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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
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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

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

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Farmářské trhy v Krumlově

Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899

     SKŘÍNĚ
    NA MÍRU
- ZAKÁZKOVÁ

VÝROBA 

Myšlenky pořádat farmářské 
trhy v Moravském Krumlově se 
ujalo Občanské sdružení ALMA. 
Po dvou měsících legislativních
a technických příprav se blíží his-
toricky první termín farmářských 
trhů na náměstí TGM - a to sobota 
27. dubna.

Farmářské trhy, byť jejich 
pořádání s sebou přináší řadu 
legislativních pravidel, se v Čes-
ké republice staly v posledních 
letech fenoménem. Lidé po stále 
se množících potravinových kau-
zách především velkých řetězců 
chtějí regionální potraviny a 
výrobky. Chtějí produkty, za kte-
rými se neschovávají překupníci 
a dovozci. Chtějí podpořit místní 
výrobce a pěstitele.

Pro více informací jsme oslovi-
li Marka Pečera, který zastupuje 
pořadatelskou organizaci.

•• Marku, čím se liší farmář-
ský trh od toho běžného, který je 
pravidelně pořádán na náměstí?

Především skladbou prodáva-
jících a sortimentem. Farmářské 
trhy jsou primárně určeny regio-
nálním pěstitelům, chovatelům 
a výrobcům potravin, ale i vý-
robcům užitných rukodělných 
výrobků. Sortiment může být 
velmi pestrý: zelenina a ovoce 
(dnes spíše sadba květin a zeleni-
ny, osiva), rostliny z okrasných a 

ovocných školek, byliny, koření, 
včelí produkty, med, medovina, 
pivo z minipivovarů, víno regi-
onálních pěstitelů, mlékárenské 
a pekařské výrobky, řeznické a 
uzenářské výrobky, maso, vejce, 
ryby, BIO potraviny a podobně. 

•• A co na farmářské trhy roz-
hodně nepatří?

Pokud na některém stánku uvi-
díte třeba banány a pomeranče, je 
někde chyba. Takovéto produkty 
na farmářský trh určitě nepatří. 
Stejně tak prodejce, který ráno 
vyjede do velkoskladu se zeleni-
nou, nakoupí brambory a cibuli a 
pak hurá na farmářské trhy, u nás 
nepochodí. Trh není určen pro 
překupníky. Něco jiného je, když 
prodejce zastupuje konkrétní fir-
mu, nebo sdružuje drobné výrob-
ce a má od producentů pověření
k prodeji na farmářských trzích. 

•• A jak tedy vy a kupující po-
znáte poctivého prodejce?

Předně je důležité říci, že na 
trhu smí prodávat jen námi pro-
věřený prodejce. Přijali jsme za 
svůj tzv. Kodex farmářských trhů, 
který vypracovalo ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s or-
ganizátory farmářských trhů už v 
roce 2011. Kodex má za cíl posílit 
důvěru zákazníků, že na trhu do-
stanou skutečně to, co očekávají 
a co trhy slibují - čerstvé, kvalitní 

a domácí potraviny přímo od vý-
robců. Vždy před začátkem trhu 
prověříme zboží a doklady pro-
dejce, a když bude vše v pořádku, 
označíme stánek samolepkou 
PROVĚŘENÝ FARMÁŘ. 

Nejlepší je, když se na farmář-
ském trhu prezentuje samotný 
farmář, nebo výrobce. Vzhledem 
k sezónním pracím je však jejich 
účast mnohdy nemožná, a proto 
respektujeme i prodejce, kteří 
výrobce zastupují. Musí se však 
prokázat již zmíněným pověře-
ním k prodeji. 

•• Kdo tedy bude na prvních 
farmářských trzích v Moravském 
Krumlově?

S výrobci a farmáři stále jedná-
me. Oslovujeme především regi-
onální výrobce, ale i neregistro-
vané, tedy v oboru nepodnikající 
osoby, kterým nabízíme účast na 
trzích. Přihlásilo se nám několik 
„zelinářů -  překupníků“, které 
jsme ale odmítli. Mezi vystavo-
vateli bude například Zahrad-
nictví Vedrovice Jana Kopetky, 
které nabídne balkonové květiny, 
sadbu zeleniny, trvalky a jarní 
cibuloviny; Rolnické družstvo 
Dobřínsko s nabídkou krmných 
směsí, obilovin a hnojiv; pěstitel-
ská školka okrasných a ovocných 
stromů a keřů, své pivo k ochut-
návce i k prodeji přiveze Pivovar 

Padochov, zástupce ivančických 
farmářů nabídne med, víno, vejce 
a podobně. Na své si přijdou mi-
lovníci domácích uzenin a k mání 
bude například medovina, likéry, 
koření i marmelády a jiné pochu-
tiny. Chtěli bychom, aby nabídka 
produktů byla pestrá, ale zároveň 
kvalitní. Stále platí výzva pro po-
ctivé farmáře a výrobce z okolí, 
aby nabídli své produkty. Více 
informací na www.trhy.alma.cz 

Farmářské trhy jsou hlavně
o možnosti nakoupit si regionální 
produkty na jednom místě. Chce-
me společně s místními farmáři
a prodejci založit tradici postave-
nou právě na tomto principu. Jest-
li se nám to povede, záleží přede-
vším na zájmu veřejnosti. Zveme 
proto všechny na farmářské trhy 
do Moravského Krumlova, které 
se konají v sobotu 27. dubna od 
8.00 do 13.00 hodin na náměstí 
TGM.     Za MěKS Bořivoj Švéda
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MÝM ČARODEJNICÍM 
Mé drahé dámy, jako již každého roku, tak i letos se přiblížil náš 

společný velký svátek. Filipo-jakubská noc. Vzhledem k četným 
nehodám a nepříjemnostem, které se staly loňského roku, dovolte 
mi, abych zopakoval několik zásad. Těmi se budeme řídit, abychom 
podobným událostem společně předešli. 

V první řadě bych ovšem chtěl vyřídit jednu věc. Kolegyně Agá-
ta Jabloňová, která působí kdesi v okolí Ivančic, má přísný zákaz 
přístupu na letošní slet. Díky tomu, že se snažila hubnout pomocí 
kryptolýzy (hubnu� za pomoci chladu), prodloužila letos neúměrně 
zimu. Následkem toho jsem byl nucen zvýšit svoji konzumaci vita-
mínů známé značky R.U.M. a utrpěl jsem nenahraditelné finanční 
ztráty! Pokud se na sněmu objeví, poženu jí svou bílou holí k od-
povědnos�. Nemá se tolik o Vánocích přecpávat perníčkem. Nikdo 
z nás nemůže za to, že se Jeníček s Mařenkou naprosto zbláznili a 
cpou se jako diví nějakou podezřelou zdravou výživou. Bába Jablo-
ňovic se stala naprosto závislou na perníku a kyne a kyne. Čas od 
času se zblázní a začne držet nějakou dietu. Minulý rok z jara pila 
pouze vodu, následkem čehož nastala katastrofální sucha. Už toho 
mám dost. Ostatní dámy přirozeně rád uvidím. 

Tak v první řadě. Všechny si laskavě zkontrolujte technický stav 
svých košťat. Nechci vidět košťat ometených či jinak poškozených. 
Zásadně nebudou připuštěna do roje košťata stará, plesnivá a vypeli-
chaná. Nezajímají mě vaše výmluvy na známé přísloví: „Jaká čaroděj-
nice, takové koště.“ Ničeho takového při předletové kontrole nebudu 
už více tolerovat a takové hříšnice budu posílat rovnou do rukou 
svaté inkvizice! Mladé a krásné kolegyně opět žádám, aby se řádně 
oblékaly. Dost bylo minisukní při letu. Upozorňoval jsem na tuto věc 
loňského i předloňského roku. Jako když hrách na stěnu házíš! A jak 
to skončilo? Dvě autonehody a tři noví pacien� na psychiatrii. To by 
na tom nebylo ještě tak nehorší. Podle našich zákonů máme lidem 
pořádně škodit. Ne nadarmo několik z našich děvčat a chlapců půso-
bí úspěšně i v poli�ce. Ovšem ze čtyř mladých a nadějných čarodějek 
se staly řádné manželky a už nikdy mezi nás nepřijdou! Tak nám za 
chvíli čarodějnice vymřou. Ještě, že naše stavy pravidelně doplňují 
staré drbny. Jinak nevím, jak by to s námi dopadlo. 

Co se týče ostatních bezpečnostních pravidel, je nutno dodržovat 
normy, které byla přijaty nedávno na MČKČZAPEP (Mezinárodní 
čarodějnická konfederace českých zemí a přilehlého evropského 
prostoru), zvané též čarodějnický sněm drben. O zavedení těchto 
předpisů jste se měly včas a řádně informovat. Argument, že neu-
míte číst, mě naprosto nezajímá. Máte své křišťálové koule a kávo-
vé sedliny! Od čeho jste ostatně čarodějnice? Nedodržení předpisů 
bude mít neblahé následky na váš další služební postup!

Veškerý alkohol, který bude přinesen na sněm, musí být podro-
ben velmi důkladné degustační kontrole. Tu provede mnou sesta-
vená expertní skupina. Z každé lahve piva, vína či kořalky bude této 
skupině odevzdán každou účastnicí sletu desátek. Ta následně pro-
vede ochutnávku a odborně posoudí, zda se alkohol hodí na to, aby 
byl na sletu vypit. Pokud bude stanovisko nega�vní, bude alkohol 
bez náhrady zabaven a odnesen k likvidaci do mého sklepa. Upo-
zorňuji předem, že naše komise je naprosto neúplatná. Sponzorské 
dary na provoz komise (uzené, uheráček, okurčičky či jiné pochu�-
ny) můžete odevzdávat ve stejné místnos� jako desátek. 

Doufám, že za dodržení shora uvedených pokynů proběhne 
letošní sněm bez jakýchkoli mimořádných událos�. Na konci 
ještě podotýkám, že jakékoli proměňování organizátorů akce ve 
staré kvákavé žáby je přísně zakázáno a bude trestáno odebráním 
čarodějnické licence !!!

Tolik pouze pro čarodějnice. Ostatním přeji krásné proži� magické
Filipo-jakubské noci a všem zamilovaným krásný první máj.    Petr Sláma

Slovo úvodem

STUDIO CAROL, RŮŽOVÁ 3, IVANČICE
tel. 777 590 233 / 777 848 714

Sleva 25 %
na manikúru, pedikúru
a nehtovou modeláž

do odvolání

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA.
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00 
objednávky na tel.: 723 026 402 

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY, 
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY

LETNÍ PNEU SKLADEM

PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)

AUTOVRAKOVIŠTĚ
Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 15. 4. 2013

MATERIÁL DRUH               Kč/kg
Železný šrot      litina, max. 40x40 cm                   5,50
 Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky  5,50
 Fe šrot lehký do 4 mm                          4,50
 Fe s nečistoty (komplet. autovraky)     2,00
 elektromotory ((bez řemenic)             16,00
Měď Cu drát nový lesklý             135,00
 Cu plech kus. nový lesklý                 125,00
 Cu kabely čisté/mastné          42,00 / 20,00
Bronz bronz / třísky bez železa        90,00 / 80,00
Mosaz mosaz / třísky bez železa       78,00 / 67,00
Hliník Al drát nový / starý                 35,00 / 34,00
 Al kus litý bez Fe, profily bez PVC     30,00
 Al plech 2% Fe               27,00
 Al kabely                                               3,00
Autobaterie                                                           14,00
Nerez nerez nemag. / špony třísky   28,00 / 20,00
Papír časopisy, noviny, letáky                        1,00
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

OBECNÍ ČARODĚJNICE
Letos opět uspořádáme v úterý 

30. dubna „obecní čarodějnice“. 
Akce začíná v 18.00 hodin v areálu 
bývalého minigolfu v zámeckém 
parku. Vítány jsou čarodějnice 
všech věkových kategorií. Nejlepší 
kostýmy budou oceněny. Na ohni 
bude možnost opékat špekáčky, 
připraveno je také občerstvení - ná-
poje, maso na grilu atd. K poslechu 
bude hrát kapela Paroháči

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
A VSTUPU ČR DO EU

Oslavy začínají v 8.00 hodin 
rybářskými závody mládeže na 
požární nádrži v Ramoši. V 9.30 
promluví starosta města. U příleži-
tosti 50. výročí vzniku speciálního 
školství v Miroslavi proběhne v 
budově ZŠ v době od 9.00 do 12.00 
hodin oslava s výstavou. V Ramoši 
je připraveno bohaté občerstvení. 

Roman Volf, místostarosta

Májové oslavy v Miroslavi

ZPRÁVY Z RADNIC
Sběrná místa pro zahrádkáře

/Moravský Krumlov/ Moravskokrumlovská radnice musela vyřešit 
problém, který trápí i řadu jiných obcí, a to zřízení sběrných míst na 
komunální odpad pro místní zahrádkáře. Majitelé zahrad v pěti místních 
zahrádkářských koloniích si oprávněně stěžovali, že poctivě platí místní 
poplatky, jak jim to ukládá zákon a městská vyhláška, ale tato služba jim 
není poskytována. Místní samospráva se proto rozhodla co nejrychleji 
zřídit místa pro shromažďování komunálních odpadů. Místa by neměla 
být vybavena pouze nádobami na komunální odpad, ale i na jeho vytří-
děné složky. Místní odbor životního prostředí proto zastupitelstvu navrhl 
ke schválení zřízení sběrných míst, jejich označení tabulkou, vybavení 
potřebnými kontejnery a jejich zajištění proti odcizení. Celkem by 
mělo být umístěno 5 ks kontejnerů na komunální odpad a 5 ks kontej-
nerů na plast. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.     /PeSl/

Stav vozovek se zhoršuje,
Brněnka letos bez oprav

/Ivančice/ Špatný stav ulice Na Brněnce v Ivančicích dělá vrásky 
nejednomu řidiči. Kompletní rekonstrukce zde není prozatím 
plánována. Podle vyjádření příslušných odpovědných orgánů je na této 
ulice ve špatném stavu kanalizace. Ta nebyla zahrnuta do rekonstrukce, 
která proběhla v loňském roce. Po vyřešení tohoto problému je reálný 
předpoklad, že silnice bude kompletně opravena tak, jak tomu bylo
v loňském roce v úseku od „Tří kohoutů“ až po výjezd na Oslavany.
Do této doby zde bude pouze prováděna lokální oprava výtluků.   /PeSl/

Zrestaurují zámecké vikýře?
/Miroslav/ Ačkoli na opravu místního zámku nebyla stále přiděle-

na dotace z ROP, vybrali radní umělce, který zrestauruje dva kamen-
né zámecké vikýře na střeše a vstupní portál. Zvolila akademického 
sochaře Petra Roztočila, který má s opravami památek velké zkuše-
nosti. Zrestauroval například barokní kříž z druhé poloviny 18. stole-
tí, který původně stával u zaniklé cesty z Konic do Nového Šaldorfa. 
Rada města zároveň schválila i smlouvu o dílo. Tato smlouva má 
ovšem jeden háček. Rekonstrukce bude realizována pouze v případě 
obdržení dotace z ROP Jihozápad.                                             /PeSl/

Uzávěry komplikují dopravu
/Moravský Krumlov/ Kromě počínající rekonstrukce dálnice D1

a s tím spojených uzávěr čeká řidiče i železniční cestující letos poměr-
ně nepříjemné léto. Vzhledem k nutným opravám železničního tunelu 
u Prštic bude plných 100 dní uzavřena část železnice Brno - Moravské 
Bránice. Z Brna bude jezdit autobus, který cestující odveze přímo na 
autobusové nádraží v Moravském Krumlově. Celá situace bude ještě 
zkomplikována uzávěrou silnice Ivančice - Polánka. V samotném 
Moravském Krumlově bude uzavřena ulice Rakšická. Silniční uzávěra 
bude probíhat do 7. května 2013. Objízdná trasa vede přes Durdice.
Nákladní doprava je přesměrována po objížďce kolem města.     /PeSl/

Oslavany poskytnou dotace
/Oslavany/ Rada doporučila zastupitelstvu města schválit poskyt-

nutí dotací některým místním organizacím. Veřejné zastupitelstvo by 
mělo schválit následující finanční částky: TJ Oslavany 210.000 Kč jak 
na podporu činnosti mládežnických sportovních družstev, tak na údrž-
bu areálu stadionu. TJ Sokol Padochov, by měla obdržet částku ve výši 
100.000 Kč na organizaci tělocvičné, kulturní a společenské činnosti a 
údržbu svého areálu v Padochově. Římskokatolická farnost příspěvek 
100.000 Kč na opravu střešní konstrukce lodi kostela sv. Mikuláše 
v Oslavanech. V poslední řadě SDH Oslavany by měl dostat 100.000 Kč
na opravu budovy hasičské zbrojnice v Padochově.                     /PeSl/

Chtějí techniku pro hasiče
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé rozhodli o tom, že se jejich 

město zapojí do dotačního řízení v programu Jihomoravského kraje 
-  „Dotační program na požární techniku a věcné prostředky k řeše-
ní mimořádných událostí JSDH měst a obcí pro rok 2013 - 2016“. 
Spoluúčast města by se měla pohybovat maximálně do 30 %.  Tato 
finanční částka by byla hrazena na vrub schváleného rozpočtu města, 
a to na stránce výdajů spojených se zabezpečením jednotek SDH
v rámci řešení mimořádných událostí.                                       /PeSl/

Mateřská škola, Základní škola 
a Dětský domov, Ivančice, Širo-
ká 42, 664 91 Ivančice zveme k 
zápisu do mateřské školy určené 
výhradně dětem se zdravotním 
postižením, a to sluchovým, au-
tismem a vadami řeči …

Nabízíme péči ve třídě pro děti 
s vadami řeči, ve třídě pro děti s 
poruchami autistického spektra, 
ve třídě pro děti se sluchovým 
postižením.

