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Nezávislý regionální čtrnáctideníkwww.pomocpro.cz
PomocPro, a. s.   IČ: 293 76 097

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

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

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

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

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma:
800 101 150

telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

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

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Cvičení ZÓNA 2013: únik radiace
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/Region/ Ve dnech 26. až 28. 
března projdou krizové štáby a 
složky Integrovaného záchran-
ného systému Jihomoravského 
kraje rozsáhlým cvičením s ná-
zvem ZÓNA 2013. To má za úkol 
prověřit činnost orgánů krizového 
řízení při řešení následků simulo-
vané radiační havárie v Jaderné 
elektrárně Dukovany v soused-
ním Kraji Vysočina. 

I když se pravděpodobnost po-
dobné havárie, při níž by z duko-
vanské jaderné elektrárny unikly 
do životního prostředí radioaktiv-
ní látky, blíží k nule, jsou pravi-
delná cvičení dána zákonem.

„Veřejnost je právem citlivá 
na jakékoliv mimořádné událos-
ti v oblasti jaderné energetiky, 
vzpomeňme například havárii 
v japonské Fukušimě. Proto je 
dobře, že opět po několika letech 
procvičíme připravenost složek 
Integrovaného záchranného sys-
tému Jihomoravského kraje na 
takový typ mimořádné událos-
ti,“ zdůraznil důležitost cvičení 
hejtman Michal Hašek.

Do cvičení se zapojí téměř 
čtyři stovky hasičů, policistů, zá-
chranářů, vojáků a dalších zainte-
resovaných, několik desítek vozů 
a jiné techniky složek integrova-
ného záchranného systému. 

Simulovaná radiační havárie v 

dukovanské elektrárně procvičí 
ochranná opatření a součinnost 
jednotlivých složek Integrované-
ho záchranného systému Kraje 
Vysočina a JM kraje. 

V průběhu prvního dne cvi-
čení (dopoledne 26. 3.) budou 
v areálu elektrárny i v rámci 
zóny havarijního plánování 
spuštěny výstražné sirény (cvič-

ným táhlým tónem 140 sekund), 
v dalších dnech se v terénu okolí 
elektrárny budou pohybovat 
cvičné mobilní radiační moni-
torovací skupiny a létat cvičný 
monitorovací vrtulník. Je mož-
né, že dojde k  dočasným uzávě-
rám některých úseků silnic. 

Do řešení simulované situace 
budou kromě Havarijního štábu 

Jaderné elektrárny Dukovany 
zapojeny i havarijní štáby elekt-
rárny Temelín, vybraných klasic-
kých elektráren a Havarijní štáb 
ČEZ, a. s. Přítomni také budou 
zástupci Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost.

Cvičení ZONA 2013 bude 
oficiálně ukončeno ve čtvrtek
28. března  v poledne.          /abé/

foto: ČEZ - EDU
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VELIKONOCE
Jak člověk stárne, ubývá mu vlasů a přibývá tuků, má dojem, že ten 

čas le� čím dál �m rychleji. Sotva jsme odstrojili vánoční stromek a vrá�li 
v obchodech pár nechtěných dárků, jsou tady, s mezihrou svatého Valen-
týna, opět Velikonoce. Tím i řádný důvod k návštěvám všech příbuzných 
a ochutnávání dobrého červeného či domácí slivovičky. Z toho je poznat, 
že vodění našich milovaných synků po mrskutu je pouze zástěrka, jak se 
vyhnout návštěvám a zmizet po anglicku ze svého útulného domova, byť 
�m vydáváme napospas ostatním koledníkům nejen své milované man-
želky či dcery, ale i obsah domácího baru.

Takové milé akce by se daly i plánovat a spojit s něčím příjemným. 
Například únik do přírody by nebyl od věci, ale znáte to. Naše drahé po-
lovičky velmi dbají na společenské konvence. Kromě toho, jsem tvorem 
dos� teplomilným a onen „flexibilní“ termín Velikonoc je nepoměrně na 
potvoru. Jednou můžete jít v krátkých kalhotách a sandálech. Podruhé 
abyste si vzali na hlavu beranici. Celý problém je v tom, že svátky veliko-
noční jsou sice každoroční, ale pokaždé s jiným datem. 

Stanovení data Velikonoc se řídí měsíčními fázemi. Je to hotová 
astrologie. A to se ještě naši církevní otcové nehodlají shodnout
na jednotné metodice výpočtu. V západních křesťanských církvích
se tyto svátky slaví po prvním jarním úplňku (tedy prvním úplňku
po 21. březnu). Z metody výpočtu ale vychází 35 možných dat, kdy se 
mohou Velikonoce konat. Tak bylo sestaveno 35 chronologických ta-
bulek, které slouží k výpočtu tohoto data. Každý rok to�ž musí spadat
do jedné z nich. Byl-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až tu další.
Datum Velikonoc se dokonce může lišit mezi jednotlivými roky až o více 
než jeden měsíc. Mohou být v období od 22. března do 25. dubna. 

To pravoslavné Velikonoce jsou pro� těm katolickým většinou o zhru-
ba týden opožděny, protože pravoslavná církev pro jejich výpočet použí-
vá starší juliánský kalendář. Pravoslavní věřící také poslušně zachovávají 
ustanovení tvz. „Prvního nikajského koncilu“, který přísně ukládal, že tyto 
křesťanské svátky nesmí být před nebo s židovským svátkem pesach.

Ovšem konec s nudnou velikonoční matema�kou, které ani za mák 
nerozumím a velmi rád ji přenechám osobám daleko povolanějším...

Na co se o Velikonocích docela těším, je Zelený čtvrtek. Ne, že bych tak 
miloval špenát (ovšem s bramborovým knedlíčkem a dobře udělanými 
vepřovými výpečky je to skutečná delikatesa), Pepek námořník skutečně 
nejsem, ale docela se těším na tradiční zelené pivo, které si v tento den 
pravidelně dopřávám. Ovšem Zelený čtvrtek není jen o poživa�nách, kte-
rými živíme naše hříšná těla. V tento den až do velikonoční vigilie u�chají 
kostelní zvony. Ty nahrazují řehtačky a klapačky. 

Ovšem pozor. Po Zeleném čtvrtku následuje Velký pátek, den, kdy Ří-
mané ukřižovali Ježíše Krista. Tento den je spojován s tajemnými silami. 
Na Velký pátek se otevírají hory a vydávají své poklady. Tak šupky dupky 
k té nejbližší. Možná dostaneme hroudu zlata a budeme mít vystaráno. 
Nebo také jenom rýmu. To už podle počasí. Velikonoce jsou svátky jara. 
Svátky veselé a hravé. Ovšem nic se nemá přehánět. Hlavně prohánění 
dívek a žen vrbovou žílou. Podotýkám, jako už každého roku. Pouze se 
dotknout, aby nám náhodou neuschly!

Veselé Velikonoce za celou redakci novin vám přeje Petr Sláma

Slovo úvodem

PEDIKÚRA
(MOKRÁ)

NEHTOVÁ MODELÁŽ
(AKRYL / GEL)

MANIKÚRA
(KLASICKÁ / P. SHINE)

Možnost i u Vás doma !!!

STUDIO CAROL, RŮŽOVÁ 3, IVANČICE
tel. 777 590 233 / 546 451 515

SATELITY - ANTÉNY
KOMPLETNÍ DODÁVKY, OPRAVY

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, satelitní přijímače, DVD,
video, audio, autorádia (i montáže),

mikrovlnné trouby, vysavače,
drobné domácí spotřebiče.

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
ISO KOMPAKT ŽALUZIE

v lichoběžníkových oknech
- RD Nová Ves

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

PNEUSERVIS KALCŮ
LETNÍ PNEU SKLADEM - nové i jeté 
350,- plech kola • 400,- alu kola

PŘEZUTÍ VČETNĚ VYVÁŽENÍ 
Moravský Krumlov, Dělnická 598

(u sběrného dvora) 
objednávky na tel.: 736 100 508 

po-pá 14.30 - 19.00 a so 8.30 - 13.00

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

vás zve k jarním nákupům! 
Nabízíme:

Ovocné stromky, drobné ovoce, 
sazenice jahod, velký výběr jarních 

cibulovin, kvalitní substráty Gramoflor 
a další bohatý zahradnický sor�ment. 

Připravujeme jubilejní 5. ročník
JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY

ve dnech 3. - 5. května. 

www.zahradnictvivedrovice.cz 
Mgr. Iveta Kudláčková 731103985 

Jan Kopetka 731103981

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Odstávka pro výměnu paliva na 3. bloku probíhá dle plánu a do jejího 
ukončení zůstávají ještě tři týdny, ostatní bloky jedou na plný výkon,
tak se můžeme porozhlédnout, co se v jaderné energetice děje za hranicemi.

Společnost Posiva požádala koncem roku 2012 finskou vládu o 
licenci k výstavbě prvního hlubinného úložiště jaderných odpadů na 
světě. Majitelé Posivy, elektrárenské společnosti TVO a Fortum, vlo-
žily do výzkumu kolem hlubinného úložiště jaderných odpadů třicet 
let času a více než miliardu euro v investicích. Koncem roku 2012 se 
Posiva posunula o další krok blíže k výstavbě úložiště, když podala 
žádost o licenci na finské ministerstvo práce a ekonomiky. Podle 
Posivy by vydání licence včetně připomínkovací procedury nemělo 
zabrat více než 2 roky, což by znamenalo zahájení výstavby v roce 
2015. Vzhledem k tomu, že na vybrané lokalitě již funguje podzemní 
laboratoř a hlavní tunely již byly vyhloubeny, mohl by se jaderný
odpad začít skladovat již od roku 2020.

 Ostrov Olkiluoto, kde by hlubinné úložiště Onkalo (finský výraz pro 
jeskyni) mělo vzniknout, leží na západním pobřeží Finska. Společnost 
TVO na ostrově provozuje dva jaderné bloky (Olkiluoto 1 a 2), třetí 
staví a se čtvrtým počítá do budoucna. Kromě vyhořelého jaderného 
paliva a dalších odpadů z elektrárny Olkiluoto skončí v hloubce 420 
metrů pod povrchem také odpady ze dvou jaderných bloků elektrárny 
Lovijsa provozovaných společností Fortum. Ta také plánuje někdy
v budoucnu výstavbu třetího reaktoru. Celkem tedy v úložišti skončí od-
pady ze 7 reaktorů, což objemově vychází na maximálně 12 tisíc tun.

Ostrov Olkiluoto zvítězil v pomyslném klání vhodných lokalit nejen 
díky stabilní horninové formaci, ale také z ekonomických důvodů. Na 
ostrově již funguje základní mezisklad vyhořelého paliva, takže náklady 
na přepravu do úložiště budou minimální. Jaderné odpady budou v On-
kalu skladovány ve speciálních kontejnerech. Vnitřní litinový kontejner 
má podobu včelí plástve - palivové soubory se zastrkávají do jednotli-
vých otvorů. Vnější kontejner je měděný. Kolem něj bude ještě izolace z 
bentonitu. Nejspolehlivější bariérou však bude samotná hornina - podle 
finských geologů se masiv za posledních 1,8 milionu let nezměnil.
Zdroj: Info servis ČNS      18. 3. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

LETNÍ A ZIMNÍ
PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV

KRMIVO
PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Průmyslové zboží Lubomír Šedrla
nám. TGM 47, Moravský Krumlov

Rada JMK schválila záměr 
prodeje areálu tzv. „staré nemoc-
nice“ ve Znojmě, a to za nejvyšší 
nabídku kupní ceny, minimálně 
však za 72,5 milionu korun.

„K prodeji je určen areál ne-
mocnice vyjma budov a pozemků 
sloužících jako léčebna dlouho-
době nemocných, které zůstávají 
ve vlastnictví JM kraje,“ řekl ná-
městek hejtmana Zdeněk Pavlík.

