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Protesty školce nepomohly

/Rešice/ Zastupitelé v Rešicích projednávali otázku financování
příspěvku na děti využívající předškolní zařízení v sousední obci, kam
musí dojíždět. Místním mladým lidem se ale nelíbí dřívější rozhodnutí
zastupitelů o zrušení školky. „Na zastupitelstvu brečí, že nebude kam
dávat děti do školky, a přitom před rokem zavřeli fungující školku
u nás, takže se děti vozí do sousední obce. Je to jak v Kocourkově! Jednoznačně to vnímám, pro mladé rodiny a ty, kteří by se chtěli přistěhovat,
jako špatný krok. Přitom budova je prázdná, nevyužitá, chátrá a asi
ještě dlouho bude. Je škoda, že to takto dopadlo,“ postěžovala si místní
mladá žena. „Zrušíte školku, zastavíte výstavbu, a to sem chcete přitáhnout rodiny, a ještě sem dotáhnete větrníky,“ stěžují si místní. „Školku
už nikdo neobnoví, tu jste zrušili a rozprodali. Nedokážu pochopit, proč
musíme za dítě dávat 7 tisíc, když můžeme dát 1,5 tisíce,“ namítá další
občan. „Záměrem bylo přebudovat školku na byty. Jednalo se o tom, ale
na tyto akce nejsou dotace a přestavba na 3 byty by stála kolem dvou
milionů,“ vysvětluje místostarosta Pavel Grasgruber. /mask/

Policie za alkohol
sešrotuje auto !!!
/Znojmo, Brno/ Nový druh
trestu může nyní postihnout nepolepšitelné řidiče. Na jeho základě
může být vozidlo nebo motocykl
odebrán majiteli a v rámci trestu
sešrotován.
„Během pouhých deseti dnů
byl padesátiletý muž ze Znojemska šestkrát kontrolován při řízení osobního motorového vozidla.
Při každé policejní kontrole byl
u řidiče zjištěn alkohol v krvi,
a to vždy kolem dvou promile.
Řidič byl po každé kontrole
zadržen a bylo mu sděleno podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky a
řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění, rovněž mu
byla zakázána další jízda. Muž
však nebral zákaz řízení příliš
vážně. Naposledy byl kontrolován na Velikonoční pondělí, kdy
mu ve večerních hodinách byla
naměřena hodnota 2,24 promile
alkoholu v krvi. Od této doby byl
muž již v policejní cele, kde čekal
na rozsudek Okresního soudu ve
Znojmě. Nenapravitelný řidič byl
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců
a zákazu řízení motorových vo-

zidel na čtyřicet měsíců. Rovněž
mu byl uložen trest propadnutí
věci a to jeho osobního vozidla,
neboť bylo užito ke spáchání
trestného činu,“ popsal jeden
z případů vrchní inspektor Jan
Křepela z Okresního ředitelství
Policie ČR Znojmo.
Je to první případ v republice.
Policie čeká jen na pokyn vyššího soudního úředníka s tím,
že bude zajištěna ekologická
likvidace vozidla. Pokud soudce
rozhodne o propadnutí věci jako
trestu, tak dotyčná věc se stává
majetkem státu a rozhoduje
o ní Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Policisté také zadrželi opilého
motorkáře. Ten opakovaně řídil
opilý a bez řidičského oprávnění.
Přišel o motorku a sedí v cele.
„Ivančičtí policisté opětovně
zastavili motorkáře, který se na
svém stroji proháněl Moravskými
Bránicemi. Dvaatřicetiletý muž
měl v krvi přesně tři promile alkoholu. Motocykl Suzuki GSX R
750, který koupil v zahraničí, dosud neměl ani registrační značku.
Policisté už z minulého setkání
věděli, že muž má do roku 2011
vysloven zákaz řízení, a tak je
v současné době podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožování pod vlivem návykové látky,
řízení bez řidičského průkazu
a maření úředního rozhodnutí, za
což mu ze zákona hrozí až jeden
rok vězení. Aby nemohl dál jezdit
na motorce opilý, policisté mu ji
se souhlasem státního zástupce
odejmuli a zajistili za mřížemi
obvodního oddělení. Tam bude
čekat minimálně do rozhodnutí
soudu,“ uvedl mluvčí policie Brno
-venkov Aleš Mergental
/jak/

Epopej chceme letos

/Moravský Krumlov/ Vzkazují do Moravského Krumlova radní
z pražského magistrátu. Ti na svém úterním zasedání odsouhlasili
záměr přesunout Slovanskou epopej Alfonse Muchy do Prahy. To by
se pravděpodobně mělo uskutečnit koncem letošního roku. Novou výstavní plochou by měl být Křižíkův pavilon na pražském Výstavišti.
Podle médií pražský radní pro kulturu Milan Richter odůvodnil rozhodnutí rady jako krok k naplnění závazku hlavního města, jemuž malíř
svůj slavný cyklus daroval. Podle Richtera by měl být návrat Epopeje
co nejrychlejší, nicméně není stanoven přesný termín stěhování. Zatím
také není známo stanovisko firmy Incheba Praha, která má Výstaviště
v pronájmu. Nicméně zápůjčka Epopeje mezi Galerií hlavního města
Prahy a městem Moravský Krumlov trvá do konce roku 2008. Epopej
je v Moravském Krumlově již 45 let a díky městu byla zachráněna
před zničením. Moravský Krumlov si tak právem dělá morální nárok
na dílo, které je pro něj hlavním turistickým lákadlem. Jen za počátek
této sezony navštívilo expozici téměř 4 tisíce návštěvníků.
„Nezpochybňujeme odsouhlasení magistrátu. Ale například Moravský Krumlov má takových odsouhlasení celou řadu. Odsouhlasili jsme,
že postavíme bazén, a to se vší vážností! Ale do kdy si myslíte, že bude
stát? To nikdo závazně neřekl a neví to. Může stát za dva roky, anebo
nikdy. I když pro to samozřejmě uděláme vše, aby byl postaven! Takže
Praha si může odsouhlasit odstěhování Epopeje, ale podmíněno to je
ještě tím, že se budou muset provést úpravy Křižíkova pavilonu. Takže
se dá v určitém slova smyslu hovořit o spekulaci,“ reagoval na situaci
starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.
/mask/

Fotbalisté za míčem, policisté za zlodějem
/Brno-venkov/ V Rosicích
se honili fotbalisté za míčem
a zloději utíkali s lupem přes sto
tisíc před policisty.
Fotbalisté ze Sokolu Práče přijeli v neděli odpoledne do Rosic
sehrát utkání s místním družstvem.
Zatímco běhali na hřišti v dresech
a trenýrkách, zloději se vloupali

právě do kabiny hostí, kde prošacovali jejich odložené kalhoty, bundy
a tašky. Když si jedenáctka přišla
v poločase odpočinout do kabiny,
zjistilo devět hráčů, že je někdo
okradl. „Ztratily se peníze, platební karty, hodinky, prstýnky,
řetízky, náramky a také klíče
od aut. Ta naštěstí zůstala zapar-

kovaná u hřiště. Rosičtí policisté
začali ihned šetřit okolnosti
vloupání do kabiny, kdy prozatím
neznámý zloděj způsobil fotbalistům škodu sto patnáct tisíc korun,
za což zákon ukládá trest vězení
od půl roku do tří let,“ doplnil Aleš
Mergental, mluvčí Policie České
republiky Brno-venkov.
/jak/
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Nové CT v provozu

Zámecký park po dvou stoletích v novém kabátě

/Ivančice/ Od prvního májového víkendu je v provozu nové CT
v ivančické nemocnici. Na slavnostní akt byli pozváni významní
hosté, mezi kterými byl i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Pro
pacienty to bude znamenat více kvalitních vyšetření bez nutnosti
zbytečného cestování, například do Znojma nebo Brna. CT je přesně
řečeno výpočetní tomograf. Je to přístroj, který pomocí rentgenového
záření umožňuje vyšetřit prakticky jakoukoli část těla. Získaná data
po průchodu rentgenového záření vyšetřovanou oblastí jsou zpracována vysoce výkonnými počítači a výsledkem jsou pak jednotlivé řezy
(obrázky) vyšetřované oblasti. Tento nový přístroj stál přes 13 milionů
korun s tím, že 2/3 hradilo Ministerstvo zdravotnictví a zbytek nemocnice sama. Pacientům tak budou vyšetřovány bez čekacích dob orgány
dutiny břišní a pánve, plíce pro zánětlivá nebo nádorová onemocnění,
mozek při podezření na nádorová onemocnění, krvácení, mozkový
infarkt a úrazy hlavy. V Ivančicích by se tak za rok mohlo provést
na 3000 vyšetření. Obsluha přístroje ale bude pracovat jen v jedné
směně, protože je nedostatek vyškolených lékařů.
/jak/

/Miroslavské Knínice/ Nové
podoby po 200 letech a zpřístupnění pro občany se dočkal místní
zámecký park. Ten by měl být
na dlouhá léta dominantou obce
společně s připravovanou rekonstrukcí samotného zámku.
„Celá revitalizace parku trvala
13 měsíců a stála bezmála 4,5
milionů korun. Realizační firma
opravdu odvedla kus dobré práce,
která je vidět. Samozřejmě, že
park bude potřebovat i následnou
péči, kterou máme zajištěnou u
odborníka. Park byl založen roku
1810 posledním šlechtickým rodem, který vlastnil zdejší zámek.
Z té doby nám tu zůstaly krásné
solitéry, například v podobě
červených dubů. Tehdy se musel
také zrušit hřbitov kolem kaple,

proto je tu na zdůraznění pietního
místa vytvořena jakási hradba.
Takže park se po 200 letech
dočkal určité obnovy, což zajisté
ocení generace po nás, které uvidí
vzrostlé stromy, co jsme vysázeli.
Myslím si, že na konečnou podobu parku můžeme být hrdi,“
uvedl starosta Petr Příkazký.
Přesto ještě není zcela hotovo.
Zbývá doplnit lavičky a odpadkové koše, aby celkový dojem a
účelnost byla kompletní. „Začal
jsem společně se svou kolegyní
navrhovat tento zajímavý zámecký park. Naše práce začala již
předloni, a když jsme park viděli
poprvé, byli jsme dost zděšeni,
a to zejména požární nádrží. Park
byl neudržovaný. Při návrhu
obnovy zámeckého parku nám

/Ivančice/ Zastupitelé v Ivančicích přistoupily svým chválením k projektu Zlepšení kvality
vod v řekách Jihlava a Svratka
nad nádrží Nové mlýny. Co to ale
znamená pro město samotné?
Ivančice leží na vodním toku,
jehož čistota významně ovlivňuje
bioklima v nádrži Nové Mlýny.
Kvalita vody v řece je důležitá
a proto se důsledně sleduje čistota vody vypouštěná z městského
kanalizačního řadu.
„Podáváme v těchto dnech
konečné znění žádosti o finanční
dotace z operačního programu
životního prostředí. Výsledkem
akce by mělo být dobudování,
rekonstrukce kanalizační a vodovodní infrastruktury ve městě
Ivančice a intenzifikace čistírny
odpadních vod. Na to bude navazovat kompletní zapravení

povrchů silnic II. třídy v majetku
JM kraje i místních komunikací.
Pro město Ivančice jako člena
svazku to znamená, že pokud
dotace bude schválena, tak po
administrativních záležitostech
dojde k největší stavební akci
v historii města, a to se všemi důsledky pro život ve městě, které
s sebou akce přinese. Mezi hlavní
bude patřit reorganizace dopravy
a objížděk odkloňující dopravu
z míst, v nichž se bude pracovat,
po městě bude spousta stavební
techniky. Co se týká rozsahu, tak
se prakticky dotkne všech částí
Ivančic. Po finanční stránce je
stavba zajištěna tak, že celou dotaci dostane svazek vodovodů a
kanalizací jako investor a jednotlivá zúčastněná města, především
Ivančice, Oslavany a Moravské
Bránice si budou odčerpávat alikvotní částky,“ vysvětlil Vojtěch
Adam, starosta Ivančic.
Celková výše dotace bude 78,4
milionů korun. Žádost se podá
na krajské pracoviště Státního fondu pro životní prostředí. Svazek
vyhlásí výběrové řízení na dodavatele tendrové dokumentace.
Vybere se zhotovitel a správce
stavby. Podle harmonogramu by
se mělo začít 1. ledna 2010. Dá
se ale očekávat, že práce by mohly
začít letos na podzim.
/jak/

Asfalt stále provizoriem

/Oslavany/ Minulý týden se podařilo v Oslavanech zrekonstruovat
povrch jedné z posledních amorfních komunikací, a to ulice v Oslavě.
Na této ulici se po dlouhá léta nacházela prašná silnice a byla z pohledu úpravy povrchu často opomíjena. V posledních letech se na dané
silnici podařilo uložit do země kabelovou televizi, plyn, síť vedení NN
a veřejné osvětlení. Asfaltový povrch je ale stále provizorní, neboť
v této lokalitě chybí kanalizace. Na tuto je zpracována projektová dokumentace včetně vydaného stavebního povolení. Proces schvalování
vydání rozhodnutí trvalo delší dobu, a to především z důvodů nesouhlasných postojů některých občanů bydlících přímo v této ulici. Nový
povrch by měl vydržet do té doby, než město získá finance na provedení kanalizace. Pak teprve bude položen finální povrch s rozšířením
komunikace včetně parkovacích stání podél celé ulice.
/jak/

Opravy zatíží rozpočet

/Mohelno/ Návštěvníci městyse Mohelno, ale i místní motoristé se
v letošním roce dočkají nově opravené části průtahu obcí. „Podařilo se
nám v letošním roce po osmi letech usilovných intervencí přesvědčit
kraj, který udělá nový povrch průtahu městyse, a to od benzínové
čerpací stanice až po mostek. Obec se na této investiční akci bude podílet obrubníky, chodníky a předlažbou. To je pro nás dost velký balík
peněz, se kterým jsme pro letošní rok v rozpočtu nepočítali, protože
jsme předpokládali, že k tomuto letos opět nedojde. Takže budeme
muset spoustu věcí oželet a přesunout, abychom finance mohli použít
na tento průtah. Úsek je dlouhý zhruba jeden kilometr a bude nás stát
2,5 milionu korun. Celková hodnota investice bude 6 milionů,“ informoval Jiří Kostelník starosta Mohelna. Kromě oprav výtluků vzniklých
po zimním období na místních komunikacích se na další velké investice v letošním roce již nedostane.
/jak/

