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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

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

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

Občanské sdružení ALMA

www.facebook.com/sdruzeniALMA
informace - odkazy - naše akce

STAVBA & ZAHRADA
Pozor na výmaz z registru

Od 1. července 2015 budou 
vymazány z registru vozidel 
všechny automobily, které jsou 
v tvz. „polopřevodu“. To je 
stav, kdy registrované motorové 
vozidlo původní vlastník prodal 
a odhlásil, ale nový majitel jej 
na sebe zatím nepřevedl. Tuto 
operaci umožňuje novela záko-
na o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, která 
je účinná od letošního ledna.

V ČR nemá podle registru 
vozidel majitele každé desáté 
auto. Právě po 1. 7. 2015 bu-
dou taková vozidla z registru 
vymazána. Z tohoto důvodu Mi-
nisterstvo dopravy ČR spustilo 
na www.dokonceteregistraci.cz 
speciální aplikaci, díky které si 
motoristé mohou ověřit, jaký je 
skutečný stav registrace jejich 

motorového vozidla. Zde také 
najdou upozornění, že vyřaze-
ním z evidence vozidel oka-
mžitě zanikne i povinné ručení. 
Řidiče na tento fakt žádný úřad 
neupozorní. 

Pokud majitelé vozidel nestih-
nou do konce června dokončit 
převod, auto administrativně za-
nikne. Bude vyřazeno, zrušeno 
a v podstatě už nebude možné 
ho nikdy přihlásit. Jeho majitel 
ho již nikdy legálně nepoužije v 
silničním provozu. 

Ministr dopravy Dan Ťok v roz-
hovoru pro Český rozhlas dále 
prohlásil: „Jezdit s takovým 
autem bude tak mnohem větší 
riziko než dnes, kdy ještě aspoň 
pojištění má. Pokud by řidič 
s takovýmto autem vyjel na 
silnici a zavinil nehodu, půjde 

o velký přestupek. Zaplatil by 
nejen pokutu, ale škodu všem 
účastníkům nehody.“

V současné době je v registru 
motorových vozidel přes 700 

tisíc aut ve stavu polopřevodu. 
Podle prohlášení tiskového obo-
ru ministerstva dopravy z nich 
velká část už neexistuje.

„Z nějakých taktických důvo-
dů je majitel neodhlásil, aby ne-
musel platit poplatek za sešro-
tování,“ dále řekl ministr. Ťok. 
O spuštěné aplikaci prohlásil: 
„Chceme poskytnout řidičům 
službu, aby si mohli zjistit, v ja-
kém stavu jejich auto je. Jestli ho 
přihlásili, nebo ne. Chceme jim 
to připomenout, aby se nedostali 
do problémů. Nebudeme udělo-
vat žádné pokuty,“ slíbil ministr
dopravy závěrem.              /PeSl/

Taneční zábava

bezKOFEINu
a EPIC FAIL

24. 4. 2015 od 20:00

Oslavany
Dělnický dům

ženy a dívky vstup 
ZDARMA!!!

ilustrační foto



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, chtěl bych se Vás zeptat. Půjčil jsem peníze jednomu 
svému známému, půjčka se asi před půl rokem stala splatnou s tím, 
že mi známý sliboval, že si vyřizuje sloučení půjček do jedné, a že mi 
z toho můj dluh splatí. Nyní jsem se dozvěděl, že měl údajně podat 
návrh na osobní bankrot a ten mu byl prohlášen. Chtěl bych tedy 
vědět, jestli mám tuto věc jako věřitel nějak řešit a jak mám dále po-
stupovat? Ještě doplňuji, že dlužník mi o osobním bankrotu neřekl, 
jestli to pro posouzení věci má nějaký význam. 

K Vašemu dotazu uvádím, že z něj není zřejmé, jestli půjčku u svého 
známého nemáte nějak zajištěnu (např. zástavním právem či ručením). 
Jelikož se jednalo o známého, tak předpokládám, že půjčku zajištěnu 
nemáte, z hlediska insolvenčního zákona jste tedy tzv. nezajištěný vě-
řitel a musíte se do oddlužení (neboli tzv. osobní bankrot) přihlásit. Do 
oddlužení se přihlašují všichni věřitelé, nezáleží na tom, jestli je dluž-
ník ve svém návrhu uvedl či nikoliv. V první řadě je třeba zjistit, v ja-
kém stádiu se  návrh na oddlužení Vašeho dlužníka nachází, informace 
o oddluženích naleznete v tzv. insolvenčním rejstříku, který je veřejně 
přístupný na internetové adrese www.justice.cz. V sekci insolvenční 
rejstřík najdete podrobnosti o aktuálním stavu řízení Vašeho známého. 
Lhůta na přihlášení Vaší pohledávky je stanovena v rozhodnutí o pro-
hlášení úpadku a většinou činí 30 dnů od prohlášení úpadku. 

Pokud jako věřitel nepřihlásíte svoji pohledávku ve lhůtě, která je 
stanovena soudem, je Vaše pohledávka nevymahatelná. Pokud dlužník 
řádně po dobu pěti let splácí své závazky v rámci soudně povoleného 
oddlužení, dokončí proces oddlužení a od zbylých dluhů může být 
soudem osvobozen. Jako věřitel tedy musíte svoji pohledávku vůči 
dlužníkovi přihlásit do oddlužení, přihlášku je třeba podat na povin-
ném formuláři, který naleznete rovněž na internetové adrese www.jus-
tice.cz. Pohledávku je třeba doložit listinami. Závěrem je třeba uvést, 
že dlužník nemá povinnost Vás o návrhu na osobní bankrot informovat, 
je povinností věřitele si tuto informaci zjistit a vyhledat a nepřihlášení 
věřitele do oddlužení má pro věřitele zásadní důsledky uvedené výše.

Sbírka pro útulek Přímětice
Ředitelka MŠ Pastelka v Miroslavi touto cestou děkuje všem rodi-

čům a dětem, kteří pomohli opuštěným pejskům a kočičkám v útulku
v Příměticích. Pejsci a kočičky se mohou těšit nejen na dobrůtky- gra-
nule, konzervy, pamlsky, ale i na pelíšky, oblečky, hračky.

Děkujeme těmto rodičům: Koupílkovi, Štandlovi, Vybíralovi, Jelín-
kovi, Veselí, Drastíkovi, Dostálovi, Jelínkovi M., pí. Makešové a Kle-
mentové. Také samozřejmě pí. učitelkám Dostálové, Juračkové, Vese-
lé, Bulínové, Smejkalové a Šabatové, která vše do útulku odvezla.

Vážíme si pomoci všech, kterým nejsou opuštěná zvířátka v útulku 
lhostejná.                    S poděkováním Mgr. Věra Smejkalová a kolektiv

JM kraj zaplatí tábory dětem 
ze sociálně slabých rodin

Prázdniny jsou pro děti časem her a letních táborů. Rodičům to při-
náší chvíle odpočinku, ale také zvýšené finanční výdaje. Ne všechny 
rodiny si dětské táborové pobyty mohou dovolit. V rámci svých proro-
dinných aktivit JM kraj i letos tradičně umožní zúčastnit se pobytových 
i příměstských táborů dětem ze sociálně slabých rodin, které se do této 
situace dostaly ne vlastní vinou a snaží se jí aktivně řešit.

Rada Jihomoravského kraje na prázdninové pobyty dětí přidělila 
částku 700 tisíc korun z krajského rozpočtu. „Na tábor budou moci 
jet děti ze sociálně slabých rodin, které vytipují pracovníci sociálních 
odborů jednotlivých obcí. Dětem z těchto rodin pak bude tábor uhrazen 
v plné výši,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Celý. 

V nabídce je celkem 103 prázdninových táborů různého zaměření. 
Děti mohou jet například na tábory taneční, hudební, výtvarné, spor-
tovní, jezdecké i vzdělávací. „Při výběru táborů budeme v rámci mož-
ností přihlížet nejenom k věku dítěte, ale také k jeho zájmům, aby tá-
borový pobyt patřil k těm nejradostnějším prázdninovým zážitkům,“ 
dodal Celý. Pobytové tábory organizuje příspěvková organizace Jiho-
moravského kraje Lužánky - SVČ Brno, na táborech příměstských se 
spolu s nimi podílejí střediska volného času, domovy dětí a mládeže
a další místní organizace.                                                           /abé/
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ČERT SPOLKY STVOŘIL ...
 

Bylo to na počátku devadesátých let, kdy docházelo k živelnému 
zakládání různých spolků a poli�ckých stran. I mě uchopila všeo-
becná euforie z právě nabyté svobody a jednu takovou organizaci 
jsem zakládal. Je pravdou, že většina lidí měla rozum a stavěla se
k poli�ce velmi podezíravě a rezervovaně už od samého začátku. 
Náborová akce se moc nedařila a já se rozhodl lovit i mezi příbuzný-
mi. Tehdy jsem lanařil i vlastního strýce. Ten zrovna upíjel rozvážně 
pivo a přemýšlel o životě. Když jsem mu podrobně vylíčil různé 
výhody poli�ckého života, podíval se na mě, vyfoukl kouř z cigarety 
světoznámé značky Clea a sdělil mně jednu ze svých životních zku-
šenos�: „Pamatuj synovče, čert spolky stvořil, ale nemiloval!“

Občas si tato slova připomenu, když koutkem oka zahlédnu tele-
vizní zprávy nebo čtu novinky na internetu. Napadá mě, že některé 
spolky nebo lidi nám byl opravdu čert dlužen. Na druhou stranu 
celá záležitost stojí za úvahu a pár řádek v úvodníku. 

Lidé se sdružovali rádi již od pradávna. Sotva slezli ze stromů, 
zjis�li, že se kořist lépe uloví, pokud vytvoří tlupu. A máme tady 
první spolek. Čertovský? Určitě ne. Ta správná čertovina vjela
do lidí teprve tehdy, když začali myslet. Zde musíme přiznat, že to 
některým „pálilo“ lépe než ostatním. Z těch se posléze stali vůdci 
smečky, šamani, šlech�ci a kněží. V prvotní fázi to museli být pře-
devším schopní organizátoři a myslitelé.

Nám stále zbývá základní otázka, jestli všechny spolky stvo-
řil čert. Jsou zde například některá společenská sdružení, jako 
jsou třeba hasiči, rybáři či myslivci. Jsou to snad ona? Určitě ne.
V první řadě, jejich patroni jsou takové osobnos� jako svatý Florián, 
svatý Petr či svatý Hubert. To čertovinu zcela vylučuje. V řadě druhé 
- jejich členové svou dobrovolnou činnos� zachraňují životy, majet-
ky, kul�vují krajinu a chrání zvěř. Stačí si připomenout, kolik rybníků 
přežilo jenom díky činnos� členů rybářských svazů.

Dalšími na ráně jsou naše církve. V poslední době jsou cílem 
velké kri�ky. Ovšem je nutno si přiznat, že ne každý páter musel 
být v minulos� nutně mý�cký Koniáš. Byli to právě mniši v kláš-
terech, díky kterým, v dobách raně středověkého temna, přežily
a byly přeloženy spisy takových velkých učenců, jako byl Aristoteles 
nebo Platón. Nebo si stačí připomenout hospici či milosrdné setry
v nemocnicích. Tady bych skutečně čertovinu nehledal. Tak kdo? 
Poli�cké strany? Že to jsou ty nejvypečenější spolky? Dobrá, podí-
vejme se na ně tedy trochu podrobněji.

Ovšem před �m z nich odstraňme mimikry barev a různých 
ismů. Co nám zbude. Skupina lidí, která prosazuje pod jednot-
ným vedením určité zájmy, jež nejsou vždy, a to si tady přiznejme,
v souladu se zájmy obecnými. Snesitelné to je, pokud zůstávají 
kri�č� k sobě a vlastnímu vedení. Pak jsou schopni jednat s pro�-
stranou a uzavírat přijatelné kompromisy. Tak je to v pořádku a dá 
se říci, že právě od toho je zde demokra�cký systém. Horší vari-
antou je, když si udělají z poli�ky vlastní formu náboženství, uvěří 
ve všehospasitelnost své ideje a božské podstatě lídra. Pak se
z nich stává zapřísáhlá nesnášenlivá sekta a měli by být vyhlášeni 
za veřejné nebezpečí. Ve své velkolepos� se poté podobají fotba-
lovým fanouškům, kteří nevidí a neslyší. Prohra jejich oblíbeného 
klubu je dokáže rozvášnit tak, že zlikvidují na jeden zátah cokoli. 
Ostatně, to umí i v případě vítězství. 

Tam bych asi čerta také nehledal. Jenom obyčejnou lidskou 
hloupost, hamižnost, touhu po nějaké údajné moci a totální ztrátu 
pocitu odpovědnos� k ostatním. Tak jak to vlastně je? Čert spolky 
stvořil, ale nemiloval? Přiznám se. Já v čerta nevěřím. Člověk byl, 
je a vždy bude tvorem společenským, vyhledávajícím neustále po-
dobně naladěné jedince. S nimi pak vytváří skupiny, aby se mohl 
věnovat lépe svým zájmům. Ovšem nesmí zapomínat na jednu věc. 
Při každé lidské činnos� se musí neustále myslet. Tato činnost sice 
občas zabolí, ale osobnímu rozvoje jedince může jenom prospět. 
Hlavně chrání před nesmyslným fana�smem.               Petr Sláma

Slovo úvodem §

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

Zahradnictví v Polánce

Do 30. června: PO-SO od 8.00 do 19.00
tel.: 515 336 413, 606 406 060

sadba drobného ovoce a zeleniny
RAJČATA A PAPRIKA ZA 10 Kč

balkonové kvě�ny a skalničky
velký výběr bylinek
za každý nákup nad 500 Kč
MALÝ KVĚTINOVÝ DÁREK

REKLAMNÍ
PVC PLACHTY

A CEDULE
tel.: 602 782 272

/Ivančice/ Technický stav 
ivančického přepravního uzlu 
(autobusového nádraží) si vyžá-
dal nutné opravy. Z důvodu oprav 
kanalizace bude od 15. do 29. 
dubna 2015 uzavřeno. Dočasná 
autobusová zastávka je zřízena 

podél Besedního domu zhruba
v délce 40 metrů. V této době zde 
pro ostatní dopravu platí zákaz 
zastavení. V souvislosti s opravou 
dojde k částečnému omezení pro-
vozu na ul. T. Procházky podél 
celého přepravního uzlu.    /PeSl/

/Kraj/ Na návrh hejtmana Mi-
chala Haška v pondělí 13. dubna 
Rada Jihomoravského kraje pro-
jednala zavedení tzv. rozklikávací-
ho rozpočtu, který bude od letošní-
ho května pro veřejnost přístupný 
na webových stránkách kraje.

