Nebylo by 
dnes co řešit,“ sdělila nám Milena 
Grossová z Ivančic, jejíž otec vel-
korysou nabídku zaznamenal. 

„Tato skutečnost je pro mne 
zcela nová, nikdy jsem o tom ne-
slyšel. Ani ivančičtí představitelé 
se nezmínili. Postoj tamních ob-
čanů je ovšem v oné době docela 
pochopitelný. Mucha byl označen 
za buržoazního dekadenta a jeho 
umění bylo znectěno. Vše, co 
nějak souviselo se Západem, 
bylo „fuj“ a zastánci nedovolené 
kultury byli stíháni. Funkcionáři 
si tedy netroufali do toho jít, aby 
nedostali „po packách“. Proto 
zřejmě pohrdli exkluzivní nabíd-
kou pana Jiřího Muchy,“ uvedl
k informaci starosta Mokrý.

Slovanská epopej je prozatím
v hledáčku médií i politiků. Jde 
jen o to, zda si svou jistě zaslou-
ženou pozornost uchová i po vol-
bách, potažmo po skončení hlavní 
turistické sezóny.               /mape/

���������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

0610_rena-zrcadlo.indd   2 17.6.10   10:44

www.penizelevne.cz
IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 30.000,- Kč
• od 26 % RPSN
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý
   pobyt na v dokladech uvedené adrese

Fotovoltaika zamítnuta
/Oslavany/ Stavební úřad v Oslavanech zamítl společnosti SEDREN, 

s. r. o., Pardubice vydat územní rozhodnutí pro výstavbu fotovoltaické 
elektrárny na katastrálním území města Oslavan. Ve svém zdůvodnění 
uvedl, že při posouzení žádosti úředníci dospěli k závěru, že záměr 
žadatele není v souladu s požadavky, které jsou uvedeny ve stavebním 
zákoně. Byla to zejména okolnost,  že umístění stavby není v souladu
s  územním plánem města Oslavany.                                     Petr Sláma

Otestují pohonné hmoty
/Kraj/ Hejtmani Jihomoravského a Moravskoslezského kraje Michal 

Hašek a Jaroslav Palas jako první v zemi přislíbili podporu projektu te-
levize Prima na otestování kvality pohonných hmot u čerpacích stanic 
v jednotlivých krajích České republiky. Půjde o odběr vzorků a profe-
sionální rozbory prodávaných pohonných hmot. „Občané našich krajů 
jsou samozřejmě i zákazníky čerpacích stanic. Podle našeho názoru 
mají právo na informace o kvalitě prodávaného zboží, v tomto případě 
pohonných hmot. Budu zároveň interpelovat vládu v otázce zveřejně-
ní dosud utajovaných výsledků kontrol, prováděných dosud Českou
obchodní inspekcí na jednotlivých čerpacích stanicích,“ řekl hejtman 
JM kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. /abé/

Komunikace opraví, 
chodníky lépe „pojistí„

/Ivančice/ Rada města Ivančice schválila projektový záměr opravy 
propadené části komunikace na ulici Mřenkově. Na tuto opravu vy-
členila peníze z provozní rezervy technického a investičního odboru 
v celkové výši 290 tisíc korun. Vzhledem ke stavu a využití této  komu-
nikace  rozhodla rada o provedení oprav v co nejbližším termínu.

Vzhledem k některým okolnostem, zejména převzetí odpovědnosti 
za zimní úklid chodníků a tím možného rizika úrazů chodců, rozhodla 
Rada města Ivančice o navýšení pojistného limitu z pojištění odpověd-
nosti města. Tento pojistný  limit by měl být navýšen ze současného 
jednoho milionu korun na miliony tři.  Částka pojistného by měla činit. 
30. tisíc korun, při pojistné spoluúčasti města tisíc korun.   Petr Sláma

Hejtman Michal Hašek oslovil 
dopisem ministra dopravy Víta 
Bártu, aby ho požádal o pomoc 
v boji proti připravované výrazné 
redukci pravidelného leteckého 
spojení na vnitrostátních regio-
nálních linkách, tedy i na lince 
mezi Brnem a Prahou, kterou za-
jišťují ČSA. Ty v současné době 
obsluhují čtyři letové frekvence 
za den a vhodně navazují na 
příletové a odletové vlny z ruzyň-
ského letiště.

„V posledních dnech jsem 
obdržel velmi znepokojivé infor-
mace od podnikatelů, investorů, 
významných institucí i provozo-
vatele letiště. Týkají se záměru 
zrušení nebo výrazné redukce 
pravidelného leteckého spojení, 

které zajišťuje ČSA. Chtěl bych 
připomenout, že v loňském roce, 
tedy v době nejhlubší ekonomic-
ké krize, vzrostl počet cestujících 
na linkách mezi Brnem a Prahou 
o 18 % na 42800 cestujících. Jas-
ně to dokazuje poptávku po tomto 
spojení,“ řekl hejtman Hašek. 

Analýza využití linky potvr-
zuje, že plní téměř výhradně 
přestupní - síťovou roli. Drtivá 
většina cestujících pokračuje 
s ČSA z Prahy dále do světa. 
Nekoncepčním zrušením regio-
nálních spojů by došlo k nena-
hraditelným ztrátám pro samotné 
dopravce, regiony, města a letiště 
jak v regionech, tak i v Praze. 
Dosavadní klientela ČSA by tak 
byla odkázána na spádová letiště 

ve Vídni a Bratislavě a tím i na 
konkurenční dopravce. Podle pr-
votních odhadů by tak ČSA přišly 
o řádově stovky milionů korun. 

„Z dosavadních osobních 
zkušeností v pozici představitele 
regionu mohu konstatovat, že 
letecká obslužnost je nezbytným 
předpokladem pro rozhodování 
investorů. Považuji za zcela ne-
akceptovatelné, že se informace 
o ukončení provozu pravidelných 
linek národním dopravcem dozví-
dám s předstihem pouhých tří mě-
síců, navíc pouze prostřednictvím 
médií a třetích subjektů. Pevně 
věřím, že pan ministr dopravy 
bude věnovat této problematice 
svoji osobní pozornost,“ dodal 
Michal Hašek.                      /abé/

Hašek proti redukci leteckého spojení
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

PÁR SLOV O PRÁZDNINÁCH
Prázdniny se dostaly do svého druhého poločasu. Dě� se nám 

prostřídaly u babiček, na táborech nebo poznávaly cizí kraje. 
Případně čas tráví doma u svých televizí či počítačů(!). To už 
podle svého vkusu a hlavně podle výšky konta svých rodičů. Za�m 
odpočívají. Ale spravedlivý kmotr čas jim nemilosrdně odkrajuje 
minuty. Než se ohlédnou, zazvoní školní zvonek a naši miláčkové se 
opět ponoří do nenáviděných matema�ckých vzorců či do nudné 
mluvnice. Na dva letní měsíce jim zbude jen nádherná vzpomínka. 

Byl jsem dítě jako každé jiné. Na léto jsem se vždy těšil. 
V dospělos� jsem pochopil proč. Být dva měsíce v kuse doma, 
to je pohádka, kterou možná budu prožívat v důchodu. Najde se 
ovšem spousta dobrých duší, které dětem ty dva měsíce závidí. 
Třeba naši milovaní bruselš� úředníci. Navrhli členským zemím 
jiný model prázdnin. Prázdniny by se natáhly na čtyři měsíce, byly 
by klouzavé. Nápad za několik milionů. Dobrý nápad, vymyšlený 
v skvěle klima�zované kanceláři... Ale jak pro koho.

 Model „postupných“ jarních prázdnin, zavedených svého času 
v této zemi, plně chápu. Jsme země malá a dě� máme dosud 
hodně. Horské chaty nebyly nikdy nafukovací. Ale v létě, kdy je řada 
jiných možnos� než se hnát za pěknou zlomeninou na sjezdovce?

 Připusťme, teore�cky ovšem, že by naše dě� šly v druhé 
polovině července do školy. To bývá nádherné teploučko. Venku 
je 35 Co. Žáci řeší nějakou logickou úlohu v neklima�zované 
učebně. Teplota v místnos� ? Tak od 40 do 45 Co (může být klidně 
bez problémů, zvlášť při déle trvajících vedrech). Hygienický limit 
je těžce překročen. Učitel i žáci se pomaličku hrou�. Nádherná 
představa. Je pravda, že v zaměstnání musíme pracovat i za těchto 
podmínek. Ale rozumný zaměstnavatel zavádí různá opatření na 
zmírnění vedra. A kromě toho, ruku na srdíčko, jsme dospělí a 
v tomto ohledu vydržíme více než naše dě�. V každém případě 
mě tato představa docela děsí a nelíbí se mi.

 V názoru na prázdniny jsme tradicionalisty a c�me své zvyky. 
Občas, v minulos�, jsme i někdy záviděli. U našich bratrů měly 
dě� prázdniny 3 měsíce, ale zase chodily do školy i v sobotu. Moje 
kamarádka se odstěhovala se svojí dcerkou do Německa. Jedna 
z věcí, která se Klárce na zdejší škole nelíbila, bylo ono slavné 
rozvržení prázdnin. U sousedů začínají s učením ve škole 15. srpna. 
Na druhou stranu mají volno 14 dní v září. Jiný kraj, jiný mrav. 
Alespoň tohle pravdivé přísloví by mohli někteří lidé c�t.

Každý den potkávám několik vášnivých teore�ků, kteří se mi snaží 
vsugerovat svoji vizi. Samozřejmě ta jejich je nejlepší a jediná správná. 
Ze zkušenos� vím, že jedna věc je něco vymyslet a druhá, uplatnit 
myšlenku v praxi, tak, aby celý systém fungoval. Při tom se musí 
zohlednit veškeré faktory, nejen zisk určité skupiny podnikatelů. A 
v první řadě, c�t zájmy dě�. Už tak jim toho v dnešní době nakládáme 
moc, víc než naši rodiče a hlavně učitelé nám. Nemyslíte?     Petr Sláma

Slovo úvodem

» seřizovače-obsluhu CNC
» inženýra procesního
» 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
22. října od 18.00 hodin

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

Řešení kanalizace v Oslavanech 
Město Oslavany se rozhodlo členstvím v  Svazku vodovodů a 

kanalizací získat prostředky na rekonstrukci a dobudování kanali-
zace v Oslavanech a Padochově, přebudování nevyhovující čistírny 
odpadních vod v  Oslavanech a výstavbu výtlaku na ČOV Ivančice 
v  rámci Operačního programu životního prostředí - Zlepšení kvality 
vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. Obce nad 
2000 obyvatel mají do 31. 12. 2010 zajistit plnohodnotné odkanali-
zování a čištění odpadních vod v souladu se směrnicí č. 91/271/EHS 
o čištění městských odpadních vod. 

Tato akce se ovšem netýká  rekonstrukce a dobudování kanali-
zace v ulici V Oslavě. Občané ulice V Oslavě proto již v roce 2008 
žádali představitele města Oslavan, aby situaci kanalizace v ulici 
V Oslavě neprodleně řešili, neboť tato investiční akce je ve voleb-
ním programu představitelů města již 30 let a odkládání této záleži-
tosti napáchalo značné ekologické škody viz likvidaci významného 
vodního zdroje nad Sokolovnou. 

Na zastupitelstvu č. 6/2008 ze dne 16. 6. 2008 bylo tehdejším mís-
tostarostou Mgr. Milošem Musilem odpovězeno: „Ano, je to tak, ulice 
V Oslavě se nedostala do dotačního programu z důvodu, že bylo třeba 
snížit finanční náklady s tím, že nyní se připravuje druhá žádost, ve 
které je již ulice V Oslavě zahrnuta.“ 

Od té doby nebyli občané ulice V Oslavě o pokračujících krocích 
informováni. Do konce roku 2010 mnoho času nezbývá, a Dohoda mezi 
Českou republikou a Evropskou komisí na podmínkách přijatelnosti vo-
dohospodářských projektů pro OPŽP je na období 2007 - 2013, tzn., že po 
tomto termínu nebude možné čerpat dotace na tyto projekty od EU a není 
naděje, že město profinancuje tuto investiční akci ze svých zdrojů. 

Proto se ptáme: „ Je polovina roku 2010 a je již podaná druhá žádost 
o dotaci na rekonstrukci a dobudování kanalizace v ulici V Oslavě, jak 
bylo místostarostou avizováno? Pokud město Oslavany nezabezpečí 
splnění závazků stanovených Směrnicí do roku 2010, vystavuje se 
zahájení správního řízení o porušení čl. 226 Smlouvy o založení ES 
a budou se udělovat dle § 118 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
pokuty až do výše 10 mil. Kč.