Areál tzv. „staré nemocnice“ 
se nachází v okrajové historické 
části města Znojma, je vymezen 
ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na 
Kolbišti a je začleněn do památ-
kově chráněného území. Celková 
výměra pozemků v areálu urče-
ných k prodeji činí 29 881 m2. 
Dle platného územního plánu se 
jedná o plochy pro zdravotnická 

zařízení. V současné době je pro-
jednáván návrh nového územního 
plánu, ve kterém je většina území 
areálu označena jako plochy smí-
šené obytné.

„Vzhledem ke skutečnosti, že 
areál nemůže být za současné 
situace zcela vyklizen, je v pod-
mínkách nabídkového řízení, 
které budou zveřejněny v souladu 
se zákonem o krajích na úřední 
desce krajského úřadu, zakotvena 
povinnost pro kupujícího uzavřít 
spolu s kupní smlouvou také 
smlouvy o nájmu na dobu určitou 
do 31. 12. 2015 s příspěvkovými 
organizacemi kraje Nemocnicí 
Znojmo a Zdravotnickou zá-
chrannou službou Jihomoravské-
ho kraje jako nájemci,“ uvedl 
náměstek Pavlík.                  /abé/

JM kraj prodává „starou
„
 

nemocnici ve Znojmě

/Oslavany/ O tom, kdo opraví 
ulici Růžovou v Oslavanech, je 
již rozhodnuto. Rada města vy-
brala jako nejvhodnější v rámci 
této veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební akci s názvem 
„Oprava místní komunikace 
- Růžová“ nabídku firmy COLAS 

CZ, a. s. Rada města schválila
i znění smlouvy o dílo. 

Společnost  s francouzským 
vlastníkem, COLAS CZ, a. s., 
působí úspěšně v ČR již od roku 
1994, kdy převzala postupně firmy 
Silnice Jihlava, Silnice Znojmo
a Silniční stavitelství Praha. /PeSl/

Soutěž vyhrál COLAS CZ

/Ivančice/ Na základě neúnos-
né dopravní situace a v reakci 
na četné stížnosti občanů u MŠ 
v Ivančicích - Alexovicích Rada 
města Ivančic na svém zasedání 
schválila příslušné dopravní 
řešení v dané lokalitě. Má zde 
být umístěna dopravní značka - 
„Pozor děti“ a snížena rychlost, v 

době provozu školky, na 30 km/h. 
Zároveň radní uložili technické-
mu a investičnímu odboru učinit 
všechny kroky k urychlenému 
řešení celé situace. Týká se to 
především zpracování příslušné 
dokumentace, jejího odsouhlasení 
u silničního správního úřadu a za-
jištění případné realizace.   /PeSl/

Kolem školky třicítkou



•  Mechanické opravy osobních, dodávkových
   a nákladních vozidel - všech značek
•  Čištění interiérů - ruční tepování, leštění karoserie

PNEUSERVIS•  Přezouvání
•  Sezónní uskladnění pneumatik
•  Opravy kol a pneumatik
•  Kvalitní vyvážení a kontrola
•  Pneuservis MOTO

Objednávky na tel.: 777 252 062,
nebo na autoservis@ivacar.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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PILA PACHL

Luboš Pachl • Čermákovice
tel.: 724 843 001 • pila.pachl@seznam.cz

nabízí:

SMRKOVÉ LATĚ
5x3 cm - 7,20 Kč/bm, 6x4 cm - 11,50 Kč/bm

TRÁMY DO DÉLKY 10 m - 5.500 Kč/m3

truhlářské nesušené ŘEZIVO v dřevinách
smrk, modřín, jedle - 6.000 Kč/m3

do oddělení technické přípravy výroby:
» Projektového managera s NJ
» Kresliče/ku s NJ nebo AJ

do výroby:
» Nástrojaře - programátory CNC
» Operátory CNC
» Manipulanta VZV
» Brigádníky do výroby

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
Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 

zabývající se lisováním a kovoobráběním
náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 

kandidáty na tato pracovní místa:

Hledáme vhodného kandidáta na pozici:

TECHNIK/ČKA  IT
Náplň práce: konfigurace a nastavování, topologie sítí, 
správa Windows Server 2003/2008, Linux, tvorba we-
bových a intranetových stránek, poskytování technické 
podpory uživatelům, spolupráce na správě firemní sítě.

Požadujeme: Znalost problematiky síťových struktur
a HW serverové infrastruktury, Mikrotik, správa OS MS 
Windows XP, 7, 8 a běžného aplikačního SW (MS Office 
2003/2010, Openoffice), správa MS Windows Server 
2003/2008, správa uživatelů a přístupových práv v pro-
středí Active Directory, Linux, zkušenosti se Sybase SQL 
databázemi - tvorba dotazů, získávání dat + základy sprá-
vy, základní schopnost analýzy procesů a možnosti jejich 
IT podpory, zkušenosti se správou ERP systémů (IS CIS 
- výhodou), zkušenosti se správou CRM, MIS - výhodou, 
obecné znalosti bezpečnosti IS, znalost AJ, komunikační 
dovednosti a proaktivní přístup k řešení úkolů, řidičské 
oprávnění skupiny B. Vzdělání - SŠ/Vyšší odborné.

Nabízíme: práci na HPP, samostatnou a zodpovědnou 
práci v dynamickém prostředí, odpovídají ohodnocení, 
zázemí velké společnosti, firemní bonusy.

Nabídky a CV zasílejte:
e-mail: tomas.sobol@jednotamk.cz

AKCE
PŘI PŘEZUTÍ 4 KOL

DÁREK ZDARMA

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
IVACAR Ivančice, s. r. o., Krumlovská 30, Ivančice
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

například

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)

pr. 200 mm
výška 8 metrů

9.700 Kč
včetně DPH

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., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

telefon: 724 322 469  •  www.teracowech.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Koncem ledna se ve Vémysli-
cích v hotelu Ryšavý konal již 5. 
ročník Dne vína. Svůj den s velkým 
D má již mnoho odvětví a profesí, 
jen na vinaře se v tomto ohledu tak 
trochu zapomnělo. Když tedy není 
Den vína v kalendáři, uděláme si 
ho alespoň ve Vémyslicích, tohle 
si řekli profesionální degustátor 
Pavel Chrást a ředitel hotelu Jan 
Janda. A vymysleli Den vína. 

A jaká byla kritéria účasti jednot-
livých vinařů? Kromě kvality terro-
ir v blízkosti hotelu, tedy znojem-
ská vinařská podoblast, a zařazení 
vín do hotelové vinotéky. Vinařů se 
tak sešlo celkem patnáct, celkový 
počet vín byl kolem stovky. 

Ve spolupráci s šéfkuchařem 
Františkem Sigmundem pak kaž-
dý vinař nabídl k jednomu svému 
vínu vhodný pokrm. Takzvané 
snoubení jídla s vínem není jen 
prázdným marketingovým po-
jmem, jak by se mnohým mohlo 
zdát. Záměrem je vždy to, aby 
se chutě vín a pokrmů vzájemně 
podporovaly. A tak mohli ná-
vštěvníci doprovodit farmářské 

kuřátko s tagliatelle a sušenými 
rajčaty vynikajícím Pinot blanc 
sulie 2010 pozdní sběr z vinařství 
rodiny Špalkovy z Nového Šal-
dorfu, anebo si dopřát jiné sur lie, 
tentokrát Chardonnay 2011 Raj-
hradského klášterního vinařství, a 
k tomu zakousnout bagetku potře-
nou jemnou vepřovou paštičkou.

Musím však říct, že tuhle 
„šardonku“ bych na kvasnicích 

moc nenechával a sáhl jsem 
raději po odrůdovém vínu Ker-
ner, a po pravdě řečeno - to šlo 
s bagetkou lépe. Na další Kerner 
jsem narazil u vinařství Hanzel 
z Miroslavi, tentokrát to bylo 
cuvée Kerner-Neuburg. S kuřecí-
mi prsíčky s mandlemi a jablkem 
naprosto dokonalé - i když k to-
muto pokrmu nabízeli Veltlínské 
zelené. Vinařství Jan Plaček z 
Moravských Bránic představilo 
vynikající Dornfelder 2011 s 
bramborovými šiškami s povidly 
a mákem, nejlepší Frankovku 
(podle mého názoru) nabídlo 
vinařství Regina Coeli z Nových 
Bránic. Chuť tohoto vína jsem 
umocnil vepřovými výpečky se 

švestkovou omáčkou, což byla 
zřejmě nejzdařilejší kombinace.

Za zmínku stojí i v zahraničí 
oceněná vína vinařství Líbal z 
Horních Dunajovic. Na mne až 
moc sladká, ale chutí je tisíc a prá-
vě na tomto místě bych rád zmínil 
slova profesora Viléma Krause. 
Na otázku, jaké víno má rád, od-
pověděl: mám rád víno, které mi 
chutná. A chutná mi to, na které 
mám právě chuť. Uznejte sami 
- vždyť něco jiného vám chutná
v poledne či večer, za zimních 
večerů určitě sáhnete po jiné lahvi 
než v letním parnu. Ano, přesto, že
určité zásady mísení chutí pokrmu 
a vína je dobré dodržovat, chutí 
má každý z nás tisíc.

A tak namísto „odborné“ kriti-
ky je lépe říct zcela jednoduše - 
mně to nechutná. Já ovšem řeknu, 
co mi nejvíc chutnalo. Samotná 
akce. Všichni vinaři měli nejen 
skvělá vína, ale i skvělé obe-
censtvo. Tedy nás, konzumenty. 
Naštěstí si čím dál víc uvědo-
mujeme, že víno patří ke kultuře 
těla. Jako každá ušlechtilá neřest. 
Jeho konzumaci bych se snažil 
vytáhnout z temných prostor 
sklípku (kam zajisté patří, aby 
dozrálo) na světlo boží - na stůl. 
Pevně doufám, že pan Ryšavý zů-
stane této myšlence nakloněn a že
Den vína bude brzy národním 
svátkem.                Martin Severa

Den vína ve Vémyslicích - sto vín, sto chutí

Zleva: Pánové Ryšavý, Janda a Severa ve sklepě při ochutnávce

§

Podpoří obnovu značení 
pěších a cyklo tras

Rada JM kraje na svém jednání 21. března doporučila krajskému za-
stupitelstvu schválit poskytnutí dotace 650.000 korun z rozpočtu kraje 
Klubu českých turistů - Jihomoravská oblast na realizaci akce „Obnova 
značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje“.

Půjde o obnovu většiny vyznačených tras v Jihomoravském kraji, 
včetně výroby a instalace nových značek za stávající poškozené nebo 
zničené. „V Jihomoravském kraji je více než tři tisíce kilometrů znače-
ných turistických tras. Kraj na jejich obnovu přispívá dlouhodobě. Co 
je důležité, o značení se starají dobrovolníci z Klubu českých turistů. 
Kromě značení se budou obnovovat i turistické vývěsní mapy, již vyro-
bené novou technologií, která je bude chránit před vlivem povětrnost-
ním i případným násilným poškozením. Použité větší měřítko zajistí 
proti starým mapám jejich lepší čitelnost. V případě cyklotras půjde ze-
jména o výrobu chybějících cykloznaček a jejich instalaci  na silničních
úsecích,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.                        /abé/

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. Měla bych na Vás dotaz. Jsem s manželem v rozvodovém 
řízení a máme společně jedno dítě. V současné době se chci od manžela 
odstěhovat ještě před rozhodnutím o rozvodu, protože naše společné 
soužití je špatné a nechci v něm již dále setrvávat. Manžel mi však říká, 
že pokud se se synem odstěhujeme, nedovolí nám vzít si žádné věci
s sebou. Chtěla jsem se tedy zeptat, jak to ve skutečnosti je. Mohu si vzít 
z domu věci ještě před rozvodem, nebo na to nemám nárok?

K Vašemu dotazu uvádím, že společné jmění manželů vzniká uza-
vřením manželství a zaniká právní mocí rozsudku o rozvodu manžel-
ství. Pokud by věci byly ve Vašem výlučném vlastnictví (nabyla byste 
je např. před uzavřením manželství), tak si je samozřejmě můžete vzít 
bez omezení. Z Vašeho dotazu předpokládám, že věci, které si chcete 
z domu vzít, jsou ve Vašem společném jmění manželů. 