Největší stavební akce
v historii Ivančic

PNEUSERVIS
Petr Bašta

AKČNÍ CENY LETNÍCH PNEU

při koupi 4 ks pneu - přezutí ZDARMA
Barum
BRILANTIS
Barum
BRAVURIS

165/70
165/70
185/60
195/65

R13
R14
R14
R15

79T 875,81T 1075,82H 1170,91H 1450,-

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

česko-holandský výrobce průmyslových pružin hledá
do Moravan u Brna pracovníky na tyto pozice:

SKLADNÍK-EXPEDIENT

Požadujeme: minimálně SOU nebo vyšší, pozitivní
přístup k práci, dobrý zdrav. stav, základy práce na PC,
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, smysl pro pořádek, platné oprávnění na VZV a ŘP B výhodou

SEŘIZOVAČ

Požadujeme: SOU strojírenské nebo jiné technického směru, čtení technických výkresů, uživatelská
znalost práce na PC, logické myšlení, manuální
zručnost, řízení VZV výhodou

DĚLNICE PRO RUČNÍ OHÝBÁNÍ

Požadujeme: manuální zručnost, preciznost

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, dvousměnný
provoz, stravenky, profesní zaškolení
Místo: 10 min. od zastávky MHD
(tram Moravanská)
Životopisy prosíme na e-mail:
slamova@alcomex.cz
Šárka Slámová, telefon: 547 244 205

FINANČNÍ
PŮJČKY
- i pro důchodce a živnostníky
- bez poplatků
- rozhodnutí do 5 minut
p. Sadílková, tel.: 724 781 310

bylo jasné, že má svou značnou
historickou hodnotu. V areálu je
také umístěn středověký kostel,
kolem kterého býval hřbitov. Další zajímavostí jsou přírodní vodní
plochy propojené potokem,“
zhodnotil situaci z odborného
hlediska architekt Dušan Ryedel.
„Z mého pohledu se park nesmírně prosvětlil a je vidět velký
posun v tom, jak vypadal předtím
a jak vypadá dnes. Je to také tím,
že realizátoři pružně reagovali na
nenadálé změny, jako byla vichřice. Došlo také k posunu v druho-

vé skladbě, což je přínosem pro
park. Je to kladný počin, který
vítám a park určitě bude dobře
sloužit svému účelu,“ doplnila
Vladana Procházková z Agentury
ochrany přírody a krajiny Brno.
Samozřejmě, že park bude veřejnosti volně přístupný, ale bude
tu muset být dodržován určitý
režim. Zastupitelstvo obce bude
v této souvislosti schvalovat provozní řád. Nebudou tu moct volně
pobíhat psi, trhat se květiny ani
jinak poškozovat keře a stromy, či
na kole jezdit mimo cesty. /mask/

Spor o prachárnu
/Moravský Krumlov/ Historický objekt bývalé prachárny byl v minulosti součástí hospodářské části zámku. Dnes je půdorysně kulatá
budova v havarijním stavu a zasloužila by si své znovuobjevení. Prachárna leží na pozemcích Lesů České republiky, které mají ve správě
i v majetku konfiskované hraběcí lesy. „Lesní závod Židlochovice
v současné době čeká na soudní uzavření restitučního nároku. Jisté ale
je, že tento objekt není v katastru nemovitostí evidován jako stavba.
V každém případě se nachází na pozemku v našem vlastnictví, ale neevidujeme žádnou žádost ze strany města o majetkové řešení. V budoucnosti nevylučujeme případný převod na město, pokud to umožní
zákonné podmínky ani možnou spolupráci na zbudování přístupové
stezky,“ vysvětlil Pavel Marek z Lesního závodu Židlochovice. /mask/

Svátek oslavili na lodi

/Dukovany, Dalešice/ Na úterý 13. května zorganizovala skupina
ČEZ pro ženy z okolí JE Dukovany oslavu Svátku matek jako poděkování za jejich celoroční práci. Pozvání ředitele elektrárny Zdeňka
Linharta přijalo 40 starostek, manažerek mikroregionů, ředitelek
a dalších žen, které působí ve významných funkcích. Tato setkání
mají několikaletou tradici. I tentokrát se program skládal z odborné
exkurze a přátelského posezení s kulturním programem. „Po hudbě,
módní přehlídce a jiných atraktivních akcích jsme letos pro dámy připravili prohlídku pracoviště krizového štábu a projížďku lodí Vysočina
po Dalešické přehradě. Kromě pohoštění byl na lodi připraven výklad
o nejzajímavějších místech přehrady. Na lodi Vysočina se dozvěděly
i řadu zajímavostí o vodní elektrárně Dalešice, která letos oslaví své
30. narozeniny,“ informoval Petr Spilka, tiskový mluvčí EDU /jak/

Mláto jako bláto

/Brno-venkov/ Na dvacet tun pivovarského mláta se ocitlo na třistametrovém úseku silnice. Silnice v říčanském kopci se tak stala těžko
zdolatelnou a nebezpečnou dráhou. Ne že by filmový Pandrhola změnil
názor a mláta se takto zbavoval. Důvod je prozaičtější. Mláto se vysypalo z nákladního auta, kterému se otevřelo zadní čelo návěsu právě
v momentě, kdy začalo stoupat do kopce. „Řidič si padajícího nákladu, který vezl z brněnského pivovaru všiml až po ujetí tří set metrů.
Zastavil v kopci, ale kluzká a mazlavá hmota už vytvořila po většině
vozovky souvislou vrstvu, která je pro dopravu minimálně tak nebezpečná jako rozbředlá vrstva sněhu. Ten roztaje, ale mláto museli uklidit
silničáři. Policisté hned po oznámení vyjeli uzavřít silnici,“ informoval
policejní mluvčí Aleš Mergental. Naštěstí k žádné havárii nedošlo.
Řidič na místě dostal pokutu za špatně zajištěný náklad. Doprava byla
plně obnovena po čtyřech hodinách omezení.
/jak/

AUTOCENTRUM Král Dobelice

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS
A PORADENSTVÍ V IT

přijme automechaniky, přípraváře
do lakovny, přijímacího technika
a prodejce automobilů.
Požadujeme praxi v oboru, časovou
flexibilitu, zručnost a spolehlivost.
Nabízíme plat odpovídající
vykonané práci a zázemí stabilní
společnosti. Tel.: 736 625 252.

Petr Záviška
Tel.: 728 881 666

E-mail: zaviska@gmail.com
Internet: www.pcpohotovost.kvalitne.cz

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Akce platí od 15.4. do 15.6., nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

TECHNIKA
KVALITY (3D)
Dále přijímáme
všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů.
Bližší informace na
www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131
e-mail:
vera.kratochvilova@metaldyne.cz
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Rozhledna po roce provozu
/Hlína/ Tisícovka návštěvníků
přišla za krásného slunného dne
oslavit společně první narozeniny
rozhledny Vladimíra Menšíka na
Hlíně u Ivančic. K narozeninám
dostala kromě přání také jednu
novou turistickou trasu a jednu
novou cyklotrasu.
„Z návštěvnosti za proběhlý
rok jsme více než nadšeni. Jsme
rádi, že návštěvníci ocení výhled,
za hezkého počasí i na Alpy, rádi
se i vracejí a přijdou vícekrát.
Díky rozhledně je obec známější
a potěší, když právě rozhledna
způsobuje náš věhlas. Hlavně,
aby neubývalo spokojených
návštěvníků,“ podotknul Miloš
Dostalý, starosta obce Hlína.
„Přeji všechno nejlepší k těmto
narozeninám, které jsou jedny
z nejkrásnějších, protože je to
nejobdivovanější rozhledna v republice a má také krásné jméno
po Vladimíru Menšíkovi. Takže
hodně lidí poznává i region ze
kterého tento herec pochází. Také
bych ale chtěl rozhledně poděkovat, protože pohled na Ivančicko,
Krumlovsko a tamní lesy mě
vedlo k tomu, že jsem navštívil
krumlovské lesy. Myslím, že

mnozí si, stejně jako já, tu na rozhledně vyhlédli svůj cíl, takže se
rozhledna stává jakýmsi výchozím bodem do celé krajiny a díky
ní jsou místa na naší jižní Moravě
navštěvovanější,“ popřál hejtman
JM kraje Stanislav Juránek
„Rozhledna slaví první narozeniny, náš klub bude letos
slavit 120. narozeniny. Jednou
z náplní je i značení turistických
tras, proto doufáme, že nová pěší
trasa z Oslavan, která vede sem,
přivede další turisty, a ti budou
zajisté spokojeni,“ přidala se
Hana Slabáková předsedkyně
Klubu Českých turistů pro oblast
jižní Morava.
Na své si přišli i cyklisté, kteří
získali nově otevřenou cyklotrasu
5171 z Rosic přes Hlínu do Pohořelic. Ta propojuje Vysočinu s vinařskými oblastmi na Znojemsku
a vede právě kolem rozhledny.
„V každém případě provoz
rozhledny zaznamenal spoustu
zajímavostí. Hned na začátku
jsme zavedli knihu návštěv, ze
které lze vyčíst, že tu byla i rodina Vladimíra Menšíka. Máme
zaznamenanou nejstarší ženu,
které v době výstupu bylo 91 let,

nejstarší muž měl 86 let. Ze
zahraničních návštěvníků je zastoupena téměř celá Evropa, ale
z největší vzdálenosti přijel pán
až z Ontaria v Kanadě. Pro letošní sezonu připravujeme i jednu
novinku. Zbudovali jsme nové
místo pro občerstvení, kde se

bude návštěvníkům nabízet širší
sortiment občerstvení. To bude
otevřeno v době provozu rozhledny v letních měsících a při ohlášených větších návštěvách. Letos
chceme zbudovat i atrakci pro
děti, takže je na co se těšit,“ dodal
starosta Miloš Dostalý.
/jak/

foto: jak

že zástava je zpět doma v rukách
našeho sboru. Tuto vlajku ručně
vyšívaly ženy hasičů, a to v době
ještě před druhou světovou válkou. Pátrali jsme i po kořenech a
založení Sboru dobrovolných hasičů zde v Oleksovicích. Víme, že
tu byla činnost vyvíjena již v roce

foto: mask

Kromě pravidelných denních zpráv o provozu JE dostávají komisaři
i výběr informací z jaderné energetiky ve světě. První zpráva je z Finska: Finská energetická společnost TVO požádala 25.4.2008 finskou
vládu o předběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku Olkiluoto 4. V současné době vydala vláda rozhodnutí na konečné ukládání
jaderného paliva ze dvou stávajících bloků Olkiluoto 1, 2 a z rozestavěného bloku 3. Současná infrastruktura na lokalitě Olkiluoto, včetně
trvalého úložiště paliva a nakládání s jaderným odpadem, vytváří
mimořádné ekonomické výhody.
Rusko analyzuje svoje výrobní kapacity pro výstavbu nových jaderných elektráren. Státní sploečnost Atomenergoprom zakládá speciální
tým na odborné posouzení výrobní kapacity ruského jaderného průmyslu s ohledem na současný ambiciózní program rozvoje jaderné
energetiky v Rusku. Tento tým má za úkol posoudit kapacity ruských
výrobních závodů a možnosti jejich využití při výstavbě nových jaderných bloků. V roce 2006 Rusko oficiálně vyhlásilo program rozvoje
jaderné energetiky v hodnotě 43 miliard Euro, který má za cíl zvýšit
podíl jádra v zásobování elektrickou energií ze současných 15,6%
na 18,6% do roku 2015.
JE Sizewell B ve Velké Británii dosáhla druhého nejlepšího výsledku
v historii nepřetržitého provozu bloku v délce 17 měsíců. Jaderný blok
byl v nepřetržitém provozu od 21.řijna 2006 do 20. března 2008, kdy
byl odstaven do typové generální opravy s minimální délkou pouhých
25 dní. Tyto výsledky řadí JE mezi nejlepší na světě.
Co dodat? Snad jen to, že řada států již zcela jistě pochopila, že bez
masivního využívání jaderné energie se jejich energetika do budoucna
neobejde.
11. května 2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa
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Hasiči žehnali praporu
/Oleksovice/ Sbor dobrovolných hasičů v Oleksovicích zažil
význačnou událost. Po letech se
jim vrátila jejich zástava.
„Dnes jsme pokřtili naši hasičskou zástavu, která nám po dlouhé době a velkém úsilí byla navrácena zpět z Prahy. Jsme rádi,

Občanská bezpečnostní
komise informuje

Odstoupení z komise KUPIDO
1918. Dnes ale slavíme navrácení vlajky, která pravděpodobně
byla uložena někde v depozitáři
muzea. Nyní pro vlajku uděláme
důstojnou prosklenou vitrínu a
vystavíme ji v hasičské zbrojnici
každému k nahlédnutí,“ s nadšením sděloval starosta hasičů
Vlastimil Klouda z Oleksovic.
„Jsem rád, že tento dnešní
svátek hasičů se odehrává právě
v den svatého Floriána. Zde
v Chrámu Božím by měl člověk
najít světlo k tomu, co má dělat,
a sílu, aby to dokázal dělat. Společenství zdejších hasičů to dělá
a v praktickém životě slouží pro
druhé. A právě tento jejich historický prapor nám připomíná, co
je správné, a to je návrat ke kořenům. Hasič, tento krásný český
pojem znamená, a v souvislosti
s dobrovolnými hasiči o to více,
nabídku nasazení i svého života,
takže přejme hodně štěstí v jejich

poslání, Amen.“ promluvil k přítomným generální vikář monsignor Jiří Mikulášek z Prahy, který
praporu požehnal.
Čestnou stráž u vlajky v kostele
stáli i kolegové hasiči v dobových
uniformách z Vitonic. „Dnes se u
nás v místním kostele odehrála
malá oslava, byl požehnán prapor. Našim hasičům musím říci,
že fungují dobře, pracují na zvelebení obce, starají se o kulturu
a věnují se mládeži. Jsme rádi, že
ochraňují naše životy a majetky.
Takže nejen já, ale i ostatní občané mohou být spokojení, hasiči
u nás v Oleksovicích rozhodně
mají budoucnost. Je to složka,
která není výdělečná, takže
obec jí každým rokem schvaluje
dotace. Jsme rádi, že se prapor
do dnešních dnů zachoval a dělá
čest našim dobrovolných hasičům,“ ocenil starosta Oleksovic
Zdeněk Koukal.
/mask/