Rozklikávací rozpočet posky-
tuje informace o stavu a vývoji 
rozpočtu nejen samotné organi-
zaci, ale i široké veřejnosti. Je to 
nástroj k posílení transparentnosti 
hospodaření organizace a k navo-
zení důvěry mezi občany a veřej-
nou správou (samosprávou).

Rozklikávací rozpočet zpřístup-
ňuje ekonomická data uživatelsky 
nenáročnou formou jednoduše a 
srozumitelně pomocí interaktiv-

ních, graficky přehledných výstu-
pů - obsahuje srovnávací tabulky 
a grafy. Umožňuje proklikávání 
příjmů a výdajů od jejich celko-
vé výše postupně až na detailní 
pohled na jednotlivé položky a 
paragrafy, dále umožňuje sledovat 
hospodaření organizace z různých 
úhlů pohledu, zejména v oblasti 
rozpočtu a účetnictví. Jednodu-
chou formou zobrazuje stav a vý-
voj čerpání výdajů a plnění příjmů 
dle rozpočtových kritérií. 

Rozklikávací rozpočet obsahuje 
data za rok 2014 a aktuální data 
za rok 2015. K aktualizaci dat 
bude docházet jednou měsíčně 
na základě účetní závěrky za daný 
kalendářní měsíc.                   /abé/ 

Oprava autobusového nádraží 

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
definitivně stanovila výši poplat-
ku za povolení vjezdu přes most 
na Rénu zahrádkářům i majitelům
rekreačních chat. S účinností 
od 1. dubna zaplatí zahrádkáři 
za přejezd mostu 200 Kč za 
jeden kalendářní rok. Majitelé 
chat, kteří využívají k průjezdu 
ke svým nemovitostem větší 

část městských pozemků, si ale 
připlatí. Za roční průjezd přes 
most a používání lesní cesty
v majetku města zaplatí 1.500 ko-
run. Rada města zároveň uložila 
Městské policii Ivančice zveřejnit 
informaci o vydávání povolení, 
výši poplatků a jejich vybírání
na webu města, v kabelové televi-
zi a vyhlášením.                  /PeSl/

Za přejezd mostu zaplatí

Kraj od května zpřístupní 
„rozklikávací

„
 rozpočet

/Moravský Krumlov/ Rada 
města doporučila zastupitelům 
schválit smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu na provoz azy-
lové bydlení pro matky s dětmi
v tísni. Posláním azylového bydle-
ní je poskytnout zletilým matkám 

a jejich dětem, popřípadě zletilým 
těhotným ženám, které se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci spoje-
né se ztrátou bydlení, ubytování 
na přechodnou dobu. Doporučená 
dotace má být poskytnuta ve výši 
97.200 korun. /PeSl/

Dotace pro azylový dům

Začátkem března byl zahájen 
příjem přihlášek do nového roč-
níku soutěže Vesnice roku. Anke-
tu vyhlašuje Spolek pro obnovu 
venkova, ministerstvo pro místní 
rozvoj, svaz měst a obcí a minis-
terstvo zemědělství. Přihlášky lze 
zasílat do 30. dubna 2015.

Do soutěže se mohou přihlásit 
obce vesnického charakteru, které 
mají maximálně 7500 obyvatel 
a které mají zpracovaný vlastní 
strategický rozvojový dokument 

zabývající se rozvojem obce, nebo 
program rozvoje svého územní-
ho obvodu. Organizace soutěže 
probíhá ve dvou kolech - krajské 
a celostátní. Všechny přihlášené 
obce jsou nejprve hodnoceny v 
krajském kole, do celostátního kola 
pak postupuje za každý kraj jedna 
obec, které byla udělena Zlatá stu-
ha. V rámci celostátního kola jsou 
vyhodnocena první tři místa.

Cílem soutěže Vesnice roku je 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a 
pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. 
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro 
obnovu venkova ČR v roce 1995.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Miroslav vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího organizační složky 

města: Zámek Miroslav s místem výkonu práce Brněnská 79/2, Miroslav.
Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v bakalář. studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Studijní obor: nejlépe kulturně historického, popř. muzeologického směru
Znalosti oboru: znalost problematiky památkových objektů, včetně zajištění provozu a financování
Praxe: praxe v oboru vítána, rovněž tak praxe v řídící činnosti
Požadované jazykové znalosti: aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka (Nj, Aj)
Další požadované dovednosti: schopnost řídící a koncepční práce • schopnost motivovat, 
delegovat, rozhodovat, řešit konflikty • samostatnost, zodpovědnost, iniciativa • dobré komunikační 
a organizační schopnosti • vysoké pracovní nasazení a flexibilita • ochota se dále vzdělávat, 
schopnost aplikace získaných vědomostí • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Miroslav, náměstí Svobody 
1, 671 72 Miroslav nebo předejte v podatelně úřadu, a to nejpozději do 4. května 2015, kontaktní 
pracovníci: pan Roman Volf, starosta města Miroslavi, tel. 515 333 201, Mgr. Ivana Janderová, 
tajemnice MěÚ Miroslav, tel. 515 266 454, a to v zalepené obálce označené „Výběrové řízení
na místo vedoucího Zámku Miroslav“.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění a nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10
Termín nástupu: k 1. 6. 2015, popř. dle dohody
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo obč. 
průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí 
být ověřováno) • koncepci rozvoje organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu) • souhlas s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Miroslavi dne 13. 4. 2015, Roman Volf, v. r., starosta

Přihlaste svou „Vesnici roku
„
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SEZONA 2015 NA AUTODROMU 

Ý Jarní cena Brna motocyklů zahájí letošní závodní 
sezónu na Masarykově okruhu ve dnech 17.-19. dubna.

Ý Histo CUP Austria se pojede o druhém květnovém 
víkendu  9.-10. května.

Ý Karel „ABÁJA“ Abraham pojede již pátou sezónu
v kategorii MotoGP.

Ý Motocyklový svátek -  Grand Prix České republiky se 
uskuteční 14.-16. srpna.

Þ Souboj generací – Valentino Rossi a Marc Marquez
ve třídě MotoGP.Ý Jakub Kornfeil pokračuje se strojem KTM ve třídě Moto3.

Ý Karla Haniku uvidíme opět v továrním týmu Redbull 
KTM v Moto3.

Ý Hostesky k motosportu prostě patří.

Þ Masaryk Racing Days – Mezinárodní mistrovství ČR 
automobilů na okruzích se koná 19. a 20. září.

Þ Sezónu tradičně uzavře vytrvalostní závod automobilů. 
Letos to bude poprvé „dvanáctihodinovka“ Hankook 12H 
Epilog Brno, která se koná 9.-10. října.

Þ Moto Show Podzim. V neděli 4. října se uskuteční 
pokus o překonání rekordu v počtu motorek na závodní 
dráze. Aktuální rekord: 3795  motocyklů.

Þ Během ME cest. vozů pojedou i formulové série Auto 
GP a Boss GP.

Motoristickou sezonu 2014 si připomeneme několika 
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.17.-19. 4.

14.-16. 8.

Ý ME cestovních vozů se po roční odmlce vrací do Brna. 
Tento seriál bude k vidění 5.-6. září.

19.-20. 9.

9.-10. 5.

9.-10. 10.

5.-6. 9.

4. 10.
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Zeptali jsme se: starosty Bohutic p. Pavla Štefky
•• Pane Štefko, jste starostou již 

třetím volebním obdobím. Co Vás 
za tu dobu nejvíce překvapilo? Při 
starostování nevíte, co Vás čeká 
ráno, večer nebo následující den
a nemůžete to brát jako překvape-
ní. Je jen na Vás, abyste to vyřešili.                                                                 
Netušil jsem také, jaký je stát po-
litický moloch, který je přisátý na 
financích nás všech.

•• Je něco, čeho se jako staros-
ta obáváte? Obávám se o bezpečí 
obyvatel, jejich majetek, o poklid-
ný život na vesnici. Co se týče 
úřadu, tak stále větší byrokracie, 
politických rozhodnutí a nařízení.

•• Co je podle Vás největším 
problémem vaší obce? Tak jako 
ve většině menších obcí se nám 
nedostává financí, abychom mohli 
investovat do rozvoje obce, infra-

struktury, kulturního a společen-
ského života.

•• Hospodaříte s ročním roz-
počtem 6 milionů korun. Co si 
vaše obec nemůže dovolit, a pře-
sto by potřebovala? Jelikož jsme 
dvě desetiletí čekali na dotaci k 
výstavbě splaškové kanalizace, 
neinvestovalo se do oprav a vý-
stavby komunikací a chodníků. 
Bylo by nutné rozšířit vodovodní 
síť, plyn a ostatní infrastrukturu, 
abychom mohli otevřít nové 
lokality pro bytovou výstavbu. 
V dezolátním a nehospodárném 
stavu  je i veřejné osvětlení.

•• Jaké investice letos Bohuti-
ce čekají? V letošním roce jsme 
se dočkali výstavby kanalizace, 
takže všechny finanční toky 
směřují k úspěšnému dokončení 

této významné stavby.
•• Co vás čeká pak? V příštím 

roce by měla následovat rekon-
strukce a opravy vozovek, chodní-
ků a úprava celé obce. Jelikož výše 
uvedená akce je velmi nákladná, 
nejsem nyní schopen říci, kolik fi-
nancí nám do příštích let zbude na 
další rozvoj obce. Chtěli bychom 
otevřít parcelu „za zámkem“, kde 
by mohlo vyrůst asi osm rodin-
ných domů, nutné je však prostor 
vyklidit a připravit zasíťování.

•• Co bych jako turista roz-
hodně neměl opomenout? Díky 
dokončení mnoha záměrů a bohaté 
historii obce dnes u nás turisté mo-
hou zhlédnout mnoho zajímavostí. 
Ať už se jedná o zámek s oprave-
ným nádvořím, zregenerovaným 
parkem, přilehlým biotopem 
Obůrka, nebo Křížovou cestu
s naučnou stezkou, která zavede 
návštěvníka k Lurdské jeskyni, 
hřbitovu a svatému Václavovi. Je 
možno také navštívit chráněnou 

krajinnou oblast „U Michálka“, 
kde je socha svatého Michala 
nebo stádečko obecních ovcí a 
koz. Odtud je také krásný výhled 
na Pálavu. Kdo si hlídá náš kultur-
ní kalendář, může zažít plno akcí, 
z těch největších mohu jmenovat 
Bohutický košt vína, Meruňkový 
karneval nebo nadregionální akci 
Podzimní bohutické slavnosti.

•• Pozvěte nás na vaši nejbližší 
akci. V sobotu 25. dubna bude obec 
Bohutice ve spolupráci s místním 
vinařským spolkem pořádat již 
XIII. ročník Bohutického koštu 
vín. Letos je zatím k degustaci 
připraveno na 550 vzorků, takže 
si bude z čeho vybírat.

•• V jedné větě prosím o vzkaz 
pro čtenáře.  Doufám, že si naše 
obec udrží stále dobré jméno, ať 
po stránce kulturní, tak také jako 
významný turistický cíl. Tímto bych 
Vás chtěl k nám také pozvat a popřát 
Vám mnoho společných zážitků.

Děkuji za odpovědi. M. Pečer 

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.

V posledním roce šly úroky velice nízko a půjčky jsou teď výhodné. 
Já jsem si spotřebitelský úvěr bral v době, kdy to tak výhodné bohužel 
nebylo. Je nějaké šance, že bych nemusel platit tak vysoké úroky?

Máte pravdu, v posledních dvou letech šly úroky u úvěrů značně 
dolu, a i letos to zatím na výraznější vzestup nevypadá. Netýkalo se 
to jen spotřebitelských úvěrů, ale i hypoték. Pokud si tedy zoufáte, že 
máte úvěr za starých (rovná se drahých) podmínek, existuje řešení: 
refinancování půjčky. Tedy refinancování původního úvěru u nové či 
stávající banky za výhodnějších podmínek. 

Velice zajímavé jsou nabídky mladých dynamických bank. Ty potře-
bují nalákat nové klienty, a tak přicházejí s řadou výhodných nabídek, 
včetně těch na refinancování spotřebitelských úvěrů. Určitě je dobré se 
rozhlédnout po více nabídkách a vybrat tu, kde vám nabídnou nejvý-
hodnější podmínky. Nedívejte se však jen na úrok a výši splátek, ale
na celkové RPSN (tedy roční procentuální sazbu nákladů na půjčku),
ta v sobě zahrnuje všechny náklady na úvěr. Pokud si nejste jisti, po-
raďte se s odborníkem (kterým asi nebude pracovník banky, kde máte 
stávající a drahý úvěr), ale nějaký nezávislý finanční poradce. Ten vám 
také pomůže s administrativní stránkou celého procesu refinancování.

Pokud například budete refinancovat půjčku na 50.000 s 20% úro-
kem novým úvěrem s úrokem 10 %, ušetříte skoro 3.000 ročně.

i

OBK při JE Dukovany informuje:

První čtvrtletí dle plánu
Ve čtvrtek 26. března se setkala Občanská bezpečnostní komise na 

svém pravidelném zasedání v JE Dukovany. Ředitel elektrárny Miloš 
Štěpanovský informoval členy OBK o provozních výsledcích za prv-
ní čtvrtletí roku 2015. Zdůraznil provedené práce při odstávce bloku
č. 3, kdy byla vyměněna část paliva a provedeny předepsané revize
a kontroly v termínu 28. února až 19. března, a o odstávce, která
v současné době probíhá na bloku č. 2. Dále OBK informoval o při-
pravovaném jednání  ENSREG  (European Nuclear Safety Regulators 
Group - evropské sdružení státních jaderných dozorů) v dubnu 2015
s tématem plnění Národního akčního plánu - reakce na postfuku-
šimská opatření (za ČR je to kompetence SÚJB). 

Ředitel elektrárny také informoval o postupu při přípravě žádosti
k získání provozní licence pro blok č. 1, o kterou bude ČEZ žádat v září 
letošního roku. Připomněli jsme si to v souvislosti s datem 26. 3., kdy 
uplynulo 30 let od okamžiku dosažení 100 % výkonu na bloku č. 1.

