
Ve středu 23. března se na 
krumlovské radnici setkali se zá-
stupci města studenti architektury 
z Liberce pod vedením pana archi-
tekta Suchánka. Hostem byl také 
pan John Mucha s manželkou.

Pětice studentů přednesla své 
vize výstavních prostor pro Epo-
pej. I když byly všechny zajíma-
vé, ani jeden nepočítal s dalším 
využitím zámku, který je stále 
brán jako „domov“ Epopeje.

Právě zámek a jeho budouc-
nost v kontextu s Epopejí trápí
v současnosti krumlovskou rad-
nici. Rozehrané partie jsou na 
více stranách. Ve hře je Incheba 
jako dosavadní vlastník, minis-
terstvo kultury a Jihomoravský 
kraj jako případný investor 
oprav a Galerie hlavního města 
se svými nároky na Epopej.

Také John Mucha si vyslechl 
studenty a se zájmem sledoval 
promítnuté vizualizace. Upozor-
nil ale, že Epopej má jasně danou 
koncepci, kterou je potřeba znát.

„Rozmístění obrazů je absolut-
ně neprůstřelné. Každý obraz má 
své místo. Dědeček na tom strávil 
desítky let,“ uvedl John Mucha.

Mucha také připomněl historii 
jednání s Prahou a vyzdvihl záslu-
hy Moravského Krumlova: „Naše 

rodina, Česká republika, ale i 
celý svět má ohromný dluh vůči 
Moravskému Krumlovu. Kdyby 
nebylo Krumlova, tak by Epopej 
neexistovala,“ uvedl Mucha.

„Snažíme se najít řešení, které 
by odpovídalo tomu, co si dědě-

ček přál. Tedy Epopej v Praze. 
Existuje ale možnost, že jednou 
nejen Epopej, ale i další díla
a studijní materiály by mohly být v 
Krumlově. V naší sbírce máme asi 
tři tisíce děl, což je největší  sbírka 
o Muchovi na světě. Hodilo by se 
sem jakési Muchovské centrum,“ 
zauvažoval John Mucha. 

Krumlovské vedení se chystá 
na několik jednání ohledně finan-
cování oprav zámku. Myšlenka 
Johna Muchy, že v případě do-
řešených majetkoprávních sporů 
by Epopej společně s dalšími díly 
mohla zpět do Krumlova, je hna-
cím motorem pro vyjednávání.  

„Krumlov má nemocné srdce 
a tím srdcem je zámek. Zámek 
musíme začít opravovat, je to 
jedna z nejohroženějších památek 
v České republice. Epopej byla 
dlouhá léta spojena se zámkem a 
případné muzeum Muchy by bylo 
skvělým využitím krumlovského 
zámku,“ uvedl závěrem starosta 
Tomáš Třetina.                  /mape/
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volejte zdarma: 800 101 150
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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.

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

www.penizelevne.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

volejte: 724 680 736

EXEKUCE?
Dluhy? Finanční tíseň?

Řešte svoji situaci
ještě dnes!

Vize Muchy: Epopej v Krumlově 

AKCE 2011: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 23.950,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz
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STAVBA - DŮM - ZAHRADA
PŘÍŠTĚ PŘÍLOHA

PŘÍJEM INZERCE DO 5. DUBNA
INFO NA TEL.: 602 782 272SLEVY AŽ 60 %

VÍCE NEŽ

300
DRUHŮ

KOPAČEK

A OBUVI

NIKE, ASICS, JOMA,
ADIDAS, LOAP, POWER, ...

JARNÍ BUNDY, MIKINY,
TRIČKA, KALHOTY

Palackého nám. 22 • Ivančice
tel.: 731 222 369 
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Březen - měsíc knižní
Březen, měsíc knihy. Historie této událos� se začala psát

v roce 1955. Tenkrát proběhl první ročník. U vzniku této akce 
stálo tehdejší ministerstvo kultury a řada jiných společenských 
organizací, které chtěli propagovat hodnotnou literaturu a dostat 
ji do rukou co nejširší veřejnos�, zejména mládeže. Hodnotnou 
literaturou byla samozřejmě myšlena umělecká díla z tehdejšího 
SSSR. Darebný národ ovšem naštěs� nedbal dobře myšlených rad 
a výplody tehdejších velikánů, jako byl například masový vrah J. V. 
Stalin a horda jeho přisluhovačů, zásadně nečetl. Proto se knihy 
těchto velikánů mohly uchovat téměř nepoškozené až do dnešních 
dob. Jako pamětnice toho, že papír snese skutečně všechno. Naši 
lidé měli naštěs� odjakživa svůj vlastní vkus. A tak se z generace 
na generaci dědily nejen ohmatané rodokapsy, ale i romány Karla 
Čapka, kterého tehdejší režim odmítal ze zásady �sknout. Existenci 
tohoto velikána naší literatury nám musel připomenout náš velký 
bratr. V ruš�ně jeho díla vycházela kupodivu naprosto bez překážek. 

Svátek knihy ovšem není bohudík plodem tehdejších let. Již 
za demokra�cké první republiky probíhaly pod patronací Svazu 
knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy. Rok 1989 byl přelomový 
nejen poli�cky. Měsíc knihy přestal být oficiální akcí řízenou z mi-
nisterstva a postupně téměř zanikl. Na jeho místo nastoupil Týden 
knihoven pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, 
jehož desátý ročník proběhl loni. S příchodem vizuálních a elek-
tronických médií přišla �štěná kniha o výsadní postavení, což se 
projevilo mimo jiné i v přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy 
a internetu. V současnos� pořádají mnohé knihovny a knihkupectví 
série akcí, které nesou název Měsíc knihy i nadále. Některá nakla-
datelství poskytují v prvním jarním měsíci výrazné slevy na vybrané 
�tuly a připravují křty nových publikací.

Víte, že nejvíce knih vychází ve Velké Británii? Asi 100 000 �tulů 
ročně. Nevětší knihovnou na světě je knihovna kongresu USA ve 
Washingtonu. Vlastní asi 119 000 000 svazků.

Když čtu tato čísla, jenom si smutně zavzpomínám. Kde jsou 
ty doby, když jsme každý čtvrtek čekávali ve frontě před knihku-
pectvím na nový bestseler nebo se psali do pořadníků v místní 
knihovně. Byly to právě knihy, které nás učily fantazii, trpělivos� 
a porozumění. Existovaly dávno. Před internetem i počítači. Je-
nom díky knihám dodnes mluvíme česky a známe vlastní dějiny. 
Obsah domácí knihovničky byl v minulos� vždy ukázkou pres�-
že, úrovně a zámožnos� rodiny. Dnes jsme si našli jiné hodnoty. 
Drahá auta, oblečení nejznámějších značek a bazény. Král Snob 
vládne světu. A na knihy pomaličku zapomínáme. Vlastně zapo-
mínáme číst a �m i přemýšlet. Uměli jsme to. Dokonce číst mezi 
řádky. Ono je asi dnes skutečně jednodušší věřit než pochopit.
Je to velmi, velmi pohodlné.                                             Petr Sláma

Slovo úvodem

» nástrojáře
» operátory CNC
» brigádníky do výroby
» technologa obrábění s NJ

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:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 8.00-12.00 a 12.30-19.00

a sobota 8.00-13.00 hodin,
objednávky na tel.: 723 026 402 

SKLADEM LETNÍ PNEU
ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ

PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

OD 1. DUBNA - NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
STAVEBNÍ SPOŘITELNY A POJIŠŤOVNY. 

Kacelář se nachází vedle fary,
naproti kostela v Ivančicích. 

Pracovní doba: Po-Pá 9-12, 13-17 hodin.
První klienti obdrží hodnotný dárek.
Ing. Jiří Zemánek, tel.: 724 288 500.

PRONÁJEM
REKREAČNÍ CHATY
U Spáleného mlýna v Rešicích
Chata se nachází 15 km od Moravského 
Krumlova. Je situována v mírném svahu, ob-
klopena lesem a protékající řekou Rokytnou.

•  kapacita 22 lůžek, společenská místnost
•  5 čtyřlůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj
•  v každém pokoji kuchyňka s el. vařičem
    a lednicí, sprcha, umyvadlo a WC
•  u objektu hřiště na míčové hry, pingpongový 
    stůl, ohniště a venkovní posezení
•  chatu lze využít k rodinné dovolené, oslavám,
   víkendovým pobytům, školním výletům, ...

Bohumil Veselý
Dolní Dubňany 172, 671 73 Tulešice

tel.: 603 374 971
e-mail: Vesely.Bohumil@seznam.cz

Kvě�nářství Hrbek, T. Procházky 13, Ivančice
telefon: 546 412 424  •  www.kve�ny-hrbek.cz

e-mail: hrbekrudolf@volny.cz  

trendové, netradiční a klasické svatební ky�ce
•  kvě�nové šperky - účesy  •  corsage pro ženicha  •  
ky�ce pro maminky  •  corsage pro ta�nky  •  ky�ce,
přízdoby do účesu pro družičky a svědky  •  auto 
corso  •  výzdoba obřadní místnos� - venkovní 
obřady  •  dekorace svatební tabule  •  kvě�nové 
dekorace pro snubní prsteny  •  kvě�nové zdobení 
svatebních dortů  •  smuteční vazba  •  kvě�nové 
aranžmá  •  standardní a nadstandardní kvalita

 KVĚTINY
  RUDOLF HRBEK

AKCE!
Při každém nákupu

v měsíci dubnu vždy ve čtvrtek

a v pátek dostanete zdarma jednu

jarní kvě�nu v Kvě�nářství Hrbek

ul. T. Procházky 13,

Ivančice
Nově otevřena prodejna

v DUKOVANECH
kompletní sortiment stavebního materiálu
a betonových dlažeb • cenové nabídky 
a poradenství • kvalitní dřevěné topné 
brikety • mulčovací kůra, substráty, 
oblázky • okapy ZN (žlaby, svody, háky, 
kolena, boční lemy,...) • kouřovody 
(kolena, roury, zděře,...) • nářadí a ochr. 
pomůcky pro řemeslníky • spojovací 
materiál • elektromateriál • plastová okna 
• drenážní hadice • plastové vodovodní
a kanalizační potrubí (KG, HT)

Moravský Krumlov         DUKOVANY
Dvořákova 639              areál JZD
Tel.: 515 323 320              Tel.: 602 595 537

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

ZPRÁVY Z RADNIC
Ceny hrobových míst

/Ivančice/ Rada města schválila pro nově uzavírané smlouvy fi-
nanční částky za nájem hrobových míst a znění nájemní smlouvy na 
hrobová místa. Zatím co v Ivančicích občané zaplatí 32,- Kč/m2/rok, 
v Řeznovicích to bude o něco méně - 26,- Kč/m2/rok. Nejlacinější hro-
bová místa budou bezkonkurenčně v Budkovicích. Tam bude stát jedno 
hrobové místo 20,-  Kč/m2/rok za nájem a služby.               Petr Sláma

Letáčky proti exkrementům
/Oslavany/ Boj s neodpovědnými majiteli psů je všude nekoneč-

ný. Městské úřady sice vydávají vyhlášky o veřejném pořádku, ale 
jejich prosazování je velice problematické. Městská policie nemůže 
stát všude. Rada města Oslavan nesází jenom na represi. Rozhodla o 
tom, že pořídí letáčky, které jasně ukáží na problematiku znečišťová-
ní města psími exkrementy. To vše na náklady města. Letáčky budou
ve formátu A5 v černobílém provedení. Jejich distribuci zajistí
zaměstnanci odboru technických služeb.                           Petr Sláma

Finanční dar pro Japonsko
/Ivančice/ Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Toto známé 

přísloví si bohužel ověřili lidé ve vzdáleném Japonsku. Občané ČR 
měli tentokrát štěstí a hrůzné řádění přírodních živlů mohli sledo-
vat pouze na obrazovkách svých televizorů. Rada města Ivančic 
se pod dojmem těchto událostí rozhodla okamžitě uvolnit ve pro-
spěch Japonska ze své rezervy 20.000 Kč.                 Petr Sláma

Zastupitelstvo v pondělí
/Moravský Krumlov/ Na pondělní odpoledne 28. března je svoláno 

v pořadí čtvrté zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov. Kro-
mě již tradičních bodů budou zastupitelé schvalovat rozpočet města na 
rok 2011. Starosta města také předloží zprávy o činnosti příspěvkových 
organizací města - SMM, MěKS a TaZS. Diskuzi lze očekávat na téma 
sociálního zařízení na autobusovém nádraží a blížících se omezení
v dopravě při rekonstrukci kanalizace a průtahu městem. Zasedání
začíná v 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.           /mape/

Radní se připojili k výzvě
/Oslavany/ V souladu s prioritami Svazu měst a obcí ČR se obrátil 

starosta Chlumce nad Cidlinou, Ing. Miroslav Uchytil, na zastupitele 
obcí od 1.000 do 10.000 obyvatel, aby společně požadovali od vlády
a Parlamentu ČR navýšení zdrojů obcí tak, aby daňové příjmy na 
obyvatele obce nebyly nižší než 7.800 Kč. Základ srovnání skutečné 
a požadované úrovně daňových příjmů na obyvatele by měl tvořit rok 
2010. Tento dokument požaduje  odstranění letité diskriminace a  vy-
rovnání příjmů obcí od obyvatel již v roce  2012. Rada města Oslavan 
se rozhodla svým usnesením se k této výzvě připojit.          Petr Sláma

Radary měřit nepřestanou
/Ivančice/ Rada uložila odboru správních činností vyjednat s fir-

mou CZECH RADAR, a.s. změnu smlouvy. Tato akciová společnost 
byla založena v roce 2004 a zabývá se měřením rychlosti motoro-
vých vozidel v obcích, na silnicích a dálnicích. Jejich radary hříšníky
digitálně vyfotí a záznam zpracují do formy oznámení o přestupku. 
Dokumenty z těchto zařízení jsou následně využívány ve správním
řízení. Jedno z těchto zařízení využívá k zajištění bezpečnosti silnič-
ního provozu i Městský úřad Ivančice. Nová smlouva by měla nastavit 
výhodnější podmínky pro město.                                       Petr Sláma

/Ivančice/ Rada města rozhod-
la  provést celkovou rekonstruk-
ci mostku, který již léta poctivě 
slouží  pěším v Alexovicích u 
točny autobusů. Celková cena 
rekonstrukce byla stanovena 
na  43.000 korun. Oprava bude 

uhrazena ze schváleného roz-
počtu odboru technického a 
investičního

Rada města také rozhodla
o poskytnutí prostředků veřejné 
finanční podpory ze své rezervy. 
Dar 10.000 korun dostane na 
svoji činnost seniorský pěvecký 
sbor „Bádule“. Další finanční 
dar byl schválen na vydání knihy 
vzpomínek MUDr. Kanii „Vel-
ká vizita“. Jeho celková výše 
bude 7.000 Kč. Dotaci od rady 
obdržel i Senior klub Ivančice 
(45.000 Kč), židovský hřbitov 
(10.000 Kč), Občanské sdružení 
zdravotně postižených (35.000 
Kč) a Sdružení pro mezinárod-
ní spolupráci města Ivančice
(20.000 Kč).              Petr Sláma

Z rozpočtu opraví lávku
i podpoří seniory

/Miroslav/ Pouze devět z pat-
nácti zastupitelů na svém zase-
dání schválilo rozpočet města 
Miroslavi, který pro letošní rok 
počítá s příjmy 45,5 milionů 
korun. S finančními prostředky 
z minulých let a ostatními aktivy 
bude město hospodařit s bez-
mála 52 miliony korun. Zásadní 
položky na straně výdajů tvoří 
neinvestiční příspěvky na provoz 

příspěvkovým organizacím a do-
tace místním organizacím.