Jako občané se rádi zapojíme do řešení této záležitosti a žádáme
Vás o vyjádření stanoviska k našemu dopisu.                      Radim Prát

Kdo bude svážet odpad?
/Oslavany/  Komise městského zastupitelstva v Oslavanech dne 

28. července zahájila výběrové řízení pro akci „Shromáždění, pře-
prava, sběr, třídění, a odstranění komunálních odpadů na území města
Oslavany“. Své nabídky na výzvu městského úřadu předložily tři fir-
my. Van Gansewinkel, a. s., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a 
AVE komunální služby s. r. o. Výběrové řízení bylo zahájeno otevírá-
ním obálek a kontrolou všech povinných náležitostí. Všechny tři firmy
zákonu o veřejných zakázkách vyhověly.                     Petr Sláma 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
v RC Měsíční Houpačka v Ivančicích

Kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé
úterý 26. října 2010 od 17.00 hod. - cena 300,- Kč

Vypletená sobota - celodenní kurz
pletní z pedigu pro začátečníky i pokročilé

sobota 13. listopadu 2010 od 10.00 do 18.00 hod. - cena 550,- Kč

Dopolední pletení zvonečků z pedigu na výzdobu
vánočního stromku (vhodné i pro maminky na MD)

čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10.00 do 12.00 hod. - cena 190,- Kč

Odpolední pletení zvonečků z pedigu na výzdobu
vánočního stromku (vhodné pro začátečníky i pokročilé)

úterý 7. prosince od 17.00 do 19.00 hod. - cena 190,- Kč

Pořádá Občanské sdružení ALMA. Více informací a rezervace míst:
Alena Pečerová, tel.: 602 782 280, email: obchod@alma.cz

/Moravský Krumlov/ Třiceti-
milionový investiční projekt má 
stavbou autobusového terminálu 
a revitalizací náměstí přinést 
zklidnění autobusové dopravy v 
centru Moravského Krumlova. 
Vše začalo výstavbou nového 
nádraží v lokalitě mezi ulicí U 
Mostu a řekou Rokytnou. V rám-
ci projektu bude vybudováno 
celkem 9 odjezdových a příjezdo-
vých stání, 6 odstavných stání pro 
autobusy, parkoviště pro 15 os. 
automobilů, odstavná místa pro 
jízdní kola  a základní sociální 
zařízení pro cestující a řidiče.

V centru města budou po 
zahájení provozu terminálu pro 
autobusovou dopravu vyhrazeny 
jen zastávky pro nástup a výstup, 

dvě ve směru do města a tři v ob-
ráceném směru, situované podél 
procházející státní silnice. Vlastní 
plocha náměstí bude koncipována 
jako klidová – oddechová zóna 
pro chodce. Do zóny bude umož-
něn vjezd pouze vozidlům záso-
bování a technické obsluhy. Dále 
zde budou vytvořena parkovací 
stání pro osobní automobily.  

Díky přesunu autobusového 
nádraží z centra města bude 
umožněna realizace navazujících 
projektů revitalizujících celé 
centrum města. V dnešní době 
jsou již připraveny projekty řešící 
veřejná prostranství, komunikace 
a odstavné parkovací plochy na 
samotném hlavním náměstí města 
i okolních ulicích. /abé/

VYRÁBÍTE MÍSTNÍ NEBO 
REGIONÁLNÍ PRODUKT?

Zabýváte se košíkářstvím, kovářstvím, drátkováním, háčková-
ním, keramikou, výrobou dřevěných produktů, zpracováním 
zemědělských produktů, vinařstvím, včelařstvím nebo jinými 
řemesly a zajímavými činnostmi? 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nabízí zpracovatelům, 
výrobcům a provozovatelům služeb na Znojemsku (zejména 
v území působnosti místní akční skupiny) spolupráci a možnost 
zviditelnění prostřednictvím propagačních materiálů, výstav
a prezentačních akcí reprezentující na území Znojemska.

Pro potřeby připravovaných aktivit Vás prosíme o kontakt a infor-
mování o vaší činnosti či výrobě. Kontaktovat nás můžete 
prostřednictvím e-mailu, osobně i telefonicky, poštou. Informace
o činnostech a produktech budou rovněž součástí interní data-
báze, která umožní vzájemnou užší spolupráci a informovanost. 

Informace o vás by měly obsahovat: • název (právnické nebo 
fyzické osoby), právní forma • kontaktní osoba • IČ (pokud máte 
registrovanou živnost) • adresa, telefon, e-mail, webové stránky
• oblast podnikání a popis vaší činnosti • fotografie produktů •  
případně vaše vlastní propagační materiály, vizitky apod.

Informace zasílejte do 31. 8. 2010
Kontaktujte nás: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, 
Palackého 57, 672 01 M. Krumlov, e-mail: office@zivepomezi.cz, 
tel: 515 230 240, 607 179 049, www.zivepomezi.cz

Terminál ulehčí dopravě

PALIVOVÉ
DŘEVO

PALIVOVÉ
DŘEVO

v délkách 25, 33, 50, 100 cm
tel.: 731 157 034

LEISSER - HOLZ, spol. s r. o.
Jiřice u Miroslavi 148
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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.

SLEVA 10%
na ztracené bednění

a komínové tvárnice

$ Finanční poradna
Vážení čtenáři, nová rubrika „Finanční poradna“ bude jednou měsíčně 
přinášet odpovědi na vaše dotazy finančního charakteru. O advokátní 
poradnu pana JUDr. Mattese samozřejmě nepřijdete, poradny bude-
me pravidelně střídat. Autorem dnešní poradny je konsultant v oblasti 
osobních financí Tomáš Sobotka a kontaktovat ho můžete na telefonním 
čísle: 608 680 322 nebo na e-mailu: tomas.sobotka@partners.cz

Finanční gramotnost JINAK
Finanční gramotnost je třeba zvyšovat, bez ohledu na věk a bez ohle-

du na ekonomickou situaci rodiny. Osobní nebo rodinné finance jsou 
oblastí, se kterou se běžně setkáváme všichni. Doby, kdy mzda byla vy-
plácena na ruku a povinné ručení měla na starosti pouze jedna instituce, 
jsou už pryč. Pojmy jako bankovní účet, hypotéka, stavební spoření či 
pojištění jsou pojmy, se kterými se setkáváme téměř na každém rohu 
prostřednictvím reklam či obchodních zástupců finančních společností.  
Český trh postupně kráčí k západním principům ve kvalitě a variabili-
tě produktů. V čem ale Češi mají velké mezery, jsou právě znalosti a 
orientace v základních otázkách osobních financí. Proto jsem pro Vás 
ve spolupráci s našimi analytiky společnosti Partners  připravil projekt 
Finanční gramotnost JINAK. Zaměříme se na základní oblast osobních 
financí a poskytneme informace na aktuální témata.  Vaše dotazy a při-
pomínky můžete posílat na email tomas.sobotka@partners.cz.

Ministerstvo financí chce rychlým a radikálním omezením státní 
podpory stavebního spoření dosáhnout úspory minimálně 6 mld. Kč už 
v roce 2011.  Otázkou je, jaký dopad tento počin bude mít na stávající 
smlouvy a jak se změní výnosnost tohoto oblíbeného a hojně rozšířeného 
produktu. Stát chystá změny ve stavebním spoření a to snížení státní 
podpory na polovinu.  Co mám udělat se svým stavebním spořením? 

V současné době je státní příspěvek na stavební spoření 15 % z část-
ky maximální roční úložky 20.000 Kč, tedy maximálně 3.000 Kč roč-
ně. Doba spoření je minimálně 6 let u nových smluv (u smluv od 1.1. 
2004).  Po změně bude snížen příspěvek na 1.500 Kč. U starších smluv 
s vyšším státním příspěvkem na 2.250 Kč.

 Úročení vkladů je u většiny stavebních spořitelen 2 % p. a., se zapo-
čítáním státní podpory je efektivní výnos okolo 6 % ročně se zohledně-
ním poplatků. Po zavedení plánovaného „zdanění“ stavebního spoření 
bude vycházet toto stavební spoření s výnosem 3,3 % v závislosti na 
stejných poplatcích a úročení vkladů konkrétních stavebních spořite-
len.  Pokud tedy máte stavební spoření, které běží, pokračoval bych do 
konce vázací lhůty. Pokud ho zrušíte předčasně, přijdete zpětně o státní 
podpory, které jsou již připsané. Nově uzavírat stavební spoření však 
nebude již tak výhodné. Stále však zůstává zajímavým produktem pro 
konzervativní střadatele.  

Závěr: Již běžící stavební spoření za účelem zhodnocení prostředků 
nedoporučuji rušit, avšak pokud uplynula doba 6 let a peníze potřebu-
jete použít,  můžete spoření ukončit. U českých politiků však nikdy ne-
víme, jak vážně myslí své záměry, a také záleží na tom, zda podlehnou 
tlaku stavebních spořitelen. Proto nemá cenu předčasně panikařit, ale 
je dobré počítat se všemi variantami.

Bentonit - závažné pochybení úředníka je předkládáno jako zamítnutí odpisu
V posledních dnech se na mne 

obrátilo několik občanů města 
s dotazem, co bude naše sdru-
žení dělat, když odpis zásob byl 
zamítnut a na Réně se bude zase 
těžit. Abychom zamezili šíření 
těchto nepodložených zpráv, po-
kusíme se  tyto informace uvést 
na pravou míru.

Jak jsme již dříve oznámili, 
rada města nechala na základě 
naší petice odbornou firmou 
vypracovat návrh na odpis zásob 
bentonitu na Réně. Tento doku-
ment pak postoupila v červnu 
Odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Ivančicích 
k dalšímu řízení ve věci návrhu 
na odpis. Vedoucí tohoto odboru 
tak dostal prakticky na zlatém 
podnosu předloženy zcela legi-

timní důvody pro odpis zásob, o 
nichž nejen on, ale i  mnozí další 
dlouho tvrdili, že neexistují (pro 
osvěžení paměti doporučuji pře-
číst zápis z jednání zastupitel-
stva města ze dne 12. 3. 2009). 
Proto nás ani moc nepřekvapilo, 
že návrh na odpis byl na minis-
terstvo průmyslu sice podán,
ale špatně a potají.

Ve sdělení ministerstva prů-
myslu  je uvedeno, že návrh není 
předložen v souladu se zákonem 
(organizace, která vlastní těžební 
práva má zajistit úplnost návrhu) 
a nelze o něm rozhodnout. Od-
pis zásob tedy nebyl zamítnut, 
ale nemohl být projednán pro 
pochybení úředníka, který návrh 
předložil. U dlouholetého a tak 
zkušeného úředníka státní sprá-

vy, jakým ing. Halúzka zcela 
určitě je, snad ani není možné 
věřit tomu, že by neznal příslušná 
ustanovení horního zákona, podle 
kterých měl postupovat. 

A proč potají? Zastupitelé na 
výše uvedeném zasedání, o kte-
rém bude na konci ještě jednou 
řeč, pověřili radu města jednat 

s firmou o odkupu těžebních práv 
a o podmínkách vstupu města do 
společnosti. Rada města proto 
zcela logicky v lednu letošního 
roku schválila usnesení, podle 
něhož návrh na odpis měl být po-
dán po předchozím souhlasu za-
stupitelstva města. Toto usnesení 
ale uspěchaným a nepřipraveným  

podáním návrhu nebylo dodrže-
no. Otázka „Proč?“ zůstává.

Pro nás se touto hrou na odpis 
nic nemění, pokračujeme v práci 
na obnově divadla, která se docela 
úspěšně rozbíhá, starostovi města 
jsme poslali otevřený dopis a sa-
mozřejmě budeme požadovat, aby 
návrh na odpis byl podán znovu,

a tentokrát už podle zákona.
K tomu, aby se celou věc po-

dařilo dotáhnout do úspěšného 
konce, jsou důležité dvě věci. Tou 
první je doplnění návrhu na odpis 
zásob. Podle informací, které 
jsme si z ministerstva průmyslu 
vyžádali, organizace vlastnící 
těžební práva má pouze zajistit 

správnost údajů o ložisku, není 
tedy vyžadován její souhlas, jak 
bylo mylně uváděno.

Druhým a neméně podstatným 
krokem je pak změna jednání 
zastupitelstva v této věci. Nelze 
pracovat na odpisu zásob, a sou-
časně s tím vyjednávat s firmou o 
nájemní smlouvě či podmínkách 
vstupu města do společnosti. 
Zastupitelé by měli učinit zcela 
zásadní rozhodnutí o tom, zda tě-
žit, či ne. Odpověď na tuto klíčo-
vou otázku sice nemůže ovlivnit 
rozhodnutí ministerstva průmyslu 
o odpisu, ale toto čistě politické 
usnesení by bylo nejen jasným 
signálem směrem k občanům 
města, že na Réně těžit nechceme 
a ani v budoucnu chtít nebude-
me, ale může také podstatným 

způsobem změnit vyjednávací 
pozici města při jednání s firmou 
o odpisu, které zcela jistě nebude 
procházkou růžovým sadem.

