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

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.
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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

/Moravský Krumlov/
Město Moravský Krumlov
má schválený rozpočet na rok
2015. Zastupitelé tento zásadní dokument k realizaci rozvojových záměrů ve městě projednali a schválili na zasedání
dne 2. března. Vyplývá z něho,
že radnice bude v letošním roce
hospodařit přibližně s částkou
165 milionů korun. Mezi nejvýznamnější investice budou
patřit rekonstrukce sběrného
dvora, rekonstrukce Sokolovny
a opravy komunikací.
„Rozpočet je koncipován
jako schodkový. Rozdíl ve
výši 29,7 milionů korun bude
vyrovnáván zapojením volných
zdrojů na bankovních účtech
města z roku 2014 a dočerpáním úvěru na výkupy pozemků.
Předpokládané příjmy jsou očekávány v objemu necelých 127
milionů korun,“ informoval
veřejnost na zasedání starosta
města Mgr. Tomáš Třetina.
Podobně jako v minulých
letech byl rozpočet sestaven
ve variantě provozní části
a rozvojové části (fond Moravský Krumlov 2022). Provozní

část rozpočtu počítá s tím, že
provozní příjmy budou o 10,2
milionů korun vyšší než provozní výdaje. Tento přebytek
může být použit na pokrytí
potřebných investičních výdajů. Podstatnou část provozních
výdajů představují provozní
příspěvky pro příspěvkové organizace města ve výši téměř
28 milionů korun.
V rámci rozvojového rozpočtu chce město investovat
zejména do oblasti dopravy,
ochrany životního prostředí
a rozvoje bydlení a komunálních služeb, výdaje v této části
po zapojení splátek jistin půjček
a úvěrů činí 80 milionů korun.
„Do zlepšení dopravní infrastruktury má město v plánu
vložit finanční prostředky přibližně ve výši 17,5 milionů korun. Jedná se zejména o opravy komunikací v Polánce a
Rokytné (7,5 mil.) navazující
na provedenou výstavbu kanalizace v těchto částech města,
dále půjde o opravu místní
komunikace na ulicích Pod
Hradbami (3 mil.) a ul. Bří
Čapků (1,5 mil.), o výstavbu

komunikace Nad Haltýři (1,2
mil.),“ doplnil k investicím
starosta Tomáš Třetina.
Další prioritu představuje
rekonstrukce sběrného dvora
na ul. Dělnická v celkové výši
16,8 milionů korun s využitím
dotačního titulu z oblasti životního prostředí. Město rovněž
vyčlenilo částku 6,5 milionů
ve formě spoluúčasti k dotaci
na rekonstrukci exteriéru a zdroje tepla budovy Sokolovny na
ulici Palackého. Na výkupy
pozemků pro přípravu lokality
pro výstavbu rodinných domů
bude investován objem ve výši
5,5 milionů korun včetně použití úvěrových zdrojů.
Nové fasády se dočká čelní
část budovy městského úřadu,
zároveň dojde ke stavebním
úpravám ve vnitřním atriu
radnice spočívajícím ve výměně atypických oken a obnově
omítek (2,2 mil.).
Z dalších investičních výdajů lze uvést např. 1,5 mil. korun
na realizaci městského kamerového systému, 900 tisíc korun
ve formě spoluúčasti na nákup
nosiče kontejnerů, 600 tisíc

korun jako spolufinancování
dotačního projektu „Konsolidace informačních technologií
a nové služby Technologického
centra obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov“, 300
tisíc korun k dotaci na opravu
fasády Knížecího domu z ulice
Růžové. Součástí výdajů rozvojového rozpočtu jsou i splátky čtyř jistin úvěrů v celkovém
objemu 8,7 milionů korun.
Podstatnou část rozpočtu
představují účelové rezervy
ve výši 15, 5 milionů korun,
z toho objemově největší je rezerva určená k přerozdělení na
rozvoj města ve výši přibližně
8,3 milionů. Město každoročně
vyčleňuje finanční prostředky
na podporu realizace projektů
veřejnosti v oblastech sportu,
kultury, školství a prevence
rizikového chování. Letos se
v rámci veřejné finanční podpory počítá s rozdělením částky 1,7 mil. korun.
Pro schválení rozpočtu hlasovalo sedmnáct zastupitelů
z devatenácti přítomných, dva
zastupitelé se hlasování zdrželi.
/TZ MěÚ MK/

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

REKLAMNÍ

CEDULE A PLACHTY
tel.: 602 782 272 • mail: info@alma.cz
Společnost RI OKNA a.s. - přední výrobce
plastových a hliníkových oken a dveří

pobočka Oslavany - zastoupená společností NKS OKNA s.r.o.
hledá pro dlouhodobou spolupráci

OBCHODNÍ REFERENT / KA

ZEDNÍK - MONTÁŽNÍK

Náplň práce: vyřizování objednávek • správa
zákaznické databáze • telefonický a osobní
kontakt se zákazníky • zpracování nabídek a
technické poradenství zákazníkům • uzavírání
konkrétních obchodních případů.
Požadujeme: SŠ vzdělání • praxe v oboru
stavebních výplní • řidičský průkaz sk. B • komunikační schopnosti • předpoklady pro řízení
týmu • samostatnost • odpovědnost • organizační schopnosti • odolnost vůči stresu • pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
• vysoké pracovní nasazení • loajalita.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr • odpovídající
finanční ohodnocení • samostatnost, rozhodování • perspektivní a odpovědnou práci ve stabilní společnosti.

Požadujeme: živnostenský list • praxe v oboru
• řidičský průkaz sk. B • zručnost • samostatnost
• odpovědnost • organizační a komunikační
schopnosti • slušné chování a vystupování
• vysoké pracovní nasazení
Termín nástupu: ihned nebo dohodou.
Adresa pracoviště: 13. prosince 8, Oslavany
Váš strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
nks-okna@seznam.cz
Uvádějte zároveň telefonický kontakt
pro případné další jednání.

www.nks-okna.cz
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Přestupní uzel v srpnu §

Slovo úvodem

A. G. Bell by se podivil
Mnoho věcí dnes vnímáme jako naprostou samozřejmost, ač před nějakými pětatadvace� léty bychom je považovali za poslední výkřik literatury žánru
sci-fi. Vezměme si například naše počítače, které se přestěhovaly během let
z obrovských sálů do malé nepatrné krabičky, která umí zázraky. Nebo telefon.
Přístroj, který vynalezl c�hodný americký profesor Alexander Graham Bell již
v roce 1874. Účelem tohoto vynálezu bylo, podle bádání našeho velkého národního génia, vynálezce, spisovatele, hudebního skladatele etc., váženého
Járy Cimrmana, aby pan profesor slyšel starou Bellu, svoji manželku.
Jak šel vývoj kupředu, neúnavný zvonící otrava se přestěhoval z úřadů
do domácnos� významných osobnos�, poté měšťanů, stranických funkcionářů, až konečně došlo i na obyčejné lidi. Za dob reálného socialismu bylo
jeho vlastnictví znakem neúnavnos� a cílevědomos�. Neboť tento přístroj
neměli jen věrní straníci, ale i obyčejní občané, kterým byla stranická linie
„šuma fuk“. Dokázali ale projevit dostatek obmyslnos� a neústupnos�
v nerovném souboji s tehdejšími Spoji o připojení linky. Po devadesátém roce
tehdejší Telecom sám a dobrovolně začal připojovat linky všem zájemcům.
Ovšem tradičnímu telefonu už tehdy začala zvonit hrana. Objevily se telefony mobilní. Sice příšerně drahé, ale to nevadilo kastě fialových sak, aby
se s nimi nepředváděli na ulici. Jak šel čas, výroba se zlevňovala, konkurence
stupňovala, mobilní telefony byly dostupnější širším a širším lidovým vrstvám.
Dnes ho má pomalu každý ve více kusech. Jeden soukromý, druhý služební,
tře� pro manželku a čtvrtý, tajný, pro milenku (to aby manželka nemohla lustrovat SMS a příchozí hovory).
Inu komunikovat se musí. Já sám jsem mobilních telefonů také vystřídal
několik. Kromě soukromých i služební. Bezpečák musí být hold na příjmu
dvacet čtyři hodin denně. Mým snem bylo zakoupit si telefon na dvě sim
karty. Poněkud mě unavovalo držet u každého ucha telefon. Ovšem má
drahá dítka tato situace vždy neobyčejně pobavila.
V letošním roce se mi můj sen konečně splnil. Rodinná rada rozhodla, že
mi konečně onen přístroj zakoupí. Vzhledem k tomu, že pan otec je drsný
muž, který se k drahé elektronice chová poněkud macešsky, bylo rozhodnuto, že outdoorový telefon bude to pravé ořechové. Nastal tedy ten den
a dar byl slavnostně předán. Přiznám se, měl jsem radost, i když ta bes�e
neustále zvoní ve dne v noci. Otevřel jsem tedy krabičku, polaskal telefon
pohledem a podíval se do jeho návodu. Pak jsem začal polykat andělíčky.
Dozvěděl jsem se sice, že když se tomuto dokonale nerozbitnému přístroji
něco stane, mohu za to já a jak tam dát baterii, ale to bylo asi tak všechno.
Pravé peklo vypuklo, když jsem vše zkompletoval a zapnul. Manuál neobsahoval návod na ovládání a já jsem v tom začal žalostně plavat. Nakonec
mě zachránil internet. Mám takovou drobnou mánii - deformaci z povolání.
Veškerou technickou dokumentaci syslím v deskách. Když jsem manuály
porovnal, zjis�l jsem, že telefony jsou čím dál �m složitější, ale návody pro�
tomu čím dál �m více skoupější. Je to sice hrubý nepoměr, ale nahrazuje
ho naše vzrůstající technická vyspělost (ještě, že se mně nedostal výrobce
v pravý čas do ruky). Nakonec jsem se s novým přístrojem dokonale pobratřil a můžu říci, že mně slouží velmi dobře.
Technika je prostě jenom technika a nekonečně mě děsí, co nového se bude
dít za další čtvrtstole�. V každém případě, pan profesor Bell by se dnes hodně
divil, kam až jeho objev došel. Ale to už je osud všech vynálezů v naší překotné době. Zvlášť když už má funkční telefon kdejaké mimino. Petr Sláma

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

/Miroslav/ Cestující, kteří
přestupují na miroslavském
vlakovém nádraží na navazující
autobusy IDS, se konečně dočkají
nového přestupního uzlu. Podstatou výstavby je zlepšení dopravní
obslužnosti v regionu, zefektivnění systému IDS v dané oblasti
a odstranění stávajících kolizních
bodů. To v praxi znamená, že by
se jeho výstavbou měla podstatně
zvýšit bezpečnost dopravy.

Slovy zadání projektu: „Díky
bezprostřední blízkosti vlakové
stanice a navrženému stavebnímu
řešení poskytne nová infrastruktura cestujícím funkční napojení
autobusové dopravy (klíčová
složka IDS v tomto regionu na
individuální dopravu) a vlakové
spoje.“ Přestupní uzel by měl
být dokončen do 31. srpna. Celková cena investice je uváděna
ve výši 19,8 milionů korun. /PeSl/

/Ivančice/ Rada města Ivančic
rozhodla na svém zasedání o přidělení dvou veřejných zakázek,
na které byly získány dotace již
v minulém volebním období.
První z nich je revitalizace
dětského hřiště uprostřed Ivančic. Druhou je regenerace zeleně
na obou místních sídlištích. Na

základě doporučení hodnotící
komise byly obě zakázky přiděleny firmě Údržba pozemků, a. s.,
Havířov. Za práce na dětském
hřišti ivančická radnice zaplatí
téměř 335 tisíc korun bez DPH.
Regenerace zeleně na obou sídlištích bude stát skoro 2,45 mili/PeSl/
onů korun bez DPH.