Vedoucí útvaru fyzické ochrany JE Julius Szabó informoval o opatřeních 
zavedených v ČEZ v souvislosti s používáním bezpilotních dálkově ovlá-
daných létajících zařízení (tzv. dronů). OBK si také vyslechla informaci 
o „tajném“, předem neohlášeném, cvičení havarijní připravenosti, které 
proběhlo v březnu na JE Temelín. Diskutovalo se o možnosti, jak informo-
vat obce v nejbližším okolí EDU o plánovaných zkouškách pojišťovacích 
ventilů, které jsou spojeny s výrazným zvukovým zatížením okolí.

Na JE Dukovany pracuje trvale na 706 kmenových zaměstnanců 
EDU z 1125 kmenových zaměstnanců ČEZ. 

Celkové hodnocení za první čtvrtletní 2015: Provoz JE Dukovany  
byl bezpečný a spolehlivý v souladu s plánovaným harmonogramem. 

Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

Skupina STONE dětem
V pátek 10. dubna skupina STONE již čtvrtým rokem předávala 

kasičku v Nadačním fondu dětské brněnské onkologie Krtek. Společně 
s paní ředitelkou NF Krtek JUDr. Irenou Korvasovou Čánskou jsme 
spočítali její obsah a výsledek? - 35 905 Kč !!!

(Celková částka předaná NF Krtek za čtyři roky je 130 756 Kč.)
Všem, kteří společně se skupinou STONE přispívali do kasičky

během plesové sezóny 2015, moc a moc děkujeme a velké poděkování 
za děti z brněnské onkologie posílá i paní JUDr. Irena Korvasová Čán-
ská. Tato částka bude opět použita na rekonvalescenční pobyt pro děti, 
které momentálně podstupují chemoterapii nebo mají těsně po ní. Fotky
z tohoto pobytu budou zveřejněny na facebooku skupiny STONE.

Naše speciální poděkování patří Generali Pojišťovně - agenturní 
kancelář Znojmo, ul. Sokolská, a panu Marku Procházkovi www.ma-
rekprochazka-vtp.cz za štědré finanční dary. Děkujeme, že jste s námi 
pomáhali…                                                       www.skupina-stone.cz

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 17. 4. do 7. 5. zve na

DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
POLÉVKA Vichyssoise - domácí bagetka - 44 Kč
TEPLÝ PŘEDKRM Zauzená husí prsa - restované artyčoky - 129 Kč
HLAVNÍ CHOD Kohout - na víně, mandlové krokety - 199 Kč
  Hovězí žebro - konfitované, kváskový chléb - 159 Kč
  Telecí dršťky - po lyonsku, bylinkové brambory - 129 Kč
  Kuřecí prso - supreme, zeleninové ratatouille - 199 Kč
  Vepřová kotleta - po provensálsku, čerstvé bílé zelí
  s bazalkou, konfitované brambory - 189 Kč
DEZERT  Beze - s lesním ovocem - 39 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
od 8. do 10. května - OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK

od 11. do 21. května - GULÁŠOBRANÍ, DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT
od 22. května do 11. června - CHŘESTOVÉ DNY 

od 22. do 24. května - 21. SLAVNOSTI CHŘESTU V IVANČICÍCH 
Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V pátek 22. května 

bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tradiční májové oslavy v Miroslavi
Středisko volného času Miro-

slav a Základní škola Miroslav 
pořádají v sobotu 18. dubna již 25. 
ročník turistického výšlapu jarní 
přírodou pod názvem Miroslavská 
šlápota. Pro účastníky jsou připra-
veny čtyři pěší trasy různé délky
a jedna cyklotrasa. Start je v době 
od 8 do 10 hodin u SVČ Miroslav 
na ulici Kostelní. V cíli bude mož-
nost opékat špekáčky a připraveno 
je také občerstvení. Prologem ke 
šlápotě bude páteční soutěž „Po-
znej své město“, která začíná v 
15.00 hodin u katolického kostela. 

„Letos počtvrté v Miroslavi 
opět uspořádáme „obecní čaro-
dějnice“. Akce začíná ve čtvrtek 
30. dubna od 18.00 hodin v areálu 
bývalého minigolfu v zámeckém 
parku. Vítány jsou čarodějnice 
všech věkových kategorii. Nejlep-
ší masky budou oceněny. Na ohni 

bude možnost opékat špekáčky, 
připraveno je také občerstvení 
- nápoje, maso na grilu atd. Po se-
tmění je připravena ohňová show. 
Po skončení bude promítán kres-
lený film pro děti,“ zve na tradiční 
akci starosta Roman Volf.

Oslavy 1. máje a vstupu České 
republiky do Evropské unie začí-
nají rybářskými závody mládeže 
na požární nádrži v Ramoši v 
9.00 hodin. V 9.30 hodin promlu-
ví starosta města. Pro děti bude k 
dispozici skákací hrad, v kultur-
ním domě ochutnávka vinných 
vzorků miroslavských vinařů.

Ve středu 6. května proběhne 
před sochou „Letkyně“ od 18.00 
hodin pietní shromáždění u pří-
ležitosti ukončení II. světové 
války a vítězství nad fašismem.
V kulturním programu vystoupí 
žáci základní školy, základní 

umělecké školy a Bohumil Bu-
beník. Na slavnost jsou pozváni 
generální konzul ruské federace
v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraš-
kin, pracovníci konzulátu, přísluš-
níci Armády ČR a váleční veteráni.

V pátek 8. května začíná v 6.00 
hodin na rybníku Suchánek již
7. ročník společných závodů vido-
mých a nevidomých rybářů. Jde 
o jedinou akci svého druhu v celé 
České republice. Pro všechny 
účastníky i hosty chystají pořa-
datelé bohaté občerstvení (uzená 
cigára, smažená ryba, vepř na 
rožni). Na večer je v letním kině 
připraven český válečný film.

V neděli 10. května bude slouže-
na v kostele sv. Petra a Pavla mše 
svatá za oběti válečných konfliktů.

Na pátek 29. května připravují 
oba farní sbory společnou již
tradiční „Noc kostelů“.

„Není větší poezie bez rýmů
a strof, než když přátelé víno pijí
a rozumí si beze slov.“ (V. Závada)

 V sobotu 14. března se v Orlov-
ně Rakšice uskutečnil již 8.ročník 
„Josefského koštu“, který zajistil 
„Dobrovolný spolek moravsko- 
krumlovských a rakšických vi-
nařů“, pod záštitou jednoty Orel 
Rakšice, za podpory města Mo-
ravský Krumlov a sponzorů.

Vystavovaná vína byla zhod-
nocena degustační komisí dne 
6. března pod vedením p. Vác-
lava Hanse z Ivančic. Celkem 
51 hodnotitelů ve 12 komisích 
zhodnotilo 532 vzorků vín, z toho 
354 vzorků bílých, 50 vzorků rů-
žových vín a 128 vzorků vín čer-
vených, všech známých i méně 
známých odrůd od drobných 
vinařů i od velkovýrobců. 

Jako šampión - bílé víno byl 

subkomisí vyhodnocen: Chardon-
nay 2014/PS, vinařství Waldberg 
Vrbovec. Šampión výstavy - čer-
vené víno: Svatovavřinecké 2014, 
Řerucha Martin Ing., M. Krumlov. 
Nejlepší vzorek domácího vinaře 
- bílé víno: Sauvignon 2014, 
Kocanda Oldřich, Mor. Krumlov 
- 19,1 bodu. Nejlepší vzorek 
domácího vinaře - červené víno: 
Svatovavřinecké 2014, Řeřucha 
Martin Ing., M. Krumlov, šampion 
výstavy. Nejlepší kolekce vína: 
Vinný sklep Rybníky, průměrné 
bodování z 5 vzorků 18,75 bodů.

Starosta města p. Třetina To-
máš Mgr. předal vyhodnoceným 
vinařům diplomy a ceny. Součástí 
odpoledne byla i dražba vítěz-
ných vzorků vín.

Samotný košt proběhl v po-
hodové a veselé atmosféře. K 
dobré náladě přispěla „Neoveská 

cimbálová muzika“, občerstvení 
zajistilo pohostinství Orlovna pod 
vedením p. Fráni. Ochutnávalo 
se povídalo se o víně a zpívalo 
při cimbálu. Všichni, kdo přišli 
ochutnat dobrého, z široké pale-
ty odrůdového i přívlastkového 
vína, určitě nelitovali.

8. ročník „Josefského koštu“ 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 výrobcům 
vína za jejich účast na letošním 
ročníku, za dodané vzorky a dále 
děkuje všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem přičinili o zdárný prů-
běh celého koštu. Příště přijďte i 
vy nasát dobrou pohodu na devá-
tém Josefském koštu.

Za DSMKR vinařů Josef Janda

Ohlédnutí za Josefským koštem v Rakšicích
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PETR HUSÁR

ZEDNICKÉ
PRÁCE

• veškeré stavební práce
• zateplování fasád
• obklady a dlažby
• sádrokartony

Ivančice - Řeznovice 89
Tel.:  777 167 826

e-mail: husarp@volny.cz
www.petrhusar.cz

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN

• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény
Špičkový bezúdržbový

materiál
Dlouholetá praxe v oboru.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Tulešice 4
tel.: 515 338 381 • 603 249 594

e-mail: valdalub@volny.cz
www.valdastav.cz

výstavba RD na klíč
bytová jádra, půdní vestavby

kompletní rekonstrukce RD a bytů
základové desky pod dřevostavby RD 
vodovodní a kanalizační přípojky k RD

zateplování budov kvalitními systémy 
WEBER a PROFI

zhotovujeme a opravujeme
veškeré komunikace, parkoviště

a chodníky v jakémkoliv provedení

Žaluzie Koblížek

Rolety ve zlatém dubu
- RD Brno Tuřany

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688
STŘECHY

ČERNÝ

tesař
klempíř

pokrývač

Hledám vyučeného klempíře, pokrývače nebo tesaře. 
Práce na živnostenský list, ŘP B podmínkou.

Nabízená práce je v okrese Znojmo a blízkém okolí. 
Nástup možný ihned. Více info na: 602 57 64 64.

Klempířské, tesařské
a pokrývačské práce

Střešní okna VELUX,
komíny a střešní prostupy

Sádrokartonářské práce
více na:

www.prace-pokryvacske.cz

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

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)
pr. 200 mm, výška 8 metrů 11.500 Kč

včetně DPH

PÍSEK
do bazénové filtrace
145 Kč za 25 kg

VÝKUP
PALET

80 x 120 cm
100 x 120 cm

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2015,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

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

Výzva k podávání žádostí o 
podporu zahrnuje tyto oblasti:

A. Snižování energetické ná-
ročnosti stávajících rodinných 
domů - dotace na zateplení 
obálky budovy - výměnou oken 
a dveří, zateplením obvodových 
stěn, střechy, stropu, podlahy.

B. Výstavba rodinných domů s 
velmi nízkou energetickou nároč-
ností - dotace na výstavbu nových 
rodinných domů s velmi nízkou 
energetickou náročností.

C. Efektivní využití zdrojů 
energie - dotace na výměnu ne-
ekologického zdroje tepla (spa-
lujícího například uhlí, koks) za 
efektivní ekologicky šetrné zdro-
je (například kotel na biomasu, 

tepelné čerpadlo nebo plynový 
kondenzační kotel). Dále dotace  
na výměnu elektrického vytápění 
za systémy s tepelným čerpadlem,     
na instalaci solárních termických 
systémů a na instalaci systémů 
nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla z odpadního 
vzduchu - tzv. rekuperace.

Zahájení příjmu žádostí je 15. 
května 2015 a ukončení buď vy-
čerpáním finančních prostředků, 
nebo nejpozději 31. října 2015.

Na dotace pro rodinné domy je 
vyčleněno 600 milionů korun.

Oprávněnými žadateli a pří-
jemci podpory jsou vlastnící nebo 
stavebníci rodinných domů, a to 
jak fyzické osoby, tak i právnické 

osoby. Žádost o poskytnutí pod-
pory se podává výhradně elek-
tronicky prostřednictvím online 
formuláře žádosti dostupného na 
webových stránkách programu.

Žádat je možné před zahájením, 
v průběhu nebo po dokončení re-
alizace podporovaných opatření. 
Celková výše podpory na jednu 
žádost je omezena na max. 50 % 
doložených způsobilých výdajů 
a je vyplácena až po dokončení 
realizace podporovaných opatře-
ní, tzn. až po vydání Registrace 
a rozhodnutí, resp. Registrace a 
stanovení výdajů.

Maximální výše podpory pro 
jednoho žadatele je v rámci této 
výzvy stanovena na 5 mil. korun.

Nová zelená úsporám pro rodinné domy 

Sekání je velmi potřebná věc 
pro udržení kvalitního trávníku. 
Sekáním se zabraňuje trávě růst 
do výšky a to prospívá jejímu 
odnožování (růst do šířky). Také 
se oslabují plevele, kterým se ale 
nikdy úplně neubráníme. 

Sekat se začíná v druhé půlce 
března. Sekáme vždy jen o třetinu 
výšky trávníku, nejvíce o dvě 
třetiny - mohlo by dojít ke stresu 
trav, trávě odseknete zelené části 
rostliny. Pokud se Vám stane, že 

trávník přeroste, je lepší posekat 
trávník poprvé na vyšší střih a za 
3 dny na normální výšku. Opti-
mální výška seku je 3-6 cm a po-
hybuje se také podle druhu trav.

Trávník sloužící jako louka 
není nutno sekat často. Aby se za-
choval stávající porost, je potřeba 
ho alespoň 2x do roka posekat.

Trávník okrasný potřebuje ke 
svému správnému růstu sekat na 
nízký střih. Sekat je možné jednou 
za dva týdny až 2x za týden.

Co s posekanou trávou? Nej-
vhodnější je kompostování. 
Nesmí se ale shromažďovat do 
tlustých vrstev, tráva plesniví 
a pomalu se rozkládá. Proces 
rozkládání můžete urychlit stří-
davým vrstvením se zeminou 
nebo minerálním substrátem. 
Posekaná tráva se dá také využít 
jako mulčovací materiál, který 
zabraňuje nadměrnému vypařo-
vání a prorůstání plevele (kolem 
stromů, pod keři).                /TZ/  

Hledáte ekologické, ale záro-
veň levné a kvalitní materiály
k výstavbě svého nového domo-
va? Pak určitě zkuste ekopanel. 