Na závěr si v této souvislosti 
dovolím jednu poznámku týka-
jící se již zmiňovaného zasedání
zastupitelstva. Na něm jsme jako 
reálnou možnost odpisu navrho-
vali variantu odkupu těžebních 
práv. Pokud by v současnosti 
město vlastnilo těžební práva, 
odbor životního prostředí by po-
dal návrh na odpis zásob, jehož 
správnost a úplnost by potvrdilo 
město jako vlastník těžebních 
práv. Šanci navrhnout odpis tím-
to způsobem jsme bohužel zcela 
zbytečně nevyužili.

Za občanské sdružení Marsilka
Petr Husár, Řeznovice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Jižní Morava pomůže 
postiženým povodněmi
/Kraj/ Radní ve čtvrtek schválili návrh finanční pomoci ve výši 

600 tisíc korun Libereckému a 400 tisíc korun Ústeckému kraji. Dále 
schválili dotaci ve výši 50 tisíc korun Diecézní charitě Brno, která ve 
spolupráci s krajem organizuje humanitární pomoc a nasazení dobro-
volníků. Kraj přispívá charitě na související náklady (pohonné hmoty, 
ochranné pomůcky, stravování). 

Jihomoravský kraj inicioval vyslání dobrovolníků pro psychosociál-
ní pomoc a dále pro likvidační a úklidové práce v počtu 27 a 45 osob. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje je na vyžádání připravena 
poskytnout techniku a pracovníky podle konkrétních požadavků Ústec-
kého a Libereckého kraje. Dále Jihomoravský kraj nabízí postiženým 
regionům poskytnutí speciálního přípravku proti komárům (Vectobac 
12 AS), jehož využití bude konzultováno odborníky z hygienické služ-
by podle konkrétních podmínek na místě. O pomoci bude jednat také 
nejbližší schůze Zastupitelstva Jihomoravského kraje.                   /abé/

Švédové v Brně neuspěli 
Před 365 lety odrazili obránci Brna pod vedením plukovníka Jeana 

Louise Raduita de Souches rozhodující útok dvacetinásobné švédské 
přesily a přiměli tak Švédy ukončit obléhání města. Hrdinný postoj 
brněnských obránců, duchovně posilovaných rektorem jezuitské koleje 
Martinem Středou, proslavil město a jeho obyvatele po celé tehdejší 
Evropě. Zásluhy Brňanů následně ocenil i císař Ferdinand III. řadou 
privilegií, včetně daňových úlev a povýšení městského znaku.

Výročí odražení hlavního útoku Švédů na obležené Brno v roce 1645 
- jednoho z nejvýznamnějších vítězství dosažených na našem území,
si připomněli také představitelé Jihomoravského kraje.                 /abé/

/Hlína/ Zastupitelstvo obce 
Hlína připravuje výstavbu urno-
vé stěny na místním hřbitově. 
Záměrem je zřídit až 20 míst na 
ukládání uren.

V každé schránce by měl být 
prostor pro 6 uren a pamatuje 

se i na ukládání kytic a svící. 
Zatím není rozhodnuto, zda 
tato místa budou pronajímána 
obecním úřadem či nabídnuta 
k prodeji. Předběžné náklady na 
vybudování byly vyčísleny na 
450 tisíc korun.         Petr Sláma

Výstavba urnové stěny

Na Vysočině dokončili 
první etapu obnovy alejí
Po třech měsících práce skonči-

la první etapa projektu Revitaliza-
ce alejí. Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny uspěla v Regionál-
ním operačním programu Jihový-
chod s pilotním projektem, který
v několika etapách může pomoci 
až desítkám alejí v regionu. 

„Letošní drsná zima se vý-
razným způsobem podepsala na 
poškození dřevin, v důsledku 
to znamenalo, že jsme museli 
vykácet, po dohodě s odborníky, 
o něco více stromů, než jsme plá-
novali,“ informoval Aleš Fučík, 
náměstek Krajské SÚS.

Další revitalizace alejí kolem 
krajských komunikací je v plánu 
na podzim - v období vegetačního 
klidu. Krajská správa a údržba 

silnic Vysočiny opět požádá o spo-
lufinancování ROP Jihovýchod. 
V tuto chvíli je aktuálních dalších 
devět projektů týkajících se všech 
okresů Vysočiny.  Péče o aleje 
bude pokračovat i v příštím roce.

„Máme zájem na tom, aby 
dřeviny v blízkosti silnic neo-
hrožovaly běžný silniční provoz 
ve svém bezprostřední okolí, 
ale jsme si vědomi, že zdravotní 
stav vegetace ovlivňuje i hustota 
silniční dopravy. Pokud jsme 
schopni péči o dřeviny zajistit 
za podpory evropských fondů a 
navíc tak vytvořit i nová pracovní 
místa, má tato aktivita nediskuto-
vatelný význam,“ uvedl náměstek 
hejtmana kraje Vysočina pro ob-
last dopravy Libor Joukl.     /abé/

Kraj opraví secesní vilu
Krajští radní odsouhlasili prá-

ce na obnově významné secesní 
památky - vily rodiny Löw-Beerů 
v Drobného ulici v Brně. 

Vila rodiny podnikající v mi-
nulosti v textilním průmyslu je 
na pozemku sousedícím s vilou 
rodiny Tugendhatů, jejíž rekon-
strukci zahájilo statutární město 
Brno. Objekt je nyní ve vlastnic-
tví Jihomoravského kraje a pro-

zatím slouží jako sídlo jednoho 
školského zařízení.

Po dokončení rekonstrukce 
vily zde má být instalace posky-
tující obecné informace o secesi 
a moderně a o životním stylu na 
přelomu 19. a 20. století, počítá 
se také s expozicí přibližující 
rozvoj brněnského textilního prů-
myslu, jehož byli Löw-Beerové 
významnými představiteli.  /abé/

/Čučice/ Zastupitelé Čučic ur-
čili na svém posledním veřejném 
zasedání počet členů v novém za-
stupitelstvu. Pro volební období 
2010-2014 bude místní občany 
reprezentovat devět zástupců.

Čučičtí zastupitelé také projed-
návali  územní plán obce. Starosta 
obce Martin Jacko uvedl, že plán 

byl v souladu se zákonem před-
ložen veřejnosti  k nahlédnutí po 
dobu 30 dnů jak v elektronické, 
tak v tištěné podobě a 26. červen-
ce proběhlo jeho veřejné projed-
nání. Vzhledem k tomu, že jeho 
schválení nebránily žádné zákon-
né překážky, byl zastupitelstvem 
obce  schválen.           Petr Sláma

Do budoucna povede 
obec devět zastupitelů

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE
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Poslední červencovou noc se 
uskutečnil v Dobřínsku ve ven-
kovním areálu kulturního domu již 
třetí ročník Bílé letní noci, na které 
byl hlavní hostem Petr Bende. 

Ptali jsme se hlavních organizá-
torů Petra a Karla Kameníkových.

Jak se celá akce povedla?
Letošní bílá noc se opravdu 

vydařila, vyšlo nám počasí, ze 
kterého jsme měli od rána trochu 
strach, a večer přišlo téměř 600 
lidí, za což jim patří velký dík, 
protože i oni přispěli k tomu, 
abychom mohli přímo na místě 
předat šek na částku 57.700 Kč 
Patriku Heroutovi, který je po 
vážné dopravní nehodě připou-
tán na invalidní vozík a tuto část-
ku využije na přestavbu domu
na bezbariérový. 

Co jste na letošním ročníku 
návštěvníkům nabídli?

Samozřejmě největším tahá-
kem byl Petr Bende, dále zde vy-
stoupila skupina Stone, ve které 
oba dva působíme, a celý večer 
skvěle doplňoval DJ Thomas. Ce-

lým programem provázela Alena 
Kusáková z radia Blaník.

Akce by se rozhodně nepodaři-
la bez partnerů a lidí, kteří celou 
akci finančně podpořili, a také 
mediálních partnerů, ke kterým 
patřilo i Zrcadlo. Touto cestou by-
chom jim chtěli ještě jednou po-
děkovat. V neposlední řadě patří 
velký dík i lidem, kteří se na akci 
jakkoliv podíleli a pomáhali nám.

Oba působíte v kapele Stone, 
která na akci také vystupovala, 
představíte se nám? 

Jsme hudební skupinou pro 
každou příležitost, vystupujeme 
na veřejných akcích, jako jsou ple-
sy, hody, ale také na soukromých. 
Náš repertoár se snažíme neustále 
rozšiřovat a troufáme si říct, že 
si každý přijde na své. Skupina 
Stone vznikla v roce 2002, ale 
v pětičlenné sestavě hrajeme od 
ledna 2008. Více o nás se můžete 
dozvědět na našich internetových 
stránkách www.skupinastone.cz. 
Tam najdete fotky z jednotlivých 
akcí, ale i termíny a místa, kde

nás můžete vidět.
A poslední otázka. Co příští 

rok a Bílá letní noc?
Už teď máme v hlavě čtvrtý 

ročník, výtěžek by měl opět 
putovat na charitativní účely. Sa-
mozřejmě vše záleží na tom, jestli 
se nám podaří sehnat potřebné 
sponzory, bez kterých by to ne-
šlo. Pokud ale vše vyjde, mají 
se návštěvníci příštího ročníku 
opravdu na co těšit.

Jeden z partnerů III. Letní bílé 
noci GE Money Bank vyhlásil 
přímo na akci tipovací soutěž. 
Otázka zněla: Kolik klientů 
má krumlovská pobočka? Zde 
jsou účastníci, jejichž tipy byly 
nejpřesnější a pro které jsou 
přímo na pobočce v Moravském 
Krumlově připraveny k vyzved-
nutí zajímavé ceny: Hájek Lukáš, 
Hrubšice, Janečková Petra, Bud-
kovice, Jelínek Martin, Rybníky.

Na Bílé letní noci zahrál Petr Bende a kapela STONE

Kauza Besední dům bude pokračovat
Vážení čtenáři Zrcadla, dovolte mi ještě několik vět, navazujících na 

můj článek týkající se Besedního domu v Ivančicích. Článek vyvolal 
zájem řady ivančických občanů i ivančických rodáků, o čemž svědčí 
týden zaplněná paměť mého mobilu i řada povzbuzujících telefonátů, 
osobních poděkování a vyjádření podpory.

Ze zápisu z rady města víme, že provoz Besedního domu je dočasně 
zajištěn pronájmem na dobu určitou. Jedná se tedy o odklad do období 
po podzimních komunálních volbách, s tím, že o osudu jedinečného 
kulturního centra v Ivančicích rozhodne nové vedení města, vzešlé z 
podzimních voleb. Bude tedy dobře si zapamatovat, kdo prodej Besed-
ního domu připravoval a připravuje.

V minulém čísle Zrcadla reaguje na můj článek paní Jana Heřma-
nová. Prohlašuji, že jsem neměl nejmenší úmysl hodnotit užitečnou 
práci Střediska volného času. Ostatně pozorný čtenář ví, že kritizovaná 
věta byla citací ze zápisu z jednání městského zastupitelstva a autorem 
sporné věty byl někdo jiný, než autor článku. Vím, že Besední dům měl 
svůj pohnutý osud před rokem 1999 - špatný prodej, špatný pronájem, 
zpětné vykoupení za mnohem vyšší cenu atd. atd.

Snažím se pochopit, že tyto zkušenosti vedly tehdejší vedení města 
k rozhodnutí pronajmout Besední dům SVČ, organizaci financované 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jistě, působení SVČ vedlo ke stabi-
lizaci příjmů z pronájmu Besedního domu. Přesto SVČ do Besedního 
domu nepatří. Ve městě byly a jsou jiné budovy, kde může SVČ rozví-
jet svoji záslužnou činnost. Argument, „kolik se sjíždělo do Besedního 
domu pracovníků z celé republiky“, nemůže obstát vedle toho, kolika 
občanům Ivančic nebylo umožněno využívat Besední dům k účelu, ke 
kterému jej naši předkové postavili.