Zaručujeme denní individuální 
speciálně pedagogickou péči dle 
speciálních potřeb Vašeho dítěte: 

• logopedická péče ve třídě pro 
děti s vadami řeči

• nácvik Výměnného Obráz-
kového Komunikačního Systému 
formou strukturovaného učení ve 
třídě pro děti s autismem

• sluchová výchova, nácvik 
odezírání, rozvoj dorozumívání 
formou práce s deníkem a meto-
dou rozhovoru ve třídě pro děti se 
sluchovým postižením. 

Všechny učitelky MŠ jsou plně 
kvalifikovaní pedagogičtí pra-

covníci se specializací logopedie 
nebo surdopedie.

Mateřská škola je otevřena od pon-
dělí do pátku od 7.00 do 16.00 hod.

Prostorné třídy jsou nově vy-
bavené, na zahradě na děti čekají 
hrací prvky a spousta místa na 
bezpečné proběhnutí. Každý rok 
si školka užívá celoroční projekt, 
který motivuje většinu činností - 
letos Cirkus, příští rok Mraveniště.

Více o naší činnosti se dozvíte 
na www.specskiva.cz a najdete 
nás i na Facebooku! Zjistíte, že 
celé naše zařízení žije velmi pěk-
ným životem.

Zápis se koná od 1. května do 
31. května 2013, denně od 7.00 
do 16.00. Můžete se i objednat 
na určitý čas, a to na telefonu: 
546 451 931 nebo využít e-mail: 
spec.sk.iva@volny.cz,

Nezbytnou podmínkou k přijetí 
do MŠ je doporučení odborného 
lékaře a speciálně pedagogického 
centra podle zdravotního postiže-
ní Vašeho dítěte.   Těšíme se na 
Vás! MŠ, ZŠ a DD Ivančice

Školka pro děti s handicapem
v Ivančicích pořádá zápis

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
na svém zasedání ukončila platnost 
dokumentu: „Vymezení zastavěné-
ho území města Ivančice“, které 
nabylo právní platnosti dne 22. 
4. 2009, a nově vydala dokument 
„Vymezení zastavěného území 
města Ivančice k 7. 12. 2012“.

Vymezení zastavěného území je 
nástrojem, který slouží k ochraně 
nezastavěného území před jeho 
neodůvodněnou a dostatečně ne-
prověřenou přeměnou na území 
zastavěné. Vymezené zastavěné 

území je jedním z předpokladů 
pro možnost vedení zjednoduše-
ného územního řízení nebo vydání 
územního souhlasu. Samotným 
pojmem „zastavěné území“ se 
rozumí území vymezené územ-
ním plánem nebo samostatným 
postupem podle stavebního záko-
na. Jestliže obec nemá vymezené 
zastavěné území, je zastavěným 
územím zastavěná část obce vy-
mezená k 1. září 1966 a vyznače-
ná v mapách evidence nemovitostí 
(tvz. „intravilán“).               /PeSl/

Vymezení zastavěného území

/Moravský Krumlov/ Stav 
silničního průtahu v obci Polánka 
je již řadu let v neutěšeném stavu. 
Krumlovští zastupitelé dne 21. 
11. 2012 na svém 20. zasedání 
schválili zadávací dokumentaci k 
výběrovému řízení na dodavatele 
investiční akce s názvem: „II/152 
Polánka, průtah“. Zároveň schvá-
lili návrh smlouvy o dílo.

Ve výběrovém řízení, které pro-

běhlo od 28. 1. do 8. 2. 2013, byla 
z 15 zájemců vybrána firma Skan-
ska, a. s. Praha. Rekonstrukce pro-
běhne v letošním a příštím roce. 
V první řadě bude vybudována 
kanalizace a následně nato bude 
vybudován silniční průtah obcí. 
V současné době probíhá ještě 
výběrové řízení na zhotovitele ka-
nalizace, která bude vybudována 
v Polánce i Rokytné.           /PeSl/

Průtah opraví Skanska

/Moravský Krumlov/ Skupina 
ČEZ opět v letošním roce finanč-
ně podpořila město Moravský 
Krumlov. Na veřejně-prospěšné 
projekty darovala tato firma měs-
tu finanční  částku 450.000 Kč. 

Rada města doporučila zastu-
pitelstvu rozdělit finanční částku 
následovně:  Do  vestavby sociál-
ního zázemí v přízemí místního  
zámku bude investováno nejvíc, 

- 300.000 Kč. Rockový festival 
„Vrabčák 2013“ obdrží  100.000  
Kč. Na ostatní kulturní akce - Bez-
gestfest - přehlídka regionálních 
ochotnických divadel, která se 
uskuteční ve dnech 26.-27. dubna, 
a na setkání pěveckých sborů, ko-
nané v Moravském Krumlově 26. 
května, bude vyčleněno  50.000 
Kč. Zastupitelstvo města předlo-
žený návrh schválilo.           /PeSl/

Medvěda naporcovali
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Záměr navštívit vídeňskou centrálu Mezinárodní agentury pro mírové 
využívání jaderné energie (MAAE) vznikl již minulého roku, leč cesta 
k jeho realizaci byla dlouhá. Obrátili jsme se na předsedkyni SÚJB paní 
Drábovou a ta nám zprostředkovala pomoc. Tak jsme mohli 4. dubna 
vyjet do Vídně. Organizátorem celé akce a průvodcem agenturou se 
stala pracovnice českého zastoupení u agentury paní Bozenhardová. 

Spouštěcím impulzem pro vznik MAAE byl projev prezidenta USA 
Eisenhowera na plenárním zasedání OSN 8. 12. 1953 pod heslem 
„Atom pro mír“. V současnosti má organizace 159 členských států. 
Hlavou MAAE je generální ředitel, který se svým sekretariátem je 
výkonným orgánem. Současným gen. ředitelem je Yukyia Amano
z Japonska. Generální konference je vrcholným orgánem MAAE. Rada 
guvernérů o 35 členech je pak politickým orgánem agentury. 

Základním úkolem mezinárodní organizace je ochrana lidí, společ-
nosti a životního prostředí před škodlivými účinky radioaktivního záře-
ní. Proto odborníci MAAE zpracovávají bezpečnostní standardy, které 
jsou doporučeními pro práci národních úřadů jaderného dozoru.

Další důležitou činností organizace je dozorová činnost při sklado-
vání, zpracování a manipulaci s radioaktivními materiály. Stěžejní čin-
ností MAAE je však inspekce provozování jaderných bloků a užívání 
radioizotopů v lékařství a různých průmyslových oborech. V současné 
době je na světě provozováno 437 jaderných bloků ve třiceti zemích.

S činností mezinárodní agentury má zkušenost i dukovanská elek-
trárna. Za dobu jejího provozu bylo agenturou provedeno několik 
inspekcí a následných kontrol. Jejich výsledky byly vždy velmi dobré.
I naše komise se stala předmětem pozornosti komisařů MAAE.

15. 4. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

V letošním školním roce osla-
vujeme 50. výročí speciálního 
školství v našem městě. Dne 1. 
září 1963 byla zřízena v budově 
zemědělské školy a pod správou 
základní devítileté školy jedna 
třída s 11 žáky, kde vyučoval pan 
Josef Kubálek, který měl tzv. kva-
lifikaci defektologickou.

Od 1. května 1965 byla škola 
osamostatněna jako dvoutřídní 
s 18 žáky a navštěvovali ji žáci 
nejen z Miroslavi, ale také z okol-
ních vesnic.

Od roku 1969 začala fungovat 
na škole tzv. družina mládeže a 

počínaje školním rokem 1974/75 
je zde devět postupných ročníků 
ve třech třídách. V roce 1988 má 
škola již 6 tříd a jedno oddělení 
družiny. Celkem se v té době ve 
škole vzdělávalo 71 žáků a učilo 
zde 10 pedagogů.

Prvního září 1992 získává naše 
škola poprvé v historii samostat-
nou budovu a my zahajujeme 
školní rok na Kostelní 16, v býva-
lé budově zemědělského učiliště. 
Máme k dispozici 6 tříd, školní 
družinu, cvičnou kuchyň, pro-
stornou dílnu, sborovnu a ředitel-
nu. Můžeme využívat také hřiště, 

které je hned za školou, a dvorek 
s cvičným pozemkem. Ve škole je 
v té době zapsáno 54 žáků. 

V roce 2001 vstupuje Speciální 
škola Miroslav do právní subjekti-
vity a jejím zřizovatelem se stává 
Jihomoravský kraj. Rozhodnutím 
zřizovatele se stává v roce 2002 
součástí naší školy také odlouče-
né pracoviště Moravský Krumlov 
- Rakšice. Tento stav trvá až do 
30. 6. 2006, kdy - jako výsledek 
politických dohod - byli žáci z to-
hoto pracoviště převedeni na ZŠ 
Moravský Krumlov - Ivančická 
jako integrované třídy.

Začala se naplňovat poslední 
kapitola samostatné školy. K 31. 
srpnu 2011 byla rozhodnutím 
zřizovatele, tedy Jihomoravského 
kraje, ukončena činnost této školy 
jako samostatného zařízení.

Naštěstí se město Miroslav 
k postiženým dětem nezacho-
valo tak macešsky jako Jiho-
moravský kraj a od 1. září 2011 
byly v Základní škole Miroslav, 
Třináctky 19 (kterou zřizuje 

město Miroslav) otevřeny dvě 
speciální třídy se sídlem v bu-
dově 1. stupně ZŠ. Kruh se tedy 
uzavřel a my jsme se vlastně 
vrátili tam, kde speciální škol-
ství v Miroslavi začínalo.

Na tuto padesátiletou pouť 
budeme vzpomínat ve středu 1. 
května 2013 od 9 do 12 hodin 
v budově 1. stupně ZŠ Miroslav. 

Zde bude připravena výstava 
fotografií, dokumentů, zázna-
mů z kroniky a také almanach
„JUBILEJNÍ ČTENÍ“, který bude 
vydán k 50. výročí speciálního 
školství v Miroslavi. V tomto 
almanachu se lze dočíst mnohem 
více podrobností nejen ze života 
této školy, o jejích žácích a uči-
telích, ale i o současnosti a snad i 
budoucnosti vzdělávání handica-
povaných dětí v Miroslavi.

 Je také připraveno setkání žáků 
a pracovníků školy, ale na tuto akci 
jsou pochopitelně srdečně zváni 
také všichni naši příznivci a přáte-
lé i ostatní zájemci z široké veřej-
nosti.     Mgr. Miloslava Růžičková

Padesát let speciálního školství v Miroslavi

§ 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. Asi před týdnem byl u mě v bytě 
proveden soupis věcí exekutorským vykonavatelem. Do soupisu byla 
zapsaná i televize, kterou mám zapůjčenou od kamaráda, jelikož stará 
televize se mi nedávno rozbila. Chtěla jsem se zeptat, jak mám já nebo 
můj známý postupovat dále, aby televizi neodvezli a neprodali. Můj 
známý mi sdělil, že je televize jeho a že si ji prostě odveze, ale myslím, 
že to nebude tak jednoduché, když byla sepsána exekutorem?

K Vašemu dotazu uvádím, že odvezení televize za současné situace 
bych Vašemu známému nedoporučoval. Jestliže byla věc sepsána soud-
ním exekutorem, je s movitou věcí zakázáno jakkoli nakládat. Jestliže 
je součástí soupisu movitých věcí nějaká cizí věc, která prokazatelně 
není povinného, je třeba podat soudnímu exekutorovi, který soupis 
provedl, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh podává vlastník 
věci a musí být podán do 30 dnů, kdy se o provedení soupisu dozvěděl. 
Opožděný návrh exekutor odmítne. Exekutor vždy vyškrtne movitou 
věc, pokud s tím souhlasí oprávněný.

V návrhu musí jinak navrhovatel doložit, že je movitá věc jeho. 
Exekutor o této žádosti musí rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhod-
nutí exekutora o vyškrtnutí movité věci ze soupisu se nelze odvolat. 
V případě zamítnutí návrhu exekutorem je poslední možnost podat 
vylučovací žalobu k exekučnímu soudu, který nařídil exekuci. Jak u 
soudního exekutora, tak u soudu však bude třeba vlastnictví věci třetí 
osobou odlišnou od povinného prokázat, a to jakýmkoliv dokladem, 
kde je uveden Váš známý jako vlastník televize, nebo je možné využít
i svědecké výpovědi, což je také důkazní prostředek. 

„Nepijeme proto, abychom upadli, 
ale proto, abychom se povznesli

„

Pod tímto mottem perského přísloví proběhl  6. ročník „ Josefského 
koštu“ v Moravském Krumlově-Rakšicích.   

V sobotu 16. března se v Orlovně Rakšice uskutečnil již 6. ročník 
Josefského koštu, který zajistil „Dobrovolný spolek Moravskokrum-
lovských a rakšických vinařů“, pod záštitou jednoty Orel Rakšice a za 
podpory města Moravský Krumlov a sponzorů. Vystavovaná vína byla 
zhodnocena degustační komisí dne 8. března pod vedením p. Václava 
Hanse z Ivančic. Celkem 45 hodnotitelů v 11 komisích zhodnotilo 480 
vzorků vín, z toho 327 vzorků bílých, 30 vzorků růžových vín a 123 
vzorků vín červených, všech známých i méně známých odrůd od drob-
ných vinařů i od velkovýrobců vína. Byla to vína z našeho regionu
i vzdálenějších vinařských oblastí.

Jako šampión - bílé víno byl subkomisí vyhodnocen Tramín červený 
ročník 2012/VH, Kyncl a syn Miroslav, šampión výstavy - červené 
víno, Svatovavřinecké ročník 2012/PS Ing. Dancinger Jan, M. Krum-
lov. Nejlepší vzorek domácího vinaře - bílé víno, Sauvignon 2012/PS 
Ludvík Jiří, M. Krumlov, nejlepší vzorek domácího vinaře - červené 
víno, Svatovavřinecké p. Ing. Dancinger Jan, který byl současně vy-
hodnocen šampionem vín červených. Nejlepší kolekce vína, Tichý 
Jaroslav, průměr pěti vystavovaných vín s bodováním 18,75 bodů,
a Znovín Znojmo se stejným bodovým ohodnocením. 

Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře. K dobré nála-
dě přispěla cimbálová muzika „Majerán“ z Blanska, občerstvení zajis-
tilo pohostinství Sport pod vedením p. Havla. Ochutnávalo se, povída-
lo se o víně a zpívalo  při cimbálu. Všichni, kdo přišli ochutnat dobrého
z široké palety odrůdového i přívlastkového vína, určitě nelitovali.

Šestý Josefský košt je možno hodnotit jako zdařilou akci nejen pro 
milovníky vína, akci pro podporu vinařství na jihu Moravy, ale i pro 
širokou veřejnost. Organizační výbor děkuje všem pěstitelům a výrob-
cům vína za jejich účast na letošním ročníku, za dodané vzorky a dále 
děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh 
celého koštu. „Znalost vína může být radostí po celý život člověka“ 
(E. Hemingway), a proto se můžeme těšit na „7. Josefský košt“.

Za DSMKR vinařů Josef Janda

Milí čtenáři, začátkem března jsme se připojili k výzvě pražské 
ZOO, která se sběrem starých nevyhovujících mobilů zapojila 
do kampaně, jejímž cílem je zrecyklovat co největší množství 
vysloužilých mobilních telefonů. První část pomoci - boty, stany, 
dalekohledy a další technické vybavení, byly již jednotce strážců
v kamerunském Djoumu poslány.
SBĚR STARÝCH MOBILŮ V IVANČICÍCH POKRAČUJE

K 15. dubnu jsme do pražské ZOO zahrady odeslali 90 použitých 
mobilů! Byly to tři balíky, dohromady vážily 9,56 kg. Nejoblíbe-
nější značka mobilů je NOKIA. Těchto telefonů se vybralo 46, 
dále pak SONY ERICSSON - 18, a SAMSUNG - 10. Krásná, leč 
nefunkční, byla véčková Nokia, v krásné kůži, dovezená až z Nor-
ska. Nebo dotykový Samsung Galaxy starý jen pár dní. Majitelka 
telefon nechtěně vyprala v pračce...

Sběrné místo zůstává - Kožená galanterie na náměstí v Ivanči-
cích. Děkuji za Váš zájem podpořit dobrou věc.   Vlaďka Frantová

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU
Název projektu: Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0004 .
V SŠDOS byl od 9. 1. 2012 do 31. 3. 2013 realizován projekt na 

podporu zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, na prevenci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání založením 
systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských 
pracovníků a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
uplatňování nových metod a forem práce při práci se žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích 
plánů pro žáky se SPV, kteří jsou zařazováni do běžných tříd. 

V rámci projektu se podařilo splnit všechny plánované aktivity, pro 
žáky se SVP jsou zavedené nové vyučovací předměty včetně zpracova-
ných studijních opor a je zaveden systém spolupráce pedagogických a po-
radenských pracovníků.     Ing. Ivana Čermáková, věcný manažer projektu

Hotel Ryšavý Vémyslice
vás od 26. dubna do 5. května 2013

zve na gastronomickou akci

GULÁŠOBRANÍ
DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT

Z NABÍDKY VYBÍRÁME:
POLÉVKA: polévka z hlívy ústřičné - 29 Kč,

SPECIALITY: 150 g guláš z klokana - 139 Kč,
150 g guláš z bizona s kukuřič. chlebem - 299 Kč,

200 g maďarský guláš - 99 Kč,
150 g  zabijačkový guláš - 69 Kč

PŘÍLOHY: bramborovo - houskový knedlík, 
bramborový knedlík, karlovarský knedlík,

jasmínová rýže, kukuřičný chléb
DEZERT: Čokoládový guláš

s kousky čerstvých jahod - 39 Kč

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73
Hotel, restaurace, vinotéka, tel: 515 323 428

Sport a wellness, tel: 515 323 400
Email: rezervace@hotelrysavy.cz

www.hotelrysavy.cz 

Nevidomí opět na rybách
V Miroslavi velmi dobře pra-

cuje místní skupina Moravského 
rybářského svazu, ve které je or-
ganizováno na 300 členů. Kromě 
Miroslavského rybníku a požární 
nádrže v Ramoši pečují příznivci 
„Petrova cechu“ také o rybník 
„Suchánek“, který byl, zejména 
brigádnickou činností, opraven. 
Rybáři zde odpracovali stovky 
brigádnických hodin. 

„Jedním z členů sdružení je 
náš nevidomý spoluobčan Pavel 
Kubíček, který je známý svou 
aktivitou a dobrými nápady. O 
jeho osudu pojednával také jeden 
z dílů pořadu „Na vlastní oči“ pod 
názvem „Topinka“. Cílem pana 
Kubíčka je vysvětlovat ostatním, 
že nevidomí jsou úplně zdraví 
lidé, kteří „pouze nevidí“,“ uvedl 
místostarosta Roman Volf.

Dalším z jeho projektů, samo-
zřejmě podporovaných vedením 

MS MRS Miroslav, je pořádání 
společných rybářských závodů, 
na kterých loví vidomí i zrako-
vě handicapovaní z celé České 
republiky. Letos se závody 
uskuteční v sobotu 4. května. Za-
hájení lovu je v 6.00 hodin, stří-
dání míst v 9.00 hodin, ukončení 
závodů je naplánováno na 13.00 
hodin. Prodej místenek bude 
probíhat od 5.00 hodin přímo 
u rybníku. Hlavním partnerem 
akce je Skupina ČEZ. 

Vítězové obou kategorií se mo-
hou těšit na hodnotné ceny. Smut-
nit nebude ani závodník, který 
uloví nejmenší rybu, protože 
dostane jako „cenu útěchy“ láhev 
skotské whisky. Pro všechny ná-
vštěvníky bude připraveno bohaté 
občerstvení (smažená ryba, uzená 
cigára, vepř na rožni). V neděli 5. 
května dopoledne bude Suchánek 
patřit mladým rybářům.      /abé/

/Moravský Krumlov/ Oblíbené 
svátky jara se na Domečku slavily 
v duchu našich tradic. Uspořádali 
jsme dvoudenní velikonoční pří-
městský tábor pro děti, které měly 
velikonoční prázdniny. Oprášili 
jsme staré tradice, čekaly nás hry 
a soutěže, bojovka s luštěním ve-
likonoční tajenky a pokladem na 
Střelnici, hledali jsme schovaná 
vajíčka na krumlovském náměstí. 
Nemohlo chybět vyrábění More-
ny, kterou jsme poté šli hodit do 
řeky, a také velikonoční dekora-
ce. Nesmíme ani zapomenout na 
vaření špenátu na zelený čtvrtek 
a pečení báječných mazanců
a velikonočního cukroví.

 V pátek 29. 3. nás čekalo turnajo-
vé dopoledne - turnaj ve vzdušném 
hokeji, stolním fotbale, sportovní 
disciplíně a také turnaj ve vybišce. 

A boj to byl veliký! Spaní ve spa-
cáku a film před spaním se líbil 
tradičně všem. Po výborném obědě 
v restauraci Marie jsme vytvářeli 
velikonoční dekorace, sádrové ku-
řátko, barvili vajíčka nebo vyráběli 
vlněnou ovečku. Děkujeme všem 
účastníkům tábora za hezkou atmo-
sféru a sportovní nasazení. Fotogra-
fie z akce najdete ve fotogalerii na 
www.domecekmk.cz

V pátek 29. 3. odpoledne od 
17. hodin vystřídaly na Domečku 
děti z tábora maminky a babičky 
s dětmi, které přišli na velikonoční 
výtvarnou dílnu. Vytvořit jste si 
mohli zápichy do květináčů a na-
zdobit vajíčka různými technika-
mi. Doufáme, že všichni účastníci 
dílničky strávili hezký sváteční 
podvečer. Těšíme se na vás na dal-
ších akcích.             Váš Domeček

Velikonoce na Domečku
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Vodní turbíny v Ivančicích
Žáci rolnické školy v Ivančicích, vedení učitelským sborem, navští-

vili dne 28. července 1899 místní tzv. panský mlýn p. Fr. Panovského. 
Jednak se měli seznámit s moderním mlýnským zařízením, postupem 
práce při mletí, a hlavně si prohlédnout stavbu nové vodní turbíny. 

Kolem roku 1875 odstranili majitelé mlýna vodní kolo a instalovali 
vodní turbinu o výkonu 45 ks. Zřejmě to byl průkopnický čin, protože 
v okolních mlýnech v té době turbiny nebyly a byly instalovány až v ob-
dobí kolem roku 1910. Turbina ve mlýně p. Panovského pracovala na 
principu Segnerova kola, které bylo vynalezeno Janem Segnerem v roce 
1750. Princip spočívá ve využití proudu vody vytékajícího ze svislé 
roury, která má v dolní části několik vodorovných ramen zahnutých 
v pravém úhlu. Tlak vytékající vody z ramen vyvolává reakci a nádobu 
roztáčí v opačném směru. Účinnost využití energie byla kolem 40 %. 

Segnerova kola byla překonána turbinami. Ve mlýnu Panovských se 
jednalo o Francisovu turbinu s vertikální hřídelí vyrobenou firmou J. 
M. Voigt ve St. Pöltenu. Ta dosahovala při průtoku 5 m3/sec výkonu asi 
115 koňských sil. Po dobu přestavby turbin byl k pohonu mlýna použit 
parní stroj o výkonu 45 ks. Na svou dobu byl, stejně jako turbina, mo-
derní. Denně mohl zpracovat 5 tun pšenice a jeden a půl vagonu žita. 
Dne 3. srpna 1904 mlýn vyhořel a byl přestavěn na elektrárnu.

V roce 1941 došlo k další výměně turbiny. Při komisionálním řízení 
31. října 1940 prohlásili zástupci města, že nemají námitek proti vý-
měně stávající staré turbiny „Francis“ za novou turbinu typu „Storek - 
Kaplan“ vyrobenou v Blansku. Nová turbina dávala 150 ks při průtoku 
8,5 m3/sec a spádu 2,8 metru. Byla zlikvidována v roce 1976.

Mlýn za kostelem - Obecní byl v roce 1898 zakoupen Bedřichem 
Drápalem. Vodní kolo bylo v roce 1905 nahrazeno vodní turbinou
o výkonu 56 ks a dle potřeby byl využit i parní stroj o výkonu 50 ks.

Stříbský mlýn zakoupili v roce 1906 manželé Marie a Kašpar Máco-
vi. Až do roku 1910 byl mlýn vybaven dvěmi vodními koly na spodní 
vodu. Kola byla vyřazena a nahrazena vodní turbínou o výkonu 80 ks. 
Později byl mlýn doplněn dvěma elektromotory po 30 ks, pro případ 
nedostatku vody v náhonu. 

V Hrubšickém mlýnu bylo do roku 1919 pět vodních kol, část jich 
byla již v nepoužitelném stavu. Proto žádal majitel mlýna p. Sobotka 
Josef o souhlas k instalaci vodní Francisovy turbiny. V následujícím 
roce byla turbina o výkonu 20 kW zprovozněna. Elektrická energie 
byla využita k pohonu mlýna a k veřejnému osvětlení Hrubšic. V roce 
1938 byl mlýn doplněn ještě druhou Francisovou turbínou. 

V současné době je ještě vodní elektrárna v Ivančicích pod Rénou, 
ve které jsou instalovány od července 2002 dvě Kaplanovy turbiny o vý-
konu 2 x 160 kW, a v bývalém Vlnatexu, ale o té informace nemáme.

Romantika vodních klapajících mlýnů v údolí řek je nenávratně pryč. 
Pokrok nelze zastavit, ale není na škodu si připomenout, že vodní kola 
byla v provozu již ve starověku. Kdo by si chtěl připomenout mlýny 
s vodním kolem, pak byl zrestaurován mlýn ve Slupi (východně od Zno-
jma) nebo v rožnovském skanzenu. Obrovský vodní mlýn býval v Jin-
dřichově Hradci, u kterého bylo v provozu 14 vodních kol.     Jiří Široký

Příroda nabízí řadu zajímavých 
možností pro pozorování svých 
zázraků po celý rok a výjimkou 
není ani zima. Jedním ze živočichů, 
jehož bohaté stopy po různých ak-
tivitách lze nejlépe sledovat právě
v zimě a předjaří, je bobr evropský.

Jak bobr vypadá a žije
Tento živočich je příbuzný ve-

verkám a je druhým největším hlo-
davcem na světě po jihoamerické 
kapybaře. Většina lidí je při prvním 
pozorování bobrů překvapena jejich 
skutečnou velikostí. Dospělí bobři 
dosahují běžně hmotnosti přes dva-
cet, vzácně i přes třicet kilogramů 
a délky, včetně typického bobřího 
plochého ocasu, hodně přes jeden 
metr. (Pro srovnání - jedná se o 
živočicha těžšího, než je srnka). 

Bobr je velký živočich, proto má 
i velké nároky na množství potravy. 
Veškerá jeho potrava je výhradně 
rostlinná! Přes léto se bobři většinou 
pasou. V zimě musí bobři čelit ne-
dostatku potravy. Hlavní podzimní 
a zimní potravou se pak stává kůra, 
lýko a tenké větve stromů. Bobři 
sice v zimě nespí, ale protože ledo-
vý krunýř na hladině vody jim může 
znemožnit vystupovat po dlouhé 
týdny na břeh, dělají si během pod-
zimu zásoby větví, které zabodávají 
do dna, a pod ledem si je pak vtahují 
do svých doupat, která mají vchody 
hluboko pod hladinou vody.

Kůra, dřevo a lýko obsahují bo-
hužel jen málo energie, a spotřeba 
dřevin bobry je tak poměrně veliká. 
Často je bobři využívají nejen jako 
potravu, ale i jako stavební mate-
riál pro stavbu hrází a tzv. „hradů“ 
tam, kde se jim nory propadají 
nebo kde je vysoká hladina pod-
zemních vod. 

Není proto divu, že bobři za pod-
zim a v zimě pokácí někdy až desít-
ky stromů, což může vést k dojmu, 
že bobrů musí být na jednom místě 
velké množství. Ve skutečnosti má 
takovou „paseku“ na svědomí jedi-
ná bobří rodina, ve které zpravidla 
žije pouze od čtyř do osmi zvířat. 
Vedle rodičovského páru jsou sou-
částí rodiny i mláďata z posledních 
dvou let, která se o sebe ještě sama 
nedokáží postarat. 

Historie bobra v Evropě
Není to tak dávno, kdy byl pro 

nás bobr symbolem knížek o indi-
ánech nebo, již jen jako symbol, 
bobříkem z knížek Jaroslava Fo-
glara. Bobr evropský byl vyhuben 
téměř úplně a jeho jediného žijící-
ho příbuzného (bobra kanadského) 
ze Severní Ameriky potkal na 
východním pobřeží USA a Kanady 
podobný osud. 

Bobři, jejichž počet na celém 
evropském kontinentu původně do-
sahoval jistě mnoha milionů nebo 
možná i desítek milionů, žili v Ev-
ropě prakticky ve všech oblastech, 
kde byly stromy. Postupně byli 
člověkem vytlačování a nakonec 
téměř zcela vyhubeni. Začátkem 
dvacátého století zbývalo v Evropě 
dohromady kolem 2-3 tisíc bobrů. 

Důvodem všeobecného vybíjení 
bobrů byla jejich kvalitní kožešina 
i chutné maso, později samotná 

srst na plstěné klobouky a obsah 
bobřích pachových žláz - tzv. cas-
toreum (bobří stroj), které se hojně 
používalo při výrobě parfémů i pro 
léčení. Tyto žlázy obsahují koncen-
trované látky z kůry vrb a topolů, 
zejména kyselinu salicilovou - tedy 
stejnou základní účinnou látku, jaká 
je v synteticky vyráběném aspirinu.