 Například pro dvě mateřské 
školy bude z rozpočtu vyčle-
něno 1,18 milionu korun, pro 
základní školu a školní kuchyň 
je určeno téměř 3,5 milionu. 
Nejvýznamnější položku tvoří 
příspěvek na provoz Správy ma-
jetku města Miroslav, a to 10,6 
milionu korun.                   /abé/

Letošní rozpočet schválen 
v Miroslavi těsně 

/Moravský Krumlov/ V úterý 
o půl deváté večer jel po Ivančic-
ké ulici v Moravském Krumlově 
třiadvacetiletý řidič s osobním 
vozem Ford Fiesta. Pravděpo-
dobně nepřizpůsobil rychlost 
jízdy při projíždění zatáčky a vjel 
na druhou polovinu silnice. Tam 
se bočně střetl s protijedoucím 
osobním vozidlem Mercedes. 
Po nárazu ovšem nezastavil
a pokračoval dál. 

„Šofér Mercedesu se okamžitě 
otočil a bezohledného účastníka 
silničního provozu za volantem 
Fordu dohonil. Zároveň přivolal 

policii. Na autech při bočním 
střetu vznikla celková škoda pěta-
třicet tisíc korun. Dopravní koli-
ze se naštěstí obešla bez zranění 
osob. Šetřením nehody však vyšla 
najevo velmi závažná skutečnost. 
Ujíždějící muž z Třebíčska měl v 
krvi tři a půl promile alkoholu. 
Požití návykové látky před jízdou 
přiznal. Uvedl ale, že vypil jedno 
pivo. Poté putoval na odběr krve. 
Laboratorní rozbor ukáže přesné 
množství zkonzumovaného alko-
holu,“ uvedla k případu mluvčí 
znojemské policie por. Mgr. Len-
ka Drahokoupilová.              /abé/

Za dopravní nehodou byly
tři a půl promile alkoholu
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ

BETONOVÝ PROGRAM

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.

DLAŽBA ZÁMKOVÁ • OBRUBNÍKY • PLOTOVÉ STŘÍŠKY • ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
KOMÍNOVÉ TVÁRNICE • ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
TVAROVKY • PŘEKLADY • PŘÍDLAŽBY • SVAHOVKY • STŘÍŠKY • KVĚTINÁČE, ...
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDR. RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

 Rada Energoregionu 2020 se sešla na svém prvním povolebním 
zasedání 18. března v rekonstruovaném zámku v Bohuticích na pozvá-
ní starosty obce. Občanská bezpečnostní komise využila již svolané 
schůze  pro své mimořádné setkání, na němž byla pro celé plénum 
přednesena informace o situaci na japonské elektrárně Fukušima, 
poškozené vlnou tsunami. Dukovanská elektrárna sice připravuje jako 
přílohu Zpravodaje informaci o dění na zmíněné elektrárně, ale chtěli 
jsme, aby se starostové o události dozvěděli co nejdříve a z povolaných 
úst. Bohužel je skutečností, že sdělovací prostředky podávají informa-
ce zkreslené, neúplné a interpretované neodborníky. Zřejmě nejkvalit-
nější a nejaktuálnější informace o situaci na japonské elektrárně jsou
na webových stranách www.atominfo.cz.

Pevně věřím, že po obnovení napájení chladících systémů dojde ke 
stabilizaci stavu a postupnému uklidnění situace. Předpokládám, že 
poté se nám dostane z celosvětového informačního systému jaderných 
elektráren VANO naprosto podrobné analýzy celé události. Tu chci 
zpracovat do několika pokračování v rámci této rubriky.

Rada Energoregionu 2020 na svém dalším jednání schválila pomoc 
občanům 20ti km pásma v okolí poškozené elektrárny Fukušima
ve výši 100.000 Kč z vlastních prostředků sdružení. Jak symbolické 
- občané z okolí jedné elektrárny pomáhají v nouzi občanům jiné jader-
né elektrárny vzdálené přes půl Země! Pravda, co je to 100.000 korun 
oproti takové obrovské katastrofě, ale je to dar od srdce.

20. 3. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

IB-METs.r.o. KOVOŠROT

§ 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, prosím o radu ohledně následující záležitosti. Před 
několika lety mi rodiče darovali polovinu RD a před rokem druhou 
polovinu RD s tím, že své sestře vyplatím určitou částku, abychom 
byly vypořádány. Se sestrou jsem se dohodla, že jí tuto částku budu 
splácet, a sepsaly jsme spolu dohodu o vypořádání, kde je vše uvede-
no. Bohužel došlo ke změně a sestra potřebuje peníze pokud možno 
ihned. Když jsem se byla ptát na úvěr ze stavebního spoření, případně 
hypotéku, bylo mi řečeno, že mi nemůže být poskytnuta z důvodu 
toho, že v darovací smlouvě na RD od mých rodičů není uvedeno, že 
musím sestru vyplatit, což je pro banku důležitá věc - tzn. že nemají 
žádný podklad k tomu, že musím svoji sestru vyplácet. Můj dotaz zní 
- je možné k darovací smlouvě od rodičů na druhou polovinu RD u 
právníka sestavit např. nějakou doložku o tom, že rodiče požadují, 
abych sestře vyplatila nějakou částku a na základě toho by mi banka 
povolila půjčku? Děkuji za Vaši odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že doložku k darovací smlouvě v tomto 
případě sepsat nelze. Ve Vašem případě se jedná o poměrně častý pří-
pad tzv. vyplácení v rámci rodiny, které však není právně nijak uprave-
no. Jestliže jste však obdržela nemovitost darem od rodičů, typickým 
znakem darování je, že zde není žádné protiplnění z Vaší strany. 
Darování musí být skutečně bezúplatné. Vyplácení v rámci rodiny se 
provádí tak, že se uzavře nějaká další smlouva či dohoda mezi souro-
zenci, což zřejmě máte také sepsáno, jak uvádíte. Z právního hlediska 
však spolu tyto dvě smlouvy (tj. darovací mezi Vámi a rodiči a smlouva 
se sourozencem o vypořádání) nesouvisí. S darovací smlouvou tak již 
v současné době nelze nic dalšího provádět ani ji nijak doplňovat. Mů-
žete však zkusit se sourozencem uzavřít nějakou smlouvu, která bude 
pro stavební spořitelnu dostatečná pro poskytnutí úvěru ze stavebního 
spoření. Ohledně typu smlouvy a podmínek je však toto vhodné kon-
zultovat s odborníkem.

Půvabné Sirény z Oslavan 
/Oslavany/ Sirény. Překrásné pěvkyně, které svým neodolatelným 

zpěvem po staletí lákaly námořníky ke svému ostrovu, dnes bydlí 
v Oslavanech. To je fakt. Ale nemusíte se bát. Ve skutečnosti se jed-
ná o vokální ženský oslavanský pěvecký soubor, jehož členkami jsou 
učitelky ZUŠ Oslavany. V létě se jejich umělecký soubor chystá  na 
cesty. Ve dnech 27. až 29. července bude koncertovat v partnerském 
městě města Oslavan,  Schkeuditz. Z tohoto důvodu se Rada města 
Oslavan rozhodla  pěveckému souboru poskytnout finanční dar
ve výši 6.500 korun na úhradu cestovních nákladů spojených s vy-
stoupením pěveckého souboru.                                         Petr Sláma

MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
Po-Pá  9.00 - 16.00
Sobota 9.00 - 11.00
Středa zavřeno

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.

mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 23. 3. 2011

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  5,-
  Fe těžké nad 4 mm  4,60
  litina velkokusá, trubky 4,60
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,-
  elektromotory  16,-
Měď  Cu drát nový lesklý  145,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  130,-
  CU kabely izolované  43,-
Bronz  bronz plech, kus.  85,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  73,-
Hliník  Al drát nový, starý  38,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  27,-
  Al kabely izolované  2,-
Olovo  Pb čisté, mašle  26,-
Zinek  Zn plech, kus.  17,-
Nerez  nerez nemagnetická  40,-

Při množství nad 100 kg u barev. kovů a 1000 kg u žel. šrotu je 
možnost navýšení kupní ceny dohodou. Aktuální a podrobnější 
ceny po telefonické domluvě na 731 566 786.

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.

VINÁRNA POD VĚŽÍ
Do některých podniků nechodím rád. Dá se říci, že tam nechodívám 

vůbec. Hlavně do těch, které mají pověst peleše lotrovské. To, že pomlu-
vy nepřejícníků a závistivců jsou horší než hadí jed, vám, milí čtenáři a 
spoluhospůdkáři, můžu dokázat hned vzápětí. Jednou, s družinou svých 
kolegů a kamarádů, jsme pocítili žízeň (zajisté spravedlivou). Naše spo-
lehlivá destinace, hospůdka za mlýnem, byla obsazena vetřelci nám ne 
zcela milého hudebního proudu a Černý Lev byl na petlici. Co tedy po-
čít? Po chvilce dohadů jsme se vplížili do vinárny Pod věží. Do té doby 
jsem tam byl pouze jednou, před drahnými lety, kdy jsem zde chutně po-
obědval. Od té doby jsem se této destinaci, ani sám nevím proč, vyhýbal.  
Znaje pomluvy o této hostěnici, vypustili jsme kontrolního chrousta. 
Když se dlouho nevracel, rozhodli jsme se lokál vzít ztečí. Po otevření 
dveří jsme strnuli. Hezčí hospůdku, vyzdobenou ivančickými motivy, by 
sotva kde pohledal. Průzkumník již seděl spokojeně za stolem a popíjel 
čerstvě natočenou, dobře vychlazenou  starobrněnskou jedenáctku a 
smál se nám do očí.  Bylo zde klidno a milo (v noci to zde ovšem žije).  
Bohužel už se zde klasická jídla nevaří. Mají ale poměrně slušný výběr 
pizzy. Ani se slaným pečivem k pivu na tom nejsou marně. Ovšem je zde 
poznat, že provoz je zaměřený hlavně na mladší klientelu.  Celkový do-
jem z této hospůdky i rychlé a bezvadné obsluhy jsem měl velmi dobrý. 
Z toho vidíte, že pověsti (nebo spíš lidé)  občas přehání.       Petr Sláma

/Kraj/ Rada JM kraje schválila 
nový Kodex etiky a Protikorupční 
strategii Jihomoravského kraje.

„Chceme, aby se tento kodex 
etiky vztahoval na krajské po-
litiky, zaměstnance JM kraje a 
také na ředitele a zaměstnance 
příspěvkových organizací,“ uvedl 
na následné tiskové konferenci 
hejtman Michal Hašek. 

„Nový kodex etiky navrhla a 
zpracovala Stálá pracovní skupi-
na pro oblast prevence korupce, 
ustavená loni na podzim. Byla 

zřízena protikorupční línka, při-
pravuje se protikorupční portál 
a dnes byla přijata také proti-
korupční strategie. Ta popisuje 
mapu korupčních rizik a navrhuje 
konkrétní opatření, včetně termí-
nů. V  oblasti veřejných zakázek 
a smluvních vztahů půjde napří-
klad o využívání elektronických 
aukcí. V oblasti prevence korupce 
a vzdělávání jdeme i do pilotního 
projektu výuky protikorupční 
prevence na středních školách,“ 
řekl hejtman Hašek.             /abé/

Elektronické aukce mají
zabránit korupci na kraji

Krajské kolo soutěže Zlatý erb 
2011 zná své vítěze. Oslavany 
se se svou webovou prezentací 
umístily v kategorii webových 
stránek měst na třetím místě. Po-
myslné zlato patří Boskovicím a 
druhá příčka Vyškovu. 

V kategorii webových stránek 
obcí zvítězily Přísnotice, těsně za 
nimi se umístila webová stránka 
obce Jezeřany-Maršovice - a 

na třetím místě webová stránka 
Vavřince. V kategorii „Elektro-
nická služba“ zvítězilo zasílání 
novinek e-mailem obce Vrano-
vice. Na druhém místě skončila 
stejná služba obce Němčičky 
a  na třetím místě komentování 
článků obce Skrchov. Cenu veřej-
nosti získala webová stránka obce 
Jezeřany - Maršovice.

Kromě diplomů vítězové 

obdrželi věcné ceny, mimo jiné 
fotoaparáty, externí paměti a další 
doplňky k počítačům, které mo-
hou využít při dalším zlepšování 
webových prezentací.

„Na některých stránkách není 
mnoho co zlepšovat, dosahují 
velmi dobré úrovně. Na druhé 
straně jsou i webové stránky ně-
kterých obcí, kde nejsou informa-
ce uloženy tak, aby byly snadno a 
rychle dohledatelné. Při kontrole 
a porovnávání webů to snadno 
zjistíte, například pokud  chcete 
porovnat rozpočty obcí. Ne vždy 
jsou uvedeny v poslední verzi 
a dle požadavků zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění zákona č. 
61/2006 Sb.,“ konstatoval předse-
da krajské poroty Jan Forbelský. 

V krajském kole soutěže Zla-
tý erb 2011 o nejlepší webové 
stránky města a obce, případně 
o nejlepší elektronickou službu 
se letos utkala 4 města, 15 obcí 
a 9 elektronických služeb. Soutěž 
pořádá letos již po třinácté Sdru-
žení Zlatý erb. 