Harmonogram
/Neslovice/
rekonstrukce silničního průtahu
v Neslovicích byl stanoven.
Je rozdělen na celkem tři etapy.
Ta první je naplánována již od 23.
března. Zaměstnanci firmy Eurovia začnou odfrézovávat silnice
u křižovatky na Hlínu. Aby byla
zajištěna průjezdnost pro linkové
autobusy IDS, bude postavena
týden před touto akcí panelová
cesta okolo místní restaurace Dobrá chvíle. Pro osobní dopravu bude
striktní zákaz vjezdu. Povolenky
k průjezdu, které byly v loňském
roce vydané pro kanalizaci, na
tuhle stavbu neplatí. Vjezd na ulici Žleb a ulic následujících bude
za ztížených podmínek umožněn.
Navazovat bude druhá etapa. Ta

by měla být zahájena od 20. dubna, kdy bude započata rekonstrukce úseku od křižovatky na Hlínu
směrem na Ivančice. Objízdná
trasa do Ivančic je naplánována
směrem na obce Hlína a Moravské Bránice. Třetí etapa, úsek od
křižovatky směrem na Tetčice, by
měla začít 29. června. Ukončení
prací je naplánováno na 39. týden
(od 21. do 27. 9. 2015).
S rekonstrukcí komunikace
v Tetčicích od železničního přejezdu až po dálniční přivaděč není
prozatím v roce 2015 počítáno.
Tato akce není ani v zásobníku
rekonstrukcí komunikací krajského úřadu. Celková rekonstrukce
1,716 km dlouhého úseku vyjde
na 26,8 milionů korun. /PeSl/

Miliony do zeleně a oprav

Doprava v Neslovicích
bude opět omezena

Levná bankovní půjčka
dotovaná státem
PŮJČKA

Nabízíme:

» plazma terapie TrayLIFE - vlastní krví
» mezoterapie, fotorejuvenace pleti IPL
» aplikace botulotoxinu, výplně vrásek
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» lékařský chemický peeling

06.03.2015
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splatnost až 12 let
úroková sazba od 1,99 % p. a.
bez ručitele
bez zástavy nemovitosti
bez prokazování příjmu
včetně pojištění
seriózní přístup, fair jednání

Časově omezená nabídka!
volejte nezávazně: 728 054 812

Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Majitel bytu, od kterého máme
byt v pronájmu, nám minulý měsíc dal výpověď z nájmu bytu s odůvodněním, že byt potřebuje pro sebe a svoji rodinu. Chtěl bych se
zeptat, jestli máme od pronajímatele nárok na zajištění náhradního
bydlení, či nikoliv a dále bych se chtěl zeptat, zda je naší povinností
při skončení nájmu podepisovat s pronajímatelem předávací protokol o předání bytu zpět pronajímateli nebo stačí jen předání klíčů
a vyklizení bytu? Děkuji za odpověď.
K Vašemu prvnímu dotazu týkajícímu se bytové náhrady uvádím,
že v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) již nejsou
bytové náhrady upraveny. Nájemce tak již nemá nárok na náhradní
byt, náhradní ubytování či zajištění přístřeší, jak to bylo upraveno
v občanském zákoníku do roku 2013. Zákon č. 89/2012 Sb. upravuje
pouze v přechodných ustanoveních, že právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou
dotčena, ale to by se týkalo případů dřívějších.
Pokud jste tedy obdržel výpověď nyní, tak nárok na zajištění bytové
náhrady nemáte. Jestliže pronajímatel potřebuje byt pro sebe či svoji
rodinu, občanský zákoník pouze nově upravuje to, že dal-li pronajímatel nájemci výpověď z tohoto důvodu (tj. že byt potřebuje pro sebe či
svého příbuzného), je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu
nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení
nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle
do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.
K druhému dotazu uvádím, že v zákoně není uvedena povinnost
při skončení nájmu podepisovat předávací protokol s pronajímatelem.
Jestliže to tedy není výslovně uvedeno v nájemní smlouvě, podepisovat předávací protokol s pronajímatelem nemusíte. Každopádně bych
však tento postup doporučoval, neboť v předávacím protokolu se uvádí
mimo jiné stavy měřičů energií při skončení nájmu či stav předávaného
bytu nebo zařízení bytu, a můžete tak předejít budoucím sporům o to,
v jakém stavu byl byt předán zpět pronajímateli.

V Miroslavi přidělili dotace
/Miroslav/ Miroslavští zastupitelé schválili poskytnutí dotací z městského rozpočtu. TJ Miroslav obdržela 245.000 Kč, FC Miroslav 170.000
Kč a místní SDH 324.800 Kč. Poskytnuté dotace budou využity na pokrytí provozních nákladů. Například FC Miroslav má v současné době
165 členů a na jejím hřišti trénuje sedm týmů, které se účastní utkání na
okresní, i na krajské úrovni. Na financování FC se podílí i samotný klub.
Kromě aktivního vyhledávání sponzorů provozují například klubovnu,
posilovnu a saunu. Pořádají také společenské akce, jako jsou ples, maškarní bál, dětský den či Drakiáda. Svou činností tak aktivně přispívají
k rozvoji společenského života ve městě.
/PeSl/

FIRMA
MIČÁNEK
Vedrovice č. 98
nabízí:

» zateplování RD a budov
(projekt ZELENÁ ÚSPORÁM)
» rekonstrukce byt. jader
» obklady koupelen
» pokládka dlažeb
» montáž sádrokartonů
» montáž venkovního i vnitřního
zábradlí (nerez i kombinace
nerez a dřevo, nebo sklo)

tel.: 602 519 843

e-mail: micanek.pavel@seznam.cz

CO SE ŠKOLÁKEM
O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH?
Připravujeme pro vaše děti hry
a velikonoční tvořivou dílnu
s procvičováním angličtiny.
čtvrtek 2. 4. od 8.30 do 14.00 hodin
Cena 380,- Kč
Přemýšlíte, jak vyplnit prázdniny sobě
i dětem? I letos pro Vás připravujeme

LETNÍ INTEZIVNÍ
KURZY ANGLIČTINY
POBYTOVÝ KURZ

v Karlově p. Pradědem 9. - 14. 8. 2015

DOCHÁZKOVÝ KURZ

v Ivančicích 17. - 21. 8. 2015

------------------------------------------------------------------

Přihlášky a více info na našich stránkách

www.alrete.cz

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Venkovní rolety s hliníkou
tepelnou lamelou - přízemní byt
Brno - Soběšická ulice

PÍSEK
do bazénové
filtrace

145 Kč
za 25 kg

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
č
jímka a izolační vata)
.500 K
pr. 200 mm, výška 8 metrů 11četně DPH
v

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294

www.zaluziekoblizek.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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Zeptali jsme se: starosty Višňového
Mgr. Vladimíra Korka
•• Pane starosto, jaké jsou priority
vedení radnice v tomto volebním období? Odpovím velmi jednoduše. Vytvořit ve Višňovém vhodné podmínky
pro to, aby i mladí lidé, mladé rodiny
zde zůstali a aby do obce přicházeli.
Samozřejmě, že těch okruhů vedení radnice je spousta. Tím naším prvořadým je však v tomto čase zbudování
lokality pro výstavbu 21 rodinných
domů v nádherně otevřené lokalitě
jihovýchodním směrem s výhledem
na kopce Pálavy.
Pracujeme neustále i na dalších
tématech, a to v otázkách občanské
vybavenosti, společenského vyžití,
zábavy, sportu, turistiky a dalších.
Oblast, kterou však můžeme jen
obtížně ovlivnit, jsou pracovní příležitosti. Avšak potenciál mladých přemýšlivých podnikavých lidí je tomuto
sám o sobě předurčen.
•• Zmínil jste výstavbu rodinných
domů. Jaký je zájem? Višňové vlastní
ještě jednu stavební lokalitu, která je
místně nazývaná Cihelna. Leží asi 3
minuty volné chůze od náměstí. Z
původních 11 stavebních míst jsou
zde k prodeji ještě 4 stavební místa.
Tato lokalita je zasíťovaná s komunikací, chodníky, veřejným osvětlením.
Jednotlivé parcely jsou o velikosti cca
700 m2. Zájem z pohledu občanů není
závratný, ale rozhodně se zde jedná
o velmi zajímavé klidné prostředí
pro výstavbu rodinných domů.
•• Co je podle Vás největším problémem Vašeho městyse a regionu?
Jak jsem již uvedl, problémem je
nedostatek pracovních míst nejen
ve Višňovém, ale i v regionu. Je
skutečností, že nemůžeme očekávat,
že přijde investor, který zde zbuduje
fabriku pro 200 lidí. Sami jako občané
můžeme však hledat cesty. Podíváte-li
se dál, přes již uvedené kopce Pálavy,
pak nám všem to napovídá, že i my
máme možnost díky místnímu a regionálnímu potenciálu dále podporovat,
pracovat a rozvíjet cestovní ruch v
oblastech cykloturistiky, turistiky či
vinařské turistiky. Višňové a okolí má

co nabídnout. Musíme na rozvoji
těchto, pro nás ekonomických, pro
návštěvníky
rekreačních,
oblastí
pracovat sami. Vzpomeňme na krumlovskou Epopej. Očekáváte snad, že
nám někdo pomůže? Jedním z dalších
problémů jsou komunikace přímo
v obci pod správou SÚS. Ať je to
silnice II/400 Moravské Budějovice
- Višňové - Miroslav nebo III/40010
Višňové - Horní Dunajovice. To vám
potvrdí každý řidič, který přes Višňovou projížděl. Toto je ten náš problém.
Ale když už jsem oblast dopravní
dostupnosti načal, pak i zde budu
poněkud pesimistický. Hlavní tepnou mezi Brnem a Vídní je již zcela
vítězně cesta přes Mikulov. Kde je
obchvat Lechovic? Na druhé straně.
Znojmo se trápí desítky let se svým
obchvatem. Silnice spojující Jihlavu
a Znojmo je rychlostně omezována
množstvím průjezdů obcemi. Je tedy
z pohledu dopravy „nezajímavá“.
Obrázek si udělejte sami.
•• Jaké investice letos Višňové
čekají? Naší největší investicí budou
inženýrské sítě pro zmiňovanou lokalitu Pod Starou horou. Vybudování
této části obce určené pro výstavbu
rodinných domů je teď pro nás tou
nejdůležitější investiční akcí. Myslím
si, že zde nemusím popisovat, jaké
další návaznosti toto dílo v sobě skrývá pro další rozvoj městyse.
•• Višňové je vinařskou obcí. Jak
vnímáte záměr legislativně omezit
prodej sudových vín? Jsem přesvědčen, že Višňové je rozhodně velmi
zajímavou a významnou vinařskou
oblastí. A má i svůj věhlas.
Vrátím se však k otázce. Záměr
omezení prodeje sudového vína v
sobě skrývá spoustu aspektů. Nejsem
tím správným odborníkem, abych
zde posuzoval všechny. Z prohlášení
především vínem se zabývajících prodejců a obchodníků vyplývá, že dojde
k likvidaci vinoték. Jen si tak říkám.
Když stát nedokáže nastolit systém,
který ohlídá kvalitu sudových vín, tak
jejich prodej chce zakázat.

A zeptám se? Co by udělal stát,
kdyby nedokázal uhlídat kvalitu potravinářské pšenice. Zakáže prodej
chleba? Rozhodně je to problém, na
který nedokážu zasvěceně hovořit.
Tento problém začíná daňovým
problémem, ovlivňuje ho kvalita
prodávaného sudového vína. Avšak
zasáhne ještě množství dalších souvislostí a oblastí.
•• Co bych jako turista Višňového
rozhodně neměl opomenout? Jako
správný turista bych si rozhodně opatřil informace o tom, co je třeba ve Višňovém navštívit. Protože získávat je až
na místě by mohlo být ztrátou času.
Ideálním místem toho pravého
náhledu na Višňovou a okolní kraj
je navštívit vyhlídku na Staré hoře.
Když to uděláte hned ráno, může
Vás přitom hladit ranní slunce, které
se bude zdvíhat nad vrcholky Pálavy na východě, aby Vám ukázalo
neopakovatelný výhled nejen touto
světovou stranou, ale i tou jižní, západní i severní. Každý, kdo toto místo
navštívil, potvrdí, že takovýchto míst
s tak mocným rozhledem je skutečně
v kraji poskromnu.
Pohled na Višňovou Vám ukáže na
zámek. Okolí zámku se pyšní jedním
z dendrologicky nejvýznamnějších
parků jižní Moravy, který se na 15
hektarech kolem něj rozprostírá.
V něm můžete obdivovat krásu
vzrostlého cedru libanonského, jedli
řeckou, ale i jinany dvoulaločné.
Z listnatých stromů zde najdete javor
tatarský, jerlín japonský, dřezovce,
jilm lysý a nahovětvec kanadský.
Na náměstí můžete shlédnout
kostel sv. Jana Křtitele. V něm jsou
umístěny náhrobky z 16. a 17. století.
Část z nich je umístěna i v budově
zámku. V nejbližším okolí kostela najdete památník obětí světových válek
se sochou sv. Václava. Ze soch si dále
můžete prohlédnout restaurovanou
sochu sv. Floriána na náměstí, sochu
sv. Jana Nepomuckého na mostě přes
Višňovský potok ve směru od Znojma
při zámecké zdi. Litinová socha sv.
Jana Nepomuckého z počátku 19. století vás vítá při příjezdu do Višňového
ve směru od Miroslavi. Technickou