Komise KUPIDO (komise územního plánovaní, investic a dopravy)
vznikla v první polovině roku 2003. Je poradním a iniciativním orgánem
rady města. Jejími hlavními úkoly jsou, jak plný název napovídá
(na prvním místě), napomáhat schválení územního plánu jako základního plánovacího dokumentu města. Blíží se finále schvalování tohoto
dokumentu. Jako předseda komise KUPIDO odstupuji z postu předsedy komise i člena komise. Důvodem mého odstoupení je skutečnost,
v jakém stavu se tento závazný dokument schvaluje. Zásadně nemohu
souhlasit s postojem a kroky starosty města, zástupce pořizovatele
(vedoucí Odboru regionálního rozvoje) a určeného zastupitele, kteří
se bez závažných důvodů snaží za jakoukoliv cenu a co nejrychleji
přijmout zmiňovaný dokument. Nerespektování souborného stanoviska pořizovatele – města a námitek, kterým se v konceptu vyhovělo.
Nesmyslné změny vedení komunikací 2. třídy navržené někým z města
v rozporu z konceptem UPD, nezařazení cca pěti významných projektů
do územního plánu. Při veřejném projednávání návrhu UPD na pokyn
zhotovitele územního plánu sedícího zády k tazatelům, ukončil zástupce pořizovatele zcela nekorektně neukončené veřejné projednávání.
To jsou jen kapky přeteklé sklenice trpělivosti. V posledních týdnech
vyšly najevo fakta a skutečnosti, že např. komise byla zástupcem pořizovatele i mylně informována. Za stav územního plánu od úrovně konceptu
(dále byl pověřen zvolený zastupitel) nenese KUPIDO žádnou odpovědnost. Komise dostala k nahlédnutí až hotový návrh UPD s výše uvedenými
změnami. Nesouhlasím se stavem UPD a postupem při schvalování
tak významného dokumentu. Po přečtení stavebního zákona jsem nabyl
dojmu, že dokument navíc není v souladu se zákonem. Vavroušek Pavel

autoservis a pneuservis, náhradní díly na japonské
vozy, výkup a prodej havarovaných vozů, dovoz aut
ze zahraničí, vrakoviště na japonské vozy, PRODEJ
NOVÝCH PNEU záruční a pozáruční servis,
komplexní diagnostika na PC, digitální diagnostika
podvozku, příprava a provedení STK, měření emisí

Na vybraná zakoupená vozidla
poskytujeme záruku 12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Daihatsu Cuore 1,0i
r.v. 1999, cena 70.000 Kč
tach.: 70 tis. km, sv. zel. metal
rádio, imobil, manuál, posilovač řízení, tón. skla

Fiat Tipo 1,4ie
r.v. 1990, cena 24.500 Kč
tach.: 168 tis. km, vín. metal
centrál, el. okna, tón. skla,
manuál převod., zadní stěrač

Ford Mondeo 1,8i klima
r.v. 1995, cena 45.000 Kč
tach.: 152 tis. km, stř. metal
klima, 2x airbag, ABS, manual, posil., tón. skla, el. zrc.

Honda FR-V 1,8 i-TEC
r.v. 2005, cena 345.000 Kč
tach.: 79 tis. km, stř. metal
aut. klima, 6x airbag, ESP,
ASR, EDS, ABS, 6 rychlostí

Mazda 121 DB 1,3i servo
r.v. 1995, cena 60.000 Kč
tach.: 141 tis. km, červená
centrál, manual, posil., nastav.
volant, tón. skla, otáčkoměr

Mazda 2 1,25i
r.v. 2004, cena 175.000 Kč
tach.: 85 tis. km, sv. mod. metal
4x airbag, ABS, imobil., posil.,
tón. skla, el. př. okna, centrál

Mazda 323 2,0Di - klima
r.v. 1998, cena 68.000 Kč
tach.: 190 tis. km, tm. mod. metal
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
imobil., centrál, el. okna a zrc.

Mazda 323 BG 1,3i
r.v. 1990, cena 29.000 Kč
tach.: 145 tis. km, červená
rádio, centrál, manuál, velmi
dobrý stav

Mazda 323 BJ 2,0 DITD

Mazda 323 F 1,5i sport
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 112 tis. km, černá met.
klima, 4x airbag, ABS, litá
kola, imob., mlhovky, centrál

Mazda 323 F 1,8i BA
r.v. 1997, cena 70.000 Kč
tach.: 190 tis. km, tm. červ. met.
klima, 2x airbag, ABS, posil.,
rádio, imobil., el. zrc. a okna

Mazda 323 P 1,3i
r.v. 1998, cena 70.000 Kč
tach.: 75 tis. km, tm. mod. met.
2x airbag, rádio, centrál, imobil., zadní stěrač, posil.

Mazda 5 1,8i N1 (bez DPH)
r.v. 2007, cena 399.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, tm. červ.m.
aut. klima, 6x airbag, ABS,
posil, tachograf, CD, centrál

Mazda 6 1,8i kombi
r.v. 2005, cena 340.000 Kč
tach.:86 tis. km, tm. šed. met.
klima, 8x airbag, ABS, ASR,
litá kola, el. zrc. a okna, centrál

Mazda 6 2,0 MZR
r.v. 2003, cena 320.000 Kč
tach.: 130 tis. km, tm. šed. m.
aut. klima, 8x airbag, ABS,
ESP, ASR, temp., el. výbava

Mazda Demio 1,3i
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 76 tis. km, tm. mod. m.
klima, 2x airbag, rádio, el.
okna a zrc., mlhovky, tón, skla

Mazda Demio 1,3i
r.v. 1998, cena 120.000 Kč
tach.: 129 tis. km, tm. modrá m.
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc. zad. stěrač, tón. skla

Mazda Demio 1,5i
r.v. 2001, cena 150.000 Kč
tach.: 110 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, centrál,
el. okna, mlhovky, tón. skla

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 295.000 Kč
tach.: 115 tis. km, sv. mod. m.
klima, 4x airbag, ABS, imobil.,
el. zrc. a okna, centrál s DO

Mazda MX3 1,8i
r.v. 1993, cena 54.000 Kč
tach.: 195 tis. km, červená
ABS, rádio, centrál, el. okna
a zrc., posil., mlhovky

Mazda MX5 cabriolet
r.v. 1992, cena 100.000 Kč
tach.: 151 tis. km, červená
rádio, el. okna, zhrnovací
střecha, posil.

Mazda MX3 18i V6
r.v. 1994, cena 200.000 Kč
tach.: 130 tis. km, červená
perfektní stav, koupeno v CZ,
první majitel

Mazda MX5 NB 1,8i
r.v. 2000, cena 264.000 Kč
tach.: 81 tis. km, černá met.
2x airbag, rádio, zhrnovací
střecha, litá kola, el. zrc.

Mazda Xedos 9 2,5i
r.v. 1994, cena 90.000 Kč
tach.: 130 tis. km, tm. čer.m.
aut. klima, 2x airbag, alarm,
palub. PC, litá kola, el. výbava

Mini cooper 1,3
r.v. 1994, cena 200.000 Kč
tach.: 10 tis. km, tm. zel. m.
rádio, zhrnovací střecha, litá
kola, manuál, původní stav

Fiat Ducato 2,5D valník
r.v. 1996, cena 100.000 Kč
tach.: 180 tis. km, bílá
cena bez DPH,
velmi dobrý stav

Škoda Felicia kombi 1,3
r.v. 2000, cena 69.000 Kč
tach.: 163 tis. km, stř. metal
centrál, el. okna, litá kola,
tón. skla, zadní stěrač

r.v. 2000, cena 125.000 Kč
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
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Vysvěcení nově zrekonstruované Orlovny

U lidského těla je kostra základním stavebním prvkem, který určuje
tvar tělesné schránky a funkci jednotlivých končetin. U města je takovou
kostrou síť silnic státních, krajských a místních. Dopravní zatížení má dvě
základní podoby a to dopravu tranzitní a dopravu cílovou (tj. dopravu,
která do města míří a zde končí). U cílových měst je problém třeba řešit
přímo uprostřed zástavby, mnohdy přímo v centrech měst či obcí. Ivančice jsou městem cílovým (70 % dopravy). V Ivančicích tvoříme územní
plán již pátým rokem a rozhodně se nedá říci, že varianta představená
veřejnosti jako návrh územního plánu posouvá město kupředu. Řešení
schválené zastupitelstvem města v roce 2006 vycházelo ze dvou priorit.
Za prvé stanovit dlouhodobé koncepční řešení dopravní obslužnosti
města Ivančic a celého regionu, odvedení tranzitní dopravy na vzdálený
obchvat od Neslovic mezi Ivančice a Oslavany (za silem) a dále kolem kopce Bouchal k silnici na Polánku a Dukovany. Tento obchvat by řešil celou
regionální dopravu a v souvislosti s plánovanou dostavbou JE Dukovany
a navazující průmyslové zóny. Realizace takového obchvatu se v současnosti jeví jako velice vzdálená, ale nikdo z nás neví co bude za 20 a více
let. V každém případě zahrnutí vzdáleného obchvatu do rezervy územního
plánu bylo a je řešením do budoucna dobrým, a to nejen pro Ivančice.
Za druhé bylo v konceptu územního plánu schváleno dopravní řešení
cílové dopravy ve vnitřním městě, které překládalo hlavní příjezdovou
silnici do Ivančic, ve směru od Neslovic v ulici Na Brněnce, na nový,
obytnou zástavbou nedotčený, úsek nad židovským hřbitovem s přímým
napojením na hlavní křižovatku ve městě („U tří kohoutů“). Toto řešení
by výrazně omezilo dopravu na ulici Na Brněnce. Na čtyřramenné křižovatce „U tří kohoutů“ by se propojovaly krajské silnice II. třídy, přičemž
jedna větev by procházela po stávající trase přes Tesařovo náměstí a ulicí
Krumlovskou a dále přes Němčice na Moravský Krumlov. Druhá větev
spojující Oslavany a Moravské Bránice by byla doplněna o tzv. „jižní
obchvat“ podél železniční trati, který umožňuje odvést těžkou nákladní
a kamionovou dopravu mezi Moravskými Bránicemi a Moravským
Krumlovem, z centra města na okraj mimo hlavní zastavěnou oblast.
Řešení obsažené v návrhu územního plánu počítá nadále s ulicí
Na Brněnce ( kolem školského areálu) jako dlouhodobě jediným nájezdem do města pro veškerou dopravu ve směru od Brna. Ruší se přeložka
nad židovským hřbitovem. Ruší se průjezd městem přes Tesařovo náměstí a ulici Krumlovskou. Tato trasa se nelogicky překládá na „jižní
obchvat“. Je zrušen vzdálený obchvat města, který je od sila mezi Ivančicemi a Oslavany nahrazen vnitroměstskou komunikací přes Letkovice
a Alexovice, přičemž i toto řešení tzv. „blízkého obchvatu“ je dlouhodobě, v horizontu desítek let, nerealizovatelné.
Závěrem lze říci, že v případě schválení předloženého návrhu územního plánu ve stávající podobě nedojde k žádnému řešení stávající neustále
se zhoršující dopravní situace ve městě. Veškeré potřebné dopravní stavby (komunikace nad židovským hřbitovem, křižovatka U tří kohoutů),
které by byl kraj schopen zafinancovat, by muselo provést a zaplatit město Ivančice ze svého rozpočtu. Zůstává otázka, proč je nutné okamžitě
schválit územní plán, o kterém víme, že je špatný?
Valenta Pavel

Dne 25. května 2008 v 17 hodin
bude slavnostně vysvěcena nově
zrekonstruovaná budova Orlovny
v Rakšicích. Všichni občané jsou
srdečně zváni. Po vysvěcení si pak
mohou prohlédnout nově opravené
prostory. Dovolte mi, abych k této
slavnostní příležitosti napsal pár
slov o naší organizaci a historii
rakšické Orlovny.
Orel je občanské sdružení,
křesťanská sportovní organizace.
Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny,
neklade si za cíl vychovávat
z mladých lidí a dětí mistry světa.
Našim cílem je věnovat se sportu,
který podporuje kladné vlastnosti
člověka - sportu, který je férový,
ohlíží se na soupeře i spoluhráče.
Celou svojí činností chce Orel
dávat sportu smysl. V současné
době má orelské sdružení 17 tisíc
členů, kteří jsou organizováni do
250 jednot. Orel působí na celém
území České republiky a celkem
ho tvoří 23 žup. Orelské sdružení
má za sebou více než 90-letou tradici. Během historie byl několikrát
zrušen (1939 fašisty a 1948 komunisty) a znovuobnoven (1945 a
1990). Členové Orla byli například
i parašutisté, kteří podnikli atentát
na Heydricha.
Orel jednota Rakšice byla založena již v roce 1931. Patří do
Sušilovy župy a v současné době
má cca 70 členů. Zpočátku fungovala pouze samotná organizace,
bez zázemí - ale již v roce 1934
se místní vedení Orla rozhodlo
za podpory především rakšických
obyvatel zbudovat svoji vlastní
Orlovnu. Samotná budova pak
byla postavena během jediného
roku (!) a to za velkého přispění
místních dobrovolníků. Tato budova se poté stala zázemím pro
celý další rozvoj místní orelské
organizace. Pořádali se zde sportovní cvičení a různé slavnosti,

CO ÚZEMNÍ PLÁN?