A na závěr ruku na srdce, paní ředitelko, zřídit tělocvičnu z repre-
zentační „dvojky“ ve městě, kde máme sportovní halu, u škol tělo-
cvičny, Sokolovnu, Orlovnu, řadu venkovních sportovišť, by mne
nenapadlo ani v nejdivočejším snu.                   Ing. Antonín Moravec
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HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

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

HOSTINEC U JABLÍČKA
Ivančice vždycky obklopovaly půvabné vesničky, které se, jak se va-

lila historie, staly pomalu a nenápadně jejich městskými části. Jednou 
z nich jsou i Letkovice. Obec, která již drahná léta hrdinně odolává 
mlsným vodám řeky Jihlavy. Ale co by to bylo za vesnici, která by 
dobrého hostince neměla. A hle, Letkovice mají dva a jednu vinárnu.
Já dnes letmo zmíním jednu z nich. Pro rozmlsané měšťáky je to mož-
ná putyka IV. cenové skupiny. Pro místní a znalce historie, zejména fil-
mové, je to pozoruhodný objekt se zajímavou historií a pozoruhodným 
kouzlem. Jistě si vzpomenete na slavný film Náš dědek Josef. V tomto 
filmu vytvořil jednu z vedlejších rolí, otcovraha, Josef Kemr. A jestli-
pak víte, kde byla natočena slavná scéna, v ní se nechá vyprovokovat
k akci kamarády z mokré čtvrti ? Ano hádáte správně. Právě v Letkovi-
cích, v hospodě U Jablíčka.

Luxus zde nehledejte. Dokáží však načepovat dobré pivo, Starobrno 
a točenou limonádu. Dá se zde v klidu odpočinout po práci na zahrádce 
či po turistickém výšlapu nebo jen tak srkat pivo a sledovat poklidnou 
náves v letním vedru a vzpomínat na časy, kdy zde vládl selský stav. Je 
zde poklidno. Snad proto se zde rádi zastavují i cyklisté po namáhavé 
jízdě po březích Jihlavy. I mě několikrát zachránila před smrtí žízní
po pěší dobyvatelské výpravě na hrad Templštýn. Proto ji mám tak 
rád a nedám na ni dopustit. Třeba je trochu ošuntělá.          Petr Sláma

Do našich kulturních domů, tě-
locvičen a na náměstí přijede IV. 
ročník „Malého festivalu loutky“ 
a vrátí tak nejednoho rodiče do 
dětských let a rozjásá spoustu 
těch nejmenších diváků.  V letoš-
ním roce odehraje 16 souborů ve 
44 obcích 55 představení. To vše 
absolutně zdarma. 

Festival loutek bude slavnostně 
zahájen již v úterý 25. srpna 2010 
v Knížecím domě v Moravském 
Krumlově, za účasti všech diva-
delních souborů a představitelů 
participujících mikroregionů, orga-
nizátorů a za účasti generálního 
partnera Skupiny ČEZ. 

Festival odstartuje svým 
parádním představením „O ry-
tíři Bojanovi“ divadelní spolek 

BEZGEST a to od 18.00 hodin 
v kinosále v Moravském Krum-
lově. Paralelně s ním se již budou 
odehrávat představení v Okarci
a Slavěticích.

Festival se letos rozšířil z mik-
roregionů Moravskokrumlovsko 
do dalších mikroregionů na Br-
něnsku, Znojemsku a Třebíčsku. 
Proběhne ve dnech 25. až 31. 
srpna.  Letošní ročník festivalu je 
dále obohacen o kejklíře,  muzi-
kanty a jedinečnou výstavu lou-
tek, která bude k dispozici všem 
zájemcům v Knížecím domě 
v Moravském Krumlově.

Bližší informace o termínech a 
místech plánovaných představení 
naleznete na webových stránkách 
www.moravskokrumlovsko.cz.

Malý festival loutky
na Vysočině a jižní Moravě

Zlomyslný trpaslík, zvaný od-
borně šotek, je pohromou všech 
novin i elektronických médií. Rád 
přehazuje písmena i slova. Miluje 
různé žerty a přidělává vrásky na 
čele všem šéfredaktorům. 

Jeden obzvláště podařený, od-
bornou trampskou veřejností zva-
ný též kanadský, se mu tentokrát 
podařil na oficiálním ivančickém 
webu. Málem posunul termín 
komunálních voleb na neurčito. 
Zlomyslně si pohrál se dny a daty. 
Výsledek byl pozoruhodný. Ter-
mín podání kandidátních listin na 

MěÚ Ivančice měl být do čtvrtka 
10. srpna 2010. Ne, že by 10. 
srpna letos nebylo, ale ono bylo 
úterý. Naštěstí je v Ivančicích 
dostatek všímavých občanů, kteří 
web pravidelně sledují a na trpas-
líkovy lumpárny včas upozornili. 
Chyba v údaji byla po mailovém 
upozornění opravena.

Zdroj z radnice tvrdí, že ne-
jmenovaný funkcionář nařídil 
dokonce revizi všech kalendářů. 
Člověk nikdy neví. On se nám 
ten říjen blíží. Nebo, že by to byl 
listopad?                   Petr Sláma

Zlý šotek řádil na webu
ivančického portálu

Když jsem v šedesátých letech 
minulého století studoval v Praze, 
všichni spolužáci záhy věděli, že 
mým rodným městem jsou milo-
vané Ivančice. Po večerech jsem 
je seznamoval s historií, rodáky, 
přírodou kolem Ivančic.

Řada z těchto spolužáků poz-
ději Ivančice  navštívila a při této 
návštěvě jsme vždy zavítali do 
Moravského Krumlova na Epo-
pej. Pro všechny to bylo první 
setkání s ivančickým rodákem 
Alfonsem Muchou.

Do Moravského Krumlova jsem 
v pozdějších letech dovedl řadu 
turistů, přátel a známých. Nikoho 
tehdy ani ve snu nenapadlo, že by 
Epopej mohla být někde jinde, než 

v Krumlově na zámku.
Při studiích v Praze v letech 

Pražského jara jsem měl to štěs-
tí, že jsem se ve studentských 
klubech na Strahově seznámil 
se spisovatelem Jiřím Muchou, 
synem malíře Alfonse. Nepře-
hlédnutelná osobnost se zají-
mavým životním osudem. Jeho 
kniha Studené slunce se stala 
největší literární událostí roku 
1968. Byl to on, kdo věnoval 
Ivančicím řadu obrazů. Měl 
jsem to štěstí, že jsem byl i v 
jeho malostranském bytě. Nic 
zajímavějšího jsem od té doby 
neviděl. Pan Jiří by nikdy nedo-
pustil ani jen debatu o přesunu 
Epopeje někam jinam. Škoda, 

že už nemůže být mezi námi.
A tak usilujme o zachování 

Epopeje v Krumlově i za Jiřího 
Muchu. Praha ve skutečnosti o 
Epopej nikdy nestála a nestojí. 
Pro normálního Pražáka je dobře,
že je tam, kde je, pro uměleckou 
avantgardu to není umění, pouze 
pro několik vysokých pražských 
úředníků se Epopej stala ru-
kojmím pro vlastní zviditelnění.

Podporujme tedy město Mo-
ravský Krumlov, jak každý nejlíp 
umíme. Nejen z důvodů morál-
ních-bez Moravského Krumlova  
by už Epopej neexistovala, ale
z důvodu, že tam prostě patří.

Na závěr pár slov k vedení 
radnice v Moravském Krumlově. 

Nechci, aby vyzněla tak, že chci 
„učit orla lítat“. Asi bylo chybou 
se zbavovat zámku.

Vím, o jakou zátěž se pro měs-
to jednalo. Ostatně i mé rodné 
Ivančice takové chyby udělaly 
(Besední dům, slavný železniční 
viadukt..) Proto by bylo dobře 
využít současný obrovský zájem 
veřejnosti pro navrácení zámku 
do majetku města. Následně 
připravit projekt na jeho využití, 
rekonstrukci a pro projekt získat 
finanční prostředky, např. z Ev-
ropské unie. Kam jinam by EU 
mohla v našem regionu finance 
nabídnout?

Ing. Antonín Moravec, předseda 
Klubu českých turistů v Ivančicích

Ještě jednou k Epopeji
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Jezdec Valentino Rossi
na divadle Na Hlíně?

Kdo zavítal v neděli 8. srpna do přírodního divadla na Hlíně, rozhod-
ně nelitoval. I když počasí ještě krátce před 15. hodinou hrozilo deš-
těm, nakonec se vyjasnilo a slunce mezi stromy ozařovalo nádhernou 
scénu, kde se odehrával děj muzikálu ,,Nejkrásnější válka“.

Byl to pěkný a působivý zážitek, kdy srdce příznivců divadla musela 
zaplesat! Vynikající scéna, kroje, doplněno vynikajícími výkony herců. 
Jmenovat jednoho a opomenout druhého, to by bylo urážkou celého diva-
delního souboru. Vždyť i ty předškolní děti si získaly sympatie a přízeň 
diváků, když  poprvé s desporty v rukou hrály a zpívaly jako zkušení her-
ci. O budoucnosti divadelní tradice na Hlíně se není třeba obávat. Jedineč-
ná jsou pěvecká vystoupení herců a hereček, jejich zpěv je nádherný, snad 
i dokonalý. Mnoho diváků po premiéře se ptalo, zda-li to není z plejbeku. 
Přeplněné hlediště se nadšeně bavilo a každou chvíli přerušovalo vystou-
pení salvami smíchu a potleskem. Před takovým publikem, to se to hraje. 
Však to bylo na hereckém ansáblu znát, hráli jako z partesu.

Hlediště doslova praskalo ve švech, prodalo se přes 500 vstupenek pro 
dospělé a 90 dětských. Kolik přišlo diváků ze dvou nesehraných předsta-
vení, se nepočítalo. V hledišti byli přítomní divadelní příznivci, důchodci 
z Opatova, kteří nelitovali toho, že přijeli. Byli velmi spokojeni hrou, 
hereckými výkony, atmosférou a nádherným prostředím. Příští rok sem 
zavítají znovu a místní ochotníky budou, jak slíbili, propagovat ve svém 
okolí. Závěrečná „děkovačka“ neměla konce a diváci nadšeně tleskali
a tleskali a herci znovu a znovu přidávali písně, které ve hře již zazněly. 

Závěrečnou a příjemnou tečkou divadelní slavnosti byl nakonec 
senátor p. Tomáš Julínek, když místním ochotníkům předal ocenění 
nadace ,, Dobrá chvíle“ - šek na 10.000 korun. Mimochodem, pan
senátor byl přítomen již na premiéře 4. července.

A proč ten nadpis? Na lavici v hledišti se objevily dvě rezervace s ná-
pisem Valentino Rossi. Opozdilci, kteří marně hledali místo k sezení, se 
podivovali, zda-li sem nezavítá známý motocyklový šampion. Ne, neza-
vítal. Na vyhrazená místa se usadila mladá děvčata.  Jaroslav Vašulín

Co se děje s počasím?
Prudké změny denních teplot, přívalové deště, nověji bleskové po-

vodně, utopení lidé, obrovské materiální škody. Byly takové pohromy i 
dříve? A byly tak časté? Otřesné záběry v televizi ukazují pohromy, ale co 
ve skutečnosti prožívají postižení obyvatelé vesnic, je daleko otřesnější.

V Ivančicích máme tři řeky, ale také velkou výhodu, že na Jihlavě 
jsou dvě přehrady, které mohou zachytit příval od Třebíče nebo z Čes-
komoravské vrchoviny. Na dalších řekách taková možnost není, ale 
regulace řek v Ivančicích zatím zabránila vylití do města.

Ve 30. týdnu došlo k prudkému poklesu denních teplot. Naříkali 
jsme na parna k 35 °C, a koncem týdne došlo k poklesu pod 20 stupňů. 
První větší déšť přišel v noci a během soboty 7. 8., kdy napršelo kolem 
55 mm, což je 10 % celoročního množství.

Údaje o průtocích řek jsou sledovány monitorovacími stanicemi. 
Pro řeku Jihlavu lze použít údaje ze stanice Mohelno, pro Oslavu 
v Oslavanech. Pro Rokytnou v Moravském Krumlově, a jak to vypadá 
v Ivančicích, ukazují údaje ze stanice v blízkosti Ivančického viaduktu. 
Uvádíme údaje v m3 vždy v 5.00 hodin:
Datum:  6. srpna 7. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna
Jihlava/Mohelno 5,9. 16,0 16,0 15,6 19,8 
Oslava  4,3 29,4 85,1 37,4 27,6 
Rokytná 2,16 3,92 16,68 9,45 není údaj
Jihlava/Ivančice 12,56 52,8 115,4 66,6 56,94

Z údajů je patrno, že odtok z přehrady byl stejnoměrný, mírné zvý-
šení 10. 8. nehraje žádnou roli. Podle průtoku jsou stanoveny stupně 
povodňové aktivity. Na Oslavě byl vyhlášen 8. srpna 3. stupeň, tj. 
ohrožení. Ve stejný den bylo u Rokytné dosaženo 1. stupně, tj. bdělost. 
V Ivančicích 8. 8. pohotovost, 9. 8. bdělost. Během 10. 8. mírný pokles 
k 52 m3/sec. Průměrný průtok pod Ivančicemi je kolem 11,3 m3/sec.