Problematiku, co je a co není předmětem společného jmění manže-
lů, upravuje § 143 občanského zákoníku. O nakládání s majetkem ve 
společném jmění manželů by měli rozhodovat oba manželé společně. 
Do společného jmění manželů nepatří dle § 143 občanského zákoníku 
věci, které slouží pro osobní potřebu jen jednoho z manželů, tj. např. 
oblečení či jiné předměty osobní povahy. Tyto věci si tedy můžete libo-
volně vzít, jelikož nepatří do společného jmění manželů. 

Pokud se jedná o movité věci, které neslouží dle své povahy k osobní 
potřebě jednoho z manželů, jsou součástí společného jmění manželů a po 
zániku společného jmění manželů podléhají majetkovému vypořádání. 
K Vašemu dotazu bych tedy uvedl, že věci sloužící dle své povahy pouze 
k Vaší osobní potřebě a potřebě dítěte si můžete vzít bez omezení, pokud 
však jde o majetek ve společném jmění manželů (např. zařízení bytu), 
zde je třeba se před rozvodem pokusit o dohodu, jinak je možné vypořá-
dání řešit až po rozvodu manželství. Každopádně Vaše odstěhování před 
rozvodem manželství neznamená, že na tyto věci ztrácíte nárok.

Zlatý erb také pro Oslavany
Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2013 má své vítěze. Nejlepší z jed-

notlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhod-
noceno 8. dubna 2013 v Hradci Králové.

V kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 11 přihlášených) 
získal první místo Hodonín - www.hodonin.eu, druhé místo náleží 
Oslavanům - www.mesto-oslavany.cz, a na třetím místě se umístilo 
město Vyškov - www.vyskov-mesto.cz.

V kategorii webových stránek obcí (18 přihlášených) zvítězily Petro-
vice (Rájec - Jestřebí) - www.oupetrovice.cz, za nimi byla stejně jako 
loni webová stránka obce Vranovice - www.vranovice.eu, a na třetím 
místě webová stránka obce Sloup - www.sloup.info/. 

V kategorii „Elektronická služba“ (kde bylo přihlášených 38 služeb) 
zvítězil web Tišnova s rezervačním systémem pro občany. Na druhém 
místě skončila obdobná elektronická služba Bučovic a na třetím mís-
tě se umístily dvě elektronické služby: Jedovnice s videožurnálem
on-line a Sloup v Moravském Krase se službou Přečíst nahlas.

Více informací o soutěži Zlatý erb na http://zlatyerb.obce.cz     /abé/

/Oslavany/ Dne 19. května 
2013 se v chrámu sv. Mikuláše 
v Oslavanech budou konat již 
tradiční hudební slavnosti. Vstou-
pí zde nejen žáci ZUŠ Oslavany, 
ale i známý zpěvák Daniel Hůlka. 
Rada města Oslavan na svém za-
sedání schválila darovací smlou-
vy mezi městem a se zástupkyní 

pořadatele. Dokument se týká 
úhrady finančních nákladů spo-
jených s touto akcí. Zároveň 
bylo schváleno i znění smlouvy 
s Danielem Hůlkou na zajištění 
jeho vystoupení. Vstupné na kon-
cert bylo stanoveno na 120 Kč za 
místo na stání. Za místo na sezení 
zaplatí návštěvníci 180 Kč. /PeSl/

Dan Hůlka na slavnostech
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IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Přípravy ivančické 
Bambiriády odstartovány

Letošní, již 15. ročník přehlídky volnočasových aktivit bude probí-
hat v 17 městech napříč republikou. V rámci Jihomoravského kraje se 
bude konat v Ivančicích ve dnech 24. a 25. května 2013. Jako v minu-
lých letech i tentokrát se budou prezentovat dětská a mládežnická sdru-
žení, domy dětí a mládeže, střediska volného času, školy, neziskové 
organizace a mnoho dalších.

Bambiriáda 2013 se připojuje k Evropskému roku občanů, motto le-
tošního ročníku zní: „Dětství v proměnách času“.  Na toto téma budou 
také zaměřeny aktivity na samotné akci. Program dvoudenní ivančické 
Bambiriády naplní pódiová vystoupení divadelních, tanečních, pěvec-
kých a dalších souborů, tvořivé dílny, ekologické hry a soutěže, spor-
tovní turnaje, lanové a zážitkové aktivity, hudební koncerty atd.

V rámci Bambiriády 2013 se mohou žáci zapojit do soutěže na téma 
„Odkud jsem“, budou pátrat a následně popisovat zajímavosti, které 
dělají místo, kde žijí, výjimečným.

Hlavním pořadatelem Bambiriády je Česká rada dětí a mládeže, pořa-
datelem ivančické Bambiriády v JM kraji je SVČ Ivančice. Záštitu pře-
vzal starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam, poslanec Parlamentu 
ČR, a Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu.

Máte zájem zapojit se do programu? Další informace naleznete
na www.bambiriada.cz nebo na www. svcivancice.cz 

Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice

Skořápkovník miroslavský
Ve středu 27. března od 9.00 hodin začnou zdobit pracovníci SMM 

na náměstí Svobody v Miroslavi velikonoční strom - Skořápkovník 
miroslavský (Ciciricus Craslicus). Tento zvláštní botanický druh zdobí 
na jaře miroslavské náměstí již od roku 2004. 

„Stovky výdutků vajíček dodaly obě školní jídelny a občané. Malo-
vání zajistili žáci Základní školy Miroslav, děti z obou mateřských škol 
a školní družiny. Velikonoční náladu zvýrazní také makety kouhouta, 
slepičky a kuřátek, které dle návrhu akademického sochaře Pavla Kr-
bálka a designérky Flavia Mosele vyrobili pracovníci SMM, a girlanda 
nad vchodem do radnice,“ popisuje místostarosta Roman Volf. 

Originální výzdobu je možné zhlédnout do úterý 2. dubna.       /abé/

Během letošní plesové sezony 
cestovala s hudební skupinou 
STONE i zapečetěná pokladnička 
nadačního fondu dětské brněnské 
onkologie Krtek. 

Stejně jako v loňském roce na 
každém plesu mohli návštěvníci 
přispět do kasičky jakoukoliv 
částkou a jako poděkování dostali 
odznáček krtečka, který je sym-
bolem nadačního fondu. Členové 
skupiny Stone se také přidali a na 
každém plese společně věnovali 
do pokladničky 500 Kč. 

V polovině března byla po-
kladnička předána Nadačnímu 
fondu Krtek, kde byla za účasti 
manažerky fondu Stanislavy Mar-
tínkové otevřena a její obsah byl 
spočítán. Částka všechny příjem-

ně překvapila - činila 25 320 Kč. 
Tato částka bude použita na 

zimní pobyt na horách pro děti, 
které v současné době podstupu-
jí náročnou chemoterapii, nebo 
mají těsně po ni. 

Všem, kteří společně s hudební 
skupinou STONE přispívali bě-
hem plesové sezóny do kasičky, 
poděkovala za děti z brněnské on-
kologie Stanislava Martínková. 

A co je nového u hudební sku-
piny STONE? 

V minulém roce vydali svoje 
druhé CD, spustili zcela nový 
vzhled svých webových stránek 
www.skupina-stone.cz a samo-
zřejmě se i nadále chtějí věnovat 
podpoře dětí s onkologickým 
onemocněním. 

Kapela Stone Krtkovi

Nevíte, co s Vaším starým te-
lefonem? Dosloužil? Podařilo se 
Vám ho rozšlápnout nebo omy-
lem utopit v pračce? Jak ho šetrně 
zrecyklovat?

Je mnoho způsobů, jak se 
ho zbavit: vyhodit do koše, dát 
dětem na hraní, uschovat ho do 
šuplíku jako vzpomínku, anebo 
ho věnovat na dobrou věc. Praž-
ská ZOO takové staré funkční
i znehodnocené telefony sbírá.
V roce 2010 se zapojila do kam-
paně, jejímž cílem je zrecyklovat 
co největší množství vyslouži-
lých mobilních telefonů. Peníze 
budou použity na pořízení vy-
bavení pro strážce biosférické 
rezervace Dja v Kamerunu. Tito 
strážci se pak postarají o množ-
ství goril v rezervaci. 

V Ivančicích se do této kam-
paně připojily ženy a dívky, 

které chodí cvičit do němčické 
Sokolovny a do budkovské malé 
tělocvičny. Celkem již máme 
33 mobilních telefonů! To je, 
panečku, sbírka! Jde o nejno-
vější typy Nokií, Panasoniků, 
Sony-Eriksonů, ale i o historické 
modely s anténkami! 

I já jsem měla jeden takový sta-
rý, ke kterému mne však stále pojí 
krásné vzpomínky - Alcatel… 
Malý, černý s anténkou, akorát 
do kabelky. Těžký byl, to ano, 
ale splnil všechna má očekávání. 
Pamatuji si, jak jsem ho přinesla 
domů a moji synové - tehdy jim 
bylo osm-devět let - celí netrpě-
liví očekávali první hovor! A pak 
najednou mobil zazvonil, kluci 
seděli jako pěny, ani nedutali, a 
div jim oči z důlků nevylezly, jak 
sledovali ten zázrak! 

Kdybyste tedy chtěli přispět do 
sbírky i Vy, máte možnost. Mobi-
ly budeme sbírat ještě celý duben, 
a to v Kožené galanterii dole na 
náměstí v Ivančicích, anebo v 
pondělí a středu od 18 hodin na 
Sokolovně v Němčicích. Děkuji. 

Vlaďka Frantová, Ivančice

Staré mobilní telefony
poslouží dobré věci 

Knihy o Nicholasi 
Wintonovi v knihovně

V úterý 19. března se v Městské knihovně Moravský Krumlov konal 
Den otevřených dveří. Nově zapsaným čtenářům byly opět prominuty 
poplatky za registraci a ostatní čtenáři využili možnosti prominutí po-
platků za rezervace a upomínky. Rovněž byl zahájen oblíbený výprodej 
vyřazených časopisů a Harlequinů. Čtenáři měli též možnost vyplnit 
anketní lístky na čtenářskou soutěž Magnesia Litera 2013 o nejoblíbe-
nější českou knihu vydanou v loňském roce. 

Během dne proběhly v knihovně exkurze dětí z místních škol. Do 
knihovny přišlo 126 návštěvníků a 16 nových čtenářů si nechalo 
zdarma vystavit čtenářský průkaz. Knihovnice připravily pro čtenáře 
výstavku „zajímavých“ knih. Největší zájem byl o knihy režiséra 
Matěje Mináče: České a slovenské děti za II. světové války, Loterie 
života Nicholase Wintona - po stopách unikátní akce záchrany dětí, 
která nemá v novodobé historii lidstva obdoby, a Nicholas Winton a za-
chráněná generace autorky Věry Gissingové. V roce 2008, kdy byl pro 
školy promítán film Síla lidskosti, shromáždily a odeslaly pracovnice 
knihovny 580 podpisů na podporu získání Nobelovy ceny míru pro 
Nicholase Wintona.                      Za Městskou knihovnu M. Nováková

Zvládli jsme to!
Žáci SŠ DOS Moravský Krumlov oboru kuchař-číšník 2. ročník sklá-

dali barmanské zkoušky. Tato specializace je na naší škole relativně no-
vinkou. Jde o náročnou zkoušku časovou i obsahovou. Setkání s lektory 
PhDr. Zdenou Endlicherovou a Mgr. Pavlem Hájkem bylo pro mnohé 
velkým překvapením. Oba jsou známí svou přímostí a náročností. Chuť 
vzdát se a utéct měl skoro každý, ale nakonec všichni vydrželi a odnesli 
si cenné informace a zkušenosti. Hlavním oceněním byl barmanský
list a radost z dobře vykonané zkoušky.                 Mgr. Dana Frimlová

ZUŠ Hrotovice má varhany
Studenti ZUŠ Hrotovice už mají jistotu, že mohou pokračovat ve vý-

uce na chrámové varhany. Donedávna to byl totiž nástroj pouze zapůj-
čený. Škola se dlouhodobě snažila varhany odkoupit, ale nezůstávaly 
na ně finanční prostředky. Nedaleká elektrárna Dukovany, elektrárna 
Skupiny ČEZ pomohla s tímto problémem a na nákup varhan věno-
vala 150 tisíc korun. Další prostředky poskytlo město z výtěžku čtyř 
adventních koncertů, které se konaly v závěru loňského roku. Přispěje 
také Kraj Vysočina. Varhany mají hodnotu milión korun, jejich vlast-
ník a „strůjce“ Ing. Václav Šlajs z Plzně, který je sestrojil v roce 2005,
je odprodá za 300 tisíc korun.