památkou je větrné kolo z roku 1910.
Vedle něj je kruhová stavba nad
studnou, ze které toto kolo čerpalo ve
svém čase slávy vodu.
Při návštěvě Višňového nezapomeňte navštívit i Adámkovo vinařství
a vinařství Antonína Salety. Pokud
Vám jeden den k tomu nebude stačit,
pak se můžete ubytovat buď v obecním
Cyklopenzionu, kde se můžete zotavit
v sauně, nebo v penzionu Bobule při
Adámkově vinařství. V Cyklopenzionu si můžete půjčit kola, a využít pro
příjemný večer i drobnou vinotéku.
Jsem však přesvědčen, že byste do
obce na kole přijeli. Neboť městys
protínají tři cyklostezky - Moravská
vinařská, Krumlovsko - Jevišovicko,
Mikroregionem Moravia.
Navíc si myslím, že byste přijeli nejspíš v čase některé významné tradiční
kulturní akce, mezi něž rozhodně můžeme zařadit: zimní plesy, masopust,
vyhlášená je výstava vín o Velikonoční
neděli, turistická Višňovská 15, višňovská divadla souboru Návrat, dětský den
hasičů, školní akademie, pouť s tradičním zaváděním, Višňovské kulturní
léto se svým filmovým festivalem,
dřevosocháním a dalšími akcemi, posvícení se zaváděním, výstavou ovoce
a zeleniny, adventní koncert v kostele.
Nebo v průběhu roku na višňovské
trhy, které se od března konají každou
druhou sobotu v měsíci.
•• Je něco, čeho se jako starosta
obáváte? Čeho se obávám. Když vynechám obavy z amerického imperialismu, německého revanšismu, rusko-ukrajinského separatismu, izraelského
sionismu a islámského terorismu, pak
už se obávám jen závisti, lidských
pomluv a neřízené a nekontrolované
lidské zloby a agrese. – Je mi moc líto
těch obětí v Uherském Brodu. Kladu
si přitom otázku. Nakolik až je nutné,
aby byla zaměřena všeobecná bezpečnost ve státě při mapování možných
rizik těchto teroristicky agresivních
útoků na nevinné oběti?
•• V jedné větě prosím o vzkaz pro
čtenáře. Chtěl bych čtenářům Zrcadla
popřát šťastný a spokojený život ve
zdraví. A aby ty všechny zkušenosti,
se kterými se doposud setkali, byť
mezi ně rozhodně patří i spousta negativních, využili jen v tom dobrém
a v zájmu dobra.
Díky M. Pečer

OBK při JE Dukovany informuje:

Víte, co je SCRAM?
Jak vzniklo slovo SCRAM. Běžně používané „jaderné“ slovo v anglicky mluvících zemích, které znamená rychlé automatické nebo manuální odstavení jaderného reaktoru. Prostě, když se něco rozeběhne tak,
že to začíná smrdět, tak to raději celé zastavíme. Když se nám poblázní
počítač, tak ho restartujeme, v telefonu taky občas musíme vytáhnout
baterku. IT experti tomu říkají půvabně „vypíchnout voko“. Ale v jádru
nejsme tak suroví a říkáme tomu HO 1 (havarijní ochrana nebo odstavení), v Rusku AZ 1 (avtomatičeskaja zaštita) a anglosasové SCRAM.
A co to vlastně znamená a kde se to slovo vzalo? Musíme se vrátit
hluboko do historie k Enricovi Fermi na začátek prosince 1942. Tehdy
Enrico Fermi v budově tribuny Chicagského stadionu sestavil se svými
spolupracovníky první jaderný reaktor nazývaný Pile 1. Reaktor byl
sestaven z grafitových kostek prokládaných kostkami kovového uranu.
Vypadal tak nějak jako hromada kostek, proto „pile“. Regulace štěpné
reakce se dělala zasouváním a vysouváním kadmiových regulačních
tyčí. Jedním z bezpečnostních prvků pro případ nenadálého rozeběhnutí štěpné reakce byla kadmiová tyč nachystaná k zasunutí do středu
reaktoru. Tyč byla zavěšená na laně, které v případě potřeby mělo
být přeseknuto. A ten člověk, co čekal se sekerou na případný pokyn
k přeseknutí, byl SCRAM - tedy Safety Kontrol Rod Axe Man. Také
bychom mohli říci „sekáč“? A to nám / jim zůstalo dodnes. „Jak prosté,
milý Watsone.“
Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

i Finanční poradna

Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky
Partners market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 546 212 059,
e-mail: market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Blíží se daňové přiznání a potřebuji poradit, jak správně uplatnit
slevu na dani u životního pojištění. Nerad bych se obral o peníze.
Životní pojištění je v tuzemsku velice populární, má ho uzavřené skoro
každý. Možnost odečíst si ze základu daně peníze ukládané do životního
pojištění tedy přijde vhod. Je třeba splnit dvě podmínky: Smlouva musí trvat alespoň do vašich 60 let a zároveň musí být uzavřena alespoň na 5 let.
Z daňového základu si můžete odečíst až 12.000 korun za rok. Odečíst lze částku, která slouží na krytí smrti, nebo na dlouhodobé spoření.
Pokud například platíte měsíčně 1.000 korun, tak to ještě neznamená,
že si celou částku můžete dát do odečtu daní. Je třeba, aby celá částka
šla na krytí smrti nebo investice. Pokud pojištění kryje více rizik, třeba
úraz a smrt, a na krytí úmrtí platíte jen 500 korun, tak si pro odečet můžete za rok uznat jen 6.000 korun. Musí jít pochopitelně o peníze, které
do pojišťovny posíláte sami, příspěvek od zaměstnavatele se nepočítá.
Jestliže máte u pojišťovny uzavřenou smlouvu „na dožití“ (u té se
vyplácí peníze při dovršení určitého věku) a chcete si nárokovat daňové zvýhodnění, musíte navíc dosáhnout minimální pojistné částky.
U smluv s pojistnou dobou od pěti do patnácti let je to 40.000 korun,
u delší pojistné doby jde o 70.000 korun.
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Miroslavský košt 2015 Babybox nově také ve znojemské nemocnici
Tuto sobotu 7. března se uskuteční v kulturním domě již 19. ročník výstavy vín „Miroslavský košt“. Pořadatelé shromáždili na 600 vinných vzorků
ze znojemské, mikulovské, velkopavlovické podoblasti a ze Slovenska.
V pátek 27. února proběhla odborná degustace vzorků. Jako nejlepší
byla vyhodnocena tato vína: Šampión bílých vín - Hibernal 2014, Radim a Eva Braunovi, Šatov. Šampión červených vín - Cabernet sauvignon 2013, Cintavý a Písarčík, Viničné, Slovensko. Nejlepší rossé víno
- Cabernet sauvignon 2014, Dubovský a Grančič s.r.o., Svätý Jur, Slovensko. Nejvýše hodnocené víno miroslavského výrobce - Rulandské
šedé 2010, výběr z hroznů, Kincl a syn. Nejvýše hodnocené víno zahraničního výrobce - Merlot 2012, Weingut Pammer, Paudorf, Rakousko.
Ocenění vinaři obdrželi krásné ceny ze skla, které vytvořil miroslavský výtvarník Petr Sláma. Pořadatelé děkují všem, kteří pomohli akci
zorganizovat, a návštěvníkům za účast.

Pohádková noc s Andersenem
/Moravské Bránice/ Sněhová královna, Cínový vojáček nebo Císařové nové šaty. Kdo by neznal slavného dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena. Na jeho paměť a hlavně na podporu čtení literatury pravidelně pořádají knihovny po celé ČR akci nazvanou: „Noc
s Adersenem“. Obecní knihovna v Moravských Bránicích tuto akci
uskuteční v sobotu 28. března 2015. Tajuplný pohádkový večer plný
her, čtení a soutěží začne přesně v 18.00 hodin.
/PeSl/

O astrologii v knihovně
Ve čtvrtek 26. února jsem se s dcerou zúčastnila přednášky astroložky Olgy Krumlovské, kterou pořádala Městská knihovna Moravský
Krumlov. Přednáška se nám velmi líbila. Paní Krumlovská představila
zajímavým způsobem své knihy a nabila nás pozitivní energií. Výklad o
jednotlivých znameních zvěrokruhu byl sice obecnějšího rázu, ale každý
si v něm našel to „svoje“. Přednáška nakonec nebyla zaměřena pouze na
horoskopy a astrologii, jak se mohlo zdát na první pohled. Mile nás překvapila různorodost výkladu. Hned jsme si v knihovně vypůjčily volné
knihy od paní Krumlovské a těšíme se na další akce. M. a J. Záděrovy

Farmáři opět v Krumlově
/Moravský Krumlov/ V sobotu 14. března se letos poprvé uskuteční farmářské trhy v Moravském Krumlově. Již tradičně na náměstí TGM od 8 do
12 hodin. Organizaci třetím rokem zajišťuje Občanské sdružení ALMA.
Prodejce kvalitních uzenářských výrobků Maspro Hodonín zajistí
teplý bufet (ovarová polévka, ovar, koleno) a prodej ZABIJAČKOVÝCH VÝROBKŮ (jitrnice, jelítka, tlačenka, klobásky, uzené maso
a podobně). Pivovar Padochov se postará o žízeň. Na čepu bude světlá
dvanáctka Antonín a v PET lahvích také tmavá 13, polotmavá 11.
Kvalitní uzenářské, mlékárenské, pekařské a jiné farmářské výrobky
především od českých a slovenských výrobců budou doplněn širokým
sortimentem okrasných a ovocných stromků, keřů i květin.
/abé/

V pondělí 2. března 2015 byl
v Nemocnici Znojmo nainstalován babybox nové generace.
„Bedýnka na nechtěná lidská
mláďata je v nerezu, s dvoudílnými dvířky, jež se otvírají a zavírají
automaticky, s klimatizací, s dokonalou signalizací - vše v nejnovějším elektronickém provedení.
Instalaci provedl Zdeněk Juřica
a jeho firma MONTEL z Náměšti
nad Oslavou,“ popisuje Ludvík
Hess, který je otcem myšlenky

Hvězdičky pro Domeček
Velmi rádi dáváme vědět široké veřejnosti, že Dům dětí a
mládeže Moravský Krumlov na
konci února ukončil dvouletý
projekt: Rozšiřování kompetencí
pedagogických pracovníků školských zařízení v rámci zvyšování
kvality i efektivity celkového
vzdělávacího a výchovného procesu v Jihomoravském kraji pod
záštitou SVČ Ivančice, a získal
Certifikát kvality zařízení - tzv.
hvězdičky ve všech sedmi sledovaných oblastech.
Během uplynulých dvou let
jsme na sobě opravdu pracovali
a vzdělávali se v mnoha oblastech, které směřují k trvalému

rozvoji SVČ - manažerských
dovednostech, v cizím jazyce,
oblasti propagace, organizování
akcí, vedení lidí, osobnostním
rozvoji apod. Jsme moc rádi, že
jsme uspěli při hodnocení sledovaných oblastí, a doufáme, že vás
o svých kvalitách přesvědčíme.
Hvězdičky zatím vlastní pouze
8 volnočasových zařízení - DDM
Moravský Krumlov, SVČ Ivančice, DDM Blansko, SVČ Rosice,
SVČ Pohořelice, DDM Veselí
nad Moravou, DDM Vyškov a
DDM Znojmo. Jsme moc rádi,
že patříme i my do tak skvělé
společnosti. Váš (na sebe pyšný)
Domeček Moravský Krumlov.