Ekopanel je vyráběn ze slámy. 
To možná někoho odradí. Řada 
potenciálních stavebníků se totiž 
bojí, že takový materiál není 
bezpečný. Zejména, co se po-
žární bezpečnosti týká. Naopak. 
Ekopanel je lisován pod vysokým 
tlakem a za vysoké teploty. Tento 
proces zaručuje výborné výsled-
né fyzikální, mechanické, ale i 

bezpečnostní vlastnosti a tepelně-
-izolační vlastnosti. Využívá se 
hlavně jako izolace pro stavby,
a to zejména pro dřevostavby.

Ve stlačené slámě je velmi 
málo vzduchu, a jak známo, 
oheň potřebuje ke svému hoření 
kyslík. Ten však v ekopanelu 
není. Stejně tak se nebojte myší. 
Určitě vám izolaci vašeho domu 
nesežerou. Sláma je lisována pod 
tak vysokým tlakem, že výsledný 
produkt je neuvěřitelně tvrdý a 
odolá myším i dalším hlodavcům. 

Ostatně myši stejně slámu neže-
rou. Další velkou výhodou ekopa-
nelu je práce s vlhkostí. Stlačený 
materiál obsahuje mikroskulinky, 
které pohlcují vlhkost a v případě 
změny vlhkostních podmínek ji 
zase vyloučí. Ve spojení s omít-
kou z hlíny se tedy jedná o velmi 
vhodný nástroj k boji s vlhkostí.

Životnost ekopanelů je odha-
dována na minimálně 70 let. Což 
je více než životnost dnes nejvíce 
rozšířené izolace z polystyrenu. 

/www.zelenezpravy.cz/

Ekopanel nehoří a myším nechutná

Sekáním docílíte kvalitního trávníku  

V letošním roce se již podruhé 
uskuteční dobrovolnická úklido-
vá akce s názvem „Ukliďme Čes-
ko“. Jejím cílem je zbavit česká 
města, vesnice a přírodu volně 
odhozeného nepořádku a černých 
skládek a zároveň upozornit na 
dlouhodobě neřešenou problema-
tiku černých skládek.

Organizátoři místních úklidů, 
tedy lidé, kteří na svá bedra vzali 
zodpovědnost za přípravu a realiza-
ci jednotlivých akcí, jsou velmi růz-
norodí. Z logiky věci snad nikoho 
nepřekvapí zapojení neziskových 
organizací a zájmových spolků 
úzce spjatých s přírodou a životním 
prostředím. Nejsou to však jen 
„ekologičtí aktivisté”, kdo se chce 
aktivně podílet na řešení problému 
černých skládek a nepořádku.

Například v Ivančicích a při-

lehlých místních částech byly vy-
tipovány tyto lokality pro úklid:

18. 4. 2015 vždy od 9 hodin
• Budkovice - úklid místní čás-

ti, zajišťuje Kamila Jeřábková.
• Alexovice - úklid místní části, 

zajišťuje Blanka Nováková.
• Ivančice - úklid kolem stadi-

onu na Malovansku a kolejiště, 
zajišťuje Rostislav Štork, FC Iva.

• úklid dětských hřišť na Malo-
vansku, zajišťuje Věra Ševčíková 
a volejbalistky z Ivančic.

25. 4. 2015 vždy od 9 hodin
• Alexovice - úklid místní části 

kaštanová alej, paní Matoušková.
• Němčice - úklid místní části

a serpentin, Helena Potůčková.
• Řeznovice - úklid místní čás-

ti, zajišťuje Petr Husár.
• Ivančice - úklid starého síd-

liště a pod Kocberkami, zajišťují 

Ivana Sládková a Linda Měrková.
• úklid úvozu k červenému 

kříži, zajišťuje Ivana Zídková a 
Junák Ivančice.

V pátky 17. a 24. 4. pomohou 
s úklidem místní školy:

• park na Réně - ZŠ V. Menšíka.
• údolí pod kopcem Bouchal 

- SŠ DOS M. Krumlov.
• část nového sídliště a okolí sle-

pého ramene Oslavy - ZŠ TGM.
Všichni, kterým naše akce 

připadá smysluplná a rádi by se 
na ní podíleli jako organizátoři 
místních úklidů, či jako dobro-
volníci, se mohou zaregistrovat 
na webu www.UklidmeCesko.cz, 
kde získají informace o projektu. 
Dále se můžete informovat na 
odboru majetkoprávním MěÚ 
Ivančice - Ing. Lenka Nováková 
(tel.: 724 029 576).

Výzva: Pojďte s námi uklidit Česko!
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OSP, spol. s r. o., Okružní 394, Moravský Krumlov
www.osp-mk.cz     info@osp-mk.cz     515 322 341

SPOLEHLIVÁ STAVEBNÍ FIRMA
Naše společnost působí na stavebním trhu už více jak 20 let.
Zakládáme si na profesionálním přístupu, nejmodernějších technologiích a materiálech 
ve stavebnictví. Máme stovky spokojených zákazníků, můžete se jím stát i Vy.
Realizujeme vše od rekonstrukcí bytových jader, přes opravy a rekonstrukce domů,
po novostavby na klíč. Cenovou nabídku zpracujeme zdarma. 

KOUPELNOVÉ STUDIO
20 nových vzorových koupelen

designové vzory obkladů, dlažeb, sanity
moderní koupelny za velmi příznivé ceny

STAVEBNINY
vše pro Vaši stavbu, od základů až po střechu

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU

BETONÁRNA
Nová moderní
technologie.
Nejlepší ceny
v okolí.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Projekce rodinných domů

a staveb občanské vybavenosti

Projekty zateplení
ZELENÁ ÚSPORÁM.
Kompletní
administrace
dotace.

KOMPLETNÍ REALIZACE STŘECH
VÝROBA STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ
- dodávky na klíč

INTERIÉROVÉ STUDIO

VAZNÍKY
STŘECHY NA KLÍČ

OKNA, DVEŘE - plastová, hliníková, dřevěná
STÍNICÍ TECHNIKA CLIMAX - sítě, parapety
PLOVOUCÍ PODLAHY • INTERIÉROVÉ DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO
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sobota 9. května od 9.00 hodin
Moravský Krumlov, náměstí TGM
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Úspěchy krumlovské ZUŠ

Zemřel dlouholetý hráč
a předseda klubu ivančické 

házené - Zdeněk Sachs
dlouholetý předseda ivančické házené 1969-1989, výborný hráč, 

odchovanec ivančické házené, velký fanoušek
Zdeněk Sachs byl od malička zapálený sportovec. Jednoho dne 

se mu do cesty připletla házená a bylo z toho celoživotní spojení, 
které znamenalo mnoho sportovních výkonů, úspěchů a zážitků. 
Jako hráč strávil více jak třicet let na hřištích a předváděl skvělé 
sportovní výkony, které po ukončení hráčské kariéry zúročil i při 
dvacetiletém vedení klubu.

Byla to známá osobnost ivančické házené, oblíbená postava, 
fanoušek a pamětník, jenž rád vyprávěl o historii házené v Ivanči-
cích. Jeho nepřítomnost na utkáních bude velkou ztrátou pro lidi, 
kteří ho znali, měli rádi a uznávali.

www.hkivancice.cz/Klub/galerie-hracu/SACHS-ZDENEK-a779/

Družstvo starších žákyň (Miro-
slav „A“), pod vedením trenérek 
Mgr. Kamily Hanzelové a Mgr. 
Michaely Jeřábkové, na podzim 
odehrálo 8 utkání, z toho 6 utkání 
na domácím hřišti. Zápasy měly 
jednoznačný průběh, všechna 
družstva naše děvčata s přehle-
dem přehrávala. Nejtěžší soupeř 
z Vracova je čekal v neděli 26. 
10. na domácím hřišti. Zápas 
byl velmi emotivní, ale náskok z 
prvního poločasu 12:7 si hráčky 
udržely a za podpory věrných 
miroslavských fanoušků zvítězily 
vysokým rozdílem 23:16. Nejlep-
ší střelkyní Jihomoravského kraje 
je Simona Krátká (112 branek).

Po podzimní části sezóny prá-
vem náleží děvčatům 1. místo.

I družstvo starších žákyň (Mi-
roslav „B“), opět pod vedením 
Mgr. Kamily Hanzelové a Mi-
chaely Jeřábkové, se může poch-
lubit velmi pěknými výsledky,
i když hraje mimo soutěž. Pro-
hrálo pouze s družstvy Vracova
a Miroslavi „A“. V neoficiální 

konečné tabulce jim právem 
náleží krásné 3. místo.

Děvčata se v lednu 2015 zú-
častnila dvou ZHP ve Vracově
a v Brně-Bohunicích. Ve Vracově 
po suverénním výkonu porazila 
všechna družstva (Vracov, Chro-
pyně, Draken Brno, 1. NH Brno, 
Ostopovice) a se ziskem 10 bodů 
se umístila opět na 1. místě.

V Brně vyhrála svoji základní 
skupinu, ale v semifinále po dra-
matickém boji prohrála s Chropy-
ní 8:7. V boji o 3. místo dosáhla 
vítězství nad Svinovem.

Součtem bodů z obou turnajů 
děvčata vybojovala vynikající 1. 
místo a právo reprezentovat JM 
kraj na ZHP v Litvínově.

Na těchto turnajích byla Simona 
Krátká vyhlášena nejlepší střelky-
ní a útočnicí, Natálie Hanzelová 
získala 2. místo v hodnocení 
obránkyň a Karolína Hanzelová
3. místo v hodnocení brankařek.

Družstvo starších žákyň NH 
odjelo 1. 4. 2015 reprezentovat 
Jihomoravský kraj na Halové 

mistrovství ČR, které se konalo 
v Litvínově. Ve velké konkurenci 
vítězných družstev z jednotlivých 
krajů (TJ Sokol Bakov, Sokol Kr-
čín, TJ Přeštice, Baník Most NH, 
TJ Chropyně, KNH Litvínov) se 
jim podařilo vybojovat úspěšné 3. 
místo. Simona Krátká byla vyhláše-
na nejlepší útočnicí celého turnaje.

Na úspěchu družstva se podí-
lely tyto hráčky: Krátká Simona, 
Hanzelová Karolína, Andréová 
Nikola, Vrbová Darina, Knotková 
Renata, Hanzelová Natálie, Šiku-
lová Tereza, Sladká Natálie, Mič-

ková Lucie, Lorencová Veronika. 
Trenérky: Jeřábková Michaela
a Hanzelová Kamila

Velké poděkování patří nejen 
hráčkám za jejich píli a bojov-
nost, ale také rodičům za jejich 
podporu a autobusové dopravě 
pana M. Vyžrálka za ochotu a 
bezpečný přesun do Litvínova.

Pokud chcete naše skvělé hráč-
ky a trenérky podpořit, přijďte
16. 5. - hostíme družstvo Humpol-
ce a 17. 5. družstvo 1. NH Brno.

Za družstvo starších žákyň Hanze-
lová Kamila a Jeřábková Michaela.

Cyklostezka před dokončením
 

 V poslední dekádě března byla položena betonová vrstva v tloušťce 
asi 10 cm až k lávce za silem. Podél trasy byly nasypány a zhutněny 
podkladové vrstvy štěrkodrti, které vyrovnávají výškové rozdíly stez-
ky a terénu. Položením lávky (o hmotnosti 11 tun) za silem 3. dubna
na dříve připravené betonové opěry bylo zajištěno spojení ivančické
a oslavanské části cyklostezky. Původně byl přistaven jeřáb již 1. dub-
na, ale pro silný vítr nebylo možno s lávkou pracovat. Ve dnech 9. a 10. 
dubna byla na oslavanské straně položena vrstva asfaltové drti a zaliso-
vána válcem. Na ivančické straně bylo totéž provedeno 13. a 14. dubna
od mostku přes dřívější náhon až po lávku za silem. Od mostku směrem 
k Ivančicím pokračuje cyklostezka vozovkou s asfaltovým povrchem. 

 Přesto, že cyklostezka ještě není oficiálně předána do provozu, je 
středem zájmu obyvatel všech kategorií, jak pěších, tak i na kolech. 

Podél ivančické trasy byly odstraněny přestárlé stromy a místo nich 
byly vysázeny desítky nových, které zastíní cyklostezku ze strany od 
řeky. Po osmi letech administrativních a projekčních příprav tak bude 
ukončena akce, která začala v říjnu loňského roku a která umožní bez-
pečnou jízdu z Oslavan do Ivančic a opačně. 

Otevření nové cyklostezky Oslavany - Ivančice se uskuteční v pátek 
1. května v dopoledních hodinách. Slavnostního zahájení provozu 
cyklostezky se zúčastní medailistka z dráhového MS v 60. letech
Iva Zajíčková, Josef Zimovčák na vysokém kole a Ivan Křivánek na 
drezině. Otevření cyklostezky Oslavany - Ivančice je součástí akce 
Odemykání Templářské cyklostezky, která začíná v areálu oslavan-
ského zámku prezencí cyklistů v 9.30 hodin.                        Jiří Široký

V tomto školním roce se koná 
národní soutěž ZUŠ ve hře de-
chové nástroje, bicí nástroje,  
sólový zpěv a taneční obor. 

Žáci ZUŠ Moravský Krumlov 
byli v okresním i krajském kole 
velmi úspěšní, zde jsou výsledky:

• Hra na zobcovou flétnu
III. kategorie - Iveta Bognerová 

- v okresním kole 2. místo, pedag. 
vedení David Coufal, dipl. um.

• Hra na příčnou flétnu
I. kategorie - Nela Maxerová 

- v okresním kole 2. místo
III. kategorie - Marie Janíčková 

- v okresním kole 1. místo - po-
stup do kraje, v krajském kole 1. 
místo s postupem do ústředního 
kola (celostátního), pedagogické 
vedení Šárka Horáková

• Hra na klarinet
I. kategorie - Jakub Vavřík - v 

okresním kole 1. místo, v kraj-
ském kole 3. místo, pedagogické 
vedení Mgr. Jiří Sedláček

• Hra na trubku
I. kategorie - Martin Pelaj - v 

okresním kole 1. místo, v kraj-
ském kole ČU, pedagogické ve-
dení David Coufal, dipl. um.

• Hra na baskřídlovku
VII. kategorie - Tomáš  Fráňa 

- v okresním kole 1. místo, v kraj-

ském kole 1. místo s postupem
do ústředního kola (celostátního), 
vedení David Coufal, dipl. um.