Varhanní koncert, který děkoval dárcům se uskutečnil ve čtvrtek 14. 
března v malém sále ZUŠ. Vystoupila profesorka Janáčkovy akademie 
muzických umění Barbara Marie Willi. S ní účinkovali studenti a Smí-
šený pěvecký sbor Základní umělecké školy v Hrotovicích. 

Petr Spilka, tiskový mluvčí JE Dukovany
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 25. 03. DO 07. 04. 2013
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  „OKNO  DO  MUZEA“. Přijďte zhlédnout ukázky z de-
pozitáře Městského muzea v Moravském Krumlově, a nahlédnout tak do jinak 
zatím nepřístupných sbírek. MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu. 
• březen - STROM  ROKU. Tradiční anketa, ve které můžete hlasovat i vy! 
Přijďte zhodnotit a vybrat nejkrásnější strom ze znojemské oblasti - mezi kandidá-
ty jsou i místní stromy! MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu.
• 22.3. v 8.00 hod. pro školy, 17.30 hod. pro veřejnost - AKADEMIE GYM-
NÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV. Jako každoročně předvedou studenti krum-
lovského gymnázia zábavný program plný skečů, písniček a tance, který připra-
vili jako koncipovaný program vedený zkušenými moderátory. Kinosál MK.
• 25.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER KE DNI UČITELŮ. Základ-
ní umělecká škola se představí v programu plném skvělých hudebních čísel
v podání žáků i učitelů. Galerie Knížecí dům.
• 27.3. v 19.00 hod. - KONCERT SKUPINY „KATAPULT“. Legendární 
kapela starého dobrého rocku přijíždí do Moravského Krumlova, aby předvedla 
v rámci svého turné koncert pod názvem 50 let hraju rock (1963 – 2013). Spo-
lečně s ikonou naší rockové scény Oldou Říhou vystoupí Andy Budka a Ondřej 
Timpl. Kinosál MK, vstupné: 260 Kč.
• 31.3. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA se sku-
pinou DREAMS. Velmi oblíbená skupina Dreams zve poslední březnový den 
na taneční parket na předvelikonoční naladění. Večer zahájí neméně populární 
skupina Hard Break Rock. Orlovna Rakšice, vstupné: 70 Kč.
• duben - VÝSTAVA MĚKS MORAVSKÝ KRUMLOV V ROCE 2012.
Tradiční každoroční přehled akcí pořádaných MěKS můžete shlédnout v prosto-
rách radnice. Městský úřad Moravský Krumlov - 1. patro.
• 4.4. v 11.15 hod. - MORAVSKÝ KRUMLOV VE STŘEDOVĚKU. Edukační 
přednáška pro školy, i pro veřejnost. Vstup je zdarma. Galerie Knížecí dům.

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
• 2.-30.4. - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. 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.
• 5.4. - NOC S ANDERSENEM. Zveme děti na pohádkovou noc, kterou 
prožívají děti v celé České republice i v zahraničí. Máme pro vás připravený 
lákavý večerní a noční program, tentokrát na téma: Detektivové v akci. Čeká 
vás pátrání po pokladu, návštěva policejní stanice a noc plná her, čtení a zábavy. 
Vhodné pro děti od 7 do 14 let. Vstup zdarma. Přijďte se přihlásit do knihov-
ny buď osobně, mailem nebo si přihlášku můžete stáhnout z webu knihovny.
Tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz, web: www.knihovnamk.cz
• 15.4. ve 14.30 hod. - PRSTEN ČERNÉ MADONY ANEB VELIKONOCE 
V AFRICE. Dobrodružné vyprávění Mgr. Anny Gigimovové o životě domorod-
ců v buši, které zažila na vlastní oči. Velikonoční Literární kavárna s tradiční po-
mlázkou, kávou a buchtičkami. Dům s pečovatelskou službou. Vstupné 25 Kč.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.3. v 8.00 a 9.30 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Před-
stavení pro II. stupeň základní školy a střední školy Scénické čtení, představení 
knih. Kino Réna Ivančice, vstupné: 60 Kč.
• 28.3. - GREGORIAN. AKČNÍ NABÍDKA - VSTUPENKY S 50% SLE-
VOU !!! Unikátní koncert fantastického hudebního fenoménu, kterému se po-
dařilo propojit mystickou chorálovou hudbu s prvky současné popové a rockové 
hudby a nejmodernější scénickou show. Více na www.gregorian.cz. Odjezd v 
17.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Hala Vodova Brno. Cena po slevě: 
520 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky v KIC.
• 30.3. - 29.4. - SVATOPLUK DRÁPAL - VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK.  
Autor, jehož bydlištěm je částečně Brno a částečně Biskoupky, hledá inspiraci 
pro své olejomalby, akvarely a grafiky, v přírodě, údolí řek Jihlavy a Oslavy i 
v městech. Vernisáž: 29. března v 16.00 hodin. Galerie Památníku A. Muchy 
Ivančice, vstupné: 10 Kč.
Připravujeme: • 13.4. v 18.00 hod. - BROUK V HLAVĚ. Situační komedie 
Georgese Feydeaua. Účinkuje Pohořelický divadelní ansámbl POHODA, o. s. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 27.4. - FLORA OLOMOUC 2013. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 
7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Hrad Šternberk - národní 
kulturní památka s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění, leží na vý-
běžku Nízkého Jeseníku. Výstaviště Flora - jarní etapa mezinárodní zahradnické 
výstavy, skleníky, květinová aranžmá. Doprava: 360 Kč.
• 11.5. - LITOMYŠL, SVOJANOV. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 7.30 
hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Svojanov - jeden z našich nej-
starších hradů, Litomyšl - národní kulturní památka, rodiště Bedřicha Smetany, 
prohlídka města s průvodcem, návštěva renesančního zámku. Doprava: 360 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

• 28.3. - BITVA U MIROSLAVI (airsoft). Pořádá DDM.
• 30.3. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA V ZŠ MIROSLAV. Návštěvníci 
si mohou vyrobit velikonoční ozdoby. Předvedeme vám i ukázku velikonočního 
stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav. 
• 5.4. od 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
MIROSLAV. Na akci je nutno přihlásit se předem, počet míst je omezen.
Připravujeme: • 19.4. od 15.00 hod. - 2. ROČNÍK SOUTĚŽE „POZNEJ 
SVÉ MĚSTO“. Prolog k Miroslavské šlápotě. Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 20.4. - 23. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „MIROSLAVSKÁ 
ŠLÁPOTA“ (je 6 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy). Start  8.00 - 10.00 
hodin u budovy ZŠ, cíl je v LETNÍM KINĚ! Startovné 30 Kč dospělí a 20 Kč 
děti. Pořádá - DDM Miroslav a ZŠ Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 23.3. od 14.00 do 18.00 hod. - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Výstava ručních 
prací a velikonočních perníčků pro koledníky. V sokolovně Padochov. Vstupné 
dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Pořádá TJ Sokol Padochov, klub FEMINA
• 11.4. - v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
Připravujeme: • 19.5. v 15.00 hod. - KONCERT DANIELA HŮLKY.
Při příležitosti konání hudebních slavností 2013 koncert v kostele sv. Mikuláše 
v Oslavanech. Doprovází ZUS Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS 
v Dělnickém domě od 2. dubna. Vstupné 180 Kč s místenkou. Pořádá KIS. 

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli otevřen od 6. dubna, sobota, neděle, st. svátky od 10
do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. Prohlídky 
s průvodcem každou hodinu, poslední v 16.30 hodin.
• 20.4. - HASIČSKÝ DEN. Masarykovo náměstí. 
• 22.4. v 9.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ pro děti ze ZŠ, MŠ a ma-
minky s dětmi: Jak víla Modrovláska splnila tři přání. V KD, cena 35 Kč/dítě.
Připravujeme: • 27.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC.
Přihlásit se můžete na TIC města Dolní Kounice, cena za dopravu 200 Kč,
odjezd v 7 hod. od Městského úřadu v D. Kounicích.
• 4.5. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI, přehlídka a de-
gustace vín od více než 100 vinařů, ukázka tradičních řemesel a výrobků 
spojených s vinařstvím. V ceně vstupenky je volná degustace 150 vzorků vín, 
sklenička s logem akce a katalog vín. Program začíná od 13 hod. na Masarykově 
nám. Vystoupí Pěvecký sbor Mužáci z Pohořelic a Cimbálová muzika Aleše 
Smutného, uvádí zpěvák a konferenciér Karel Hegner.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 2.4. - 14.4. - VÝSTAVA MOJE VELIČENSTVO KNIHA. Výtvarné práce dětí 
ze školní družiny. Vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 9.4. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Tento díl oblíbených legrá-
cek s Jarkou Burešovou bude věnován jaru. V městské knihovně.
• 5.-6.4. v 19.00 hod. - KOMICKÁ NOC. Promítání komedií, řada soutěží 
včetně přespání ve Středisku volného času. Cena 110 Kč. Pořádá SVČ Rosice. 
• 11.4. - 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výroba přívěšku a náušnic z hmoty 
FIMO. V herně MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 27.3. - 28.3. - VELIKONOČNÍ NOC V DDM. Info na tel., nebo webu.
• 28.3. - 30.3. - LEZENÍ V KUŘIMI. DDM a ŠD Oslavany pořádá v době veli-
konočních prázdnin nejen pro děti lezeckého kroužku výlet na umělou lezeckou 
stěnu do Kuřimi a do bazénu Wellness Kuřim. Přihlášky k vyzvednutí v DDM 
Oslavany a podrobnější informace na tel. 607 580 563.
Připravujeme: • 24.4. od 8.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOU-
TĚŽE. Budou soutěžit čtyřčlenná smíšená družstva v I. a II. kategori. 
• 13.07.-26.07.  - LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ „POD ŠERIFSKOU 
HVĚZDOU“. Cena: 3.500 Kč. Ubytování: stany s podsadou a chaty, zděná jí-
delna a sociální zařízení. Místo: táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.
• 28.07.-03.08. - INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ. Cena: 3.000 Kč. Ubyto-
vání: 3-4 lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky. Místo:  rekreační středisko 
Prudká se nachází na rozhraní Jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pern-
štejn, zámky Rájec a Lysice. 
• 1.7.-4.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I. Cena: 600 Kč (v ceně je oběd, pitný 
režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany
Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
• 19.8.-23.8. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II. Cena: 750 Kč (v ceně je oběd, 
pitný režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Osla-
vany. Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.

