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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

Nový rekord byl zapsán!

 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/ Minulý 
víkend patřil zámecký park v Mo-
ravském Krumlově milovníkům 
africké hudby a hry na djembe. 
Pořadatelé z o. s. ALMA a Rodin-
ného centra Měsíční houpačka 
připravili ojedinělou akci, která 
aspirovala na zápis do České kni-
hy rekordů. Dva komisaři vyslaní 
Agenturou Dobrý den z Pelhřimo-
va byli připraveni bedlivě hlídat 
pokus o ustanovení vytrvalostního 
rekordu spočívajícího v nepřetr-
žité hře na djembe nejméně třech 
hráčů po dobu padesáti hodin.

„Začátek marathonu jsme mu-
seli posunout o dvě hodiny. Od 
čtvrtka jsme připravovali areál, 
stavěli stany, řešili zázemí pro ka-
pely, zvuk, světla a spoustu jiných 
drobností a v pátek ráno toho bylo 
ještě moc. Po dohodě s komisaři 
jsme tedy začali v pravé poledne. 
Postupně se k nám přidávali nově 
příchozí nejen z obce bubenické, 
ale i rodinky s dětmi na vycházce 
a návštěvníci Epopeje,“ popsal 
začátek marathonu jeden z orga-
nizátorů Marek Pečer.

Odpoledne už bylo jasno, že 
deset bubínků, které měli díky 
štědrým sponzorům organizátoři 
k dispozici, jen stěží pokryjí zá-
jem veřejnosti vyzkoušet si hru 
na africké djembe. K večeru se 

také začali sjíždět bubeníci z celé 
republiky, kteří utvořili dostateč-
ně velkou základnu pro dlouhé 
bubnování. 

„Hra na djembe  si rychle získa-
la pozornost veřejnosti a společně 
s výtvarnými dílničkami zaměst-
nala příchozí až do pozdního 
odpoledne. To už se připravovala 
ozvučená hudební produkce kapel 
Improvizace, Marimba Mama 
a Camara. Mezi ně se vklínil se 
svým barmanským vystoupením 
Martin Trtílek. Bohužel pozdním 
příjezdem první kapely jsme té 
poslední museli vzít tři skladby. 
Následovalo totiž ohňové vy-
stoupení skupiny Pa-Li-Tchi plné 
efektů, které musely být přesně 
načasovány. V tu dobu jsem měl 
strach, že se nám kroužek rekor-
duchtivých bubeníků rozpadne.  

Největší krize ale byla kolem 
čtvrté ráno, kdy únavu bubeníků 
musel svými vstupy rozhánět i je-
den z komisařů,“ uvedl k prvnímu 
dni Marek Pečer.

Po probdělé a probubnované 
noci řada marathonců ulehla ke 
spánku a ke slovu, spíše k bub-
nům, se dostala další početná 
skupina návštěvníků. Odpoledne 
oživil bubenický nářez svým 
workshopem člen kapely Cama-
ra Palo Nowak a po něm se ve 
stínu stromů roztančili účastníci 
workshopu afrického tance pod 
vedením Marcely Sovadinové.

„Sobota byla o poznání lepší. 
Bubeníčků bylo tolik, že naše 
bubny šly z ruky do ruky. Odha-
duji, že v kruhu se vystřídaly tak 
dvě stovky hráčů. Jely dílničky 
pro děti, workshopy djembe a 

afrického tance, rozjelo se také 
promítání v kině. Měl jsem z toho 
dobrý pocit. Pak s hodinovým 
předstihem přijel Broňa Pavlíček 
s brněnskou kapelou TUBABU, 
kompletní byli i TiDiTaDe. Do-
plnila je kapela Pararingapatam 
s „ohňovkou“ Firelovers. Pro-
gram byl kompletní a my se zase 
chystali na dlouhou noc v kruhu,“ 
popsal sobotu Pečer.

Únava byla znát na všech, 
kteří se do bubnování „zakous-
li“. Nedělní ráno přineslo opět 
nádherné počasí a s přicházejícím 
polednem už nikdo o rekordu 
nepochyboval. Slunce a včely 
vyhnaly účastníky závěrečného 
asi pětihodinového finiše do stínu 
stromů a postupně se rozrůstala i 
skupina přihlížejících.

/pokračování na straně 3/
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www.penizelevne.cz
IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 30.000,- Kč
• 26 % RPSN
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady 
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa  

AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz

Bude Epopej vyhlášena 
kulturní památkou?

/Praha, Moravský Krumlov/ Ministerstvo kultury ČR zahájilo 
minulý týden řízení o prohlášení Slovanské epopeje Alfonse Muchy za 
kulturní památku. Cílem je zvýšená ochrana uměleckého díla. Výsle-
dek procesu by měl být znám koncem září. Vyhlášení Epopeje kulturní 
památkou by znamenalo, že se mimo jiné zvýší dozor státu při jejích
zápůjčkách do ciziny. Neřešilo by však spor o stěhování cyklu obrazů
Alfonse Muchy ze zámku v Moravském Krumlově do Prahy.

Boj o Epopej se prozatím přemístil z ulice a nádvoří krumlovského 
zámku do kanceláří radních a advokátů. Prozatím je vše při starém. Do 
areálu zámku proudí denně stovky lidí, aby si obrazy slavné Mucho-
vy Epopeje prohlédli. Zatím v plné kráse a v plném počtu. Pokud je 
hlavním cílem boje o Epopej splnění předvolebního slibu některých 
pražských radních, vypadá to, že svůj slib zřejmě nesplní. 

Krumlov si dle vyjádření politických, ale i uměleckých špiček získá-
vá stále více příznivců a postupně jihnou i zarytě propražští politici a 
novináři. Konečně začínají chápat, že provizorium, které čeká na Epo-
pej v Praze, je nepřípustné a nepopsatelně horší než prostory na zámku
v Moravském Krumlově. Doufejme, že pražští radní pochopí, že Epo-
pej nemůže být rukojmím jejich předvolebních programů.            /abé/

foto: ALMA
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VODA
Víme všichni, že na tomto světě máme čtyři živly. Oheň, vítr, vodu a 

zemi. O tom, že je oheň dobrý sluha a zlý pán, vím jako požární technik 
své. Známe nebezpečí, které v sobě skrývá. Počítáme s ním a dokážeme 
se pro� jeho zlomyslnos� bránit. Vytvořili jsme systém obrany od 
našich skvělých hasičských záchranných sborů až po elektronické 
zabezpečení. Pro� větru se bránit neumíme. Počítáme s �m, když 
stavíme naše domy. O zemi si myslíme, že se ji podařilo zkro�t. Ona 
o tom, ma�čka naše rodná, za�m neví a dokáže nás patřičně usadit 
sopečným výbuchem nebo sesuvem svahu. Činí nás to sice, jako lidi, 
v některých oblastech trochu opatrnějšími, ale naboby zůstáváme 
v tomto ohledu spokojeně dál.

Posledním živlem je voda. Už ve škole nám vykládali pohádky, jak se 
nám ji podařilo spoutat v  přehradách. Je pravdou, že voda se zdála vždy ze 
všech živlů nejmírnější. Člověk se v ní myl, hledal osvěžení v letním parnu, 
případně s ní ředil jinak dobré víno, aby okradl bližního svého. Básníci 
naslouchali jejímu šumění. Kupci používali koryta řek jako nejpřirozenější 
obchodní cestu. U jejich soutoků vznikala naše první města. Vždy jsme ji 
malovali jako krásnou moudrou vílu, která člověku jen pomáhá. Pravda, 
občas si zařádila, ale osídlení nebylo tak husté a stavby tak drahé jako 
dnes, tak ani škody nebyly mnohdy velké a tak děsivé. 

Naši moudří předkové udělali kolem řek regulace a tam, kde to bylo 
možné začali se stavbou přehrad, aby škody omezili. Ale dá se říci, že 
nechodili vodě zbytečně do cesty. Co jsme udělali my? Rychle jsme 
zapomněli na jejich moudrost. Začali jsme plundrovat bezohledně krajinu. 
Za zpěvu „poručíme větru, deš�“ jsme chtěli naivně poručit i vodě. 
Rozorali jsme staleté meze, které vodu v kopcovité krajině zadržovaly. 
Napřímili jsme toky řek, abychom nemuseli stavět mosty navíc. Potoky 
zavřeli do betonových rour, aby nás náhodou neobtěžovaly při průjezdu 
městem. Kam to došlo? Přijde menší průtrž mračen a některé obce si 
mohou dát přemalovat název na Benátky. Jenže tam jsou alespoň domy 
na pilotech a hromada zapáchajícího bahna v ložnici je pojem neznámý.

 Člověk je tvor nezodpovědný. I když dostal dostatečné varování, 
stále se snaží vzdorovat přírodě, místo toho, aby se s ní naučil konečně 
žít. Plánuje stále výstavbu v záplavových nivách (průmyslové zóny 
jsou velmi oblíbené). Staví se do cesty starým korytům, kudy voda 
po stale� tekla. Ve své povýšenos� se snaží po ní plout, když zrovna 
zuří a vyhazuje jako jankovitý valach. Jak dlouho nám to ještě bude 
procházet? Starý Noe o tom věděl své, a tak si raději postavil archu. 
Měli bychom také pomalu začít.

Jsem si jist, že se vzápě� ozve deset odborníků, kteří začnou psát, 
že nemám pravdu. Najde se i dalších dvacet, který začnou hrozit těm 
dese�, že to, co tvrdí, je fantasmagorie. Tak to chodí, co svět světem 
stojí, a jestli dovolíte, vážený čtenáři, voda teče.

Tohle není odborný článek. A chraň pán bůh, nějaký rozbor příčin 
povodní. Pouze zamyšlení člověka, který s vodou a hlavně u vody žije. 
Narodil jsem se a vyrůstal jako kluk u tří řek. Ty tři sestřičky, stejně tak jako 
několik generací mých předků, mě provázejí celý život. Dnes i moje dě�. 
Vodu vnímám jako něco přirozeného a přátelského. Chtěl jsem se na tomto 
místě jenom chvíli zastavit a zamyslet se nad vztahem lidí k vodě a popřípadě 
přinu�t k témuž i ostatní. Doufám, že se mi to podařilo.            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:

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

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Nabízíme:
» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling 

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

Nabízíme:
•  široký sortiment stavebních materiálů,
   betonové dlažby
•  nářadí pro řemeslníky, ochranné
   pomůcky, spojovací materiál
•  palubky, hranoly, prkna, OSB desky
•  okapy, střešní latě, polykarbonát
•  štěrky, písky, oblázky
•  rozvoz materiálu, včetně skládání
   hydraulickou rukou
•  plastová okna, venkovní a vnitřní
   parapety, garážová vrata, krby
•  zaměřování oken, poradenství
   a cenové nabídky

Rádi Vás obsloužíme na naší prodejně 
Krumlovská 12, Ivančice

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

Dvořákova 639, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910 

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

DŮM • STAVBA • ZAHRADA

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

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dne 29. 7. 2010 podal ČEZ oznámení stavby „Teplovod Dukovany- 
Brno“. Jihomoravský krajský úřad se tak začal zabývat dlouho odkláda-
ným záměrem zásobování Brna teplem z Jaderné elektrárny Dukovany. 
Úředníci nyní posuzují záměr společnosti ČEZ postavit tepelný napáječ 
z hlediska dopadů na životní prostředí. Zkušební provoz by měl být 
spuštěn za šest let. Celková délka trasy napáječe z elektrárny Dukovany 
do předávací stanice Brno-Bosonohy bude činit více než 40 kilometrů. 
Odtud povede jedna větev směrem na čtvrť Bohunice a druhá směrem 
na Bystrc s pokračováním do oblasti Králova Pole. Mezi hlavní příno-
sy dodávek tepla z Dukovan do Brna patří podle ČEZ snížení emisí z 
provozu brněnských tepláren, stabilizace ceny tepla v Brně a efektivní 
využití tepla vznikajícího při výrobě elektrické energie v Dukovanech.

 Již při výstavbě elektrárny byla zvažována dodávka tepla do Brna. 
V té době byla však většina brněnských kotelen nově plynofikována. 
Další rekonstrukce na dukovanské teplo byla proto v tom okamžiku 
bezpředmětná. Od té doby uplynulo již 25 let, takže uvidíme.

 V minulém čísle jsem avizoval plánované cvičení na elektrárně. 
Dnes přináším podrobnosti: Ke cvičné události došlo dnes 4. 8. 2010 
v 8.01 hod. Při přepravě čerstvého paliva v areálu elektrárny došlo ke 
střetu s osobním automobilem. Dukovanští hasiči zraněného řidiče 
vyprostili a přivolaný lékař provedl základní ošetření (zlomená pravá 
noha) a odeslal zraněného k dalšímu ošetření do třebíčské nemocnice. 