V sobotu 7. února se v restauraci ve Vedrovicích uskutečnil
3. ročník turnaje ve čtyřkovém
mariáši. Stejně jako v předchozích ročnících se hrálo na čtyři
kola po padesáti minutách. Oproti
loňskému roku přibylo hráčů,
bohužel pouze přespolních, a to
i z Brna či Ketkovic.
V sále panovala přátelská atmosféra a turnaj se odehrál v duchu fair-play. Ne každému se sice
turnaj podařil po hráčské stránce,

přesto věříme, že to bylo příjemně strávené odpoledne, o co se
ve velké míře snažila i obsluha.
Nejlepší formu prokázal Jaroslav Hus ml., který se ujal vedení
po druhém kole, udržel ho až
do konce a zaslouženě zvítězil.
V závěru odrazil útok obhájce
prvenství z prvního ročníku Jana
Horgoše, který tentokrát bral
druhé místo. Na třetím místě se
umístil Richard Polášek.
Před vyhlášením vítězů přišel
čas na občerstvení a do hlavní
role se dostal jelení guláš. Předání
pohárů i cen proběhlo v uvolněné
a rozverné atmosféře. Žádný z
hráčů neodjel s prázdnou a mimo
herní zážitky si odnesl i věcné
ceny od sponzorů. Letošní ročník
svou kvalitou navázal na minulé,
v některých ohledech je i překonal. Proto doufáme, že příští rok
se opět vydaří a mnoho z Vás si
k nám najde cestu.
Kolektiv restaurace Vedrovice

ZDRAVÁ STRAVA PRO DĚTI
VE ŠKOLE I DOMA
Hostem setkání je Mgr. MARGIT SLIMÁKOVÁ, Ph. D.,
specialistka na zdravotní prevenci a výživu a hlavním tématem bude zdravé stravování a zdravá kultura stravování v mateřských, základních a středních školách,
ale i doma. Pokusíme se objasnit, proč je zdravá výživa dě� tak zásadní, a řekneme si
jak sestavit vhodný jídelníček pro dě�.
V programu také zazní hlavní myšlenky projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, kde
nejde „jen“ o zdravé vaření nebo o náhradu některých pokrmů za jejich zdravější
varianty, ale o dlouhodobý, komplexní program, plně integrovaný do života celé
školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si jídla váží, dokáže je vychutnat
a učí, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Moravský Krumlov
Orlovna Rakšice
čtvrtek 12. března 2015
od 17.00 do cca 19.00 hod.
Cena 150 Kč s registrací do 8. března, 250 Kč bez registrace.
Platba na místě. V ceně zdravá ochutnávka.
REGISTRACE: mailem na info@alma.cz, do předmětu zprávy
napište MARGIT a do zprávy jméno a telefon. Registrujte se jen
v případě Vašeho vážného zájmu. Počet registrací nám pomůže
vhodně připravit zázemí a ochutnávku. Děkujeme.
REGISTRACE PRÁVNICKÝCH SUBJEKTŮ - ŠKOL A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ:
V případě potřeby vystavíme daňový doklad za účastnický poplatek.
Registrujte se na info@alma.cz a uveďte účetní data a počet účastníků.

informace na tel.
602 782 272

život začalo 116 dětí. Tím posledním je novorozený chlapeček
v Nemocnici Vyškov!
„Zatímco jsme montovali 64.
babybox v Nemocnici Znojmo,
dvířky naší bedýnky vstoupil
do života klučík odložený v Nemocnici Vyškov. Chlapeček je

čtvrtým letošním děťátkem, druhým vyškovským, 46. klukem
proti 70 holčičkám. Je zcela zdravý a pojmenoval jsem ho Dominik,“ doplňuje Ludvík Hess.
Bližší informace o projektu
a možnostech pomoci na webu
www.babybox.cz
/mape/

Puzzle Slovanskou epopej
skládá celá Miroslav
Od 28. února se každou sobotu odpoledne v budově miroslavských
skláren schází nadšenci skládání puzzle, aby pokořili nový český rekord. Tentokrát skládají sérii 20 velkoformátových puzzle obrazů Slovanské epopeje. „Jedná se o další rekord, puzzle váží 97 kg a má celkem 163 000 dílků,” uvedla jedna z organizátorek Anna Počarovská.

Mariášníci ve Vedrovicích

Občanské sdružení ALMA zve rodiče, zaměstnance školních jídelen,
provozovatele stravovacích zařízení i širokou veřejnost
na přednášku a besedu

Občanské sdružení ALMA
672 01 Dobelice 1

babyboxů v České republice.
Hlavními dárci znojemského
babyboxu jsou Fond Borise Deketa Pomáháme maminkám a město
Znojmo, jehož starosta Vlastimil
Gabrhel je velkým příznivcem
babyboxů. „Borise Deketa jsem
o pomoc požádal, protože dary
od místních dárců by na pokrytí
nákladů nestačily,“ doplnil Hess.
O smyslu babyboxů i přes řadu
skeptických názorů již není pochyb. Díky této „bráně“ zde svůj

www.margit.cz

Puzzle obrazy Slovanské epopeje budou po složení umístěné
v miroslavském zámku, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí
jižního křídla. Obrazy jsou vyrobené na zakázku. „Všechny obrazy
nám již výrobce dodal, teď jen zbývá je všechny poskládat. Proto jsme
požádali o pomoc další puzzle fandy,” dodává další z organizátorek
Eliška Počarovská. Další zájemci, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu
a podílet se na skládání Slovanské epopeje, se můžou přihlásit na
emailové adrese puzzlerekord@gmail.com. Tato unikátní výstava
bude k vidění již při slavnostním otevření zámku letos v létě.
/EP/

VÝZVA

Městské muzeum Moravský Krumlov ve spolupráci s Jihomoravským
muzeem ve Znojmě plánují na jaro 2016 uspořádat v prostorách
Knížecího domu v Moravském Krumlově výstavu k výročí 150 let
k udělení koncese železniční trati Společnosti státní dráhy, známá pod
zkratkou StEG (Staats-Eisenbahn-Gesellschaft) Střelice - Moravský
Krumlov - Hrušovany n/J - Laa a/T - Stadlau.
Tímto vyzýváme ke spolupráci zájemce, kteří by mohli nabídnout jakýkoli
materiál k zapůjčení (event. darování) na výstavu (fotografie, pohlednice,
různé železniční propriety, dokumenty, články, archiválie, modely atp.).
Po předchozí domluvě přijímáme zájmové artefakty v Městském muzeu
Moravský Krumlov. Předem děkujeme za spolupráci.
Mgr. Martin Kuča, Městské muzeum Moravský Krumlov

06.03.2015

KUMŠTÝŘI
NO PROBLEM
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

LETECKÉ ESO
František Wognar

je dívčí rocková skupina z Miroslavi, která za svou jedenáctiletou
existenci odehrála přes 100 koncertů a různých dalších vystoupení.
Je to jedna z nejvýraznějších hudebních skupin, která hrála ve Středisku volného času Miroslav, a svým repertoárem i hrou a zpěvem je
poměrně výjimečná i v rámci celé republiky, o čemž svědčí velmi pozitivní ohlasy z jejich vystoupení, ať hrají kdekoliv. Děvčata si mimo
jiné zahrála třeba s Věrou Špinarovou nebo s legendární skupinou
Blue Effect. Poměrně často také dostávají pozvánky na motorkářské
akce, kde také velice rády hrají (jsou například velice oblíbenou skupinou prezidenta Harley-Davidson club Moravia).
Začátek této kapely se datuje až do roku 2004, kdy se v měsíci
březnu domluvily - tehdy jedenáctileté - Katka Růžičková, Zita
Biberlová, Klára Bognerová a Radka Palatová, že si založí hudební
skupinu. Název byl jasný od začátku - nic pro ně nebyl problém,
takže jednoduše NO PROBLEM. Kromě Katky, která vedle klavíru
už hrála také na bicí, a Zity, která „chodila do klavíru“, se musely
„rockerky“ teprve na své nástroje začít učit, a to úplně od začátku.
Klára na kytaru, Radka na baskytaru. Také Zita se zakousla do kytary, protože chtěla být spíš kytaristkou než „klávesačkou“. Holky se
pustily do cvičení s takovou vervou, že svým výkonem přesvědčily
pořadatele tradičního miroslavského Rockfestu, a už v červnu !!! téhož roku si na tomto Rockfestu i zahrály (a pak ještě desetkrát).
Koncem prázdnin roku 2008 odchází baskytaristka Radka (končí
s aktivním hraním) a přichází Lucka Drlíková. Příchod této hráčky
znamená přínos nejen z pohledu jejich hráčských schopností (technika hry i rytmické cítění), ale i z pohledu posílení pěveckých partů.
Významně se zlepšil celkový zvuk skupiny a skupina začala postupně přesvědčovat muzikantskou i diváckou veřejnost, že to s hraním
myslí opravdu vážně. V srpnu 2011 odchází Klára (zlákalo ji vystupování v komerčním duu) a přichází o 5 let mladší, ale velice zdatná
kytaristka Marcela Kuřitková (bývalá fanynka NO PROBLEM).
Tím je výrazně posílena kytarová sekce, a NO PROBLEM tak mohly začít hrát klasické rockové kytarové věci. Je to ale na úkor vlastní
tvorby. Repertoár je sice pestrý a je v něm mnoho rockových perel,
publiku se velice líbí, ale vlastní skladby se zcela vytratily.
Pomalu vzniká také v kapele neshoda o dalším směřování. „Stará
sestava“ chce hrát hlavně koncerty, festivaly a podobné akce, s poněkud
nekomerčnějším repertoárem a jen tak často, aby je to bavilo, mládí chce
hrát pořád, takže hlavně zábavy a podobné taškařice a tomu odpovídající repertoár. Koncem srpna 2014 odjíždí Zita na plánovaný pětimě-

síční studijní pobyt do Lotyšska a toto krátké přerušení aktivit skupiny
urychluje odchod kytaristky Marcely. Zatímco Zita studuje v zahraničí,
Katka s Luckou pomalu začínají pracovat na vlastním repertoáru.
Na textech začínají spolupracovat i s vynikající miroslavskou textařkou
a písničkářkou Kristýnou Klejdusovou. Takže vedle tradičního převzatého repertoáru se určitě můžeme těšit opět i na skladby z vlastní dílny.
V současné době hraje NO PROBLEM ve složení Katka RŮŽIČKOVÁ - leader i frontmenka kapely, bicí, nezaměnitelný zpěv, a když
je potřeba kytara, klavír, klávesy, baskytara… Zita BIBERLOVÁ
- kytara, klávesy, bicí, zpěv, a když to klapne, i neuvěřitelná sranda
a Lucka DRLÍKOVÁ - baskytara, zpěv, soustředěný výraz a vtipné
poznámky… Na některé skladby - to když bere Katka do ruky kytaru
- usedá za bicí jejich host, zkušený bubeník Daniel Málek.
Tuto kapelu rozhodně stojí za to slyšet, ale i vidět. Na to kdy a kde
se můžete podívat nebo se zeptat na www.facebook.com/pages/NoProblem-Miroslav/390089034362864.
Mgr. Miroslav Růžička, ředitel SVČ Miroslav

V Ivančicích, Němčicích a Letkovicích bylo vždy několik rodin
Wognarů. Nás zajímá rodina
Wognarů z Ivančic, ale musíme
se vrátit hodně zpět.
Dne 6. dubna 1852 se narodil
Jakub Wognar. Jeho otec byl také
Jakub, matka Josefa, rozená Worlová. Bydleli v domě 212/II, dnes
je to Ostřihom č. 6. Z matriky nezjistíme další informace, čím se
rodiče živili, stejně tak nevíme,
proč se Jakub Wognar (syn) odstěhoval z Ivančic na Slovensko.
Další informace jsou z Trnavy.
Jakub Wognar se zde oženil s Karolinou Kellichovou. Měli spolu
čtyři děti, Jana, Josefa, Aloisii
a Františka (záznamy v matrice
jsou v latině). František - Franz
Wognar se narodil 5. února 1890,
vyučil se strojním zámečníkem a
v roku 1913 vstoupil dobrovolně
do armády. Když v roce 1914
vypukla 1. světová válka, podal
si žádost o přijetí do císařsko-královského letectva.
Vzdušné síly tehdejší monar-

bové nálety a pokaždé si zachoval
rozhodnost a klid.
První triumf, tehdy už šikovatele Wognara, přišel o rok později - 26. ledna 1917. V ranních
hodinách letěl s pozorovatelem
nad italskými zákopy a sledovali činnost v nich. Přítomnost
rakouského letadla neunikla
pozornosti Italů a v krátké době
přiletěla k Brandenburgu italská
stíhačka Nieuport 11. Toto letadlo
vynikalo vysokou stoupavostí a
obratností a pro malé rozměry ho
letci nazývali „děťátko“. Posádka
podunajské monarchie pohotově
reagovala a po krátkém manévrování italské letadlo sestřelila.
V únoru 1917 jej vyznamenali
nadřízení již podruhé Stříbrnou
medailí za odvahu I. třídy. Další
vítězství dosáhl František Wognar
1. května v půl deváté ráno. Spolu
s pozorovatelem kontrolovali
dělostřeleckou palbu, když se ve
vzduchu střetli s další stíhačkou
Nieuport. Podle vojáků, kteří
souboj pozorovali ze země, byl