„Jsem rád, že za třináct let exis-
tence se tato soutěž stala skutečně 
účinným nástrojem zvyšování 
kvality webových stránek obcí a 
měst. Nejde přitom jen o jejich 
formu, ale také o obsah a aktu-
álnost sdělení. Samozřejmostí se 
také stalo úsilí správců obecních 
a městských webových stránek
o zpřístupnění kontaktu těm, kte-
rým zdravotní hendikep neumož-
ňuje běžnou komunikaci,“ řekl
hejtman Michal Hašek.        /abé/

Oslavany a Jezeřany - Maršovice uspěly s webem

Na stavebních pracích kraj 
ušetří stamiliony korun

/Kraj/ V současné době je dokončován proces zadávacích řízení 
na zhotovitele staveb, které jsou zařazeny v programech s podporou 
EU. Jak uvedl náměstek hejtmana Václav Horák, výsledek zadávacích  
řízení výrazně snížil předpokládané stavební náklady,  které se v prů-
měru pohybují na úrovni 60 % cen určených kontrolními rozpočty, 
zpracovanými dle běžně používané metodiky pro oceňování staveb-
ních prací. „Ve vysoutěžených cenách se promítla současná situace 
stavebních firem, kdy kalkulace nákladů vychází nejen ze snížených 
marží,  ale i z nedostatku stavebních zakázek v oblasti obnovy doprav-
ní infrastruktury,“ uvedl náměstek Horák 

Vyčíslená úspora nákladů z již připravených smluv činí oproti 
předpokladům částku 261 milionů korun bez DPH.  V případě, že 
se podaří úspěšně završit zadávací řízení i na zbývající projekty, 
úspora dosáhne částky 350 milionů korun bez DPH. Tato úspora 
umožňuje  Jihomoravskému kraji urychlit realizaci dalších staveb, 
které jsou plánovány v rámci programu ROP a u kterých je kraj
povinen zajistit spolufinancování ve výši 15 %.                         /abé/

/Vysočina/ Poslanecká sně-
movna Parlamentu ČR podpořila 
změnu názvu Vysočiny na Kraj 
Vysočina. Vysočina je nyní je-
diná, která nemá ve svém názvu 
standardně slovíčko KRAJ, což 
představuje problémy například 
při uzavírání smluv s partnery i 
občany a špatnou orientaci v ofi-
cinálních centrálních databázích. 
Velké problémy kraji - jako insti-
tuci - dělá i častá záměna názvu s 
názvy celé řady firem nebo zna-
ček. O změně názvu Vysočiny na 
Kraj Vysočina musí ještě kladně 
rozhodnout Senát.

 Podle veřejně dostupných 
komentářů z průběhu jednání 
sněmovny doplnili poslanci do 
novely pasáž o zachování právní 
kontinuity kraje a zavedli třímě-
síční přechodnou lhůtu pro prove-
dení změny. „V případě zdárného 
průběhu projednání novely ústav-
ního zákona  předpokládám změ-
nu názvu regionu ještě v letošním 
roce. Šlo by pouze o drobné úpra-
vy, neboť z praktických důvodů 
už nyní používáme slůvko kraj, 
pouze si začneme zvykat na velké 
písmeno,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.       /abé/

Vysočina přejmenována
snad letos na Kraj Vysočina 

/Ivančice/ Obrovský kus odva-
hy a osobní statečnosti prokázala 
na konci minulého týdne šesta-
padesátiletá prodavačka ivančic-
kého zlatnictví. Do prodejny v 
centru města totiž po ránu vtrhla 
dvojice maskovaných lupičů. 

„Vyzbrojeni plynovou pistolí 
po ženě požadovali vydání 
finanční hotovosti a šperků. 
Prodavačka namísto vydání 
zboží a peněz na lupiče začala 
křičet a následně došlo k po-
tyčce. Jednomu z pachatelů při 
potyčce upadl na zem revolver 
a prodavačka mu dokázala strh-
nout maskovací kuklu,“ uvedl 
k případu policejní mluvčí por. 
Bohumil Malášek.

Následně do prodejny přispě-
chal muž ze sousední provozov-

ny, který reagoval na prodavač-
čino volání o pomoc. Při pohledu 
na hodináře, který měl v ruce 
legálně drženou pistoli, se oba lu-
piči zalekli a z prodejny uprchli. 

„Svobodný pohyb jednoho 
z nich neměl dlouhého trvání. 
Čtyřicetiletý muž, který není po-
licistům neznámý, nejdříve vyru-
koval na kriminalisty z Územního 
odboru Brno venkov s báchorkou 
o tom, že majitelka obchodu mu 
dluží peníze a on si pro ně přišel. 
Lupič brzy pochopil, že jeho 
smyšlenky jsou scestné a nako-
nec se k loupeži přiznal. Svého 
parťáka ale dále kryje. Muž byl 
obviněn z loupeže a je stíhán 
vazebně. Po druhém pachateli 
kriminalisté nadále pátrají,“
doplnil mluvčí.                     /abé/

Ozbrojení lupiči neuspěli
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Informace města
Moravský Krumlov pro veřejnost

Informace k projektu
„Ochrana povodí řeky Dyje, II. etapa

„

Vážení občané,

dne 14. března 2011 proběhla na městském úřadu třetí koordinační schůzka, která řešila 
koordinaci staveb ,,Ochrana povodí řeky Dyje, II. etapa‘‘ a  „III/4133, Moravský Krumlov, 
průtah“. Realizací těchto staveb dojde k dočasnému omezení dopravy a dopravní obslužnosti 
a krátkodobým uzávěrám komunikací. 

Protože od 1. 4. 2011 bude zahájena rekonstrukce silnice - průtah, nebude tedy možné v le-
tošním roce realizovat stavbu kanalizace v původně plánovaných lokalitách a plánovaném 
rozsahu. Pokud by se realizovaly obě stavby současně, došlo by k úplnému uzavření vjezdu do 
městského centra pro veškerou dopravu.

Firma D.I.S., s. r. o. Brno, která je dodavatelem stavby kanalizace, vyhověla požadavku 
města a předložila nový plán prací v Moravském Krumlově pro letošní rok. Podle tohoto plánu 
bude v letošním roce realizovat tyto části stavby na ulicích:

- Rakšická - bude provedena stavba čerpací stanice 1 a výtlaku V1.
- Znojemská - bude provedena stavba čerpací stanice 3.
- Palackého  - bude zahájena rekonstrukce odlehčovací komory OK1A v sousedství fot-

balového hřiště a vlastní stoky A1, vedoucí pod městskými hradbami od hřiště na ulici Pod 
Zámkem. V letních měsících, od června do srpna, bude provedena výstavba stoky ve dvoře 
MŠ Palackého.

- Tiskárenská - bude provedena stoka A21, zhruba od křižovatky se Znojemskou po provo-
zovna firmy SEDMA; v návaznosti na tuto stavbu bude později zahájena stavba stoky  A 21-1 
na ulici K. H. Máchy.

- Dělnická - bude provedena stoka A2-8 a A2-8-1 v úseku od domu č. p. 602 po napojení 
kanalizace do stoky A2 na Dvořákově ulici.

- S. K. Neumana - bude provedena stavba čerpací stanice 2, sběrné stoky C2-7 a výtlaku V2.

Práce v dalších lokalitách budou zahájeny v roce 2012. O dalším průběhu prací bude vedení 
města občany informovat obvyklým způsobem.

                Mgr. Tomáš Třetina, starosta 
města Moravský Krumlov

Informace k zajištění dopravní obslužnosti Města Moravský 
Krumlov v době budování průtahu, oprava silnice III/4133
1. Od 1. 4. 2011 dojde k uzavření silnice od kruhového objezdu až po náměstí. Tento úsek bude hotov do 

31. 8. 2011. Od tohoto data bude zpřístupněno (i když nedokončené) náměstí pro školáky a studenty. Prio-
ritou je zajištění dopravní obslužnosti, zastávky Poliklinika, náměstí T.G.M. Uzavírka průtahu Moravským 
Krumlovem bude v období od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2011 probíhat následovně: od 1. 4. 2011 do 10. 4. 2011 
úplná uzavírka od zámku po náměstí, od 11. 4. 2011 do 31. 8. 2011 úplná uzavírka od okružní křižovatky
po náměstí. Od 1. 9. 2011 bude náměstí zpřístupněno ve směru od okružní křižovatky. Ohledně uzavírek 
průtahu Moravským Krumlovem od 1. 9. 2011 bude svoláno v létě samostatné jednání. Prioritou je zajištění
dopravní obslužnosti autobusových zastávek Moravský Krumlov, poliklinika a Moravský Krumlov, náměstí.

2. Společnost KORDIS zajistí zajíždění autobusů na náměstí T. G. M. od 7 do 9 hodin a od 14 do 16 hodin. 
Uvedené časy jsou pouze orientační, jedná se o časy tzv. rozjezdových skupin, kdy kolem celé hodiny přijíždějí
a odjíždějí spoje většiny linek IDS JMK do a z Moravského Krumlova, proto součástí nadstandardu, který 
společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. vyčíslí Městu Moravský Krumlov, mohou být i spoje jedoucí asi 15 
minut před a po uvedených časech. Zajistí informační kampaň pro občany města Moravský Krumlov (vyvě-
sit na zastávkách, na úředních deskách, v autobusech,…).

3. Od 1. 4. 2011 začne oprava etapy od zámku po náměstí (průjezd kolem KB), zachování průjezdnosti pro 
vozy hasičské služby, ambulancí,… Spoje linkové osobní dopravy (spoje linek IDS JMK a spoje linky zvláštní 
linkové osobní dopravy vedené z Moravského Krumlova do Dukovan) budou vedeny mezi zámkem a náměs-
tím obousměrně po objízdné trase po ulici Palackého, autobusové zastávky Moravský Krumlov, nám. budou 
přeloženy do prostoru před Komerční banku - na obě strany komunikace, na protilehlé straně komunikace od 
Komerční banky budou muset být pro účely zřízení dočasných autobusových zastávek zrušena parkovací stání. 
Od 11. 4. 2011 se budou autobusy moci otáčet na ulici Komenského, jet dále kolem gymnázia, ulicí Školní 
doprava,… Od 11. 4. 2011 budou autobusy linkové osobní dopravy vedeny z autobusového nádraží na náměstí 
a z něj ulicemi Růžová, Palackého a Školní zpět na ulici Smetanova. Autobusové zastávky budou umístěny 
na náměstí u Komerční banky (jen na straně přilehlé ke Komerční bance). Společnost KORDIS JMK, spol. 
s r.o. zpracuje objížďkové jízdní řády linek IDS JMK vedených Moravským Krumlovem, které budou platit od 
11. 4. 2011 (tedy od data, od kterého bude uzavřen průtah Moravským Krumlovem v celém úseku od okružní 
křižovatky po náměstí).

4. Ulice Pod Tunelem - bude zajištěna průjezdnost.

5. Bude zabezpečeno zásobování na ul. Zámecká (podnikatelské subjekty, Česká pošta, s. p. ,…)

6. Vzhledem k tomu, že stavba průtahu Moravským Krumlovem bude zahájena dne 1. 4. 2011 a společnost 
D.I.S. si dosud nepožádala o částečnou uzavírku ul. Znojemské za účelem výstavby kanalizace, již není časový 
prostor pro společnost D.I.S., aby tato provedla práce na výstavbě kanalizace na ulici Znojemské před zahá-
jením výstavby průtahu městem Moravský Krumlov k 1. 4. 2011 (v průběhu uzavírek silnice v úseku okružní 
křižovatka – zámek – náměstí – most nemohou být další uzavírky, a to ani částečné, na objízdné trase vedené 
po ulicích Znojemská – Okružní – Rakšická, protože by to vedlo ke kolapsu dopravy v Moravském Krumlově, 
objízdná trasa za uzavřený úsek průtahu od zámku po náměstí ulicí Palackého bude od 1. 4. 2011 do 10. 4. 
2011 průjezdná jen pro autobusy a vozidla dopravní obsluhy, tedy již v této době bude de facto uzavřen průjezd 
z okružní křižovatky na náměstí ulicí Zámeckou pro většinu vozidel). V roce 2011 také není časový prostor 
pro výstavbu kanalizace na ulici Rakšické ze zde uvedených důvodů. Z popsaných důvodů dojde k výstavbě 
kanalizace a opravě křižovatky na ulici Znojemská na jaře roku 2012.

V Moravském Krumlově dne 14. 03. 2011
Mgr. Tomáš Třetina, starosta,

města Moravský Krumlov

Knihovna praskala ve švech
V rámci Měsíce března - Měsíce knihy a čtenářů, proběhl v Městské 

knihovně Moravský Krumlov v úterý 22. března Den otevřených dveří. 
Tento den byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu 
si prohlédlo 274 návštěvníků a zaregistrovalo se 31 nových čtenářů 
z řad dětí i dospělých. Někteří ihned využili jednu z výhod registrace
v knihovně - bezplatný přístup na internet. Všechna oddělení knihovny 
se oblékla „do jarního“ a v dětském oddělení byla pro děti připravena 
velikonoční soutěž s luštěním tajenky. Úspěšní luštitelé dostali malou 
sladkou odměnu. Na  své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - ně-
kteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomín-
ky, jiní vyplnili anketní lístky na čtenářskou soutěž Magnesia Litera 
2010 o nejoblíbenější českou knihu vydanou v loňském roce. Celý 
den probíhaly v knihovně exkurze dětí, žáků a studentů z  mateřských, 
základních i středních škol, kteří využili i zpřístupnění skladových
oddělení.                   Za Městskou knihovnu M. Krumlov M. Nováková

Úspěchy krumlovské 
základní umělecké školy 
Tak jako každým rokem základní umělecká škola pořádala školní 

kolo soutěže. V tomto školním roce se koná soutěž ZUŠ ve hře na 
klavír, housle, akordeon sólo a komorní hra, kytara sólo a komorní 
hra. Na školní kolo soutěže navazuje Koncert vítězů školního kola 
s postupem do okresního kola, které se již pravidelně koná v Zá-
kladní umělecké škole ve  Znojmě. Žáci byli v okresním kole velmi 
úspěšní, zde jsou výsledky:

Klavír, 0. kategorie 1. místo - Kroutilová Veronika - postup do kraj. 
kola, pedagogické vedení - Alice Burianová; 2. místo - Hnilicová Jasmí-
na, pedagogické vedení - Milada Piotrovská; I. kategorie - 2. místo - Če-
chovská Simona, pedagogické vedení - Alice Burianová; VII. kategorie 
- 1. místo - Krausová Lucie - postup do krajského kola, pedagogické 
vedení - Alice Burianová; 2. místo - Kovaříková Sabina, pedagogické 
vedení - Nataša Slugeňová; IX. kategorie - 1. místo - Kouřilová Xenie 
- postup do krajského kola, pedagogické vedení - Alice Burianová.

Akordeon - sólo, II. kategorie - 1. místo - Pelaj Aleš - postup do 
krajského kola, pedagogické vedení - Hana Rybnikářová.

Kytara - sólo, 0.c kategorie - 2. místo - Strnadová Eliška; V. kategorie 
- 2. místo - Friml Vilém, pedagogické vedení - Jaroslava Sobotková.

Kytara - komorní  hra, I. kategorie - 2. místo - Kytarové kvarteto- 
Guitar Angels, Strnadová Eliška, Košíček Jan, Čech Martin, Hrdinová 
Tereza - pedagogické vedení - Jaroslava Sobotková.

Housle, I. kategorie - 1. místo - Závišková Jana; 2. místo - Krouti-
lová Veronika; III. kategorie - 2. místo - Rotter Vojtěch; 2. místo - Gru-
nová Štěpánka, pedagogické vedení - Eva Janošková.

Přijetí na Konzervatoř v Brně: Lucie Krausová - klavír - pedagogic-
ké vedení Alice Burianová; Tomáš Popelka - trombón - pedagogické 
vedení David Coufal, dipl. um.  