Havarijní štáb JE zajistil jeřáb na cvičné přeložení nákladu, kterým 
bylo čerstvé palivo v přepravních ochranných kontejnerech, na ná-
hradní vozidlo. Při cvičení nedošlo k úniku radiace, k ozáření osob ani 
k poškození životního prostředí. Cvičení se nedotklo běžného provozu 
elektrárny a bylo ukončeno v 9.17 hodin. Skončilo tak další z neko-
nečné řady cvičení. A jak jsem již dříve psal, je třeba stále cvičit, aby 
perzonál elektrárny nebyl zaskočen žádnou životní situací. 

A na závěr horká aktualita: pracovníci Informačního centra EDU při-
pravili dvouhodinové mimořádné noční exkurze v Jaderné elektrárně 
Dukovany, a to 11. 9, 25. 9. a 2. 10. 2010, vždy v několika turnusech od 
19.00 do 01.00 hodin. V rámci této exkurze si prohlédnete Informační 
centrum EDU, navštívíte trenažér blokové dozorny, projedete se auto-
busem areálem elektrárny a navštívíte sklad použitého paliva.

Přihlásit se můžete mailem na adrese: infocentrum.edu@cez.cz.
 21. 8. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

/Miroslav/ Město je dlouhole-
tým členem o.p.s. Znojemský re-
gionální rozvoj, se kterým úspěš-
ně realizovalo několik projektů. 
V současné době probíhá mezi-
národní projekt ADDED VALUE, 
jehož součástí jsou také pracovní 
workshopy. Zatím poslední se 
uskutečnil v úterý 17. srpna v Mi-
roslavi. Oficiální zahájení provedl 
starosta Miroslavi  Ing. Augustin 
Forman. Ředitel o. p. s. Ing. Samir 
Maloula podal souhrnnou zprávu 
o uskutečněných akcích.

„Dle mého názoru největší ohlas 
veřejnosti měla bezplatná doprava 
fanoušků na zápasy znojemských 
hokejistů. Vyhlášená  výtvarná 
soutěž k problematice dopravy 

byla dobrým námětem pro žáky 
základní školy. Účastnici setkání 
byli informováni o investičních 
akcích, které zlepšily dopravní 
situaci ve městě (např. rekon-
strukce náměstí Svobody, průtah 
městem, rekonstrukce přístupové 
komunikace k závodu Strabag, 
rekonstrukce tržnice, vybudování 
moderního autobusového nádraží, 
zřízení nových parkovacích ploch 
atd). Velkými akcemi zlepšujícími 
životní prostředí bylo vyhlášení 
Miroslavských kopců národní 
přírodní památkou, revitalizace 
miroslavského rybníka, obnova 
zámeckého parku a výsadba zele-
ně ve městě. Můžeme se právem 
pochlubit také tím, že máme opra-

veno dětské dopravní hřiště, kde 
probíhá výuka dopravní výchovy 
a je denně místem setkávání mno-
ha maminek s malými dětmi,“ 
uvedl místostarosta Roman Volf.

Bylo zdůrazněno, že je velmi 
důležité mít připraveny projekto-
vé dokumentace, aby v případě 
vyhlášení výzvy mohl být projekt 
podán. V současné době se čeká na 
výsledek projektu „Obnova okolí 
katolického hřbitova a veřejného 
prostranství u kostela sv. Petra a 
Pavla“.  Miroslavští také usilují o 
úpravu okolí hasičské zbrojnice, 
kde se počítá s desítkami parko-
vacích míst, shromažďovacím pro-
storem, hracími sestavami apod.

Město také podporuje mezi-

národní „Den bez aut“, který je 
naplánován na 22. září. „V po-
slední době se hodně mluví o 
tzv. carpoolingu, který má za cíl 
omezit jízdu jednotlivců automo-
bilem. Města jsou přecpaná, lidé 
otravováni výfukovými plyny, 
parkovací místa nejsou. Jsem pře-
svědčen o tom, že v tomto směru 
jsme již dávno předběhli dobu. 
Mnoho spoluobčanů, kteří dojíž-
dějí do zaměstnání, se sdružuje a 
jezdí společně. Výsledek je jasný 
- ekonomický efekt a samozřejmě 
pohodlí,“ dodal Roman Volf.

Uskutečněný workshop ukázal, 
že problémy obcí a měst jsou vel-
mi podobné a že podobné projek-
ty mají velký smysl.             /abé/

Ekologický projekt ADDED VALUE v Miroslavi

Dary obcím, oceněným v kraj-
ském kole 16. ročníku soutěže Ves-
nice roku, schválila Rada JMK.

Němčičky, které si vybojovaly 
v soutěži Bílou stuhu za činnost 
mládeže, obdrží dar ve výši 100 
tisíc korun. Stejný dar obdrží 
Hýsly, oceněné Zelenou stuhou 
za péči o zeleň a životní prostře-
dí, a také obec Jevišovka, která 
byla oceněna Oranžovou stuhou 
za spolupráci obce a zeměděl-
ského subjektu. 

Do Dolních Dunajovic (diplom 
za vzorné vedení obecní knihov-
ny) poputuje částka 60 tisíc 
korun, do Roubaniny (diplom za 
vzorné vedení kroniky) rovněž 
60 tisíc korun, Hlína (diplom za 
příkladný kulturní a společenský 
život), Hnanice (diplom za kvalit-
ní květinovou výzdobu v obci). 

Desetitisícové dary získají 
obce, které byly oceněny čestným 
uznáním: mimo jiné Božice (za 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
služeb pro občany), Horní Dub-
ňany (za podporu výstavby bytů a 
rodinných domů), Chvalovice (za 
aktivní zapojení žen do života ves-
nice), Petrovice (za využití budovy 
staré školy na charitativní činnost), 
Výrovice (za příkladnou péči o 
charakter venkovské zástavby). 

Krajského kola soutěže se letos 
zúčastnilo 22 obcí, u nichž hodno-
tící komise posuzovala koncepční 
dokumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, péči o 
stavební fond a obraz vesnice, ob-
čanskou vybavenost, inženýrské 
sítě, úspory energií, péči o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a ze-
leň v obci a péči o krajinu.    /abé/

ELÁN V BRNĚ
22. října od 18.00 hodin

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

Vesnice roku obdrží dotace
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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

MS ODS Moravský Krumlov                                        h�p://odsmk.sweb.cz

MORAVSKÝ KRUMLOV – ATRAKTIVNÍ MĚSTO
ÚSPORNÝ A FUNGUJÍCÍ ÚŘAD

Snížíme náklady důslednou op�malizací státní správy, samosprávy a příspěvkových organizací 
zřizovaných městem při zachování plné funkčnos� úřadu. Snížíme a zprůhledníme náklady zavedením 
elektronické aukce a vnitřního předpisu na veřejné zakázky a výběrová řízení, kde hlavním kritériem 
zadávacích podmínek bude nejnižší cena. Nestane se tak, že vyhraje firma o 3 mil. dražší, ale práce 
bude skutečně dělat firma levnější ve výběrovém řízení, viz naše nové AN. Nestane se tak, že 
připus�me, aby při zateplování školy vyhrála zakázku firma s cenou 22 mil. a dvě firmy s cenou 11 a 12 

mil. byly nesmyslně vyřazeny, viz zateplení ZŠ Ivančická. 

ROZŠÍŘÍME ÚŘEDNÍ DNY PRO OBČANY
Zařídíme skutečné přiblížení státní správy a samosprávy občanům.

Úřední dny budou dva dlouhé a dva krátké. 

ZAJISTÍME ROZŠÍŘENÍ PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Rozšíříme provoz MŠ, protože chceme podporovat mladé rodiny při hledání zaměstnání.

ZAVEDEME ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
Zpříjemníme občanům kontakt s naším úřadem. Na městských internetových stránkách zavedeme 

maximum formulářů pro vámi požadované žádos� a informace.

USILUJEME O NÁVRAT ZÁMKU MĚSTU, JEHO OPRAVU A NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ
V uplynulém období jsme upozorňovali na špatný stav zámku a snažili se prosadit myšlenku zpětného 
odkoupení městem. Budeme se snažit o jednání s Inchebou, o vypracování záměru využi� zámku

a hledat finance na jeho postupnou opravu.

JIŽ TŘI ROKY USILUJEME O VYBUDOVÁNÍ DŮSTOJNÉHO MUZEA PRO NAŠICH 
60 000 HODNOTNÝCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ S DOPROVODNOU EXPOZICÍ

K NEJSTARŠÍM DOLŮM NA ROHOVCE – SVĚTOVÝM UNIKÁTEM
Po celé uplynulé volební období jsme se snažili a nadále se i snažit budeme o vybudování muzea 
v prostorách bývalé šatlavy a doprovodné expozice k nejstarším dolům na rohovce v Evropě a délkou 
těžby dokonce na světě v návaznos� na naše sbírky, které obsahují 60 �síc sbírkových předmětů. 
Přestože tyto doly jsou světovým unikátem v odborné veřejnos� velmi ceněným a naše sbírky velice 
hodnotné, pro vedení města nebyly tyto skutečnos� prioritou, a tak se jen velice ob�žně podařilo 

prosadit zadání studie a schválení záměru zřídit v budově bývalé šatlavy muzeum.

V PŘÍPADĚ OPĚTOVNÉ NABÍDKY AREÁLU VERTEXU MĚSTU
BUDEME DŮSLEDNĚ HLEDAT JEHO VYUŽITÍ

Pokud nastane opět tato situace, nebudeme se chovat jako současné vedení. Nebudeme tvrdit, že areál 
je za 1 Kč drahý a že nebudeme mít na jeho údržbu. Budeme cíleně hledat možnos� pro jeho využi�.

MORÁLKA JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 
To jsme dokázali během minulého volebního období, kdy jsme pro neshody se současným vedením 
opus�li koalici. Věci a konání jsme to�ž posuzovali i z morálního hlediska a spousta věcí a skutků je 

vůči vám, občanům, nemravná.

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, jsem většinovým vlastníkem staršího domku se zahra-
dou, vlastním tři čtvrtiny. Malé podíly na domě ještě mají moji pří-
buzní, kteří po mně stále požadují peníze za své podíly, jež jsou však 
dost vysoké a podle mě domek takovou cenu nemá. Nevím však, co jim 
musím zaplatit, nebo jestli se můžu proti jejich nárokům nějak bránit, 
či co mi hrozí, když s jejich požadavky nebudu souhlasit. Tvrdí mi totiž,
že budu muset celý domek prodat a odstěhovat se. Děkuji za radu. 

K Vašemu dotazu uvádím: Jestliže Vaši příbuzní vlastní nějaké spo-
luvlastnické podíly na domě a na zahradě, kde bydlíte, mohou je předně 
kdykoliv samostatně prodat třetí osobě s tím, že Vy máte předkupní 
právo k těmto podílům. Druhou věcí však je, že tyto menší podíly (které 
neuvádíte, ale dohromady dělají pouze 1⁄4 nemovitostí) jsou prakticky 
neprodejné, protože by pro třetí osobu byly nevyužitelné, proto na Vás 
zřejmě tlačí, abyste je jako většinový spoluvlastník vyplatil. 

Tomuto postupu se právně říká zrušení a vypořádání podílového spo-
luvlastnictví a prvním krokem dle zákona je dohoda spoluvlastníků, 
kdy Vám zákon nedává žádné mantinely, jak se máte dohodnout, toto 
závisí na Vás. Teprve poté, když dohoda není možná, nastupuje druhá 
možnost, a to soudní vypořádání podílového spoluvlastnictví, kterou 
může zahájit jedna či druhá strana. Soudní vypořádání podílového spo-
luvlastnictví je uvedeno v § 142 občanského zákoníku, kde je upraven 
postup tohoto řízení, soud tedy věc řeší dle těchto zákonných hledisek. 
První možností je rozdělení nemovitosti mezi podílové spoluvlastníky 
dle velikosti jejich podílů (u domů to však většinou nepřipadá v úva-
hu), druhou možností je přikázání nemovitosti jednomu spoluvlastní-
kovi za přiměřenou náhradu ostatním spoluvlastníkům (náhrada se určí 
dle znaleckého posudku a obvyklé ceny nemovitosti) a třetí možností, 
pokud první dvě nejsou možné, je soudní prodej nemovitosti a rozděle-
ní si výtěžku prodeje dle podílů.  

PROJEKT DJEMBE MARATHON PODPOŘILI:
Hlavní partneři projektu: Město Moravský Krumlov, Mikroregion 
Moravskokrumlovsko, M.K.Quatro, spol. s r. o., Jan Becher - 
Karlovarská Becherovka, a. s.