Údaje o průtocích na řekách najdete na internetu pod heslem Stavy a 
průtoky na vodních tocích, na vodohospodářském informačním portá-
lu, kde jsou také údaje o vodním stavu na řekách v cm.             Jiří Široký

Přijďte si zabubnovat
a vytvořit český rekord

/Moravský Krumlov/ Víkend plný afrických bubnů, tance a skvělé 
zábavy pod názvem DJEMBE MARATHON se blíží. Od pátku 20. 
srpna do neděle 22. srpna se v areálu zámeckého parku v Moravském 
Krumlově uskuteční žánrový festival africké a afroamerické hudby a 
tance. Za množstvím neznámých slov na plakátu se skrývají špičkové 
kapely, které zcela jistě přivedou návštěvníky do varu.

Třídenní porci zábavy odstartuje v pátek v deset dopoledne pade-
sátihodinový marathon hry na djembe za účasti komisařů z Agentury 
Dobrý den z Pelhřimova. „Základním kritériem djembe marathonu 
je nepřetržitá hra nejméně třech bubeníků po dobu nejméně padesáti 
hodin. Během marathonu může počet bubeníků narůstat, nikdy však 
nesmí být jejich počet nižší než tři. Ke hře lze použít jakýkoliv buben, 
jak jednostranný, tak oboustranný - nejlépe však djembe. Chtěl bych 
pozvat veřejnost nejen ke skvělé hudební produkci, k promítání do kina 
a k workshopům hry na djembe a afrického tance, ale také k bubnování 
na rekord. Kritických bude posledních 48 hodin :-).  Přijďte se pobavit 
a zkuste něco nového!“ zve na akci za pořadatele Marek Pečer.

Součástí festivalu je projekt DJEMBE PRO DĚTI. „Chtěli jsme hru 
na djembe přiblížit dětem i dospělákům v našem regionu. Oslovili jsme 
firmy a organizace a některé z nich věnovaly peníze na nákup originál-
ních djembe a samy také rozhodly, které dětské organizace po festivalu 
djembe dostanou. Upřímně, myslel jsem, že se nám podaří do projektu 
zapojit více firem, ale dnešní doba sponzoringu moc nenahrává. Těm, 
kteří pomohli, upřímně děkujeme a těm, kteří ještě pomoct chtějí - in-
formace jsou na www.djembe.alma.cz,“ dodává Marek Pečer.

Akce se koná i za deště. Při špatném počasí nezapomeňte pláštěnku.  
Denní program zdarma, vstupné na večerní produkci individuální. 
Bližší informace, program a aktuality k festivalu naleznete na webo-
vých stránkách: www.djembe.alma.cz. 
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K nejlepším mapám Moravy 
první čtvrtiny 19. století patří 
dílo Kryštofa von Passyho, pro-
fesora olomouckého lycea poli-
tických věd a církevního práva 
(Maehren und Österreichisch 
Schlesien), vydané v Brně roku 
1810. Passy využil měřických 
údajů brněnského astronoma 
Augustina Schindlera, měření 
Davidových a Liesganigových 
a jeho mapa byla považována 
za přesnější než Müllerova. 
Názvosloví je ovšem německé 
(Krumau), města jsou vyznačena 
stylizovanými signaturami a je 
připojen seznam krajů i tabulka 
astronomicky změřených bodů. 
Měřítko je cca 1:270 000.

Další kvalitní mapu Moravy 
v rukopise v letech 1809-1810 
dokončil, ale až v roce 1816 (a 
dále 1819 a 1839) v měřítku 
1:190 000 vlastním nákladem 
vydal úředník stavebního 
ředitelství v Brně Josef Jan 
Nepomuk Godhard Bayer. Ten 
dovedl zdařile využít vlastních 
astronomických měření i měření 
Davidových. Mapa (Karte des 
Maehr.-Schles. Gouvernements) 
je německá, obsahuje podrobný 
místopis, národnostní hranice a 
zákres rozšíření nářečí na Mo-
ravě. Terén je vyjádřen čárko-
váním. Je to jakýsi přechod ke 
šrafování, jež budí představu ob-
razu krajiny z ptačí perspektivy. 
Současníci rovněž považovali 
Bayerovu mapu za srovnatelnou 
s dílem Müllerovým.

Nezávisle na vojenském mapo-
vání bylo v Rakousku roku 1817 
založeno mapování a měření 
katastrální, vedoucí ke zříze-
ní nového daňového systému 

na základě zdanění pozemků. 
Nastává zcela nové období ra-
kouské civilní i vojenské karto-
grafie. Mapovalo se v měřítku 
1:2880 (1 palec = 40 sáhů), na 
Moravě a ve Slezsku v letech 
1824 a 1833-1836. Krumlovský 
katastrální plán (Katastral Plan 
der Gemeinde Stadt mährisch 
Krumau) je z roku 1825, kdy se 
ve městě uvádí (1834) 205 domů 
a 1442 obyvatel. To je označeno 
nápisem Stadt mähr. Kromau. 
Plán byl sice zhotoven roku 
1825 a litografován roku 1833, 
ale elaboráty stabilního katastru 
vešly na Moravě v platnost teprve 
roku 1851. Zatímco litografované 
listy byly černobílé, originály a 
tzv. císařské povinné exempláře 
(kopie originálů získané jejich 
propichováním) byly kolorovány 
podle katastrálních předpisů. 

Kolorovaný plán má vysokou 
estetickou úroveň, jeho barvy od-
povídají přírodě a skutečnosti.

Na polohopisu katastrálních 
map bylo založeno druhé vojen-
ské, tzv. františkovské mapování. 
To bylo v monarchii provedeno 
v letech 1807-1867, na území 
Moravy a Slezska na 146 listech 
pod vedením majora Filipoviče 
opět v měřítku 1:28 800 v letech 
1836-1841. Moravský Krumlov 
je na sekci 11 západního sloupce 
I, která byla mapována roku 1838. 
Původní sekce zůstaly v rukopise, 
jsou uloženy ve Vídni a přístupny 
na internetu. Jejich redukcí do 
měřítka 1:144 000 vznikla po 
roce 1842 tzv. (stará) speciální 
mapa, jež má pro Moravu a 
Slezsko 19 listů. Ty byly vydány 
tiskem roku 1844 (Special Karte 
der Markgrafschaft Maehren mit 
den Antheilen des Herzogthums), 
leží na listu XIII (Umgebungen 
von Brünn). Mapová kresba 
je jednoduchá a přehledná, ale 
obsahuje málo výškových bodů 
– v nejbližším okolí Krumlova 
není žádný, sv. Florián je sice 
uveden, ale není výškově určen. 
Výškopis je zobrazen Lehman-
novými sklonovými šrafami, ge-
neralizace polohopisu je značná. 
Dalším zmenšením (do měřítka 1:
288 000) vznikla mapa generální 
(General-Karte der Markgraf-
schaft Mähren mit den Anthei-
len des Herzogthums Schlesien 
nach der Spezialkarte reduziert) 
vydaná roku 1844 a pak ještě 
1857 a 1874. Rok vydání je na 
jednotlivých listech vždy uve-
den. Čtyři moravské listy mapy 
byly vykresleny už v roce 1843 
a z mědirytiny vytištěny v prvním 

vydání roku 1846. Další vydání 
jsou z let 1855, 1857, 1871, 1872 
a 1873. Krumlov (Mähr. Kromau) 
najdeme na moravském listu č. 
III. Město má oválnou signaturu, 
symbol pro zámek a poštu, kaple 
sv. Floriána je lokalizována jen 
značkou, bez pojmenování.

Na podkladech opravených 
map druhého vojenského ma-
pování byla v letech 1856-1868 
konstruována dvacetilistová 
mapa v měřítku 1:576 000, kte-
rou sestavil význačný rakouský 
vojenský kartograf generál Josef 
R. Scheda. Morava a Slezsko 
jsou zobrazeny na jejím III. listu. 
Výstižně generalizovaný výško-
pis je zde znázorněn šrafami.

Po zásluze jsou v dějinách 
moravské kartografie hodnoce-
ny mapy brněnského úředníka 
stavebního ředitelství Conrada 

Schenkla. Ten vydal v letech 
1841-1844 k šestisvazkové 
topografii Moravy G. T. Wol-
ného u knihkupce C. Winnikera 
v měřítku 1:194 000 osm map 
jednotlivých moravských a slez-
ských krajů (Die Markgrafschaft 
Mähren mit dem Herzogthume 
Schlesien in acht, die einzelnen 
Kreise darstellenden Blättern), 
mezi nimiž je jako sekce II i kraj 
Znojemský (Der Znaimer Kreis). 
Nomenklatura map je ovšem 
německá.

První zcela českou mapou Mo-
ravy, na níž je česky (pravopisem, 
který ještě užíval hlásky „w“ a 
někdy i dvojhlásky „au“) po-
psáno také jméno našeho města 
(Krumlow), je jednoduchá malá 
mapa Morawa a Slezsko (15 x 
28 cm, 1:2 100 000) významného 
českého obrozeneckého kartogra-
fa Václava Merklase z jeho Ma-
lého zeměpisného atlasu. Vznikla 
nejpozději roku 1845, ještě před 
dokončením atlasu (mapy totiž 
vycházely jednotlivě). Jen o rok 
později (1846) vytiskl Merklas 
pro Matici českou dokonalejší 
Malý příruční atlas, který má 
dvojnásobný formát a jehož mapa 
Morawa a Slezsko (1:1 500 000) 
je výtvarně zdařilejší.

Větší a mnohem podrobnější 
(69 x 47,5 cm, 1:480 000) je 
anonymní mapa Korunní země 
Morava a Slezsko, kterou vedle 
její německé verze vydali roku 
1850 brněnští knihkupci Ferdi-
nand Bušák a Bedřich Irrgang. 
Má ještě neustálené názvosloví 
(např. Rakčice), ale jméno naše-
ho města má už dnešní podobu 
– Krumlov. Jsou tu zakresleny 
hranice právě zřízených okresů 
a tabelován přehled politického a 
soudního rozdělení, což byl vlast-
ně důvod vydání mapy. Její dru-
há, málo známá edice je z roku
1863 pod názvem Morava a Slez-
sko. Krumlovské okolí je zde 
ochuzeno o Rakšice, snad proto, 
že tato obec byla v té době dočas-
ně spojena s Krumlovem.

Mapy druhého vojenského 
mapování se staly podkladem 
řady odvozených map, často 
s účelovým zaměřením. Taková 
je například měřítkem shodná 
(1:288 000) Mapa země Morav-
ské Aloise Vojtěcha Šembery, 
profesora české řeči a literatury 
na olomoucké a pak vídeňské 
univerzitě. Šembera svou mapu 
připravoval už od začátku čty-
řicátých let 19. století, vydat ji 
však mohl teprve roku 1863. 
Vzhledem připomíná (starou) 
generální mapu, výrazně však 
opravuje její názvosloví, i když 
má také ještě nedostatky a podle 
K. Kořistky značně rozmnožuje 
počet výškově změřených bodů. 
V kartografii Moravy má zcela 
zvláštní postavení. Naše město, 
označené správným názvem 
Krumlov, zařazuje Šembera 
podle signatury ve vysvětlivkách 
do skupiny sídel s 2000 až 4000 
obyvatel (v roce 1850 jich zde 
žilo 1744). Názvosloví mapy není 
dosud stabilizované. Výškopis 
je znázorněn Lehmannovými 
šrafami. Další vydání mapy ná-
sledovalo roku 1868, ale vydání 
označené letopočtem 1881 vyšlo 
ze zachovaných tiskových desek 
až v roce 1938.

První výškopisnou mapou 
Moravy s terénem zobrazeným 
metodou barevných vrstev je 

Höhenschichten-Karte von 
Mähren und Ö. Schlesien z roku 
1861 od českého kartografa 
slezského původu, profesora 
pražské techniky Karla Eduarda 
Kořistky. Moravský Krumlov, 
pojmenovaný německy Mähr. 
Kromau (s uvedením českého 
jména Krumlow v závorce) je zde 
prvně umístěn do vrstevnicového 
výškopisu.