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
• 28.3. od 10.30 do 12.00 hod. - KERAMICKÁ DÍLNA. Přijďte si zkusit
vyrobit květináč, pokladničku nebo misku do naši keramické dílny. SVČ Ivan-
čice, Komenského nám. 7. Poplatek: 60 Kč za jeden výrobek.
• 28.3. od 18.00 hod. - VE TMĚ. Podvečerní šifrovací hra po Ivančicích. Tříčlen-
ná družstva děvčat i chlapců od 15 let si vyzkouší důvtip, postřeh a orientaci. Je 
Ti 15 a více? Přijmi tuto výzvu. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice. Poplatek:
30 Kč/os. Max. počet - 20 týmů, min. počet - 5 týmů. Nutné se přihlásit do 24.3. 
• 29.3. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU. Určeno pro 1. - 4. 
ročník střední školy. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivanči-
ce, Sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek: 50 Kč/os. Max. počet - 8 týmů, 
min. počet - 4 týmy. Nutné se předem přihlásit do 24.3. v SVČ.
• 31.3. od 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijďte, 
zajíčkovi pomoct posbírat 400 rozsypaných čoko vajíček, zahrát si hry a soutěže. 
Putovat trasou úkolů, něco si vytvořit. Ivančice, park Réna. Poplatek: 50 Kč/sběrač.
• 7.4. od 16.00 hod. - FILMOVÝ VEČER s komentářem dobrovolníků daných 
zemí. „DÍTĚ ČLOVĚKA” /Lotyšsko/. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice. 
• 10.4. od 18.00 hod. - MALOVÁNÍ NA SKLO. Přijďte si vyrobit obrázek, oz-
dobit sklenici, láhev, svícen. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. poplatek: děti 
30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit do 5.4. 
• 11.4. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory k tan-
ci i poslechu, hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům. Poplatek: 40 Kč/osoba.
• 14.4. od 14.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Určeno pro 1. - 4. ročník 
střední školy. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Max. počet
- 8 týmů, min. počet - 4 týmy. Nutné se předem přihlásit do 7.4. v SVČ. Ivanči-
ce, venkovní hřiště GJB Ivančice. Poplatek: 50 Kč/osoba. 

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 28.-29.3. - VELIKONOCE NA DOMEČKU. Dvoudenní příměstský tábor 
pro děti od 1. třídy, spaní ve spacáku. Oprášíme velikonoční zvyky, budeme jíst 
velikonoční jídla, čekají nás hry venku i vevnitř, soutěže, výtvarné tvoření, film. 
Začátek akce ve čtvrtek v 9.00 hodin, konec v pátek v 16. hodin. Poplatek 280 Kč
 (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, pitný režim, materiál, program). Na akci 
je nutno se nahlásit předem v kanceláři Domečku. Počet míst je omezen.
• 29.3. - VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Od 17. hodin 
bude probíhat na Domečku velikonoční výtvarná dílna pro děti a dospělé. Čeká 
vás příjemně strávený podvečer u kávy nebo čaje, různé techniky zdobení
velikonočních vajíček, výroba velikonočních dekorací a jarní výzdoby. Nezapo-
meňte si donést vyfouknutá vejce. Poplatek: 150 Kč. Prosíme potvrzení účasti
v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.
• POZOR! LETNÍ TÁBOR MADAGASKAR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.
Připravujeme: • 8.-11.7. - TÁBOR NEJEN NA VODĚ VE ZNOJMĚ. Zážit-
kový pobyt na suchu i ve vodě, spaní ve spacáku, noční hra, vaření na ohni, hry, 
soutěže a překvapení. Pobyt na vodácké základně Stará vodárna ve Znojmě v blíz-
kosti Gránického údolí. Poplatek 1.500 Kč pro členy DDM, 1.600 Kč pro ostatní. 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, program, 
vodácký výcvik ve spolupráci s VO NEPTUN Znojmo. Závazné přihlášky v kan-
celáři DDM. Přihášku spolu se zálohou 500 Kč na DDM nejpozději 14. 6.
Více informací na www.domecekmk.cz nebo na tel.: 515 322 770.
• PŘIJĎTE SI ZACVIČIT NA DOMEČEK: PONDĚLÍ: v 17.00 hod. - 
PILATES POKROČILÍ, v 18.00 hod. - STREČINK; STŘEDA: v 17.00 
hod. - POWERJÓGA ZAČÁTEČNÍCI, v 18.10 hod. - POWERJÓGA 
POKROČILÍ; ČTVRTEK: v 17.00 hod. - PILATES ZAČÁTEČNÍCI,
v 18.10 hod. - OVERBAL. Cena za lekci 50 Kč.

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

• KAŽDÝ PÁTEK - 9.00 - 11.30 hod. - Úřední hodiny koordinátorky.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
PONDĚLÍ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.15 hod. - MUZIKO-
HRÁTKY; 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE pro děti od 3 let, cena: 840 Kč
na pololetí, vede: Ondřej Franta (taneční skupina Mighty Shake).
ÚTERÝ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; začátečníci 15.40 - 16.20 hod., 
pokročilí 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RO-
DIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: Mgr. Jitka Urbanová. Cena: 
550 Kč členové/ 600 Kč ostatní; pokročilí 9.45 - 10.45 hod., začátečníci 11.00 
- 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Angličtina je určená 
maminkám, zatímco se učíte, děti si hrají ve vaší přítomnosti v herně! Vede: 
Veronika Rybníčková. Cena: 900 Kč/10 lekcí. Informace na tel: 732 243 731.
STŘEDA: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 10.00 - 11.00 hod. - POHYBO-
VÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her a výtvarných 
aktivit. Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
ČTVRTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.30 hod. - NOVIN-
KA - MONTESORRI DÍLNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche. Cena: 50 Kč pro členy / 55 Kč ostatní.
PÁTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: 17.30 - 19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. 
Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka, samo-
statná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988; 19.15 - 20.00 hod. - LINE 
DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, info na tel. 776 818 101.
STŘEDA: Příležitostné akce - dílničky, ženské kruhy … (info na internetu).
ČTVRTEK: 19.30 hod. - LINE DANCE.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

• 6.4. - EIBENSTEIN, KOLLMITZ a RAABS an der Thaya - jednodenní 
poznávací zájezd. Nenáročná vycházka údolím řeky k soutoku Rakouské a Mo-
ravské Dyje (asi 15 km), prohlídka měst Drosendorf a Raabs, návštěva hradů 
Eibenstein, Kollmitz a Raabs na zpáteční cestě návštěva Grasselovy vyhlídky. 
Doprava: Odjezd: 6.00 (náměstí), 6.05 (Blondýna), 6.15 (Dobelice), návrat 
okolo 19.00 hod. Cena: Doprava 200/180 Kč (děti -15, senioři 60+), Kollmitz 
2 €, Raabs (bude upřesněno). Pojištění: Každý přihlášený účastník je povinen 
sjednat si individuálně cestovní pojištění. Přihlášky: Od 8. března 2013 u paní 
Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově, tel. 
515 32 22 08 / 604 680 944. Platba od 25. 3. Více na www.turistimk.estranky.cz 
nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 30.3. - MOHELNO - MOHELSKÁ STEP - MOHELSKÝ MLÝN. Chůze 10 km. 
Odjezd busem v 8.32 hod., linka č. 423. Špekáčky s sebou. Vede Hana Pokorná.
Připravujeme: • 13.4. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD. Krajský pohár 
KČT-JMO, pořádá odbor KČT Ivančice. Vede ing. Antonín Moravec.
• 20.4. - VYSTUP NA SVŮJ VRCHOL. Réna s rozhlednou Alfonse Muchy, jde 
o dlouhodobou, celoklubovou plošnou akci na celém území ČR organizovanou 
KČT. Byl zahájen v roce 2012, ukončen bude v roce 2015, kdy je plánováno ote-
vření nové turistické Bezručovy chaty na Lysé hoře. Tyto akce mají pomoci vybrat 
finanční příspěvek turistů ke stavbě této chaty. Vede ing. Antonín Moravec.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• 24.3. od 10.00 hod. - KAM JSME ODEŠLI?! Setkání s Janem Klasem o 
životně důležitých tématech.
• 24.3. od 16.00 hod. - JSEM MUŽ III. S Janem Klasem na téma Otcovství. 
Akce pouze pro muže. V pohodové atmosféře jdeme k jádru věci. 
• 31.3. od 16.00 hod. - VELIKONOCE V ZAHRADĚ. PESACH - nová 
moravská filmohra (divadlo s projekcí), oslovení, tematické písně, občerstvení, 
překvapení. Vstup volný.
Připravujeme: • 12.4. od 19.00 - VEČER PRO ŽENY: ZEPTEJ SE SVÉ-
HO LÉKAŘE. Host: MUDr. Lenka Hándlová. Osobní i profesní „tvář“ známé 
ivančické lékařky. Možnost položit otázky týkající se zažívacího traktu a všeho, 
co s tím souvisí. Neformální prostředí, drobné občerstvení.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS

Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je

na vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova v Moravském Krumlově, včetně odloučených pracovišť
- MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumana pro školní rok 2013/2014  

proběhne v MŠ Husova 17. dubna 2013 od 9.00 do 15.30 hodin.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do mateřské školy i ty děti, které 

nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2014.
Od 2. 4. do  15. 4. 2013 si rodiče vyzvednou v mateřských školách 

tiskopisy potřebné k zápisu.
Ve dnech 2. 4. až 5. 4. se uskuteční pro rodiče s dětmi ve všech MŠ

od 14 do 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Právě před sto roky byla uve-
dena do provozu přespolní vel-
koelektrárna Oslavany, a to dne 
1. dubna 1913. O tom, že uhlí na 
Moravě se kopalo prvně v Oslava-
nech, již víme z jiných pramenů. 
První majitelé dolů Müllerové 
v Oslavanech prodali svá kutiska 
v roce 1869 Innebergské společ-
nosti. Poté je získali akcionáři, 
kteří vytvořili Rosickou báňskou 
společnost. Ta byla německou 
akciovou společností, která měla 
v letech 1893 - 1920 své sídlo ve 
Vídni. Vlastnil ji rakouský kapitál. 

Uhlí v jižní části revíru nebylo 
kvalitní. Bylo spékavé, drobivé, 
s velkým množstvím popelovin. 
Bylo naprosto nevhodné pro 
přepravu. Proto se uvažovalo, co 
s tím. Padl návrh postavit někde 
v těsné blízkosti dolů elektrár-
nu. Původně bylo určeno místo 
v Padochově u dolu Františka. 
Dokonce se již plánovalo, že tato 
elektrárna by mohla napájet 120 
km vzdálené hlavní město Ra-
kousko-Uherska Vídeň. Naštěstí 
v té době nebyly vyvinuty pro 
vysoké napětí turbogenerátory, 
transformátory, ani izolátory, tak-
že tento návrh neuspěl. Padochov 
neměl ani dostatečné množství 
vody, které elektrárny potřebují 
pro napájení kotlů a chlazení 
různých technologií. 

Proto přišel nový návrh, který 
se ujal. Postavit elektrárnu v 
blízkých Oslavanech, kterými 
protéká řeka Oslava. Vyrobený 
proud by zásoboval „elektrikou“ 
z Oslavan moravský „Manches-
ter“, jak se tehdy Brnu říkalo. 

Tam se rychle rozvíjel textilní a 
strojírenský průmysl, ale i jiné zá-
vody. Tehdejší městská elektrárna, 
která byla dříve vybudovaná zasta-
ralým dvoufázovým systémem a 
napětím 2 000 voltů, se již v roce 
1910 blížila svému plnému využití 
a nemohla stačit dalším narůsta-
jícím požadavkům na dodávku 
moderní neviditelné energie.

Ve Vídni se zatím vytvořila 
akciová společnost na dodávání 
elektřiny (OELAG), která byla po-
věřená přípravami mimo jiné i na 
stavbu elektrárny a vším, co k to-
mu bylo nutné provést. Vykoupit 
pozemky, vystavit elektrárny, 
postavit rozvodny v Brně - No-
vých Černovicích, zajistit stavbu 
vedení, vyřizovat různé smlouvy 
jak s majiteli dolů, tak i s majiteli 
polí a lesů, přes které mělo být 
postavené vedení do Brna.

Nemalé problémy byly i s ivan-
čickými mlynáři, kteří měli „vod-
ní právo“. Navíc bratři Karel a 
Alfréd Panovských měli s Ivan-
čicemi výhradní právo na výrobu 
a rozvod elektřiny na pozemcích 
a majetku města z roku 1904. 
Dlouhá vyjednávání byla s Měst-

skou radou Brna a nakonec se 20. 
července 1911 uzavřela smlouva 
na třicet let. Podle ní od 1. dub-
na 1913 bude Brno napájené 
elektrickým proudem z Oslavan. 
Elektrárny v Brně se zruší. 