Partneři projektu: Pivovar Jihlava, a. s., Vinařství rodu Saletů, 
Hotel Epopej, Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, Agroservis 
Jan Holý, Annapurna, s.r.o., síť internetových obchodů MRKNU.CZ, 
RI okna Oslavany, DaL tisk, s.r.o., OSP, spol. s r. o., AR Brno, spol. s r. o.

Sponzoři djembe: Město Moravský Krumlov, Mikroregion Moravsko-
krumlovsko, Občanské sdružení MARSILKA, TC MACH, s.r.o., 
TERACO WECH, a. s., Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

Sponzoři: CA TMK travel, Firma Jaromíra Čechová, MARmedia,   
MARY KAY - Zuzana Marková, Nejedlý s.r.o., Optika K+M,
PSÍ KŠEFT - Alena Hrdličková, Štulík, družstvo

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k realizaci projektu.

HORKOVOD DO BRNA?
PŘES OSLAVANY NE !

V červenci letošního roku zveřejnil krajský úřad Jihomoravského 
kraje dokument o oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení pro akci: „Dodávky tepla 
z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna“, která se bude týkat řady obcí 
našeho regionu, mezi jinými Ivančic, Oslavan, Padochova, Neslovic
i Moravského Krumlova.

Teplárny Brno, a. s. již dlouhodobě prověřují všechny možnosti, 
jak zajistit dostatečné množství tepelné energie pro všechny své od-
běratele v Brně, a to za co nejnižší cenu. V současné době je většina 
tepla dodávaného v Brně vyráběna sice z ekologicky šetrného, ale 
relativně drahého zemního plynu. Idea propojení Jaderné elektrárny 
Dukovany se sítí centrálního zásobování teplem vznikla již v době 
výstavby elektrárny na přelomu 70. a 80. let XX. století. Jaderná 
elektrárna Dukovany vyrábí kromě elektřiny také velké množství 
tepla, které nemá využití. Odpadní teplo by se dle plánů mělo použít 
pro vytápění zákazníků Tepláren Brno. Propojení s elektrárnou počí-
talo s horkovodem dlouhým přibližně 40 km.

Na jaře roku 2009 uzavřely Teplárny Brno se společností ČEZ me-
morandum o spolupráci na prověření technické a ekonomické života-
schopnosti nového horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Práce 
prokázaly opodstatněnost projektu. Valná hromada Tepláren Brno, a. s.
z března letošního roku sice pozastavila další účast společnosti na pro-
jektu do doby schválení vyhodnocení a aktualizace stávající energetic-
ké koncepce města Brna, ale záměr byl vyhlášen. 

  Záměr byl oznámen všem dotčeným městům a obcím. Rada města 
Oslavan o něm jednala dne 16. srpna 2010 a rozhodla, že s daným zá-
měrem nesouhlasí, protože navrhovaná trasa není v souladu s platným 
územním plánem města Oslavany.                                        Petr Sláma

Kraj podpoří dvě největší 
vinobraní na jihu Moravy

Schválit poskytnutí dotace ve shodné výši 350 tisíc korun pro orga-
nizátory Znojemského vinobraní a Pálavského vinobraní v Mikulově 
doporučili Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na svém zasedání kraj-
ští radní. Hejtman Michal Hašek označil tento krok za součást celkové 
podpory vinařství v kraji. „Obě vinobraní mají význam pro prezentaci 
vína a jihomoravského vinařství a samozřejmě také pro podporu ces-
tovního ruchu v našem regionu, na jehož území se nachází více než 95 
procent všech vinic České republiky,“ řekl hejtman. 

Je jen otázkou, zda pořadatelé slavností vína, které vysoké dotace zís-
kaly, investují tyto prostředky do propagace, zlepšení programu či zajiš-
tění například většího množství mobilních WC, případně do snížení již 
tak vysokého vstupného. Jen stěží dotace podpoří vinaře v kraji.   /abé/ 

/pokračování ze strany 1/
„Ty poslední hodiny byly 

perfektní. Odpočítávání jednot-
livých hodin lidi hnalo do varu 
a i ti, kteří nikdy neměli djembe 
v ruce, drželi s ostatními rytmus. 
Finále bylo skvělé. Po odehrání 
posledních vteřin vše na okamžik 
utichlo a po padesáti hodinách 
byl slyšet jen štěkot psů. V uších 
ale bubny hrály ještě několik ho-
din,“ řekla Mirka z Napajedel.

„Když jsem se poprvé dozvědě-
la o nápadu zrealizovat „DJEMBE 
MARATHON“ v Moravském 
Krumlově, byla jsem nadšena. 
Nicméně se musím přiznat, že 
jsem na zrealizování celé akce 
z počátku pohlížela mírně skeptic-
ky… O to více mě pak překvapila 
nejen návštěvnost, ale i neuvěřitel-
ná a naprosto úžasná atmosféra a 
soudržnost všech zúčastněných, 
jejichž cílem bylo se nejen poba-
vit, ale dokázat bubnovat celých 
50 hodin v tahu. Jsem pevně 
přesvědčena, že kdo si alespoň 
na chvíli zkusil „zadjembovat“,  
nejen že byl vtažen do víru dění, 
ať už jen na pár minut či hodin, ale 
chtě nechtě, zkrátka zapomněl na 

všechny starosti, problémy….a to 
nemluvím určitě jen za sebe. Ten-
to víkend pro mě zůstane opravdu 
nezapomenutelným a doufám, že i 
pro většinu zúčastněných nadšen-
ců právem nazvaným „víkendem 
skvělé hudby a zábavy“. Již nyní 
se těším na další,“ zhodnotila akci 
Anděla z Bystrce.

Komisaři z pelhřimovské 
Agentury Dobrý den závěrem 
potvrdili ustanovení padesátiho-
dinového rekordu a starosta měs-
ta pan Jaroslav Mokrý pozitivně 
zhodnotil celou akci. „Bez spon-
zorů, ochotných dobrovolníků, 
nadšených bubeníků a skvělého 
počasí by se akce jen těžko poda-
řila. Chci poděkovat všem, kteří 
se jakkoliv pro nás prvního tak 
velkého projektu zúčastnili. Ať 
už finančně, materiálně, dobrou 
radou, či pomocí při přípravě are-
álu. Spousta dotazů a emailů nás 
vede k tomu popřemýšlet, zda 
napřesrok uspořádat další ročník 
afrického festiválku. Uvidíme…“ 
dodal Marek Pečer.

Prohlédnout si fotografie a 
vyjádřit svůj názor můžete na 
www.djembe.alma.cz

Nový rekord byl zapsán

/Čučice/ Bude stát nová foto-
voltaická elektrárna i v Čučicích? 
Územní řízení sice už probíhá, ale 
všechno může jinak. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR chystá 
novou legislativu, která by měla 
výrazně omezit další rozvoj slu-
nečních a větrných elektráren. 

Proti tomuto kroku důrazně 
protestuje řada významných firem, 
které v tomto oboru podnikají. 
Management deseti z nich napsal 
dopis předsedovi Legislativní 
rady vlády Jiřímu Pospíšilovi, 
aby odmítl návrh nového zákona 
o obnovitelných zdrojích energie,  
který ministerstvo připravuje:

„Je nepochopitelné, že schvále-
ní návrhu zákona může znamenat 
likvidaci podnikání v oblasti vý-
roby elektřiny z některých druhů 
obnovitelných zdrojů energie, 
zejména pak solární energie a 
energie větru.“ 

Proti tomu se však ministerstvo 
ostře ohradilo. Tvrdí, že připravo-
vaný zákon i dlouhodobá strategie 
úřadu obsažená v chystaném Ná-
rodním alokačním plánu mají za 
cíl rozvoj obnovitelných zdrojů.

„Obavy z likvidace tohoto obo-
ru jsou tedy naprosto neopodstat-
něné,“ sdělil ministerský mluvčí 
Pavel Vlček.               Petr Sláma

Konec fotovoltaiky?
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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.

Sladká chvilka v Neslovicích
Milý kamarádi a milé kamarádky. Můj vážený pan otec dělá v této 

rubrice chutě všem rodičům. To je samé marinované kolínko, pikantní gu-
lášek, dobře vychlazené pivečko nebo lahodné vínečko. Ale když prochá-
zíme kolem cukrárny, začne vždycky strašlivě spěchat a člověk si pomalu 
nemůže dát ani zmrzlinu. Ještě, že máme hodnou a milou babičku, která 
mě sem tam, společně s mým malým bráškou, do cukrárny vezme. Ne že 
by táta na nás škrtil. Ale když on se tak příšerně bojí zubaře.

Teď jsem ho podloudně vytlačila od jeho milovaného počítače (dob-
ře zaleželé utopence on k smrti rád) a rozhodla se, že mu do té jeho 
rubriky strčím také nos a napíšu něco o svém oblíbeném podniku.

 Minulý týden jsme společně s babičkou podnikly odvážnou výpravu 
do vyškovského dinoparku. Když jsme se vracely nazpátek, hladové a 
žíznivé, zastavili jsme se v Neslovicích na menší průzkum. Dozvěděly 
jsme se, že je zde provozována skvělá cukrárna. A světe div se, byla to 
čistočistá pravda. Pan majitel je šikulka. Z bývalé prodejny potravin 
zde vybudoval ráj pro malé i velké mlsaly. Mají tady perfektní zmrz-
linu, které vám, na rozdíl od některých škrtílků, dopřejí vrchovatý ko-
pec. Zákusky se přímo rozplývají na jazyku. Mléčné koktejly? Ty jsou 
prostě mňam. Naší babičce se zde taky moc líbilo. Dala si vídeňskou 
kávu s velkým množstvím šlehačky. Co bychom to byli za vnoučky, 
kdybychom jí s ní nepomohli? Cukrárna je sice u hlavní cesty, ale sedí 
se zde v naprostém klidu. A v krásném prostředí.

 A jeje, táta dojedl utopence, zapil je Starobrnem a už se zase blíží
ke klávesnici tepat politiky. Musím už letět nebo to schytám. Tak ahoj
a zase někdy příště.                                                   Kristýnka Slámová

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

Tříčlenná delegace města Osla-
vany navštívila na pozvání ve 
dnech 12. - 15. srpna partnerské 
město Vir v Chorvatsku.

Obec Vir se nachází v Zadarské 
županiji, která úspěšně rozvíjí spo-
lupráci s Jihomoravským krajem 
a s Česko - chorvatskou obchodní 
komorou. Naše město je prvním 
českým městem, které má v této 
Županiji uzavřenou partnerskou 
smlouvu přímo s obcí. Mimo jiné 
se v současné době připravuje uza-
vření další partnerské smlouvy mezi 
městem Slavkov a městem Pag. 

Účelem návštěvy byla účast na 
největších městských slavnostech 
obce Vir, které se konaly v tomto 
termínu, a dále projednání účasti 
virské delegace v rámci Oslavan-
ských historických slavností.

Po příjezdu ve čtvrtek 12. srp-

na proběhlo jednání s ředitelem 
Turistického sdružení ostrova 
Vir, jež organizuje kulturní a spo-
lečenské akce, v rámci kterého 
bylo jednáno o programu chor-
vatské delegace v Oslavanech a 
o další spolupráci.

V pátek 13. 8. probíhala samot-
ná slavnost, která byla zahájena 
v ranních hodinách průvodem 
obcí s dechovou kapelou, po němž 
následoval celodenní kulturní 
program v centru obce, kterého 
se oslavanská delegace účastnila. 
V odpoledních hodinách pro-
běhlo slavnostní zasedání a poté 
večeře Zastupitelstva obce Vir a 
pozvaných hostů. Mimo delega-
ce Oslavan se účastnili zástupci 
spřátelených chorvatských měst, 
města Koprivnica, Novigrad, 
Garešnica. Velmi významným 

hostem byl také Milan Bandič, 
zastávající funkci primátora hlav-
ního města Chorvatska Zagrebu, 
který také v posledních prezident-
ských volbách kandidoval na post 
prezidenta Chorvatské republiky. 
Mimo zástupců spřátelených měst 
se slavností účastnili také před-
stavitelé města Zadar a zástupce 
župana zadarské Županije. Po 
ukončení této oficiální odpolední 
a večerní části a projevech starosty 
obce Vir byl uspořádán na moři 
ohňostroj, který připravili mistři 
světa z chorvatského Zagrebu, a 
pokračovalo vystoupení různých 
folklórních souborů a skupin.

V sobotu 14. 8. proběhlo setká-
ní se starostou obce Vir a zástupci 
turistického centra, v rámci kte-
rého bylo projednáváno složení 
virské delegace. Mimo oficiální 

hosty z obce Vir se bude delegace 
skládat také z členů pěveckého 
souboru, který bude společně 
s německým pěveckým soubo-
rem ze Schkeuditz a oslavanským 
pěveckým souborem vystupovat 
na slavnostech v Oslavanech. 
Během dne naše delegace za 
doprovodu chorvatských přátel 
navštívila významná muzea 
v okolí, která ukazují historii a 
vývoj regionu.