VŠEM GRATULUJEME !!!              Kočí Vladimíra, ředitelka ZUŠ

Čím dál více seniorů se dožívá 
důchodového věku v dobré du-
ševní a fyzické kondici. Pro její 
udržení je důležitý aktivní přístup 
k životu a další zapojení těchto 
občanů do společenského dění.

Jednou z možností činorodého 
přístupu ke stáří je další vzdělá-
vání v tzv. Univerzitě třetího věku 
(U3V). Na možnosti tohoto studia 
v Suchohrdlech u Miroslavi jsme 
se zeptali paní Evy Jarošové, 
koordinátorky komunitní školy, 
a Bc. Šárky Chaloupkové, zá-
stupkyně konzultačního střediska 
v Suchohrdlech, které Univerzitu 
třetího věku v Suchohrdlech u 
Miroslavi zajišťují.

Jak dlouho již Univerzita třetí-
ho věku funguje?

Na začátek je dobré vysvět-
lit pojem U3V. Nejedná se o 
samostatnou instituci, jak by 
se mohlo podle názvu na první 
pohled zdát, ale jde o vzdělávací 
aktivitu s více jak dvacetiletou 
historií, provozovanou na téměř 
všech českých univerzitách. Pro 
dokreslení, uvádí se, že je cel-
kově nabízeno více jak čtyři sta 
různých vzdělávacích programů
a v celé České republice studuje 
asi 16.000 seniorů.

Znamená to tedy, že senioři, 
kteří se chtějí dále vzdělávat, 
musí cestovat přímo do sídla 
vybrané české univerzity, která 
výuku U3V provozuje?

Stav, kdy výuka, která je vá-
zána pouze na univerzitní, tedy 
především krajská města, a pro 
seniory z menších měst a venko-
va je tak špatně dostupná, již ne-
platí.  S rozvojem komunikačních 
technologií se naskytla příležitost 
zpřístupnit zdarma nebo jen za 
symbolický poplatek seniorské 

vzdělávání co možná nejširšímu 
okruhu zájemců. Hovoříme poté 
o tzv. Vzdálené univerzitě třetího 
věku, tedy VU3V. V Suchohr-
dlech u Miroslavi přichází od 
března 2011 s projektem Vzdále-
né výuky univerzity třetího věku 
Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity 
v Praze ve spolupráci s naší Ko-
munintní školou.

Jak je tedy takováto výuka 
organizována a co je předmětem 
studia?

Výuka Univerzity třetího 
věku, někdy též nazývána virtu-
ální nebo elektronická, zahrnuje 
skupinové přednášky natočené 
vysokoškolskými lektory, samo-
statnou práci, komunikaci s lek-
torem a další aktivity. Během 
šesti semestrů (tzn. tří let) mohou 
zájemci volit v přednáškovém 
cyklu „Svět kolem nás“ z ná-
sledujících témat: Astronomie, 
Lesnictví, Využití informačních 
technologií, Podporování rozho-
dování a řízení, Evropská unie 
a Lidské zdraví. Senioři nemají 
povinnost po přihlášení studovat 
všechny semestry, ale mohou si 
z vypsaných témat vybírat a je 
tedy na nich, co a s jakou intenzi-
tou chtějí studovat.

Jednotlivé, přibližně hodinové 
přednášky (asi 45 min.) zhlédnou 
posluchači společně 6x za semestr
(cca každých 14 dní). Po každé 
přednášce může další hodinu 
probíhat společná diskuze řízená 
moderátorem v návaznosti na 
přednášené téma. Dále účastníci 
vypracují samostatně nebo kolek-
tivně elektronický test k ověření 
pochopení výkladu. Nejasnosti 
či doplňující otázky lze prostřed-
nictvím e-mailové komunikace 

v prostředí VU3V portálu zaslat 
lektorovi - přednášejícímu, který 
do předem stanoveného termínu 
zašle odpovědi.

Časový prostor do další před-
nášky může každý senior buď 
samostatně, nebo ve skupinkách 
opakovaně využít k samostudiu 
již vyslechnutého tématu. 

Pokud má účastník problém 
s ovládáním počítače, možností 
přístupu k němu nebo je pro něj 
vyhovující tištěná podoba před-

nášky, lze tuto získat v podobě 
připraveného tištěného materiálu. 

Kde je možné se přihlásit či  
získat další informace?

Zájemci se mohou přihlásit 
telefonicky na telefonním čísle 
776 778 699, na e-mailové adrese 
sarka@chaloupka.cz. Případně 
osobně v Základní škole v Sucho-
hrdlech u Miroslavi (po telefonic-
ké domluvě). Bližší informace 
o studiu získáte také na portálu  
www.e-senior.cz.                  /abé/

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PRO SENIORY
v Komunitní škole v Suchohrdlech u Miroslavi 

Kraj podpoří české ručičky
Půl milionem korun Jihomoravský kraj přispěje na uskutečnění 

letošního ročníku soutěže zaměřené na podporu učňovského školství 
– České ručičky 2011. Hlavním pořadatelem krajského kola soutěže 
je krajem zřizovaná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38. V současné době jsou veškeré 
činnosti spojené s přípravou přehlídky v plném proudu. Vyvrcholením 
bude slavnostní galavečer, který se uskuteční 22. června v prostorách 
Divadla Reduta v Brně. Zde budou oceněni vítězní žáci celostátních 
kol 20 vybraných soutěží odborných dovedností konaných v průběhu 
letošního školního roku. Na zajištění zdárného průběhu slavnostního 
večera se budou svými službami navíc podílet také školy zřizované 
krajem - Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 
a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198. Jihomoravský 
kraj přehlídku pro úspěšné žáky středních škol v soutěžích odborných 
dovedností vybraných učebních oborů České ručičky zorganizoval 
ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a institucemi poprvé v roce 
2009. Více na www.ceskerucicky.org.

Děti hledaly večerníčky
V pátek dne 4. března navštívila Školní družina Oslavany místní 

knihovnu. Pro děti si připravily paní knihovnice zajímavé soutěže. Děti 
se seznámily se značením knih dle abecedy a autorů. Měly vyhledávat 
knihy se známými večerníčky. Úspěšní „badatelé“ dostali za odměnu 
omalovánky. Všechny děti i paní vychovatelky potěšila zpráva, že ten-
to měsíc, tj. v březnu, je nová registrace do knihovny zdarma. Určitě 
mnoho dětí ze školní družiny tuto možnost využije a budou pravidelně 
navštěvovat knihovnu v Oslavanech. 

Oběma knihovnicím z knihovny v Oslavanech moc děkujeme
za příjemně připravené odpoledne.                          Mgr. Šárka Skoupá
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      28. 03. - 10. 04. 2011
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

• březen - VÝSTAVA - „Přehled kulturních akcí roku 2010“. MěÚ MK - 1. p.
• duben - VÝSTAVA - ZŠ Lesonice - projekt „A. Mucha“ - MěÚ MK - 1. p.
• 31. 3. v 19.00 hod. - Divadlo Kalich Praha „NATĚRAČ“ - divadelní ko-
medie. V hlavních rolích Jana Paulová a Pavel Zedníček. Kinosál M. Krumlov. 
Vstupné: 310 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje IC - 515 321 064.
•• do 3. 4. - VÝSTAVA OBRAZŮ Miroslava Vlašína - „Jižní Morava - krásná to 
zem“. Galerie Knížecí dům. Pá: 9.00-12.30, 13.00-15.30 a ne: 14.00-16.00 h.
• 2.4. v 16.00 hod. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Boutique elegance, vizážista, ko-
lekce jaro - léto 2011. Galerie Knížecí dům. Vstupenky: IC - tel.: 515 321 064.
• 4. 4. - „JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ“ - školní pořad pro MŠ a ZŠ, kinosál
• 5. 4. v 18.00 hod. - FOTOKLUB -  J. Kristiána, vinárna „U Blondýny“.
• 10. 4. v 19.00 hod. - „A DO PYŽAM !“ - divadelní komedie, Divadlo Palace 
Praha. Kinosál MK. Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa a další. Vstupné: 310  Kč. 
Předprodej: IC - tel.: 515 321 064. 

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ:
• do 31.3. - ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. Podle ukázky z knihy můžete poznávat 
dílo a autora, a to ve vysílání a na webu www.brno.rozhlas.cz, každý všední 
den od 28. února do 1. dubna. Více o principu soutěže najdete na letáku v naší 
knihovně nebo na webu www.brno.rozhlas.cz.
• do 31.3. - MAGNESIA LITERA. Čtenářská anketa o nejlepší českou knihu 
- beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2010. Určeno pro 
všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici
u výpůjčního pultu. Můžete hlasovat i prostřednictvím webového formuláře: 
http://magnesia.netport.cz/letosni_litera/cena_ctenaru. Vylosováno bude 1000 
čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Knižní klub. 
• 1.4. - NOC S ANDERSENEM. Pravidelné nocování dětí v knihovně, čtení
z oblíbených knížek, výprava za pokladem, dobrodružství, hry a soutěže tento-
krát na téma: „S piráty za poklady do muzea.“ Přihlášky v knihovně.
• 4.-29.4. - SVĚT ADOLFA DUDKA. Výstava výtvarných prací dětí místních 
i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy
a Světového dne knihy. Ve studovně knihovny.
• 11.4. ve 14.30 hod. - „VELIKONOCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ“. Předveliko-
noční poetické čtení s tradiční pomlázkou a malým dárkem doplněné hudebním
doprovodem sourozenců Záviškových a malým občerstvením. DPS, vstupné 15 Kč. 

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

• 26.3. od 20.00 - COUNTRY-BÁL v KD Miroslav.
• 1.4. od 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM v Městské knihovně Miroslav. 
Na akci je nutno přihlásit se předem.
• 1.4. v 19.00 hod. - TRAVESTI SHOW KOČKY PRAHA s pořadem „Pe-
kelná kuchyně“. V kulturním domě.
• 9.4. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA v ZŠ Miroslav. Návštěvníci budou 
mít možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme vám i ukázku velikonoč-
ního stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ.
Připravujeme: • 16.4. - 22. ročník turistického pochodu „MIROSLAVSKÁ 
ŠLÁPOTA“ (připraveno je 6 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy). Start  
8.00 - 10.00 hodin u budovy ZŠ. Startovné 30 Kč dospělí a 20 Kč děti. Pořádá 
- DDM Miroslav a Základní škola Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 31.3. - Výstava fotografií - HELENA H-ELLEN KONEČNÁ BARVY 
VODY. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 29.3. v 19.30 hod. -  JARNÍ KONCERT VEČER S MUZIKÁLEM. Účinku-
je prof. Jarmila Krátká, studenti JAMU, klavírní doprovod Dagmar Klementová. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 90, 70 Kč. Předprodej v KIC Ivančice. 
• 2.4. - 30.4. -  ZE SVĚTA DINOSAURŮ A PTACTVA. Čtvrtá výstava vyře-
závaných figurek Miroslava Kosíka - chodba Památníku A. Muchy. Zdarma
• 10.4. - ve 14.30 - JARNÍ OTEVÍRÁNÍ IVANČICKÝCH ŘEK. Sraz na 
soutoku Jihlavy a Oslavy. Slavnostní otevírání tří ivančických řek s výletem a 
programem pro děti u závěrečného ohně na Loděnici zahraje skupina Sanklabá-
no. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
• 19.4. v 18.00 - BÍLÝ DUNAJEC - TOULÁNÍ PO PIENINÁCH. Přednáška 
JIŘÍHO ČEFELÍNA s promítáním. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
Připravujeme:  • 29.4. v 19.30 hodin - KONCERT HANA A PETR UL-
RYCHOVI se skupinou JAVORY. Kino Réna Ivančice Vstupné: 290 Kč. 
Předprodej od 21.3. v KIC. • 30.4. - FLORA OLOMOUC 2011, ZÁMEK 
TOVAČOV - architektonicky významný zámek  se Spanilou věží, SKANZEN 
RYMICE - skanzen lidové architektury. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd
v 7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Doprava: 340 Kč.

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
• 26.3. v 16.00 hod. - ZUMBA. Zumba Fitness párty v Dělnickém domě. 
Vstupné 100 Kč. Pořádá Martina Répalová.
Připravujeme: • 16.-17. dubna - III. mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
drahých kamenů a šperků. Po celý víkend v Dělnickém domě. Otevřeno:
So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 18.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. 
• 22.5. v 16.00 hod. - ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS. Koncert 
v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností. Vstupné: dospělí 250 Kč, děti 
do 15 let 180 Kč. Dělnický dům. Během programu vystoupí ZUŠ Oslavany. 
Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,

tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

• každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. - JÍZDY NA KONÍCH. Přijďte se se 
svými dětmi podívat na koně a svézt se. Ivančice, statek Padochovka, Poplatek 
20 Kč / 10 min / osoba. Za nepříznivého počasí se nejezdí!
• 27.3. v 15.00 hod. - LET‘S  DANCE 2011. Přijďte se podívat na nesoutěžní 
taneční přehlídku amatérských tanečních skupin. Ivančice, hala na Rybářské 
ulici. Polatek: 10 Kč/osoba.
• 2.4. od 16.00 do 17.30 hod. - KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. Na děti ve 
věku 2 - 5 let čeká Křemílek a Vochomůrka, se kterými zažijí spoustu dobrodruž-
ství. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 10.4. ve 14.00 hod. - IVANČICKO MÁ TALENT 2011. Máte šanci předvést 
svůj talent a ohromit. Tak neváhejte a přihlaste se. Soutěž je určena všem od 3 
do 18 let, jednotlivcům i skupinám. Vystoupení např.: zpěv, tanec, hra na hudeb-
ní nástroj, žonglování, … Poplatek: 30 Kč/diváci. Kino Réna. Zájemci o účast 
se přihlaste do 4. dubna 2011 v SVČ Ivančice.
• 15.4. od 15.00 do 19.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY. Připravte se na 
příchod jara a velikonoční svátky výrobou dekorací z proutí, papíru, … SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek dle náročnosti výrobku.
• 16.4. odjezd v 15:00 hod. - DĚTI RÁJE. Navštivte s námi muzikál, ve kte-
rém účinkují Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, … v divadle Goja Music Hall. Z Ivan-
čic od Besedního domu. Nutné se přihlásit do 8.4. v SVČ Ivančice.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.4.-8.5. - VÝSTAVA HISTORICKÝCH PEČETÍ. Výstava církevních, 
městských, šlechtických pečetí, pečetí panovníků, úřadů ze sbírky Libora Kra-
tochvíla. Pořádá Správa zámku Rosice. 
• 5.4. - od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další pokračování cyklu 
pro děti a maminky na čarodějnické téma. Čeká na vás pohádka O perníkové 
chaloupce a příprava čarodějnického lektvaru. V městské knihovně.
• 6.4. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - MONGOLSKO. Pro-
mítání ze zajímavých míst planety Země aneb Šest týdnů mezi potomky Čingis-
chána. Můžete se těšit na projekci fotografií a zajímavé povídání o cestování po 
mongolských stepích, horách a poušti. Pořádá městská knihovna. 
• 8. 4. v 17.00 hod. - ASSASÍNSKÝ LARP. První ročník velké hry ve Středisku 
volného času. Pro hráče od 10 let. Startovné 30 Kč, možnost přespání na zámku 
– cena 100 Kč. Nutné přihlásit se předem. Pořádá SVČ Rosice. 
• 10.4. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Prodej dětského oblečení 
a hraček pro věkovou kategorii 1 - 15 let. Ve společenském sále Zámeckého 
kultrního centra. Poplatek za prodejní místo 100 Kč. Přihlášky do 6. dubna 2011 
v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice. 
• 15.4. v 17.00 hod. -  ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ. Ve společenském sále 
Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 4.-8.4. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Dopravní soutěž pro děti MŠ.
• 11.-20.4.  - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. Dopravní soutěž pro žáky ZŠ.
Připravujeme: • 20.-22.4. - SUPER DNY VE ZNOJMĚ. Příměstský tábor na 
velikonoční prázdniny tentokrát ve Znojmě. Navštívíme zajímavá místa, zahrajeme 
spoustu her, přespíme na DDM ve Znojmě. Určitě se nebudete nudit! Účast je nutné 
nahlásit předem. Bližší informace v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz. 
• 29.-30.4. ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Nocování na Domečku 
tentokrát na téma: Čarodějnice. S sebou: spacák, pohodlné oblečení na ven i 
dovnitř, přezůvky, pití, svačina. Poplatek: 50 Kč, nahlaste účast předem.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• Od 11.04. do 14.04 - EXPEDICE KARAKORAM 2011. Lezecký kroužek 
DDM Oslavany se zúčastní lezecké soutěže v lanovém centru Proud na Lesné 
v Brně. Soutěž začíná v 9.00 a končí ve 13.00. Areál lanového centra je venkov-
ní a soutěž se koná za každého počasí.
• 21.4. - POJĎTE S NÁMI DO ZOO. O velikonočních prázdninách jsme 
pro vás připravili výlet do ZOO v Brně. Odjezd je v 9.00 od MěÚ Oslavany a 
návrat v 16.00. Cena pro dítě 150 Kč, dospělí 200 Kč. /cena zahrnuje vstupné a 
dopravu/. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM Oslavany.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 26.3. - „K PRAMENI VELKÉ HANÉ - EURORANDO 2011 - VYŠKOV“. 
Odjezd vlakem z Ivančic v 6.16 a z Brna v 7.19 hod. Start - evidence v místě Nové 
Sady od 8.50 hod., chůze 17 km do cíle v oblasti Krásensko. Vede Hana Pokorná.
• 27.3. - „PROJÍŽĎKA NA KOLE PO OKOLÍ IVANČIC“. Sraz v 9 hod. na 
tržnici U Tří kohoutů. Trasa cca 50 km, vede p. Matoušek. 
• Připravujeme: • LETNÍ ZÁKLADNA „Železné hory-Slatiňany“ se koná  
od 30.7. do 6.8.2011. Vedoucí akce Hana Šťastná a Hana Valová. Ubytování 
bude zajištěno  v ubytovně ve dvoulůžkových pokojích s přísl. Cena za noc 200 
Kč. Zájemci o tuto základnu se mohou závazně hlásit do konce března p. Haně 
Šťastné na tel. 736 401 314 nebo na email: stastnahana1@seznam.cz.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• sobota 26.3. - ÚDOLÍM DYJE DO RETZU - jednodenní turisticko-po-
znávací zájezd. Projdeme se pěšky přírodním parkem Podyjí od znojemské 
přehrady, přes vyhlídku Sealsfieldův kámen až k rakouskému Heiliger Stei-
nu (nenáročná turistika asi 15 km, lze zkrátit nebo vynechat). V Retzu nás 
čeká prohlídka rozsáhlého sklepa pod městem s českou průvodkyní, včetně 
ochutnávky vína, pro zájemce i prohlídka funkčního větrného mlýna nad 
městem. Cestou zpátky si prohlédneme Malovaný sklep v Šatově, vyzdobený 
nástěnnými malbami. Odjezd z MK: 7.00 (Blondýna), 7.05 (hotel), návrat 
nejpozději ve 20.00 hodin. Cena: doprava 170 Kč / 150Kč (děti do 15 a 
senioři nad 60 let), sklep v Retzu 7 €, větrný mlýn 4,50 €, Malovaný sklep 
v Šatově 40 Kč. Přihlášky: Informační centrum u zámku, tel. 515 321 064, 
nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. Další informace: tel. 721 763 489 (Ing. 
Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny přízniv-
ce pohodové turistiky a historického podzemí. Doporučujeme individuální 
sjednání cestovního pojištění !!!

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• do 31.3. - DARUJEME NEJEN HRAČKU. Sbírka hraček, dětského obleče-
ní, textilu, lůžkovin, dětských knih, DVD, CD, výtvarných potřeb, jednorázo-
vých plen, dětské kosmetiky. Výtěžek sbírky je určen pro Klokánek - zařízení 
přechodné rodinné péče Fondu ohrožených dětí v Brně a pro Dětskou nemocnici 
FN Brno. Sbírku vyhlášenou občanským sdružením Zrnka zajišťuje o. s. ALMA. 
Nejedná se o finanční sbírku! Moc děkujeme všem dárcům!
• 2.4. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ PLE-
TENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 14.5. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ 
PLETENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na: 602 782 280.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny

kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. -  ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára 
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228. 
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. 
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY. 
• 27.3. od 16.00 hod. - Divadelní představení ESTER. Repríza. Příběh
o dívce, která se stala královnou a zachránila svůj národ. Převážně dětští herci. 
Divadlo okořeněné filmem. Drobné občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.
Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565, 

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• každé pondělí od 13.00 do 13.45 hod. - KERAMIKA PRO DĚTI PŘED-
ŠKOLNÍHO VĚKU. Mgr. Marcela Hermannová, (20 Kč)
• každé pondělí od 14.00 do 15.00 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ, 
Eva Jarošová, budova ZŠ (300 Kč/ pololetí).
• každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. - ANGLICKÝ JAZYK PRO DOSPĚLÉ
/ mírné pokročilí, Mgr. Helena Habánová, budova ZŠ (1.500 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 7.45 do 8.30 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA, Radka 
Kudláčková, budova MŠ, (250 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 16.30 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÉ CVIČENÍČKO PRO 
RODIČE S DĚTMI, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč/ rodič a dítě).
• každé úterý od 17.30 do 18.30 hod. - LEHKÁ GYMNASTIKA A 
AEROBIC PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU, Vladimíra Rozmahelová, 
sokolovna (25 Kč/ dítě)
• každé úterý od 18.30 do 19.30 hod. - AEROBIC PRO MLÁDEŽ A 
DOSPĚLÉ, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč, možnost předpl. 300 Kč/pol.).
• každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. - MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÝ 
TULIPÁNEK, Mgr. Daniela Bednaříková, budova ZŠ, (20 Kč).
• od března bude každý čtvrtek GRAFOMOTORICKÝ KURZ pro děti 
předškolního věku, Mgr. Yvona Slaninová, (250 Kč/ pololetí)
• každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. - TAE–BO, Dana Bystrianská, 
sokolovna (40 Kč).
• Dále máme pro naše školní děti SPORTOVNÍ KROUŽEK (Bc. Šárka 
Chaloupková), hudební kroužek: klavír, kytara, flétna (S. Čájka), kroužek 
informatiky (Mgr. Dagmar Příkazská). V únoru děti ZŠ a MŠ začaly jezdit na 
plavecký výcvik, v březnu a květnu pojedou do divadla.
V dubnu pořádáme soutěž O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ SUCHO-
HRDELSKÉ VAJÍČKO. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv (děti i dospělí) 
z naší obce. Ve čtvrtek  14. 4. 2011 od 15 do 18 hodin proběhne jejich výstava 
v herně Duhového Tulipánku (budova ZŠ). Zde bude možnost hlasovat pro 3 
vítěze z každé kategorie, kteří budou ohodnoceni věcnými cenami. Předání cen 
proběhne v rámci akce Velikonoční vajíčko, kterou pořádá místní MŠ.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 2.4. od 10.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELO-
DENNÍ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU. Poplatek: 550 Kč (v ceně lektorné, 
materiál). Vede: Alena Pečerová. Více informací na www.alma.cz nebo na tel.:
602 782 280. Na akci se, prosím, hlaste předem.
• 2.-3. 4. od 9.30 do 12.30 hod. a od 14 do 16 hod. - VÍKENDOVÁ VYPRA-
VĚČSKÁ DÍLNA. Čekají nás experimenty, cvičení, učení a zdokonalování se ve 
vypravěčských dovednostech, vyprávění, naslouchání, hloubání, napětí, smích, 
...Budeme mluvit nejen ústy, ale celým tělem, budeme malovat obrazy v hlavách 
posluchačů. Lektorem je MgA. Martin Hak (www.vypravec.ic.cz). Vypravěč 
příběhů, autor i herec v autorském divadle jednoho herce, lektor kurzů, dílen a 
seminářů pro veřejnost, učitele, knihovníky, divadelníky, Cena: 680 Kč/os.
•• 5.4. od 17.00 do 20.00 hod. - MALÁ ŠKOLA AROMATERAPIE pro ženské 
tělo i duši. Podstata aromaterapie a způsoby užití rostlinných a éterických olejů, 
kontraindikace, jak voní ženská aromalékárna, esence a oleje v péči o tělesné i 
duševní zdraví v životě ženy, aromaterapie v kanceláři a v ložnici, praktická část: 
vzájemná masáž olejem dle vlastního výběru. S sebou: pohodlné oblečení, polštá-
řek, prostěradlo, mističku na olej, příp. pití (voda a čaje jsou v centru). Poplatek: 
členové 200 Kč, ostatní 240 Kč (v ceně jsou: lektorné, skripta, oleje). Vede: Kateři-
na Pokorná (lektor Masáží dětí a kojenců). Na akci se, prosím, hlaste předem. 
• 9.4. v 10.00 hod. - NOVÁ VÝSADBA STROMOKRUHU EVROPY.
Zájemci, kteří mají chuť dorazit, i když nejsou partnery stromů, nechť si vez-
mou holínky, pracovní rukavice, hrábě a špekáčky na opékání. Více informací 
na www.okraslovacispolekivancice.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o volných místech na tel. č.: 
602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info o volných místech na tel. č.: 
603 576 988). Poplatek: 200 Kč / členové, 250 Kč / ostatní / 5 lekcí. 
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte 
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve stylu 
waltz, polka, funky, irsko, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené 
WCDF.  Poplatek: 50 Kč/hod. Vede: Romana Kopuletá (mob. 776 818 101). 
• každé úterý od 9.45 do 10.45 hod. a čtvrtek od 11.45 do 12.45 hod. - 
pokročilí; každé úterý od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA 
PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Vede: Veronika Rybníčková, info na 
tel.č.: 732 243 731. Poplatek: 240 Kč a 480 Kč / měsíc. 
• RELAXAČNÍ VEČERY s tancem, zpěvem, relaxací a živou léčivou hudbou 
pro uvolnění těla, ztišení mysli, načerpání nových sil... První pátek v měsíci 
1. 4., 6. 5., 3. 6. vždy od 18.00 do 20.00 hod. - TANEC PRO RADOST. Ala 
Afrika a spontánní s doprovodem bubnů a živé hudby. Třetí pátek v měsíci 18. 
3., 15. 4., 20. 5., 17. 6.  vždy od 18.00 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ: 
energizační hlasové techniky, intuitivní zpěv s bubny, mantry s kytarou. Příspěvek 
na jedno setkání: 120 Kč / členové centra 100 Kč. Setkáním provází: Katka Pokorná 
(lektorka tance, muzikoterapie a babymasáží) a Tomáš Pokorný (bubeník a lektor 
muzikoterapie), www.muzikocesta.cz. Svou účast hlaste předem!

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Muzikoterapie pro 
maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka muzikoterapie). 
Poplatek leden - červen (22 setkání): 400 Kč /členové, 500 Kč/ostatní.
• v úterý od 16.00 do 16.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. 
Poplatek: 1200 Kč /členové, 1300 Kč / ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011)
• v úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. 
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 
1200 Kč /členové, 1300 Kč / ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011).

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Fotoklub Moravský Krumlov pořádá výstavu fotografií

v restauraci Slávie v Miroslavi v termínu únor - květen 2011.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá ZÁJEZD na MUZIKÁL

KAT MYDLÁŘ
sobota 14. května 2011 v 18.00 hodin

DIVADLO BROADWAY PRAHA - vystoupí v alternacích: D. Hůlka/
B. Matuš/M. Vojtko, P. Kolář/Z. Fric, B. Josef/J. Vojtek, K. Brožová/

I. Csáková, M. Jandová/R. Fišarová, V. Čok/ M. Pošta a další.
Cena: 1.100 Kč  (vstupenka + doprava). Závazné přihlášky na MěKS 

do 24. února 2011, tel.: 515 322 330 a 725 579 923

MěKS Moravský Krumlov uvádí divadelní hru Marca Camolettiho

A DO PYŽAM!
neděle 10. dubna 2011 od 19.00 hodin

Kinosál MK, vstupné 310 Kč, předprodej IC, Zámecká 2, M. Krumlov

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice
vás srdečně zve na divadelní komedii 

„NÁJEMNÍCI PANA SWANA
„

Premiéra: 20. 3. 2011 v 18.00 hodin
Reprízy: 25. 3. 2011 v 19.00, 27. 3. 2011 v 18.00

a 2. 4. 2011 v 19.00 hodin.
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.

Vstupné dobrovolné. Info: 604 505 687.



Kdo první zvedl kámen ze 
země a proč? Bylo to, aby ode-
hnal divokou zvěř nebo se bránil 
při napadení divochem ze soused-
ní tlupy? Kdo postavil stavby, nad 
kterými dodnes žasneme a mo-
derní technika si s nimi neporadí? 
Vždyť jednotlivé kamenné kvád-
ry váží několik desítek tun a jsou 
tak přesně opracované, že se mezi 
ně nevsune ani žiletka. Ponechme 
tyto úvahy odborníkům a vraťme 
se do ivančické oblasti.

Základním požadavkem pro 
každého kameníka byl kámen 
dobré kvality z přístupného lomu. 
V  blízkém okolí - od Hrubšic 
po Padochov - se vyskytuje 
lehký pískovcový kámen, který 
byl vhodným materiálem pro 
stavebníky, kameníky a sochaře 
po celá staletí. Nejznámější byl 
kamenolom na jižním okraji ka-
tastru obce Nová Ves u levého 
břehu řeky Jihlavy. Lom byl také 
přístupný od Hrubšic, ale brodem 
nebo lávkou přes Jihlavu, za 
hrubšickým mlýnem. 