Vše se úspěšně zvládlo a elek-
trárna skutečně najela. Původní 
dva turboalternátory (označené 
TA I. a TA II.) měly výkon každý 
3,4 MW (megawattů - milionů 
wattů). Hned po najetí se ale zjis-
tilo, že výkon nebude stačit.

Již v roce 1914 se uvedl do 
provozu další stroj TA III s vý-
konem 4,5 MW. Válka donutila 
elektrárnu opětovně zvýšit do-
dávaný výkon. V roce 1916 se 
postavily další dva kotle (k šesti 
původním) a v roce 1918 se uvedl 
do provozu další turboalterná-
tor TA IV s výkonem 8,5 MW. 
V tom roce dodávaly Oslavany 
19,8 MW nejen pro Brno, ale i 
pro postupně se připojující měs-
ta a obce. Stávající kotle byly 
naplno využívané, proto se ještě 
během války objednalo dalších 
šest kotlů, které byly s problémy 
najížděny v roce 1919. 

Ve dnech 28. a 29. prosince 
1921 proběhla v Berlíně u firmy 
AEG UNION (která dodávala 
všechny generátory do Oslavan) 
přejímka dalšího stroje. Přejímky 
se zúčastnil mimo pracovníků 
podniku i profesor brněnské 
techniky Ing. Vladimír List, který 
měl největší podíl na elektrifikaci 
Moravy. Jednalo se o TA V. s vý-
konem 16 MW. A jako poslední 
turboalternátor této etapy výstav-
by, který se postavil v oslavanské 
elektrárně v roce 1929, byl TA VI. 
s elektrickým výkonem 14 MW. 

Celkový výkon elektrárny měl 
být 49,8 MW. Parní výkon kotel-
ny v té době dodávalo 16 kotlů
o celkovém výkonu 182 tun páry 
za hodinu (6 x 7 t/h, 8 x 10 t/h,
2 x 30 t/h). 

Tím skončila původní výstavba 
oslavanské velkoelektrárny. Teh-
dejší vedení a správní rada Zápa-
domoravských elektráren (ZME), 
a. s. začaly uvažovat co dál. Staré 

kotle byly neekonomické. Stálo 
se před problémem. Zda rozši-
řovat Oslavany, anebo postavit 
v Brně teplárnu.

Již roku 1924 upozorňoval 
na hospodárnost a prosazoval 
výstavbu teplárny Ing. Vladimír 
List. Ta se v roce 1929 začala 
stavět a následujícího roku byla 
v provozu. Po stránce elektric-
kých výkonů, teplárna Brno 
s oslavanskou elektrárnou úzce 
spolupracovaly. V Oslavanech se 
postupně odstavovaly původní 
nehospodárné kotle. Vedení ZME 
se rozhodlo, že staré a původní 
zařízení se úplně zruší a postupně 
se postaví nové, modernější. 

V roce 1937 se začalo s likvi-
dací ve strojovně a hned nato 
došlo na kotelnu. Pomocí mon-
tážních jehel se postavila nová 
konstrukce kotelny, do které se 
budovaly dva nové kotle (K 11 
a K 12). Ve strojovně se zlikvido-
valy první tři alternátory a jejich 
betonové základy.

Práce pokračovaly poměrně 
rychle, protože bylo třeba vyrábět 
elektrický proud. A tak již v ro-
ce 1941 se postavily dva kotle 
s výkonem každý 60 tun páry za 
hodinu (t/h) při tlaku 43 atmosfér, 
výrobek První brněnské strojírny. 
Tentýž podnik dodal i turbínu. 
Generátor k němu dodaly a 
namontovaly Škodovy závody 
Plzeň. Toto soustrojí, označené 
turbogenerátor (TG) 12, bylo 
poprvé připojeno k síti 26. února 

1942 ve 14 hodin a 39 minut. Do 
kotelny se namontoval a spustil 
další kotel K 13 v roce 1944. 
Následující soustrojí, TG 11 bylo 
připojeno k síti v roce 1945.

Válka skončila, ale v Oslava-
nech se musela dokončit plánovaná 
generální přestavba. V roce 1948 
se postavil nový výkonný kotel 
K 14 a v roce 1950 se spustil další 
turbogenerátor TG 14. Všechny tři 
generátory byly stejného provede-
ní a měly každý elektrický výkon 
21 MW. Před ním byl nainstalován 
turbogenerátor TG 13, který byl 

demontován v hodonínské cihelně, 
kde se nevyužíval. Jeho výkon byl 
pouze 3,75 MW.

Rok 1962 nebyl pro Oslavany 
příznivý. Smrtelný úraz elek-
trickým proudem, požár v kabe-
lovém kanále a 1. září vadnou 
manipulací došlo k totální havárii 
TG 14. V té době se v našem státě 
intenzivně budoval průmysl a vů-
bec všeobecné budování. Jen na 
energetiku se trochu pozapomně-
lo a ta pokulhávala a nestačila 
pokrýt zvýšené požadavky. 

Pro Oslavany se proto vy-
projektovalo postavení energe-
tického bloku 50 MW. Ten se 
s počátečními problémy uvedl do 
zkušebního provozu 4. prosince 
1964. V roce 1968 se uvedl do 
provozu nový odběrový stroj 
TG 14 (obnovený) s výkonem 23 
MW. V té době Oslavany měly 
elektrický výkon 115 MW. 

Nenasytné kotle zásobovaly pů-
vodně Rosické uhelné doly (v prů-
běhu času různě měněné názvy) 
přes důl Kukla (Václav Nosek). 
Někdy musely uhlím vypomoci 
ostravské doly, jindy se dováželo 
uhlí z Polska a také až z doněcké 
oblasti Sovětského svazu.

V tu dobu se začala stavět 
Jaderná elektrárna Dukovany. 
Svým výkonem a spolehlivostí 
„převálcovala“ Oslavany. Navíc 
náklady na dodávku uhlí se za-
čaly neúměrně zvětšovat. Rovněž 
havířům v naší oblasti nepřálo 
štěstí. Výron plynů, mrtví, útlum 

těžby, vysoké náklady.
Oslavanská elektrárna již ne-

byla zajímavá a začala snižovat 
elektrický výkon. Musela podle 
smluv dodávat páru, kterou dodá-
vala jako topnou pro obyvatelstvo, 
ale i technologickou pro podniky  
místní a také v Ivančicích. Posta-
vily se postupně tři plynové kotle 
a po jejich najetí byla odstavena 
elektrárna z elektrických výkonů. 

Definitivně skončila elektrár-
na, která osmdesát let spolehlivě 
dodávala elektrický výkon do 
energetické sítě. Postupně se pů-
vodní zařízení „sešrotovalo“. 

Po nějaké době oznámil provo-
zovatel, že skončí dodávky páry. 
Závody, ale i občané se začali 
připojovat na plyn a odhlašovali 
odběr páry. Plynové kotelny v zá-
vodě se odstavily. V Oslavanech 
se vyčistilo ovzduší.

Osmdesát roků patnáct elektrá-
renských komínů chrlilo „popel a 
síru“ na Oslavany a okolí. To byla 
krutá daň za to, že zde elektrárna 
byla. Zaměstnávala průměrně 
více jak tři sta zaměstnanců.

I když se tehdy na ni nadávalo, 
nyní, když se sejdou „centralisté“, 
zpravidla končí jejich debata slo-
vy: Zlatá elektrárna.   Jan Kyselák

Elektrárna Oslavany založena před 100 lety

Krumlov před léty

Elektrárna v roce 1913 ze silnice do Padochova

Ulice Zámecká - č. p. 12, 14, 16 a 18 
Rohový dům č. p. 12 (7a/I) patřil Jakubu Fraňovi. (nar. 1886 v Rak-

šicích). Ten zde měl obchod s prádelnou. Podle vzpomínek pamětníků 
měla být v domě před 1. sv. válkou stolárna, ale není to prokázáno. 
Jakub Fraňa bydlel s manželkou Marií (nar. 1890 v Železné rudě, okr. 
Klatovy), on sám působil v M. Krumlově od roku 1911, jeho žena sem 
přišla v roce 1913. Zřejmě bydleli už v tomto domě. Syn Alfred se 
narodil již v M. Krumlově v roce 1914 a později byl zaměstnán jako 
obchodní příručí. Za války sloužil jako voják v Jihlavě a později byl 
povolán na frontu. Druhý syn, jehož jméno se nepodařilo zjistit, sloužil 
v čs. armádě a po roce 1939 sloužil v příhraničí. V roce 1924 Fraňovi 
dům upravovali a bylo jim přiděleno č. p. 7a/I. V roce 1932 jim stavitel 
Viktor Wondrak přistavoval prádelnu a komoru. O 4 roky později stej-
ný stavitel navrhnul rozšíření stávající výkladní skříně do ulice. Rodina 
byla po válce odsunuta. Po nich zde bydleli krátce Prustoměrští, bylo 
zde načas provizorně umístěno papírnictví E. Černého, jejichž dům na 
náměstí byl zničen, a po dlouhá léta zde pak žili Jeřábkovi. Již před 
rokem 1989 zde byla místěna Uva - prodejna lidového umění. Po roce 
1989 se prodejny ujala již soukromě paní Župová. V srpnu 2004 byl 
původní nízký domek zbořen a v příštím roce vystavěn jako patrový. 
Následně v něm začala fungovat prodejna textilu, jejímž majitelem je 
pan Vu Hong Quan Vu Thi Chin.

Vedlejším domem je č. p. 14 (7/I). Prokazatelně nejpozději od roku 
1924 jej vlastnila rodina Tomáše Zimy (nar. 1908 v Ivančicích). Zabý-
val se krejčovskou živností a šil dámské oděvy. Jeho žena Marie (nar. 
1882) pocházela z Vodňan (okr. Písek). Do M. Krumlova přišli oba
v roce 1908. V roce 1924 rovněž jako jejich sousedi Fraňovi upravovali 
svůj přízemní domek a v zadním traktu si zřídili zahrádku. Přestavbu 
prováděl stavitel Filip Svoboda. Vpředu do ulice měli pokoj a obchod, 
vzadu kuchyň a dílnu. V roce 1931 dům znovu přestavovali, tentokráte 
pod vedením zednického mistra Tomáše Kolofíka. Zepředu byly tehdy 
situovány místnosti pokoje, vstupní předsíně a kanceláře. Jejich syn 
Josef byl vyučen číšníkem a provozoval do začátku války kavárnu
v Ivančicích. V říjnu 1938 se vrátil za rodinou do M. Krumlova a slou-
žil jako zřízenec na vlakovém nádraží. Později byl přeložen do Dessau 
Roslau. Po prodělání povinného výcviku v Jihlavě putoval do Francie, 
kde byl zajat Brity při vylodění v Normandii. V zajateckém táboře 
v Anglii působil jako ošetřovatel. Domů se již nikdy nevrátil a dožil 
v Německu. Jeho rodiče zde žili i po dobu války. Manželka Jakuba 
Zimy Anna se znovu provdala za Josefa Kippersbergera, se kterým žila 
v tomto domě. Po nich zde žili Šimánkovi. Dům je dnes soukromým. 