• Hra na bicí nástroje
I. kategorie - Martin Maštalíř

- v okresním kole 2. místo, peda-
gogické vedení Karel Kratochvíl

• Sólový zpěv
O. kategorie - Emílie Divišova 

- v okresním kole 2. místo
I. kategorie - Adéla Řezáčová

- v okresním kole 2. místo
III. kategorie - Jana Závišková 

- v okresním kole 2. místo
IV. kategorie - Nela Anna Hrdi-

nová - v okresním kole 2. místo
V. kategorie - Viktorie Ryšková 

- v okresním kole 1. místo
Eliška Strnadová - v okresním 

kole 2. místo
VI. kategorie - Martin Paseka

- v okresním kole 2. místo
• Taneční obor
V. kategorie - Hana Řehořová

a Magdaléna  Čechová- v okres-
ním kole ČU, pedagogické vedení 
Lenka Kroupová, DiS.

• Výtvarný obor
Obrázky na téma ,,RODINA“, 

pro odbor soc. věcí MěÚ MK 
(budou se využívat na informační 
letáky pro veřejnost). 1. Marie Ja-
níčková, 2. Annie Filková, 3. De-
nisa Nedomová, 4. Klára Šteflová

Výroba betlému pro obec Po-
lánka /malba kulisy/, vyrobila 
Marie Grunová, Klára Vaculíko-
vá, Adéla Bohdanská.

,,Nejkrásnější vánoční pohled-
nice“ - výroba 40 pohlednic - dar 
pro dětské domovy v Praze - vy-
robili žáci výtvarného oboru. Ped. 
vedení Mgr. Helena Vančurová

GRATULUJEME !!!
Vladimíra Kočí-ředitelka ZUŠ

Miroslavská házená slaví další úspěch

Střípky z rakšické čutané
V minulém kole nám v Hevlíně důležité 3 body vystřílel legendár-

ní Bob Horák, když nejprve naběhl za domácí obranu - pata, špička, 
koleno a housle domácímu síťkaři. A v samotném závěru klání se pak 
prezentoval milimetrovým centrem na hlavu Galluse 0:2.

Doma jsme hostili vedoucí celek tabulky z Přímětic. Oproti Hevlínu 
chyběli zejména vášnivý nadšenec do bylinných likérů brankář Jakša
a vypracovaný model Hašek. Do brány tedy nastoupil útočník Procházka, 
což ocenila zejména hostující defenzíva. Náš buldozer je jinak velkou 
hrozbou hlavně dolních končetin soupeře a všech znojemských chirurgů. 
Místo v záloze vyplnil fenomenální bohém Suky, milovník kvalitně opra-
covaných hranolků a zlatavého moku, který se vrací po karetním trestu. 

Již v 15. minutě zápasu navíc na hrací plochu upadl náš kapitán a pilíř
zadních řad Halva a musel střídat pro naraženou zadní partii. Zbytek 
zápasu, večera i celou noc pak musel trávit vestoje. Pásky i pozice se 
naštěstí bleskově ujal Suky a do hry naskočil Erkol. Do utkání jsme 
lépe vkročili my, ale dvakrát Sobotka a ani Janšta z jasných pozic bránu 
netrefili. Na druhé straně pak naše hrubě nepřesná zpětná přihrávka ne-
omylně našla přímětického Koce stojícího hluboko za obrannou linií. 
Hostující útočník cestou k brance stihnul objednat plato piv, udělal 5 
kliků a pohodlně zavěsil 0:1. Do druhé půle jsme vtrhli jak Japonci na 
epopej a místy si vytvořili velký tlak. V té chvíli by málokdo hádal, že 
soupeře bude po zápasu v tabulce dělit 9 pozic. A přestože se také naše 
legenda - Horák, dostala do 2 tutových šancí a konec jsme dohrávali při 
hokejové powerplay s 11 muži v útočném pásmu, kdy do vápna mířil 
jeden centr za druhým, skóre odolalo a body odvezli hostí.

V příštím domácím utkání vyzveme v očekáváném globálním derby 
dne 26. 4. tým Moravského Krumlova „B“. Přijďte se podívat, občer-
stvit a zkuste se i pobavit.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
22. a 29. 4. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Cvičení a tvoření s energiemi, které nás všechny obklopují a které jsme 
již jako lidstvo zapomněli používat. Cvičení 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. 
27.a 28. 4 v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ

Posilující setkání s andělskou terapií a kartami. Autorský, relaxační
a léčivý program s osobním přístupem. Téma: Jak tvořit scénář svého 

života.Těší se na vás Markéta. Cena: 200 Kč. 
4. 5. v 17.00 hodin - ŽIVOTNÍ MAPY JSOU BRÁNOU KE ŠTĚSTÍ

Díky procesu, kterým projdeme, se ocitáme v bodu, kdy se narovná 
náš život a život našich dětí. Aby naše děti mohly žít svůj potenciál, 
měl by rodič žít ten svůj. Všichni jsme byli dětmi a všichni jsme dostali 
„výbavu“ do života díky svým rodičům. Moje zkušenost je, že se 
jedná většinou o věci, které nám nejsou příjemné a kazí nám radost
ze života. Besedu povede Jitka Jedličková lektorka ŽM. Cena 50 Kč.

12. 5. v 18.00 hodin - MYSL - TAJNÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
Přednáška o tom, jak pracovat s myslí, aby se váš život stal naplněný, 
spokojený a bohatý. Na co myslet, a na co naopak ne? Přijďte 
se naučit tvořit si vlastní realitu dle vašich snů a přání. Večerem

a praktickými návody vás provede Roman Minařík. Cena 180 Kč.
NA AKCE SE PŘIHLAŠUJTE PŘEDEM NA TEL.777 198 577

NEBO NA E- MAILU JANA.SAUROVA@GMAIL.COM 

Středisko volného času Ivanči-
ce realizovalo od měsíce března 
2013 do února 2015 projekt 
Rozšiřování kompetencí peda-
gogických pracovníků školských 
zařízeních v rámci zvyšování 
kvality i efektivity celkového 
vzdělávacího a výchovného pro-
cesu v Jihomoravském kraji pod 
hlavní záštitou SVČ Ivančice. 

Projekt byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR. Kromě 
SVČ Ivančice se partnery staly zá-
stupci organizací a jejich pracovní 
týmy pedagogů volného času ze 
Střediska volného času a DDM 
z Vyškova, Veselí nad Moravou, 
Moravského Krumlova, Znojma, 
Pohořelic, Rosic a Blanska.

Projekt reagoval na potřeby 
Středisek volného času v  Jihomo-
ravském kraji. Zaměřením celého 
projektu byly vzdělávací semináře 
určené pro všechny pedagogické 
pracovníky. Byly zaměřeny na 
nastavení kvality, hodnocení a 
certifikace „hvězd“ SVČ, inovace 

ŠVP. Jednotlivé semináře byly 
rozděleny do 6 klíčových aktivit. 

Během dvou let trvání pro-
jektu se uskutečnilo celkem 13 
vzdělávacích seminářů a anglický 
jazykový kurz, který byl rozdělen 
do dvou skupin na začátečníky a 
pokročilé. V rámci všech semi-
nářů bylo proškoleno celkem 102 
účastníků v oblasti strategického 
plánování, propagace, řízení 
organizace, komunikace, vedení 
akcí atd. Všechny vzdělávací se-
mináře byly vedeny odborníky.

Tímto projektem jsme se snažili 
podpořit celkové vzdělávání peda-
gogů, jejich osobnostní a profesní 
rozvoj a především také přispět 
ke kvalitnímu rozvoji jejich orga-
nizací, pozitivní přístup, zlepšit 
jazykové dovednosti pracovníků, 
hodnocení a certifikace kvality čin-
nosti a propojit osobní konzultace i 
praktickou pomoc mentorů - kou-
čů, hodnotitelů a metodiků kvality 
v rámci rozvoje organizace. 

Hlavním programem závěrečné 
konference bylo vyhodnocení a 

zhodnocení celého projektu, pří-
nos a dopad projektu, nastavení 
další spolupráce. Nejdůležitějším 
okamžikem programu konference 
a zakončením celého projektu 
bylo předávání. Osvědčení „cer-
tifikace hvězd“ jednotlivým orga-
nizacím. Organizace mohly získat 
až 7 hvězdiček v oblastech: 

• SVČ má zpracovaný dlouho-
dobý strategický plán • Pedago-
gičtí pracovníci se vzdělávají a 
rozvíjejí své profesní dovednosti 
prostřednictvím seminářů • SVČ 
má zpracovaný srozumitelný ŠVP 
• SVČ má zpracovanou PR stra-
tegii • SVČ má popsanou svou fi-
remní kulturu • SVČ má nastavený 
standard kvality akce • SVČ umí 
organizovat pedagogickou činnost 
(akci) zábavně a profesionálně.

Certifikace probíhala pod vede-
ním odborníků a mentorů projek-
tů Jaroslava Jindry, Petra Vinše a 
Jany Heřmanové. Konference se 
zúčastnilo 55 účastníků.

Bc. Markéta Holá,
koordinátorka projektu.

Hvězdy pro Střediska volného času a DDM
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    20. 04. - 03. 05. 2015
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

• 18.-19. 4. - VII. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém domě a v Do-
mě dětí a mládeže v Oslavanech. V budově Domu dětí a mládeže proběhne 
výstava UV minerálů - Zářivý svět minerálů v UV světle. Otevřeno: So 09.00 
- 18.00, Ne 09.00 - 17.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. 
• 22. a 23. 4. - HISTORICKÁ UKÁZKA OSVOBOZENÍ MĚSTA OSLA-
VANY. Akce proběhne v rámci oslav 70. výročí ukončení II. světové války
a uskuteční se na oslavanském zámku. Středa 22.4. v 17.00 - PŘÍJEZD NĚ-
MECKÉ ARMÁDY na zámek, v 18.00 hod. - BOJOVÁ UKÁZKA - pokus
o dobytí oslavanského zámku. Čtvrtek 23.4. v 17.00 hod. - BOJOVÁ UKÁZKA 
dobytí oslavanského zámku Rudou armádou - osvobození Oslavan. Po skončení 
bojové ukázky budou následovat pietní akty - kladení věnců u pomníků hrdinů 
padlých v II. světové válce za účasti vojáků v historických uniformách Rudé 
armády. Pořádá Město Oslavany.
• 23.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců.
• 24.4. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou bezKOFEINu.
V Dělnickém domě. Vstupné: ženy a dívky zdarma, ostatní 60 Kč.
• 25.4. - OSLAVANSKÁ PADESÁTKA. Tradiční turistický dálkový pochod 
na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 do 9.00 hod. u DDM. Pořádá Junák Oslavany.

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
• 25.4. od 15.00 hod. - TURNAJ VE ŠPRTCI. Určeno pro žáky prvního a dru-
hého stupně základních škol. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub, popla-
tek: 30 Kč/osoba. Přihlášky do 20. 4. v SVČ nebo na: v.chabina@seznam.cz
• 26.4. od 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Co vás čeká? Volba MISS čaro-
dějnice nebo MISSÁKA čaroděje, malování na obličej, čarodějnický pětiboj, dět-
ský koutek, tvořivá dílna a navíc můžete získat výuční list čarodějů a čarodějnic.
Opékání špekáčků, občerstvení. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 50 Kč/os.
• 29.4. od 16.00 hod. - MEZINÁRODNÍ DEN TANCE aneb ROZTANČETE 
HORIZONT. Přijďte s námi oslavit Den tance - otevřená hodina street dance
pro děti, taneční vystoupení, flashmobe. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, zdarma.
Připravujeme: • 22. a 23. 5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIFEST. Přehlídka 
volnočasových aktivit. Areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Info na www.bam-
bifest.cz. Organizace, které mají zájem zapojit se do programu (pódiová vystou-
pení, prezentační stánek), se mohou přihlásit na: sacherova@svcivancice.cz
• TÁBORY PRO VŠECHNY - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015 - IVANČICE:
• Tábory pro nejmenší - 1.150 Kč; 20.7. - 24.7. 2015, 4-6 let, Jake a piráti ze 
země Nezemě a 3.8 - 7.8. 2015, 4-6 let, Mickeyho klubík. • Příměstské tábory 
- 1.150 Kč; 6.7. - 10.7. 2015, 6-12 let, Cestou necestou podmořským světem 
a 10.8. - 14.8. 2015, 6-12 let, S papouškem Blu za dobrodružstvím do Ria
• Výtvarné tábory - 1.200 Kč; 6.7. - 10.7. 2015, 6-10 let, Říše zvířat; 13. 7.-17.7. 
2015, 10-14 let, Letem světem a 17.8. - 21.8. 2015, 6-10 let, Přírodní dílna. • Ta-
neční tábory - 1.150 Kč; 20.7. - 24.7. 2015, 5-10 let, Retro; 27.7. -31.7. 2015, 
8-12 let, Street dance v Animákově a 10.8. - 14.8. 2015, 5-10 let, Frozen (Ledo-
vé království) • Hudební tábory - 6.7. - 10.7. 2015, 10-15 let, Nadaní hudební-
ci, 1.200 Kč; 17.8. - 21.8. 2015, 10-15 let, Vystyluj se do hudby, 1.150 Kč.
• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015 - NOVÉ BRÁNICE:
6.7. - 10.7. 2015, 5-12 let, Trosečníci aneb Kdo přežije, 1.100 Kč
3.8. -7.8. 2015, 5-12 let, Indiáni - Vinetouova dobrodružná výprava, 1.100 Kč
• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015 - DOLNÍ KOUNICE:
27.7. - 31.7. 2015, 6-14 let, Intergalaktický tábor, 1.150 Kč
24.8. - 28.8. 2015, 6-15 let, Sportovní tábor, 1.200 Kč

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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 za-
placení ceny do 31. března 2015 u p. Jiřího Eibela, Široká 40, Ivančice. Termín 
je konečný. Akce je pouze pro členy KČT.
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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 09/15 vyjde 30. dubna 2015, uzávěrka 28. dubna 2015. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

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
• 17.-21. 8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU FUNNY ENG-
LISH. Pro děti 7-12 let. Každý den tematicky zaměřen: arts, sports,  animals, 
songs, holidays. Aktivní využití angličtiny ve hře a v tvorbě. Každý den od 9 
do 16 hodin. Hlavní vedoucí: Mgr. Hana Sobolová. Cena: 1.500 Kč (cca 20 
hodin výuky, pitný režim, svačina, oběd). Přihlášky na DDM do 30. 6. 2015.