Po neúspěchu druhého vojen-
ského mapování, jehož nedostat-
ky byly dokonce považovány za 
jednu z příčin porážky monarchie 
v prusko-rakouské válce v roce 
1866, bylo zahájeno třetí rakous-
ké vojenské (františko-josefské) 
mapování. Probíhalo v letech 
1869-1887, na Moravě a ve Slez-
sku se mapovalo 1876-1877. Na 
rozdíl od mapování předchozích 
bylo tentokrát zvoleno měřítko 
dekadické, a to 1:25 000. Pro mo-
ravskoslezské území vzniklo 42 
tzv. topografických sekcí, jejichž 
originály jsou jedenáctibarevné 
a jsou dnes uloženy v Mapové 
sbírce Univerzity Karlovy v Pra-
ze (zpřístupňuje je i internet). 
Označení moravskokrumlovské 
sekce původně znělo 9-XIV Tre-
bitsch, později 9-XIV Trebitsch 
4356/SO, od roku 1917 Trebitsch 
4356/4. Přesto, že název Mo-
ravského Krumlova je na mapě 
uveden pouze německy (Mähr. 
KROMAU), bylo krumlovské 
obyvatelstvo převážně české, 
správa města však dosud němec-
ká. Výškopis je znázorněn Leh-
mannovými sklonovými šrafami, 
vrstevnicemi a kótami. Poblíž 
kaple sv. Floriána je uvedena 
výška 310,9 m. Půdorys města je 
jasný a zřetelný. Fotografickým 
zmenšením mapového obrazu do 
měřítka 1:75 000 (pouze s malou 
generalizací) vznikla - tehdy jed-
nobarevná - speciální mapa. 

„Speciálka“ byla nejpopulár-
nější a veřejností nejužívanější 
mapa třetího vojenského mapo-
vání, zejména v turistice. Kresba 
mapy probíhala v letech 1872-
1879 a moravskoslezské území je 
zobrazeno na 42 listech. Morav-
ský Krumlov byl vykreslen roku 
1876 na listu 9-XIV Trebitsch 
4356 (od roku 1917 jen Trebitsch 
4356, po vzniku republiky Třebíč 
4356). Názvosloví je německé, 
ale většinou jsou v závorce uve-
deny české dublety. Generalizací 
do měřítka 1:200 000 vznikla ge-
nerální mapa, určená pro vojenské 
taktické použití. Podle instrukce 
z roku 1886 měla „generálka“ od 
počátku čtyři barvy – černou, ze-
lenou, modrou a hnědou (později 
okrovou pro kresbu šraf). Podél 
státních hranic byl světle zelený 
rastr. S vyhotovováním mapy se 
začalo už v roce 1887, tisk sed-
mi moravskoslezských listů byl 
ukončen roku 1899. Moravský 
Krumlov je zobrazen na listu 
34°49° z roku 1893. Silná gene-
ralizace je patrná i na půdorysu 
města. Cílem mapy byl místopis 
území, výškopis sloužil jen jako 
doplňková složka. Proto byl 
zobrazen pouze kótami a šrafami, 
při absenci vrstevnic. Názvosloví 
bylo tehdy jen německé.

Mapy třetího vojenského ma-
pování se staly vyhledávaným 
podkladem pro nejrůznější od-
vozené mapy i jiných měřítek. 
Zvlášť oblíbené tehdy byly mapy 
okresů. To byl také případ našeho 
okresu, jehož mapu Soudní okres 

Mor. Krumlovský nakreslil v mě-
řítku 1:150 000 pro knihu Viléma 
Haňáka Moravsko-Krumlovský 
okres (Vlastivěda moravská, sv. 
30, Brno 1913) setník Dvorský. 
Město je zde nazváno Krumlov 
Mor. V roce 1900 mělo vlastní 
město 2126 obyvatel, Rakšice 
998 obyvatel, úhrnem tedy celá 
aglomerace 3124 obyvatel. Tak 
tedy vstupovalo kartografické 
vyjádření Moravskokrumlovska 
do 20. století.

Po vzniku samostatného Čes-
koslovenska roku 1918 stála naše 
vojenská kartografie před řadou 
důležitých úkolů, na něž ovšem 
časově nestačila. Byla tu však 
úprava a počeštění rakouských 
map, což spočívalo v částečné 
reambulaci topografických sek-
cí, v revizi map speciálních a ve 
vytvoření vlastní mapy generální. 
Ale vzniku nového mapového 
systému v měřítku 1:50 000 
zabránil zánik republiky. Po 
okupaci našeho pohraničí v roce 
1938 vznikaly sice na Moravě 
tzv. „messtischblatty“ v měřítku 
1:25 000, Moravský Krumlov 
však připadl v rámci tzv. 5. oku-
pačního pásma Německu. Stalo 
prý se tak mj. po intervenci hrabat 
Kinských, dědiců lichtenštejnské-
ho panství, a kvůli zfalšovanému 
plebiscitu, třebaže krumlovská 
aglomerace byla převahou čes-
ká. Žádné jiné město v českých 
zemích podobný osud nepotkal. 
V mapách se opět objevil jen ně-
mecký název Mährisch Kromau.

Koncem války byl v květnu 
1945 Krumlov těžce bombardo-
ván a proměněn v trosky. Z 500 
domů bylo 382 budov poškozeno, 
z toho 114 jich bylo zcela zničeno. 
Do roku 1960 byly sice škody v 
podstatě citlivě zaceleny, přičemž 
historický půdorys byl důsledně 
zachován, ale některé historické 
budovy byly nenávratně zničeny. 
Dnešní stav lze vidět i na součas-
ném mapovém obrazu města.

Po druhé světové válce se za-
čala vydávat Státní mapa (SM) 
1:50 000, zpracovaná převážně 
pro Moravu, ale ta zůstala ne-
dokončena. List s Moravským 
Krumlovem (625-1180) vyšel 
v roce 1948. Asi nejpoužívaněj-
ší byla Státní mapa odvozená 
v měřítku 1:5000 (SMO-5; Mo-
ravský Krumlov je na listu 5-6 a 
dalších), vycházející převážně z 
katastrálních map, jejíž výhodou 
bylo rychlé pořízení pro celé stát-
ní území, zatímco Státní mapa 
1:5000 (SM-5) byla už mapou 
původní. Po „Únoru“ 1948, který 
přinesl i sovětskou vojenskou 
doktrínu, byly pro vojenské po-
třeby nejprve po roce 1951 vydá-
ny tzv. prozatímní topografické 
mapy (PTM) v měřítkách 1:50 
000, 1:100 000 a 1:200 000, na-
kreslené sice ze starých podkladů, 
ale v novém sovětském mapovém 
klíči a s novým označením. Nové 
vojenské topografické mapy 
(TM) s podporou fotogrammetrie 
vznikly po roce 1952 v měřítku 
1:25 000 (Moravský Krumlov je 
zobrazen na listu M-33-105-D-c), 
z něhož byla odvozena mapová 
měřítka 1:50 000 (M-33-105-D), 

1:100 000 (M-33-105), 1:200 
000 (M-33-XXIX), 1:500 000 
(M-33-D) a 1:1 000 000 (M-33). 
Tyto mapy podléhaly utajení a 
veřejnosti byly zpřístupněny až 
od roku 1991 (hlavně v podobě 
turistických map). Civilní složka 
mapovala ve spolupráci se slož-
kou vojenskou v letech 1955-
1971 v měřítku 1:10 000 (M-33-
105-D-c-1 až 4). Po rozdělení 
vojenského a civilního kartogra-
fického díla v roce 1968 začaly 
pro potřeby národního hospodář-
ství vycházet tzv. základní mapy 
(ZM) v měřítkové řadě 1:10 000 
(24-33-25 a další), 1:25 000 (24-
334), 1:50 000 (24-33 a další), 1:
100 000 (24-3) a 1:200 000 (24 
Brno), do roku 1990 „služební 
mapové dílo“, určené pouze pro 
organizace. Také jejich prodej 
je nyní volný. Na všech těchto 
mapách je samozřejmě v různé 
podrobnosti zobrazen Moravský 
Krumlov s českým názvem.

Dnešní Moravský Krumlov 
má 6102 obyvatel (2001) a dělí 
se na čtyři městské části (Morav-
ský Krumlov, Polánka, Rakšice, 
Rokytná), od roku 2003 je obcí 
s rozšířenou působností (pro 33 
sídel) a od roku 2004 centrem 
Mikroregionu Moravskokrum-
lovsko, který tvoří 19 obcí. Do 
roku 1960 byl okresním městem, 
potom patřil do okresu Znojmo.

To je tedy vývoj mapového 
obrazu Moravskokrumlovska od 
nejstarších časů po dnešek.
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Praha 1955.

Panu dr. D. Adamovi, PhD., 
a dr. T. Grimovi srdečně děkuji 
za opatření některých mně nedo-
stupných mapových reprodukcí 
a za určení nomenklaturních 
označení moravských listů úřed-
ních map.

Doc. dr. Ludvík Mucha, CSc., 
18. 3. 2010

Poznámka redakce: Pro snad-
nější orientaci čtenářů připojuje-
me odkazy na webové stránky, 
kde lze některé staré mapy 
Moravskokrumlovska nalézt: 
oldmaps.geolab.cz (Müllerova 
mapa, I.-III. vojenské mapování 
aj), archivnimapy.cuzk.cz (ze-
jména mapy stabilního katastru).

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

MAPY MORAVSKOKRUMLOVSKA - II. díl

„Speciálka“ byla nejběžnější mapou období I. republiky

Moravský Krumlov na indikační skice stabilního katastru
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I. kolo krajského přeboru v kopané

neděle 15. 8. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Boskovice

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:
Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, OSP Moravský Krumlov,

Pivovar Hostan, Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT, UNICONTROLS, 
ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR, Cestovní agentura TMK travel 

Město MIROSLAV, miroslavská chasa a Římskokatolický farní
úřad Miroslav pořádají v Miroslavi

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
od pátku 3. září 2010 do neděle 5. září 2010.

PROGRAM: • PÁTEK 3. září ve 20.00 hod.: Taneční zábava se 
skupinou „Jarda & Roman BAND“ v kulturním domě v Miroslavi,
• SOBOTA 4. září v 8.00 hod.: Sraz zavádějících v kulturním domě, 
• v 8.15 hod.: Předání hodového práva chase v obřadní síni MěÚ, 
• od 8.45 hod. - 15.00 hod.: Vyhrávání po městě a zvaní na hody 
s kapelou „AMATÉŘI“, • v 16.00 hod.: Zavádění krojované chasy 
pod májí před kulturním domem, • ve 20.00 hod.: Hodová zábava 
v kulturním domě - „RELAX BAND“, • NEDĚLE 5. září v 8.45 hod.: 
Průvod krojované chasy do kostela, • v 9.00 hod.: Slavnostní hodová 
mše v chrámu sv. Petra a Pavla - slouží Mons. Dr. Karel Simandl 
z nunciatury v Berlíně, po skončení mše kladení věnců na hřbitově, 
• od 10.30 hod. - 15.00 hod.: Vyhrávání po městě a zvaní na hody 
- hrají „IŠTVÁNCI“, • v 16.00 hod.: Zavádění krojované chasy pod 
májí před kulturním domem, • v 17.00 hod.: Zavádění ženáčů.
V kostele sv. Petra a Pavla bude připravena výstava z plodů polí 
a zahrad „PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU“. Po dobu konání hodů 
je připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé!!!!! 

„TÁBOR U MOŘE
„ 

CHORVATSKO - PELJEŠAC - OREBIČ
od 17. srpna 2010 - 29. srpna 2010.

Tábor je určen pro děti a mládež a další zájemce, kteří mají rádi 
sluníčko a koupání. Kemp OREBIČ se nachází pod horským 
masivem Pelješacu. Leží naj jednou z nejkrásnějších pláží 
orebičské riviéry. Terasovitě situované stany jsou stíněné pergolou 

a listnatými stromy. Pláž je vzdálena 150 m.
Program pro zájemce: SPORT, HRY SOUTĚŽE, TVOŘIVÁ DÍLNÁ, 
VÝLETY DO OKOLÍ. Ubytování: Rodinné stany. Úplata: 6.000 Kč 
(doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, program, pedagogický 
dozor). Více info na: www.svcivancice.cz, nebo na tel.: 546 451 291.

TJ SOKOL Padochov pořádá 

ROZMARÝNOVÉ HODY
v sobotu 21. srpna 2010 v 17.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje dechová hudba „VENKOVANKA“. 
Začátek hodů pod májí na Sokolovně. Všechny občany z celého okolí 
zve 10 párů krojovaných stárků a stárkových a pořadatelé!!!!!