Kdy a kdo zde poprvé lámal 
kámen, už nezjistíme. Jistější 
je, že již v XI. - XII. století byl 
lom známý a kámen se uplatnil 
při stavbách klášterů Rosa Coeli 
v Dolních Kounicích, cisterci-
áckých klášterů v Oslavanech 
a Tišnově. Augustin Kratochvíl 
upozorňuje, že kámen z Novo-
veského lomu byl hlavním sta-
vebním materiálem pro stavbu 
kostela sv. Petra a Pavla v Řez-
novicích. Škoda, že se dochovalo 
jen málo značek jednotlivých 
kameníků Na druhé straně by-
chom si s nimi stejně nevěděli 
rady. Např. v klášteře v Dolních 
Kounicích se zjistilo kolem sta 
různých značek, kterými kame-
níci označovali svou práci. Byl to 
současně i podklad pro finanční 
ohodnocení? Kvalitní kámen byl 
tedy v ivančické oblasti dostup-
ný, kdo však byli kameníci, kteří 
jej dokázali zpracovat? 

Nejstarší stavbou v okolí je 
kostel sv. Petra a Pavla v Řezno-
vicích. A máme zde první možný 
dohad. Postavili kostel stavitelé 
z Řezna? Důkazy pro to nemáme, 
ale vzhled kostela připomíná kap-
li Všech svatých v Řezně. Český 
kníže Vladislav II. byl v Řeznu r. 
1158 korunován na českého krále 
Vladislava I. Měl ve své družině 
schopné lidi, kteří mohli pozvat 
do Řeznovic potřebné stavitele. 
V té době byl znojemský úděl pod 
správou panovníka, tj. Vladislava 
I. Nebo to bylo o několik roků 
později za knížete Konráda Oty 
Znojemského, který byl knížetem 
od r. 1169? Také on měl bohaté 
styky s cizinou a mohl pozvat sta-
vitele, kteří v nedalekém kameno-
lomu zřídili kamenickou huť.

Další stavbou, ve které byl pou-
žit kámen z novoveského lomu, je 
cisterciácký klášter v Oslavanech 
- Údolí Mariino. Ten byl vysvěcen 
v roce 1228, ale přípravné práce, 
např. stavba kamenné ochran-
né hráze u řeky Oslavy, vlastní 
úprava staveniště i zázemí pro 
stavbu, musely začít o několik 
roků dříve. Kostel v Řeznovicích 
byl již známý, kvalitní kámen byl 
nedaleko, ještě zbývá zjistit, kdo 
pracoval v kamenické huti a při-
pravoval kámen. Byli to kameníci 
z Burgundska, jak se traduje, nebo 
si cisterciáci pozvali stavitele - ka-
meníky z Francie, kde cisterciácký 
řád vznikl? 

Přeskočíme několik století. 

V 16. století dochází k rozvoji 
měst a v té době přicházejí na 
Moravu italští architekti, kame-
níci a sochaři a některá jména 
jsou již známá. Nejvýznamnější 
byli Josef de Bertoni a Georgio 
Gialdi. Nevíme, kdo tyto italské 
kameníky - sochaře pozval, ale 
přišli v době pánů z Lipé. Vybu-
dovali v kamenolomu kamenic-
kou huť a zapracovali i místní 
kameníky z Hrubšic a okolí. Nej-
známější Petr Rida zemřel v roce 
1575,  Štěpán Hobrám zemřel 
roku 1605. Je známo i jméno 
kameníka Bartoloměje Novotné-
ho z Nové Vsi čís. 8. Náhrobní 
kameny kameníků z Hrubšic 
jsou zazděny v sakristii v řezno-
vickém kostele, na dceru Barto-
loměje Novotného upozorňuje 
zachovalý kámen z roku 1633
a kříž v dolní části Nové Vsi.

Italští kameníci zde vyučili 
mnoho zdejších kameníků, již 
s nimi v XVI. století tvořili kame-
nické a sochařské práce, se který-
mi se dodnes setkáváme. Jsou to 
reliéf Kalvárie na bývalé kapli sv. 
Barbory na oslavanském hřbitově 
od kameníka Josefa de Bertoniho 
z Nové Vsi z roku 1610. Ve zdi 
oslavanského kostela náhrobní 
deska manželky de Bartoniho 
z roku 1598. Také přestavba tvrze 
v Hrubšicích, která v roce 1558 
patřila Oldřichu z Lipé, a rene-
sanční zámek je jejich práce.

Páni z Lipé získali tyto italské 
mistry pro stavitelské, kamenické 
a sochařské práce při výstavě a 
přestavbě města Ivančic. Stačí 
se projít po ivančickém náměs-
tí a prohlédnout si kamennou 
výzdobu na některých domech, 
hlavně domu pánů z Lipé. Jejich 
umělecké kamenné památky 
– architektonické články, zdobí 
a jsou ozdobou - chloubou, města 
do dnešní doby. Podobně je tomu  
i v  Moravském Krumlově, vždyť 
nádvoří zámku patří k nejkrásněj-
ším na Moravě. 

Další informace o italských 
kamenicích se nám uchovala 
v zápisech při budování domu 
pánů z Lipé v Brně z let 1590. I 
zde se objevuje jméno italského 
kameníka Georgio Gialdi. Dům 
pánů z Lipé patří také k vzácným 
brněnským památkám.

Po roce 1620 se s kamenickými 
pracemi ani se jmény italských 
kameníků-sochařů nesetkáváme. 
Další osudy těchto italských 
umělců nám nejsou známy. Za-
čátek a průběh třicetileté války 
způsobil chaos nejen na Moravě, 
ale po celé Evropě. Na umělecké 
zpracování kamene se muselo 
několik desítek let počkat.

Moravská města i vesnice byla 
válkou zpustošena a jen pomalu 
docházelo k obnově jak měst, 
tak i zámků. To byla právě doba 
vhodná pro kameníky, protože ká-
men byl stále hlavním stavebním 
prvkem i pro výzdobu nových 
budov. Proti jemnému zpracování 
kamene od italských mistrů na-
stupuje hrubší zpracování. 

Známějším kamenickým 
rodem v Nové Vsi byla rodina 
MAYERŮ, později se psali česky 
Majerové. Přišli z Čebína a zde 
převzali kamenickou a sochař-
skou živnost. V Pamětní knize 
obce Nová Ves se uvádí jako prv-
ní Paul Mayer, který byl v roce 
1600 přijat v Brně do učení ka-
menického řemesla. V Nové Vsi 
jsou Majerové doloženi až k roku 
1700, kdy se Hans Mayer (*1668) 

oženil v roce 1700 s Marianou 
Špiříkovou z Oslavan. Práce v lo-
mu se mu stala osudnou, uvádí se, 
že se „zabil ve skále“. Posledním 
z kameníků Majerů byl Jakub Ma-
jer (*1782 + 1849). Byl to člověk, 
který převyšoval své vrstevníky 
schopnostmi, byl nejen výborným 
kameníkem a sochařem, ale i pod-
nikatelem. V živnosti zaměstnával 
až 30 tovaryšů. V rodokmenu jsou 
uváděni ještě jeho bratranci, ale 
u těch je již zřejmý odklon od 
kamenické práce. Edvard Majer 
se uvádí jako kameník a majitel 
čtvrtlánu, František jako hospod-
ský v Oslavanech. 

S výrobky rodiny Majerů se 
můžeme seznámit nejen v blíz-
kém okolí, ale i po celé jižní 
Moravě a Dolním Rakousku. 
Velké množství křížů, soch Jana 
Nepomuckého, kamenných ol-
tářů, Božích muk můžeme najít 
v obcích, ale i podél cest a silnic. 
Namátkou můžeme jmenovat 
kříže v Oslavanech u kostela, kříž 
a socha Jana Nepomuckého v No-
vé Vsi, kříž nad Dolinou, ale také 
kříže v Neslovicích a Tetčicích. 
Všechny dosud jmenované vý-
robky jsou od let 1753 a později. 
Vyznačují se oblým podstavcem. 
Kříže pozdější výroby mají sokl 
rovný, ale po stranách zdobený. 
Pak následuje ještě řada křížů, u 
kterých je zatím sporné zařazení. 
Stejně tak je sporné zařazení u 
křížů, které stojí v kamenné za-
hrádce. Vzhled křížů odpovídá 
pracím Majerů, ale v „Seznamu 
nemovitých kulturních památek“ 
je zapsán kameník Jakub Špiřík 

z Padochova. Všechny tyto práce 
kameníků Majerů jsou viditelné. 
Daleko větší rozsah prací jsou 
stavební prvky. Kamenné překla-
dy, ostění dveří a oken, vratové 
zárubně, kamenné dlaždice, so-
klové kameny rodinných domů 
i veřejných budov, kamenné 
lavice a plotové sloupky a další. 

V sortimentu kameníků byly 
i potřeby pro hospodaření, např. 
kamenná koryta a žlaby do 
chlévů. Kameníci rodiny Majerů 
připravovali velké množství ka-
mene pro stavbu rodinných domů 
a veřejných budov nebo pro vy-
zdívání studní. Otázkou je, zda a 
kolik bylo dodáno kamene např. 
pro stavbu Ivančického viaduktu 
a propustků při stavbě Státní 
dráhy Hrušovany-Střelice-Brno. 
Zde se již kameníci pod jménem 
Majer nevyskytují, ale mohou to 
být jejich žáci a pokračovatelé 
v kamenickém řemesle.

Jen stěží si můžeme utvořit 
představu o tomto kamenickém 
a uměleckém sochařském díle, 
které je roztroušeno po celé 
Jižní Moravě. Není snadné ur-
čit, covšechno jsou jejich práce, 
neboť vyučili mnoho kameníků. 
Najdou se historikové, kteří roz-
poznají jejich vzory a zhodnotí 
jejich práci?

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Použité prameny: • Pamětní kniha 
obce Nová Ves, v majetku obce • 
Autorský kolektiv: Moravský Krum-
lov ve svých osudech, Muzejní a 
vlastivědná společnost v Brně 2009 
• Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny 
města, Ivančice 2002
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Práce kamenických mistrů

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Jednota Orla v Rakšicích

Rakšická jednota Orla byla založena 31. ledna 1921 v rámci župy 
Sušilovy. Účelem jednoty byla výchova ducha i těla na základě křesťan-
ství, demokracie a sociální vzájemnosti. Za tímto účelem připravovaly 
jednoty různé kulturní akce, byly zakládány čítárny, pořádalo se cvičení. 
Podstatným úkolem bylo vybudování spolkového domu a tělocvičny. 

O historii rakšické jednoty máme velmi málo informací, protože nikdy 
nebyla vedena kronika spolku. Zakladatelem jednoty byl p. Bureš, farář 
z M. Krumlova, který sdružil místní katolíky. Pramen z října 1921 uvádí, 
že rakšický Orel měl 20 činných a 30 cvičících členů a neměl žádný maje-
tek. Dále víme, že členové Orla působili jako ochotníci. Např. v roce 1931 
byla na Velikonoce sehrána hra Stržený kříž, v roce 1933 byla společně 
s krumlovskou jednotou nacvičena vánoční veselohra Štědrovečerní sen. 
Jako starosta spolku je do r. 1935 uváděn Karel Sobotka.

Největší akcí jednoty bylo postavení vlastního spolkového domu 
(1933-1934) v prostorách mokřadů a louky. Orlovna byla svépomocně 
dokončena zřejmě v roce 1936. K tomuto účelu poskytli své pozem-
ky rakšičtí rolníci K. Sobotka, J. Horký, M. Sobotka, J. Sobotka a S. 
Vejvalka. V orlovně bylo uloženo cvičící nářadí, byly zde pořádány 
zábavy, besídky pro děti, snad i přednášky. Do roku 1934 je datováno 
ušití spolkového praporu. 

Za 2. S. V. byla činnost Orla zakázána. Pod nátlakem museli ma-
jitelé parcel darovat své pozemky Orlu, od kterého byly v roce 1942 
s budovou násilně zabrány Němci na účely mateřské školy. V letech 
1945 – 1948 se podařilo činnost obnovit a majetek jednoty restituovat. 
Do roku 1948 je doloženo společné cvičení s krumlovskou jednotou 
ve Višňové a Břežanech, bylo navázáno na ochotničení. K 31. 3. 1948 
byla jednota zrušena a její majetek převeden na Čs. obec sokolskou.

Obnovení Orla v Rakšících po roce 1989. Po desetiletích zákazu byl 
v roce 1990 Orel povolen. Rakšická jednota byla obnovena 27. 7. 1990 
v počtu 11 členů. Starosty se po roce 1990 stali postupně František 
Pavlík, Jiří Vít a Vlastimil Kocanda. V současnosti má jednota 60 až 
70 členů a spravuje ji 9členný výbor. 

Největším úkolem se stala zdlouhavá restituce orlovny z majetku 
ČSTV, kterou se podařilo opětovně získat k 1. 1. 2000. Vzhledem 
k velmi špatnému stavu budovy bylo započato s náročnou rekon-
strukcí, přístavbou a nástavbou, včetně úpravy přilehlého prostoru na 
sportoviště, dětského hřiště a prostranství. Finančně se podařilo získat 
podporu z Ústředí Orla, a především z grantových programů minister-
stva financí, školství a Jihomoravského kraje. Město M. Krumlov pak 
přispělo na třetinu sportovního hřiště s umělým povrchem, dále byla 
zbudována za pomocí daru zpevněná plocha za orlovnou a pomocí 
dotace ze SZIF rozšířen areál za orlovnou o relaxační a odpočinkovou 
plochu, včetně osázení zeleně a zbudování velké vzduchové trampolíny. 
Celkem tyto investice a opravy trvaly 8 let a přesáhly částku 20 milionů 
korun. Z původně zchátralé budovy a zarostlého okolí se tak stalo krás-
né sportovně-kulturní společenské centrum, které je hojně využíváno 
nejen krumlovskými občany, ale také obyvateli okolních obcí. 

Z významných počinů jednoty, mimo vybudování krásného areálu, 
vyzdvihněme, že v roce 2005 se zasloužila o opravu zdejšího kostela 
sv. Vavřince. Dne 22. 8. 1997 byl vysvěcen nový prapor a 24. 5. 2008 
došlo k znovuvysvěcení orlovny kaplanem Mahovským. 

Jednota navázala v tělocvičné činnosti především na kolektivní 
sporty (florbal, tenis), amatérsky jsou hrány kuželky a turnaje v malé 
kopané. Práce jednoty je zaměřena hlavně na práci s dětmi ve sportov-
ních kroužcích. Z tradičních akcí jednota pořádá mikulášské divadlo, 
vánoční nadílku s akademií, sportovní den dětí, dětský maškarní ples 
(od 2003), Josefský košt vín (od 2007) a obecní zabíjačku (od 2009). 
Z duchovních akcí je každoročně pořádána orelská pouť jednoty a župy 
Sušilovy ke kapli sv. Floriána.