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75  Loděnice, tel.: 515 294 656,

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 24.4. v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. V přednáškové místnosti 
muzea. Přijďte si pobesedovat o historii obce. Vstup zdarma.
• 28.4. - 5.5. - KOUZLA S JEHLOU – PATCHWORK K. FIALOVÉ. Výsta-
va patchworkové práce paní Kristýny Fialové z MK. Otevřeno během otevírací 
doby muzea. Vstupné dobrovolné.
• 30.4. od 16.00 hod.- ČARODĚJNICE V PÍSNÍKÁCH. Kulturní spolek Hu-
sákovy děti zve všechny děti, rodiče i prarodiče na slet čarodějnic. Čekají na vás 
různé úkoly, opékání párků nad ohněm a hodně zábavy. 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
• LETNÍ TÁBORY DDM OSLAVANY 2015:
1. Příměstský tábor I. - HRÁTKY S KOUZLY - 5 dnů; 29.6. - 3.7.; 750 Kč
2. Příměstský tábor II. - CESTA DO PRAVĚKU - 4 dny; 7.7. - 10.7.; 600 Kč
3. Letní tábor Pozďatín - HOLLYWOOD - 14 dnů; 11.7. - 24.7.; 3.800 Kč
4. Letní tábor Prudká - CIRKUS - 7 dnů; 26.7. - 1.8.; 3.150 Kč
5. Příměstský tábor III. - ZÁBAVA A POKUSY - 5 dnů; 3.8. - 7.8.; 750 Kč
6. Příměstský tábor IV. - POHÁDKOVÝ TÝDEN - 5 dnů; 17.8. - 21.8.; 750 Kč
7. Taneční soustř. - ITÁLIE, ROSOLINA MARE - 10 dnů; 21.8. - 30.8.; 5.250 Kč
Přihlášky s informacemi najdete na stránkách www.ddm-oslavany.cz v sekci:
PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ NA AKCE A TÁBORY.

NOVÁ ZAHRADA (Jednota bratrská Ivančice)
Komenského 1611 (vedle ZUŠ, průchodem z nám.), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• pondělí 9-15 hod., středa 9-17 hod., čtvrtek 9-12 hod. - FAMILY POINT 
- zázemí pro rodiče s malými dětmi.
• pondělí 16-17 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY - 100 Kč/dítě.
• středa od 15 do 17 hod. - ODPOLEDNÍ TVOŘIVÝ KLUB PRO MAMIN-
KY S DĚTMI + HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtek od 9 do 12 hod. - DOPOLEDNÍ TŘÍGENERAČNÍ KAVÁRNA
+ HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtek od 17 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• čtvrtek od 19 do 20 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY- 30 Kč/osoba.
• pátek od 16 do 17.30 hod. - DÍLNA PRO KLUKY I HOLKY. (i rodiče)
• neděle od 10 do 12 hod. - SETKÁNÍ JEDNOTY BRATRSKÉ.
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

• 30.5. - ZÁBAVNÍ PARK PERMONIUM OSLAVANY A JÍZDA PARNÍM 
VLAKEM. Po ranní projížďce parním vlakem a prohlídce Muzea průmyslo-
vých 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 strán-
kách 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, Hrad-
ní 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

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
• duben/květen - VÝSTAVA - KULTURNÍ AKCE MĚKS V ROCE 2014. 
Městský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• duben/květen - VÝSTAVA - MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ VÝTVAR-
NÍCI. 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. 
• 20.4. v 17.00 hod. - PROCHÁZKA PO ROKYTNÉ. Sraz u kostela v Rokyt-
né. Slovem provází Karel Kraus mladší.
• 21.4. od 8.00 do 16.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám TGM.
• 24.4. od18.00 hod. - AKADEMIE - GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUM-
LOV. Kinosál M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 25.4. - PO PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTECH NA TRASE HOSTĚRA-
DICE - LESONICE. Výlet s muzeem - odborný výklad Mgr. P. Roštínský, 
Ph.D. Odjezd z autobusového nádraží v MK v 10.01 hodin nebo přímo v Hostě-
radicích v 10.25 hodin. Pořádá Muzeum MK. 
• 28.4. v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI. Martha a Tena Elefteriadu se 
skupinou Professor a ZUŠ M. Krumlov. Orlovna Rakšice, vstupné 150 Kč.

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

• 1.-30. 4. - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. Výstava výtvarných prací dětí 
místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské 
knihy a Světového dne knihy. V dětském oddělení knihovny. 

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
• 19.4. ve 14.00 hod. - Přednáška RNDr. Erika Schwarzbacha ZMĚNY 
KLIMATU. Pořádají Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Rodinné 
centrum Medvídek a Spolek Stromy v krajině v sálku u evangelického kostela.
• 23.-25. 4. - BAZÁREK MIROSLAV v kulturním domě.
• 30.4. od 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC v zámeckém parku a letním 
kině - 4. ročník. Ve 21.00 hodin - OHŇOVÁ SHOW v letním kině, poté filmové 
představení Flinstoneovi: Vánoční koleda. Vstup zdarma. Občerstvení zajiště-
no. Pořádají: město Miroslav, SDH Miroslav, MKIC, SVČ Miroslav a SMM.
• 1.5. - od 9.00 hod. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE A VSTUPU ČR DO EU. 
(Rybářské závody mládeže zahájení v 9.00 hod, slovo starosty 9.30 hod. - v 
Ramoši). V kulturním domě bude připravena ochutnávka vzorků vín miroslav-
ských vinařů a maso na kotlíku. Pořádají: město Miroslav, miroslavští rybáři, 
Spolek miroslavských vinařů, MKIC a MO ČSSD.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 23.4. - Připomenutí 70 LET OD OSVOBOZENÍ MĚSTA (18. 4. 1945 - 18. 
4. 2015). Palackého náměstí, kino Réna. Program: 10.00 OSVOBOZOVACÍ 
KOLONA - beseda a ukázka bojové techniky pro ZŠ, kino Réna 15.00 OSVO-
BOZENÍ MĚSTA IVANČIC RUDOU ARMÁDOU - výstava historické techni-
ky, pietní akt a kladení věnců, Palackého náměstí před radnicí 17.00 ŽELARY 
- film z období okupace podle románu Květy Legátové, kino Réna.
• 25.4. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na Palackého náměstí.
PŘIPRAVUJEME: • 14.5. v 19.00 hod. - ZASE TA SBOROVNA. Komedie 
z prostředí provinčního učňovského střediska, navazující na úspěšnou komedii 
Sborovna v podání Divadla Pavla Trávníčka. Účinkují: Pavel Trávníček, Linda 
Finková, Kateřina Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana Tunová, 
Zdeněk Havlas. Kino Réna Ivančice, vstupné: 250 Kč. Předprodej od 13. 4. v KIC.
• 22.-24. 5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2015. Prodej čerstvého chřestu, zábav-
ný a gastronomický progam, řemeslný trh, ochutnávky vín a chřestových jídel, 
program pro děti. Palackého náměstí, nádvoří radnice.
• 8.11. - MÝDLOVÝ PRINC. Nový muzikál s písněmi Václava Neckáře. 
Odjezd v 9.00 od Besedního domu. Praha - Divadlo Broadway. Účinkují:
M. Dejdar, S. Tofi, M. Písařík, T. Kostková, A. Háma, O. Lounová, N. Grosso-
vá, J. Synková, ... Cena: 1.270 Kč (vstupenka a doprava).

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
• 25.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC. Cena 200 Kč.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.4. od 8.00 hod. - JARNÍ FARMÁŘSKÝ TRH. Kromě klasického sortimentu 
nabídnou prodejci také první jarní zeleninu, sazenice květin, zeleniny i bylinek.
Doprovodný program s jarní tematikou. Na nádvoří zámku. Pořádá KIC Rosice.
• 24.4. v 18.00 hod. - BESESDA S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU. Povídá-
ní se známým autorem historické beletrie a populárně naučné literatury. Ve Spole-
čenském sále ZKC. Vstupné dobrovolné. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 25.4. ve 14.00 hod. - VÝROČÍ 15 LET TURISŤÁKU. Netradiční odpoledne 
outdoorových aktivit u příležitosti 15 roků fungování Turisťáku v Rosicích.
Na nádvoří zámku. Pořádá Turisťák Rosice.
• 26.4. v 15.00 hod. - VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY NA OKROUHLÍK. Tra-
diční vycházka pro rodiče s dětmi. Sraz účastníků u vodárny na ul. Litostrovská. 
Karimatky a buřty na opečení s sebou. Pořádá RC Kašpárkov.
• 26.4. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Burza starožitností a sběratelských 
předmětů na nádvoří zámku. Pro nakupující zdarma. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 27.4. v 19.00 hod. - KONCERT VĚRY MARTINOVÉ. První dáma českého 
country vystoupí se svým repertoárem v rámci Hudebních slavností. Nejzná-
mější písně s ní zazpívají žáci ZUŠ Rosice. V kině Panorama.Vstupné: 250 Kč 
předprodej kancelář KIC, 300 Kč na místě.
• 29.4. v 17.00 hod. - FILMOVÝ KLUB - OKNO DO DVORA. Projekce
v rámci filmového klubu v kině Panorama. Vstupné: 80 Kč, členové FK 60 Kč. 
• 28.4. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ – VYPIJOU LIŠKY. Scénické čtení krát-
kých povídek na pomezí prózy a poezie spisovatelky Lidmily Kábrtové. Hrdinkou 
je malá El vyrůstající v prostředí patologických vztahů, kde násilí mezi rodiči je 
na denním pořádku. Účinkují: Lenka Janíková, Jakub Zedníček. Kino Panorama. 
Vstupné: předprodej KIC 90 Kč, na místě 110 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

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

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích Vás 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

DEN OBCE VEDROVICE 2015
sobota 2. května 2015

HLAVNÍ PROGRAM – NA NÁVSI: 
od 9 do 14 hodin - jarmark řemesel a místních produktů

od 13 do 18 hodin - hudební odpoledne „Tancem a hudbou
za přátelstvím“ • vystoupení dětských souborů: ZŠ Vedrovice,

STAR DANCE - Vysoká pri Morave, Krumlováček
• koncert DH Petrovanka a DH Záhorienka.

Odpolednem provází Franta Uher z Lanžhota - lidový vypravěč.
od 15 hodin - Divadelní představení pro děti (Obecní úřad)
od 20 hodin - „Retro-párty“, hudba 80. let – DJ FILIP (v KD)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Muzeum a informační centrum: • Prohlídka muzea - expozice

„Vedrovice před 6000 lety“, „Krumlovský les“ a „Venkovská stodola“,
• Výstava „Kouzla s jehlou - Patchwork paní Kristýny Fialové“
v přednáškové místnosti • prodejní výstava perel v předsálí 
přednáškové místnosti (1. patro) - od 28. 4. do 5. 5. 2015

• Výstava drobného zvířectva - nádvoří muzea
Náves a ostatní veřejná prostranství:

od 13 do 16 hodin - atrakce pro děti – aquazorbing, skákací hrad
Fotbalové hřiště „Pod Skalami“:

od 10 hodin - fotbalové utkání starých pánů
Vedrovice – Vysoká pri Morave

od 14 hodin Okrskové závody v požárním útoku
(účast družstva ZDH Vysoká pri Morave)

 Zahradnictví Kopetka:
od 1. do 8. 5. 2015 - Výstava květin a výrobků



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            17.04.201510

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 “

Havárie vojenských letadel v okolí

KUMŠTÝŘI
Divadelní spolek Želetín

 

Historie ochotnického divadla v Želeticích u Znojma má hluboké 
kořeny a sahá až do období první republiky. První české divadelní 
představení V červáncích svobody bylo sehráno 30. října 1922. Potom 
následovala celá řada her. které přispívaly ke kulturnímu a společen-
skému životu vesnice. Repertoár z tohoto období se však nedochoval.

Největší rozmach ochotnického divadelního spolku v Želeticích na-
stal v poválečném čase, kdy se do čela souboru postavil mladý režisér 
a želetický rodák pan Jaroslav Seidl. Ten stál ve vedení souboru po 
dalších třicet let. Rok 1960 zahájili želetičtí divadelníci akcí Divadelní 
zima. Během tří týdnů hrál na jevišti želetického kulturního domu Diva-
delní soubor ZK ROH První brněnské strojírny Brno, Státní zájezdová 
scéna Praha, Divadelní odbor Klicpera z Tvořihráze. Závěr přehlídky 
patřil domácímu souboru, který uvedl Maryšu bratří Mrštíků. Inscena-
ce známé hry z prostředí moravské vesnice se souboru vydařila. 

Hra byla vybrána na III. okresní divadelní přehlídku do Hodonic. 
Krajská porota - předseda Dr. Dopita - doporučila a soubor se zúčastnil 
s „Maryšou“ II. krajského festivalu divadelních souborů v Adamově.
Z krajské přehlídky postoupil želetický soubor do ústředního kola ves-
nických divadelních souborů. Želetický soubor vystoupil 19. května 1960 
jako reprezentant Jihomoravského kraje na přehlídce v Kroměříži. Účast 
na ústřední přehlídce byla vrcholem v činnosti želetických ochotníků. 

Následovaly další úspěšné inscenace divadelních her jako například 
hra Casony - Ines de Castro, kterou vidělo v roce 1966 asi 1000 divá-
ků. Hra byla zařazena na IX. okresní divadelní přehlídku v Hlubokých 
Mašůvkách. Za roli Inés byla odměněna cenou za nejlepší ženský he-
recký výkon Libuše Konečná ze želetického souboru, režisér této hry 
Jaroslav Seidl obdržel cenu za nejlepší režii.

Ochotníci velmi dobře spolupracovali se školou, které pomáhali při 
představeních žákovského divadla. Po celou dobu trvání souboru se jeho 
členové vzdělávali. Pravidelně navštěvovali různá školení pro režiséry, 
maskéry, scénografy a podobně. Organizovali společné návštěvy profesi-
onálních divadel, okresních přehlídek a jiných divadelních akcí. Návštěvy 
ochotnických představení v okolních obcích byly samozřejmostí. Vedoucí 
souboru pravidelně navštěvoval Jiráskův Hronov i přehlídky ve Vysokém 
n/Jizerou. Těchto přehlídek se zúčastnilo i několik členů souboru.