V neděli 15. 8. proběhla oslava 
nejvýznamnějšího chorvatského 
církevního svátku – Velika Go-
spa, která byla zahájena mší před 
kostelem v obci Vir. Této mše se 
účastnily tisíce lidí a lze říci, že 
účast na této části oslav byla vel-
mi zajímavá. 

V odpoledních hodinách byla 
návštěva ukončena.             /KIS/

Zastupitelé Oslavan v chorvatském Viru

Muzeum a infocentrum 
Vedrovice otevřeno

Nově otevřené muzeum a informační centrum nabízí návštěvníkům 
a turistům mnoho zajímavostí z historie dané lokality. V muzejní části 
můžete shlédnout expozici na téma Vedrovice před 6000 lety. Jedná se 
o období neolitu, kdy se na území usazovali první zemědělci. Z této 
doby se našly pozůstatky sídliště i pohřebiště lidu s lineární keramikou 
a také ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou kerami-
kou. Nedaleký Krumlovský les nabízel rozsáhlé těžební území kamene 
rohovce z období jury. Obrovský rozsah a nejasný účel z něj činí jednu 
ze záhad moravského pravěku. Realizováno bylo také datování radio-
karbonovou metodou kosterního materiálu. Vedrovice v jistém smyslu 
sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se 
vzdálenými krajinami, a proto nemají v České republice a střední Ev-
ropě obdobu. Zkoumání významné vedrovické archeologické lokality 
a okolí započalo již v 19. století a pokračuje dodnes.

V části s informačním centrem dále získají turisté a návštěvníci cen-
né informace o Vedrovicích a mikroregionu Moravskokrumlovsko, co 
se týká kultury, památek, ubytování, stravování, volnočasového vyžití 
i dopravní dostupnosti. Případně si mohou informace vyhledat pomocí 
veřejného připojení k internetu.

V podkroví objektu je vybavená přednášková místnost s kapacitou 
cca. 30 osob. Mohou se tu pořádat přednášky, workshopy, sympozia, 
prezentace vzdělávacích programů či schůze odborníků nebo zájmo-
vých skupin. Součástí vybavení je dataprojektor a projektové plátno, 
možnost zapůjčit laptop. Tato místnost může sloužit i jako výstavní 
díky závěsnému systému (fotografie, obrázky, výkresy, mapy atd.). 
Dále je možné pronajmout prostory kuchyně a posezení ve dvoře kom-
plexu pro realizaci případných oslav, posezení nebo využití k udržová-
ní lidových tradic a povznesení místní kultury.

Na dvoře tohoto komplexu je i umístěno původní větrné kolo z chrá-
něné technické památky Větrného čerpadla postavené v roce 1912. Při 
nepříznivých větrných podmínkách bylo poničeno v roce 2008 a opě-
tovně 2009, proto bude tedy na původním místě nahrazeno replikou. 
Toto zařízení zvané Halladayova turbína využívalo síly větru k čerpání 
vody pro místní vodovod.

Historické parní vlaky
/Oslavany - Zastávka/ Hned dvě příležitosti budou mít v září mi-

lovníci parních lokomotiv. V sobotu 11. září pojede historická souprava
v rámci Oslavanských historických slavností z Brna (odezd 9.08) do 
Oslavan. Po nezbytném doplnění vody se pak v 11.20 vydá do Morav-
ského Krumlova. Tady bude k vidění mezi 12.15 a 12.53, kdy vyrazí 
znovu na cestu do Oslavan. Z Oslavan do Brny se vrací v 15.25 hodin.

Další možnost vidět „páru“ je v Zastávce u Brna 25. září. Historic-
ký vlak pojede z Brna do Zastávky a zpět, celá akce je spojena nejen
s Dnem železnice, ale také s Hornickým dnem s pestrým programem
v Zastávce i muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově.                 /ve/

Již IV. ročník „Malého festi-
valu LOUTKY“ byl odstartován
v Moravském Krumlově předsta-
vením O Rytíři Bojanovi, které 
sehrálo ochotnické moravsko-
krumlovské divadlo BEZGEST. 

„Festival se od svého počátku 
rozrostl z počátečních devíti pře-
stavení ve čtyřech obcích na 55 
představení ve 44 obcích. Vloni 
představení shlédlo na tři tisíce 
malých i velkých diváků,“ uvedl 
spokojeně předseda mikroregio-
nu Moravskokrumlovsko a sta-
rosta města Moravský Krumlov 
Jaroslav Mokrý na slavnostním 

zahájení ve středu 25. srpna. 
Festival se letos rozšířil z mik-

roregionu Moravskokrumlovsko 
do dalších mikroregionů na Br-
něnsku, Znojemsku a Třebíčsku. 
Proběhne ve dnech 25.-31. srpna. 

Letošní ročník festivalu je 
obohacen o kejklíře,  muzikanty a 
jedinečnou výstavu loutek, která 
je v průběhu festivalu k dispozi-
ci 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 loutek

Nejsou peníze?
Nejsou snad kvůli krizi?
Nevíte?  Čtěte prosím pozorně! V letošním roce se uskutečnila dvě, 

co do rozsahu a provedení podobná, výběrová řízení ve spolupráci s 
firmou Renards s. r. o. Brno (dále jen Renards). Řízení proběhla v me-
zích současných zákonů.

V prvním řízení se jednalo o výstavbu autobusového nádraží. Zúčast-
nilo se ho 9 zájemců. Mezi nimi společnost Alpine, stavební společnost 
CZ, s. r. o. (dále jen Alpine), která se specializuje na dopravní stavby. 
Tato podala nabídku ve výši cca 18 mil. Kč a byla vyřazena z důvodu 
nesplnění podmínky zádržného (finanční jistina). Další společností 
byla Eurovia Brno s.r.o., ta ocenila svoje služby na výši 22 mil. Kč. 
Soutěž prohrála z důvodu nedostatečných záruk na provedení stavební 
části (sociálního zařízení), až po zahájení prací se „zjistilo“, že sociální 
zařízení bylo z projektu vyjmuto. Společností, která shodou okolností 
podala nabídku jako poslední, byla společnost Stavoprogres, spol. s.r.o. 
(dále jen Stavoprogres), jež podala nabídku ve výši 25 mil. Kč a splnila 
kriteria vypracovaná firmou Renards. Zakázku vyhrála a město tedy 
zaplatí za stavební práce 25 mil. Kč. To, že skutečné stavební práce 
provádí pro firmu Stavoprogres právě nejlevnější společnost Alpine, 
dnes již nikoho nepohorší. 

Druhého výběrového řízení na zlepšení energetických vlastností ZŠ 
Ivančická MK se zúčastnilo 5 společností. K zahájení prací dle zadání 
zakázky mělo dojít v první polovině měsíce července (jedná se o školní za-
řízení). Výběrové řízení bylo zahájeno otevíráním obálek s nabídkami dne 
8. července 2010, hodnotící komise zahájila činnost 13. července. Dvou-
měsíční zpoždění oproti plánu bylo vysvětleno zástupcem firmy Renards 
neúměrně dlouhými lhůtami a jejich nedodržováním státními úřady.  

Jako první byla z výběrového řízení vyřazena firma DEC-PLAST Tra-
de s.r.o., která podala svoji nabídku o 3 minuty později. Nabídka nebyla 
dle zákona otevřena. Hodnotící komise vyzvala uchazeče PSK GROUP, 
spol. s.r.o., ke zdůvodnění nižší než předpokládané výše nabídky, a to o 
10 mil Kč, firma se dále neozvala. Stejným způsobem byla vyzvána firma 
S-A-S spol. s.r.o. (dále jen S-A-S), zde byl rozdíl oproti předpokládané 
ceně 10,5 mil. Kč. Ta skrze email svoje zdůvodnění zaslala, dle firmy Re-
nards ovšem nepodepsané. Dále byla společnost S-A-S dvakrát vyzvána 
k osobnímu jednání firmou Renards, bohužel jejich omluvný email popr-
vé uvízl ve spamu firmy Renards a podruhé se nedostavila. Ze zbylých 
dvou firem vyhrála firma o 300 tis. Kč levnější, a to firma HRUŠECKÁ 
stavební spol. s.r.o., která nabídla cenu ve výši 22,5 mil. Kč, což je o více 
než 10 mil. Kč více než cena nabízená firmami S-A-S a PSK GROUP. 
Kdo bude stavět za tuto nejvyšší cenu je stále otázkou.

Nezbývá, než se zamyslet nad tím, co všechno by mohlo vedení měs-
ta pro své občany za potenciálně ušetřených 18 mil. Kč vykonat, kdyby 
byla výběrová řízení vedena veřejně, průhledně, a tedy pod dohledem 
místních daňových poplatníků, kteří tyto miliony musí den co den
v potu tváře po korunách vydělávat.                      Pavel Procházka ml.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

BUBNOVÁNÍ na djembe
  

Společné bubnování pro začínající i mírně pokročilé
s možností zapůjčení bubnů

10 setkání vždy ve středu 6., 13., 20., 27. října,
3., 10., 17., 24. listopadu, 1., 8. prosince 2010

 

18.30 - 20.00 hodin v prostorách školní družiny
ZŠ Řeznovice, příspěvek: 1.250 Kč

Kapacita: 10 - 12  osob (5 ks bubnů k zapůjčení)
(setkání se uskuteční při min. počtu 5 účastníků)

Setkání vedou manželé Tomáš a Kateřina Pokorní 
(lektoři bubnování a muzikoterapie – www.muzikocesta.cz)

Přihlášky jsou akceptovány po uhrazení příspěvku 1 250 Kč
na účet č. 206976068/0300 nebo osobně do 30. září 2010.

------------------------------------------------------------
Ženský bubnovací kruh a oslava podzimní rovnodennosti 
s vůní jablek a vína - ve středu 22. září 18.30 - 20.30 hodin

Mužský bubnovací kruh ve středu 29. září 18:30 - 20:30 hod.
------------------------------------------------------------

Informace, přihlášky a rezervace bubnu:
K. Pokorná, kat.pokorna@centrum.cz, 731 145 643

Akce:
Thuja Smaragd 45,- Kč
Přijímáme objednávky 
na dušickovou vazbu

II. R O Č N Í K   P O D Z I M N Í
P R O D E J N Í   V Ý S T A V Y
O K R A S N Ý C H   R O S T L I N
V E   D N E C H   4 . - 5 . 9 . 2 0 1 0

Zahradnictví Kopetka Vedrovice si Vás dovoluje pozvat na II. ročník podzimní prodejní 
výstavy okrasných rostlin
Místo konání: Vedrovice č.p. 315 (nad rybníkem)
Datum konání: 4. - 5. 9. 2010
Nabízíme: jarní cibuloviny (tulipány, narcisy ...), vřesy, chryzantémy, macešky, jehličnany
a čarověníky, okrasné keře, listnaté stromy, drobné ovoce, vodní rostliny, mrazuvzdorná 
keramika, pískovcové nádoby, floris�cké potřeby
Dále nabízíme: návrhy, realizace a údržby zahrad.
Nakupujte české výpěstky přímo z produkční plochy.
Pro každého návštevníka dárek zdarma!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Iveta Kudláčková, Vedrovice 315
Mobil: +420 731 103 985, +420 731 103 981
Web: www.zahradnictvivedrovice.cz, www.e-rostliny.cz
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Záznamy v Pamětní knize 
(kronice) obce Letkovice svědčí 
o tom, že tehdejší obec měla jen 
malé možnosti se bránit proti po-
žárům. První záznam o požáru je 
z roku 1739, kdy 11. června obec 
vyhořela. Nevíme, zda se v kroni-
ce připomínají všechny požáry, 
z jiných kronik je zřejmé, že jich 
muselo být daleko více.

Domy a hospodářská stavení 
byly stavěny ze dřeva, střechy byly 
pokryty slaměnými došky, tj. vrst-
vou slámy. Stačila neopatrná ma-
nipulace s ohněm nebo při blesku 
a během několika minut bylo vše 
v jednom plameni. Často záleželo 
na větru, který hnal požár určitým 
směrem, zatímco další části obce 
byly od ohně ušetřeny.

Nejstarší hašení spočívalo 
hlavně ve snaze zabránit rozšíře-
ní požárů, proto bývaly zbořeny 
okolní budovy. K tomu se použí-
valo trhacích háků, seker, žebříků 
a džberů. Při hašení požárů byl na 
vesnicích první osobou kovář. 