Dvouplošník Hansa-Brandenburg, na kterém František Wognar létal

chie na začátku války byly velice
skromné: 39 zastaralých letadel,
deset pozorovacích balonů a jedna vzducholoď. K dispozici bylo
85 pilotů. Po kladném vyřízení
jeho žádosti byl František Wognar zařazen do pilotního výcviku,
který velice úspěšně absolvoval.
V květnu 1915 vstoupila do války na straně Dohody Italie a Rakousko-Uhersko muselo bojovat
na nové frontě, a sice ve Slovinsku. Tato skutečnost ovlivnila další
působení Františka Wognara, který
byl přidělený k letecké rotě Flik 2.
Ta operovala na linii, která probíhala podél řeky Soča na dnešním
italsko-slovinském pohraničí.
Hlavní úlohou roty Flik bylo
pozorování nepřátelských pozic a
pohybu italské armády. Na začátku tvořila vybavení roty dvojmístna pozorovací letadla, jak válka
pokračovala, dostala rota také
jednomístné stíhačky. František
Wognar létal na bojové akce jako
pilot dvojsedadlového letadla. Absolvoval množství pozorovacích
letů, často spojených s fotografováním nepřátelských cílů, mimo
to měl i úlohu bombardování, navádění palby rakousko-uherského
dělostřelectva a hlášení úspěšností
dělostřelecké střelby.
Dne 3. října 1915 byl František
Wognar povýšený do hodnosti
četaře. O šest dní později získal
vytoužený odznak polního pilota s titulem Feldpilot. V první
polovici roku 1916 ho nadřízení
vyznamenali Stříbrnou medailí za
odvahu II. třídy a o něco později
Stříbrnou medailí za odvahu I.
třídy. V dokumentu z ledna 1916
se uvádí, že má za sebou tři bom-

italský stíhač asi 100 metrů nad rakousko-uherským strojem. Prudkou zatáčkou se snesl na úroveň
rakouského letadla, ale byl zasažen střelami z kulometů a zřítil se
k zemi. Potom Wognar pokračoval
s naváděním palby dělostřelců, ale
pro poruchu motoru se musel vrátit na letiště. Za svou odvážnou
bojovou činnost byl František

František Wognar - letecké eso

storu tvrdě bojovalo, přičemž bylo
vyřazeno přes 220 tisíc vojáků.
Dne 20. května bylo sestřeleno pět
italských letadel. Konto Františka
Wognara se zvýšilo v září 1917.
Začátkem měsíce sestřelil nepřátelské letadlo neznámého typu.
V té době již bylo zřejmé, že
situace Rakouska-Uherska se
zhoršuje. Doplňování novými letadly bylo jen v malém množství,
zatímco Italové denně nasazovali
do bojů až 200 letadel. Konečný
pátý úspěch zaznamenal F. Wognar 17. září 1917. V dopoledních
hodinách dostal za úkol sestřelit
italský pozorovací balon. Nepřátelský pozorovatel stál v koši
balonu, sledoval situaci na frontě,
byl v neustálém spojení s vlastním dělostřelectvem. Balon sice
chránilo nepřátelské letadlo, přesto se podařilo po úspěšném manévrování balon rozstřílet, že začal
hořet. Byl to jeho pátý sestřel. Byl
tím zařazen mezi piloty, kteří se
označovali jako letecká esa. V letectvu Rakousko-Uherska platila
zásada, že pokud zaznamenala

Posádka letounu sestřeluje 16. 9. 1917 italský pozorovací balon

Wognar 18. května 1917 oceněn
Zlatou medailí ze odvahu
Nad frontou se létalo stále
častěji. Přesto, že Italové měli
ve vzduchu přesilu, narůstaly postupně i síly rakousko-uherského
letectva. Dne 20. května 1917
prováděl Wognar pozorovací
let nad nepřátelskými pozicemi.
Kolem desáté hodiny narazil na
jednu z nejlepších nepřátelských
stíhaček SPAD S.VII. Po krátkém
leteckém souboji bylo nepřátelské
letadlo zapáleno a zřítilo se k zemi. Pilot Wognar byl při souboji
zraněn do zad, ale podařilo se mu
přistát na domovském letišti. Byl
odvezen do nemocnice, ale už po
deseti dnech se vrátil ke své rotě.
V květnu 1917 se v tomto pro-

sestřel posádka dvojmístného
letadla, úspěch si připsali pilot i
pozorovatel
Při všech sestřelech pilotoval
Wognar dvojplošník Hansa-Brandenburg CI. Letadlo bylo dřevěné

konstrukce, potažené plátnem.
Bylo určeno především jako
pozorovací a k tomu účelu bylo
vybaveno závěsy pro fotografické,
bombardovací a radiové spojení.
Jeho maximální rychlost byla do
180 km/hod, bylo vyzbrojeno dvěma kulomety ráže 8 mm. Osádku
tvořily dvě osoby. Jednalo se o
spolehlivé stroje, po válce z nich
byly v Československé republice
vyvinuty stroje AERO 14, 15 a 26.
Wognarovy úspěchy ocenilo
i vedení 14. německé armády a
udělilo mu Pruskou vojenskou
medaili za zásluhy. Na konci roku
1917 měl letec Wognar na kontě
103 operačních letů, byl převelen
a zbytek války sloužil při testování nových letadel. V průběhu
roku 1918 získal trnavský rodák
do třetice Stříbrnou medaili za
odvahu I. třídy a byl povýšený
na důstojnického zástupce. Jeho
medailová kolekce byla ještě
rozšířena o Karlův vojenský kříž,
který zřídil poslední rakousko-uherský císař Karel I.
Na sklonku války se František
Wognar oženil se slovinskou
dívkou. Ve Slovinsku se usadil,
a když v roce 1919 probíhal mezi
Rakouskou republikou, Královstvím Srbů, Chorvátů a Slovinců
krátký konflikt o Jižní Korutansko, sloužil Wognar jako pilot
lublanské letky. Dalších informací o Františku Wognarovi je málo.
Neví se, kdy se přestěhoval do
Oděsy, kde v roce 1943 zemřel.
František Wognar byl další
osobnost s ivančickými kořeny,
která se výrazně prosadila během
světové války. Škoda jen, že informace o těchto lidech se velice
obtížně zajišťují. Rádi bychom je
zveřejnili.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Vojenstvo
- január 2013 • internet

V rámci Expedice Speculum zveme širokou veřejnost na exkurzi
po stopách zaniklé vsi Palekovice u Olbramovic

EXPEDICE PALEKOVICE 2015
V letošním roce se nám podařilo lokalizovat zaniklou středověkou ves
Palekovice. Zveme Vás k průzkumu terénních pozůstatků této lokality.

Expedice se koná v neděli 15. března.
Sraz ve 13 hodin u radnice v Olbramovicích.
S sebou vhodnou obuv na zorané pole.

Zvou Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi z Petrovic.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• březen - VÝSTAVA - KULTURNÍ AKCE MĚKS V ROCE 2014. Městský
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• březen - VÝSTAVA - KUDY TEČE ROKYTNÁ K MOŘI. Galerie Knížecí
dům, otevřeno po-pá 8-11 a 12-15.30, so 9-12, ne 14-16 hodin. Vstupné 20,- Kč,
snížené 10,- Kč, školní skupiny zdarma.
• 8.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. V orlovně Rakšice.
• 14.3. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY. Náměstí TGM.
• 20.3. ve 20.00 hod. - NA STOJÁKA. Stand up comedy show: Karel Hynek,
Ester Kočičková, Josef Polášek. V kinosále M. Krumlov, vstupné 200/250 Kč.
• 27.3. v 18.00 hod. - AKADEMIE GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV.
V kinosále M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 30.3. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI UČITELŮ.
V tanečním sále ZUŠ M. Krumlov. Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 17.3. v 17.30 hod. - CESTOPISNÉ PROMÍTÁNÍ ROUTE 66 - HLAVNÍ
ULICE AMERIKY. Cestovatel a zakladatel České asociace CAR66 Zdeněk
Jurásek seznámí posluchače s historií i současností legendární americké silnice Route 66. Tato Matka silnic, jak ji nazval J. Steinbeck ve svých Hroznech
hněvu, je považována za nejslavnější silnici světa, stala se součástí americké
historie a objektem národní hrdosti. Měří 3940 km, prochází 8 státy a při
cestě překonáte 3 časová pásma. O Route 66 se zpívají písně, píší knihy, točí
filmy. Galerie Knížecí dům, vstupné 45 Kč.
• 27.3. - NOC S ANDERSENEM. Nocování dětí v knihovně tentokrát na téma:
„S Večerníčkem za dobrodružstvím.“ Hry a soutěže na dané téma, skládání večerníčkovské čepice, puzzle, hraní pexesa, luštění kvízu, vyrábění postavičky
Večerníčka, hledání pokladu, opékání špekáčků, odvážná stezka, čtení z knih
s večerníčkovou tématikou a to vše v kostýmech postav z večerníčků - spolupráce
se skautským oddílem. V rámci oslav 50 let trvání Večerníčka amatérský divadelní
spolek ADS Špalek zahraje pohádku „O Červené Karkulce, ale trochu jinak.“

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
• 7.3. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KOŠT. 19. ročník výstavy vín ze tří vinařských podoblastí a Slovenska. Hraje Cimbálová muzika PONAVA. Pořádají:
Spolek miroslavských vinařů, MKIC a město Miroslav. Koná se v KD.
• 18.3. v 18.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „DON QUIJOTE DE
LA ANCHA“ v podání Divadla klauniky Brno. V KD v Miroslavi.
• 20.-22. 3. - JARNÍ X-BOJ. Pořádá SVČ Miroslav.
• 23.-29. 3. - 17. ročník filmového festivalu „SVĚTLO A STÍNY SVĚTA“.
Promítání filmů s ekologickou tématikou a zabývajících se lidskými právy
+ přehlídka autorských snímků. Pořádá SVČ Miroslav pro ZŠ Miroslav.
• 27.3. v 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
MIROSLAV. Na akci je nutno přihlásit se předem, počet míst je omezený.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 31.3. - POHLEDY Z LUCEMBURKU. Výstava fotografií - VLADIMÍR
ROHÁČEK. Chodba Památníku A. Muchy Ivančice, vstup zdarma.
• 12.3. - 24.5. - VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK. Muzeum
Brněnska - Muzeum v Ivančicích pořádá výstavu, seznamující s postupy praní
a ošetřování prádla v minulosti. Galerie Památníku A. Muchy.
• 14.3. ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA. K tanci a poslechu hraje skupina
FANTAZIE (velký sál), cimbálová muzika DONAVA (vinárna, ochutnávky
vín Romana Komarova) a DJ (diskotéka - restaurace). Besední dům Ivančice:
20.00 Zahájení plesu, 20.10 Předtančení - Třičtvrteční takt - Mighty Shake,
21.30 Laserová show, 22.15 Motorkářky - Mighty Shake, 23.30 Losování tomboly. Vstupné: 150, 100 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 17.3. v 18.00 hod. - IZRAEL. Vyprávění o přírodních, historických, náboženských a jiných zajímavostech. Žádná země na světě nemá tolik památek s
historií starou až šest tisíc let jako právě Izrael neboli Svatá země. Beseda s
promítáním - Jan Dymáček, B.Th. Kino Réna Ivančice, vstupné: 40 Kč.
• 28.3. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY. Palackého náměstí.
PŘIPRAVUJEME: • 15.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT. Večer s muzikálem. V rámci koncertu zazní oblíbené muzikálové melodie v podání studentů
JAMU za klavírního doprovodu Mgr. Lenky Císařové. Večerem provází prof. Jarmila Krátká. Kino Réna Ivančice, vstupné: 90 Kč. Předprodej od 16. 3. v KIC.
• 25.4. - FLORA OLOMOUC, ZÁMEK PLUMLOV. Celodenní poznávací
zájezd. Jarní etapa zahradnické výstavy, prohlídka zámku. Odjezd v 7.30 hodin
od Besedního domu. Doprava: 370 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
• 8.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hudba DJ Stehlík. Veký sál
Děl. domu. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.
• 13.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Darken. Vstupné
80 Kč. Soutěže o ceny !!! Pořádá KIS Oslavany v Dělnickém domě.
• 26.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 14.3. od 8.30 do 11.30 hod. - BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Koná se
v kulturním domě. Více informací na www.luskoun.cz
• 21.3. od 14.00 hod. - VÝSTAVA VÍN NA ZÁMKU. Pořádá Bratrstvo vinařů
a kopáčů 1737 o.s.
• 28.3. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům,
vstupné 60 Kč, občerstvení a tombola zajištěno. Pořádá TIC.
PŘIPRAVUJEME: • 25.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC.
Cena 200 Kč, zájemci se mohou hlásit v TIC.