Stavební úpravy orlovny:
1933/1934 - 1936 - stavba orlovny
1960 - 1964 - přístavba a údržba budovy 
2000 - restituce orlovny na ČSTV
2002 - rekonstrukce toalet v přízemí
2003 - rekonstrukce šaten a suterénu
2004 - stavba universálního hřiště s umělým povrchem a osvětlením
2005 - přístavba a nástavba 1. patra budovy, včetně opravy střechy
2006 - kompletní rekonstrukce sálu 
2007 - oprava a zateplení části fasády, vestavba sauny
2008 - stavba dětského hřiště
2009 - stavba hokejbalového hřiště s mantinely a přístřeškem
2010 - oplocení areálu, úprava zeleně, stavba vzduchové trampolíny

Prameny: MZA, B40, 437n; materiály jednoty; materiály městského 
muzea; výpovědi pamětníků.                              Mgr. Hana Prymusová

P
ra

po
r J

ed
no

ty
 z

 ro
ku

 1
93

4

K
říž

 z
 d

íln
y 

M
aj

er
ů

př
i s

iln
ic

i z
 O

sl
av

an
 d

o 
Le

tk
ov

ic
 (d

ub
en

 2
00

1)
 

N
es

lo
vi

ce
 - 

kř
íž

 n
a 

hř
bi

to
vě

 z
 ro

ku
 1

78
7.

Ty
pi

ck
ý 

tv
ar

 k
říž

e 
od

 k
am

en
ík

ů 
M

aj
er

ů.



» AUTO - MOTO
prodám
•• Panda 09, r. v. 97, 5kvalt, najeto 
102 000 km, v dobrém stavu, cena 
22.500 Kč, eko poplatek zaplacen. 
Tel.: 605 436 423.
•• skutr Peugeot 50 Treker po celkové 
GO. R. v. 2004, nová technická. Stav 
nového skútru. Rodinné důvody. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
774 812 125.
•• přívěsný vozík k OA, zn. Lovena. 
Nosnost 320 kg a plachtu. Málo 
používaný. Cena dohodou. Tel.: 
723 780 406.
•• střešní nosič na Fiat Punto. Tel.: 
739 037 870.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 5+1 v MK, garáž, zahrada. Více 
informací na tel.: 777 582 899.
•• byt 3+1, v os. vlastnictví na novém 
sídlišti v Ivančicích, 7. posch (krásný 
výhled do údolí řeky Oslavy).  Výtah, 
balkon, nově zateplené štíty i střecha, 
74 m3, plovoucí podlahy, dřevěné 
obložení, pův. jádro i okna. Cena 
1,55 mil. (cena k jednání). RK prosím 
nevolat! Tel.: 603 426 286.
•• starší rodinný domek 2-3 + 
1v Oslavanech, k rekonstrukci. 
Předzahrádka, dvorek a pozemek 
2000 m2. (Možno s pozemkem i bez.) 
Tel.: 608 456 273. 

•• družstevní byt 3+1 na Sídlišti v MK. 
Cena dohodou. Tel.: 728 428 714.
•• garáž v Moravském Krumlově 
u Lacrumu. Cena dohodou. Tel.: 
736 624 994.
•• zahrádku pod Floriánkem v MK 
v osobním vlastnictví, 400 m2. Voda, 
dřevěná chatka, cena dohodou. Tel.: 
724 857 821.
hledám podnájem/pronájem
•• bytu 1+1 v Moravském Krumlově. 
Tel.: 728 448 878.
nabízím podnájem/pronájem
•• nekuřácký byt 2+kk v Ivančicích. 
Volný ihned. Tel.: 724 145 079.
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém 
sídlišti. Tel.: 736 765 342.
•• garáž v ulici Pionýrská (za benzín. 
pumpou) v Moravském Krumlově. 
Volná od 1. dubna 2011, cena 
dohodou. Tel.: 725 658 108.

• Pronajmu obchodní prostor v 
Ivančicích na frekvent. místě, mož-
nost parkování. tel.: 602 52 67 49.

»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• funkční kotel na tuhá paliva, 
nejlépe Dakon DOR a pod., ale i jiný. 
Tel.: 604 919 677.
prodám
•• dubové fošny stolařské kvality 4 
m3, šířka 20-25 cm, síla 7 cm, délka 
2,5 m. Dobře proschlé a skladované. 
Cca 10 let. I jednotlivě. Cena 
dohodou. Tel.: 607 625 531.
•• nové nevybalené interiérové dveře 
Otava Buk 80 P, Otava Buk 60 P, sklo 
Mastercare. PC – 3.350 Kč, sleva na 
3.000 Kč. Akumulační kamna 3,5 kW. 
Tel.: 732 225 507.
•• cca 2000 ks použitých křidlic 
HC 33x42 v dobrém stavu a 30 ks 
hřebenáčů. Cena 10 Kč/kus. Dohoda 
možná. Tel.: 774 345 668.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dvě dívčí 3/4 horská kola, 600 Kč/
ks. Tel.: 608 722 724.
•• velikonoční hrkačky, klepačky, 
trakaře. Tel.: 725 614 668.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• kulovnici 7x64, cena: levně. Tel.: 
737 328 670.
» ZVÍŘATA
prodám
•• prasata, váha 120 – 130 kg. Cena 
28 Kč/kg. Tel.: 605 378 622.

•• štěňátka NO bez PP. 3 fenky a 1 
pejsek. Odběr ihned. Cena 500 Kč. 
Tel.: 728 469 784.

daruji
•• do dobrých rukou 2letou krátkosrstou 
fenku, menšího vzrůstu. Hlídač, hodná 
k dětem. Tel.: 603 584 931.
» SEZNÁMENÍ
•• Muž 42 let, rozvedený hledá ženu 
k seznámení z okolí MK ve věku 30 
– 40 let. Dítě není překážkou. Tel.: 
606 194 822.
•• Je mi 50 let, ale život ještě nekončí. 
Najdu k občasným nezávazným 
schůzkám kamaráda a přítele, který 
nezradí? Jen sms na: 776 647 375.
•• 38letý kluk hledá ženu k vážnému 
seznámení. Tel.: 737 568 040.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• úklid na 4 hodiny denně. 
V Moravském Krumlově a okolí. 
Tel.: 773 168 484.
•• úklid, mytí nádobí, pomocné práce 
v kuchyni, ranní směna, Oslavany, 
Ivančice, Rosice.  Děkuji za informace 
nejlépe sms: 728 752 392.
nabízím     (komerční inzerce)
•• Fa TERACOWECH, a. s. přijme 
řidiče skupiny C. Možno i na 
částečný úvazek, nebo výpomoc. 
Info na tel.: 602 950 128.
•• Hledám zručného a spolehlivého 
zámečníka na brigádu z Ivančic. Tel.: 
737 974 174.
•• Přijmeme zkušenou účetní na 
VPP, solidního automechanika na 
HPP a spolehlivého pracovníka pro 
úklid a čištění vozů na VPP, nebo 
HPP pro pracoviště Autocentrum 
Král v Dobelicích. Více info na tel.: 
608 111 626.  

•• Stabilní, celorepublikově půso-
bící finanční společnost přijme 
spolupracovníky na ŽL. Vhodné  
pro zaměstnané, ženy na MD, 
invalidní či starobní důchodce. 
Bližší informace na: 774 780 002.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci, řešení pro-
blémů s exekucí.  Pavel Procházka - 
obchodní zástupce společnosti OVB
ALLFINANZ, a. s., tel.: 724 680 736.
•• Úplně nová půjčka ve vašem regi-
onu. Bez poplatku předem. Peníze 
na ruku, měsíční splátky. Info na 
tel.: 605 324 100.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899. 
Sídlo: Zahradní 292, M. Krumlov.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. 
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 
20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude 
doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je 
limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 07/11 vyjde 8. dubna 2011, uzávěrka 5. dubna 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 26.3. v 18.00 ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA 
  Horor USA

ne 27.3. v 18.00 TRON: LEGACY 3D
  Sci-fi thriller USA

so 2.4. v 18.00 LET´S DANCE 3D
  Hudební drama USA

ne 3.4. v 18.00 MEGAMYSL
  Anim. komedie USA, dabing

so 9.4. v 18.00 TŘI DNY KE SVOBODĚ
  Krimi thriller USA, dabing

ne 10.4. v 18.00 TACHO
  Akční drama ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631 

ne 27.3. ve 20.00 HON NA ČARODĚJNICE
  Fantasy film USA

ne 3.4. v 17.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE
  Anim. pohádky ČR

st 6.4. v 17.00 NA VLÁSKU 
  Anim. pohádka USA, dabing

ne 10.4. ve 20.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Western USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 27.3. v 17.30 CIZINEC
a ve 20.00 Thriller USA a Fr.

st 30.3. v 18.00 DALŠÍ ROK
  Drama VB

ne 3.4. v 15.00 FIMFÁRUM – DO TŘETICE
a 17.00  VŠEHO DOBRÉHO
  Animované pohádky ČR

st 6.4. ve 19.00 MAMA GÓGÓ
  Tragikomedie Isl/Nor/Šv

ne 10.4. v 15.00 RANGO
a 17.00  Anim. komedie USA, dabing

ne 10.4. v 19.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Western/drama USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

FILMOVÝ VÍKEND
so 26.3. od 16.00 Dobrý voják Chaplin, Špionka
  bez jména, Gallipoli
ne 27.3. od 17.00 Tanková brigáda, Neporažení

so 2.4. v 19.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
ne 3.4. v 19.00 Akční film USA

ne 3.4. v 17.00 MEGAMYSL
  Anim. komedie USA, dabing

so 9.4. v 19.00 AMERIČAN
  Thriller USA

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov Vás srdečně zve na 

VÝSTAVU OBRAZŮ M. VLAŠÍNA
„JIŽNÍ MORAVA – KRÁSNÁ TO ZEM“

do 3. dubna 2011 v galerii Knížecí dům, nám. TGM 40, M. Krumlov
otvírací doba: pondělí - pátek: 9 - 12 a 12.30 - 15.30 hodin,

neděle: 14 - 16 hodin, vstupné: 10 Kč dospělí, 5 Kč děti, důchodci.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova v Moravském Krumlově, včetně odloučených pracovišť
MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumanna, pro školní rok 2011/2012
proběhne v MŠ HUSOVA 6. dubna 2011 od 8.30 do 15.30 hodin.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do mateřské školy i ty děti, které 
nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2012. V měsíci březnu si 
rodiče vyzvednou v mateřských školách tiskopisy potřebné k zápisu.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov uvádí
divadelní hru Donalda Churchila

NATĚRAČ
čtvrtek 31. března v 19.00 hod • kinosál MK
Předprodej vstupenek v informačním centru,

Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.: 515 321 064.

KIS Oslavany pořádá v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností.

ONDŘEJ HAVELKA
A MELODY MAKERS

22.5. v 16.00 hod. - Dělnický dům Oslavany
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 180 Kč.

Během programu vystoupí ZUŠ Oslavany.
Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641

Vl. Rozmahelová - LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR TEMPLŠTÝN 2011

NA TAJUPLNÉM OSTROVĚ
od 7. 8. do 20. 8. 2011 - cena činí: 3.850,- Kč

Pojďte s námi po stopách Dr. Trua objevit tajemství tohoto místa, 
kde nebudete věřit vlastním očím, smysly vás budou klamat a věci 

zde se odehrávající vám nedají spát...
V ceně je zahrnuto: pestrý program, výlet, strava 5x denně, pitný 
režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro spor-
tovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy spojené 
s letním táborem, aj. Možnost platby: poštovní složenkou typ C na 
adresu: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Moravský Krum-
lov, 672 01 (prosím o zaslání přihlášky - MOC DŮLEŽITÉ !!!); přes 
banku, č. účtu: 0939813143 / 0800; hotově na adresu: Vladimíra 
Rozmahelová, Větrná 74, Miroslav, 671 72 (jen po tel. domluvě, také 

možnost zaplacení v Moravském Krumlově, Václavská 774). 
Termín přihlášek se zálohou do 8. dubna 2011.

V případě dalších dotazů volejte : Vladimíra Rozmahelová, telefon:
605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz.

Základní umělecká škola pořádá 13. dubna 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro MŠ, ZŠ, také pro rodiče a jejich děti. Představí se vám všechny 
tři obory, které se na ZUŠ vyučují. Obor hudební - představí všech-
ny hudební nástroje, včetně sólového a sborového zpěvu. Obor
výtvarný - představí všechny výtvarné techniky, také výrobu kera-
miky a šperků. Obor taneční - různé taneční prvky pod vedením 

nové paní učitelky. Na vaši návštěvu se těší pedagogové ZUŠ.

Středisko volného času Ivančice vyhlašuje soutěž s názvem

IVANČICKO MÁ TALENT
Umíte něco, co ostatní nezvládnou? Předveďte to, v čem vynikáte! 

Máte jedinečnou šanci předvést svůj talent a ohromit. 
Soutěž se bude konat 10. dubna 2011 od 14.00 hodin v ivančickém 
kině Réna. Do soutěže se může přihlásit každý, jednotlivec i sku-
pina, ve věku od 3 do 18 let. Vaším vystoupením může být zpěv, 
tanec, hra na hudební nástroj, žonglování nebo cokoli jiného. Další 
informace a přihlášky k vyzvednutí: SVČ Ivančice, Komenského 

nám. 12, 1. patro. Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2011.

Klub přátel stromů Znojemska, Živé pomezí Krumlovsko-Jevišo-
vicko, Správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské muzeum ve 

Znojmě vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY

STROM ROKU ZNOJEMSKA 2010
v pondělí 4. dubna v 17.30 hodin v přednáškovém sále

Domu umění na náměstí T. G. Masaryka ve Znojmě
Program: 17.30 - zahájení, hudebně poetický úvod - Jiří Svoboda, 
Pavel Frind • 17.45 - Príbeh jedného platana - promítání filmu o 
lidských zásazích do osudu stromů • 18.10 - Stromy zblízka – vy-
právění keramičky Táni Nedvědové • 18.20 - dražba keramiky Táni 
Nedvědové (výtěžek dražby bude využit ve prospěch akcí ankety 
Strom Znojemska) • 18.50 - Slovo o anketě Strom roku Nadace 
Partnerství - Hana Rambousková • 19.10 - vyhlášení výsledků 
ankety Strom roku Znojemska 2010 a předání cen navrhovatelům 

vítězných stromů.
Děkujeme sponzorům: Jana Sadloňová - Irisfilm, Arboeko s.r.o., 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Knihkupectví Comenius, Adám-

kovo vinařství, Modrý sklep - Agrodružstvo Nový Šaldorf. 
 Akce je realizována v rámci projektu „Síť environmentálního
poradenství v JMK” za finanční podpory SFŽP, MŽP a JMK.