V domě s č. p. 16 (8/I) žila rodina Braunerova. Měli zde obchod se 
smíšeným zbožím, který vedl Josef Brauner (nar. 1874 v Rakšicích) se 
svým synem Bohuslavem (nar. 1906 v MK). Rodina vlastnila dům asi 
od roku 1910, přičemž Josef Brauner žil v M. Krumlově od roku 1898. 
V domě bydleli dále žena Josefa Braunera - Marie (nar. 1877 ve Sta-
novišti, okres Velká Bíteš), manželka Bohuslava - rovněž Marie (nar. 
1912 v Tavíkovicích), synové Josef (nar. 1932 v MK) a Jiří (nar. 1937 v 
MK) - pozdější starosta M. Krumlova, dcery Ludmila (nar. 1938 v Br-
ně) a Bohuslava (nar. 1944 v Ivančicích) a příbuzná Hedvika Janouško-
vá z Tavíkovic. Mezi lety 1945 a asi 1951 Braunerovi provozovali svůj 
obchod se smíšeným zbožím. Ten byl poté začleněn do družstevního 
podniku Včela, která se stala součástí krumlovské Jednoty LSD. Za 
Jednoty zde byla prodejna se smíšeným zbožím, po ní pekárna a par-
tiové zboží. S přelomem let 1961/2 Jednota obchod vyklidila a rodina 
zazdila výkladní skříň. Rodina zde žila do roku 1997, kdy je vystřídali 
jejich příbuzní Vašákovi.   

Vedlejší dům nese č. p. 18 (9/I). Ve 30. letech bylo obýváno Krišto-
fovými. Albín Krištof (nar. 1870 v Říčanech, okr. Brno) působil jako 
obuvník a přišel do M. Krumlova v roce 1895. Jeho žena Karolina (nar. 
1862) pocházela z Hartíkovic na Náměšťsku a ve městě žila již od roku 
1885. Kromě prodejny bot zde byla i opravna. Jejich syn Franz se na-
rodil v M. Krumlově v roce 1901 a později byl obchodním příručím. 
Za války převzal obchod po Salomonu Bergerovi. Druhý syn Albín žil 
v M. Bránicích, jedna z dcer byla provdaná do rodiny Zwedlerovy a 
druhá za Leopolda Růžičku. Rodina Krištofova byla z větší části po 
válce odsunuta. Po válce bylo do domu umístěno obuvnictví fy. Baťa 
z náměstí a bydlel zde její vedoucí s rodinou - Šídlovi. Po vystavění 
Bati na náměstí koupili tento dům Toulovi. V roce 1974 zazdili výklad-
ní skříň v domě. Dům je dodnes soukromým. 

Základní prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, 
MK/I. – M1, i. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803
a 804; MMMK, p. č. 439; archiv Odboru výstavby a územního plánová-
ní MěÚ Moravský Krumlov                            Mgr. Hana Prymusová

Turbogenerátor bloku

Turboalternátory TA II. a TA I., v pozadí dozorna (rok 1913)
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» AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• motocykl Yamaha Virago 750 - vý-
borný stav, najeto 20 000 km, zelená 
metalíza + chrom, přídavné světlome-
ty, předstupačky, padací rám. Cena 
65.000 Kč. Kontakt A. Faltýnek, 
Oslavany, mobil 602 201 853.
•• motocykl Yamaha Virago 125 - 
dobrý stav, najeto 16.700 km, černá 
barva + chrom, předstupačky. Pro 
řidiče od 16 let. Cena 26.000 Kč.  
Kontakt A. Faltýnek, Oslavany, mobil 
602 201 853.
•• motocykl HONDA CBR 125 - vý-
borný stav, najeto 12 400 km, mod-
rá metalíza. Pro řidiče od 16 let. Cena 
28.000 Kč. Kontakt A. Faltýnek, 
Oslavany, mobil 602 201 853.
•• malotraktor domácí výroby, motor 
Octavia, zadní náprava Praga V3S s 
uzávěrkou, hydraulika + dvoukolová 
vlečka. Tel.: 732 528 940.  
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• zasíťovaný stavební pozemek 
- 917 m2, v Oslavanech, místní část 
Padochov. Veškeré inženýrské sítě na 
hranici pozemku, cena 1.000 Kč/1 m2. 
Mobil: 736 262 940.

•• byt 1+1 Moravský Krumlov. Tel.: 
777 582 899.
•• byt 1+1 v Mor. Krumlově, osobní 
vlastnictví. Plocha vč. přísl. 49 m2. 
Zděny, 2. podlaží. Původní stav, 
topeni waw. Cena 490 tis. Kč. Tel.: 
602 755 265.
•• garáž na Malovansku. Menší opra-
va nutná. Tel.: 604 320 657.
•• chata - Lančov, blízko vody, nutno 
vidět. Tel.: 777 582 899.
vyměním
•• obecní byt 2+1, Brno-střed, cihlo-
vý dům za obdobný Ivančice, Mor. 
Krumlov a okolí. Tel.: 603 583 720.

pronajmu
•• cihl. byt 2+1 v Ivančicích - staré 
sídliště, částečně zařízený, nájem od 
2.600 Kč + inkaso. Tel.: 728 462 026.
•• byt 3+1 + garáž v centru města. 
Cihlový dům, sklep, balkon, garáž i
v největších mrazech má min. +10 °C. 
Částečně zařízen. Žerotínovo náměstí,
Ivančice.  Tel.: 604 429 541.
•• Nabízíme ubytování v Chorvatsku. 
Info: www.vir-chorvatsko.cz, nebo
na tel.: 608 021 293.

•• Pronajmu prodejnu na náměstí
v Ivančicích v budově vedle Městské-
ho úřadu - Palackého nám. 8,  plocha 
53 m2, přízemí, výklad. Nájem 8.500 Kč
měsíčně + energie. Kontakt: Antonín 
Faltýnek, mobil: 602 201 853 nebo 
724 337 811, faltynek@profag.cz

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
prodám
•• značkové dětské jízdní kolo SU-
PERIOR XC SUPER 24, barva černá. 
Cena 1.600 Kč. Tel. 723 076 944.
•• dětské kolo Piranha speeder, 12 
palcové, 6 rychlostí, pro 5 až 9 let. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 776 117 284.
ZAHRADA
koupím
•• řepu. Tel.: 605 378 622.
» RŮZNÉ
koupím

•• zachovalý mlýnek na maso č. 22,
4 upín. nožky. Levně. Tel.: 723 132 582.

•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr, 
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní 
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky, 
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto 
díly. Tel.: 724 468 171.
•• šicí stroj na pevné látky, může být
i ševcovský. Tel.: 728 651 876.
•• kotoučovou pilu 220 V TK 2500 
EKO, pilový kotouč 500 X 30 HO-
MELIT. Tel.: 720 551 227.

prodám
•• klavír značky Petrof černé barvy, 
info na tel.: 606 132 383.  
•• kovovou klec na přepravu prasete. 
Cena 1.400 Kč. Tel. 723 076 944.
•• velikonoční hrkačky, klepačky, 
trakaře. Tel.: 725 614 668.
•• dřevěný sud na víno - 250 l. Tel.: 
723 544 019.
•• funkční látkový dopravník. Tel.: 
603 214 216.

» ZVÍŘATA
koupím
•• štěně dlouhosrstého jezevčíka - 
pejska. Tel.: 776 534 609.
•• půlku prasete. Tel.: 737 023 454. 
prodám
•• štěně jorkšíra - fenku, po malých 
rodičích. Otec s PP. Očkovaná a od-
červená. Cena k jednání. Info na tel.: 
777 219 852, Ivančice.
•• štěňata labradorského retrívra s PP, 
žluté barvy, fenky i pejsky. Zahraniční 
krytí. Tel.: 777 582 899.
•• králíky jatečné nebo k chovu. Tel.: 
724 957 358.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Půjčky pro zaměstnance, důchod-
ce. Mimořádná nabídka pro OSVČ 
- tolerance i nulového daň. přiznání.
Vyplatíme i Vaše dluhy. Informace:
tel.: 724 781 310, www.f-finance.cz

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půjček
pro zaměstnavatele, OSVČ /i začí-
nající/, důchodce, ženy na MD. Bez 
poplatků předem. Vyplatíme Vaši 
nemovitost před exekucí, půjčíme i 
na zástavu. Přijďte si vybrat Váš fi-
nanční produkt. Kancelář: Ivančice,
Palackého nám. 8., tel.: 731 933 513,
www.pujckyfer.cz Práce pro více věřitelů.

•• Hydra - sdružení pomoci. Dostali 
jste se do potíží? Nezvládáte dluhy? 
Máte exekuce? Nevíte, na koho se 
obrátit? Podáme Vám pomocnou 
ruku. Volejte: 773 799 439.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• Cestovní agentura Sachstour 
Široká 16, Ivančice, www.sachs-
tour.cz, tel.: 604 988 988. Největší 
termální aquapark v Evropě Ther-
me Erding v Německu v termínu 
27. 4. - 28. 4., cena 1.100 Kč/osobu  
+ vstupné. Odjezd z Ivančic.

•• Výroba reklamních plnobarev-
ných PVC plachet. Kvalitní mate-
riál, ochrana povrchu tekutým UV 
laminem, zpevněné okraje, ocelová 
oka pro zavěšení.  Grafická přípra-
va návrhu v ceně. Více informací: 
602 782 272, nebo info@alma.cz

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
••  práci ve vinohradě, celoročně, bri-
gádně, auto mám. Dohoda. Nabídky 
- tel.: 606 727 488.
nabízím         (komerční inzerce)
•• Firma v Oslavanech přijme řidiče 
nákladního vozidla MAN řidičský 
průkaz skupiny C (E výhodou) pro 
přepravy materiálu po ČR. Nástup 
možný od 1. dubna 2013. Informace
na tel.: 602 790 115.
•• Český výrobce zařízení pro 
regulaci elektrické energie nabízí 
2 pozice obchodního zástupce pro 
Krumlovsko. V případě zájmu vo-
lejte nebo pište na 775 655 352.
» VZPOMÍNKA
•• Dne 29. března 2009 nás navždy 
opustil pan Jaroslav Pospíšil. Na 
tatínka, dědečka, pradědečka a dlou-
holetého distributora novin Zrcadlo 
v Moravském Krumlově vzpomínají 
rodiny Macháčkova a Pospíšilova.

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 21 % 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 21 % 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 07/13 vyjde 5. dubna 2013, uzávěrka 2. dubna 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

VÝZVA LESONICKÝM PAMĚTNÍKŮM
Vážení čtenáři Zrcadla. Obec Lesonice připravuje k letošnímu
100. výročí místní školy vydání publikace o dějinách Lesonic.
Žádáme lesonické pamětníky, rodáky a příznivce o poskytnutí 

fotografií, vzpomínek a dalších materiálů k dějinám obce.
Chybí nám zejména fotografie z činnosti místních sokolů, ochotníků

a hasičů. Budeme rádi i za cokoliv jiného k tématu. 
Naše adresa: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46, 67201,

tel. 515 320 787, e-mail: b.gruna@seznam.cz

Také vás zveme na besedy, které se konají každé pondělí
v 17.00 hodin v lesonické škole. PRAMEN ŽIVOTA

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.pramenzivota.com
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

26. 3. v 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA JARO V NÁS.
Co se v nás mění, když je jaro? Které orgány a dráhy potřebují naši 

pozornost? Jak pomoci svému tělu překonat jarní únavu a nabrat sílu 
a dostat se na správnou vlnu? To vše se dozvíte. Vstupné 200 Kč. 

6. - 7. 4. - VÍKENDOVÝ KURZ REIKI I. určený pro začátečníky. 
Chcete se naučit vnímat energii? Nakročit na cestu sebepoznání? 
Umět používat REIKI v praxi pro sebeléčbu či pro ostatní? Lektor 

Roman Minařík, který se věnuje Reiki více jak 17 let, vám pomůže se 
jednoduše zorientovat v ezoterickém informačním balastu, který je 

okolo nás, a dá vám jednoduché a praktické návody pro život. 

10. 4. v 19.30 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ
Zveme všechny ženy, aby se přišly naladit na svůj vlastní rytmus,

aby mohly opět pocítit tlukot vlastního srdce. Vstupné 80 Kč.

Na všechny akce se hlaste předem počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com

ZO ČZS Višňové a Městys Višňové pořádá

35. VÝSTAVU VÍN SPOJENOU
S OCHUTNÁVKOU.

Velikonoční neděle 31. 3. 2013 začátek v 10. 00 hodin.
Ve sportovní hale ve Višňovém.

K poslechu i k tanci hraje Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. 
Občerstvení je zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice uvádí divadelní komedii 

HEXENSCHUSS 
autor: John Graham, překlad: František Miška 
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích. 