V některých případech, zejména 
v rybničních oblastech, byly důvo-

dy zabíjení bobrů velmi prozaické. 
Bobři si v březích rybníků dokáží 
hrabat nory až několik metrů dlouhé 
a majitelé rybníků měli pochopitelně 
zájem hráze před bobry ochránit.

Bobr na Jihlavě, Oslavě
a Rokytné
První „novodobí“ bobři byli 

pozorováni na jižní Moravě na 
přelomu sedmdesátých a osmde-
sátých let dvacátého století, kam se 
šířili z Rakouska. Řeky Morava a 
Dyje, obklopené lužními lesy, jsou 
pro bobry výbornými migračními 
cestami a bobři již v devadesátých 
letech zcela obsadili území v okolí 
Novomlýnských nádrží. Po roce 
2000 pak pokračovalo osídlování 
břehů Jihlavy dále proti proudu 
a během deseti let vznikly bobří 
kolonie na mnoha místech podél 
Jihlavy, Oslavy i Rokytné. Zajíma-
vé je, že bobři přitom byli schopni 
překonat i dvě vysoké hráze vod-
ních děl Mohelno a Dalešice. Bylo 
to především díky tomu, že obě 
nádrže se nacházejí téměř mimo 
zástavbu a zvířata je mohou obejít 
okolními lesními porosty. 

V bezprostředním okolí Ivančic 
pochází první spolehlivě doložená 
pozorování trvale usídlených bob-
řích rodin z let 2004 (Oslava mezi 
Ivančicemi a Oslavany) a 2005 
(Jihlava u Alexovic). Ve všeobec-
nou známost mezi širokou veřej-
ností pak vešla přítomnost bobrů 
u Ivančic po osídlení úseku Jihlavy 
nad Stříbským mlýnem, kde jsou 
bobři od roku 2007. Bobři osídlili 
i Rokytnou. Nejdříve sice úseky 
výše proti proudu, ale od roku 2012 
žijí i nedaleko soutoku s Jihlavou. 

 Ochrana bobra v Evropě
Ochranou mizejících bobrů se 

začali zabývat nejdříve v Němec-
ku koncem devatenáctého století. 
Po první světové válce se snahy 
o jejich záchranu rozšířily i do 
Skandinávie, Francie a tehdejšího 

Sovětského svazu. Po druhé světo-
vé válce začali postupně vysazovat 
bobry zpět na ztracená území v Pol-
sku, Německu, Rakousku, Holand-
sku, Francii, Švýcarsku a v mnoha 
dalších zemích. Česká republika se 
k těmto aktivitám připojila v letech 
1991 a 1992 vysazením dvaceti 
bobrů na řece Moravě u Olomouce. 
To už na jižní Moravě žili téměř 
deset let bobři, kteří se sem šířili 

proti proudu Moravy z Rakouska. 
Ve stejné době přišla na Děčínsko 
první zvířata po Labi a do Českého 
lesa se po odstranění „železné opo-
ny“ začali šířit bobři z Bavorska.

„Škody“ způsobené bobrem
Bobry pokácené stromy kolem 

řek máme tendenci vnímat jako ško-
du. Naučili jsme se za dlouhá léta, 
že každého stromu, který neskácíme 
pro svou vlastní potřebu, je „škoda“. 
Samozřejmě, že bobří kácení v hos-
podářském porostu je škoda a dřevo 
z něj nám jednou může chybět. Ale 
bobři v naprosté většině kácejí vrby, 
olše a topoly podél říčních břehů, 
které pro nás nemají větší cenu než 
jako palivové dříví. 

Zkuste množství stromů zkáce-
ných bobry porovnat s množstvím 
dřevin, které vykácí správci toků, 
aby zachovali průtočný profil na 
řekách. Kolik dřevin každoročně 
vykácejí správci silnic, aby se řidiči, 
kteří nedodržují rychlost, nezabili o 
kmen stromu? Nebo kolik jich vyká-
cejí provozovatelé elektrických sítí, 

aby nedošlo ke zkratům a ztrátám 
pod vedením vysokého napětí? 

Bobra tedy nemůžeme obviňovat 
z nějakého „kradení“ dřeva a škod 
na lesních ekosystémech, protože 
bobr je jejich přirozenou součástí. 

V případě, že skutečně potřebu-
jeme zachovat výšku vodní hla-
diny, ochránit vodohospodářskou 
stavbu či preventivně chránit kon-
krétní lesní porost nebo významné 
stromy, vždy lze nalézt pro danou 
lokalitu nějaké řešení. 

Škody působené bobrem máme 
tendenci přeceňovat. Hlavním dů-
vodem je především skutečnost, 
že o každé „problémové“ lokalitě 
(tedy takové, kde dochází ke střetu 
zájmů člověka se zájmy bobra) se 
dobře ví, zatímco místa, na kterých 
žádné konflikty nenastávají, unika-
jí pozornosti. Z dosud provedených 
průzkumů na Moravě vyplynulo, 
že problémových lokalit je méně 
než 10 %. Jinak řečeno, na 9 bob-
řích rodin, které nikomu nevadí 
a neškodí, připadá jedna rodina, 
která svými aktivitami vytváří 
problém, jenž by bylo vhodné 
dlouhodobě řešit. Naštěstí existuje 
dost možností, jak ochránit zájmy 
člověka a přitom zachovat výskyt 
bobrů na jeho území. 

Význam bobra pro člověka
a přírodu
V přírodě, tedy v přirozených, člo-

věkem nedotčených podmínkách, má 
bobr mimořádný význam pro zvyšo-
vání druhové rozmanitosti mokřadů a 
břehů řek i jezer. Mrtvá dřevní hmota 
pokácených stromů hostí řadu druhů 
hmyzu, houby a mechy. Rozkládající 
se dřevo vrací do koloběhu látek lesa 
cenné živiny a poskytuje energii 
rozkladným procesům a druhům na 
ně vázaným. Bobří hráze vytvářejí 
drobné vodní plochy, které se stávají 
trdlištěm ryb, vhodným místem pro 
larvy vodního hmyzu a pro roz-
množování obojživelníků i vodních 
ptáků. Bobří jezera zachycují spla-
venou lesní půdu i živiny. Vzhledem 
k rozsahu bobřích aktivit je vliv 
tohoto zvířete skutečně mimořádně 
významný a měli bychom jej vní-
mat jako nedílnou součást přírody.

RNDr. Vlastimila Kostana,
Mgr. Jana Laciná

Bobr evropský – náš staronový soused

II. IVANČICKÉ
BOBŘÍ ODPOLEDNE

Přišel bobr, přišel k nám, nepozván a nevítán.
Zakousl se do stromu, máme čekat pohromu?

Kde: Stříbský mlýn u Ivančic
Kdy: sobota 27. 4. 2013 od 14 hodin

Sraz v galerii Stříbský mlýn, kde si řekneme pár slov
na úvod, a pak vyrazíme k řece Jihlavě a pokusíme se

spatřit bobra na vlastní oči!
Pro nejmenší bude připraven „bobří“ tvořivý koutek!

Vážné i veselé povídání o staronovém obyvateli našich řek,
s ukázkami stop bobřích aktivit, jejich vysvětlením

a odpověďmi na celou řadu otázek:
Žere bobr ryby? Proč staví hráze? Může zničit naše lesy?

Kolik je u nás bobrů? …atd. atd.  
K účasti vás srdečně zvou organizátoři:
CONBIOS, s. r. o. (www.conbios.eu),

galerie Stříbský mlýn (www.stribskymlyn.cz) a bobři 

U řeky Oslavy v Ivančicích                                                       foto: autor

V pátek  26. dubna proběhne
v areálu zábavního parku zaha-
jovací akce sezony ART INDU-
STRIAL - výstava dobových 
fotografií v prostorách zrekon-
struované těžní věže KUKLA. 
Na akci s bohatým doprovodným 
programem srdečně zveme širo-
kou veřejnost.

Od 27. 4. 2013  do 30. 6. 2013 
bude již zábavný park PERMO-
NIUM otevřen každý víkend od 
10,00 do 18,00 hodin. Od 1. 7. 
2013 do 30. 8. 2013 se k nám 
můžete přijít pobavit a užit si zá-
bavu každý den od 9,00 do 19,00 
hodin. V měsíci září a říjnu bude 
otvírací doba pouze o víkendech.

V průběhu sezony připravuje-
me několik mimořádných akcí:

» STRAŠIDLA V PERMO-
NIU (22. 6. od 19,00 do 24,00 
hodin) - Svatojánská noc - in-

teraktivní hra Magic Permon po 
tmě. Návštěvníci se mimo jiné 
setkají se strašidly a mohou také 
nahlédnout do sněmu permoníků.  
Občerstvení zajištěno v kavárně
v těžní věži a v hornické kantýně.

» OPEN PÁRTY POD VĚŽÍ 
(24. 8. od 20,00 do 03,00 hodin) 
- Bartolomějská noc, kdy návštěv-

níky čeká hudba, tanec, míchané 
drinky, koktejly pod širým nebem. 
Občerstvení zajištěno formou gri-
lování, dále pak v kavárně v těžní 
věži a v hornické kantýně.

» PERMON CUP (19. 10. od 
13,00 do 20,00 hodin) - návštěv-
níci se mohou těšit na 2. ročník 
sportovních  soutěží, zahrnující 

interaktivní hru Magic Permon 
i  štafetový běh, který startuje na 
zámku v Oslavanech. K uspoko-
jení chuťových buněk je připra-
veno sele na rožni.

» POSLEDNÍ LEČ V PER-
MONIU (30. 11. od 17,00 do 
20,00 hodin) - pochutnáte si na 
zvěřinových hodech a osobitou 
atmosféru podtrhne  vystoupení 
hudebního souboru  s vánoční 
tématikou. Občerstvení dále za-
jištěno v kavárně v těžní věži.

Rodinám s dětmi, dospívající 
mládeži i dospělým tak areál 
KUKLA - PERMONIUM nabízí 
poznání, zábavu i adrenalinové 
zážitky spojené s historií těžby 
černého uhlí v regionu.

Těšíme se na vaši návštěvu a 
věříme, že využijete naše široké 
spektrum nabízených služeb.

Váš Permonium Team

OSLAVANSKÉ PERMONIUM - zábavní park s příběhem
PRAMEN ŽIVOTA

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

• 23. 4. od 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA
„O VLIVU POČÍTAČŮ A MOBILŮ NA NAŠE ZDRAVÍ.“ 

Cenné rady o elektrosmogu a o tom, jak se můžeme chránit.
Přednáší kapacita v tomto oboru pan Petr Makeš. Vstupné 200 Kč. 

28. 4. - PARTNERSKÉ KONSTELACE
Seminář zaměřený na to, co v nás volá o pozornost a tím nás odvrací 
od partnerského vztahu nebo ovlivňuje to, jak jej prožíváme. Seminář je 
určen pro každého, kdo hledá změnu v oblasti partnerství, vnitřní smíření 
s otcem, matkou nebo předchozími partnery, vyrovnání se se smrtí blízké 
osoby, včetně potratů, kdo se setkal s nevěrou, kdo hledá rovnováhu 
mezi dáváním a přijímáním, má děti ze současného či předchozího 
vztahu a hledá k nim cestu, kdo by rád porozuměl principu zrcadlení ve 

vztahu. Cena je 1.200 Kč, průvodkyní je Petra Priti Rechová.

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

V dubnu probíhá v čajovně
PRODEJNÍ VÝSTAVA MANDAL LUCIE KOPECKÉ.

PRAMEN ŽIVOTA (ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE)
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve k posezení.

Využijte slevového kuponu

SLEVA NA ČAJ 10 Kč
PLATNOST KUPONU DO 30. DUBNA 2013#

MVE - Ivančice pod Rénou
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FIRMA
MIČÁNEK

Vedrovice č. 98
nabízí:

» zateplování RD a budov
» rekonstrukce byt. jader
» obklady koupelen
» pokládka dlažeb
» montáž sádrokartonů
» výstavba krbů
» zámečnické práce 

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

Firma GODY s.r.o.
vodoinstalatérství

topenářství
Nabízí poradenskou a montážní

činnost v těchto oborech:
•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   fotovoltaické elektrárny
    pro rodinné domy
•   domácí úpravny vody
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

Izolace Jan Prustoměrský
Naše firma zajišťuje aplikaci 

hydroizolačních foliových systé-
mů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkor-
plan, ze kterých provádí komplet-
ní řešení hydroizolací včetně s tím 
spojených klempířských prací. Se 
zárukou na práci 10 let.

Izolace plochých střech - jed-
ná se o aplikaci hydroizolačních 
folií ve střešních pláštích budov 
s plochou nebo šikmou střechou 
na stavbách obytných, veřej-
ných, správních, průmyslových, 
sportovních apod. Vhodná je pro 
všechna konstrukční řešení střech, 
tj. pro střechy s tepelně izolační 
vrstvou pod i nad krytinou, sklo-
nité i bezespádové a pro střechy 
nepochůzné, pochůzné, pojížděné, 
s násypem kameniva nebo zeminy, 
se zahradní úpravou, zavodněné 
apod. Střešní folie může být kla-
dena na všechny běžné podklady 
(beton, betonové prefabrikáty, 
plech, dřevo, pěnový polystyren, 
minerálně vláknité desky, asfalt, 
apod.) Izolace je určena i na re-
konstrukci starších povrchů bez 
jejich nákladných odstranění. 

Izolace spodních staveb - izo-
lační systém je určen pro izo-
lační povlaky staveb proti zemní 
vlhkosti, podpovrchové a tlakové 
podzemní vodě, proti pronikání 
ropných produktů do spodních 
vod. Řešení hydroizolace základo-
vých desek, svislých stěn, odpad-
ních jímek, šachet, zemědělských 
staveb, sklady ropných produktů. 
Izolace zároveň tvoří protiradono-
vou ochrannou bariéru.

Izolace teras a balkonů - hyd-
roizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izo-
lace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izo-
lace vrchní pochůznou střešní folií.

Izolace jezírek - folie je určena 
k vykládání zahradních jezírek, 
izolaci rybníčků, požárních 
nádrží, drobných vodních rezer-
voárů, zavlažovacích nádrží a po-

dobně. Folie má výbornou 
průtažnost, je přizpůsobivá čle-
nitosti podkladu a odolná proti 
prorůstání kořínků rostlin.

Izolace bazénů - je určena pro 
vrchní pohledovou vrstvu bazénů 
soukromých i veřejných, vnitř-
ních i venkovních, všech tvarů a 
velikostí včetně vyvaření přístu-
pových schodů do bazénu.

Folie je možno pokládat na 
staré i nové základové konstruk-
ce bazénů, jako je beton, zdivo, 
ocelové desky, dřevo, lamináty. 
Bazény provádíme s kompletní 
dodávkou bazénové technologie, 
vč. zastřešení. Spolupracujeme 
se zákazníky na jednotlivých 
stavbách při řešení detailů, při 
zajišťování veškerého materiálu 
a při řešení technologie poklád-
ky hydroizolace v počátku
a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace
či o případnou spolupráci nás kontaktujte

na tel. čísle: 605 153 504, nebo na e-mailové
adrese: janprustomersky@seznam.cz

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
VÝSUVNÁ MARKÝZA

Byt v Neslovicích

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

9.900 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

ZAHRADNICTVÍ V POLÁNCE

otevřeno: PO-SO od 8:00 do 19:00 hodin
Tel.: 515 336 413  •  606 406 060

www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

JAROSLAVA BURŠÍKOVÁ pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU
BALKONOVÝCH KVĚTIN
od 1. do 8. května 2013

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

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN
• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény

Špičkový materiál,
životnost až 50 let.

Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

REALIZACE
STAVEB

od A do Z
Palackého nám. 8
664 91  IVANČICE
tel.: 774 744 698

603 744 695
e-mail: zi-stav@seznam.cz

www.Zi-stav.cz

PRODEJNA STAVEBNIN
A DOMÁCÍCH POTŘEB

Radniční 6, 671 72 Miroslav, tel./fax: 515 333 343, belin@belin.cz

SLAVÍME DVACET LET !!!
SLEDUJTE NÁŠ LETÁK PLATNÝ DO 29. DUBNA !
Z LETÁKOVÉ NABÍDKY VYBÍRÁME:
Cement ČM Mokrá 32,5    228,- Kč/q
Vata Dekwool G039 / 160 mm  79,90 Kč/m2

Dlažba zámková Best 60 mm šedá  149,- Kč/m2

Kry�na KM Beta Elegant cihlová  169,- Kč/m2

Vlnitý plech trapez T18 pozink + lak 114x200 cm 249,- Kč/ks
Bednící tvárnice 30/50/25 cm  25,90 Kč/ks

Každý odevzdaný anketní lístek nebo nákup
nad 2.000 Kč bude odměněn luxusní osuškou.

STAVEBNINY,

JAK MAJÍ BÝT

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Pouze se Stavebními veletrhy Brno, které přináší ucelenou prezentaci všech 
oborů stavebnictví a technického zařízení budov, a souběžně konaným 
Mezinárodním veletrhem nábytku a interiérového designu MOBITEX, 
návštěvníci kompletně postaví a vybaví svůj byt či dům. Letošnímu ročníku 
vládne stále aktuální problematika úspor energií a možnosti jejich financování.

23.
až 27.
duben
2013
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Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

Křovinořezy a ostatní stroje
se slevami až 2.600 Kč.
Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2013,
nebo do vyprodání zásob.

NEJVĚTŠÍ MÍCHACÍ CENTRUM
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

MÍCHÁME: FASÁDY, OMÍTKOVINY,
INTERIÉROVÉ A SYNTETICKÉ BARVY

NA MÍCHANÉ BARVY
DO KONCE KVĚTNA 2013 -10%

NABÍDKA KORÁLKŮ A BIŽUTERIE ROZŠÍŘENA O KREATIVNÍ TVORBU
(sádrové odlitky a formy, zažehlovací korálky, pls�, modelovací hmoty, 

www.makovicky.czMoravský Krumlov, Zámecká 26
tel.: 530 330 015, 603 258 947
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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 “

Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 20 a 22 

Dům č. p. 20 (10/I) obývala nejpozději od r. 1932 Ida Schwarzová, 
žena židovského původu. Před ní prováděl naposledy stavební úpravy 
domu bývalý majitel Michael Tandler, jehož přítomnost v domě je dolo-
žena mezi lety 1888 a 1893. Domovní seznam z r. 1938 chybí. Za války 
v domě sídlila firma stavitele Arthura Potschky, který zde měl i stolař-
skou dílnu. Po dobu války zde nikdo nebydlel. Poté byl jako konfiskát 
obsazen prostřednictvím Fondu nár. obnovy rodinou Valešovou, která jej 
vlastnila do r. 2012. Noví majitelé z domu ponechali pouze čelní stěnu.  

V č. p. 22 (11/I) se nacházela ve 30. letech galanterie a prodejna 
klobouků Jana Zwedlera (roč. 1857). V r. 1938 zde bydlela už pouze 
vdova Antonie Zwedlerová, která stále provozovala rodinnou živnost a 
přečkala válku v M. Krumlově. Narodila se v r. 1858 v Olbramkostelu 
a do M. Krumlova přišla v r. 1889. Měli děti Marii (nar. 1884), Albínu 
(nar. 1886), Františka (nar. 1888), Jana (nar. 1891), Hermínu (nar. 1894) 
a Melanii (nar. 1900). V domě s ní v r. 1938 nebydlel nikdo z rodiny, 
ale pouze podnájemníci. Byli jimi Makešovi a Staří. Ladislav Makeš 
(nar. 1900 v Heřmanicích) byl aktivním četnickým strážmistrem a se 
ženou Boženou (nar. 1909 v Radkově, okr. Dačice) a dcerou Boženou 
(nar. 1934 v Brně) v M. Krumlově začali bydlet od r. 1933. Alois Starý 
(nar. 1881 ve Vilémovicích, okr. Boskovice) byl poštovním kontrolorem, 
jeho žena Josefa (nar. 1910 v Jedovnici, okr. Boskovice) byla ženou v 
domácnosti. Rodina žila v M. Krumlově od r. 1937. Za války zde bydlel 
celník Dreyer se ženou a dvěma syny. Koncem války narukoval, zbylá 
rodina odešla z města ještě před květnem 1945. Poté se v domě jako 
konfiskátu vystřídalo několik nájemců. Mezi lety 1949 a 1950 zde bylo 
zřízeno lahůdkářství a prodejna masa Richarda Krpaty z Trstěnic. Ná-
sledně v r. 1951 zde byla otevřena prodejna n. p. Sklo a porcelán, který 
byl v r. 1953 začleněn do LSD Jednota. Mezi lety 1957 a 1960 zde byla 
ve dvoře provizorní kancelář Domovní správy. Od r. 1976 zde byla nou-
zově umístěna drogérie LSD Jednota, po výstavbě obchodního domu již 
nastálo partiové zboží Jednoty. Po r. 1989 v domě vzniklo knihkupectví 
Stanislava Trefila. To skončilo svou činnost k 31. 3. 2013. Nyní je zde 
„Bazárek“, komisní prodej s obuví, knihami a pracovními oděvy.      

Následující domy jsou dnes součástí hotelu Epopej č. p. 27. Až na 
č. p. 12/I byly odklizeny po bombardování a na jejich parcelách byl 
prodloužen hostinec U Procházků. V r. 1979 zde vznikl po rekonstrukci 
hotelu vstup do společenského sálu, bar a salonek. Vstup do sálu byl v r. 
2008 přestavěn na obchod a do r. 2011 zde byl second hand. Následují-
cího roku zde na pár měsíců fungovala maloprodejna potravin. Nyní je 
obchod prázdný. Blíže křižovatky byl přestavěn salonek a v r. 2001 zde 
nakrátko byla pivnice, v letech 2005 či 2006 zde vznikla prodejna oděvů 
A. Centrum, která je zde dodnes.

Č. p. 12/I patřilo sestrám Böhmovým. Šlo o nízký dům se 3 okny a 
kulatým vraty. Anna se narodila v r. 1864 v M. Krumlově a vedla polní 
hospodářství. Antonie se narodila v r. 1870 rovněž v M. Krumlově a 
starala se o domácnost. Obě ženy byly svobodné. Za války s nimi bydlel 
i jejich bratr, který se přistěhoval z Vídně. Ženy byly po válce odsunuty 
a do r. 1950 zde žila rodina obuvníka Adolfa Rémiše. Následně byla 
jeho živnost začleněna pod n. p. Snaha. Dům byl zbořen těsně před 
rekonstrukcí hotelu. 

Vedle domu Böhmových se nacházelo č. p. 13/I. Ve 20. století bylo 
rozděleno hned na několik obchodů. V prvních z nich byl ve 30. letech 
nájemníkem Josef Svoboda (nar. 1892), holič a kadeřník. V domě s rodi-
nou nebydlel. Od r. 1939 přesunul svou živnost jinam.

Vedlejší obchod měl v nájmu Karel Zink (nar. 1903), stavební a ga-
lanterní klempíř. Klempířské řemeslo se u nich předávalo po generace. 
Jmenovitě on je zde doložen od roku 1932. Jelikož však jeho živnost 
spíše skomírala, živil se pak jako poštovní doručovatel pro Dobřínsko a 
okolí. Těsně před válkou byl domek adaptován na dva obchody, z nichž 
původní spodní klempířství již bylo uprázdněné, a ve druhém se měl 
snad načas nacházet obchod Štěpána Procházky. Vedle tohoto dvojob-
chodu se nacházel průjezd do dvora hostince, kde byly konírny, lednice, 
sklad a garáže.    

Poslední obchod bylo 
železářství Karla Chlustiny 
(nar. 1901 v Hořovicích). 
Působil ve městě od r. 1927. 
Bydlel zde s manželkou 
Olgou (nar. 1893 v Brně). 
Chlustinovi jsou v tomto 
domě doloženi nejpozději 
od r. 1933. Provozovali 
koloniál s prodejnou olejů 
do aut, benzinu, střelného 
prachu a loveckých potřeb 
a železářského zboží. V 
obchodě si vydržovali ob-
chodní příručí (např. Jan 
Hlaváč z Rokytné a La-
dislav Vokurek z Rakšic). 
Jejich živnost fungovala do 
přelomu let 1938/1939, kdy 
odešli do Kojetína. Počát-
kem války byl tento obchod 
přebudován na kulečníko-
vou místnost hostince. 

Základní prameny:
MZA, D9, MOR 

140118250; SOkA Zno-
jmo, 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 plánování MěÚ 
Moravský Krumlov

    Mgr. Hana Prymusová

 Bylo-nebylo, ale spíše bylo, 
než nebylo. Tak nějak začínala po-
hádka od Jana Wericha. Nechce-
me psát pohádky, ty vždy skončily 
šťastně, ale chceme připomenout 
120. výročí ivančického muzea, 
které takové štěstí nemělo.

Ivančické muzeum patří k nej-
starším moravským muzeím. Na 
počátku 19. století existovala 
na Moravě jen tři česká muzea 
v Olomouci, Valašském Meziříčí 
a v Brně, zatímco v ostatních 
městech byla muzea německá. 
Významným impulsem pro vývoj 
muzejnictví v českých zemích se 
stala úspěšná Jubilejní výstava 
v roce 1891 v Praze, která pod-
nítila národopisný zájem také 
v jiných městech. Téměř v 50. 
moravských městech a obcích se 
usilovně sbíraly památky a mate-
riál s cílem je použít pro výstavy 
a dále uchovat v muzeích. Zalo-
žení muzea se nakonec podařilo 
jen v několika málo případech a 
další potíže nastaly s udržením je-
jich provozu po opadnutí dřívější 
sběratelské a výstavní aktivity. 
Prvním zdařilým pokusem bylo 
založení muzea v Ivančicích.

 Ivančice v té době byly malým 
městem (4466 obyvatel), podle ve-
likosti až 42. městem na Moravě), 
vyznačovaly se však čilým spo-
lečenským a kulturním životem. 
Působila zde řada českých spolků, 
které svou činností bojovaly proti 
neustálé germanizačním snahám 
malé, ale hospodářsky významné 
skupině německých obyvatel.

Po přednášce Jindřicha Vá-
chy ve čtenářském spolku bylo 
rozhodnuto vytvořit v Ivančicích 
národopisný odbor, který by 
spolupracoval na přípravě účasti 
na výstavě v Praze, ale zároveň 
podnítil myšlenku na vybudování 
místního muzea.

Dne 30. dubna 1892 se vytvořil 
prozatímní výbor. Předsedou se 
stal ředitel místní hospodářské 
školy Jan Vrba, ale jeho sku-
tečnou duší byl odborný učitel 
měšťanské školy Josef Vávra 
ve funkci jednatele. Také ostatní 
členové výboru byli v Ivančicích 
dobře známí a většinou působili 
i v dalších spolcích. Bylo vytvo-
řeno několik pracovních odborů. 
Prozatímní výbor se snažil svou 
činnost rozšířit a připravoval 
založení muzejního spolku. Na 
schůzi 3. října 1892 přijal návrh 
stanov, které vypracoval Jindřich 
Vácha, a o dva měsíce později - 6. 
prosince 1892 - schválilo stanovy 
„Muzejního spolku v Ivančicích“ 
také moravské místodržitelství.

Ustavující valná hromada 
muzejního spolku se konala 26. 
února 1893. Prvním zakládajícím 
členem s příspěvkem 20 zlatých se 
stal ivančický rodák Beneš Metod 
Kulda, tehdy kanovník vyšehrad-
ské kapituly v Praze. Pokladní 
kniha také zaznamenala i první 
dar ve výši 30 zlatých věnovaný 
ivančickými akademiky z výtěžku 
jejich divadelního představení. 
Muzejní spolek měl při svém zalo-
žení 55 řádných členů, navázal na 
práci prozatímního výboru a dále 
ji rozvíjel. Práce ve spolku se také 
aktivně zúčastnil tehdejší starosta 
města, bývalý ředitel slepeckého 
ústavu v Brně Jan Schwarz.

Slavnostní otevření „Městské-
ho muzea v Ivančicích“ se konalo 
10. června 1894. Kromě vlastních 
sbírek vystavilo muzeum i před-
měty zapůjčené jednotlivci i or-
ganizacemi pro neuskutečněnou 

národopisnou výstavu v Ivanči-
cích, kterou tak zpřístupnění mu-
zea alespoň částečně nahradilo.

V roce 1895 se muzejní spolek 
zúčastnil kolekcí exponátů - pře-
devším památek významného 
hrnčířského cechu - pražské náro-
dopisné výstavy v Praze. Za svou 
účast obdržel (stejně jako správce 
muzea Josef Vávra) bronzovou 
pamětní medaili.

Zakrátko se však vyskytly 
těžkosti, které dokonce ohrozily 
činnost muzea. Místnost určená 
pro sbírky nevyhovovala, sbírky 
se v následující letech několikrát 
přemísťovaly. Také ve výboru 
došlo k neshodám, které dokon-
ce vedly k dočasnému odchodu 
Josefa Vávry i jeho několika 
spolupracovníků. Po uklidnění 
situace se činnost zase rozběhla a 
počet darů do muzea se zvyšoval.

V roce 1898 se podařilo od 
městské rady získat dvě vhodné 
místnosti a sbírky mohly být opět 
zpřístupněny. Počet předmětů ve 
sbírkách překročil na přelomu sto-
letí 1000 kusů. V roce 1905 mělo 
muzeum podle úřední statistiky 
1561 registrovaných předmětů.

Ivančické muzeum se stávalo 
známým v Českých zemích a 
mezi návštěvníky jsou zazna-
menáni např. cestovatel dr. 
Emil Holub, Leoš Janáček, Jiří 
Mahen, Jaroslav Vojta a samo-
zřejmě Alfons Mucha. Rozvoj 
muzea umožnila velká obětavost 
a nevelké skupiny ivančických 
občanů, mezi kterými dominuje 
osobnost Josefa Vávry (od 1898 
ředitele měšťanské školy), který 
v muzeu působil v různých funk-
cích až do své smrti v roce 1936. 
K jeho spolupracovníkům v první 
etapě budování muzea patřili pře-
devším učitelé - Ladislav Vašek 
(bratr básníka Petra Bezruče), 
František Charvát, Hynek Bím,
a z ostatních dr. František Fischer, 
mistr Alois Schildberger a mezi 
obětavými muzejními pracovníky 
nechyběly ani ženy: Marie Char-
vátová, Františka Goldmannová, 
Anna Svobodová a další. 

Existence muzea byla umožně-
na hlavně podporou městské sprá-
vy, Občanské záložny a z příjmu 
z ročních členských příspěvků. 
Velice záslužný čin muzea v ro-
ce 1906 bylo vydání vlastivědné 
monografie „Ivančice“, kterou 
napsal přední moravský badatel 
Augustin Kratochvíl. Jednalo o 
velmi hodnotnou a dodnes ceně-
nou vlastivědnou publikaci.

Slibně se rozvíjející činnost 
nemohla zastavit ani světová 
válka. Práce spolku sice poně-
kud stagnovala, ale po válce se 

rozběhla naplno. Ve dvacátých a 
třicátých letech patřilo ivančické 
muzeum k nejaktivnějším mo-
ravským muzeím. Od roku 1926 
až do 1948 muzeum každoročně 
vydávalo ročenky s odbornými 
články, uvádělo nové přírůstky a 
sponzory muzea. Zásluhou mu-
zejního spolku byl Ve sboru po-
staven pomník Jana Blahoslava a 
na domy význačných rodáků byly 
umístěny pamětní desky. Kolem 
roku 1936 mělo muzeum ve sbír-
kách přes 6000 inventárních čísel 
uložených v pěti místnostech. Po 
smrti Josefa Vávry se v roce 1936 
stal předsedou spolu a správcem 
muzea Ladislav Vašek, dlouhole-
tý spolupracovník Josefa Vávry, 
spoluzakladatel muzea. V roce 
1938 předal muzejní spolek své 
sbírky městu. Muzejní sbírky tak 
právně změnily majitele, ze spol-
kového se staly veřejným majet-
kem, ale na praktické činnosti se 
nic nezměnilo.