ale také se hrálo ochotnické divadlo. V roce 1939 byla Orlovna
zabrána Němci a Orlu byla vrácena zpět až po skončení II. světové
války. Bohužel však ne nadlouho.
V roce 1948 byla orelská organizace komunisty zrušena a budova
byla předána Sokolu.
Po roce 1990 byla obnovena činnost Orla na území České republiky, ale trvalo ještě dalších 9 let,
než byla obnovenému Orlu Rakšice vrácena budova Orlovny. To
představovalo především velkou

areálu. Cílem projektu bylo vytvořit sportovně-kulturní areál, který
by sloužil nejen naší jednotě, ale
i celému městu a širokému okolí.
Následovala ta nejdůležitější fáze,
a to získání finančních prostředků.
Tady patří nesmírný dík starostovi
Orla ČR a poslanci parlamentu ČR
p. Ladislavu Šustrovi, bez jehož
podpory bychom určitě nebyli
schopni realizovat tak rozsáhlou
investici. Partnery pro financování
projektu byli: Ústřední organizace
Orla ČR, MF, MŠMT, Město Mo-

dávku trpělivosti a odhodlání. Za
toto úsilí patří velký dík především
p. Františku Pavlíkovi a dalším 10
zakládajícím členům znovuobnovené rakšické organizace.
Vrácená budova Orlovny byla
ve velmi špatném technickém
stavu. Hrozilo dokonce zřícení
stropu, který se musel ihned
provizorně staticky zabezpečit a
bylo tedy nutné provést rozsáhlou
rekonstrukci. Samozřejmě to nebylo tak jednoduché. Začali jsme
zpracováním projektové dokumentace, jejíž autorkou byla ing.
arch. Kudrová, a rozdělili jsme
celou realizaci do jednotlivých etap
včetně vybudování sportovního

ravský Krumlov, Nadace ČEZ,
Jihomoravský kraj a také místní
sponzoři. Těmto všem patří naše
velké poděkování.
Se samotnou realizací se začalo v roce 2001, kdy se opravilo
již zcela nevyhovující sociální
zařízení, další rok pak proběhla
sanace základů v suterénu, celkové odvodnění a zbudování třech
šaten včetně sprch a WC. O dva
roky později se podařilo získat
prostředky na výstavbu víceúčelového hřiště a tenisového kurtu
s umělým povrchem a osvětlením. Dále jsme díky sponzorskému daru mohli vydláždit nádvoří,
postavit přístřešek pro muzikanty

a položit nový taneční parket.
V dalším roce následovala
dvorní přístavba s malým sálem
a restaurací. Poté byla zrealizována přestavba a nástavba vstupu
do budovy včetně rekonstrukce
střechy. Poslední dva roky se nám
podařilo budovu zcela dokončit
a opravit. Byl zrekonstruován sál,
provedlo se zateplení podhledů
a položení nové dřevěné podlahy.
Změnili jsme způsob vytápění
z teplovodního na teplovzdušné
a byla kompletně vyměněna elektroinstalace včetně osvětlení.
Následovalo zateplení budovy,
provedení nové fasády, zbudování
sauny, masáží a dalšího sociálního
zařízení. Poslední „třešničkou“ na
dortu pak byla realizace dětského
hřiště z dřevěných prvků za Orlovnou. Celková cena investic se za 7
let vyšplhala na téměř 15 milionů
korun, včetně sportovních hřišť.
V letošním roce jsme navíc
dostali příslib financování pro
„hokejbalové hřiště“ s mantinely,
které by mělo v zimě sloužit také
jako kluziště.
Myslím, že se podařilo něco,
čemu na začátku nevěřili ani ti
největší optimisté. Dnes tady
stojí krásný sportovně-kulturní
areál, který slouží nejen občanům
Moravského Krumlova, ale je
využíván i lidmi z širokého okolí,
a to od těch nejmenších až po ty
dříve narozené.
Na závěr dovolte, abych poděkoval i těm, kteří sice nejsou tak
vidět, ale bez jejichž úsilí a zapálení bychom všechno to, co se zde
podařilo, nikdy nedokázali. Jsou
to jednotliví členové Orla jednoty
Rakšice včetně samotného výboru.
I těm patří velký dík.
„Naší“ nově opravené Orlovně
pak přeji co nejvíce spokojených
návštěvníků.
Kocanda Vlastimil
starosta Orla jednoty Rakšice

Brno, a.s., Brněnská 1027
Rosice u Brna
přijme ihned do HPP pracovníky na pozice:

OBSLUHA PÁLÍCÍCH A OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
(manuálních i CNC)

Máme nové a moderní lasery, plazmu, autogen,
ohraňovací lisy, frézky, soustruhy.
Jste vyučen jako zámečník (nebo kovoobraběč)?
Vyznáte se ve výkresové dokumentaci?

Přijmeme do HPP nebo na ŽL
zručnou kadeřnici a modelářku
nehtů příjemného
vzhledu a vystupování

Pak vám nabízíme: zaškolení včetně programování, stálou práci a nadprůměrný
výdělek, možnost postupu na pozici vedoucího směny nebo programátora CNC.
Praxe v oboru (včetně programování CNC strojů) výhodou.
Dle potřeby zajišťujeme a hradíme ubytování.
ZAUJALI JSME VÁS? TAK NÁS KONTAKTUJTE:
email: gollnerova@impactbrno.cz, tel.: 546 422 022, 737 288 265

B&T METAL

pobočka Znojmo, Sokolská 39, tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25 (budova Centrum bydlení), tel./fax: 568 423 764

www.plastovaoknafinstral.cz

spol. s r.o.

Areál Knížecí les ev. č. 01, Ivančice (bývalá kasárna Neslovice)
IČO: 269 32 423; DIČ: CZ26932423
www.btmetal.cz

»
»
»
»

KOVOŠROT

Výkup barevných kovů, kovového odpadu
Zprostředkování likvidace autovraků
Nejlepší výkupní ceny na trhu
Platby v hotovosti

ocel plech 5,70 Kč/kg • ocel těžká 6,50 Kč/kg
kupol, rozm. do 40x40 cm 7,30 Kč/kg • litina 6,50 Kč/kg
tel./fax: 546 413 335 • mobil: 605 219 039, e-mail: info@btmetal.cz
Provozní doba: Po-Pá 700 - 1530
So 800 - 1200
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Zeptali jsme se: Mgr. Květoslavy Bílové, ředitelky ZŠ v Jezeřanech-Maršovicích
Paní ředitelko, představíte
nám Vaši školu?
Naše Základní a Mateřská
škola, Jezeřany - Maršovice
se nachází v krásném tichém
parkovém areálu mimo hlavní
komunikaci obce. Je to škola malotřídní se dvěma třídami a pěti
ročníky, které se většinou spojují
podle počtu žáků v jednotlivých
ročnících. V tomto školním roce
máme spojený 1. a 5.ročník a 2.,
3. a 4. ročník. Celkem je na škole
27 žáků, což je zatím nejméně v
novodobé historii školy od roku
1991 a počet půjde, bohužel, ještě malinko dolů. Součástí areálu
je i budova mateřské školy, kde je
zapsáno 21 dětí, a školní jídelna,
která vaří i pro cizí strávníky.
Škola má celkem 4 pedagogické
a 4 provozní zaměstnankyně.
Kromě jedné paní učitelky, která
dojíždí z Moravského Krumlova,
jsou všechny místní.
Jak hodnotíte celkovou situaci,
stav školy v posledních pár letech?
Samozřejmě, že s úbytkem
žáků se objevují i menší problémy v organizaci a provozu školy.
Již druhým rokem se pro malý
počet zapsaných žáků neotevřelo
oddělení školní družiny a ubývá i
financí, o kterých se zmíním ještě
dále. Přesto ale za 17 let školy,
kdy byla dříve vybavena pouze
školním nábytkem a tabulemi, má
dnes moderní vybavení. V každé
ze dvou tříd školy je piano nebo
varhany, obě jsou vybaveny 4
počítači s připojením na internet
a spoustou výukových programů,
využíváme i třetí třídu, která
slouží jako výtvarný a pracovní
ateliér. Velice bychom chtěli interaktivní tabule, ale zatím nám
toto vybavení finance neumožní.
Co nás ještě moc mrzí je to, že
nemáme tělocvičnu. Cvičíme

na chodbě školy, kde je činnost
tělesné výchovy velice omezena
z důvodu bezpečnosti žáků. Přesto ve sportu dosahujeme pěkných
výsledků.
Nehrozí škole zánik? Co je
v následujícím období prioritní?
Na vesnici se rozvíjí nová
bytová výstavba, mladí lidé zde
chtějí zůstávat, což je dobře. A
i když demografický vývoj nevypadá zatím příliš optimisticky,
doufáme, že se nám školu podaří
udržet alespoň s takto nízkým počtem žáků. Na druhé straně však
někteří rodiče dávají své dítě do
velké školy ve městě, mají určité
výhrady ke škole, ale takové situace se prostě stávají. Velké školy
mohou nabízet více aktivit, protože mají více pracovníků a možností. Ty malé ale určitě mají své
domácí kouzlo a je na rodičích, co
pro svého prvňáčka zvolí.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru nejvíce školu tíží?
Začínáme se potýkat s finančními problémy, které jsou dány
normativním přídělem na žáka
a každý úbytek žáků, byť minimální, velice pociťujeme jak z pozice odměňování pedagogických
pracovníků, kteří pracují s dětmi
i ve volném čase, tak i co se týče
peněz na vybavení školy dalšími
pomůckami a výpočetní technikou. Další věcí, která nás tíží,
jsou bezpečnostní předpisy pro
převoz žáků v osobních autech.
Dříve jsme vozili žáky na soutěže vlastními auty. Při dnešních
předpisech už to nebude možné
a veřejnou dopravou z naší obce
je to velice problematické. Dále
překonáváme problémy jako
všechny malotřídní školy. Velmi
těžké je suplování v tak malém
počtu pedagogických pracovníků, je mnoho úkolů na jednoho

pedagoga, nadúvazkové hodiny
a mnoho další administrativní
práce, která zatěžuje jejich práci.
V neposlední řadě je to také v poslední době ne příliš povzbudivá
medializace školství a s ní spojený vztah rodičů ke škole.
A co rodiče Vašich žáků?
Dle potřeby, minimálně však
2x do roka se konají třídní schůzky, kde řešíme společné problémy a rodiče se mohou informovat
o prospěchu a chování svých
dětí. Mimo tyto schůzky mohou
rodiče kdykoliv po telefonické
domluvě přijít do školy a společně problémy řešit. Někteří rodiče, hlavně však členové Rady
školy, pomáhají při pořádání
mimoškolních akcí a rádi je také
navštěvují společně se svými
dětmi. Zatím se nám nedaří získat rodiče nebo ostatní občany
k mimoškolní práci s dětmi.
A co Vaši žáci, jsou spokojeni?
Na to byste se museli zeptat
jich samotných. Z evaluačního
dotazníku, který rodiče a žáci
vyplňovali na konci minulého
školního roku, ale vyplynulo, že
velká většina žáků je ve škole
spokojena, nebojí se, prostředí
školy se jim líbí a cítí se tu dobře.
Dotazník bude vyvěšen na webových stránkách školy. Samozřejmě se vždycky najdou i takoví,
kteří mají názor jiný. Ale byla
jich opravdu malá část.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
Na škole pracují 4 zájmové
kroužky. Dva kroužky počítačů,
sportovní hry a břišní tance, které
jsou vedeny pod DDM Miroslav
a Moravský Krumlov. Kroužky
počítačů a sportovní hry vedou
paní učitelky, kroužek břišních
tanců studentka gymnázia. ZUŠ
v Miroslavi také u nás ve škole

jednou týdně zabezpečuje výuku
hry na hudební nástroje. Kromě
nahodilých akcí pořádáme každoročně společně s Obecním úřadem Jezeřany - Maršovice vítání
malých občánků obce do života,
v listopadu ,, Slavnosti světel“
s posezením u táboráku i s rodiči, tradiční vánoční besídky pro
rodiče i veřejnost, ,,Živý betlém“
na obci, reprezentační ples školy
a dětský karneval, který každoročně zahajují žáci naší školy polonézou a mazurkou. Před Velikonocemi pořádáme sportovní turnaj
ve vybíjené, přehazované, florbalu
a stolním tenisu. Na ,,Den matek“
připravujeme vystoupení a spolu s
obcí ,,Den dětí“. Každoročně se
o posledním víkendu děti sejdou
na kopci ,,Sobotka“ , kde pro ně
místní myslivecké sdružení ve
spolupráci se školou pořádá soutěžní odpoledne s tematikou ochrany přírody a životního prostředí.
Spolupracujete i s jinými školami v regionu?
Bez spolupráce s ostatními
školami by to snad ani nešlo.
Nejvíce spolupracujeme se ZŠ
Loděnice, kam odchází většina
našich žáků. Ta pořádá pro naše
žáky společné dny se soutěžemi s
protidrogovou tematikou, s tematikou ochrany životního prostředí
a my na oplátku pro ně pořádáme
sportovní miniolympiádu u nás
ve škole. Dále spolupracujeme
s dalšími malotřídkami hlavně
v oblasti sportu
Jaké konkrétně máte výsledky?
Z pěti ročníků atletické olympiády malotřídních škol jsme ve
čtyřech ročnících zvítězili a jednou jsme byli druzí. Jsme držiteli
putovního poháru tří vítězství za
sebou a máme v držení pohár za
další první místo, který budeme
letos obhajovat. Jako vítězové

budeme letošní ročník pořádat a
to 17. června na hřišti TJ Jezeřany - Maršovice. Žákyně naší školy Lucie Bindzarová je členkou
atletického oddílu v Moravském
Krumlově a získává přední místa už i na krajských soutěžích.
Naši žáci jsou členy žákovského
fotbalového družstva TJ Jezeřany
- Maršovice a dosahují stabilně
velmi dobrých výsledků.
Kromě zmiňovaných sportovních soutěží se naši žáci
zúčastňují i soutěží výtvarných,
pěveckých a matematických. V
té výtvarné dosáhli velice pěkných úspěchů a v celostátní soutěži vyhráli televizor a video.
Vychází vám obecní úřad jako
zřizovatel vstříc a v čem?
S obecním úřadem jako zřizovatelem školy vycházíme a spolupracujeme velice dobře. Obec