 Důležitým impulsem k zaklá-
dání hasičských sborů se stalo 
vydání nového zákona platného 
pro Moravské markrabství o řádu 
požárové policie a řádu hasícím 
- zemský zákoník č. 35/1873. 
Ten nově upravoval preventivní 
protipožární opatření a vlastní 
postup při hašení požárů. Týkal 
se především větších obcí, které 
měly více jak sto čísel, ale ně-
které údaje platily všeobecně. 
Na základě tohoto zákona byly 
na Moravě založeny desítky 
hasičských sborů. Nejbližší sbor 
dobrovolných hasičů byl zalo-
žen v Ivančicích v srpnu 1879 a 
v Hrubšicích v roce 1906.

V srpnu 1910 se sešlo starostou 
pozvaných 36 občanů a usneslo 
se založit Hasičský sbor v Let-
kovicích. Podmínkou založení 
bylo zdarma získat stříkačku z 
hluchoněmého ústavu v Ivan-
čicích. Do přípravného výboru 
zvolilo Josefa Čecha, Josefa 
Dvořáka, Václava Bartůňka a 
Františka Feita. Dne 9. září se 
obecní zastupitelstvo usneslo 
zažádat u Zemského výboru o 
přidělení stříkačky z ústavu hlu-
choněmých. K uvolnění stříkačky 
z ústavu byl dán souhlas a obecní 
zastupitelstvo se rozhodlo dne 
1. dubna 1911 stříkačku za 100 
K zakoupit. Dne 30. dubna 1911 
byl na ustanovující schůzi zalo-
žen Sbor dobrovolných hasičů 
v Letkovicích. Z pozvaných 36 
občanů se dostavilo na tuto schů-
zi dvaadvacet.

 Do prvního výboru hasičské-
ho sboru byli zvoleni: Bartůněk 
Václav - předsedou, Roháček 
Emanuel - náčelníkem, Dvořák 

Josef - pokladníkem, Sova Fran-
tišek - zbrojmistrem.

 Dne 5. května povolilo obecní 
zastupitelstvo, aby se ke stříkačce 
použila kola obecního kočáru. 
Stříkačka byla od firmy Hüller 
a vdova, upravena firmou R. A. 
Smejkal v Čechách u Prostějova 
na čtyřkolový podvozek z kočáru 
nákladem 933,40 K a vyzkoušena 
1. října za přítomnosti župního 
dozorce Františka Kaplera. Za 
výzbroj a hadice zaplatil sbor 
1.200 K, z Občanské záložny v 
Ivančicích si vypůjčil 2.200 K 
zaručených výborem. 

 Stavba hasičské zbrojnice byla 
dne 5. září 1911 zadána stavba 
Františku Kaplerovi z Ivančic. 
Slavnost svěcení stříkačky a 
zbrojnice byla v neděli 24. září 
silně narušena celodenním deš-
těm, takže sbírka vynesla pouze 
20,61 K zisku. Kmotrami byly 
Františka Bartůňková a Marie 
Roháčková. Hasičský sbor obdr-
žel od Ústředí podporu 300 K, od 
pojišťovny Assicurazioni Gene-
rali 30 K, od obce 200 K.

 Na schůzi 17. října 1912 
ujednalo obecní zastupitelstvo se 
společností Union v Oslavanech 
smlouvu o vedení a dodávání el. 
proudu a vymínilo si 16svíčko-
vou žárovku s instalací pro hasič-
ské skladiště zdarma.

 Ve stejném roce zakoupil ha-
sičský sbor od RH Smekala 80 
metrů hadic a výstroj pro 2 muže, 
prodal obci darovaný kočár za 40 
K, ze zemských prostředků dostal 
100 K a na dluh 2.200 K v zálož-
ně splatil 600 K.

 Po skočení 1. světové války 
je první zápis až 25. 10. 1919, 
kdy obecní zastupitelstvo věno-
valo 1.000 Kč hasičskému sboru.
V září 1921 byl postaven pomník 
padlých ve svět. válce, a to z 
dobrovolných příspěvků občanů
v dolní části návsi. Místní SDH 
přispěl částkou 865 Kč. 

Dne 8. května 1924 byly za 
členky k samaritské službě při-
jaty Jana a Anastázie Čechovy, 
Kristýna Dubská, Antonie Be-
zectná a Marie Krontorádová. 
Z hasičského sboru vystoupily 
9. 1927 ledna 3 členky sama-
ritní služby, naopak přistoupily 
Karla Bezectná, Žofie Jourová a 
Štěpánka Sovová, takže služby 
byly zajištěny.

Hasičský sbor zahájil poprvé 
za dobu svého trvání divadelní 
činnost. První divadlo za vedení 
Václava Bednaříka a Cyrila Kvas-
ničky sehrál sbor 20. ledna 1929
za neobyčejné účasti obecenstva. 

Dne 10. srpna 1931 zemřela 
náhle Marie Roháčková, choť 
zdejšího hostinského a kmotra 

při svěcení hasičské stříkačky. 
Měla pohřeb za okázalé účasti 
hasičského sboru a v Oslavanech. 
Hasičský trubač Jan Čudán trou-
bil při spouštění rakve do hrobu 
poslední „S Bohem“.

Na oslavu 25. výročí trvání 
zdejšího SDH byl zajištěn 15. 
srpna 1936 župní zájezd do 
Letkovic. Župní vzdělavatel A. 
Klecker z Trboušan vzdal zvláštní 
poctu zakládajícím členům, kteří 
seděli u čestného stolu u pomníku 
padlých, a promluvil o hasičské 
myšlence a o brannosti k četnému 
obecenstvu a 170 hasičům v kro-
jích, kteří stáli v útvaru na návsi. 
Byla to pro Letkovice velká udá-
lost. Začátkem roku 1938 zemřel 
bývalý starosta Václav Bartůněk. 
Nad hrobem se s bývalým staros-
tou hasičského sboru rozloučil 
náčelník sboru Václav Bednařík.

Ve stejném roce zakoupil SDH 
od firmy Jaroslav Chotěbor Brno 
motorovou stříkačku za 24.000 
K. Jmenované firmě zaplatil 
10.000 Kč a předal starou stříkač-
ku v ceně 4.000 Kč na protiúčet. 
Zbývajících 10.000 Kč si sbor vy-
půjčil v Občanské záložně v Ivan-
čicích. Dne 21. srpna 1938 byla 
při hasičské slavnosti vysvěcena 
oslavanským farářem K. Fabián-
kem. Kmotrami při svěcení byly 
pí. Marie Markusová, choť vrch-
ního strážmistra v. v. a pí. Marie 
Dvořáková, choť rolníka.

Při slavnosti, která byla četně 
navštívena okolními hasičskými 
sbory a obecenstvem, promluvil 
p. farář, starosta župy 56. okresu 
ivančického „Pavlíkovy“, Alois 
Klecker, starosta obce J. Dole-
žal, náčelník sboru Václav Bed-
nařík a vzdělavatel sboru Josef 
Kysela. Po slavnosti předvedeny 
ukázky z Civilní protiletecké 
ochrany, které řídil p. Fr. Veselý 
z Ivančic s místním velitelem Fr. 
Machem. Následující požární 
cvičení bylo přerušeno bouřkou 
a velkým lijákem.

SDH vykonal 15. ledna 1939 
volby s tříletou platností. Zvoleni 
byli: Čech Josef - starosta, Kron-

torád Josef - místostarosta, Ryb-
níček František - náčelník, Čech 
Ignác - místonáčelník. Dne 3. 
března pochoval sbor zakládají-
cího člena a vynikajícího župního 
trubače bratra Jana Čudána.

Hasičský sbor konal v roce 
1940 valnou hromadu, 3 výbo-
rové schůze a 6 členských schůzí, 
cvičení konal vesměs s předvede-
ním stříkačky. 60 dní vykonával 
žňové hlídky a pak obstarával 
každodenní noční stráže.

V roce 1941 zajistil SDH val-
nou hromadu, tři členské schůze, 
zúčastnil se obvodové valné hro-
mady v Ivančicích 30. března a 
obvodového cvičení s motorovou 
stříkačkou v závodech v Němči-
cích, které vyhrál. Poplachová cvi-
čení konal za četnické asistence.

Dne 20. května 1942 se SDH 
zúčastnil záchranných prací při 
požáru v domě Františka Čecha 
v č. 5, 2. srpna v domě Jana 
Procházky v č. 48 a 28. srpna 
při lesním požáru na Bouchalu. 
Toho roku přistoupilo k SDH 10 
nových členů.

 Po skončení války byla koná-
na valná hromada SDH, pořádány 
hasičské schůze. O volbách byl 
zvolen starostou Josef Krontorád, 
místostarostou Josef Dvořák a ná-
čelníkem František Rybníček.

 V roce 1946 byl záměr zakou-
pit moderní autostříkačku. Z vý-
těžku z plesu bylo získáno 6.103 
Kč, výtěžek ze sbírky v obci byl 
4.444 Kč, a čistý příjem z dožín-
ků 8.454 Kč. Z vázaných vkladů 
bylo uvolněno 5 000 Kč.

 Na Bílou sobotu vytroubil Jo-
sef Dvořák mírovou vzpomínku a 
při oslavě 1. výročí osvobození 
zapálili hasiči vatru na Hlinku. 
13x se zúčastnil sbor veřejného 
vystoupení a zúčastnil se i odha-
lení pamětní desky gen. Luži v 
Javůrku.

Hasičské auto bylo zaplaceno 
a zásluhou Františka Koláře 
opraveno a upraveno. Mělo cenu 
76.000 Kč. Sbor složil 16.000 
Kč, úprava stála 35.000 Kč, takže 
zbývá zaplatit 25.000 Kč z váza-
ných vkladů.

 O svátku sv. Floriána patrona 
hasičů konával sbor každoročně 
vycházku na služby Boží v kos-
tele v Oslavanech. Tato vycházka 
byla tento rok naposled.

 Dne 26. prosince 1947 se ko-
nala valná hromada SDH - uvede-
no je rozdělení funkcí. Starostou 
je zvolen Jan Prudil, náčelníkem  
František Rybníček, dále je uve-
deno dalších cca 25 jmen.

 Dne 11. listopadu 1949 potvr-
dil Zemský výbor v Brně připo-
jení Letkovic k Ivančicím, takže 
kronika se přestala psát. O další 
práci SDH jsou jen neověřené in-
formace, takže je neuvádíme.

 Jiří Široký, tel: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Pamět-

ní kniha obce Letkovice - SOkA 
Rajhrad, fond C 38

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 “

Sbor dobrovolných hasičů v Letkovicích

Dobelice oslavily 750 let

/Dobelice/ V sobotu 14. srpna se uskutečnilo setkání obyvatel, ro-
dáků, pamětníků a pozvaných hostí u příležitosti výročí 750 let obce 
od první písemné zmínky. Půl hodiny po poledni sloužil u „Zvoničky“ 
mši svatou děkan Pavel Bublan. Dříve než posvětil vlajku a znak obce, 
seznámil starosta obce Miloš Potůček přítomné s významem jednotli-
vých symbolů na vlajce a ve znaku. Po mši se mohli zájemci symbolic-
ky zúčastnit zasazení památeční lípy, která byla vysazena v předstihu
v očekávání dešťových přeháněk. Slavnostní program byl ukončen 
proslovem starosty před obecním úřadem. K tanci až do večerních 
hodin hrála dechová kapela Boršičanka Antonína Koníčka, kterou
ve večerních hodinách vystřídala kapela Kamarádi.                    /mape/

Dívčí házená na náměstí
/Ivančice/ Rada města Ivančic udělila Středisku volného času Ivan-

čice souhlas k pořádání turnaje v dívčí házené dne  3. září 2010 v době 
od 8.00 do 15.00 h na části Palackého náměstí před prodejnou potravin 
paní Studené. Za tímto účelem město zapůjčilo i příslušný pozemek.   
V době konání turnaje bude oblast za pomoci městské  policie uzavře-
na provozu motorových vozidel.                                         Petr Sláma

Miroslavské hasičky první
V sobotu 14. srpna proběhlo v Blansku krajské kolo v požárním 

sportu. Okres Znojmo úspěšně zastupovala družstva Miroslavi. Druž-
stvo žen zvítězilo ve všech třech disciplínách a vybojovalo postup na 
Mistrovství České republiky, které se uskuteční 18. září v Praze na 
Julisce. Muži skončili celkově pátí. 

Každoroční setkání 

Žáci narození v roce 1939 z vémyslické školy se každý rok pravi-
delně scházejí první pátek v červnu. „Těšíme se každý rok a přejeme 
si, abychom se zase v hojném počtu sešli. Letos nás bylo pětadvacet,“ 
uvedla Věra Hodečková.