Léta nacistické okupace pře-
čkalo muzeum bez větších potíží. 
Byla připravena brožura „50 let 
muzejního spolku a městského 
muzea v Ivančicích“, ale vyšla 
až po osvobození. Téměř šedesá-
tiletá záslužná činnost muzejního 
spolu skončila v roce 1951, kdy 
se na pokyn ONV spolek rozešel 
a správy muzea se ujala muzejní 
komise MNV v Ivančicích, v níž 
pracovalo několik předních členů 
bývalého spolku. Správcem mu-
zea byl jmenován poslední před-
seda spolku Miloš Navrátil. 

Skončila dobrovolná činnost 
většiny členů. Zánik muzejního 

spolku, provázený ztrátou zájmu 
řady jeho členů, nedostatečné per-
sonální obsazení a přemísťování 
sbírek pro dlouhodobé stavební 
úpravy - to vše se negativně pro-
jevilo na činnosti muzea. Teprve 
koncem padesátých let dochází, 
po získání vhodné místnosti, k jis-
tému zlepšení, které se projevilo 
především na výstavní činnosti 
čerpající z vlastních fondů.

Období stagnace končí až 
v roce 1962, kdy nastoupila jako 
ředitelka prof. Olga Uhrová, 
dcera zakladatele muzea Josefa 
Vávry. Příchod odborně kvali-
fikované síly, navíc ještě úzce 
spjaté s tradicemi muzejní práce 
v Ivančicích a důkladně seznáme-
né s muzejním materiálem, zna-
menal skutečný obrat k lepšímu. 
Pamětníci si jistě vzpomenou na 
řadu přednášek a článků o historii 
Ivančic, tehdejší školáci na kaž-
doroční návštěvy muzea.

V polovině šedesátých let do-
chází k k organizačním změnám. 
V roce 1965 se ivančické muzeum 
přeměnilo na okresní muzeum pro 
okres Brno-venkov s pobočkami 
ve Šlapanicích, Tišnově, Židlo-
chovicích a památkovým objek-
tem Mohylou míru. Ředitelkou 
okresního muzea byla jmenována 
dr. Alena Houšťová. Za jejího 
působení došlo k řešení problémů 
s nedostatkem místa pro sbírky 
i výstavní plochou. Kolem let 
1972-74 byla pro potřeby muzea 
přestavěna budova ve spodní části 
nádvoří dnešního MÚ a tam byly 
postupně nastěhovány sbírky. 
Výstavy byly pořádány v přízem-
ní místnosti vlevo při vstupu do 
vestibulu budovy MÚ.

Sbírkový fond v té době měl 
asi 10000 předmětů a obsaho-
val hodnotné celky. Zvláště je 
knihovna s cennými exempláři 
starých tisků, sbírky keramiky 
- zejména památek hrnčířského 
cechu, a další předměty místní 
řemeslné výroby dokumentují 
historický vývoj města a okolí.

Naše informace ukončíme 
tímto obdobím. Další organizační 
změny, negativní pro Ivančice, až 
po přemístění většiny sbírek do 
Rajhradu a Oslavan budou popsá-
ny v samostatném článku.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Ivančický 

zpravodaj č. č. 7/2004 • Kolektiv 
autorů: Ivančice, dějiny města • 
Brožura: 80 let muzea v Ivančicích

120 let muzea v Ivančicích

Zakladatel a dlouholetý správce muzea v Ivančicích Josef Vávra
Foto z archivu Vl. Voborného

Hlava řeckého boha Areze, nalezená v řece Jihlavě v Ivančicích v roce 
1974. Foto z archivu Vl. Voborného
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 22. 04. DO 05. 05. 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

• duben - VÝSTAVA MĚKS MORAVSKÝ KRUMLOV V ROCE 2012.
V prostorách MěÚ M. Krumlov můžete shlédnout „kulturní kroniku“ roku 2012
- kulturní akce, které proběhly v M. Krumlově. Vše instalováno v 1. patře.
• 22.4. od 17.00 hod. - ČTYŘRUČNÍ VEČER KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ. 
Taneční sál ZUŠ. Další pokračování z celoročního plánu koncertů ZUŠ.
• 23.4. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na nám. TGM, Moravský Krumlov. 
Klasické a oblíbené trhy na náměstí. Kupuje, kupuji, kupujeme!
• 26.-27. 4. - II. BEZGESTFEST. Pátek od 17.00 hod.: DS Eďas - Charleyova 
teta, DS Želetín - Chudák manžel, sobota od 13.00 hod.: Dobšické nár. - Pohád-
ka ze zeleného paloučku, DS Lesonice - Hexenschuss, DS Bezgest - Šťovík, 
pečené brambory. V kinosále MK. Pořádá MěKS a BEZGEST. 
• 27.4. od 8.00 do 13.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM, Morav-
ský Krumlov. První trhy regionálních pěstitelů a výrobců. Pořádá o. s. ALMA.
• 28.4. - VEŘEJNÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC PRO DĚTI. Bohatý program 
pro děti při tradiční rakšické akci. Areál Orlovny.
• 4.5. od 20.00 hod. - POUŤOVÁ ZÁBAVA S OD ARCUS. Vrabčí hájek
/v případě deště Orlovna Rakšice/. Pořádá MěKS
• 5.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ. Mše svatá v 10.30 hodin. Slouží Mgr. Jaromír 
Gargoš, farář z Běhařovic. Dále stánky, atrakce, občerstvení.

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
• duben - 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 
• LITERÁRNĚ-VÝTVARNÉ DÍLNIČKY NA TÉMA - JARO A VELIKO-
NOCE. Charakteristika období, tradice a svátky - Apríl, Velikonoce, Pálení čaro-
dějnic, Otvírání studánek… Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období. 
Spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Pro žáky 1. - 5. ročníku, délka cca 
60 - 90 min. Objednávejte na tel.: 515 322 252.
• 2.5.-31.5. - KNIHOVNICKÝ JARMARK. Výprodej knih a časopisů za 1 Kč.
Přijďte si koupit opotřebované knihy a časopisy pro sebe nebo pro Vaše děti. 

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

• 30.4. v 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ZÁMECKÉM PARKU
A LETNÍM KINĚ - 2. ročník. Večer od 20 hodin bude hrát známá country 
skupina PAROHÁČI. Připraveno bude i bohaté občerstvení. Pořádají: DDM 
Miroslav, město Miroslav, SDH Miroslav, MKIC a SMM. 
• 1.5. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE A VSTUPU ČR DO EU. Rybářské závody 
mládeže zahájení v 8.00 hod, slovo starosty 9.30 hod. (v Ramoši). Výstava k 50. 
výročí speciálního školství v Miroslavi s výtvarnými pracemi žáků, setkáním 
bývalých zaměstnanců a absolventů, v budově 1. stupně ZŠ Miroslav (zahájení 
v 10 hodin). Otevření největší výstavy puzzlí v ČR v bývalém statku Miroslav 
od 8 hod. Pořádají: ZŠ, město Miroslav, miroslavští rybáři, MKIC, Os. Společně 
a MO ČSSD. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 4.5. od 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH 
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město 
Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 4.5. od 8.00 hod. - FINÁLE FLORBALOVÉ LIGY NADĚJÍ. Sokolovna.
• 5.5. od 7.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ na rybníku Suchánek. 
• 7.5. - KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKŮM OBĚTÍ VÁLEČNÝCH 
KONFLIKTŮ. V 18.00 hod. se před památníkem u kulturního domu uskuteční 
vzpomínkové shromáždění u příležitosti 68. výročí osvobození od nacismu. 
Pořádá: město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 22.4. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S OLYMPEM. Restaurace FC Slovan. 
• 26.4. od 17.00 hod. -  VERNISÁŽ PRACÍ VV OBORU ZUŠ. Práce žáků 
výtvarného oboru ZUŠ na téma Jak se žije. Ve společenském sále ZKC. 
• 27.4. od 16.00 hod. - KARBANICKÁ POHÁDKA ANEB JAK PROSTÝ 
JAN KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL. Pohádková komedie pro diváky od 6 do 106 let
o hazardu, osudových setkáních a radosti z poctivé práce. Kino Panorama. 
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 40 Kč. Pořádá OS DSEK. 
• 28.4. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Vstup zdarma. Rezervace a info:
606 683 229, 549 412 891, zamek@rosice.cz. Pořádá Správa zámku Rosice. 
• 30.4. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Starý pivovár. 
• 3.5. - 31.5. - VÝSTAVA ROZKVETLÁ KNIHOVNA. Jarní květinové obráz-
ky od dětí z MŠ budou ke zhlédnutí vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 3.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. Koncert spojený s vý-
stavou prací absolventů výtvarného oboru. Ve společenském sále Zámeckého 
kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 

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.
• 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.
• 27.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC. Přihlásit se můžete 
na TIC, cena za dopravu 200 Kč, odjezd v 7 hod. od MěÚ v D. Kounicích.
• 4.5. od 13.00 hod. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI. 
Přehlídka a degustace vín, ukázka tradičních řemesel a výrobků spojených
s vinařstvím, prodej gastronomických specialit ze zvěřiny a místních uzenář-
ských výrobků, včelích výrobků z partnerského města Stupavy. V ceně vstu-
penky je volná degustace 150 vzorků vín, sklenička s logem akce a katalog vín. 
Přehlídka a degustace vín od více než 100 vinařů. Vystoupí Pěvecký sbor 
Mužáci z Pohořelic a Cimbálová muzika Aleše Smutného, uvádí zpěvák a kon-
ferenciér Karel Hegner. Vystoupení střelecké skupiny Střelci sv. Gotharda.
• 5.5. od 18.15 hod. - TRADIČNÍ MŠE K POCTĚ SV. GOTHARDA. Poutní 
kostel sv. Antonína. Pořádají: Město Dolní Kounice, obec Mělčany, Moravské 
Bránice, Nové Bránice, Pravlov a Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, o. s. 
• 5.5. od 10.00 do 17.00 hod. - VÝSTAVA OBRAZŮ ING. ARCH. IVO 
MANA. Kulturní dům, otevřeno so, ne od 10 do 17 hodin.
• 5.5. od 10.00 do 17.00 hod. - VÝSTAVA OBRAZŮ E. LONDINOVÉ. Syna-
goga, otevřeno so, ne, st. svátky od 10 do 17 hodin. 

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 28.4. - VÝSTAVA OBRAZY - JIŘÍ KARÁSEK. Chodba Památníku
A. Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
• do 29.4. - VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK - SVATOPLUK DRÁPAL. 
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. Galerie Památníku A. Muchy Ivančice. Vstupné: 10 Kč.
• 27.4. - FLORA OLOMOUC 2013. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd
v 7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Hrad Šternberk - národ-
ní 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.
• 2.-30.5. - ZLATÝ STŘEDT. VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK. Seskupení 
pod vedením Mgr. Jany Tichotové - Jarmila Němcová, Jitka Plachá, Eva Flore-
cita Zahradníková - obrazy, Gabriela Bartlová - plastiky, Zdeněk Svoboda, Josef 
Borkovec, Denny Zahradník - obrazy. Památník A. Muchy. Vstupné: 10 Kč. Ver-
nisáž: 1. května v 15.00 hodin - vystoupí Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce.
• 6.5. v 9.00 hod. - PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Pohádka pro MŠ a maminky 
s dětmi. Účinkuje divadlo KORÁB. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 40 Kč.
• 9.5. v 9.30 a 11.30 hod. - KRÁL ZBOJNÍKŮ. Muzikál podle románu Alexan-
dra Dumase Robin Hood Představení pro I. a II. stupeň ZŠ. Účinkují žáci ZUŠ 
Oslavany pod vedením Tomáše Pavlíka. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 20 Kč.
• 9.5. v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické 
čtení a křest 5. dílu bestsellerů „MERDE“ za přítomnosti autora STEPHENA 
CLARKA. Můžete se stejně jako v jeho knihách těšit na britský humor z Paříže,
na jarem a vtipem prosluněné LiStOVáNí, následnou diskuzi s autorem a auto-
gramiádu jeho knih, které budou na místě k prodeji. Kino Réna Ivančice. Vstup-
né: 80 Kč. Předprodej od 8. dubna v KIC. Další info na www.listovani.cz
• 11.5. - LITOMYŠL, SVOJANOV. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd
v 7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Svojanov - jeden z na-
šich nejstarších hradů, Litomyšl - národní kulturní památka, rodiště B. Smetany, 
prohlídka města s průvodcem, návštěva zámku. Doprava: 360 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
• 27.4. od 10.00 do 17.00 hod. - BAZÁREK PRO DĚTI. Sokolovna Pado-
chov. Pořádá Janderková Hana.
• 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Tradiční cyklistická 
akce v Oslavanech na zahájení sezóny. Společná vyjížďka po okruhové Temp-
lářské cyklostezce. Prezence na nádvoří zámku od 9.30  do 10.30 hodin. V 10.30 
společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Na zámku budou 
otevřena muzea a po celý den bude kulturní program. Pořádá město Oslavany. 
Připravujeme: • 17.-18.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských 
osad a TJ Sokol Padochov pořádají 19. ročník festivalu Trampská nota v areálu 
hřiště TJ Sokol Padochov. • 18.5. od 19.00 hod. - HARDCORE FEST II.
Na nádvoří oslavanského zámku. Pořádá INASAK, s.r.o.
• 27.10. - ZÁJEZD NA KONCERT LUCIE BÍLÉ - ČERNOBÍLÉ TURNÉ. 
Můžete se těšit na doposud nejvýpravnější turné držitelky patnácti Zlatých 
slavíků s největší scénou, super zvukem, grandiózními efekty a úžasnými taneč-
níky. Kajot aréna v Brně. Cena zájezdu 870 Kč (doprava + vstupné). Rezervace 
vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 24.4. od 8.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE. Budou 
soutěžit čtyřčlenná smíšená družstva v I. a II. kategori. 
Připravujeme: • 12.5. od 15.00 hod. - PRO MAMINKY. Můžete se těšit na 
vystoupení dětí z kroužků DDM a školní družiny. Pro každou maminku máme 
překvapení. Ve velkém sále DDM a ŠD Oslavany. 
• 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.

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
• CIČENÍ NA DOMEČKU: pondělky od 17.00 hod. - PILATES • pondělky 
od 18.10 hod. - STREČINK • středy od 18.00 hod. - POWERJÓGA • čtvrtky 
od 17.00 hod. - PILATES. Bližší informace na Domečku.
• 22.-25.4. - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. V týdnu 22.-25.4. čeká žáky zá-
kladních škol a nižších ročníků gymnázia tradiční dopravní cyklistická soutěž 
jednotlivců. Po absolvování základního kola se s nejlepšími uvidíme na velkém 
finále 25.4. od 13 hodin na náměstí TGM, kde nás čeká jízda zručnosti i jízda 
městem na kole a také stanoviště ověření teoretických znalostí. 
• 26.4. - SLET ČARODĚJNIC NA DOMEČKU. V pátek 26. 4. se slétnou 
čarodějnice, čarodějníci, ježibaby a jezinky na Domečku na oblíbené nocování. 
Čekají nás tradiční čarodějnické disciplíny, opékání špekáčků na ohni a mnoho 
dalšího! S sebou: spacák, karimatku, oblečení dovnitř i ven, košťata a kostýmy, 
přezůvky, sportovní obuv, láhev na pití. Poplatek 70 Kč zahrnuje večeři, snídani 
a pitný režim. Na akci je nutno nahlásit se předem v kanceláři DDM, počet míst 
je omezen. Začátek akce v 16.00 hodin, konec 27.4. v 9.00 hodin
• 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.