Pro turisty v příštím roce
/Mohelno/ Retenční nádrž Kočičák u Mohelna je hotova. Čeká ji jen
kolaudace a napouštění. Jde o sypanou hráz s betonovou propustí. Po
napuštění by mělo vzniknout jezero o rozloze 6 hektarů. „Vodní nádrž
Kočičák byla postavena z grantů Evropské unie. Dokončují se poslední
terénní a sadové úpravy. Už jsme požádali o termín kolaudace a souhlas s napouštěním, který by měl být znám do čtrnácti dní. Přehrada
se bude napouštět třičtvrtě roku, takže pro turistiku je to záležitost až
na příští rok,“ vysvětlil starosta Mohelna Jiří Kostelník.
/jak/

„Templářská“ otevřena

/Oslavany/ Prvního května proběhlo v Oslavanech tradiční Odemykání Templářské cyklostezky. Bohužel noční a ranní déšť ovlivnil
účast, ale i tak se na startu prezentovalo 85 cyklistů, kteří po slavnostním zahájení místostarostou Oslavan za přítomnosti zástupce ČEZ,
který je generálním partnerem cyklostezek na jihozápadním Brněnsku,
vyjeli společně na trasu dlouhou 39 km. „Na čele pelotonu byl zpočátku již tradiční účastník Michal Měcháček, který absolvoval celou trasu
na jednokolce. Ještě hodinu po startu přijížděli další cyklisté, kteří vyjeli na trať nezaregistrovaní, takže na jarní projížďku krásnou přírodou
v údolí Oslavy a Jihlavy jich vyjela více než stovka,“ informoval Miloš
Musil místostarosta Oslavan. K dobré náladě na oslavanském zámku
vyhrávala skupina Wokno a o občerstvení nebyla nouze ani v táboře
pod Templštýnem, ani v Oslavanech.
/jak/

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE • OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ,
SCHODIŠŤ • OBKLADY KUCH. LINEK • VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU

AKCE

zámková dlažba „cihlička“
10x20x6 cm

190 Kč/m

2

platí do konce května,
Provozovna Moravský Krumlov
nebo do vyprodání zásob
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
Ø
Ø
Ø
Ø

Věk 18 - 75 let
Pro zaměstnance, důchodce, matky na MD
OSVČ i začínající, i s 0,- na daňovém přiznání
Od 10 000,- do 500 000,- Kč (př. 200 000,- za 3 600,- Kč/měs., RPSN 13,22%)

HYPOTÉKY
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bez prokazování příjmů peníze v hotovosti
Americká hypotéka
Klasická hypotéka - nákup RD, bytu, výstavba, rekonstrukce
Konsolidace, přeúvěrování
I pro problémové klienty
Po vzájemné dohodě sepsání úvěru u vás.

Adresa : Horní náměstí 10, Znojmo, Obchodní pasáž Duky
Pracovní doba: Po-Pá 8-17 hod.
tel./fax: 515 222 893, mobil: 731 176 010, e-mail: rudolf.herzig@seznam.cz

zabezpečuje provoz školy a snaží
se, v rámci možností, vyhovět
všem požadavkům školy. Každým
rokem se odstraňují nedostatky
po stránce hygieny a bezpečnosti,
každým rokem se snažíme vylepšit prostředí obou budov i okolí.
Všechno ale nejde naráz. Škola
naopak pomáhá obci při kulturních a společenských akcích a pomáhá tak udržovat prestiž obce.
Je možné získat informace
o Vaší činnosti?
Od 1. května 2008 se rozběhly nové webové stránky obce
www.jezerany-marsovice.cz ve kterých má své místo i naše škola
v sekci veřejné instituce. Tam se
můžete dozvědět o historii naší
školy, o organizaci a zaměstnancích a také se průběžně informovat o dění ve škole.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275
tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791
www.holyagro.znojemsko.com
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Muzeum průmyslových
železnic zahájilo sezónu
V sobotu 10. května se v areálu Důl Jindřich u Zbýšova konal letos
první den otevřených dveří Muzea průmyslových železnic (MPŽ).
Návštěvníci, kterých do areálu v průběhu dne přišlo téměř 700, se
mohli projet úzkorozchodnými vlaky taženými parní nebo motorovými
lokomotivami. Zájemci si dále mohli prohlédnou vystavené historické
lokomotivy a vozy, mezi nimi i zvlášť ceněnou elektrickou lokomotivu
Siemens z roku 1905 a parní lokomotivu typu R III c vyrobenou roku
1919 u Breidfeld a Daněk ( později ČKD ) Blansko pro polní dráhy
rakouského ministerstva války. Den otevřených dveří navštívila i početná skupina hostů z Itálie a Lotyšska.

foto: Jan Petrás

Jelikož je prioritou budování vlastního muzea, jezdí zatím úzkorozchodné vlaky od areálu Důl Jindřich pouze na části přestavěné
trati v délce 300 m. Do letošního srpna ale plánujeme prodloužení trati
o dalších 300 m směrem k obci Babice. Muzeum i oprava železniční
trati mezi obcí Zastávka u Brna a městem Zbýšov jsou členy a příznivci MPŽ realizovány za podpory Jihomoravského kraje, Skupiny ČEZ,
města Zbýšov, obcí Babice a Zastávka u Brna.
Rád bych čtenáře Zrcadla pozval na další dny otevřených dveří, které
se budou konat ve dnech 7. 6., 5. 7., 6. 7., 9. 8, 6. 9. a 27. 9. vždy
od 10:00 do 18:00 hod. Bližší informace také naleznete na www.mpz.cz
a na stránkách www.zrcadlo.info. Jan Procházka, předsedseda MPŽ
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II. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu
Uplynulý víkend vyplnily Krumlovské slavnosti hudby, zpěvu a
tance, které pořádalo město ve
spolupráci s občanským sdružením
POSPOLU Moravský Krumlov,
Domem dětí a mládeže a místními
i okolními školami.
Program zahájili již v pátek 9. 5.
v 10.00 hodin studenti krojovaným
průvodem s hudbou na náměstí TGM,
kde se bavili ve vlastním aranžmá
na téma „Poslední zvonění“.
V bohatém hlavním programu,
který začal v sobotu 10. května
v 8.00 hodin ráno průvodem
s hudbou, mažoretkami a kočáry
s dvojspřežími od radnice na
náměstí T. G. Masaryka, vystoupilo přes 300 dětí. O program se
postarali Broučci z MŠ Palackého, sbor Sluníčko z MŠ Husova,
Motýlci, KlubÁček a 4.b Country
tanec ze ZŠ Ivančická, soubor
Krumlováček ze ZŠ Klášterní,
ZŠ Dolní Dubňany s mažoretkami
a několika dalšími vstupy, Aerobic
Team, Jawahir a Juggling Power
Domu dětí a mládeže Moravský
Krumlov a jazzový soubor ZUŠ
Moravský Krumlov. Diváci mohli
dále zhlédnout vystoupení skupiny Zuzana Country ze Znojma
a skupinu historického šermu ze
Zbýšova. S promenádním koncertem se přidala Naše kapela pana
Kristiána. Nečekaným překvapením pro malé i velké byl polední
příjezd velké skupiny motorkářů
Moravia Harley Davidson klubu
na originálních strojích. Do pochodu a k poslechu včetně velkého koncertu zahrál 50-ti členný
dechový orchestr ZUŠ Vratimov.
Program uzavřeli od 17 do 18.30
hodin legendární Paroháči ze Znojma, od nichž se lidem ani nechtělo odcházet. Celodenní program
dokonale a s grácií moderovala
paní Mgr. Hana Štěpánová.
Čestnými hosty slavností byli

náměstek hejtmana JMK Ing.
Milan Venclík, starosta obce Únanov Ing. Vojtěch Fabík, náměstek
ředitele SÚS JMK Ing. Alois
Vybíral, předsedkyně OROS a
KROS školských odborů Mgr. Růžena Šalomonová, ředitel SOŠO
a SOUŘ Ing. Jiří Psota a předseda
Školské rady jmenované školy pan
Jiří Brauner.
Součástí slavností byl trh lidových řemesel na náměstí s ukázkami výroby tradičních předmětů
a bohaté občerstvení. Výborným
nápadem se ukázala instalace
laviček pro cca 100 diváků, které
zajistily divácký komfort a byly
celý den plně využity.
Sponzorsky se podíleli město,
Střední odborná škola obchodní
a Střední odborné učiliště řemesel, firmy Pavetex, OSP, Pekárna
Ivanka, Saint-Gobain Vertex,
Jednota, lékárna Paracelsus, hotel
Epopej, Květiny Minářová, Ski
Turist Sport, Jiří Nesvačil a Jaroslav Vlasák. Největším sponzorem však byl sv. Petr, který seslal
exkluzivní počasí.
Letošní slavnosti beze zbytku
splnily základní myšlenku, která
jim byla dána do vínku při jejich
vzniku: děti již od mateřské školy
vědí, že jejich mimoškolní aktivita
má smysl. Výsledky své „práce
navíc“ mohou ukázat rodičům a
veřejnosti. To většinu z nich motivuje do budoucna a je zárukou
jejich zdravého vývoje.
Protagonistům, sponzorům i
organizátorům patří velký dík, bez
jejich nadšené práce by se taková
úspěšná akce nedala uspořádat.
Zvláštní poděkování patří také
SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, Technické a zahradní správě
města Moravský Krumlov, firmě
Ing. Jaroslav Ptáček Elektro a panu
Brezovskému z E.ON OPDs Moravský Krumlov.
/mok/

foto: J. Kristián

Školní akademie gymnázia
V pátek 25.dubna zaplnili studenti a profesoři krumlovského gymnázia
zdejší kinosál do posledního místa. Ten den měla premiéru školní akademie. Nejprve pan ředitel A.Třetina přivítal všechny přítomné a poděkoval
paní profesorce B.Houžvové, která byla její organizátorkou již po sedmnácté. Pak se na pódiu postupně představily téměř všechny třídy.
Celou akademii dokonale uváděli Olda Bukal, Ondřej Vrána, Tonda
Kökény a Martin Sojka. Inspirovali se hrami divadla Járy Cimrmana
a kdyby představení viděli pánové Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak,
určitě by se také bavili.
Letošní nováčci - primáni se pochlubili Smetanovou Prodanou nevěstou, samozřejmě provedenou podle představ mistra Cimrmana. Sekunda
nastoupila v hábitu jeptišek a vážnou píseň přeměnil liptovský velikán
Cimrman, alias Petr Vančura ve svižný tanec. Chlapci z tercie zase
okouzlili diváky ukázkou z baletu Labutí jezero a ani moderní tanec
skupiny Silver stars neměl chybu. Zazněla i „oskarová“ píseň Falling
slowly v podání Honzy Fice a Nikol Dvořákové, která „dostala“ i Cimrmana. Nechybělo ani vědecké téma, svou představu o vzniku života na
Zemi představila Jarka Hladíková z kvarty, přednáškou o motorech studenty velmi zaujal Olda Bukal z oktávy. S úspěchem byla uvedena nová
dvacetisekundová divadelní hra studentů septimy nazvaná „ Tři minuty
ve tmě“. Velký potlesk sklidily pohádky. Nejprve Pták Pták se studenty
4.A, později Mrazík, zahraný s obrovským nasazením třídou 1.A. Závěrečným bonbónkem bylo vystoupení Zdeňky Slámové a Jirky Voldána.
Jejich taneční kreace byla odměněna bouřlivým potleskem.
Zkrátka, celá akademie se náramně vydařila. Na všech účinkujících
bylo vidět, že je vystupování velmi baví a diváci jim také náležitě poděkovali. Pro veřejnost se Akademie „hrála“ v pátek 9.5. V kinosále
opět nezůstalo volné místo a kdo gymnazisty neviděl, může opravdu jen
litovat.
Mgr. Eva Šlapanská, Gymnázium Moravský Krumlov

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

RD Ivančice, poblíž náměstí,
určený k rekonstrukci nebo jako
stavební pozemek. Celková
plocha 388 m2, veškeré IS.
Cena: 740 tis. Kč
splátka od 2.290 Kč/měs.

Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:str

Mistr

Požadujeme:
Náplň práce:

vzdělání tech. směru výhodou, znalost práce na PC, odpovědnost
obsluha technologické linky na výrobu nerezových vlnovců

Požadujeme:

min. SŠ technického směru, organizační schopnosti, samostatnost,
časová flexibilita, znalost práce na PC, odpovědnost, AJ/NJ výhodou,
nutná znalost strojírenského oboru
technologický dohled a vedení několika výrobních linek na výrobu
nerezových vlnovců

Náplň práce:

Technolog

Technik - konstruktér

Požadujeme:

SŠ nebo VŠ technického směru, znalost práce na PC, MS Office (Excel),
kreslení v AUTOCAD (2D), SOLID EDGE, AJ nebo NJ výhodou

NABÍZÍME:

zázemí stabilní společnosti, dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
možnost okamžitého nástupu, možnost odborného růstu a osobního
rozvoje, odpovídající platové ohodnocení

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

Chata 2+1+veranda Kralice/Osl.,
ZP 57 m2, oploc. poz. 885 m2,
IS: el. 220 V, plyn, vlastní studna,
suché WC, garáž, vhodné i jako
stavební pozemek.
Cena: 630 tis. Kč vč. vybavení

splátka od 1.982 Kč/měs.

Pěkný RD 2+1 s předzahrádkou
v obci Lukovany, zast. pl. 341 m2,
část. podskl., hospod. přístavky,
v dobrém technickém stavu.
Cena: 1,25 mil. Kč
splátka od 3.944 Kč/měs.

Pronájem pěkné
garáže v Ivančicích
lokalita Malovansko,
zděná, řadová,
možnost napojení el.
Garáž má výkyvná
vrata a je ve velmi
dobrém stavu.
Cena: 700 Kč/měs.

Staveb. pozemek v lok. Budkovice,
rovina, oplocený, výměra 700 m2,
šířka 10 m, nyní využíván jako
zahrada s chatou o ZP 36 m2, IS
na hranici pozemku.