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 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. 
• 2.8. - 30.9. - VÝSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ DUBŇANY - výstava 
je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Moravský Krumlov, 1. patro.
• 17.8. od 8.00 hod. do 15.30 hod. - TRHY - nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 25.8. - 31.8.2010 - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - IV. ročník, pořádá 
mikroregion MoravskoKrumlovsko:
• 25.8. v 18.00 hod. - „O RYTÍŘI BOJANOVI“. Divadelní spolek „Bezgest“ 
Moravský Krumlov - kinosál.
• 27.8. v 18.00 hod. - „O SNĚHURCE“. Divadlo „Lokvar“, galerie Knížecí 
dům, Moravský Krumlov.
• 30.8. v 15.30 hod. - KEJKLÍŘI „MI CORAZON - Mé srdce“, nám. T. G. 
Masaryka, Moravský Krumlov.
• 30.8. v 16.00 hod. - „MEDVÍDEK ŤUPTÍK“. Divadlo „M. Kopeckého“, 
galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • ZÁŘÍ - „VÝSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ 
DUBŇANY“ - výstava je přístupna po dobu otevření úřadu MěÚ Moravský 
Krumlov, 1. patro. • 4.9. - 5.9. - ROZMARÝNOVÉ HODY V POLÁNCE.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• MALÝ FESTIVAL LOUTKY - nádvoří radnice MěÚ Ivančice
• 28.8. v 15.00 hod. - Eva Sitta - „KOUZELNÝ LES“
• 31.8. v 16.30 hod. - Kejklíři - „MI CORAZON“ - „MÉ SRDCE“
• 31.8. 17.00 hod. - Divadlo M. Kopeckého - „SLUNÍČKO“.
PŘIPRAVUJEME: • 4.9. - JINDŘICHŮV HRADEC, LANDŠTEJN 
- víc než celodenní poznávací zájezd. Návštěva jedné z nejrozsáhlejších
a nejlépe dochovaných zřícenin u nás - hradu Landštejn. Projížďka vláčkem
po úzkorozchodné železnici. Noční kostýmová prohlídka zámku v Jindřichově 
Hradci. Odjezd v 8.30 hod. od Besedního domu Ivančice. Doprava: 340 Kč. 

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
• 14.8. a 15.8. - HODY V KAŠENCI - (v neděli 15.8.2010 slavnostní mše
u kapličky). Pořádají: Kašencká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 23.8 - 28.8. - „DO DALEKÝCH KRAJIN“ - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. 
Pořádá DDM Miroslav a OS MAREK. (Na akci je nutno přihlásit se předem)!!!
• 27.8. ve 20.00 hod. - DVOJKONCERT PETRA BENDE S VĚROU 
ŠPINAROVOU v Letním kině Miroslav. Občerstvení zajištěno.
PŘIPRAVUJEME: • 3.9. - 5.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. 
Pořádá město Miroslav, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a OS MAREK. 
• 25.9. - KONCERT SKUPIN: „DOGA“ a „ ALKEHOL“ v letním kině 
(v případě nepříznivého počasí v KD). Začátek ve 20.00 hod. Občerstvení 
zajištěno!!!  • 26.9. ve 14.00 hod. - POSEZENÍ U BURČÁKU v areálu 
letního kina v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí se celá akce 
přesune do kulturního domu. Pořádá ZO KSČM v Miroslavi.

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 28.8. - 29.8.2010 - „RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ 
- 19. ročník historického festivalu. Z programu: Sobota - historické tržiště 
na prvním nádvoří zámku s celodenním programem (dobová hudba, tanec, 
loutkové divadlo), průvod městem, pěší a jezdecký turnaj na kolbišti, 
ohňostroj. Neděle - polní bitva o pevnost, divadelní představení. Oba dny 
prohlídka zámku. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 29.8. - „ŽÍZNÍCI“ - Divadlo Prádelna. Hra na hraně žízně a závislosti, 
současnosti a věčnosti, radosti a zmaru z autorské dílny Pavla Strašáka. Kino 
PANORAMA, začátek v 18.00 hod. Vstupné: 80,-Kč / 100,-Kč, předprodej
v kanceláři KIC Rosice.
• 31.8. - „KDYŽ ZVÍŘÁTKA HRAJÍ DIVADLO“. V rámci IV. ročníku 
Malého festivalu loutky k nám zavítá divadlo Járy a Johany s pohádkovým 
představením pro nejmenší. Začátek v 15.00 hod. v kině PANORAMA, 
vstupné: 30,-Kč. Pořádá KIC Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • 1.9. - 30.9. - VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH PRACÍ. 
Výstava prací paní Jarmily Tiokové je přístupná ve výstavních prostorách 
zámku každý den kromě pondělí. Pořádá Správa zámku Rosice. • 1.9.2010 
od 13.00 hod. - „DEN PRO DĚTI“ - zábavné odpoledne se skupinou 
„Kamarádi“, vystoupením fakírů, výtvarné dílničky, balónková show,
v prostorách SVČ a nádvoří zámku. Pořádá SVČ Rosice. • 4.9.2010 - „DEN 
ŽONGLOVÁNÍ“ - workshopy pro všechny věkové kategorie, vystoupení 
„ Ultimate Juggling Squard“, soutěž ve třech disciplínách. Pořádá SVČ
v prostorách střediska a nádvoří zámku. 

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
• 28.8.2010 - VYJÍŽĎKA PO PIVOVARSKÉ CYKLOSTEZCE - tradiční 
cyklistická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové Pivovarské 
cyklostezce. Prezence na nádvoří zámku od 9.30 hod. do 10.30 hod., v 10.30 
hod. společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Trasa
je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 60 km (možnost zkrácení).
PŘIPRAVUJEME: • 9.9.2010 v 17.00 hod. - SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ. Každoroční setkání v prostorách zámku.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 20.-22.8. - DJEMBE MARATHON - aneb víkend plný africké a afro-
americké hudby. Padesátihodinový marathon hry na djembe, Dílničky pro děti 
i dospělé, muzikohrátky, kontaktní místo Měsíční houpačky. V programu špič-
kové kapely, ohňová šou, workshopy hry na djembe a afrického tance, promítání 
snímků z festivalů JEDEN SVĚT a EKOFILM a další. 
• Po prázdninách začínáme od 20. 9. a připravujeme pro vás tyto novinky:
POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA • ZNAKOVÁ ŘEČ
PRO BATOLATA • MOHENDŽODÁRO - TANTRA JÓGA PRO ŽENY • 
JÓGA PRO MAMINKY A DĚTI OD 3 DO 6 LET • ANGLIČTINA A FRAN-
COUZŠTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ • ANGLIČTINA PRO 
PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI • ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. 
Více o ukázkových hodinách zdarma, info-schůzkách a stálém i mimořádném 
programu na mesicnihoupacka.sweb.cz

KULTURNÍ PROGRAMY
16. 08. - 29. 08. 2010

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

( 515 322 618
so  14.8.  ve 20.00 KICK - ASS
ne  15.8.  ve 20.00 Akční komedie USA / VB
so  21.8.  ve 20.00 SEX VE MĚSTĚ 2
ne  22.8.  ve 20.00 Romantická komedie USA
so  28.8.  ve 20.00 PRINC Z PERSIE:
ne  29.8.  ve 20.00 PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ČERVENEC / SRPEN - z tech. důvodů nepromítá 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne 22.8.  v 17.00 TOY STORY 3
         Animovaná pohádka USA
              ve 20.00 KICK-ASS
  Akční komedie USA
st  25.8.   v 18.00 KOUZELNÁ CHŮVA 
             ve 20.00 A VELKÝ TŘESK
  Filmová pohádka USA
pá 27.8. ve 20.00 PREDÁTOŘI
         Sci-fi thriller USA
ne 29.8.   v 18.00 TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
             ve 20.00 Akční / romantický film USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

pá 3.9. v 17.30 ŽENY V POKUŠENÍ
          ve 20.00 Komedie ČR
ne 5.9. v 17.30 PRINC Z PERSIE:
  PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA

 KINO PANORAMA DUKOVANY
( 568 865 038

ne  15.8.  ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
           Komedie ČR
ne  22.8.  ve 20.00 PRINC Z PERSIE:
  PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 13.8. ve 20.30 PRINC Z PERSIE:
  PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA
so 14.8. ve 20.30 ZELENÁ ZÓNA
  Válečné drama 
út  17.8. ve 20.30 KICK-ASS
  Akční komedie USA
pá 20.8. ve 20.30 KUKY SE VRACÍ
                Rodinný film ČR
so 21.8. ve 20.30 SOLOMON KANE
           Akční horor VB / Francie / ČR
so 28.8. ve 20.30  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
       Akční romantický film USA
ne 29.8. ve 20.30 A-TEAM
          Akční film USA

BRNĚNSKÉ CESŤÁKY
Mistrovství světa cestovních vozů - FIA WTCC se v letošním roce 

opět konalo na Masarykově okruhu v Brně. Tentokrát to bylo v novém 
termínu, a to přesně v polovině prázdnin.

V sobotu si v kvalifikaci vyjel pole position Robert Huff s vozem 
Chevrolet. Vedle něho se do první řady postavil úřadující mistr světa 
Gabriele Tarquini /Seat/. Na startu bylo 22 vozů. První závod, kte-
rý byl z důvodu safety caru na trati prodloužen z deseti okruhů na 
dvanáct, se stal kořistí Roberta Huffa, který tak svoje pole position 
dokázal proměnit v první letošní vítězství. Na druhém místě skončil 
Targuini a třetí dojel Alan Menu /Chevrolet/. Nejlepší BMW do cíle 
přivezl Augusto Farfus. Vítězná čtveřice projela cílem v rozmezí 
necelé 2,5 vteřiny. Páté místo obsadil Andy Priaulx /BMW/. Smůla 
potkala lídra šampionátu Yvana Mullera /Chevrolet/, který měl kolizi 
hned v úvodním kole a na body tak nedosáhl. 

Na start druhého závodu nastoupila nejlepší osmička z úvodní jízdy 
v obráceném pořadí. Jenže poleman Darryl O´young na startu zaspal 
a své výhody tak nedokázal využít. Nejlépe si tentokrát vedly vozy 
BMW, když vítězství po deseti kolech vybojoval Andy Priaulx a dru-
hý byl Colin Turkington. Třetí místo si zopakoval Menu. Smůlu měl 
Tarquini, kterého v závěru závodu zradil motor jeho vozu, a tím se na 
čtvrté místo posunul Huff. Páté místo si připsal Farfus. V průběžném 
pořadí šampionátu je první Muller /199 b/, druhý Tarquini /194 b/, třetí 
Priaulx /183 b/ a čtvrtý Huff /167 b/. Pořadí značek vévodí Chevrolet 
před Seatem a BMW.                                                         Ctibor Adam

Na Dukovanské okruhy 
vyjedou i elektrokola

Tuto sobotu proběhne 16. ročník cyklistického závodu Dukovan-
ské okruhy. Zařazena bude i kategorie elektrokol. Skupina ČEZ je 
partnerem závodu. Závod pořádá cyklistický oddíl TJ Spartak Třebíč. 
Děti a závodníci na elektrokolech pojedou malý okruh (7 km), ostat-
ní kategorie pojedou velký okruh (21 km). Již tradičně jsou zváni i 
všichni starostové a starostky (také místostatostové a místostarostky) 
z okolí, pro které bude připravena speciální kategorie – „Starostov-
ské kolečko“. „Žádné změny jsme pro závodníky nepřipravili. Trasa 
je opět stejně kopcovitá jako každý rok. Čekají je náročná stoupání, 
která prověří jejich fyzičku. Kdo by na náš závod přijel poprvé, trasa 
vede před hráz dalešické vodní elektrárny, kolem rozhledny Baby-
lon do Mohelna, nádherným sjezdem k řece Jihlavě a nahoru k obci
Dukovany,“ říká ředitel závodu Miroslav Čaněk. 

Pro závodníky, ale i jejich doprovod a další návštěvníky bude připra-
ven závod na elektrokolech: „Každý zájemce si může zdarma vypůjčit 
elektrokolo od Půjčovny elektrokol v Dalešickém pivovaře, která bu-
dou na místě k dispozici. Formou časovky se pak vydá každý sám na 
malý okruh. Samozřejmě je možné přijet i na vlastním elektrokole,“ 
informuje Kristýna Vohlídková z oddělení komunikace JE Dukovany.

Foto: Květoslav Adam                    Manager Eric Neve a Robert Huff

Kulturní informační centrum města Dolní Kounice si Vás 
dovoluje pozvat na výstavu fotografií 

ČLENŮ FOTOKLUBU IVANČICE
„FOTKI

„ 
Výstava se koná do 29. srpna 2010 v prostorách synagogy

v Dolních Kounicích. Výstava bude otevřena v sobotu 
a v neděli od 10.00 hodin - 17.00 hodin.
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Honda Magna 700, r. v. 1987, 
krásný rychlý americký chopper, 
nové obutí + náplně. Cena snížena na 
54.000 Kč. Tel.: 606 709 187.
•• Jawu 350 typ 634, r. v. 1980, cena: 
6.000 Kč. Tel.: 774 283 158.
•• 4 ks pneu Hankook 215/65/R16 
98H, nové, cena: 6.000 Kč. Tel.:
602 500 356.
•• navigaci Garmin 250 W lifetime, 
neumann whale střešní box 2. Tel.: 
606 201 232.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• pěkný DB 3+1 na Sídlišti v Morav-
ském Krumlově, 6. patro, po rekon-
strukci. Tel.: 777 070 753.