Tradiční krojované hody
/Miroslav/ Tradiční krojované hody v Miroslavi se uskuteční ve 

dnech 3. až 5. září 2010. Pořadateli slavnosti jsou Město Miroslav, 
krojovaná chasa a Římskokatolický farní úřad. Rozjezdem akce 
bude páteční zábava, při které zahraje R&J Band. Oficiálním zaháje-
ním hodů je předání hodového práva chase starostou města v obřadní 
síni městského úřadu v sobotu dopoledne. Poté následuje vyhrávání 
po městě a zvaní na hody s kapelou Amatéři. V 16.00 hodin začíná 
krojované zavádění chasy pod májí před kulturním domem. Program 
pokračuje od 20.00 hodin hodovou zábavou se skupinou Relax Band 
v kulturním domě. V neděli v 8.45 hodin projde krojovaný průvod 
do kostela, kde v 9.00 hodin začíná slavnostní hodová mše, kte-
rou bude celebrovat Mons. Karel Simandl z nunciatury v Berlíně. 
V chrámu sv. Petra a Pavla bude také k vidění výstava „Poděkování 
za úrodu“, kterou připravily obětavé ženy z plodů polí a zahrad. 
Následuje kladení věnců na hřbitově a zvaní na hody. V 16.00 hodin 
opět začíná krojované zavádění chasy pod mají s kapelou Ištvánci
a od 17.00 hodin budou zavádět ženáči. 

Den, kdy svítí světlušky
Ve středu 8. září proběhne 8. ročník sbírky s názvem „Den, kdy 

svítí světlušky“, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Koupí 
svítících náramků, přívěšků na klíče nebo připínacích placek bude 
přispěno na konkrétní a přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově 
postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. Příspěvky bu-
dou vybírány do uzavřených lucerniček a poté předány fondu. Předem
děkujeme všem, kteří se s námi do sbírky zapojí.          /SVČ Ivančice/

Sbor dobrovolných hasičů v Letkovicích v r. 1931

Ruční hasičská stříkačka - Mor. Bránice
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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. Vstupenka: 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 představení jednotlivě !!!

Město Moravský Krumlov zve občany i návštěvníky města na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010
v neděli 12. září 2010 - Kaple sv. Floriána. Prohlídka s výkladem

Mgr. Lucie Krausové, začátek prohlídky ve 14.00 hodin, 
v sobotu 18. září 2010 - Zámecký park. Prohlídka s odborným 

výkladem Ing. Kláry Dufkové a Ing. arch. Dušana Riedla, začátek 
prohlídky ve 14.00 hodin u vstupu do dolního zámeckého parku. 

Na obě prohlídky bude vstup VOLNÝ!!!
Doprovodná akce: neděle 12. září 2010 - Kostel sv. Vavřince - 

Rakšice. Varhanní koncert u příležitosti „100 let varhan“.
Chrámový sbor LUKÁŠE HAVLA a hosté - začátek v 16.00 hodin

Osvětová beseda REŠICE pořádá

„VARI (TERA) CROSS
„ 

MEMORIÁL JOSEFA POSPÍŠILA
v sobotu 4. září 2010

pod kaplí svatého Jana Nepomuckého závod malotraktorů.
PROGRAM: ve 13.00 hod. - zápis strojů, ve 13.30 hod. - jízda 
vesnicí (horním koncem), ve 14.00 hod. - první rozjížďka, v 
15.00 hod. - druhá rozjížďka, vyhlášení vítězů. V přestávce 
mezi rozjížďkami ukázka dalšího využití strojů. Podmínky pro 
závodníky: • dvojice řidič, závozník, • bržděný vlek, • ochranné 
pomůcky (helma, chrániče, rukavice - doporučeny). Závod se koná 
způsobem časovky výjezd do kopce a zpět. Bližší informace: pan 
Jaroslav Sláma, Rešice, tel.: 607 910 335. Občerstvení: pivo, limo.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

( 515 322 618
so  28.8.  ve 20.00 PRINC Z PERSIE:
ne  29.8.  ve 20.00 PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA
st     1.9.    v 18.00 PLANETA 51
  Animovaný film VB / Španělsko
so    4.9.  ve 20.00 KVĚT POUŠTĚ
ne    5.9.    v 18.00 Drama 
  VB / Německo / Rakousko
st     8.9.    v 18.00 TOY STORY 3
  Animovaná pohádka USA
so  11.9. ve 20.00 KUKY SE VRACÍ
ne  12.9.    v 18.00 Rodinný film ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  4.9.  v 19.00 POČÁTEK
         Sci-fi film USA
ne  5.9.  v 19.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
  Animovaná pohádka USA
so 11.9.  v 19.00 ROBIN HOOD
           Historický film USA
ne 12.9.  v 19.00 PREDÁTOŘI
           Sci-fi horor USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne 29.8.    v 18.00 TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
              ve 20.00 Akční / romantický film USA
st    1.9.    v 18.00 PRINC Z PERSIE:
              ve 20.00 PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA
ne   5.9.    v 17.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
  Animovaná pohádka USA
st    8.9.  ve 20.00 KAJÍNEK
  Film / Drama ČR
ne 12.9.    v 15.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
                 v 17.00 Animovaná pohádka 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:
               ve 20.00 PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA
st  8.9.      v 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA
  Animovaná pohádka USA
ne 12.9.  ve 20.00 DOPISY PRO JULII
  Romantický film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so  28.8. ve 20.30 TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
       Akční romantický film USA
ne  29.8. ve 20.30 A-TEAM
       Akční komedie USA
pá    3.9. ve 20.00 TOY STORY 3
         Animovaná pohádka USA
út   14.9. ve 20.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
                  Animovaná pohádka USA

KULTURNÍ PROGRAMY   30. 08. - 12. 09. 2010 
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
• 31.8. v 16.30 hod. - Kejklíři - „MI CORAZON“ - „MÉ SRDCE“
• 31.8. 17.00 hod. - Divadlo M. Kopeckého - „SLUNÍČKO“.
• 23.7. - 31.10.2010 - MUZEUM BRNĚNSKA. Muzeum v Ivančicích 
ve spolupráci s městem Ivančice pořádá výstavu ALFONS MUCHA 1860 
- 1939. Součástí vstupenky je i prohlídka Stálé expozice Alfonse Muchy v 
1. patře - galerie Památníku A. Muchy.
• 1.9. - 30.9. - SDRUŽENÍ SLEPÍŠI - výstava soch a výrobků z pálené hlíny 
nevidomých autorů - sklepení Památníku A. Muchy. Vstupné: 30 Kč. Výtěžek 
bude věnován na rozvoj Mezinárodního centra Axmanovy techniky 
v Tasově pro nevidomé.
• 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. 
• 4.9. od 18.00 hod. do 21.00 hod. - ODPOLEDNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA PRO 
TEENAGERY - nádvoří radnice MěÚ, hraje „Rock String“. Vstup zdarma.
• 11.9. v 19.00 hod. - KONCERT „SIREN“ KE 150. VÝROČÍ NAROZENÍ 
A. MUCHY. Známý pěvecký ansámbl zpívá spirituály, jazzové a popové 
skladby, vstup zdarma - kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.
• 11.9. - 12.9. a 18.9. - 19.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Památky 
otevřené v sobotu a v neděli 11. září - 12. září. KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE: so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod., KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE:so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod., KAPLE SV. JAKUBA: so, ne: 
13.00 hod. - 17.00 hod., KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH: 
so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod. Památky otevřené v sobotu a v neděli: 11.09. - 
12.09. a 18.09. - 19.09.: PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY: so, ne: 9.00 hod. - 
12.00 hod., 13.00 hod. - 17.00 hod., SKLEPENÍ A EXPOZICE VLADIMÍRA 
MENŠÍKA - zdarma. Výstava Alfons Mucha 1860 - 1939 a Stálá Expozice A. 
Muchy - společná vstupenka, vstupné: 60 Kč, 30 Kč, SYNAGOGA: so, ne: 
9.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 17.00 hod., ŽIDOVSKÝ HŘBITOV: so, 
ne: 9.00 hod. - 12.00 hod. a 14.00 hod. - 17.00 hod.

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 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. 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. - „DEN ŽONGLOVÁNÍ“ - workshopy pro všechny věkové kategorie, 
vystoupení „ Ultimate Juggling Squard“, soutěž ve třech disciplínách. Pořádá 
SVČ v prostorách střediska a nádvoří zámku. 
• 8.9. - DEN KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY. Charitativní akci na pomoc 
nevidomým, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu, letos 
v Rosicích opět zorganizuje SVČ.
• 11.9. - ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI II. Gurmánsko společenská akce 
s kulturním aroma. Začátek v 10.00 hod. na I. nádvoří zámku. Ochutnávky 
česnekových jídel, prodej českého česneku a specialit z masozávodu Hadač 
a Zapletal, v 11.00 hod. - Pohádkové kočičiny, divadelní pohádka - „Kamenné 
divadlo“, vstupné: 30 Kč. Za příznivého počasí start horkovzdušného balónu, 
zábavný doprovodný program na I. nádvoří, soutěže a hry pro děti i dospělé, 
vystoupení hudebních skupin, vstupné dobrovolné, v 19.30 hod. - Narozeniny 
- ztřeštěná nonverbální inscenace, kde papír, chleba a slivovice hrají hlavní 
roli, v podání divadla „TEATR LUDEM“ z Ostravy. Koná se na II. nádvoří 
zámku (za deště v kině Panorama). Vstupné: 50 / 60 Kč, předprodej v KIC. 
Pořádají: KIC Rosice ve spolupráci s OS Prádelna a DSEK.
• 12.9. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - „PO 
STOPÁCH STŘEDOVĚKU“. Netradiční prohlídka rosického zámku, 
při které budete moci zhlédnout zbytku gotického hradu ve sklepeních, 
hladomornu s mučírnou, zámeckou zahradu a přízemní prosotry zámku, 
které nejsou běžně veřejnosti přistupné. Začátek prohlídky v 15.00 hod. 
Zvýhodněná cena: 50 Kč. Klasické prohlídky zámku každou celou hodinu. 
Pořádají: Správa zámku Rosice a KIC Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „EGYPT KROK 
ZA KROKEM“. Se Zdeňkou Skřivánkovou v rámci cyklu „Promítání 
ze zajímavých míst Země“ tentokrát zavítáme do Egypta, Jeruzaléma 
a Jordánska. Pořádá Městská knihovna Rosice.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 4.9. - „DUKOVANSKÉ STEZKY - 14. ROČNÍK POCHODU“. Trasy 
7,15,25 a 35 km. Pořádá oddíl VHT Spartak Třebíč. Start u IC centra JE 
Dukovany v čase od 8.00 - 11.00 hod., poplatek 20 Kč. Odjezd z Ivančic 
autobusem v 8.35 hod., vede paní Hana Šťastná.
• 11.9. - VYCHÁZKA PO IVANČICKÝCH PAMÁTKÁCH V RÁMCI 
„DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“. Synagoga, židovský hřbitov, Stříbský 
mlýn, kaple sv. Jakuba, křížová cesta, kaple nejsvětější Trojice, městský okruh. 
Sraz v 9.00 hod. před radnicí na Palackého nám. KČT Ivančice zve i nečleny 
KČT. Vedoucí pan Ing. Antonín Moravec.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, 
• Srdečně zveme děti i rodiče na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
DOMEČKU - 13.9. - 16.9.2010. Přijďte se podívat do našich prostor, vyzkoušet 
si např. taneční podložku step mania, žonglovat, cvičit, tančit, bubnovat, vyrobit 
si vlastní výrobek v keramické dílně a to vše ZDARMA!!! Těšíme se na Vás. 
Podrobný rozpis ukázkových hodin najdete na: www.domecekmk.cz.
• V ZÁŘÍ ZAČÍNÁ ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, PODROBNÉ 
INFORMACE A PLNOU NABÍDKU KROUŽKŮ NAJDETE NA: 
www.domecekmk.cz. POZOR!!! KAŽDÁ PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKŮ 
PRO ŽÁKY A STUDENTY ODEVZDANÁ A ZAPLACENÁ DO KONCE 
ŘÍJNA 2010 BUDE SLOSOVANÁ V TOMBOLE O ZAJÍMAVÉ CENY.
• OD 1. 9. 2010 OTEVÍRÁ KLUB „POŠKOLÁK“. Letos novinka! Za členský 
poplatek: 50 Kč / rok. Získáš členskou kartu, která opravňuje k bezplatnému 
využívání počítačového a sportovního vybavení klubu.
• OD 30.8.2010 ZAČÍNÁME CVIČIT!!!!! Pondělí: od 17.00 hod. - PILATES. 
Úterý: od 18.00 hod. - TAE-BO. Středa: od 18.10 hod. - POWER JÓGA (začíná 
15.9.). Čtvrtek: od 18.00 hod. - INTERVAL BODY.