Regionální úzkorozchodná železnice a Muzeum průmyslových 
železnic se sídlem ve Zbýšově vás zvou na

JÍZDY HISTORICKÝMI VLAKY,
které se konají na úzkorozchodné železnici mezi Zbýšovem

a Babicemi u Rosic. Jízdy se konají ve dnech 14. 5., 18. 6., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 20. 8., 24. 9. 2011 (vlaky tažené parní lokomotivou)
a 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. 2011 (vlaky tažené motorovou 

lokomotivou). Více informací na www.reuz.cz a www.mpz.cz.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
a BoutiQue Elegance Miroslav pořádají

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
JARO - LÉTO 2011

Přehlídka vycházkových a společenských modelů pro tento rok, 
ve velikosti 36 - 52, líčení kosmetikou MARY KAY paní Lenkou 

Zárubovou, úprava účesů a poradenství. 
Předvedené modely lze po akci zakoupit se slevou 10 %.

sobota 2. dubna  2011 - 16.00 hodin
galerie Knížecí dům Moravský Krumlov

Předprodej vstupenek: IC MK, tel.: 515 321 064 - vstupné: 60 Kč.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích, Muzeum města Brna
si Vás dovolují pozvat na výstavu

LOKTE, LIBRY, ŽEJDLÍKY...
kterak se kdysi měřilo a vážilo

do 29. května 2011 - Památník A. Muchy v Ivančicích
otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek 9-12 a 13-16 hodin,

středa 9-12 a 13-17 hodin, sobota a neděle 13-17 hodin.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
15. 2. – 15. 5. 2011

8.00 až 15.30 hod. -  pro děti se zdravotním postižením
s potížemi v oblasti komunikačních schopností a vadami řeči, se 
sluchovým postižením, s poruchou autistického spektra a s autistic-
kými rysy. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice,
Široká 42, 664 91 Ivančice. Váš občanský průkaz a rodný list dítěte 

s sebou !!! Kontakt: 546 451 931, 777 572 070.



Krajský přebor v kopané

neděle 27. března 
v 15:00 hodin

FC Moravský Krumlov
- Baník Zbýšov

Stadion Na Střelnici 
Moravský Krumlov

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            25.03.20118

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
PŮJČUJEME: 
»  zaměstnancům »  důchodcům
»  ženám na MD »  podnikatelům a OSVČ
»  na zástavu nemovitosti

VOLEJTE

JEŠTĚ DNES!

Zprostředkovatel pracuje pro Profi Credit Czech, a. s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření
smlouvy o revolving. úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolving. úvěru.

Jana Špiříková, tel.: 605 071 652, 608 869 518, www.pujckajana.cz 
kancelář: Palackého náměstí 10, 664 91 IVANČICE

Motokros klub Miroslav pořádá

CHALUPA - CUP 2011
sobota 26. března - trénink od 8.00, závody od 12.00 hodin
Kategorie: 50, 65, 85, Pit bike, Amatér, Hobby, Open, Veterán

nad 40, nad 50, nad 60, 4K - Junior, 4K - Hobby, 4K - Profi
www.motokros-miroslav.wz.cz • www.chalupa-cup.wbs.cz

NOVĚ OTEVŘENA
PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY

Na Kačence 1253
Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116
servis: 734 678 117 

Provozní doba:
po - pá  8.00-12.00

13.00-17.00
sobota  8.00-12.00

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá zájezd do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ  HLEDIŠTĚ

JAK SE VÁM LÍBÍ
sobota 11. června 2011 - 21.30 hodin

Komedie Williama Shakespeara, kde zvítězí spravedlnost, důvtip
a láska v režii Davida Radoka. Účinkují herci Jihočeského divadla.
Cena: 1.100 Kč (vstupenka a doprava). Možnost prohlídky zámec-
kého barokního divadla a zámku + splutí řeky Vltavy na voru.
Závazné přihlášky na MěKS do 25. 3., tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

Srdečně zveme děti i dospělé všech věkových kategorií na

JARNÍ OTEVÍRÁNÍ
IVANČICKÝCH ŘEK

neděle 10. dubna ve 14.30 hodin
Sraz na soutoku Jihlavy a Oslavy (u letkovické lávky)

Na soutoku Jihlavy a Oslavy budou symbolicky odemknuty obě řeky, 
poté se vydáme podél řeky Jihlavy až ke skautské Loděnici. Pro děti 
jsou připravena stanoviště se zajímavými úkoly, u mostu na Réně 
čeká na každého drobná odměna. Turisti a příznivci pěší turistiky 
projdou delší trasu kolem Stříbského mlýna a rozhledny na Oklikách. 
Všichni se sejdeme na Loděnici, kde zakončíme odpoledne společným 
posezením u ohně a opékáním špekáčků. K poslechu i tanci bude hrát 
skupina SANKLABÁNO. S sebou - špekáček na opékání, pečivo, nůž. 

Cesta by měla být schůdná i pro maminky s kočárky.
Poplatek 20 Kč/dospělí, 20 Kč/děti,

zvýhodněné rodinné vstupné: 40,- Kč/ rodina
Pořádají: KIC Ivančice, Rodinné centrum Měsíční Houpačka,
Junák Ivančice, KČT Ivančice, Okrašlovací spolek Ivančice

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Moravský Krumlov Vám nabízí

PC KURZY ZDARMA
PRO RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

A NEZAMĚSTNANÉ RODIČE DĚTÍ DO 15. LET. 
Získáte všeobecné počítačové znalosti, osvojíte si WORD, EXCEL, 
internet, e-mail, trvání kurzu: 5 lekcí po 3 hodinách. Každý čtvrtek 
16.30-19.30 hod. na Domečku v Moravském Krumlově. První lekce 
7. dubna 2011, dále potom každý pátek 9.00 - 12.00 hod. Kurzy jsou 
v rámci projektu „POZITIVNĚ ZPÁTKY DO PRÁCE“ spolufinancová-
ny z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Přihlášky a bližší 
info: Ing. Yvona Žáková, tel.: 515 322 770, 511 112 006, e-mail:
info@domecekmk.cz v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz

FLORBALOVÁ LIGA
mladších žáků 

Na konci února se pořádala florbalová liga mezi městy mladších 
žáků v Ivančicích. Proběhlo již třetí kolo. Prvenství patřilo opět SVČ 
Pohořelice, druhé místo vybojovala Kometa Brno a bronzové místo 
získal náš tým ve složení Jakub Volf, který střelil 2 branky, po jedné 
pak Martin Sakánek a Jakub Ondráček. Tým dále doplnili Zdeněk Ma-
lich, Jan Horák, Matěj Abrahám, Marek Kotalán, Pavel Habáň, David 
Špičák, Jakub Přinesdomů a brankář Filip Horka. Bramborové místo 
patřilo týmu SVČ Ivančice a poslední místo si odvezla ZŠ Hamry Brno.

Všem patří velké dík, ale především obětavým rodičům, kteří nejen 
své děti přivezli, ale mohutně povzbuzovali. Těšíme se naviděnou
v březnu v Brně na Hamrech. Na fotky se můžete podívat na stránkách  
www.ddm-oslavany.cz v sekci galerie.                   Jarmila Hlavinková

Ivančické házenkářky 
vyhrály v Hodoníně

První březnovou neděli se v městské sportovní hale v Hodoníně 
konal turnaj minižákyň. Pořadatelem byl HK HODONÍN. Meziná-
rodního turnaje se účastnili následující družstva : HK HODONÍN, 
HK IVANČICE, SK UP OLOMOUC, DDM STŘÁŽNICE, TATRAN 
BOHUNICE, ZÁHORAN SENICA (SK), ŠK TALENT DUNAJ-
SKÁ STREDA (SK). V hale panovala pravá turnajová atmosféra. 
Házenkářky byly často odměňovány účastníky hlasitým potleskem
a fanděním. Jednotlivé zápasy proběhly následovně :

  HK IVANČICE - ŠK TALENT DUNAJSKÁ STREDA (SK)  9 : 7   
Hned v úvodu jsme nastoupili, aniž jsme to tušili, proti vysokému favo-
ritovi turnaje. Holky se rozjely a bez problémů jsme soupeři odskočili 
na bezpečný rozdíl pěti branek. Soupeř v polovině utkání nasadil osob-
ku po celém hřišti a tím naše děvčata zcela zaskočil. Nevěděli jsme si 
s tím rady. Soupeř byl najednou rychlejší, přesnější a mohutně dotaho-
val. závěrečný hvizd nás vysvobodil i se dvěma body v kapse.

HK IVANČICE - ZÁHORAN SENICA  (SK)   10 : 1  Výsledek 
neodpovídal stavu na hřišti, ale v brankách. Naše brankářka Terezka 
Bučková pochytala prakticky všechny střely výškově převažujících 
soupeřek, naproti tomu soupeřova brankářka neměla svůj den, a jak se 
říká - spadlo jí tam všechno.

HK IVANČICE - SK UP OLOMOUC   11  :  5   S tímto soupe-
řem jsme se potkali již několikrát a máme s ním aktivní bilanci. Tu 
jsme opět vylepšili hlavně zásluhou skvěle chytající Terky a kvalitního 
výkonu na obraně.

HK IVANČICE  - DDM STRÁŽNICE   8 :  1   Tento soupeř nás 
velice potrápil ve Veličce. Tam hrál pod křídly Hodonína. V tomto 
zápase soupeř napnul všechny síly a vůli po vítězství, ale na náš tým 
to nestačilo. 

HK IVANČICE - HK HODONÍN   11 : 7   Utkání  bylo po celou 
dobu vyrovnané a o výsledku rozhodla opět a znovu kvalita naší bran-
kářky. Prostě stopku Hodonínu vystavila Terča.

HK IVANČICE - TATRAN BOHUNICE  8 : 4    Z tohoto soupeře 
měli trenéři velké obavy. Soupeř ze soutěže JMSH - mladších žaček 
hrál dobrou a hlavně rychlou házenou. Naše hráčky si byly vědomy, 
že vítězství znamená zlaté medaile a za tímto cílem šly od začátku
až do konce. 

HK Ivančice odehrály turnaj v dobré pohodě, přestože družstvu  
chyběly obě pivotmanky a jedna brankářka. Čerstvě uzdravený tým 
po chřipkách a jiných neduzích zvládl dobře rychlé tempo zápasů, do 
kterých se ve zvýšené míře zapojily i mladší hráčky z ročníků 2001 
a 2002. Tým zahrál dobře a vyzvednout lze jedinou hráčku, která 
převyšovala ostatní - i soupeřky, a to naši brankářku Terezku  Bučkovou, 
díky ní jsme turnajem prošli bez zaváhání.                          HK Ivančice

Jako v posledních čtyřech 
letech nacvičil Divadelní ochot-
nický soubor TJ Sokol Lesonice 
i letos novou divadelní hru. Po 
úspěšně uvedených hrách Obec-
ní hrdina, Hrobka s vyhlídkou a 
Postel pro anděla sáhli lesoničtí 
ochotníci znovu do nabídky her 
komediálního žánru.

V premiéře dne 20. března 2011 
uvedli anglickou komedii Nájem-
níci pana Swana od autora Micha-
ela Cooneyho v překladu Ruperta 
Dubského. V provedení hry tímto 
personálně nepříliš velkým soubo-
rem se setkáváme s podvodníkem, 
jenž zneužívá sociální dávky, s 
jeho naivním podnájemníkem 
a s nedůvtipným strýcem, kteří 
se mu snaží pomoci v momentě, 

kdy k němu přicházejí úředníci 
ze sociálního odboru na kontrolu. 
Do sledu události se zamotává i 
příliš horlivá sociální pracovnice 
a obřadný pohřebák a situace se 
vyostřuje náhlou přítomností nic 
netušící manželky a pozvaného se-
xuologa. Návštěvníci představení 
jsou nenásilně vtahování do děje, 
který oplývá mnoha komickými 
situacemi, jež postupně gradují do 
nečekaného zakončení.

Pokud se chcete příjemně po-
bavit a na chvíli zapomenout na 
všední starosti, přijměte pozvání 
do sokolovny v Lesonicích při 
dalších reprízách hry Nájemníci 
pana Swana, a to 27. března od 
18.00 hodin a 2. dubna od 19.00 
hodin.                Lenka Vaníčková

Nájemníci pana Swana

„Poprvé jsem na šestašedesát-
ku vyrazil na podzim roku 1998.              
Jako nadšený cyklista, vyzná-
vající dlouhé osamělé přejezdy, 
jsem chtěl překonat Ameriku od 
východu až na západ. Původně 
jsem plánoval svoji trasu poně-
kud jinak, jižněji, avšak když se 
mi dostal do rukou výtisk časopi-
su National Geographic, v němž 
byla reportáž o arizonské části 
Route 66, nezaváhal jsem ani vte-
řinu. Toto je cesta pro mě!“ Takto 
zahájil cestovatel Zdeněk Jurásek 
svoji přednášku o Route 66, kte-
rou pořádala Městská knihovna
v Krumlově v Galerii Knížecí 
dům ve čtvrtek 10. března. 

Zakladatel České asociace 
CAR66 Zdeněk Jurásek projel 
v roce 1998 slavnou šestašede-
sátku na kole a na základě svých 
rozhlasových reportáží napsal 
knihu Route 66 - Na kole po 
hlavní ulici Ameriky.  Díky svým 
hlubokým znalostem a dlouhole-

tým kontaktům je považován za 
největšího českého odborníka na 
tento americký fenomén. Organi-
zuje přednášky, výstavy, vydává 
propagační tiskoviny, kalendáře, 
provozuje první české interneto-
vé stránky Route 66. Pro členy a 
fanoušky několikrát ročně pořádá 
společné přejezdy této legendární 
americké silnice. Tato Matka sil-
nic, jak ji nazval John Steinbeck 
ve svých Hroznech hněvu, je 
považována za nejslavnější silnici 
světa, stala se součástí americké 
historie a objektem národní hrdos-
ti a návštěvníci, kteří si nenechali 
tuto jedinečnou příležitost ujít, se 
seznámili s historií, ale i součas-
ností této silnice, o které se zpívají 
písně, píšou knihy a točí filmy. 

Fakta o Route 66:
• ROUTE 66 začíná v Grant 

parku v Chicagu a končí v Santa 
Monice na břehu Tichého oceánu

• ROUTE 66 měří 2.448 mil 
(3.940 km)

• ROUTE 66 prochází 8 státy 
USA - Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, 
Arizona a Kalifornie

• nejkratší úsek ROUTE 66 leží 
v Kansasu (pouhých 12 mil), nej-
delší v Novém Mexiku (500 mil)

• ROUTE 66 prochází přes 3 
časová pásma

• ROUTE 66 vede přes několik 
indiánských území - největší z 
nich je rezervace Navajů v Novém 
Mexiku...      Martina Nováková

Route 66 v Krumlově

IZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

•  izolace plochých střech
•  zateplení střech
•  izolace spodních staveb
•  radon, ropné produkty
•  izolace proti vlhkosti
    a tlakové vodě 
•  balkony, terasy, jímky

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz JARNÍ KURZY PLETENÍ Z PEDIGU