Stavební pozemek k výstavbě
chaty v Ivančicích, lok. Dejmaly,
o výměře 968 m2, šířka 9,5 m.
Na pozemku 2 sklepy a horní
základ. deska o ZP 16 m2. IS: el.
220/380 V, možnost studny.
Cena 195 tis. Kč

Pozemek na výstavbu řadové
garáže o výměře 22 m2 v Ivančicích, lokalita Za hřbitovem.

RD s restaurací Tavíkovice s byt.
jednotkou 3+1, restaurací cca
120 míst, zastavěná plocha
obou objektů 820 m2, zahrada
705 m2, vše dle norem EU.
Cena: 1,99 mil. Kč

Cena 360 tis. Kč
splátka od 1.194 Kč/měs.

Cena 37.000 Kč
vč. DPH
a provize
splátka
od 2.311 Kč/měs.

splátka od 6.201 Kč/měs.

HLEDÁME

NABÍDNĚTE

HLEDÁME

HLEDÁME

pro
naše klienty
stavební pozemek
o výměře
minimálně
400 m2 v blízkosti
obce Ivančice.

k prodeji byt
nebo RD 1-3+1
určený
i k rekonstrukci
v lokalitě Ivančice
a okolí, není však
podmínkou.

pro naše
evidované klienty
byty v OV/DB
o velikostech
1-3+1
v Ivančicích
a blízkém okolí.

pro klienta RD
minimálně 2+1
v obci Ivančice,
nejlépe
se zahradou,
ale není
podmínkou.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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Z regionální kuchyně Soubor Rouchováček oslavil kulaté narozeniny
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Chřest jako ivančická pochoutka
O chřestu jako výborné surovině k přípravě jídel jsme již v naší
rubrice psali. Přejděme proto rovnou k receptům…
/mask/

Smažený chřest

Co budeme potřebovat: 16 výhonků chřestu, sůl, 2 vejce, asi 80 g
strouhanky, 60 g strouhaného sýra, mletý černý pepř, list sekané petrželky,
olej na smažení.
Postup: Výhonky chřestu oloupeme pomocí škrabky, zbavíme je
dřevnatých konců. Vložíme do hrnce s osolenou vroucí vodou s trochou
citrónové šťávy a asi 3 minuty je vaříme. Poté je z hrnce opatrně vyjmeme,
opláchneme pod studenou vodou a na sítku necháme okapat. Vejce rozklepneme do misky, osolíme a pečlivě rozšleháme. Přimícháme k nim domácí strouhanku, jemně strouhaný sýr a co nejjemněji usekanou petrželku.
Těstíčko podle chuti opepříme čerstvě umletým pepřem, případně osolíme.
Na pánvi rozehřejeme tuk. Jednotlivé chřestové výhonky obalíme v těstíčku a ihned vložíme na pánev. Ze všech stran je opečeme do zlatavé barvy,
tak, aby sýr nezhnědl. Podáváme s bílým pečivem a čerstvou zeleninou.

Zapečené vepřové plátky s chřestem

Co budeme potřebovat: 1 kg bílého chřestu, 3 rajčata, lžíci oleje, 200 g
tvrdého sýra, 4 vepřové řízky, lžíci másla, sůl, pepř, bazalkovou pastu.
Postup: Chřest omyjeme, oloupeme a odkrojíme z něj dřevnaté konce.
Poté ho vaříme 12 minut v osolené vodě. Rajčata omyjeme a spolu se sýrem nakrájíme na plátky. Chřest slijeme, necháme okapat a stonky překrojíme napůl. Troubu rozehřejeme na 200° C. Řízky osušíme, okraj několikrát
nakrojíme a prudce opečeme na 1 lžíci oleje a l lžíci másla. Osolíme,
opepříme, vložíme je do vymaštěné zapékací mísy a potřeme bazalkovým
pestem. Obložíme rajčaty a chřestem a pokryjeme sýrem. V předehřáté
troubě zapečeme 8-10 minut.

Krémová chřestová polévka II.

Co budeme potřebovat: 2 plátky toustového chleba, svazek pažitky,
500g chřestu, kůru z pomeranče, lžíci cukru, sůl, lžíci másla, l vejce, pepř,
2 lžíce oleje, 200 ml smetany, lžíci mouky.
Postup: Odkrojíme kůrku s trastového chleba, vnitřek nastrouháme.
Opláchneme půl svazečku pažitky a nakrájíme najemno. Opláchneme
chřest, oloupeme a odstraníme dřevnaté konce, zbytek nakrájíme na kousky,
které dáme do 1 l vody spolu s pomerančovou kůrou, cukrem a solí a vaříme 10 minut. Přecedíme tekutinu uschováme a dále ji asi 10 minut vaříme
s nakrájeným chřestem a l lžíci másla. Trastový chleba, pažitku, vejce, sůl
a pepř smícháme a vytvoříme 12 placiček. Ty osmažíme z obou stran na tuku
dozlatova a uschováme v teple. Z polévky vyjmeme špičky chřestu, zbytek
rozmixujeme. Přidáme smetanu, zasypeme moukou, povaříme a dochutíme. Porce polévky podáváme s placičkami, případně posypeme pažitkou.

Domácí těstoviny s chřestem

Co budeme potřebovat: 6 zelených nožek chřestu, 120 g cukrového
hrášku, 2 mrkve, 250 g rajčat, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce másla,
2 stroužky česneku, šťáva z 1⁄2 citronu, mletý barevný pepř, sůl, 500 g těstovin, 50 g tvrdého sýra, čerstvý kerblík nebo petrželku na ozdobu.
Postup: Chřest opláchneme a pečlivě oloupeme, odřízneme dřevnaté konce a výhonky rozkrájíme na stejně dlouhé špalíčky. Lusky cukrového hrášku
omyjeme pod tekoucí vodou a překrojíme. Mrkev očistíme a nakrájíme
na tenké nudličky. Rajčata omyjeme a rozpůlíme. Na pánvi se silnějším
dnem rozehřejeme olivový olej s máslem, přidáme připravenou zeleninu a za
stálého míchání přibližně 6-8 minut restujeme. Česnek oloupeme a prolisujeme přímo do pánve. Ochutíme trochou čerstvě vymačkané citrónové šťávy,
podle chuti opepříme mletým barevným pepřem a osolíme. Uvařené těstoviny scedíme a v pánvi smícháme s orestovanou zeleninou. Směs rozdělíme
na jednotlivé talíře, posypeme nastrouhaným sýrem a ozdobíme lístky čerstvých bylinek.
Recepty dodala Radka Čeperová z Ivančic.

/Rouchovany/ V Rouchovanech
se slavilo. Své třicátiny tu oslavil
dětský folklorní soubor Rouchováček, který vznikl v roce 1978. Své
narozeniny oslavil - jak jinak než
vystoupením. Pro své příznivce
si soubor připravil komponované
pásmo písní, tanců a říkadel s názvem Rok na Podhorácku.
„Soubor se za celou dobu svého fungování účastnil celé řady
kulturních i společenských akcí.
Každým rokem se zapojuje tancem do oslav Václavských hodů.
V minulosti vystupoval při vítání
občánků v Rouchovanech. Poprvé

soubor vystupoval na Horáckých
slavnostech v Cikháji, kam přijel
se Smrtolkou. Tehdy již soubor
čítal kolem 40 dětí. Dále se soubor prezentoval na řadě okresních
soutěžních přehlídkách folklorních
souborů, vystupoval dokonce
na slavnostech ve Strážnici. Svá
pásma předvedl také v Třebíči na
Bramborobraní, na Letnicových
slavnostech v Moravských Budějovicích, v Moravském Krumlově
a okolí Rouchovan,“ informovala
vedoucí souboru Vlasta Žákovská.
Soubor má vlastní hudební doprovod, ale nebylo vždy snadné

Studijní cesta pedagogů
na ZŠ Dolní Dubňany
Jedním z nabízených seminářů
brněnského Střediska služeb školám byla Studijní cesta na MŠ a ZŠ.
Ta se uskutečnila 28. dubna 2008.
Účastníky přijala Základní škola
a Mateřská škola Dolní Dubňany,
kterou řídí PaedDr. Zdeňka Procházková. Účastníkům semináře
bylo umožněno hospitovat ve
dvou vyučovacích hodinách. Mohli zhlédnout hodinu matematiky,
vlastivědy a čtení.
Aby škola byla dobrou školou,
musí vyučující tvořit tým, ve kterém
je prioritou spolupráce ve všech oblastech. Hodiny, které jsme zhlédli,
byly toho viditelným důkazem.
Obsahovaly všechno, co je zakotveno v ŠVP. Nové metody a formy
práce, hodnocení a sebehodnocení,
požadované kompetence.
Znalosti žáků i čtenářské dovednosti (čtení s porozuměním) nás
překvapily již u žáků nejnižších
ročníků. Prvky dramatické výchovy působily přirozeně, znamenaly
prožitek, který je pro zapamatování a využití získaných vědomostí a
dovedností napříč spektrem všech
předmětů často rozhodující. Domácí úkol z vlastivědy využíval
přirozené lidské zvídavosti ověřit
si, zda je žák ve svých názorech,
odhadech, domněnkách a úvahách
úspěšný. Výklad byl ve všech hodinách minimalizován na nejmenší
možnou míru. Vhodně kladené
otázky využívaly znalostí a zkušeností žáků. Vyučující jen doplnily,
či uspořádaly znalosti a dovednosti tak, aby byl naplněn cíl hodiny
nebo tématického celku.
Žáci 2. ročníku dokázali v prů-

běhu 15 minut napsat vlastní
příběh o kosích bratrech. Ukázali
bohatost slovní zásoby, používali
i formu dialogu, každý příběh byl
smysluplný, nechyběla fantazie.
Po hospitacích následoval dialog
k vyučovacím hodinám, realizaci
ŠVP, ukázky žákovských portfolií
i dalších materiálů. Hovořilo se o
mimoškolních aktivitách a zhlédli
jsme i jejich ukázky. V oblasti
mimoškolních zájmových aktivit
doporučovala PaedDr. Procházková spolupráci s rodiči. V tomto
směru je škola školou komunitní
a využívá každé možnosti, jak se
prezentovat na veřejnosti a jak získat rodiče pro dobrou spolupráci.
Ředitelka školy upřednostňuje
vzdělávání pedagogů. Setkala jsem
se s jejími kolegyněmi již na několika seminářích. Ale nejen to, škola
se stává i zázemím pro setkávání
pedagogů širokého i vzdáleného
okolí. Dvakrát do roka se jich tu
sejde až 90, aby využili možnosti
setkání s lektory, kolegy a ověřili si, zda jdou správnou cestou,
vyměnili si dobré a nové, prací
ověřené zkušenosti. Myšlenka, že
ten, kdo chce vzdělávat, musí sám
neustále pracovat na svém odborném rozvoji, zde byla viditelná a
hmatatelná na tom, co jsme zhlédli
i v tom, co bylo obsahem diskuse.
Škola si zaslouží poděkování, neboť přijmout ve svých hodinách
kolegy učitele není v současné
době příliš obvyklé.
Anna Skoupá, Středisko služeb
školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, pobočka Blansko

muzikanty zajistit. Po mnoho roků
soubor doprovázela také cimbálová muzika Mája ze Znojma.
V současné době pracuje soubor
při Základní a mateřské škole
T.G. Masaryka v Rouchovanech.
Soubor čerpá náměty z tradic Rouchovan a jejich okolí.
„Rádi bychom v budoucnu navázali spolupráci se zahraničním
folklorním souborem, abychom
mohli svá vystoupení prezentovat
i mimo republiku. Dětem je třeba
ukázat smysl této práce, protože
v nynější době jsou na prvních

místech moderní tance, disco
tance, břišní tance, hip-hop, ale
pro folklór se děti získávají velice
těžko, zvláště chlapci. V souboru
je jich totiž pouze 16. Přesto ale
máme dobré zázemí jak ve škole,
tak i v obci. Škola a Obecní úřad
v Rouchovanech nám zajišťují finanční podporu, bez které by soubor nemohl pracovat. Spolehnout
se můžeme i na ostatní členy učitelského sboru, kteří vydatně pomáhají při větších akcích, jakou je
i naše oslava 30. výročí založení,“
doplnila Vlasta Žákovská.
/jak/

PLÁN CHOVATELSKÝCH AKCÍ
• 17.5. - 18.5. - Prštice zámek, místní výstava králíků, drůbeže
a holubů. Otevřeno od 13.00 hod. • 31.5. - 1.6. - Suchohrdly u Mir.
chovatelský areál, místní výstava králíků, drůbeže a holubů. Bohaté
občerstvení. Otevřeno od 12.00 hod. • 7.6. - 8.6. - Prosiměřice
chovatelský areál, místní výstava králíků, drůbeže, holubů a velmi
pěkná expozice exotů, bohatá nabídka občerstvení. Otevřeno
od 13.00 hod. • 14.6. - 15.6. - Skalice, místní výstava drobného
zvířectva Otevřeno od 13.00 hodin

Měsíční houpačka,
mateřské školy a plenky
Jak to jde dohromady? Inu, byla jedna lesní víla a ta vyprávěla dětem
příběh o svém přátelství s holčičkou Julinkou …
Ve dnech 24. a 25. dubna uspořádalo rodinné centrum Měsíční Houpačka ve svých prostorách besedu s pohádkou pro děti z MŠ Na Úvoze
a MŠ Chřestová na téma pratelných látkových plen. Akce se konala
u příležitosti mezinárodní osvětové kampaně Týden opravdových plen,
která se v České republice konala letos již podruhé, a to v týdnu od 21.
do 27. dubna. Holčičky a paní učitelky byly uvítány hrou na kytaru
a písničkou o Zemi, děvčátka si prohlédla plenky, naučila se proč je
důležité používat látkové pleny z přírodních materiálů, přebalila panenky a každá nakreslila krásný obrázek spokojeného miminka. Všichni
odcházeli rozradostnění, zpívajíce písničku o tom, že látkovky jsou bezva, kterou se na závěr naučili.
… a lesní víla se radovala, že až se z holčiček stanou opravdové
maminky, zabalí svá miminka do bavlnky.
/MH/

Krásná a zranitelná planeta
/Ivančice/ Na 240 dětí z Ivančic a okolí se zúčastnilo výtvarné soutěže
s názvem Krásná a zranitelná planeta Země. Tato soutěž se konala u příležitosti Dne Země a Mezinárodního roku planety Země. Jejím posláním
bylo zachytit výtvarnou formou tematiku přírody a životního prostředí.
„Do soutěže svými pracemi přispěli jednotlivci i kolektivy dětí z mateřských a základních škol z Ivančic a okolí a studenti Gymnázia Jana
Blahoslava Ivančice. Odborná porota vyhodnotila nejlepší práce ve čtyřech věkových kategoriích. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny
koncem dubna na akci Den Země, kterou pro širokou veřejnost připravilo
Středisko volného času Ivančice v parku Réna. Vítězné kolektivy i jednotlivci získali diplomy a věcné ceny,“ informovala Dana Fialová ze Střediska volného času Ivančice. V první kategorii získalo cenu poroty MŠ
Na Úvoze Ivančice za kolektivní práci. V druhé kategorii získalo první
cenu ZŠ Oslavany třída 5.B za projekt Živly. V třetí kategorii získala diplom ZŠ Oslavany za projekt žáků 2. stupně Stromy ekologických přání.
V kategorii nejstarších vyhrála Zuzana Konečná, GJB Ivančice.
/jak/

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Marie Makariusová z Ivančic.
Bolt, Yma,
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Moru, KNS
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Není divu, že když přišli první osadníci
do údolí tehdy ještě bezejmenné řeky Oslavy,
zalíbilo se jim tu a zůstali. Před větrem chráněné
údolí, dostatek zvěře i údolní nivy poskytovaly
bezpečí a dostatek potravy. Na břehu řeky (1. díl
tajenky), která se rychle zvětšovala. Jak je psáno
ve starých rukopisech, řeku pojmenovali podle
velkého množství oblázků Osla. Po ní dostala
(2. díl tajenky). Ta se časem rozrostla v opevněné hradiště. Protože v toku času si lidé jména
upravovali, změnilo se jméno řeky na Oslava
a hradiště zůstalo Oslavany.