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
• 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.
• 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.
• 7.9. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotografický kroužek pod vedením pana 
J. Kristiána, restaurace „U BLONDÝNY“ Moravský Krumlov.
• 8.9. - „SVĚTLUŠKA“ - celostátní sbírka pro nevidomé, DDM MK
• 9.9. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA - koncert, Orlovna Rakšice.

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
• 3.9. - 5.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. Pořádá město Miroslav, 
MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a OS MAREK.
Připravujeme: • 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 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. Prezentace 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 vhodná pro horská a kros. kola, délka asi 60 km (možnost zkrácení).
• 9.9.2010 v 17.00 hod. - SETKÁNÍ BÝVALÝCH HORNÍKŮ
A ENERGETIKŮ. Každoroční setkání v prostorách zámku.
• 11.9. - 12.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. PROGRAM: 
• sobota 11. září - v 10.00 hod. - slavnostní zahájení, ve 14.00 hod. - 
historický průvod městem s králem Přemyslem Otakarem I., ve 14.30 hod. 
- rytířský turnaj na koních, ve 20.00 hod. - večerní ohňová show, ve 21.00 
hod. - večerní historický průvod s loučemi ulicemi města, ve 21.30 hod. 
- slavnostní ohňostroj na náměstí. Po celý den zajištěn historický kulturní 
program - ukázky dovedností koní, rytířské souboje, dobové hry pro děti....
• neděle 12. září - turistický den, vyjížďka po Hornické cyklostezce.
PŘIPRAVUJEME: • 18.9. v 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA 
RETRÍVRŮ - výstava všech plemen retrívrů se zahraniční účastí. • 25.9. 
ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou 
„DARKEN“. • 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY - 
od 9.30 hod. do 10.45. hod. - prezence na zámec. nádvoří, start v 11.00 hod.

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

tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
HISTORICKÉ SLAVNOSTI - ROSA COELI
• 1.9. v 18.00 hod. - „DOLNÍ KOUNICE A JIŽNÍ MORAVA“ - vernisáž 
výstavy Ing. arch. Ivo Mana, otevřena: pátek - 13.00 hod. - 17.00 hod., sobota/
neděle - 10.00 hod. - 17.00 hod.
• 3.9. v 19.30 hod. - KONCERT BRNĚNSKÉHO FILHARMONICKÉHO 
SBORU „BESEDA BRNĚNSKÁ“ - Antonín Dvořák - Biblické písně, Aleluja, 
Slavné sbory oratorií, řídí Petr Kolář, klášteř ROSA COELI.
• 4.9. - Masarykovo náměstí: od 10.00 hod. - 22.00 hod. - historický jarmark, 
ve 13.00 hod. - slavnostní zahájení, výstava vín pěstitelů dolnokounické oblasti, 
ukázka vojenského ležení CK. Artilerie v prostoru před klášterem. Střelci sv. 
Gotharda Dolní Kounice, ve 13.05 hod. - představení se šermem, pódium na 
náměstí, ve 14.00 hod. - divadelní představení, pódium na náměstí, v 15.20 hod. 
- průvod krále městem k turnaji, v 15.30 hod. - jezdecký turnaj, rytířský turnaj 
na koních, malé hřiště u kláštera, v 16.30 hod. -  průvod krále městem po turnaji, 
v 17.30 hod. - pohádka pro děti, pódium na náměstí, v 18.30 hod. -  divadelní 
představení se šermem, pódium na náměstí, v 19.30 hod. - 21.20 hod. - večerní 
komponovaný program, pódium na náměstí, divadlo, historická hudba, ohňová 
show, ve 21.30 hod. -  průvod městem s pochodněmi, ve 22.00 hod. - ohňostroj.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
Zveme vás na ukázkové lekce zdarma v týdnu od 20. 9. 2010:
• POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA. Ukázková hodina 
ve středu 22.9. v 10.00 hodin. Každou středu v 10.00 hodin. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche (speciální pedagog).
• ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA. Informativní schůzka ve středu 6. 10. 
v 10.45 hodin. Vede: Pavlína Zimmermannová (certifik. lektorka znakování).
• ANGLIČTINA A FRANCOUZŠTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ.
Informativní schůzka v pondělí 20.9. v 16.00 hodin. Vedou: Mgr. Jana Abou-
laiche (FJ), Veronika Rybníčková (AJ).
• ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Ukázková hodina
v úterý 21. 9. v 16.00 hodin. Každé úterý od 16.00 do 16.40 hodin. Vede: Mgr. 
Jitka Pydychová - Urbanová.
• ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. Ukázková hodina v úterý 21.9. 
v 16.50 hodin. Každé úterý od 16.50 do 17.30 hodin. Vede: Mgr. Jitka Pydy-
chová - Urbanová.
• JÓGA PRO MAMINKY A DĚTI OD 3 DO 6 LET. Ukázková hodina v pon-
dělí 20.9. v 15.00 hodin. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog). 
• MUZIKOHRÁTKY. Ukázková hodina v pondělí  20.9. v 10.00 hodin. Muzi-
koterapie pro maminky (rodiče) s dětmi - zpívání, práce s rytmem a pohybem, 
hra na etnické nástroje, relaxace. Každé pondělí od 10.00 do 10.30 hodin. Vede: 
Kateřina Pokorná (lektorka muzikoterapie).
• VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. Ukázková hodina v pondělí 20.9. 
v 10.30 hodin. Hodinka říkanek a rýmovaček spojených s kreslením a malo-
váním pro děti od 2 let a jejich rodiče. Přijďte se s dětmi pobavit, vyrobit si 
obrázek, na který budete pyšní, naučit se říkanku. Přirozenou cestou budeme u 
dětí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku i motoriku pusinky, sluchové vnímání, 
rytmizaci, podíváme se do světa barev a materiálů apod. Vše hravou a pro děti 
zábavnou formou, každý měsíc jiné téma. Každé pondělí po muzikohrátkách od 
10.30 do 11.30 hodin. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog).
Více o ukázkových hodinách zdarma, info-schůzkách a stálém i mimořádném 
programu na mesicnihoupacka.sweb.cz
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I. kolo krajského přeboru v kopané

neděle 29. 8. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Vracov

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 

Krumlovským fotbalistům
úvod podzimu nevyšel

FC Moravský Krumlov - FC Boskovice 2:4 (1:1)
Branky: 12. Březina, 84. Kleibl - 51. a 67. Koudelka, 11. Ošlejšek, 
80. Václavek. Diváků: 250. Mor. Krumlov: Elis - Klodner, Hlučil, 

Horák, Vošmera - Anders (Kleibl), Laml (Staněk J.), Zelníček, 
Procházka - Kraus, Březina (Vystrčil).

Hosté z Boskovic předváděli fotbal, s jakým se v KP moc nesetká-
me. Markantní rozdíl mezi oběma týmy byl zejména v pohybu bez 
míče. Na vířivý pohyb hostujících hráčů Krumlovští často nedokázali 
včas reagovat. Navíc dokázali být vysoce efektivní, a tak si odvážejí 
zaslouženou výhru 2:4. Přesto domácí nebyli bez šancí na bodový zisk. 
Po bleskovém vyrovnání Březiny měli šanci na otočení výsledku. Po-
kud by Procházka využil v prvním poločase stoprocentní šanci, mohla 
hra i výsledek vypadat jinak. Zápas se zlomil v 51. minutě, kdy roz-
hodčí Novák neposoudil souboj Horáka s Koudelkou jako faul, čehož 
hostující hráč využil ke vstřelení branky. Od této chvíle hosté ovládli 
hru a bezpečně dovedli utkání do vítězného konce.

 Baník Zbýšov - FC Moravský Krumlov 2:1 (1:0)
Branky: 35. Roszicska, 55. Matouš - 91. Holý. Diváků: 350.

 Utkání, na které přijel velký počet krumlovských fanoušků, začalo 
velmi opatrně. Hosté měli sice častěji míč na svých kopačkách, ale smě-
rem dopředu nebyli nebezpeční. Až ve 33. minutě se po rychlém kontru 
dostal ve vápně k míči Kraus, ale orazítkoval jen tyč zbýšovské branky. 
O chvíli později z ničeho nic udeřilo na druhé straně. Domácí se ze své 
první šance ujali vedení. Balon odražený od tyče vrátil do sítě Rozsicska. 
V 55. minutě zvýšil po standardní situaci na 2:0 hlavou Matouš. Hosté se 
pokoušeli zvrátit vývojem zápasu, ale jejich snaha končila před velkým 
vápnem. V první minutě nastavení snížil ranou k tyči Holý. Hned poté 
však rozhodčí na krajský přebor podprůměrné utkání ukončil.

Ivančické házenkářky
V Ivančicích funguje řada sportovních klubů. Jedním z nejvýznam-

nějších jsou házenkářky. Jaký tajuplný sport to vůbec tyto dívky pro-
vozují? Pojmem házená v širším slova smyslu jsou označovány hry 
a sportovní hry brankového typu, ve kterých je předmětem hry míč a 
hlavním prostředkem hraní s míčem je jeho chytáni a házení. Ivančická 
děvčata hrají tak zvanou miniházenou, která je určena většinou dětem 
ve věku od šesti do deseti let, v některých případech až do dvanácti let 
(Bulharsko, Irsko). Počet hráčů je jen zřídka šest plus brankář, častěji 
se hraje v pěti. Tak, když nyní víme, co ta házená vlastně je, podíváme 
se na to, jak se v ní dařilo ivančickému dívčímu týmu.

Sezónu 2009-2010 je nutno rozdělit do dvou častí, protože hráčky 
v jejím průběhu přešly z obsazení 4+1 na 6+1 (počet hráček + bran-
kářka). V první polovině sezóny, po letním týdenním soustředění 
v Uničově, oddíl trénoval 2x týdně. Hrál pravidelnou soutěž pořá-
danou Jihomoravským svazem házené 4+1. Zde se utkával s dívčími 
i chlapeckými družstvy. Šlo prakticky o přípravné zápasy. Dovolím 
si na tomto místě citovat jednoho z trenérů: „Je důležitým úkolem 
děti v tomto věku spíše připravit na sportovní režim házenkáře. 
Podstatné je vzbudit zájem a udržet dané dítě u sportu jako činnosti 
- volnočasové aktivity.“

Na konci kalendářního roku proběhlo „Mikulášské setkání s rodiči“, 
korunované přátelským zápasem rodičů a hráček. 

Druhá polovina sezóny začala až na konci ledna 2010 turnajem 
ve Velké nad Veličkou. Zde ivančická děvčata srovnala své kvality
s konkurencí. Od tohoto turnaje začaly trénovat 3x týdně se zaměřením 
na sestavu 6+1 a pozvolné opouštění sestavy 4+1. 

V jarní části sezóny házenkářky odehrály 5 turnajů, 32 zápasů
o celkové délce 11:53 hodin (Velká nad Veličkou, Hodonín, Slávia 
Praha 17. 4., Vangl Cup 2010, Slávia Praha 13. 6.). V nich hráčky 9x 
odešly vítězně, 21x byly poraženy, 2x remizovaly. Celkové skóre bylo 
165:248. Jeden turnaj děvčata vyhrála (Slávia 13. 6.).

Pokud bychom započítali všechny zápasy 4+1 a 6+1 v jarní části 
sezóny, jsou čísla následná: 79 utkání v délce celkem 20:26 hodin,
39 vítězství, 37 porážek a 3 remízy. Skóre 664 : 561.

Hodnocení ivančických házenkářek je velmi dobré. V oddílu dí-
vek, který funguje 3 roky, je k dnešnímu dni 13 děvčat „A“ týmu a 10 
dívek „B“ týmu. S hráčkami pracují tři trenéři. O příliv nové krve se 
stará pravidelný podzimní nábor. Ten byl letos rozšířen o i propagační 
dopoledne (před koncem školního roku) v hale za účasti 1. až 3. tříd 
všech škol v Ivančicích. Hráčský tým je kvalitní a výsledky dobré. 
Do sezóny 2010-2011 jsou děvčata přihlášena do soutěže mladších 
dívek. Soutěž bude určitě těžká, protože proti ivančickému týmu na-
stoupí ročníky narozené v letech 1998-9. Ale hráčky, trenéři, rodiče 
se všemi ivančickými sportovními nadšenci pěvně věří, že v boji ob-
stojí. A nám nezbývá než jim popřát rychlé nohy, jistou ruku a chlad-
nou hlavu. Protože jen takoví lidé se stávají vítězi.           Petr Sláma 

» AUTO - MOTO
prodám
•• Škoda Felicia combi, ser. knížka, 
najeto 93.500 km, r. v. 1996, centrál. 
Tel.: 773 652 550. Zn.: Udržovaná.
•• Honda Magna 700, r. v. 1987, 
krásný rychlý americký chopper, 
nové obutí + náplně. Cena snížena na: 
54.000 Kč. Tel.: 606 709 187.
•• Suzuki V Storm 1000, 2003, 60.000 
km, 2. maj., 2 klíče, Leo Vince, packy 
Titax, pancéřky, Gipro, kufr, hl. stojan. 
Cena: 85.000 Kč. Tel.: 605 154 118.
•• přívěs (vozík) k OA Lověna, bezv. 
stav. Tel.: 723 780 406. Zn.: Dohoda.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• RD v okolí Moravského Krumlova 
do 900.000 Kč. Prosím nabídněte. 
Tel.: 777 167 619.
prodám

•• byt 3+1 v OV v Moravském Krum-
lově poblíž centra, zděný, ve 2. pod-
laží, výměra 72 m2. Cena: 1.300.000 
Kč. Tel.: 602 755 265.