V roce 1979 byla činnost divadelního souboru přerušena pro havarijní 
stav kulturního domu. V letech 1990-93 došlo k likvidaci jevištního za-
řízení a demolici KD. Po dvacetileté přestávce v roce 1999 byl založen 
Přípravný výbor Divadelního spolku ŽELETÍN v čele s pane Josefem 
Zwiebem a následně zaregistrován DS ŽELETÍN u Ministerstva vnitra 
České republiky. V roce 1999 proběhlo první vystoupení členů DS
s recitačním pásmem „Stáří je podzim lidský“. V roce 2000 obecní úřad 
zřídil ve staré škole malý divadelní sál o kapacitě 110 diváků, vystavěl 
jeviště a zakoupil základní jevištní zařízení. V dubnu 2000 se uskutečni-
lo zahajovací představení - pohádková hra J. Seidla: O princi Lumírovi. 
Pro nečekaný zájem veřejnosti bylo odehráno 6 repríz. V prosinci 2000 
byla uvedena druhá hra DS ŽELETÍN, rovněž autorská práce Jaroslava 
Seidla: Pro Madlenku - úspěšné představení s pěti reprízami.

A následovaly další např.: J. K. Tyl - Strakonický dudák, J. Seidl 
- Letní romance, N. V. Gogol - Ženitba, Moliére - Měšťák šlechticem, 
L. Stroupežnický - Naši furianti, bratři Mrštíkové - Maryša, A. Jirá-
sek - Vojnarka. V roce 2002 k osmdesátiletému výročí prvního čes-
kého ochotnického divadla v Želeticích (30. 10. 1922) nastudoval DS 
ŽELETÍN Lucernu A. Jiráska. Všechna představení byla vyprodána 
během dvou dní. Byla to důstojná oslava významného jubilea obce.

Pravidelným návštěvníkem premiér DS ŽELETÍN je pan PhDr. Vla-
dimír Železný se svou chotí, který souboru přispěl na vybavení jeviště 
svým senátorským platem ve výši 46.500 Kč.

V současné době pan režisér a zároveň autor mnoha uvedených her 
Jaroslav Seidl ve věku 91 let zaslouženě odpočívá, ale přesto se věnuje 
své celoživotní lásce alespoň v roli poradce a stále je aktivním členem 
našeho divadelního spolku. 

V prosinci 2014 byla uvedena premiéra inscenace M. Cooneyho 
- Nájemníci pana Swana, režisérský debut pana Rostislava Ruckého. 
Tato náročná komedie byla obecenstvem přijata více než dobře, a proto 
bylo rozhodnuto, že se uskuteční repríza, která proběhne v sobotu 25. 
dubna v 19.00 a v neděli 26. dubna v 17.00 hodin v prostorách želetic-
kého divadla. Všichni diváci jsou srdečně zváni.  Mgr. Rostislav Rucki

Po roce 1948 v období studené 
války se Československá repub-
liky ocitla ve východním bloku 
a armáda, včetně letectva, byla 
přezbrojována sovětskými typy 
zbraní. K tomu byl také přizpůso-
ben čs. zbrojní průmysl.

V letectvu byl nejčastější pou-
žívaný proudový letoun typ MiG 
- 15, nebo později Su - 7. 

MiG byl ve své době moderní 
typ letounu, jeho úroveň byla srov-
natelná a na začátku korejské vál-
ky dokonce vyšší než stroje Spo-
jených států. První stroje MiG-15 
byly vyrobeny v Sovětském svazu 
a dodány československé armádě 
v roce 1951. Od roku 1954 začala 
výroba také v Československu
a v období let 1954 - 1972 vyro-
bilo AERO Vodochody 12 000 
ks typů MiG 15. 19. a 21 pro čs. 
letectvo i pro jiné státy.

Masivní přezbrojování česko-
slovenského letectva způsobo-
valo rozšíření počtu leteckých 
útvarů a vojenských letišť. 
Letadel bylo tolik, že se musely 
budovat nové základny. V tomto 
období bylo rozhodnuto o zřízení 
6. stíhací divize a jí podřízeného 
20. stíhacího pluku, který začal 
budovat od října 1956 leteckou 
základnu v Čáslavi. Početní sta-
vy letecké techniky i personálu 
dosáhly u letectva maxima v roce 
1958 a byla nutná redukce a reor-
ganizace celého letectva. 

V následujícím roce bylo roz-
hodnuto o zřízení letiště v Ná-
měšti nad Oslavou a předání 20. 
stíhacího pluku do podřízenosti 

22. stíhací letecké základny. V ro-
ce 1961 byl pluk přejmenován na 
20. stíhací bombardovací pluk a 
letouny MiG-15 byly průběžně 
přestavovány na verzi MiG-15 
SB (stíhací bombardér). Od čer-
vence 1965 byly oba typy nahra-
zovány nadzvukovými letouny 
pod označením Su-7 BM.

 Snaha o co největší urychlení 
výcviku s minimálními zkuše-
nostmi většiny pilotů však při-
nesla řadu nehod (v rámci celé 
republiky). V čs. letectvu bylo 
nasazeno postupně 416 letounů 
MiG 15 a 150 jich havarovalo, 
přičemž zahynuly desítky pilotů. 
Neškodí připomenout alespoň 
dva případy z blízkého okolí:
5. 3. 1965 - Hlína MiG-15 SB,
17. 6. 1965 - Střelice MiG-15 19S.

Nejvíce informací je o havárii 
MiGu-15 SB v katastru Hlíny, 
která se stala 15. března 1965. 
Toho dne, ve 14.35 hod., vzlétla 
z vojenského letiště Náměšť 
nad Oslavou dvojice letounů 
MiG 15 SB. Letadla měla plnit 
cvičný úkol: po překonání úseku 
Nedvědice - Výškov - Napajedla 
- Bzenec - Pohořelice - Ivančice, 
provést průzkum pohybu vojsk 
po silnici Ořechov - Ivančice 

ve výšce 200 metrů. Po zjištění 
cíle provedl velitel dvojice nálet, 
přičemž nedodržel předepsanou 
výšku 200 metrů nad terénem, 
ale snižoval ji až na 100 metrů. 
Protože objekt byl v úzkém 
údolí, vybírali piloti zatáčku pod 
úrovní obou hřbetů tohoto údolí. 
Vedoucímu dvojice se podařilo 
v malé výšce průlet dokončit, 
ale nadporučík Rostislav Minsk 
narazil pro nedostatek výšky do 
protisvahu asi padesát metrů pod 
vrcholem kopce s kótou 386,6 m. 
Náraz v rychlosti cca 550 km/h 
letoun zcela zničil. Místo neštěstí 
připomíná malý pomníček.

Pilot Rostislav Minsk se naro-
dil 25. září 1939. K 20. leteckému 
pluku nastoupil 3. července 1964, 
ke dni havárie měl nalétaných 460 
hodin. Komise pro mimořádné 
události konstatovala, že příčinou 
havárie byla nekázeň při nedodr-
žení bezpečnostní výšky letu. 

Další havárie byla dne 7. června 
1965 v 07.50 hod u Střelic. Zahy-
nul při ní třiatřicetiletý příslušník 
2. letky z Piešťan ing. Jiří Kubát. 
Pilot s letounem MiG-19 prováděl 
cvičné nálety na postavení protile-
tadlového kanónu. Úkol probíhal 
normálně, nic nenaznačovalo 
nějaké potíže. Po ukončení po-
sledního náletu provedl ve výšce 
200 metrů zatáčku o 1800 a přešel 
do stoupání směrem na Piešťany. 
Z nezjištěných příčin se letoun
z výšky 1000 metrů za 4 sekundy 
zřítil asi 2 km jižně od Střelic.

Vyšetřovací komice zjistila, 
že letoun nepatřil mezi „problé-

mové“, ale totálně zničený neu-
možnil důkladné zjištění příčin 
havárie. Závěr komise preferoval 
ztrátu prostorové orientace pilota 
během stoupání a silnou psycho-
logickou zátěž. Přitom se jednalo 
o zkušeného pilota, který měl na-
létáno 600 hodin, jeho hodnocení 
bylo dobré až výtečně. Za nedlou-
ho měl zahájit studium na mate-
maticko-fyzikální fakultě vysoké 
školy. Kapitán ing. Jiří Kubát si 
vzal tajemství svého tragického 
odchodu navždy s sebou.

Jedním z mála těch, kteří 
přežili havárii letounu byl Jan 
Kavalíř (*1930), rodák z Letko-
vic. Dne 1. září 1963 nastoupil 
do funkce velitele roje, potupně 
vykonával různé funkce až do 
hodnosti podplukovníka. Během 
své letecké činnosti létal asi na 10 
různých typech letadel a při 4779 
startech nalétal 2080 hodin. Jeho 
vzpomínky na havárii nejsou
datovány, ale zřejmě se jednalo
o havárii v srpnu 1957. 

Na programu letového dne byla 
mimo jiné i navigační soutěž, kte-
rá se letěla ve výšce 50 metrů 
nad terénem, s přesnou kontro-
lou příletu na jednotlivé otočné 
body. Spolu s J. Kavalířem letěl 

i letecký pozorovatel Vlastimil 
Klouček. Let na vrtulovém bitev-
níku Il-10 probíhal za slunečného 
počasí normálně, když náhle 
vysadil motor, který začal hořet. 
Pro kouř v kabině nebylo vidět na 
palubovou desku ani ven. Teprve 
až odhodil celou kabinu, zjistil, 
že je křídlem asi 15 metrů nad 
zemí a před ním jsou dráty vy-
sokého napětí. Podařilo se mu 
letoun srovnat a elektrické vedení 
přeletět. Dál opět nic nevidět, 
protože kouř a jiskry mu vlivem 
větru létaly do obličeje. Přesto se 
mu podařilo dosednout na břicho 
letounu v oraništi. Po zastave-
ní letounu asi po 100 metrech 
okamžitě oba opustili kabinu. 
Po uběhnutí necelých sto metrů 
letoun vybuchl. Z blízké vesnice 
oznámili na letiště místo přistání. 
Vyšetřováním bylo zjištěno, že 
příčinou havárie byl prasklý píst 
ve válci, ojnice prorazila blok 
motoru a následoval požár. 

 V tomto případě měl Jan 
Kavalíř štěstí, že přežil. Do jiné 
situace se dostal v srpnu 1968, 
tehdy byl podplukovník Kavalíř 
zástupcem velitele pluku. Po 
obsazení letiště (Plzeň-Líně) 
okupačními vojsky musel za 
nepřítomnosti velitele pluku řešit 
složitá jednání s okupanty. Svým 
nekompromisním postojem způ-
sobil, že na letišti mohly přistát 

první sovětské MiGy až několik 
dní po 21. srpnu. To samozřejmě 
způsobilo podstatné narušení plá-
nů sovětského velení a na takové 
postoje se nezapomíná. Téměř 
všichni funkcionáři velitelství
a štábu letiště i velká část pilo-
tů, pozorovatelů a techniků byli 
postupně z armády propuštěni
a letecký pluk, jako jediný v našem 
letectvu, byl rozpuštěn a zrušen.

Jak obtížné a nebezpečné bylo 
létání při přechodu na moderní 
vrtulové a proudové letouny uka-
zuje hodnocení provedené v roce 
1959. Bojová hodnota letectva 
se obrovsky zvýšila. Vybavení 
leteckou technikou včetně mate-
riálního zabezpečení splňovalo 
požadavky na vedení bojové čin-
nosti, ale za cenu vysokého počtu 
mimořádných událostí.

Za uplynulých 10 let zahynulo 
257 osob, z toho 180 pilotů, 52 
členů posádek a 25 přepravova-
ných pasažérů. Při haváriích bylo 
zničeno 608 letadel. Přesto se k 
letectvu hlásily každoročně stov-
ky nových zájemců a po jejich 
podrobném přezkoumání byla 
část zařazena do leteckých škol.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Letecké ne-

hody vojenských strojů České a 
Československé republiky • Rež-
ňák L.: Ocelový hřebec MiG-19
• Dúbravčík J.: Dvacítka

Nadporučík Rostislav Mins

Kapitán Jiří Kubát

MiG - 15
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» 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.
•• Škodu Felicii Combi 1,3 až 1,9. 
Tel.: 737 32 86 70.
•• Škodu Fabii, nebo Octavii. Tel.: 
604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škodu Octavii 2, 1.9 TDi, nebou-
raná, výkon 77 kW, rok výroby 2004, 
najeto 283514 km (mohu garanto-
vat), v 271460 km výměna spojky
a setrvačníku, tažné, 109.000 Kč. 
Tel.: 774 789 802.

•• Mitsubishi Colt 1.3i, r. v. 1997, 
celkově v dobrém stavu, nová TK, 
EKO poplatek zaplacen, cena 18.000 
Kč. Tel.: 731 919 206.

•• Peugeot 806, r. v. 1999, tažné za-
řízení, 7 mist k sezení, velmi pěkné 
rodinné auto. Cena 35.000 Kč. Tel.: 
731 919 206.

•• zachovalou, málo používanou Babe-
tu 210. Poslední 2 roky vůbec nejezdi-
la. Cena 5.000 Kč. Tel.: 723 465 614.

•• motorový olej Castrol OW-40 A3/
B4 – 5 litrů, cena 50 Kč/litr, OW-40 – 1 
litr, cena 50 Kč/litr, 10W-60 – 2 litry, 
cena 50 Kč/litr. Tel.: 727 941 491.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
Koupim
•• byt 2+1 v Ivančicích, bez RK. Tel.: 
775 190 419.
•• starý rodinný dům, chalupu nebo 
stodolu s pozemkem k přestavbě na 
vlastní bydlení. V okolí Oslavan, 
Ivančic, Polánky, Senorad, Mohelna. 
Nejlépe bez RK. Tel.: 606 344 016.

•• ornou půdu, louku, les - pro ze-
mědělskou činnost - fyzická osoba, 
bez RK. Platba v hotovosti. Prosím 
nabídněte. Tel.: 731 109 107.

prodám
•• byt 2+1 a garáž na starém sídlišti
v Ivančicích. Tel.: 724 067 843.