16.05.2008
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KULTURNÍ PROGRAMY 19. 05. - 01. 06. 2008
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 18.5. v 15.00 hod. - Westernový den na statku. Statek Padochovka, 10 Kč/os.
• 23.5. od 16.00 - 18.00 hod. - Ivančické rekordy, soutěže v míčových
disciplínách, prezentace činnosti SVČ Ivančice, Ivančice, Palackého náměstí.
• 23.5. - 25.5. - Week…endovka pro mládež, aneb 3 dny plné zábavy, Jedov
u Náměště nad Oslavou, Poplatek: 520 Kč/os.
• 28.5. - v 17.00 hod. - Hrubé drátkování, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
50 Kč/děti a mládež. Poplatek: 70 Kč/dosp. Nutné se přihlásit předem do 26.5.
• 31.5. v 10.00 hod. - Turnaj Magic the Gathering, SVČ Ivančice, Tesařovo
nám. 7. Poplatek: 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let.
• 1.6. ve 14.00 hod. - Pohádkový les. Čeká na vás odpoledne plné pohádek,
her a soutěží. Ivančice, park Réna. Poplatek: 20 Kč/os.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší informace v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 nebo www.svcivancice.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• květen - Výstava - „Odborné školství v Moravském Krumlově“, Galerie
Knížecí dům M. Krumlov, po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30, ne: 14.00 - 16.00.
• květen - Výstava koláží Antonína Veselého. MěÚ Moravský Krumlov,
chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
•19.5. v 8.30 a 10.30 hod. - Rumcajs, divadlo Polárka Brno, školní pořad
pro MŠ a 1. - 3. třídu ZŠ, kinosál M. Krumlov, vstupné 65 Kč.
• 20.5. a 21.5. v 8.15 a 10.15 hod. - Nikcholas Winton - Síla lidskosti. Beseda
a promítání filmu pro ZŠ a SŠ. Kinosál M. Krumlov. Vstupné 30 Kč.
• 29.5. v 13.00 hod. - Malování na náměstí. Pro děti všech věkových kategorií.
• 30.5. v 19.30 hod. - Hudební slavnosti - koncert. Vystoupí Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers a žáci ZUŠ M. Krumlov. Orlovna Rakšice, vstupné
150 Kč, předprodej vstupenek v IC, Smetanova 167, tel.: 515 321 064.
Připravujeme: XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE: 2.6. v 19.30 hod. - B. Dobozy (cembalo), zámek, Slovanská
epopej. 14.6. v 18.00 hod. - Czaldy Waldy Quartet, zámecký park M. Krumlov.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 21.5. v 8.30 a 10.00 hod. - Koncert ZUŠ pro školy, kino Réna Ivančice.
Účinkují žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Ivančice, vstupné 10 Kč.
• do 25.5. - Pro Meri - prodejní výstava Lenka Brabcová, olejomalby, Sklepení
Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 24.5. - 25.5. - Slavnosti chřestu 2008. Bohatý dvoudenní kulturní program
pro děti i pro dospělé na zastřešeném pódiu před radnicí v Ivančicích.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.5. - 16. ročník dálkového pochodu „Z Ivančic do Ivančic“. Prezentace,
start a cíl jsou v městské sportovní hale od 6.30 - do 18.00 hod. Pěší trasy jsou
6, 13, 23, 30, a 45 km. Cyklotrasy 35 a 55 km. Občerstvení a odměny zajištěny.
• 20.5. v 8.06 hod. - Výstava květin na zámku ve Slavkově. Odjezd z Ivančic
(zpáteční do Slavkova). Zpět odpoledne ve 14.13 hod.

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
• 18.5. v 10.00 hod. - slavnostní stažení festivalové vlajky. Hosté: Sekvoj
(Praha), Vojta „Kiďák“ Tomáško s Lubomírem „Ríšou“ Melicharem, Roháči
(Loket nad Ohří) a dalších 16 soutěžících skupin a jednotlivců. Další informace
na www: http://podkova.e-metro.cz
• 18.5. v 15.00 hod. - koncert kytaristy Lubomíra Brabce a Q vox.
V kostele sv. Mikuláše Oslavany. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč. Předprodej
v kanceláři KIS v Dělnickém domě Oslavany. Tel.: 546 423 283 nebo 604 108 641.
• 20.5. v 16.30 hod. - Barevné taneční odpoledne. Vystoupení žáků ZUŠ
Oslavany a také žáci tanečního oboru ze ZUŠ Klobouky u Brna. Dělnický dům.
• 22.5. v 8.15 hod. - Cesta do země květin a broučků. Pohybové představení
pro děti z MŠ Oslavany, v Dělnickém domě.
• 22.5. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Spol. setkání seniorů v Dělnickém domě.
• 24.5. v 17.00 hod. - Oldies party. Pásmo legendárních diskotékových písní.
Ve velkém sále Dělnického domu, vstupné 50 Kč. Příležitost pro nezadané.
• 31.5. ve 20.00 hod. - taneční zábava. Hrají Gong, Bez Kofeinu. Ve velkém
sále Dělnického domu, vstupné 70 Kč.
Základní umělecká škola Oslavany přijímá žáky do
hudebního ,výtvarného a tanečního oboru na šk. rok 2008 - 2009.
Novinka - divadlo a loutkoherectví. Tel.: 605 258 884, 731 155 683.

Oslava MDD v kulturním domě v Petrovcích dne 25. května 2008

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

začátek představení ve 13.00 hodin (hraje Absolutní divadlo z Brna),
hosté ODS vystoupí ve 14.00 hodin a od 15.00 hodin bude hrát
country kapela Pantofláči. V 18.00 hodin losování o ceny.

SDH Dolní Dubňany oslaví

110 LET ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SPOLKU

To se uskuteční 24. května 2008. Oslavy od 8.00 hodin na hřišti.
Hasiči srdečně zvou na zábavu, která se bude konat od 20.00 hodin
v sále místního pohostinství. K tanci a poslechu hraje Dreams.
Po celý den zajištěno občerstvení.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 24.5. - Lezecká stěna - celodenní výlet do Kuřimi na umělou lezeckou stěnu.
Sraz v 7.30 hod. na vlak. nádraží Oslavany. Předpokl. návrat v 19.00 hod.
na vlak. nádraží. S sebou: sportovní obuv (na přezutí) a sport. oblečení,
jídlo na celý den. Možnost koupit v blízkém supermarketu. Cena 180 Kč
(v ceně doprava, celodenní vstupné na stěnu a zapůjčení lezeckého materiálu).
Přihlášky do 22.5. v DDM (možnost stáhnout na www.ddm-oslavany.cz )
• 25.5. - ve 14.00 hod. - Mínka, Týnka a Rumprcoul. Ve velkém sále DDM.
Pohádka divadelního kroužku Klubáček. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
• 27.5. - Mínka, Týnka a Rumprcoul. Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ.
• 1.6. - ve 14.00 hod. - Den dětí aneb Cesta z města za dobrodružstvím.
Pocházka se zábavnými stanovišti. Zahájíme u DDM malováním na chodník,
zakončení cesty na zahradě DDM. Občerstvení, možnost vyzkoušení
horolezecké stěny, atrakce pro děti.
Připravujeme: Letní tábory: Podrobné informace na www.ddm-oslavany.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 18.5.08 - Pejskiáda. Akce pro pejsky a jejich páníčky na Střelnici
v Moravském Krumlově. Podrobnější informace budou uvedeny na letácích.
• 23.5. od 15.00 hod. - Ruční malba na plátěnou tašku. Podle své vlastní
fantazie si můžete zkrášlit plátěné tašky malbou, keramickými drobnostmi,
korálky nebo nalepením. Cena 70 Kč. V ceně je zahrnuta plátěná taška, barvy,
korálky a keramické drobnosti.
• 1.6. od 13.00 - 17.00 hod. - Den dětí aneb zaparkujte děti v parku. DDM
M. Krumlov, divadelní spolek Bezgest, TJ Sokol, Skauti, Výchovný ústav, zvou
děti i dospělé na oslavu dne dětí Pohádkový les aneb zaparkujte děti v parku.
V prostorách zámeckého parku. Pohádková soutěžní stanoviště, na kterých děti
dostanou báječnou odměnu, rodinný běh zámeckým parkem, skákací hrad,
mobilní lanové překážky z lanového centra Proud Brno. Občerstvení zajištěno.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 17.5. v 10.00 hod. - „Miroslavský košt“. 12. ročník mezioblastní výstavy vín
v KD. Pořádají: Skupina miroslav. vinařů, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 25.5. v 9.00 hod. - Boží tělo, mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši půjde
procesí kolem domu s pečovatelskou službou do kostela. Pořádají - ŘK farní
úřad, MKIC a město Miroslav.
• 31.5. v 10.00 hod. - Babské hody 2. ročník. Pořádají Hasičský klub a město
Miroslav. v 16.00 hod. hraje Boršičanka, zavádění a taneční zábava před KD.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
Pravidelný program: věnujte pozornost změnám!
• PONDĚLÍ: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 14.00 - 17.00 hod. každé 1. v měsíci : Astroporadna, každé 2. v měsíci: Homeoporadna. • ÚTERÝ:
9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 11.30 hod. - Tance pro
matky s dětmi. 14.00 - 17.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 15.30 - 16.30 hod.
- Výtvarné hříčky pro děti od 2 let, 18.00 - 19.30 hod. - „Muzikoznění“ pro
dospělé (sudý týden). • STŘEDA: 9.00 - 11.30 hod. - Herna pro děti s rodiči.
10.00 - 10.30 hod. - Společné předčítání rodičů s dětmi. 15.00 - 16.00 hod. - Kvítek
- tance děvčátka 4 - 10 let. 16.30 - 17.30 hod. - Muzikohrátky pro rodiče s dětmi.
18.00 - 20.00 hod. - Oslava Ženy - nastávající matky • ČTVRTEK: 14.00 17.00 - Herna pro děti s rodiči, 18.00 - 20.00 hod. - Oslava Ženy - tanec pro ženy
• PORADNY: vždy první pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Co se skrývá
v našich dětech“. Vždy třetí pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Homeopatie
pro děti“ - vede RNDr. Alena Bratková, tel.: 777 332 239, homeopatka
a lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví.
Laktační - pomoc při potížích s kojením, vede vyškolená laktační poradkyně
Lucie Třísková na tel.: 737 461 761 (12.00 14.00 hod.)
Mimořádný program: Na všechna setkání je třeba hlásit se předem na telefonu:
603 426 286, mesicnihoupacka@seznam.cz, pokud není v anotacích uvedeno jinak!
• 18.5. 14.00 - cca 17.00 hod. - Den pro rodinu – rodinný výlet do májové
přírody. Výletní odpoledne pro rodiny s dětmi, pořádané u příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. 5.) a spojené s vůní rozkvetlých stromů, pečením „hadů“
na ohni, muzicírováním a drobnými hříčkami. Sraz: ve 14.00 na dětském hřišti
na Malovansku. S sebou: oblečení do přírody, svačinu na cestu, hudební nástroje, hrnek hladké mouky. Není třeba se předem hlásit. V případě nepřízně počasí
se výlet nekoná! Vede: tým Měsíční Houpačky. Příspěvek na Měsíční Houpačku: rodina 25 Kč/ členská rodina 15 Kč.
• 20.5. od 16.00 do 17.30 hod. - Jak porozumět svému tělu. Diagnostika hybnosti páteře a kloubů, lymfomasáž krčních uzlin, masáž šíjových svalů masáž
hlavy, uvolnění hlavy,bioenergetická masáž, protistresová masáž, partnerská
masáž, automasáž. Vhodné pro rodiče s dětmi, manželské páry i jednotlivce.
Vede: Lenka Holá (odborník na reflexní, lymfatickou, sportovní a rekondiční
masáž, masérskou praxi provozuje již přes 10 let). Max. pro 12 osob. Hlaste se
na tel. 603 236 930. Poplatek: 35 Kč /členové 25 Kč
• 29.5. od 16.00 do 18. 00 hod. - Vycházka „Šaty bohyně Lady“. Sraz na
vlakové zastávce Ivančice-Město v 16.00 hodin. Malý výlet spojený s májovou
čistkou říčních břehů. Konkrétní lokalita bude upřesněna na místě. S sebou vlastní
igelitové pytle a prac. rukavice. Věřte, že je co sbírat... Věk 10 plus, jinak s doprovodem; není třeba se předem hlásit! Dobrovolný příspěvek na chod MH: 10 Kč.