06.03.2015

09. 03. - 22. 03. 2015

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 13.3. v 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES ZŠ. Absolventský ples se slavnostním stužkováním žáků devátých tříd ZŠ Rosice. Ve Společenském sále ZKC.
Hraje Trio Jiřího Pospíšila. Vstupné: 70 Kč + 50 Kč místenka. Předprodej KIC.
• 14.3. - MFF - MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL. Oblíbená akce s tématem
Divadlo ve filmu v kině Panorama. Program projekcí: 15:00 Nejistá sezóna, 16:
30 Fantom opery, 19:15 Loutky ve filmu Nebezpečí klidu, beseda s herci Evou
Josefíkovou a Petrem Buchtou, 20:00 Birdman. Vstupné: 110 Kč celodenní, 50 Kč
jednotlivé filmy odpolední projekce a beseda, 70 Kč Birdman. Předprodej v KIC.
Pořádají: KIC Rosice a GTGM Zastávka.
• 17. 3. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ: ANTARKTIDA.
O své zážitky ze tří expedic na Antarktidu se podělí Šárka Mašová z Masarykovy
univerzity v Brně. Součástí povídání bude i projekce přírodních scenérií. V Městské knihovně. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 20.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ Rosice.
Začátek v 17:00 ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 26.3. v 19.00 hod. - DAN BÁRTA + ILLUSTRATOSPHERE - HUDEBNÍ
UDÁLOST ROKU 2015. Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během
vystoupení průřez celou svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního úspěšného
alba Maratonika. Spolu se sestavou prvotřídních hudebníků předvedou jedinečný
hudební zážitek. V KD Cristal. Vstupné: předprodej KIC 350 Kč, na místě 390 Kč.

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 12.3. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2,
vchod z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 16.-20. 3. - JARNÍ TÝDEN. Fotosoutěž s cenou pro vítěze, malování a tvoření, společné sázení květin a bylin, výstava fotek a „jarní“ pohoštění. Více info:
www.icmivancice.cz . SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub
• 19.3. od 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ. Určeno pro hráče narozené 1999 a mladší. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 20.3. - BONGO BRNO. Výlet do zábavného rodinného parku. Pedagogický
dozor zajištěn. Odjezd v 16.15 hod. - Ivančice, aut. nádraží. Poplatek: děti do 2 let
zdarma, od 2 let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlásit se můžete do 13.3. v SVČ.
• 21.3. od 15.00 hod. - STŘELECKÉ KLÁNÍ. Určeno pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Přihlášení do 13. 3. v SVČ nebo na: v.chabina@seznam.cz. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 21.3. - TANEČNÍ WORKSHOP - TWERK. Přijďte si vyzkoušet taneční fenomén současnosti. Twerk je moderní tanec, který vám pomůže zformovat celé
tělo! S sebou: pohodlné oblečení, chrániče na kolena. Lektor: Tereza Pálešová
(15 let taneční praxe). Od 13.00 do 14.00 - Twerk technika od 14.30 do 16.00
- Twerk choreo. Přihlášení do 19.3. v SVČ Ivančice nebo na: terezapalesova@svcivancice.cz, poplatek: 150 Kč. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.

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
• 16.-20. 3. - DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY ZŠ. Výukový program
pro žáky ZŠ týkající se dopravy, bezpečného chování v silničním provozu
a k prohloubení znalostí v této oblasti.
• 23.-27. 3. - ZVÍŘÁTKA V PARKU - CO SE DĚJE V TRÁVĚ. Ekologický
program pro děti z mateřských škol v zámeckém parku. Děti se zábavnou formou dozvědí mnoho zajímavého z oblasti přírody, o zvířátkách a rostlinách.
• 2-3. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU. Dvoudenní příměstský tábor pro děti. Čekají nás hry, zábava, výtvarné tvoření a výlet.
• 4.-11. 7. - LETNÍ TÁBOR MIMONI. Pozor, nepropásněte! Letní tábor
v krásném prostředí RS Borovina v Podhradí nad Dyjí na začátku července zve
k dobrodružství a zábavě tentokrát ve stylu Mimoňů. Zbývají již poslední místa.
Poplatek: 3.200 Kč, přihlášky v kanceláři DDM.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 7.3. - TURISTICKÝ POCHOD Z HUSOVIC DO HUSOVIC. Trasy pěší a
cyklo od 15 km. Start - Sokolovna 6-10 hod. na Dukelské třídě. Vede Milan Blaha.
• 13.3. - BRNO - BYSTRC - VEVERSKÁ BÍTÝŠKA. Chůze 12 km, odjezd vlakem
z Ivančic v 7.16 hod., kupujeme IDS jízdenku i na tramvaj. Vede Hana Pokorná.
• 20.3. v 18.30 hod. - informační schůzka k ZÁKLADNĚ JIŽNÍ ČECHY
(1. 8. - 8. 8.). Od 19. 00 hod. - SCHŮZE VÝBORU. Ve vinárně Komarov.
• 21.3. - 59. ročník PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP KČT - JMO a 26. ročník JOSEFOVSKÝ ŠMAJD již společně. Pěší trasy 8-12-15 km. Moravská Nová Ves,
okr. Břeclav, odjezdy budou doplněny. Vede Antonín Moravec.
• 28.3. - VYCHÁZKA CHLÉBSKÝM ÚDOLÍM. Odjezd vlakem z Ivančic v 5.46,
z Brna do Nedvědice v 6,53, chůze 17 km. Jídlo a pití na celý den s sebou. Vede H. Šťastná.
RŮZNÉ: • dne 9. března oslaví životní výročí p. Mgr. JOSEF FLÍČEK.
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
• Zájemci o ZÁKLADNU PRÁŠILY (4. 7. - 11. 7.) nechť se závazně přihlásí
do 31. 3. 2015 na tel. 723 223 169 u p. Milana Blahy. Doprava bude vlakem.
• V sobotu 2. 5. se koná „PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC“, které pořádá KČT
JMO společně se slovenskými turisty v Beskydech. Trasa cca 12 km, stoupání
v délce cca 2 km, potom hřebenovka. Lze jít i kratší trasu. (Velké Karlovice,
Bumbálka, Masarykova chata, Třeštík, Léskové, Razula). Odjezd z Ivančic
vlakem v 6.16 hod. do Brna a z Brna autobusem do V. Karlovic. Odjezd zpět od
hotelu Razula v 16 hodin. Příjezd do Brna do 18.30 hodin. Cena zájezdu 300 Kč.
Podrobnosti budou v nabídce na duben. Přihlásit se je nutno závazně včetně zaplacení ceny do 31. března 2015 u p. Jiřího Eibela, Široká 40, Ivančice. Termín
je konečný. Akce je pouze pro členy KČT.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 14.3.od 15.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. RS při MŠ ve Vedrovicích Vás srdečně zve na dětský maškarní ples OSTROV POKLADŮ, který se
koná v sále KD. Vstupné: děti zdarma, dospělí 40Kč. Tombola, občerstvení.
• 27.3. v 16.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Tradiční beseda v přednáškové místnosti muzea. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Pouze po tel. domluvě na tel.
733 451 073. Provozní doba půjčovny v pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Pouze po tel. domluvě na tel.: 737 636 819, nebo
733 451 073. Cena 50 Kč / kostým na týden.
PŘIPRAVUJEME NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY:
• 1.4. - 2.4. - VELIKONOČNÍ NOC V DDM. Pro děti od 1. do 5. třídy. Akce
se uskuteční ve středu od 17 hodin do čtvrtka do 12 hodin. Cena: 200 Kč za dítě.
Je v ní zahrnuta: večeře, snídaně, oběd, odměny, pedagogický dozor. Přihlášky
jsou k vyzvednutí v DDM Oslavany od 2. března 2015.
• 1.4. - 3.4. - LEZENÍ V KUŘIMI. Nejen pro děti lezeckého kroužku pořádáme výlet na umělou lezeckou stěnu do Kuřimi a do bazénu Wellness Kuřim.
Odjezd je z Ivančic z vlakového nádraží v odpoledních hodinách. Přihlášky
k vyzvednutí v DDM Oslavany do 25. března a další info na tel. 607 580 563 .
• 3.4. od 9.00 do 12.00 hod. - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Velikonoční
dílnička pro veřejnost v DDM. Vyrobíme si velikonoční dekorace z papíru (zápich, přáníčko, kraslici). Poplatek 20 Kč.

NOVÁ ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Komenského 1287 (vedle ZUŠ), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
Pravidelné akce: • pondělky 9-15 hod, středy 9-17 hod, čtvrtky 9-12 hod FAMILY POINT - zázemí pro rodiče s malými dětmi.
• středy od 15 do 17 hod. - ODPOLEDNÍ TVOŘIVÝ KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI + HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtky od 9 do 12 hod. - DOPOLEDNÍ TŘÍGENERAČNÍ KAVÁRNA
+ HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtky od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• čtvrtky od 19.00 do 20.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Poplatek 30 Kč.
• pátky od 16.00 hod. - DÍLNY PRO KLUKY I HOLKY. (i jejich rodiče)
• neděle 10.00 hod. - SHROMÁŽDĚNÍ.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 21.3. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER. Cena dopravy: 300 Kč / děti
do 18 let 150 Kč. Odjezd: 5.45 Tulešice, 5.50 Vémyslice, 6.00 MK - U Blondýny, 6.05 MK náměstí, 6.15 Rakšice. Na akci je nutné mít sjednané cestovní
pojištění do zahraničí. Lze se přihlásit jako náhradník.
• 30.5. - ZÁBAVNÍ PARK PERMONIUM OSLAVANY A JÍZDA PARNÍM
VLAKEM. Po ranní projížďce parním vlakem a prohlídce Muzea průmyslových železnic se necháme odvézt do zábavního parku Permonium. Zájemci o
prohlídku hasičského muzea a muzea hornictví a energetiky budou pokračovat
dále do Oslavan. Odjezd: 8.00 MK - U Blondýny, 8.05 MK - náměstí, 8.15
Ivančice. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Cena dopravy + jízda parním
vlakem + prohlídka Muzea průmyslových železnic: 200 Kč / děti: 100 Kč. Bližší
informace o jednotlivých atrakcích a cenách vstupného na internetových stránkách nebo v prodejně Květinka. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN VE VÍDNI II. Arsenal - Vojensko-historické
muzeum, procházka historickou Vídní, pravděpodobně vojenská přehlídka.
Doprava: 320 Kč / děti do 18 let 160 Kč. Na akci je nutné mít sjednané cestovní
pojištění do zahraničí. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• 14.11. - PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ s možností koupání v termálních lázních
Széchenyi - varianta a) prohlídka města s průvodcem (tržnice, Parlament, Hradní vrch, ...) a varianta b) návštěva Szechényiho termálních lázní (největší lázně
v Budapešti), pramen má 75°C, v lázních je 15 bazénů, 5 saun. Cena za dopravu:
890 Kč, vstupenka do lázní: 400 Kč. Jedná se o zájezd s cestovní kanceláří.
Na akci je nutné mít sjednané cestovní pojištění do zahraničí. zatím volná místa.
• 12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK VE SKANZENU V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM. Prohlídka Technického muzea Tatra v Kopřivnici, návštěva
vánočního jarmarku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Cena za dopravu:
340 Kč. Přidáváme druhý autobus. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• PLATBY ZA DOPRAVU nejpozději 14 dní před odjezdem. PŘIHLÁŠKY
u p. Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově,
tel. 607 052 644 nebo mail vyletnicimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

neděle 8. března 2015 od 14.00 hodin v Orlovně v Rakšicích
Zveme všechny děti na nejlepší dětský maškarní ples v Moravském
Krumlově! Připravena je bohatá tombola pro děti i cena pro nejlepší
masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší… To vše v režii
Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE JURAJE KOVÁČE

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00. Výstava potrvá od 2. 3. do 30. 4. 2015.