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
• 26.4. od 15.00 hod. - SKATEPARK CUP. Soutěže na freestylových kolech
a skateboardech, nejlepší jízda, nejlepší trik, přeskok přes překážku. Ivančice, fotbal. 
stadion, skatepark. Poplatek: 30 Kč/os. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 26.4. odjezd v 16.15 hod. - BONGO. Výlet do zábavného rodinného parku. 
Odjezd z Ivančic od Besedního domu. Poplatek: děti do 2 let zdarma, děti od 2 
let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Nutné se předem přihlásit do 22. dubna v SVČ.
• 28.4. od 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Každý, kdo přijde v kostýmu 
čarodějnice či čaroděje, bude odměněn. Park Réna. Poplatek: 50 Kč/osoba.

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

Připravujeme: • 11.5. - KRÁLÍKY - VOJENSKÁ PEVNOST, KLÁŠTER A 
ROZHLEDNY. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. V lesích Orlických hor 
pěšky vystoupáme na Suchý vrch (995 m, rozhledna, převýšení asi 200 m), odtud 
budeme klesat kolem soustavy čs. pohraničního opevnění (nenáročná vycházka 
asi 15 km). Navštívíme největší dostavěnou vojenskou tvrz Bouda, propojenou 
asi 1 500 m podzemních chodeb, křížovou cestou vystoupáme z města Králíky
ke klášteru Hora Matky Boží a k rozhledně na Valu. Pokud zbude čas, vystoupáme 
z Červené vody k rozhledně na Křížové hoře. Pro návštěvu Boudy je nutná pevná 
turistická obuv a teplé oblečení, může se hodit i baterka. Doprava: Odjezd: v 5.00 
(Blondýna), 5.05 (náměstí), 5.20 (Ivančice, Besední dům), návrat okolo 19.00 hod. 
Cena: Doprava 420/400 Kč (děti -15, senioři 60+), Bouda 50/120 Kč (podle typu 
prohlídky), vstupné do kláštera a na rozhlednu na Křížové hoře bude upřesněno. 
Přihlášky: u paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. 
Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 604 680 944. Platba od: 22. dubna. Více na www.tu-
ristimk.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
• 27.4. - VYCHÁZKA SILŮVKY - TETČICE - BUČÍN-PAMÁTNÝ STROM.
Chůze 12 km. Odjezd vlakem ČD v 9.16 hod., kupujeme společnou jízdenku do 
Silůvek, zpět z Tetčic  autobusem č. 423 do Ivančic. Vede Milan Blaha.
• 1.5. - BÍLÉ KARPATY. Krajem Moravských kopanic po neznačených 
cestách, po krásách jarní přírody. Akce spojená s brněnskými turisty, jede se 
vlakem ČD, vede Milan Blaha. 
• 8.5. - PUTOVÁNÍ HORNICKÝM KRAJEM - ZBÝŠOV. Chůze 10 - 30 
km, vede Milan Blaha.

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

• 24.4. od 16.30 hod. - ŠPERKOVNICE  - DÍLNA. Chtěli byste mít přehled 
o svých pokladech či náušnicích? Přijďte si vyrobit krabičkovou pokladnici či 
šperkovnici formátu A5, s překvapivým efektem, s vlastním autorským vnějším 
přebalem i vnitřním členěním. Pro vnější přebal nabízíme techniku trhaného 
hedvábného papíru s následným přelakováním, případně obal látkový (v tomto 
případě si látku přineste vlastní). S sebou vezměte cca 20 kolíčků na prádlo 
(nezničíme je, jen nám poslouží jako kleště). Cena: členové 80 Kč, nečlenové 
90 Kč. (cena zahrnuje materiál a lektorné).
• První úterý v měsíci květnu a červnu od 9.30 hod. opět otevíráme Baby 
klubík pro maminky s dětmi. Pod vedením zkušené laktační poradkyně
a zdravotní sestry máte možnost se dozvědět spoustu cenných rad. V úterý 7. 5. se
na setkání s vámi těší Jitka Valehrachová. 
• Oznamujeme, že ve čtvrtky večer se opět cvičí jóga.
• 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. Od 18.00 hod. - JÓGA.
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.

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

• 28.4. od 16.00 hod. - JSEM MUŽ IV. - KOMUNIKACE, KTERÁ STOJÍ 
ZA TO! Komunikace, která buduje vztahy, má snahu porozumět a která naslou-
chá. Komunikace, která je víc než pouhé předávání informací. Komunikace,
u níž je potřeba odvaha i otevřenost. Naším hostem  bude Tomáš Oliverius - 
pastor Sboru Jednoty bratrské v Ostravě. Kromě péče o sbor se věnuje lektorské 
činnost a poradenství. Je zdatným řečníkem, téma komunikace jeho oblíbeným 
tématem. Toto setkání mužů však není pouhou přednáškou - spíše rozhovorem 
lidí, kteří nechtějí stát na místě. Po (během) inspirativní řeči Tomáše Oliveriuse 
bude prostor na tuto řeč spolu s ostatními reagovat. S cílem překonat své limity
a posunout se dál. Jelikož se při jídle a pití lépe komunikuje, nechť každý účast-
ník vezme něco na zub (do krku) s sebou.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ:
• 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.
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SEZONA 2013 NA AUTODROMU 

Ý Sezonu na okruhu zahájí Středoevropský motocyklový 
šampionát /CEMC/ ve dnech 19.-21. dubna.

Ý Víkend 3.-5. května patří závodům historických vozů.

Û Jakub  Kornfeil pojede i letos MS ve třídě Moto3.

Ý Mistrovství světa Superbike bohužel v letošním roce
na brněnském okruhu neuvidíme. 
Ve dnech 5. až 7. července se pojede další závod 
šampionátu CEMC.

Ý Masaryk Racing Days – Mezinárodní mistrovství ČR 
automobilů se koná 13.-15. září.

Ý Novinkou na Masarykově okruhu bude Superstars Series 
- závody extrémně silných cestovních vozů - 17.-19. května

Ý Valentino Rossi se po dvou letech rozešel s Ducati
a letos pojede opět na Yamaze.

Ý Karel „ABÁJA“ Abraham pojede i  letos ve třídě MotoGP, 
ale vyměnil Ducati za Aprilii.

Þ Monster energy drink chutná i vypadá skvěle.

Þ Vytrvalostní závod není pouze bojem na dráze,
ale záleží na umu a šikovnosti mechaniků při zastávkách 
v boxech. 

Þ Petr Fulín /na snímku/ a Michal Matějovský startují letos 
v celém seriálu ME cestovních vozů.

Þ Motocyklový svátek – bwin Grand Prix České republiky 
se uskuteční 23.-25. srpna.

Motoristickou sezonu 2012 si připomeneme několika 
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.

19.-21. 4.

5.-7. 7.

Ý Mistrovství Evropy cestovních vozů a vytrvalostní 
6hodinový Epilog zakončí sezónu  4. až 6. října

23.-25. 8.

4.-6. 10.

3.-5. 5.

17.-19. 5.

13.-15. 9.
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ZÁPIS DO LESNÍ ŠKOLKY ZA HUMNY
na školní rok 2013/2014 proběhne v úterý 23. dubna 2013

od 15 do 19 hod. v prostorách rodinného centra Měsíční houpačka,
v Ivančicích, na Palackého nám. 27, 1. patro, vchod z průjezdu. 

Děti vezměte klidně s sebou, k dispozici bude jak dětská herna, lesní 
tvořivá dílna, k nahlédnutí fotografie, tak i „šatník“ odzkoušeného 

oblečení, obutí a baťůžků. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti, které Vaší volbou mají šanci trávit 

venku tolik ze dne jako kdysi Vaše babičky a dědové :-)
Za celý pedagogický tým ivančické lesní školky Za humny 

Martina Turečková, mob. 603 57 69 88,
art.amen@volny.cz,www.zahumny.cz“

» AUTO - MOTO
koupím
•• jakékoli auto s platnou technickou 
kontrolou do 5.000 Kč. Nutně potřebuji 
na dojíždění do zaměstnání. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel.: 604 470 816.
•• Škodu Felicii, Škodu Favorit, nebo 
Forman s platnou TK. Tel.: 722 138 665.
•• 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

•• Ford Focus 3dvéřový, 1,8 disel, 66 
kW, r. v. 2001. Najeto 129.300 km. Je v 
dobrém stavu. Pneu 205/50 R16, dezén 
7,5 až 8 mm, zimní i letní sada. Všech-
ny doklady včetně provedených oprav 
a návodu k obsluze. Cena 46.980 Kč, 
dohoda možná. Důvod prodeje: jsem 
důchodce, vůz není plně využit. Dota-
zy na tel.: 603 527 162, 608 548 590.

•• na Škoda Felicia 4 disky za 400 Kč 
a na BMW 4 disky 6Jx15H2 za 400 
Kč. Tel.: 604 904 547.
•• novou vlečku za traktor tovární vý-
roby bez OTP. Tel.: 602 766 764.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, plat-
ba ihned. Tel.: 603 793 890.
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný 
i pro celoroční rekreaci) v klidném 
prostředí u lesa, 500 m od přehrady. 
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 + 
hospodářská budova. Plyn, voda, el., 
topení plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna 
s WC, 2 pokoje, obytné podkroví, 
veranda, balkon. Stáří budovy 22 
let. Nová odhad. cena 1.524.000 Kč, 
cena k jednání 1.098.000 Kč. (sleva 
možná). Důvod: stěhování. Tel.:
603 527 162, 608 548 590.

•• 3,5 ha orné půdy. Tel.: 774 141 324. 
Volat po 19 hod. 
pronajmu
•• byt 2+1 v Oslavanech. K nastěhová-
ní připraven ihned. Tel.: 606 726 022.
•• byt 3+kk v Miroslavi, 70 m2. Tel.: 
606 841 466.
•• garáž v Letkovicich. Tel.: 603 793 890.
» ELEKTRO
daruji
•• za odvoz funkční vestavnou varnou 
sklokeramickou desku, troubu, myč-
ku. Tel.: 731 491 208.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou tříkolku. Tel.: 603 793 890.
•• chlapecké kolo zn. Dema s odpru-
ženou přední vidlicí pro 6 až 8 let. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 775 698 858.
•• dětskou čtyřkolku na baterii, 
vhodná od 3 let, cena 600 Kč. Tel.: 
775 698 858.
•• bílou dětskou postýlku - ruční 
výroba, po 1 dítěti i s matrací (možno 
i povlečení). Velmi pěkné, zachovalé. 
Cena postýlky 900 Kč, povlečení do-
hodou. Tel.: 606 189 426, volat 7-10 
hod. a 14-19 hod.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
koupím
•• kajak i nafukovaci na sjíždění řek. 
Tel.: 603 793 890.
» RŮZNÉ
•• Fotoklub MK hledá dívky a ženy k 
pořádání několika workshopů při pří-
ležitosti zahájení výstavy fotografií. 
Tel.: 732 506 442.

•• Hledám dlouhodobou výpomoc
v domácnosti spojenou s hlídáním
tříměsíčního chlapečka. Pro bližší 
informace volejte: 725 700 887.

koupím
•• 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.
prodám
•• meruňkovici 52%. Rok výroby 
2011. Cena za litr 250,- Kč. Bez 
methylalkoholu! Tel.: 720 260 271, 
volat večer.

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata krysaříků. Tel.: 737 166 451.
•• poníka - kobylku, černé barvy, stáří 
2 roky. Tel.: 737 117 666.
•• brojlerové krůty na dokrmení, 3-4 
kg. Tel.: 737 117 666.
•• prase, váha 170 kg, možnost poráž-
ky. Tel.: 737 117 666.
» SEZNÁMENÍ
•• 44letý rozvedený muž hledá hodnou 
a milou 30-40letou ženu. Jen vážně, 
okolí M. Krumlova. Tel.: 606 194 822.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• práci v regionu jižní Moravy jako 
řidič dodávky. Spolehlivý, bezúhon-
ný, zbrojní průkaz. Tel.: 602 719 156.
•• provedu úklid domu, kanceláří, 
práce na zahradě. Tel.: 721 340 974.
•• práci v zemědělství, jako řidič a jiné.
Tel.: 721 340 974.
nabízím         (komerční inzerce)
•• Firma v Oslavanech přijme řidiče 
nákladního vozidla MAN řidičský 
průkaz skupiny C (E výhodou) pro 
přepravy materiálu po ČR. Infor-
mace na tel.: 602 790 115.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Hydra - sdružení pomoci. Do-
stali jste se do potíží? Nezvládáte 
dluhy? Hrozí Vám exekuce? Máte 
exekuci? Nevíte, na koho se obrá-
tit? Podáme Vám pomocnou ruku. 
Volejte: 773 799 439.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zaměstnavatele, OSVČ /i 
začínající/, důchodce, ženy na MD. 
Bez poplatků předem. Vyplatíme 
Vaši nemovitost před exekucí, půj-
číme i na zástavu. Přijďte si vybrat 
Váš finanční produkt. Kancelář: 
Ivančice, Palackého náměstí 8.
Tel.: 731 933 513, www.pujckyfer.cz 
Práce pro více věřitelů.
•• 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.

•• Nová půjčka ve Vašem regionu. 
Ještě dnes můžete mít peníze. Bližší 
informace na tel.: 734 159 299.

•• DLUHOVÁ PORADNA ZDARMA 
Poradenství pro občany, kteří už 
nezvládají splácet dluhy, jsou v exe-
kucích, či před dražbou nemovitosti. 
Poradíme - pomůžeme. Jsme tu pro 
Vás. Dle směrnic Advokátní komory 
jako jedni z mála splňujeme přísné 
podmínky pro tento obor. Oddlužili 
jsme již 4.000 klienta. Úspěšnost
99,82 %. Bc. Ivo Adam, specialista 
- oddlužení občanů a právnických 
subjektů, mobil: 725 087 377.

» 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.
•• 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

» VÝZVA
•• Prosím, ozvěte se, kdo jste byli 
podvedeni Zdeňkem Kovářem t. č. 
Moravský Krumlov, ulice Tiskárenská, 
Bílý dům u Penny. Nenechejte bez 
povšimnutí tohoto podvodníka. Bude 
zneužívat další důvěřivé lidi. Podvede-
ných bylo více. Jedná se o velké částky 
i jeden případ celoživotní úspory. 
Ozvěte se ti, kteří jste mu půjčili pení-
ze. Pokud nás bude více, podáme trest-
ní oznámení. Volejte:  605 943 770.

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 09/13 vyjde 3. května 2013, uzávěrka 30. dubna 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

VI. VEČER PŘI DECHOVCE
sobota 20. dubna od 20.00 hod. v Petrovicích v Kulturním domě

Vystoupí: DH Petrovanka, Galáni a DH Záhorienka (SK)
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola. Srdečně zve pořadatel DH 

Petrovanka. Za podpory mikroregionu Moravskokrumlovsko.

Divadelní spolek Kača na špagátě sehraje pod záštitou TJ Sokol 
Nové Bránice v místní sokolovně divadelní komedii Petera Shaffera

ČERNÁ KOMEDIE
Derniéra se koná 20. dubna ve 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč.

VODÁCKÁ ZÁBAVA
VE STYLU VÍTÁNÍ JARA

Vodácký klub Gold River o. s. pořádá taneční zábavu
Hraje hudební skupina DREAMS

sobota 20. dubna od 20.00 hodin, KD Dobřínsko
Odvoz z MK na akci zajištěn mikrobusem.

Odjezd od Blondýny v 19.30 hodin.