•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, za-
hrádka, sklep. Celková rekonstrukce 
nutná. Cena: 420.000 Kč. Tel.: 721 
457 543.

•• RD 3+1 v Kadově se zahradou, ze-
mědělským stavením. Více informací 
na tel.: 777 582 899.
nabízím pronájem
•• bytu 3+1 na Sídlišti v Moravském 
Krumlově, volný od 1. září 2010, 
plastová okna, bytová úprava, cena 
dohodou. Tel.: 602 540 206.
•• pronajmu dlouhodobě garáž v 
Oslavanech, ulice Starohorská. Cena: 
800 Kč/za měsíc + inkaso. Tel.: 731 
255 669.
•• pronájem bytu 3+1 s balkónem ve 
3. patře v Dolních Kounicích, ulice 
Zámecká. Možnost od září 2010, 
cena: 9.000 Kč / měsíčně vč. inkasa. 
Tel.: 737 387 032.
•• pronajmu byt v Ivančicích 2+1 na 
novém sídlišti, 3. patro. Více informa-
cí na tel.: 731 183 569.
hledám

•• pronájem bytu 1+1, 2+1, nebo 
samostatný byt v RD v Ivančicích. 
Prosím nabídněte. Tel.: 774 485 265.

» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• oleandry různých barev (růžové, 
žluté, tmavočervené - plné, bílé..),
plnokvěté. Tel.: 515 322 891 - večer.
•• hydroizolační fólie pro střešní 
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm, 
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč / 
balení, nyní: 300 Kč / balení. Možno i 
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• stavební míchačku na 4 kolečka. 
Cena: 5.000 Kč. Tel.: 606 154 739.
•• 280 ks křidlic KM Beta, černá.
Tel.: 602 500 356.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. Lze použít i pro jiné 
systémy. Spodní (půdní) deska pro 
obezdění vrcholu. Průměr kouřovodu 
20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár - sportovní tříkolku značky 
CAM v perfektním stavu, po 1. dítěti, 
barva černo-červená, nánožník+pláš-
těnka v ceně. PC: 8.000 Kč, nyní: 
4.000 Kč. Tel.: 739 018 909.

půjčím
•• Pro rodiče, kteří nemohou být bez 
sportu a mají malé děti. Třeba i jen 
na dovolené. Půjčím dětský vozík 
(odpružený) za kolo pro 1-2 děti. Pro 
malé děti lze použít autosedačku „va-
jíčko“. Nepromokavý, bezpečnostní 
pásy, rolovací stříška proti hmyzu a 
dešti. Lze i předělat na „jogger“ (ko-
čárek). Váha vozíku 15 kg, nosnost 40 
kg. Cena: 90 Kč/den, 150 Kč/víkend, 
500 Kč/týden, 60 Kč/stejný den půj-
čení a vrácení. Půjčení na č. OP nebo 
vratnou zálohu. Volejte kdykoliv 
na tel.: 721 369 034, nebo pište na 
e-mail: rysavka@seznam.cz.
» ZVÍŘATA
prodám

•• štěňata NO bez PP, odběr možný 
ihned, možno vidět kdykoliv. Tel.: 
602 508 885. Zn.: Levně.

•• patterdale teriér, šťěňátka s PP, 
očkovaná + odčervená, po lovecky 
úspěšných rodičích. Tel.: 733 266 
664, 775 280 242, www.odakatoves-
tezky.wz.cz
•• štěňata hrubosrstého foxteriéra 
s PP. Tel.: 736 102 319, nebo tel.:
606 403 141.
•• koťátka, mainské mývalí kluky
a holčičku, ihned k odběru. Tel.:
603 578 021. Zn.: Slušná cena!
daruji
•• kocourka, stáří 3 měsíce, hodným 
lidem a do dobrých rukou. Tel.:
733 683 908.
•• koťátka, odběr možný koncem 
srpna. Tel.: 776 646 907.

» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• 14 komiksů od Foglara - Kometa, 
3x Kája Saudek sci-fi a Záhada hlavo-
lamu, Stínadla se bouří. Tel.: 773 164 
981. Zn.: V nejvyšší nabídce...
•• 2 sypané prostorové metry palivo-
vého dřeva do krbových kamen (dub), 
25 cm, cena: 1.000 Kč, 10 kg PB lá-
hev za 250 Kč. Tel.: 728 565 703.
•• starý Antoníček, cena: 2.800 Kč. 
Tel.: 602 500 356.
•• starší org. plastovou skříň na plyn, 
cena dohodou. Tel.: 602 500 356.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám šikovného obkladače na po-
ložení venkovní dlažby ke vstupu do 
domu (cca 12 m2) v Ivančicích. Tel.: 
737 712 326. Zn.: Za rozumnou cenu.
•• žena hledá práci na VPP v lichých 
týdnech od 15.00 hod. - 20.00 hod. 
pouze v Mor. Krumlově, možno i 
práce domů (různá kompletace vý-
robků anebo roznos letáků). Prosím 
nabídněte. Tel.: 739 218 178.
•• Dopravní firma v Oslavanech při-
jme řidiče MKD do zemí: SLO, HR, 
H a CZ. ŘP skupiny C+E, nutná praxe 
minimálně 2 roky!!! Více info na tel.: 
602 790 115.

•• 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.
•• hledám paní na výpomoc v domác-
nosti. Tel.: 777 582 899. Zn.: MK.
» SLUŽBY
•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci. Poskytuji 
poradenství ve směru dlouhodo-
bého zajištění a finanční soběstač-
nosti. Pavel Procházka - obchodní 
zástupce společnosti OVB ALLFI-
NANZ a. s., tel.: 737 381 235.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Extra rychlé půjčky! Pro všechny 
i pro Vás! Úrok od 8,9 %, 100.000 
za 1.887 Kč, 300.000 za 5.500 Kč. 
Tel.: 733 433 601.

•• 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.

•• Hodinový manžel! Nemá Váš 
manžel nebo přítel čas? Je často za-
neprázdněný, nebo prostě není po 
ruce? Chtěli byste doma udělat ně-
jakou řemeslnou práci a firmy Vás 
odmítají? Využijte mých služeb,
www.hypr.wbs.cz, tel.: 604 680 791, 
e-mail: hypr75@seznam.cz.

» SEZNÁMENÍ
•• sympatická vdova hledá vhodný 
protějšek. Tel.: 606 448 911.

» PODĚKOVÁNÍ
•• Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se zúčastnili rozloučení na po-
slední cestě s mým manželem panem 
Jaroslavem Šťastným a za projevenou 
soustrast. S bolestí v srdci všem děku-
je manželka Jaroslava, dcery Renata
a Silvie s rodinami.

Redakce se velmi omlouvá za mylně 
uvedené křestní jméno pana Šťastné-
ho v minulém vydání Zrcadla.

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 16/10 vyjde 27. srpna 2010, uzávěrka 24. srpna 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

MěKS Moravský Krumlov,  tel.: 515 322 330 a 725 579 923 
zajišťuje PŘEDPLATNÉ -10 divadelních představení 

(hrací den: pondělí - abonentka je přenosná)

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
SEZONNÍ PŘEDPLATNÉ 2010/2011

ČINOHERNÍ I HUDEBNÍ SCÉNA. Premiéry představení:
Škola základ života, Muchova epopej, Král Oidipus, Mary 
Poppins, Dobře rozehraná partie, Očistec, Jméno růže, 
Měsíční kámen, Malý krámek hrůz, Jekyll a Hyde. Závazné 
přihlášky přijímá MěKS. Cena: 3.400 Kč (plné) a 2.600 Kč 

(senioři + studenti), doprava individuální!

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

jednodenní předvánoční
zájezd do „VÍDNĚ

„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 4. prosince 2010 (sobota). 

CENA: 360 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu
(s možností nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění 

léčebných výloh. Doporučujeme včasnou rezervaci pro velký 
zájem !!! Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232, 

nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

TIC města Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na

NOČNÍ PROHLÍDKU KLÁŠTERA
„ROSA COELI

„
 v sobotu 28. srpna 2010. PROGRAM: Kung Fu - exhibice, 

začátek ve 20.00 hodin. Vstupné: 30 Kč/plné, 20 Kč/důchodci, 
15 Kč/děti, studenti.

 Mikroregion MORAVSKOKRUMLOVSKO pořádá 4. ročník

„MALÝ FESTIVAL LOUTKY
„

ve čtvrtek 26. srpna 2010 v 15.00 hodin v klášteře „Rosa coeli“ 
v Dolních Kounicích.

TIC města Dolní Kounice Vás zve na

„EKO POHÁDKY
„

Vstupné bude zdarma! Udělejte radost Vašim dětem!

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 účast na : 732 860 587 (i sms)

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 možnosti 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. 

VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE Vás srdečně zve na

BURČÁKOBRANÍ
v sobotu 28. srpna 2010 od 14.00 hodin ve FARSKÉ ZAHRADĚ 

(naproti kostela). Hraje: CM LALIA. Občerstvení zajištěno!!!!!

Osvětová Beseda REŠICE pořádá

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
v sobotu 21. srpna 2010 od 15.00 hodin v parku na návsi.

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU „ŠERO

„ 
v sobotu 21. srpna 2010 od 18.00 hodin 

před místním pohostinstvím. Při nepříznivém počasí v kulturním domě. 
Vstupné: 40 Kč, uzená cigára!!!!! Obě akce podporuje skupina ČEZ.

Srdečně zvou pořadatelé.

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD OBCÍ

v sobotu 30. října 2010 v 17.00 hodin. 
Soutěž o „Branišovickou dýni“. 

Sraz účastníků před Pohostinstvím ŠIMKOVÁ BRANIŠOVICE.

NÁRODNÍ DIVADLO Brno a MěKS Moravský Krumlov 
zvou na divadelní představení

„ZLATÍ CHLAPCI
„ 

v sobotu 4. prosince 2010 v 19.00 hodin.
 Činohra Neil Simon, Mahenovo divadlo v Brně.

Cena vstupenky: 290 Kč (plné), 218 Kč (senioři).

„LOUSKÁČEK
„ 

v sobotu 18. prosince 2010 v 19.00 hodin.
Balet Petr Iljič Čajkovskij, Janáčkovo divadlo v Brně.
 Cena vstupenky: 400 Kč (plné), 300 Kč (senioři).

Závazné přihlášky přijímá Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov (tel.: 515 322 330, 725 579 923) do 15. září 2010. 

Obě divadelní představení - doprava zdarma. Možnost objednat 
predstavení jednotlivě!!!!!

Tyflo Centrum Brno, o. p. s., Moravský Krumlov 
ve spolupráci s knihovnou Moravský Krumlov zve širokou

veřejnost a zrakově postižené občany na cestovatelskou 
besedu na téma: 

KANÁRSKÉ OSTROVY
„Z Moravského Krumlova na Kanárské ostrovy za dvě hodiny“
v pondělí 20. září 2010 ve 14.00 hodin v prostorách Městské 

knihovny, nám. TGM 35, Moravský Krumlov.
Besedou nás bude provázet paní JANA PUCHEGGER 
CHADALÍKOVÁ. Vyprávět nám bude o historii a geografii Kanárských 
ostrovů. Prohlédneme si produkty zdejších tradičních řemesel (např. 
zvláštní vzory krajek, kožené tašky, kabelky z kokosových ořechů, 
korále z mušlí, kastaněty a spoustu dalších suvenýrů). Těšit se můžete 
i na promítání dokumentárního filmu o těchto ostrovech. Věděli jste 
třeba, že Kanárské ostrovy se nejmenují podle kanárků, ale podle 
psů (latinsky canis)? Že je tento ostrov proslulý pěstováním rajčat? 

A že pobřeží lemují řady větrných elektráren? Přijďte nasát
atmosféru „Kanárských ostrovů“... Vstupné: 10 Kč.

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.

  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.

SDH Dolní Dubňany přichází s výzvou, která se neodmítá:
PŘIJĎTE, PORAŽTE DOMÁCÍ BORCE

A VYBOJUJTE SI TITUL

„DUBŇANSKÉ CHLAPÁK
„

v sobotu 14. srpna 2010 od 15.00 hodin na místním areálu
fotbalového hřiště. Startovné: 100 Kč (zahrnuje: klobásu a vstup

na večerní zábavu). Vstupné: dobrovolné (večerní zábava: 50 Kč).
Soutěž je pojištěna!!!



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            13.08.20108

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

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
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Občanské sdružení SPOLEČNĚ Vás zve na dvojkoncert spojený s taneční zábavou! 