Hledáme malíře, fotografy a jiné umělce, kteří by měli
zájem vystavovat svá díla v naší galerii.
Telefon: 607 970 893, e-mail: ramysklozdenek@seznam.cz

Dobrovolný spolek vinařů pod záštitou jednoty Orel Rakšice
a ve spolupráci s městem Moravský Krumlov pořádá

8. JOSEFSKÝ KOŠT

Výstava s degustací 14. března
od 10.00 do 19.00 hodin v Orlovně Rakšice.
K poslechu Vám bude hrát Neoveská cimbálová muzika. Občerstvení
je po celou dobu výstavy zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
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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 06/15 vyjde 20. března 2015, uzávěrka 17. března 2015. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 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.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• jakékoli auto - pojízdné i nepojízdné. Vyřídím doklad o likvidaci. Tel.:
777 231 309.
•• jakékoli auto do 50.000 Kč, nejraději Škoda, nebo Volkswagen, ale
může být i jiná značka. Za nabídky
předem děkuji. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• doklady na předválečné motorky
do roku vyroby 1958 i v depozitu!
Popř. i jakékoliv náhr. díly na tyto
motocykly. Tel.: 723 696 830.
•• Manet 90 dvoupíst, veškeré náhradní díly. Tel.: 603 596 179.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, v provozu od
r. 2000, najeto 114 tis. km, po 2. majiteli, perfektní stav, absolutně bez koroze,
cena 29.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Fabia 1.4 Mpi, r.v. 2001, najeto
pouze 139 tis. km, po 1. majiteli, servis.
knížka, servis pouze Škoda, nutno vidět.
Cena 69.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• litá kola s letními plášti na vůz Fiat
Marea. Cena dohodou. Tel.: 723 843 409.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• ornou půdu, louku, les pro zemědělskou činnost - fyzická osoba bez
RK. Platba v hotovosti. Prosím nabídněte. Tel.: 731 109 107.
•• zahradu v Mor. Krumlově, popř. i
pronájem. Nabídněte. Cenu respektuji. Tel.: 721 164 194.
prodám
•• RD (dvojdomek) se sedlovou střechou ve Vranově nad Dyjí u lesa, č. p.
406, šest minut od parkoviště u hráze
přehrady. Celková ZP 66 m2 - prodává
se levá část, 38 m2 s bytem 1+2 + obytné podkroví, koupelna s WC, veranda,
balkon. Stáří budovy 23 let. Přístavba
také na vlastním pozemku s rovnou
střechou (možná nástavba) - ZP 74 m2,
stáří 14 let. Velká obyt. garsonka, koupelna s WC, komora, vstupní chodba,
místnost na uskl. zahr. nábytku. U domu
dílna - garáž, ZP 20 m2. Celková plocha pozemku 447 m2, voda obecní, el.
380/230 V, topení plyn. Cena k jednání: 1.120.859 Kč (odhadní cena k 1. 4.
2014), možná sleva až 130 tis. Kč. Tel.:
603 527 162, 608 548 590.
•• pozemek 450 m2 za valem v Oslavanech, zahrádkářská kolonie. Tel.:
775 338 158.
hledám k pronájmu
•• ornou půdu v katastru Neslovice,
Ivančice, Kratochvilka, Babice. Roční
nájem 4.200 Kč/ha. Tel.: 792 282 131.
pronajmu
•• byt 3+1 v Oslavanech, 70 m2, nadzemní podlaží. Klidné prostředí, měs.
nájem 7.500 + inkaso + vratná kauce.
Tel.: 608 311 585.

•• nekuřácký byt 2+1 v 1. nadzemním
poschodí cihlového nájemního domu
v Ivančicích. Parkování u domu, možnost zahrádky. Nejlépe starší manželský pár. Tel.: 724 145 079.
•• skladovací prostory v centru Ivančic (Komenského nám.), místnost
30 m2. Možnost pronájmu včetně
přiléhající garáže. Parkování před
objektem. Tel.: 777 955 548.
•• Obec Trstěnice nabízí pronájem
KANTÝNY S OBČERSTVENÍM
na místním koupališti. Bližší informace na tel. čísle: 515 339 171.
•• garáž v centru Ivančic (Komenského nám.). Garáž se nachází ve
vnitrobloku za zamykatelnou branou.
V garáži je zavedena el. energie. Tel.:
777 955 548.

» NÁBYTEK

prodám
•• dětský pokoj, barva olše. Patrová
postel se schody, komoda, šatní +
policová skříň, 2x psací stůl s šuplíky.
Cena po domluvě. Foto a info na: 775
940 946, ivaanazajicova@seznam.cz

» VŠE PRO DĚTI

koupím
•• hračky, figurky želvy Ninja. Tel.:
728 319 263.

» RŮZNÉ

koupím
•• kovový nebo plastový sud 200 litrů.
Tel.: 728 435 454.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím pozůstalost, nábytek, sklo, porcelán,
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince,
bankovky, náboženské předměty, knihy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• časopis Naše rodina, kompletní
ročník 2014, velmi levně. Tel.: 515
322 314, MK.
•• Dějiny národa českého. F. Palacký,
l939, 6 dílů. Tel.: 728 777 778.
•• velikonoční hrkačky, klepačky,
trakaře. Tel.: 725 614 668.
•• invalidni vozík skládací za 2.500
Kč, chodítko za 400 Kč, nástavec na
WC za 400 Kč, vše zánovní. Při koupi
komplet cena jen 3.000 Kč. Ivančice.
Tel.: 606 473 212.
•• kombinovaný sporák za 700 Kč.
Tel.: 608 335 049.
•• benzinovou bubnovou sekačku
BS50, velmi dobrý stav. Cena 1.700
Kč. Tel.: 736 262 940.
•• nádrž na vodu - d 220, v 100, š 600,
cena dohodou. Tel.: 608 418 593.
•• chodníkovou betonovou dlažbu
30x30 cm, síla 4 cm, cca 370 ks, cena
8 Kč za kus. Starší, vhodná na chodník, dvůr, zahradní cestičky ap. Zn:
Ivančice. Tel.: 606 473 212.

» ZAHRADA

•• Prodej medu 120 Kč/kg. Výkup
vosku 130 Kč/kg. Tel.: 775 771 451.
prodám
•• brambory 5 Kč/kg. Tel.: 775 771 451.
•• pšenice 10-15 q. Tel.: 608 418 593.

Divadelní spolek Kača na špagátě sehraje pod záštitou TJ Sokol
Nové Bránice ztřeštěnou krimikomedii Jana Váchala

PANÍ FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ
ANEB ZLOČIN V MUZEU ČERSTVÉHO UMĚNÍ

sobota 7. března v 15.00 a ve 20.00 hodin
a sobota 21. března ve 20.00 hodin, vždy v místní sokolovně

POŘADATELŮM NEKOMERČNÍCH AKCÍ NABÍZÍME

ZVÝHODNĚNÉ
INZERTNÍ PODMÍNKY
Neziskovými aktivitami se rozumí kulturní, společenské a sportovní
akce, které nejsou organizovány komerčními subjekty za účelem
finančního prospěchu. ZDARMA UVEŘEJNÍME pozvánku v rámci
informačního servisu na této straně, nebo formou krátkého článku.
PLAKÁTY A POZVÁNKY uveřejníme za velmi výhodných podmínek.
Více na tel.: 602 782 272, nebo noviny@zrcadlo.info

» ZVÍŘATA

prodám
•• prasata 120 - 160 kg, domácí výkrm po domluvě, půlky nebo bourané.
I více vykrmené. Tel.: 776 593 725.
•• prase na porážku, váha 200 kg,
cena 35 Kč. Tel.: 608 418 593.

» SEZNÁMENÍ

•• průměrný, nekuřák, sportovně
založený muž, hledá pro pěkný vztah
ženu 52 až 58 let, příjemného vzhledu, ke které příroda byla štědrá, což
ale není podmínkou. Najde se vůbec?
Jen vážně. Tel.: 792 217 226.
•• žena 49 let, štíhlá, hledá muže sportovní postavy pro trvalý a pohodový
vztah. Tel.: 735 423 493.
•• žena 69 let hledá přítele do 72 let.
Tel.: 737 477 356.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• M. K. QUATRO, spol. s r. o.,
Okružní 399, 672 01 Moravský
Krumlov. Zavedený autoservis přijme do hlavního pracovního poměru
zaměstnance pro prodej náhradních
dílů. Požadujeme - aktivní práci s
PC, vysoké pracovní nasazení, flexibilitu a bezúhonost, výhodou vyučen
v oboru s maturitou. Nabízíme: profesní růst, školení, dobrý pracovní
kolektiv. Nabídky se strukturovaným životopisem a praxí zasílejte na
email: quatro@quatro-mk.cz
•• Potravinářská firma - masná výroba s provozovnou v Tetčicích přijme
do masné výroby ženy a muže na
hlavní pracovní poměr, praxe v masném průmyslu, nebo v masné výrobě
podmínkou. Kontakt: 724 290 000.

•• Restaurace POD KAPLIČKOU
v Ivančicích přijme kuchaře/ku. Nástup možný ihned. Tel.: 775 940 946.
•• Regionální stavební firma hledá
pro rozšíření pracovního týmu schopného pracovníka na místo STAVBYVEDOUCÍHO. Požadujeme vzdělání
stavebního směru. Zkušenosti v oboru a autorizace výhodou. Nabízíme
nadstandardní platové ohodnocení
v závislosti na odvedených pracovních výkonech. Dále hledáme
ZKUŠENÉ ZEDNICKÉ PARTY
pro práci na stavbách v regionu. Tel.:
515 322 341, e-mail: info@osp-mk.cz

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou seriózní jednání. Bližší informace na tel.: 601 334 019.
•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24
HODIN od nebankovní společnosti.
Bez poplatků! Od 5.000 do 15.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.:
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení
15.000 Kč na dobu 1 roku činí měsíční splátky 2.198 Kč. RPSN činí
212,75 %. Při výpůjční roční úrokové sazbě 75,83 % bude celková výše
úvěru za rok 26.375 Kč. Při řádném
splácení je klientovi poslední splátka
odpuštěna. Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Vyučené zámečníky a svářeče
se státními zkouškami přijmeme
do pracovního poměru nebo na ŽL
pro práci na JE Dukovany. Bližší
informace na tel. 602 577 139.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových oknech za silikonové. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří, rolety
předokenní i látkové do střešních
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz

•• Firma METALTRANS se sídlem
v Padochově u Oslavan řidiče skupiny C (E výhodou) pro rozvoz materiálu po ČR vozidlem MAN. Víkendy volné. Nástup od 1. 3. Nutná
praxe min. 2 roky a platný profes.
průkaz. Tel.: 602 790 115.

•• TRUHLÁŘSTVÍ Petr Vejvalka
nabízí výrobu nábytku na míru:
kuchyně, šatní skříně, vybavení
kanceláří a obchodů. Zajistíme
také montáž včetně dopravy. Více
info na www.truhlarstvivejvalka.cz
nebo na tel.: 605 808 766.

•• Stavební firma OSP, spol. s r. o.
se sídlem v Moravském Krumlově
hledá do svých řad: ŘIDIČE C+E,
STROJNÍKA (bagr), JEŘÁBNÍKA
(TATRA - 28t). Nabízíme zázemí
stabilní firmy a odpovídající platové ohodnocení. Tel.: 515 322 341,
e-mail: info@osp-mk.cz

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.
•• REKLAMNÍ PLACHTY Z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel.
oka, grafika zdarma. Tel.: 602 782 272.

DĚTSKÁ BURZA

(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti
a taky vše pro nastávající maminky)
sobota 14. března 2015 od 8 do 12 hodin
sál Hotelu Epopej, nám. TGM, M. Krumlov. Srdečně Vás zveme!
Městys Višňové pořádá

I. VIŠŇOVSKÉ TRHY V ROCE 2015
„nově“ v termínech 2. soboty v kalendářním měsíci.
14. března 2015 od 7.30 do 11.00 ve Višňovém “VE DVOŘE”
Naleznete zde pestrou škálu zemědělských sezonních produktů
z regionu a výrobky řemesel. Občerstvení včetně douzené cigáry
s příjemným posezením zajištěno. Přijďte se podívat, nakoupit.
Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
Vás srdečně zve na výstavu

VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK
Výstava seznamuje s postupy praní a ošetřování prádla v minulosti.
12. března - 24. května 2015
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9
otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek 9 - 12 a 13 - 16 hod.
středa 9 - 12 a 13 - 17 hod.; sobota, neděle 13 - 17 hod.
www.muzeumbrnenska.cz

Zveme všechny příznivce historie na přednášku PhDr. Jiřího Kacetla

PROJÍŽĎKA PROTI TOKU ČASU

aneb po železnici z Vídně a Znojma přes Miroslav do Brna.
Přednáška se uskuteční v pátek 13. března 2015
ve Středisku volného času Miroslavi, Kostelní ulice v 18.30 hodin.
Na společné zážitky se těší členové spolku Stromy v krajině.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
čt 12.3. ve 20.00
pá 13.3. v 18.00

TEORIE VŠEHO
Životopisný film VB

so 14.3. v 17.00
ne 15.3. v 17.00

SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA BA SUCHU
Anim. komedie USA, dabing

so 14.3. ve 20.00

WHIPLASH
Hudební drama USA

ne 15.3. v 19.00

DIVOČINA
Životopisné drama USA

čt 19.3. ve 20.00
pá 20.3. ve 20.00

THE GUNMAN:
MUŽ NA ODSTŘEL
Akční krimi USA / Fra / Špa

so 21.3.
ve 14.00 hodin
v 17.00 hodin
ve 20.00 hodin

DEN V KINĚ - HOBIT I, II, III
NEOČEKÁVANÁ CESTA
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
BITVA PĚTI ARMÁD (vše dabing)
Přestávka - občerstvení zajištěno

ne 22.3. v 18.00

SLÍDIL
Krimi thriller USA

KINO OSLAVANY

( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním
so 14.3. v 18.00
HODINOVÝ MANŽEL
dle zájmu i ve 20.00 Komedie ČR
ne 15.3. v 18.00