PRO OBROVSKÝ ZÁJEM UVÁDÍME DALŠÍ REPRÍZU:
14. dubna 2013 v 18.00. Rezervace na tel.: 602 852 134.
BEZGESTFEST (Moravský Krumlov): 26. - 27. 4. 2013

SPK Petrovice zve příznivce ochotnického divadla
na pohádkové představení

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
(sepsali CIMRMAN - SMOLJAK – SVĚRÁK)

neděle 24. března v 17.00 hodin a pátek 5. dubna v 19.00 hodin
Kulturní dům Petrovice, vstupné dobrovolné.

Středisko volného času Ivančice zve všechny děti na

PUTOVÁNÍ
VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA

neděle 31.3. od 15.00 hodin 
Přijďte zajíčkovi pomoct posbírat 400 rozsypaných čokoládových 
vajíček, zahrát si hry a soutěže. Putovat trasou zábavných úkolů,

něco si vytvořit. Ivančice, park Réna

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany 
zve všechny příznivce a milovníky divadla na divadelní představení

HEXENSCHUSS,
ve kterém se přestaví ochotnický divadelní spolek z Lesonic.

Divadelní představení se bude konat v Dolních Dubňanech
dne 6. dubna 2013 ve 20.00 hodin v místním sále.

Můžete se těšit na hru plnou anglického humoru
a nečekaných životních zvratů.

Město Moravský Krumlov, Městské muzeum Moravský Krumlov
a Muzeum a informační centrum Vedrovice Vás zvou na

VYCHÁZKU NA LESKOUN
s archeologem Mgr. Davidem Parmou

neděle 14. 4. 2013, 14.15 hod. před muzeem ve Vedrovicích
Odjezd autobusu z MK, a.n., směr Vedrovice, OÚ ve 14.01 hod. 

Informace podává Městské muzeum M. Krumlov, tel. 515 224 289, 
email: prymusova@meksmk.cz, Muzeum a informační centrum 
Vedrovice, tel. 515 294 656, email: info@muzeumvedrovice.cz
Akce se koná za spolupráce se společností Českomoravský štěrk, a.s.,

pobočka Kamenolom Olbramovice.

TJ Sokol Padochov a přátelé Karambolu pořádají

TRADIČNÍ KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
hraný na tři koule do sta bodů

Závazné přihlášky s vkladem 150 Kč přijímají pořadatelé:
p. Vévoda M., tel. 602 976 775, miroslavvevoda@email.cz

p. Pruša I., tel. 721 381 701, prusa.ivan@seznam.cz
p. Ondrák R., tel. 602 289 724, rostislav.ondrak@seznam.cz

Přihlášky se přijímají do pátku 7. 4. 2013.
Zahájení turnaje je v úterý 9. 4. 2013 v 18.00 hodin.

Hrací dny jsou vždy v úterý a pátek od 16.00 do 22.00 hodin. Může 
se hrát i v jiný den po domluvě se soupeřem po 16 hodině. Zápasy 
se budou odehrávat v boční místnosti Sokolovny Padochov. Hrát se 
bude dvoukolově každý s každým. V případě rovnosti bodů následuje 

vzájemný zápas, potom rozdíl všech získaných strků.
Srdečně zvou pořadatelé společně s TJ Sokol Padochov

Mikroregion Moravskokrumlovsko pořádá

RENESANČNÍ ITALIKA
VYZKOUŠÍTE SI PSÁT JAKO V RENESANCI

v sobotu 6. 4. 2013 od 14.00 do 17.00 hodin
Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vznik renesančního písma, vývoj, použití a dobové materiály, 
kaligrafie v renesanci /projekce prezentace /, praktická kaligrafie 

renesanční italiky – nácvik tvarů, písmen, nápisů a ozdob.
S sebou: násadku na perko, hadřík, nádobku na tuš, tužku,

pauzovací papír. Cena: 100 Kč.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

so 23.3. v 17.00 MOCNÝ VLÁDCE OZ
a ve 20.00 hodin Fantasy pohádka USA, dabing
ne 24.3. v 17.00 (opakujeme 27.4.)

so 30.3. ve 20.00 TERAPIE LÁSKOU ( 95%)
ne 31.3. ve 20.00 Romantická komedie USA 

čt 4.4. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST:
  OPĚT V AKCI
  Akční thriller USA

so 6.4. ve 20.00 MARTIN A VENUŠE
  Romantická komedie ČR

ne 7.4. v 18.00 BABOVŘESKY
a ve 20.15 hodin Komedie ČR, (opakujeme 28.4.)

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 23.3. v 18.00 SVATBA MEZI CITRÓNY
  Romant. komedie Ně, Fr., dabing

ne 24.3. v 18.00 MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
  Komedie ČR

so 30.3. v 18.00 SEDM PSYCHOPATŮ
  Krimi komedie VB, dabing

so 6.4. v 18.00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
  Anim. rodinný film ČR

ne 7.4. v 18.00 LOOPER
  Akční scifi Čína/USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

Nepromítá se. Probíhá digitalizace kina 
a rekonstrukce sálu.

Občanské sdružení ALMA připravuje:

PRVNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

sobota 27. dubna od 8.00 do 13.00 hod. - nám. TGM
Preferujeme kvalitní, regionální výpěstky a potraviny. Upřednostňu-
jeme přímé pěstitele a chovatele, kteří své produkty také zpracová-
vají. Jako doplnění potravinářského sortimentu uvítáme i originální 
rukodělné výrobky. Pokud máte zájem prodávat své produkty a 
výrobky na farmářských trzích v Moravském Krumlově, neváhejte nás 

kontaktovat na info@alma.cz nebo na tel.: čísle 602 782 272.

PŘIHLASTE SVÉHO FARMÁŘE
Máte-li ve svém okolí poctivého farmáře, nebo šikovného lidového 
řemeslníka, o kterém si myslíte, že by neměl chybět na farmářských 
trzích v Moravském Krumlově, kontaktujte nás. Rádi ho oslovíme.
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OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
733 199 833

VNITŘNÍ PARAPETY A ŽALUZIE

ZDARMA
(DO KONCE DUBNA)

ŠPIČKOVÁ
PLASTOVÁ
OKNA
ZA SUPER
CENY

2x dráha na kuželky  a  2x squashový kurt
nekuřácký sportbar, dětský koutek

možnost dětských a rodinných oslav a firemních akcí
Okružní 394 • areál OSP • tel.: 733 373 783 • www.sportcentrumosp.cz

AKCE NA BŘEZEN
10 % SLEVA NA SQUASH

OKRUŽNÍ 394
MORAVSKÝ
KRUMLOV

515 324 609
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VÝBĚR
ZA SUPER
CENY

KOUPELNOVÉ STUDIO

sleva na realizaci koupelen 30 %,
nebo 10 % na obklady a dlažby

Házenkáři zlato obhájili
Po krátké odmlce ukázali svoji sílu mladí ivančičtí házenkáři, kteří 

se zúčastnili turnaje ve Velkém Meziříčí, kam jeli obhajovat loňské 
první místo v kategorii mladších žáků. Obhajoba se zdařila více než 
úspěšně, chlapci bez problémů zvítězili ve všech zápasech a po právu 
se jim na krku houpaly zlaté medaile. Trenéry těšila vyrovnanost týmu, 
všichni chlapci se prosadili střelecky a brankáři byli též rovnocennou 
trojicí. Všichni hráči odehráli celý turnaj v rychlém tempu s vysokým 
nasazením a s nekompromisní tvrdou obranou. Těmito výkony chlapci 
ukázali trenérům a rodičům svoji herní sílu, čímž potvrdili roli nejlep-
šího týmu v kraji ve své kategorii. I tak by si trenéři a vedení klubu 
přáli více, být nejlepší v ČR, proto je potřeba více práce, kvalitních 
turnajů, soupeřů k většímu růstu a možnosti reprezentovat svůj klub
a město co nejlépe na největších akcích.

Stříbro a bronz do Ivančic
včetně nového rekordu
V sobotu 16. února 2013 se ve Zbýšově konalo 9. Mistrovství ČR v 

bench-pressu dorostu, juniorů a masters. Závodů se účastnilo celkem 
84 závodníků. Žen a dívek bylo 14. Fitcentrum ROYAL ARENA Ivan-
čice reprezentovala dorostenka Barbora Jalová, která zvedla na svých 
prvních závodech 42,5 kg a získala tak stříbrnou medaili. V kategorii 
M2 se druhé ivančické závodnici Darje Šlapanské podařil úspěšný ná-
vrat na soutěžní podium. Zvedla 80 kg a získala bronz. Zároveň tímto 
výkonem ustavila nový český rekord v kategorii M2 do 72 kg.

Turnaj přípravek o pohár 
Města Moravský Krumlov

V sobotu 2. března se v tělocvičně zemědělky uskutečnil turnaj 
přípravek (ročník 2002 a mladší) a celé dopoledne mladí fotbalisté bo-
jovali o krásné poháry. Do Moravského Krumlova zavítalo 10 mužstev 
z celého Znojemska a rozdala si to v malé kopané o nejlepšího z nich. 
Patronem celého turnaje se stalo Město Moravský Krumlov a vyhlášení 
se ujal starosta města Tomáš Třetina.

Kluci předváděli skvělé výkony a početné publikum bylo velice spo-
kojené. Do finále se probojoval domácí tým společně s týmem Ivančic 
a o třetí místo se utkaly týmy Miroslavi a Dobšic. Kolem 15. hodiny se 
rozdaly poslední ceny a všichni se spokojeně odebrali domů.

Turnaj se opět vydařil a mně nezbývá než se těšit na další ročník. 
Zúčastněné týmy: FC Moravský Krumlov, FC Ivančice, FC Miro-

slav, Dobšice  A, Dobšice  B, IE Znojmo, Přímětice, FK Hatě, Horní 
Kounice a Tasovice.

Konečné pořadí: 1. FC Ivančice, 2. FC Moravský Krumlov, 3. Dob-
šice A, 4. FC Miroslav, 5. FK Hatě, 6. Dobšice B, 7. TJ Sokol Příměti-
ce, 8. IE Znojmo, 9. Horní Kounice, 10. Tasovice. 

Nejlepší hráč turnaje: Jiří Kocanda /FC Moravský Krumlov/, nej-
lepší střelec turnaje: Vojtěch Zábojník /FK Hatě/, nejlepší brankář: 
Edmont Galstyan /FC Ivančice/.

Střelci M. Krumlov: Jakub Dvořáček - 5 branek, Jiří Kocanda - 2 
branky, Denis Bartoník - 2 branky, a Michal Ostrovský - 1 branka.

Sestava FC Moravský Krumlov: Bartoník Denis, Kocanda Jiří, 
Dvořáček Jakub, Ostrovský Michael, Vybíral Stanislav, Vespalec 
Daniel, Ondráček Filip, Pelc Šimon, Sobotka Jiří, Šnepfenberg Matěj, 
Küfhaber Jakub

Sponzoři: Město Moravský Krumlov, FC Moravský Krumlov, M 
-sport Ivančice, Martin Ondruš (voda, topení, plyn), Řeznictví Bažant.

Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům, trenérům, hráčům, or-
ganizátorům a sponzorům za krásné odpoledne plné fotbalu a radosti 
pro mladé hráče.                            Za FC Moravský Krumlov Josef Vlk 

S
T
A
V
B
A
 -
 D

Ů
M

 -
 Z

A
H
R
A
D
A

P
Ř

ÍŠ
T
Ě
 P

Ř
ÍL

O
H

A
 •

 P
Ř

ÍŠ
T
Ě
 P

Ř
ÍL

O
H

A
 •

 P
Ř

ÍŠ
T
Ě
 P

Ř
ÍL

O
H

A
 

Z
R

C
A

D
LO

 7
/

2
0

1
3

 V
Y

C
H

Á
Z

Í 
V

 P
Á

T
E
K

 5
. 

D
U

B
N

A
 2

0
1

3