Středisko volného času Ivančice pořádá

GRAND PRIX 
NA VŠEM, CO MÁ KOLEČKA

sobota 20.4. od 15.00 hodin, Ivančice, venkovní hřiště GJB 
Pro všechny závodníky od 2 do 10 let jsou připraveny závodní tratě 

různé náročnosti. Můžete přijet na odrážedlech,
koloběžkách, trojkolkách, kolech ...

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ RYBNÍKY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

se koná ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 10 do 15 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče, kteří chtějí své dítě umístit v MŠ

ve školním roce 2013/2014.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

so 20.4. v 17.00 CROODSOVI
ne 21.4. v 17.00 Anim. rodinná komedie, dabing

so 20.4. ve 20.00 NEPOUŽITELNÍ
ne 21.4. ve 20.00 Komedie Francie

čt 25.4. ve 20.00 MAMA
  Horor Špa/Kan

so 27.4. v 17.00 MOCNÝ VLÁDCE OZ – 3D
a ve 20.00 hodin Dobrodružný film USA, dabing

so 4.5. v 17.00 JACK A OBŘI
ne 5.5. v 17.00 Fantasy příběh USA, dabing     

so 4.5. ve 20.00 SCARY MOVIE 5
ne 5.5. ve 20.00 Parodie - komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 20.4. v 18.00 HLEDÁ SE PREZIDENT
  Dokument ČR

ne 21.4. v 18.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA
  Krimi western USA, dabing

so 27.4. v 18.00 EXPENDABLES:
  POSTRADATELNÍ 2
  Akční dobrodr. film

ne 28.4. v 18.00 DRUHÁ ŠANCE
  Komediální drama USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 20.4. v 17.30 CROODSOVI - 3D
ne 21.4. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

so 20.4. ve 20.00 LINCOLN
  Historický film USA

ne 21.4. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST:
  OPĚT V AKCI
  Akční film USA

čt 25.4. ve 20.00 LÁSKA
  Drama Fra/N

pá 26.4. v 19.00 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
  CESTA – 3D
  Dobrodr USA/N. Zéland, dabing

so 27.4. ve 20.00 NÁDHERNÉ BYTOSTI
  Fantasy film USA

ne 28.4. v 17.00 MOCNÝ VLÁDCE OZ – 3D
a ve 20.00 hodin Dobrodružný film USA, dabing

MO MRS Moravský Krumlov zve všechny přátele
Petrova cechu na rybářské závody

II. ROČNÍK
KRUMLOVSKÉ ČTYŘIADVACÍTKY
8. - 9. 6. 2013 od 10.00 hodin na rybníku Vrabčí hájek (VH1)

v  Moravském Krumlově. Bližší informace naleznete
na www.rybarimo-morkrumlov.ic.cz

www.Kavárna Tylova 674.cz
Vás srdečně zve:

• 24. 4. v 16.30 hod. (cca 2,5 hod.) - ZDRAVĚ S CHUTÍ
Praktický návod proč, jak a z čeho zdravě vařit, aby to prospívalo 

vašemu tělu a lahodilo vašim chuťovým buňkám + malá ochutnávka. 
Lektorka: Mgr. Karla Večeřová. Cena: 300 Kč.

• 4. 5. od 10.00 do 17.00 hod. - ZAČÍNÁME S EFT
Pomocí energetické psychologie se naučíte ovlivňovat nepříjemné 

situace vašeho života, např. v oblasti zdravotní nebo vztahové.
Lektorka: Mgr. Martina Přichystalová. Cena: 900 Kč.

• 18. 5. od 10.00 do 18.00 hod. - KURZ REIKI (1. stupeň)
V praktickém kurzu tradiční reiki se naučíte, jak pomocí přirozené 

energie léčit sebe i ostatní. Mistr reiki: Lubomír Šopf. Cena: 1300 Kč.

Přihlašujte se prosím předem. Počet míst je přesně daný. 
Další informace na: www.kavarnatylova674.cz

e-mail: kavarnatylova674@gmail.com, Tel.: 721 884 752.

VÝZVA NEJEN PRO ORGANIZACE 
PRACUJÍCÍ S DĚTMI

Na neděli 23. června 2013 připravuje Dům dětí a mládeře
v Moravském Krumlově tradiční odpolední rodinnou akci

ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU.
Vyzýváme zájmové, umělecké a sportovní organizace

k prezentaci své činnosti. Organizace si mohou zřídit soutěžní 
stanoviště nebo prodejní stánek či jinak s námi spolupracovat.

 Ozvěte se na tel. 604 234 246 nebo napište na e-mail:
zakova@domecekmk.cz. Pojďme spojit své síly, zrealizovat své 

nápady a společně připravit nezapomenutelnou akci pro děti všech 
věkových kategorií i jejich rodiče. Děkuji za Váši iniciativu.

Za pracovníky Domečku Ing. Yvona Žáková.

Středisko volného času Ivančice pořádá

SLET ČARODĚJNIC
neděle 28.4. od 15:00 hodin, Ivančice, park Réna

Přijďte se pobavit, trošku se i bát, zahrát si a zasoutěžit:
čarodějnický pěti boj, získání výučního listu čarodějů a čarodějnic,

volba Miss čarodějnice a Missáka čaroděje, kosmetický salón Baby Jagy.
K tanci a poslechu hraje skupina „The Mystic”.

Dětský koutek, tvořivá dílna, opékání špekáčků. Každý, kdo přijde
v kostýmu čarodějnice či čaroděje, bude odměněn.

DĚTSKÁ KAVÁRNA MRŇOUSEK 
SLAVÍ 1. NAROZENINY!!!
Od 29. 4. do 5. 5. máme narozeninový týden: 

Při útratě za občerstvení nad 150 Kč sleva 10 %! 
V sobotu 4.5. a neděli 5.5 otevřeno od 14.00 do 18.00

a ke každé kávě porce narozeninového dortu ZDARMA!
Pokud byste rádi dali kavárně k narozeninám dárek, pak s radostí 
přijímáme hračky které již nepotřebujete - např. puzzle, panenky, 

knížky, interaktivní hračky, hry, stavebnice či lehátko pro miminka… 
Přijďte za námi oslavovat! Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dětská kavárna Mrňousek, Josefa Vávry 12 (vedle Soleil), Ivančice
Tel: 737 760 383, www.kavarnamrnousek.webnode.cz

DĚTSKÝ BAZÁREK
27. 4. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin, Sokolovna v Padochově

Chcete prodat či koupit dětské oblečení, boty, hračky, knížky apod.?
Přijďte do našeho bazárku!

Máte-li zájem prodávat, nahlaste se na tel.: 605 319 688
nebo 737 712 657 co nejdříve. Počet míst je omezen.
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PŘI OBJEDNÁNÍ
DO 26. 4. 2013

AKCE PRODLOUŽENA

Mladí fotbalisté opět odjeli na 
4denní soustředění do Višňové. 
Našim cílem byla poslední pří-
prava na nastávající druhou část 
sezóny. Ubytovaní jsme byli již 
tradičně v penzionu Bobule, kde 
se klukům náramně líbilo. O 
stravu se opět postarala rodina 
Korkova, přičemž domácí jídla 
paní Ivanky všem přítomným 
náramně chutnala. Součástí pen-
zionu je venkovní bazén a malé 
volejbalové hřiště. Na tréninky 
při špatném počasí jsme chodili 
do nedaleké sokolovny, kterou 
jsme letos vcelku využili. 

Denní program se skládal z dvou-
fázového tréninku, kdy se procvi-
čovala koordinace těla a pohybové 
hry. Odpolední trénink byl zaměřen 
na práci s míčem a týmové soutě-
že. Klukům byly ukazovány nové 
tréninkové prvky a hlavně radost 
z každého pohybu. Na dvacet 
malých hráčů si tréninky náramně 
užívalo a odměnou jim byla vířivka 
a bazén v Tavíkovicích. 

Každý den začínal budíčkem 

a ranním výběhem, následovala 
výtečná snídaně a úklid pokojů, 
trénink, oběd a polední klid. 
Odpoledne opět trénink a odjezd 
na bazén, večeře a večerní pro-
jekce. V sobotu proběhla volba 
kapitána, kterým se stal Denis 
Bartoník, jeho zástupce je Šimon 
Pelc. Nejmladším hráčem celého 
soustředění byl František Vybíral 
a hráčem s nejlepší kličkou se stal 
Richard Cihla. V neděli opět pro-
běhla dovednostní soutěž, kde si 
kluci vybojovali krásné medaile a 
spoustu sladkostí. Jako každý rok 
se volil hráč soustředění a letos 
byl zvolen trenéry Honza Sviták. 
Během celého pobytu jsme sehrá-
li dvě přípravná utkání. Mladší 
přípravka hrála s týmem Mikulo-
vic  a starší s celkem Višňové. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem klukům za vzorné chování 
a výbornou práci na trénincích, 
celé soustředění se náramně 
vydařilo a kluci si domů vezou 
spoustu zážitků. Největší dík ale 
patří našim trenérům, kteří se 

skvěle starali o naše mladé hráče 
a předali jim spoustu zkušeností. 
Bez těchto ochotných lidí, kteří si 
udělají čas ve svém volnu a vě-
nují se mladým hráčům, by klub 
FC Moravský Krumlov nemohl 
fungovat. Dík Vám, trenéři naší 
mládeže !!!

Trenéři mladší přípravky: 
Vybíral Stanislav, Šnepfenberg 
David. Trenéři starší přípravky: 
Vlk Josef, Stix Jan. Trenéři bran-
kařů: Kromus František, Slabý 
Miroslav. Kulturní program: Pelc 
Jaroslav.

Mladší přípravka: Cihla Ri-
chard, Vybíral František, Sviták 
Jan, Chára Matěj, Princ David, 
Kudláček Daniel, Grazgruber 
Jakub, Hrůza Stanislav, Vybíral 
Stanislav, Šnepfenberg David.

Starší přípravka - Ostrovský 
Michal, Bartoník Denis, Ondrá-
ček Filip, Küfhaber     Jakub, Ba-
hleda Daniel, Šnepfenberg Matěj, 
Heimlich Tomáš, Pelc Šimon, 
Stix Milan, Sobotka Jiří.

Za FC MK Josef Vlk

Krumlovská přípravka na soustředění

Atletický klub Ivančice, o. 
s. pořádá v průběhu roku 2013 
atletickou běžeckou soutěž pod 
názvem „Atletický běžecký pohár 
Ivančice“. V průběhu roku uspo-
řádají atleti několik běžeckých 
závodů s disciplínami od sprintu 
až po vytrvalostní běh. Začali 
jsme 13. dubna Jarním během.

Memoriál Jaromíra Růžičky, 
dlouholetého předsedy atletic-
kého oddílu, se uskuteční  ve 
čtvrtek 16. května od 14.30 hod. 
Účastníci poběží sprint na 60 me-
trů. Další doplňkovou disciplínou 
je skok daleký a míček.

Dalším závodem bude popu-
lární běh na 12 minut. Ten dříve 
býval součástí fyzických testů pro 
žactvo. Sraz účastníku je ve čtvr-
tek 13. června ve 14.30 hodin.

Atletické odpoledne se bude 
skládat ze čtyř disciplin, a to 60 
m, 400 m, skoku dalekého a hodu 
kriketovým míčkem. Do poháru 
se budou započítávat pouze sprint 
na 60 m a běh na střední trať, tj. 
400 m. Prezence proběhne ve 
čtvrtek 19. září od 14.30 hodin. 

Snad nejatraktivnější závod 
bude v sobotu 21. září od 9.30 
hodin - „BĚH na Boží Horu“.   
Závod startuje pod Kocperkami 

a běží se na Boží Horu po 109 
schodech. Tento velice krátký, ale 
namáhavý závod určitě přiláká 
pozornost dětí, rodičů a občanů 
města Ivančic a okolních obcí.

Běžecký pohár je vypsán pro 
nejmladší žactvo do deseti let, 
mladší žactvo 11-13 let a starší 
žactvo 14-15 let Na žádném zá-
vodě se neplatí startovné, a je pro 
učástníky zajištěno občerstvení. 
Všechny závody se konají na 
městském stadionu „Na Malovan-
sku“ /kromě běhu na Boží Horu. 
Vyhodnocení BĚŽECKÉHO PO-
HÁRU bude v rámci hodinovky, 
která se koná ve čtvrtek 3. řijna.

Bližší informace budou před 
jednotlivými závody zveřejněny 
v ZRCADLE, anebo je získáte  
na richardpokorny1@seznam.cz, 
m.ondra100@seznam.cz, případně
AKI, J. Dvořáka 1, 66491 Ivančice.

JARNÍ BĚH
V sobotu 13. dubna uspořádal

atletický klub Ivančice pod pa-
tronací MÚ Ivančice, ČEZu a 
stavební firmy ASFALTTEAST 
„Jarní běh“ pro děti a mládež. 

Závod se běžel v okolí měst-
ského stadionu Na Malovansku 
a byl vypsán pro starší, mladší

a nejmladší žactvo. Všichni 
startující podali výborné výkony
a současně si rozdělili první body 
v ivančickém  „Běžeckém poháru“ 
mládeže. Za své výkony nejlepší 
získali diplomy a medaile. Pro 
všechny pak pořadatelé přichys-
tali malé občerstvení. Kaňkou na 
celé akci je pak mizivá účast dětí
z ivančických škol a Ivančic.

Nejmladší žákyně (2003 a 
mladší, 600 m): 1. Veronika Hu-
tárková, TJ Oslavany; 2. Ivana 
Křivanová, AC M. Krumlov; 3. 
Eliška Břinková, AC M. Krumlov.

Mladší žákyně (2000 - 2002,  
800 m): 1. Denisa Ondrášková, 
TJ Oslavany; 2. Lucie Krejčíko-
vá, ZŠ Ivančice-Němčice.

Starší žákyně (1998 - 1999,  
800 m): 1. Petra Krobotová, TJ 
Oslavany; 2. Klára Koželuhová, 
Spec. škola Ivančice.

Nejmladší žáci (2003 a mladší, 
600 m): 1. Petr Vokoun, Sokol 
Velké Meziříčí, 2. Michal No-
votný, AC M. Krumlov, 3. Karel 
Palička, AC M. Krumlov.

Mladší žáci (2000 - 2002,  800 
m): 1. Karel Neugebauer, TJ Oslava-
ny; 2. Tomáš Bogner, AC M. Krum-
lov, 3. David Kozel, TJ Oslavany.

Richard Pokorný, AK Ivančice

Pohár Atletického klubu Ivančice

ŠPIČKOVÁ
PLASTOVÁ
OKNA
ZA SUPER
CENY

OKRUŽNÍ 394
MORAVSKÝ
KRUMLOV
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ŠIROKÝ
VÝBĚR
ZA SUPER
CENY

KOUPELNOVÉ STUDIO

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

sleva až 30 % z ceníku Weber

MÍCHACÍ
CENTRUM
OMÍTEK weber.pas   extraClean

ZA CENU SILIKONU

Projekční kancelář
tel.: 733 373 784, mail: projekce@osp-mk.cz

individuální projekty - rodinné domy, 
přípojky, občanská a průmyslová výstavba

telefon: 733 199 833

VNITŘNÍ PARAPETY A ŽALUZIE

ZDARMA
(DO KONCE DUBNA)

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001 - GARANCE KVALITY

REALIZACE STAVEB
Zelená úsporám na klíč

stovky spokojených zákazníků,
nejlepší ceny na trhu

Okružní 394, Moravský Krumlov
www.osp-mk.cz, info@osp-mk.cz 

NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY
GARANCE SLUŽEB A KVALITY

STAVEBNINY: tel. 737 285 094, stavebniny@osp-mk.cz

PROFI
STAVEBNÍ HMOTY

MK1 0,8 mm
107,- Kč/pt

Výběr z více jak 950 typizovaných rodinných
domů partnerské společnosti G-servis.

V případě realizace zakázky Vám ZDARMA
vyřídíme kompletní stavební povolení.

CEMENT MOKRÁ
60,- Kč/pt

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
od 165,- Kč/m2