•• byt 2+1 ve středu Znojma, zatep-
lený cihlový dům, odprodej užívacího 
práva. Cena: 260.000 Kč. Více infor-
mací na tel.: 602 551 670.

•• RD 4+1 a 2+1 s terasou a zahradou 
ve Vedrovicích (střed obce), celková 
plocha 900 m2, po rekonstrukci. 
Cena: 2.950.000 Kč k jednání. Tel.: 
775 268 730.

•• RD 3+1 v Kadově se zahradou, ze-
mědělským stavením. Více informací 
na tel.: 777 582 899.
•• byt 1+1 po rekonstrukci (včetně 
koupelny) v klidné části MK. Mož-
nost k nahlédnutí po tel. domluvě, 
cena dohodou. Tel.: 732 860 433.
nabízím pronájem
•• pronajmeme byt 1+1 Ivančice. Tel.: 
737 114 435. Zn.: Trvalé bydliště.
•• pronájem chaty na Vranovské 
přehradě, teplá voda, sprcha, ply-
nová kamna na vaření, příjezd až 
k chatě, posezení na terase, blízko 
pláže a restaurace. Cena: 180 
Kč/osoba/noc. Volné termíny: 5.9. 
- 12.9.2010, 12.9. - 19.9.2010. Více 
info na: 515 322 308, 732 416 141.
•• pronajmu byt 3+1 v MK na Sídliš-
ti. Tel.: 774 991 421.

•• pronájem 50 m2 nově zrekonstru-
ovaných prostor ke komerčnímu 
využití v centru Ivančic. Více infor-
mací na tel.: 605 331 478.
hledám pronájem

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

•• pronájem bytu 1+1, nebo 2+1 v 
Moravském Krumlově, prosím nabíd-
něte. Tel.: 736 228 957.
•• hledám pronájem bytu 1+1, 2+1, 
nebo samostatný byt v RD v Ivan-
čicích. Prosím nabídněte. Tel.: 774 
485 265.
•• mladý pracující pár hledá proná-
jem bytu 3+1 nebo 2+1 v Moravském 
Krumlově a blízkém okolí. Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 709 787, e-mail: 
dara.bart@seznam.cz.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• tvárnice domácí výroby 44 x 37 x 
21,5, cca 650 ks. Tel.: 775 953 227. 
Zn.: Levně.
» NÁBYTEK
prodám
•• patrovou postel z masívu a s mat-
racemi. Tel.: 606 580 519.
•• rám postele, bez matrace, barva 
borovice, 2 ks. Cena: 800 Kč. Tel.: 
721 003 544.
•• 2 válendy s úložným prostorem, 
opěradlem a polštářky, možno i jednot-
livě, cena dohodou. Tel.: 774 829 942.
•• starší ložnici světlé barvy (2 skříně, 
1 dvoudílná, válendy včetně matrací 
a čabraků, peřináče, noční stolek). 
Vše velmi zachovalé, možnost na-
hlédnutí, cena dohodou. Tel.: 732 860 
433. Zn.: Velmi levně.

•• pokojové dveře, bílá fólie-60 cm 
L i P, plně věnuji za odvoz. Tel.:
724 208 040.
» VŠE PRO DĚTI
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
•• fenku pitbulteriéra, očkovaná + 
odčervená, cena: 2.500 Kč. Tel.: 728 
282 568.
•• štěňátka jorkšírského teriéra bez 
PP, očkovaná + odčervená, odběr 
ihned. Tel.: 724 764 941. Zn.: Levně.

•• pejska čtyřměsíčního, labrador. 
retrívra, čistokrevný bez PP, krásné 
smetanové barvy, velmi učenlivý a 
poslušný. Tel.: 736 624 536. Zn.: 
Poslední z vrhu.

daruji
•• starší fenku jezevčíka hodným li-
dem (umřel jí paníček). Tel.: 605 217 
443. Zn.: Spěchá.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré auto moto díly, prospekty, 
návody, helmy, brýle, kožené kalhoty, 
bundy atd. Tel.: 724 468 171.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• staré věci, nabídněte vše. Tel.:
724 468 171.
•• odznaky, mince, vyznamenání,
vše vojenské, hasičské a myslivecké. 
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• dřevěné houpací kohouty, nepo-
užívané. Cena: 450 Kč. Tel.: 605 
945 352.
•• dálniční známku do Chorvatska, 
platnost do 1/11, dětské kolo zn. Au-
thor melody. Tel.: 606 201 232.
•• PB láhev, 10 kg, cena: 250 Kč. Tel.: 
721 003 554.
•• pšenici 9 q, cena: 400 Kč / 1 q. Tel.: 
721 697 181. Zn.: Prázdné pytle nutno 
vrátit, Ivančice.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
daruji
•• dámské kolo (menší kola), starší a 
zachovalé. Tel.: 731 508 255.
•• 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.
•• 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.
» 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.

•• AUTOŠKOLA Procházka, Žero-
tínovo nám. 6, Ivančice, pořádá kaž-
dou posl. sobotu v měsící školení řidi-
čů profesionálů. Více info na tel.: 605 
331 478 (nutno 10 dní předem !!!)
•• 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.

•• Půjčka jako hrom! Akční splátky 
pro Váš kraj: 110.000 Kč za 2.075 
Kč, 230.000 Kč za 4.388 Kč, 290.000 
Kč za 5.566 Kč. Registry neřešíme! 
Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD, 
důchodci, nově i nezaměstnaní. 
Úrok od 9,99 %. Tel.: 733 433 601.

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

•• možnost přivýdělku pro příjemné 
a komunik. studentky, ženy na MD, 
schopné důchodkyně, v oblasti kosme-
tiky. Více na tel.: 732 764 306.

» SEZNÁMENÍ
•• hledám kamarádku na „pokec“ 
u kávy. Je mně 34 let a jsem z Morav-
ského Krumlova. Tel.: 773 168 484.
•• pracující vdova z Brna hledá 
vhodný protějšek do 70 let k životní-
mu soužití, s vlastním RD (zázemím). 
Tel.: 608 322 170. Zn.: Zdravotní 
pečovatelka.
•• muž 38/182, nekuřák, hledá dívku 
pro společnou cestu životem. Tel.: 607 
850 772. Zn.: Dítě není překážkou!
•• hledám ženu nad 50 let k intimním 
schůzkám, která má chuť na něžné i 
vášnivé milování (i zadanou). Tel.: 
773 480 313.
•• hledám holku, která jela v sobotu 
14.8. v podvečer autobusem z Brna 
na Krumlov, seděl jsem za Tebou, 
vystoupil jsem v Ivančicích. Tel.: 732 
669 393. Zn.: Líbila jsi se mně...
» PODĚKOVÁNÍ
•• Ráda bych poděkovala Všem li-
dem, kteří mi pomohli při autohavárii 
dne 7.8.2010 u obce Olbramovice. 
Děkuji Lenka.

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.

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)

“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

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!!!!! 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve širokou 
veřejnost ke shlédnutí VÝSTAVY

„LOUTKY
„ 

od středy 25. srpna 2010 do neděle 12. září 2010.
Po - Pá: 9.00 hod. - 12.00 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod.

Ne: 14.00 hod. - 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč (dospělí), 
5 Kč (studenti, důchodci)

Středisko volného času Ivančice Vás zve na

POHÁDKOVÝ LES 
ANEB OSLAVME „DEN DĚTÍ“ I V ZÁŘÍ

v neděli 12. září 2010 od 14.00 hodin - park Réna Ivančice.
Pohádková cesta, diskohrátky s Asterixem a Obelixem, tvořivá dílna,

hry a soutěže, jízdy na koních, bohatá tombola. 
Více info: www.svcivancice.cz
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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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 Mistrovství světa silničních 
motocyklů pokračovalo dalším 
závodem, kterým byl Cardion ab 
Grand Prix České republiky. Ve 
třídě do 125 ccm si z domácích 
jezdců nejlépe v kvalifikaci vedl 
Jakub Kornfeil, který vybojoval 
čtrnáctý čas. 

Do závodu se bohužel ne-
kvalifikovali Andrea Toušková 
a Ladislav Chmelík. Nejlepší 
postavení na startu získal Brad-
ley Smith. V závodě, který se jel 
na 19 okruhů, se nejvíce dařilo 
španělským jezdcům, již projeli 
cílem v pořadí Terol, Espargaro a 
Rabat. Na čtvrtém místě skončil 
Němec Folger. Páté místo byla 
senzace pro teprve sedmnácti-
letého Jakuba Kornfeila. Tento 

mladíček z Rohatce u Hodonína 
jede letos první kompletní sezónu 
v MS a po závodech v Brně figu-
ruje na 17. místě. Chmelík, který 
startoval díky udělené výjimce, 
do cíle závodu nedojel.

 Ve třídě Moto2 se na dráze 
objevili tři domácí jezdci. Stálé 
účastníky Karla Abraháma a Lu-
káše Peška doplnil Patrik Vostá-
rek. V pátečním odpoledním tré-
ninku si vedl výborně Abrahám, 
který byl dlouhou dobu v čele. Až 
v závěru ho na druhé místo o pou-
hé dvě tisíciny sekundy odsunul 
Fonsi Nieto. Pešek skončil 30. a 
Vostárek 31. V sobotní kvalifikaci 
zvítězil Tomizawa /JPN/, druhý 
byl Iannone /I/ a třetí Elias /SPA/. 
Z českých jezdců se nejlépe dařilo 

Peškovi 25. místo, Vostárek byl 
27. Abrahám měl v kvalifikaci 
nezaviněný pád a po opravě mo-
tocyklu se opět vydal na trať. Ná-
sledoval další pád a potom cesta 
k lékaři. Ve kvalifikaci získal 34. 
místo. O startu v nedělním závodě 
měl rozhodnout lékař před ranním 
warm upem. Po zjištěném otřesu 
mozku se Karel bohužel na start 
nepostavil. Vítězem se stal Elias, 
který po dvaceti kolech projel cí-
lem před Takahashim /JPN/, a třetí 
skončil Iannone. Patrik Vostárek 
havaroval ve třetím kole, kdy se 
pohyboval okolo 25. místa. Lukáš 
Pešek odstoupil v devátém kole 
pro technické potíže.

 V kvalifikaci třídy MotoGP si 
nejlépe vedl Dani Pedrosa, druhý 
byl Ben Spies a třetí Jorge Loren-
zo, který stejně jako Valentino 

Rossi /5. místo/v závěru havaro-
val. Čtvrtý byl Caesy Stoner. Do 
závodu nejlépe odstartoval Ped-
rosa. Cílem úvodního kola však 
na prvním místě projel dominu-
jící Lorenzo, který již před sebe 
nikoho nepustil. Druhé místo 
bez problémů získal nikým neo-
hrožovaný Pedrosa. První třetinu 
závodu se na bronzové pozici sta-
tečně držel Spies, kterého předjel 
Stoner a vybojovat tak třetí místo. 
Čtvrté místo si Spies již nenechal 
vzít a pětici nejlepších uzavřel 
rekonvalescent Rossi. Za celý ví-
kend přišlo do areálu Masarykova 
okruhu 238 210 diváků.

 V průběhu Brněnské Grand 
Prix byl oficiálně potvrzen 
přestup Karla Abraháma, který 
jako první Čech v historii bude 
startovat s motocyklem Ducati 

ve třídě MotoGP v sezóně 2011. 
Své prohlášení vydal v nedělní 
podvečer také Valentino Rossi. 
Tento jezdec odchází po několika 

úspěšných letech od Yamahy a 
v příštím roce pojede za italskou 
stáj Ducati, kde podepsal dvou-
letou smlouvu.   /Ctibor Adam/

KORNFEIL MEZI ELITOU
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