•• RD (dvojdomek č. p. 406 a 407) se 
sedl. střechou ve Vranově nad Dyjí u 
lesa, 6 minut od parkoviště u hráze pře-
hrady. Celková ZP 66 m2. Prodává se č. 
p. 407, byt 1+1 s koupelnou a WC + 
obytné podkroví, veranda, balkon. ZP k 
bydlení 28 m2. Dům má 3 podlaží, stáří 
23 let. CP parcely 489 m2. El. 230 V v 
mědi, plyn. topení, obecní voda. Dále č. 
p. 406 s přístavbou - byt 1+2 s koupel-
nou a WC + obytné podkroví, veranda, 
balkon. ZP k bydlení 38 m2. Dům má 
3 podlaží, stáří 23 let. El 380/230 V 
v mědi, plyn. topení, obecní voda. 
Přístavba: ZP k bydlení 74 m2. Stáří bu-
dovy 16 let. Velká garsonka, koupelna
s WC + komora. El. 380/230 V v mědi, 
plyn. topení, obecní voda. U domu 
dílna se sedl. střechou (garáž) - ZP 20 
m2, voda, el. Celk. plocha parcely 447 
m2. Cena k jednání za vše: 1.550.000 
Kč. Prodej možný i jednotlivě. Telefon:
603 527 162, 608 548 590.

•• zděný rekreační domek pod Kře-
pelčím vrchem, elektřina, voda, sklep. 
Plánované stavební místo + 400 m za-
hrady v pronájmu. Tel.: 605 910 659.
•• garáž u „vajčárny“ v MK. Cena 
dohodou. Tel.: 737 370 115.
pronajmu
•• byt 1+1, Moravský Krumlov. Tel.: 
775 664 146.
•• byt v Oslavanech 3+1. Cena 6.900 
Kč + služby. Tel.: 737 523 464.
» ELEKTRO
prodám
•• pračku Whirpool, plnění zepředu, 
cca 5 roků málo používaná pro jednu 
osobu - stěhování. Ivančice, telefon: 
702 802 413.
» NÁBYTEK
prodám
•• dvě válendy s úložným prostorem, 
cena 500 Kč za kus. I jednotlivě. Tel.: 
607 241 321.
» STAVBA - BYDLENÍ
koupím
•• staré střešní tašky, nejlépe za od-
voz. Pomůžu i se sundáváním ze stře-
chy, bude-li třeba. Tel.: 774 289 090.
•• kdo daruje nebo prodá vínově čer-
vený posyp na střešní šindel? Může 
být malé i větší množství. Tel.: 603 
900 890.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočárek - 200 Kč, malá odrážedla: 
motorku - 50 Kč, auto - 50 Kč. Tel.: 
728 276 783.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím po-
zůstalost, nábytek, sklo, porcelán, 
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince, 
bankovky, náboženské předměty, kni-
hy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• piano LIDL a VELIK, cena 9.900 
Kč, Oslavany, meil: iryb@seznam.cz, 
tel.: 776 857 292.
•• unimobuňku. MK. Tel.: 732 506 442.
•• cukr krystal balen po 25 kg, cena 
15,90 Kč/kg. Med 120 Kč/kg. Tel.: 
775 771 451.
•• dřevo na topení - dub. Délka polen 
1 metr, případně pořežu na menší. 
Tel.: 732 180 721.
•• mini pračku Romo se ždímačkou, 
dětské kolo od 2 do 6 let, pánské hor-
ské kolo, vysavač Daewoo a autorádio 
na kazety, levně. Tel.: 603 900 890.
» ZVÍŘATA
daruji
•• fenku křížence labradora, barva čer-
ná, stáří 3 měsíce. Tel.: 734 507 277.
» SEZNÁMENÍ
•• Hledám studentku, která se chce 
nerušeně věnovat studiu a nechce stá-
le hledat brigádu. Jsem finančně za-
jištěný a hledám dívku k nezávazným 
schůzkám. Tel.: 731 306 577.
•• 40letý prý pohledný hledá ženu 
zatím jen na občasná setkání. Tel.: 
777 610 628.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Zavedený salon Marilyn Ivančice 
pronajme vybavené kadeřnictví, 
vybavené prostory masáže, kosme-
tiku, pedikúru, modeláž nehtů, i 
jednotlivě. I na jednotlivé dny. Ná-
stup ihned. Info na 777 088 146.

•• brigádu pro muže - zabetonovat 
plotové trámy a podobně na soukr. 
pozemku. Jen solidní nabídky. Samo-
statnost. Rozumná odměna dohodou. 
MK. SMS na 721 908 330.

•• Rolnická společnost Lesonice, a. s.
hledá  traktoristy, řidiče nákladního 
auta na pracoviště Ivančice a Leso-
nice. Požadavky: řidičský průkaz 
skupiny C+T, profesní průkaz výho-
dou, samostatnost, flexibilita. Nástup 
možný ihned. Zájemci volejte: p. Bu-
reš - tel. 603 263 062 nebo zasílejte 
životopis na oldrich.bures@adw.cz

•• Firma HUTIRA - PSV Ivančice, 
s. r. o. hledá svářeče přípraváře oce-
lového potrubí pro domovní insta-
lace. Požadujeme základní svářeč-
ské zkoušky (elektroda, plamen). 
Nástup ihned, ukončení pracovního 
poměru 30. 9. 2015. Kontakt: Ing. 
Libor Šustr, tel. 777109971, e-mail:
libor.sustr@hutira-psv.cz

 » FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace 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 mě-
síční splátky 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Při řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• 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.
•• Byli jste zraněni při dopravní 
nehodě jako řidič, spolujezdec, 
cyklista, chodec? Nemusíte být po-
jištěni a máte nárok na odškodnění 
po dopravní nehodě. Je to méně než 
4 roky? Tel.: 736 265 912.
•• 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.
•• REKLAMNÍ PLACHTY Z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel. 
oka, grafika zdarma. Tel.: 602 782 272.

» BLAHOPŘÁNÍ
•• Dne 18. dubna 2015 oslaví vý-
znamné životní jubileum - 75 let, pan 
Jiří Široký. Hodně zdraví, pohody a 
životního elánu mu přeje manželka 
Jitka, dcery Ivona a Jitka s rodinami.

•• Našemu kolegovi Jirkovi Širokému 
přeji za redakci Zrcadla k jeho nád-
herným narozeninám pevné zdraví i 
mysl. Děkuji mu za to, že svými člán-
ky především pro Expedici Speculum 
přibližuje čtenářům historii i součas-
nost našeho regionu. Marek Pečer 

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.

Junácké středisko Oslavany vás zve na
36. ročník tradiční pěší a cyklistické akce v Oslavanech

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

sobota 25. dubna 2015, start u DDM od 7 do 9 hodin
Vyjížďka krásným údolím řeky Oslavy a Chvojnice.

Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka 30, 50 a 100 km.
Pro pěší 20, 30 a 50 km. Info: aleskocab@volny.cz, mobil 775 917 612

Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Spolek Stromy
v krajině Vás zvou na přednášku u příležitosti Dne země

O ZMĚNÁCH KLIMATU
hovoří RNDr. Erik Schwarzbach, Dr. agr. habil.

Přednáška se uskuteční v neděli 19. dubna 2015 ve 14.00 hodin
v sálku u evangelického kostela v Miroslavi na Husově ulici.

Lidstvo ve stále větší míře vypouští CO2 a jiné skleníkové plyny
do ovzduší, což není bez následků. Dozvíte se o nejnovějších 

vědeckých poznatcích o vlivu lidské činnosti na oteplování planety,
na změny arktického a antarktického zalednění, na stoupání hladiny 

moří, na změny životních podmínek a jiné skutečnosti.
Na Vaši účast se těší přednášející i pořadatelé.

LOS - Lesonická ochotnická sešlost oznamuje, že kvůli velkému 
zájmu se budou konat další dvě reprízy představení

MONSIEUR AMÉDÉE 
Autor: Alain Reynaud-Fourton

25. dubna ve 20.00 a 26. dubna v 18.00 hodin
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích. Rezervace míst

na telefonním čísle 602 852 134. 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.

ZÁPIS DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
ZA HUMNY NA ŠK. ROK 2015/2016

úterý 21. 4. 2015 mezi 15.00 - 18.00 hodinou
v kině Réna na Palackého nám. v Ivančicích

Inspirovaní rodiče se budou moci v klidu na cokoli zeptat, pro-
hlédnout si osvědčené oblečení a obutí dětí navštěvujících lesní 
školku, nahlédnout na vybavení batůžku, projít si krásné fotoknihy
z předchozích let a pro děti bude připravena rukodělná Černobezová 

dílna :-)! Přijďte, těšíme se na Vás, malé i velké.
Za pedagogický tým Mgr. Martina Turečková, mob. 603 57 69 88.

Ředitelství Mateřské školy v Jamolicích oznamuje, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve čtvrtek 23. dubna

v 10.00 hodin v budově mateřské školy.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Kam nás nohy 
ponesou“, který umožňuje dětem aktivně poznávat svět, jenž je 
obklopuje. Protože je naše škola jednotřídní, heterogenní a věkově 
různorodá, (navštěvují ji děti od 2,5 do 6 let), dá se mnohem názorněji 
rozvíjet vzájemná tolerance, respekt a pomoc mladším kamarádům. 
Vycházíme také z lidových tradic a zvyků. Rozvíjíme všestranně 
dětskou osobnost, zaměřujeme se nejen na přípravu dětí do ZŠ, ale 
hlavně pro život. Máme k dispozici prostornou zahradu s pergolou, 
trampolínou, tabulemi na kreslení a velkým pískovištěm. Nabízíme 
intenzivní přípravu dětí v edukativně-stimulačních skupinách před 
nástupem do ZŠ (Předškoláček). Možnost umístění dětí i  z okolních 
obcí, a to i mladších tří let. K zápisu si přineste občanský průkaz

a rodný list dítěte. Bližší informace na tel. čísle 774 493 640.

A JE TO TADY - OCHOTNICKÝ SPOLEK
v Miroslavských Knínicích „A JE TO!“ pro Vás nastudoval pohádku

HRÁTKY S ČERTEM
Na návštěvu se těší ochotníci na zámku v Miroslavských Knínicích

2. 5. v 18.00 hod., 3. 5. v 17.00 hod., 9. 5. v 18.00 hod.,
15. 5. v 19.00 hod. a 16. 5. v 18.00 hod.

Rezervace míst po 15.00 hodině na tel.: 723 529 561.

JARNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
KUBŠICE - neděle 3. 5. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin

Sokolovna a prostranství u Sokolovny. Výborná příležitost k nákupu 
květinové či zeleninové sadby a drobných výrobků do domácnosti

i na zahradu. Prodávat budou řemeslníci z blízkého i dalekého okolí:
Čeká na Vás občerstvení, posezení u kávy či vína. Zabijačkové 

speciality, domácí uzenářské výrobky, domácí pečivo, zákusky…
K poslechu a dobré náladě bude hrát na harmoniku pan Němeček

z Miroslavi. Pro děti a hravé dospělé: keramik s hrnčířským kruhem.
MO MRS Moravský Krumlov pořádá dne 30. dubna od 16.00 hodin

ČARODĚJNICE NA VRABČÁKU
Občerstvení zajištěno (pečené sele). Srdečně zvou rybáři.

Srdečně Vás zveme na již tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve čtvrtek 30. 04. 2015 od 18.00 hodin v Orlovně v Rakšicích.
Pro děti bude hrát po celý večer Václav Ostrovský. Buřta s sebou. 

Těšíme se na Vás.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz

čt 23.4. ve 20.00 POŘÁD JSEM TO JÁ 
  Drama USA

so 25.4. v 17.00 ČAROVNÝ LES
  Fantasy muzikál USA 

pá 24.4. ve 20.00 DRUHÝ BÁJEČNÝ
so 25.4. ve 20.00 HOTEL MARIGOLD
  Komedie USA / VB

ne 26.4. v 15.00 PÍSEŇ MOŘE
  Anim. film Irsko / Fra, dabing

ne 26.4. v 19.00 CESTA NADĚJE
  Válečné drama Austrálie

čt 30.4. ve 20.00 EX MACHINA
  Sci-fi / thriller USA / VB

pá 1.5. v 17.00 SPONGEBOB VE FILMU:
  HOUBA NA SUCHU 
  Animovaný film USA, dabing 

pá 1.5. ve 20.00 REZISTENCE
ne 3.5. v 17.00  Akční romantický film USA

so 2.5. ve 20.00 SAMBA
  Komediální drama Francie
UPOZORNĚNÍ: Od 1. 4. do 15. 5. bude v kině Réna Ivančice 
probíhat kompletní rekonstrukce WC. V provozu bude pouze 
jedno WC. Předem žádáme o pochopení a vaši shovívavost! 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním

ne 19.4. v 18.00 POJEDEME K MOŘI
  Rodinná komedie ČR

so 25.4. v 18.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
  Drama ČR

ne 26.4. v 18.00 POHÁDKÁŘ
  Romantické drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st 22.4. v 17.00 OKNO DO DVORA
  Thriller USA

čt 23.4. v 17.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
  VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
  Komedie Švédsko, dabing

čt 23.4. ve 20.00 VYBÍJENÁ
pá 24.4. ve 20.00 Komedie ČR 

so 25.4. v 17.00 PÍSEŇ MOŘE
  Anim. film Irsko / Fra, dabing

so 25.4. ve 20.00 NEUTEČEŠ
  Horor USA 

ne 26.4. v 17.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
  Anim. film Fra, dabing

ne 26.4. ve 20.00 NOČNÍ BĚŽEC
  Akční krimi USA 

čt 30.4. ve 20.00 TEORIE VŠEHO
  Životopisný / romantický film VB

pá 1.5. ve 20.00 DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL
  MARIGOLD     Komedie USA 

so 2.5. v 17.00 KONEČNĚ DOMA
ne 3.5. v 17.00 Animovaná komedie USA
  sobota ve 3D, neděle ve 2D

so 2.5. ve 20.00 KRÁLOVA ZAHRADNICE
  Romantická komedie VB

ne 3.5. ve 20.00 POŘÁD JSEM TO JÁ
  Drama USA

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete 
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace
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PŘI OBJEDNÁNÍ
DO 30. 4. 2015+8%
PRODLOUŽENO

Pokrývá prakticky všechny oblasti 
stavebnictví - realizace staveb, sta-
vební řemesla a technologie, stavební 
materiály a výrobky, stavební stroje, 
stavební konstrukce - a technického 
zařízení budov. Letos s důrazem na 
témata: historické a církevní stavby, 
jak si správně vybrat vhodné osvětle-
ní, zahradní architektura, energetická 

náročnost budov - zelená úsporám

STAVEBNÍ 
VELETRH

BRNO
22. - 25. 4.