GARFILDŮV FESTIVAL HUMORU
Anim. film USA / J. Korea, dabing

so 21.3. v 18.00

TŘI SRDCE
Drama Francie, dabing

ne 22.3. v 18.00

SVATBA MEZI CITRÓNY
Komedie Dán / Švé / It / Fra

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 12.3. ve 20.00

S LÁSKOU, ROSIE
Romantická komedie VB / USA

pá 13.3. v 17.00

SEDMÝ SYN (3D)
Dobrodružný film USA, dabing

pá 13.3. ve 20.00

TEORIE VŠEHO
Životopisný film VB

ne 15.3. v 17.00

VELKÁ ŠESTKA
Anim. komedie USA, dabing

ne 15.3. ve 20.00

KOBRY A UŽOVKY
Drama ČR

čt 19.3. ve 20.00

FOCUS
Krimikomedie USA

pá 20.3. ve 20.00

AMERICKÝ SNIPER
Akční životopisný film USA

so 21.3. v 17.00
ne 22.3. v 17.00

(3D) SPONGEBOB VE FILMU:
(2D) HOUBA NA SUCHU
Anim. komedie USA, dabing v

so 21.3. ve 20.00
ne 22.3. ve 20.00

VYBÍJENÁ
Komedie ČR

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

TJ Sokol Padochov zve malé i velké na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

sobota 14. března od 15.00 hodin v sále sokolovny v Padochově
tanec • zábava • tombola • hry • soutěže.
Vstupné 30 Kč, děti zdarma.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ

sobota 14. března od 19.30 hodin v sále sokolovny v Padochově
Hraje DJ HANS (hudba všech žánrů)
Vstupné: masky 40 Kč, ostatní 60 Kč.
LOS - Lesonická ochotnická sešlost uvádí
lechtivou divadelní komedii o vysloužilém profesorovi v nesnázích

MONSIEUR AMÉDÉE
Autor: Alain Reynaud-Fourton
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
Rezervace míst na telefonním čísle 602 852 134.

Reprízy: 28. 3. (sobota) v 19:30 a 4. 4. (sobota) ve 20:00
UPOZORNĚNÍ: Jedná o divadelní hru, ve které jsou použity vulgární
výrazy. Rovněž je děj hry nevhodný pro děti. Je na uvážení rodičů,
zda své ratolesti vezmou s sebou.

Městys Višňové Vás zve na jedinečné předvelikonoční
divadelní představení Divadla Víti Marčíka

MORAVSKÉ PAŠIJE

Představení se koná ve čtvrtek 12. března 2015 v 19.00 hodin
v kinosále ve Višňovém.
Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje
komediant a loutkář Víťa Marčík. Přichází s pašijemi, které ztvárnil
svým osobitým způsobem - lidovou formou, jako vypravěč a loutkář.
Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho
vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. /www.vitamarcik.cz/
Předprodej vstupenek od 2. března v místní knihovně. Cena 60 Kč.
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
11. 3. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pravidelné středeční cvičení, které je určeno pro kohokoliv, kdo chce
získat nástroje pro práci na svém duchovním rozvoji, a nevyžaduje
žádné předchozí znalosti a zkušenosti. Průvodcem a organizátorem
cvičení je Roman Minařík. Cena: 100 Kč. S sebou volné a pohodlné
oblečení, dobrou náladu. Počet účastníků je omezen, rezervaci místa
prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com
16. 3. v 18.00 hodin - PÁBENÍ S MAGDOU A PETROU
- souznění hudby a příběhů. Živý večer na podporu kreativity
a autentičnosti v nás. HUMOR - KYTARA - POUČENÍ. Magda
Křepelková - psychosomatika, divoška, vypravěčka a autorka knih.
Knihy bude možné na místě zakoupit ... i s osobním věnováním. Petra
Punčochářová - „kytarování“ .. žena a improvizátorka. Cena: 250 Kč.
31. 3. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Posilující setkání s andělskou terapií a kartami. Autorský, relaxační
a léčivý program s osobním přístupem. Těší se na vás Markéta.
Vstupné: 200 Kč.
NA AKCE SE PŘIHLAŠUJTE PŘEDEM NA TEL.777 198 577
NEBO NA E- MAILU JANA.SAUROVA@GMAIL.COM

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá
XXII. PUTOVÁNÍ turistického spolku GULLIVER

CHORVATSKO
MAKARSKÁ RIVIÉRA

BAŠKA VODA - kemp BAŠKO POLJE
termín: 17. 7. - 26. 7. 2015 - STANY
dospělí: 3850 Kč, děti 12 - 17 let: 3650 Kč, děti do 11 let: 3150 Kč
Cena zahrnuje: ubytování ve stanech, doprava tam a zpět autobusem,
pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu, přistavení autobusu
do D. Dubňan a M. Krumlova, pojištění léčebných výloh.
Závazné přihlášky co nejdříve, zálohy do konce února 2015.
Bližší informace na tel.: 608 22 14 00, 608 22 05 15
email: gulliver.ts@seznam.cz
ZT. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí od 27. 6. do 10. 7. 2015

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI

Skvělá letní zábava pro děti od 7 do 16 let.
Tábor plný zajímavých her, soutěží, vycházek do okolí
a různých aktivit, co k létu patří. Letos na téma:
„CESTA KOLEM SVĚTA ZA 300 HODIN“
Pro děti od 10 do 15 let. Starší turistický oddil - dle domluvy předem.
Cena činí: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava.
Přihlášky a bližší informace: Martin Černý, tel.: 603 962 727,
Černý Martin, Komenského 9, Oslavany 664 12,
www.taboroslavany.ic.cz nebo školní jídelna Lucie Žaludová.

LETNÍ TÁBOR TEMPLŠTÝN – 2015

Staň se členem SGC a poznej další planety a jejich obyvatele.
Na planetě Templ jsme zbudovali náš mezigalaktický výcvikový tábor,
kde připravujeme naše členy v programu:

HVĚZDNÁ BRÁNA

Termín LT: 1. od 2. 8. 2015 - 8. 8. 2015, cena: 2.850,- Kč
2. od 8. 8. 2015 - 15. 8. 2015, cena: 2.850,- Kč
1+2 od 2. 8. 2015 - 15. 8. 2015, cena: 3.950,- Kč
V ceně je zahrnuto: pestrý program s překvapením, strava 5x denně,
pitný režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro
sportovní vyžití hřiště, dva bazény, kurty, stolní tenis a další výlohy
spojené s letním táborem. Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2015.
Kontakt: Vladimíra Rozmahelová, tel.: 605 252 489,
vladimirarozmahelova@seznam.cz

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 9. do 26. března zve na

ZVĚŘINOVÉ MENU

Tradiční i neobvyklé pokrmy ze zvěřiny - srnec, kanec nebo jelen.
PŘEDKRM 75 g
100 g
HLAVNÍ
250 g
CHOD
250 g

Pečené kančí škvarky s vlastním sezam. pečivem - 39 Kč
Zvěřinová klobása s karamelizovanou cibulí - 59 Kč
Pečené dančí ossobuco na kořenové zelenině
se šťouchaným bramborem - 189 Kč
Konfitované kančí kolínko s červeným skořicovým zelím
a bramborovo-houskovým knedlíkem - 199 Kč
150 g
Kančí roláda se špenátem a bramborovými noky - 159 Kč
150 g
Jelení ragú s domácími mandlovými kroketami - 179 Kč
150 g
Srnčí guláš - 119 Kč
150 g
Smažený řízek z kančí kýty - 159 Kč
DEZERT
3 ks
Lívance s jablečno-skořicovou omáčkou a jeřabinami - 36 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa,
vás zve na jednodenní turisticko-poznávací akci

VÍDEŇ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

v sobotu 14. března 2015
Po krátké prohlídce centra a klášterního chrámu v Klosterneuburgu
(192 m) vystoupáme pěšky na vrch Hermannskogel (572 m), s rozhlednou Habsburgswarte. Odtud se již po vrstevnici přesuneme na
Kahlenberg (484 m) s kostelíkem, vyhlídkovou restaurací a rozhlednou
Stefaniewarte. Trasa cca 10 km. Z terasy na Leopoldsbergu si znovu
prohlédneme Vídeň a větvení Dunaje na Dunaj a Nový Dunaj. Přesun
na letiště Schwechat. Návštěva vyhlídkové terasy, hodinová projížďka
busem s průvodcem uzavřenými prostory letiště. S Vídní se rozloučíme
pohledem z Dunajské televizní věže A1 nebo Obřího kola v Prátru.
Odjezd: Z Brna v 5:45 z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr. Čekáme
na vlak od Ivančic a M. Krumlova. Cena: Doprava busem cca 400 Kč,
rozhledny 1/1 €, terasa na letišti 4 €, exkurze 9 €, věž 7,40 €.
Na letišti a na věži slevy pro děti a seniory, není nutno absolvovat vše.
Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění. Přihlášky: U pana Zdeňka
Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz.
Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne).
Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ

kontakt: 731 654 209 a 731 491 208 • www.vuddmoravskykrumlov.cz

EXTRALIGA STOLNÍHO TENISU ŽEN

Moravský Krumlov-Řeznovice
vs. MSK Gumotex Břeclav
pátek 6. 3. v 18.00 hod.
Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!

Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

DCEŘINNÁ SPOLEČNOST SVĚTOVÉHO VÝROBCE
AUTOMATICKÝCH STROJŮ PRO PRŮMYSLOVÉ MYTÍ
A ODMAŠŤOVÁNÍ DÍLŮ

DÜRR ECOCLEAN spol. s r. o.

SE SÍDLEM V OSLAVANECH - PADOCHOVĚ
HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI

Mechanik

/ montáž strojů dle dokumentace

Oživovač strojů

/ první uvedení stroje do provozu

Servisní technik
/ zákazníci ČR + Slovensko

Nabízíme:
• Dobré finanční ohodnocení
(13. plat, bonusy, příspěvek na dojíždění)
• Zázemí stabilní zahraniční společnos�
s perspek�vním výrobním programem
• Perspek�vu profesního růstu

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte mailem
na adresu: info.oslavany@ecoclean.durr.com
tel.: 546 123 701

www.durr.com

06.03.2015

od 9. do 26. března - DNY PLNÉ ZVĚŘINY
od 27. března do 1. dubna - MENU Z RYB A DARŮ MOŘE
2. dubna - MENU ZELENÝ ČTVRTEK
od 3. do 16. dubna - VELIKONOČNÍ MENU a pokrmy z medvědího česneku
od 17. dubna do 7. května - DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
od 8. do 10. května - OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK
od 11. do 21. května - GULÁŠOBRANÍ, DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

PŘÍLEŽITOST PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ:

Máte chuť vycestovat a s ostatními mládežníky se zapojit do nového
projektu? Nyní máte příležitost. Školicí kurz na téma „ Strategies and
methods for youth involvement in decision making process“

RUMUNSKO, SLANIC - MOLDAVA

Určeno pěti mladým lidem nad 18 let v termínu 15. - 23. 3. 2015
Účastnické země: Rumunsko, Polsko, Španělsko, Česká republika,
Turecko. Pracovní jazyk: angličtina. Školicí kurz je hrazen z programu Erasmus +, účastníci se podílejí na části nákladů. Zájemci se
mohou hlásit do 13. 2. na email: marketachmelickova@seznam.cz
nebo na telefonu 607 933 695
Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 66491 Ivančice

TÁBORY PRO VŠECHNY

Středisko volného času Ivančice připravilo pro letošní letní prázdniny
11 pobytových a 16 příměstských táborů. Již tradičně jsou to tábory
pro sportovce (Tavíkovice, Otrokovice), pro náctileté (Otrokovice),
pro matky s dětmi (Otrokovice), s koňmi (Ivančice), ve Zblovicích
a pobyty u moře. Příměstské tábory, které probíhají v Ivančicích,
budou mít různé zaměření, například pro nejmenší, výtvarné, taneční
nebo hudební. Příměstské tábory jsou připraveny také v Dolních
Kounicích a Nových Bránicích.
Přihlásit se můžete a podrobnosti získáte na www.svcivancice.cz
nebo v SVČ Ivančice, Zemědělská 2, tel.: 546 451 292.

FARMÁŘSKÉ TRHY V REGIONU
Moravský Krumlov
náměstí TGM

Ivančice
Palackého nám.

Rosice
zámek - nádvoří

14. března
11. dubna
9. května
6. června
x
22. srpna
19. září
17. října
14. listopadu
12. prosince

28. března
25. dubna
16. května
20. června
x
x
5. září
3. října a 31. října
28. listopadu
x

28. března
19. dubna
30. května
21. června
x
16. srpna
26. září
18. října
x
x