DEN DĚTÍ

31. května 2008 ve 14.00 hodin na hřišti v Řeznovicích.
Navštivte nás se svými dětmi a především s dobrou náladou.
Čeká Vás zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Na každé dítě čeká věcná odměna.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.
Ivančický pěvecký sbor a rousínovský „Sušil“ připravují společný

SDH Lesonice pořádá hasičskou soutěž

„O POHÁR STAROSTY OBCE“
31. května 2008 od 14.00 hodin na hřišti v Lesonicích u M. Krumlova.
Vepřové speciality a další občerstvení zajištěno. Od 20.00 hod. bude
následovat taneční zábava se skupinou Fantazie a bohatou tombolou.

KONCERT NA TÉMA LIDOVÉ PÍSNĚ
Uskuteční se 23. května 2008 v 19.00 hodin v Besedním domě
v Ivančicích. Za dobrovolné vstupné.

22. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
který se koná 1. června 2008 od 13.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech.V programu vystoupí
5 dechových hudeb a mažoretky ze ZŠ Dolní Dubňany.
Pořadem provází Pavel Jech. Vstupné 100 Kč.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618
• so 17.5. ve 20.00
10.000 PŘ. N. L.
• ne 18.5. v 18.00
Dobrodružný film USA
• st 21.5. v 18.00
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Dobrodružný rodinný film
• so 24.5. ve 20.00
RAMBO 4 - DO PEKLA A ZPĚT
• ne 25.5. v 18.00
Akční film USA
• st 28.5. ve 20.00
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
Kriminální thriller USA
• so 31.5. ve 20.00
27 ŠATŮ
• ne 1.6. v 18.00
Romantická komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 18.5. v 17.00

• st 21.5. ve 20.00
• ne 25.5. v 17.00
ve 20.00
• út 27.5.v 18.00
ve 20.00
• st 28.5. ve 20.00
• ne 1.6. ve 20.00

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Komedie Francie
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
Kriminální thriller USA
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka ČR
TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
Komedie ČR
O RODIČÍCH A DĚTECH
Komedie ČR
VÁCLAV
Film ČR

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

• ne 18.5. v 18.00
• so 24.5. v 18.00
• ne 25.5. v 18.00
• so 31.5. v 18.00

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
Thriller USA
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Komedie Francie
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Kriminální thriller USA
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDOU
Komedie USA

LETNÍ KINO MIROSLAV

(

515 333 538

• so 17.5. ve 20.30
• pá 23.5. ve 20.30
• so 24.5. ve 20.30
• so 31.5. ve 20.30
• ne 1.6. ve 20.30

POKÁNÍ
Romanticko/válečné drama VB
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
Thriller USA
10.000 PŘ. N. L.
Dobrodružný film USA
ZLATÝ KOMPAS
Dobrodružný film USA
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Kriminální thriller USA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

na ulicích: Husova, Palackého, S.K. Neumanna pro šk. rok 2008/09
21. května 2008 od 8.30 do 15.30 hod.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat i ty děti, které nastoupí do MŠ
v jarních měsících roku 2009!

Výbor pro mládež a kulturu společně s Obecním úřadem pořádá

POUŤ V TAVÍKOVICÍCH

24. a 25. května 2008 v zámeckém parku
24.5. od 20.00 hodin hraje Fantasie • 25.5. od 14.30 hodin hraje
Polanka • Za nepříznivého počasí v KD, občerstvení zajištěno.

Orel Jednota Rakšice a MO KDU-ČSL MK pořádají
31. května 2008 ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

na hřišti za Orlovnou v Rakšicích. Připraven je pestrý sportovní
program, soutěže a občerstvení. K tanci a poslechu hraje DJ Jay - D

TJ.Oslavany a T.S. Štěpánek pořádají

VIII. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
V POZĎATÍNĚ

Od 28.6. - 11.7.2008. Cena 3.400 Kč. Tábor v překrásné přírodě
obklopen lesy a rybníky. Letos na téma ”O poklad kapitána Flinta”
V ceně: strava 5x denně, ubytování, doprava, pojištění.
Výlety do okolí, soutěže, koupání, hry.
Černý Martin, tel.: 603 962 727, Žalud Zdeněk, tel.: 604 149 187.
Přihlášky k vyzvednutí na adrese Černý Martin, Komenského 9,
Oslavany 664 12. Na požádání Vám přihlášky rádi zašleme.

Obec Kubšice pořádá Den dětí

Na ZŠ Vémyslice se ve dnech 29. a 30. května 2008 uskuteční
dvoudenní projektové vyučování pod názvem

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Obec Dolní Dubňany zve všechny příznivce dechové hudby na

PROGRAM KIN

1. den proběhne teoretická část, ve které se žáci seznámí s problematikou.
2. den bude zaměřen prakticky a bude rozdělen na dvě části
• dopolední program: Příprava pokrmů zdravé výživy ve třídách.
• odpolední program: (15.00 - 20.00 hod.) Prezentace a ochutnávka
ukázek pokrmů zdravé výživy pro širokou veřejnost. Sportovní soutěže
pro rodiče s dětmi (stolní tenis, nohejbal), výtvarné dílny, vystoupení
tanečních kroužků. Večer hraje k poslechu skupina Galaxie.

CESTA DO ZEMĚ FANTAZIE
18. května 2008 od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Kubšicích.

Srdečně Vás zveme na

TANEČNÍ ZÁBAVU

se skupinami GONG a bezKOFEINu.
31. května 2008 ve 20.00 hodin v Dělnickém domě v Oslavanech.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

TULEŠICE

Tulešice se poprvé písemně připomínají roku 1239, kdy Přibyslav
z Křižanova daroval ve zdejší vsi desátky a půl lánu špitálu sv. Ducha
v Brně. Přibyslav z Křižanova byl jedním z nejvlivnějších velmožů své
doby. V královských službách zastával například úřad správce brněnského
hradu a Tulešice zřejmě získal výsluhou. Dcerou Přibyslava z Křižanova
byla sv. Zdislava. Pro náš region je také důležité, že jeho vnuk Gerhard
z Obřan byl prvním známým vlastníkem Moravského Krumlova.
Snad v první polovině 14. století Tulešice získal Jindřich z Lipé. Páni
z Lipé kolem svého sídla v Moravském Krumlově propůjčovali své vesnice manům - služebníkům z řad nižší šlechty. Prvním známým zdejším
manem byl od roku 1365 Janek z Tulešic, rytíř rodu s erbem jeleních
parohů. Členové této rodiny sídlili na Tulešicích až do roku 1508 a zastávali úřady na dvoře nejvyšších maršálků. Janek z Tulešic byl dvorským
sudím v letech 1385-1388, Václav Tulešický z Peče zastával stejný úřad
1438-1459, kdy byl také purkrabím na Templštejně.

Zámek je památkou na dobu, kdy Tulešice byly sídlem panství

V roce 1508 získává tulešické léno Jiří Rechemberk ze Želetic, kterému
je roku 1533 Jan z Lipé propustil z manství. Jan a Petr Rechemberkové
přikoupili v roce 1543 Čermákovice. Petr sídlil na tulešické tvrzi, Jan
na čermákovické. Kolem roku 1562 koupil Tulešice a Čermákovice
Jindřich Březnický z Náchoda. Za Jindřicha a jeho syna Jiřího se Tulešice stávají středem malého panství. Březničtí si zde zřejmě budují také
odpovídající šlechtické sídlo. Panství se utěšeně rozrůstalo. V roce 1581
přikoupili Horní Kounice, 1596 Horní Dubňany a Dukovany.
Jiří Březnický hrabě z Náchoda byl pozoruhodnou osobností. Byl
„dítkem Štěstěny“ - mnohé statky zdědil, uměl se dobře oženit a v době
mocenských zvratů stál vždy na správné straně. Ač vyznáním původně
český bratr a plukovník stavovského vojska během povstání třikrát změnil bojující stranu, aby pak po Bílé hoře konvertoval ke katolictví. Tato
riskantní politika mu vynesla nejen hraběcí titul, ale také velké majetky.
Poměrně malý tulešický statek se ocitl poněkud ve stínu nově nabytých
panství. Hrabě přesídlil na honosnější sídlo v Lysicích. Po smrti Jiřího
roku 1634 zdědil majetek syn Ferdinand Leopold. V samém závěru třicetileté války byly Tulešice i okolní vesnice zpustošeny švédským vojskem.
Tulešice i se šlechtickým sídlem na několik desetiletí úplně zpustly. Sídlo
vrchnostenského správce bylo dočasně přeneseno do Čermákovic.
V tomto stavu koupil v roce 1668 tulešické panství Matyáš Isidor
Záblatský. Jeho rod zde sídlil až do 1785. Záblatští museli od základů
vystavět nejen vesnici, ale i současný tulešický zámek. V dalším období
se vlastníci častěji střídali: Forgáčové (1785-1837), Antonín z Hollingu
(1837-1843), Serenyiové (1843-1872). Další majitelé zdejšího statku
a zámku Jakub a Pavlina Dormizerovi (1872-1910) se poněkud vymykali
dobovým zvyklostem. Byli jedni z mála židů povýšených do šlechtického stavu a vynikali mnohostrannou dobročinností. V roce 1910 zdědil
majetek jejich synovec Robert Goldschmidt. Posledním vlastníkem byl
od roku 1936 brněnský stavitel Stanislav Neděla.
Zámek. Dnešní barokní zámek je dílem rodu Záblatských. Stavba započala v roce 1711. Zámek utrpěl pobytem pruských a saských vojáků,
takže musel být roku 1743 opraven. U zámku býval hospodářský dvůr,
pivovar, přádelna a barvírna vlny. V posledním půlstoletí byl v budově
umístěn sociální ústav, v současnosti je v soukromém vlastnictví.
Zámecký park. Areál o rozloze osmi hektarů pochází z poloviny
18. století. Do parkové zeleně jsou zakomponovány rokokové sochy s náměty antické mytologie (Akteón, Artemis, Zeus, Pallas Athéna a socha
alegorie Podzimu).
Kaple sv. Floriána. Byla postavena roku 1782 na návrší na východním
okraji obce na místě starší dřevěné kaple. U cesty ke kapli stojí socha sv.
Jana Nepomuckého
Boží muka na rozcestí u Dubňan. Podle pověsti jsou zde pohřbeni
padlí Napoleonovi vojáci z roku 1805. Na jinou verzi příběhu ukazuje
jméno nedaleké tratě „U zmrzlých Saxů“. Sasové poničili tulešický
zámek v době války o habsburské dědictví (1740-42). Dodnes můžete
kolem božích muk najít vyorané zlomky kostí.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Kaple zasvěcená sv. Floriánovi

Boží muka „U zmrzlých Saksů“
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Historie Sokola Ivančice 1887 - 1918 I.
V roce 1862 vznikl přičiněním
dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera první český tělocvičný
spolek v Praze. V tomtéž roce
dr. Jan Helcelet založil v Brně podobné sdružení s názvem Moravský tělocvičný spolek, který se již
následujícího roku přejmenoval
na Tělocvičná jednota Sokol.
Ve vzpomínkách a pamětech
zakládajících členů ivančického
Sokola se sice uvádí, že popudem
k založení takového spolku v Ivančicích bylo vystoupení brněnského Sokola na velké národní slavnosti v Ivančicích dne 10. června
1883, ale podle archivních materiálů je zřejmé, že brněnští sokoli pořádali agitační výlety do
Ivančic i dříve. V korespondenci
spolku je dochováno například
oznámení z 28. července 1878,
ve kterém brněnské hejtmanství
informuje představené města
Ivančic o plánovaném výletu Českého tělocvičného spolku z Brna
do Ivančic, povoleném Policejním
ředitelstvím v Brně. V Moravské
Orlici z 2. června 1875 se zase
píše o zdařilém výletu brněnské
jednoty do Ivančic a k Stříbskému
mlýnu, kde bývala střelnice. Sokoli z Brna byli tehdy přijati četným
průvodem ivančických vlastenců.
V roce 1883 v červnu a na podzim byly učiněny první pokusy
založit tělocvičnou jednotu dle
vzoru Sokola brněnského, ale
zatím bezvýsledně. O založení tě-

Cvičení iv. Sokolů (1912)

locvičného spolku v Ivančicích se
opět začalo jednat až na schůzce
dne 26. září 1886, kdy byl přítomen náčelník brněnského sokola
Karel Kettner. Za přítomnosti 20
mladých mužů se rozhodlo Sokolskou jednotu v Ivančicích založit.
Byl zvolen přípravný výbor ve složení Čeněk Vencálek ml., Ignác
Hüpsch ml. a Filip Kuber, který
předložil na schůzi 10. října 1886
stanovy, které byly po malých
úpravách schváleny. Zakládající
členstvo se také dohodlo uspořádat
své první divadelní představení.
První úřední dopis adresovaný
Tělocvičné jednotě Sokol Ivančice došel 30. ledna 1887. Obálka
obsahovala úřední povolení činnosti nepolitického spolku v Ivančicích, které vydalo c. k. místodržitelství v Brně dne 19. ledna
1887 s číslem jednacím 352.
První ustavující valná schůze
byla svolána na neděli 6. března
1887 do bývalých kasáren. Sešlo
se zde celkem 36 zakládajících
členů a svou přítomností podpořili první jednání spolku i náčelník
moravské sokolské župy Karel
Kettner a jednatel brněnského
Sokola Antonín Šubrt. Prvním
starostou byl zvolen MUDr.
Bohdan Butula, jeho zástupcem
Dr. František Friedl, náčelníkem
se stal Florián Koudelka a členy

prvního výboru byli Kuber, Pallier, Švéda, Seka a Hans.
Založením sokolské jednoty
v Ivančicích, byl v nemalé míře
posílen český kulturní a společenský život, který se zde nejvíce rozvíjet od konce 70. let 19.
století. Tehdy tu byli v obecních
volbách poraženi němečtí liberálové a starostou se stal Čech Jan
Kočí. Když se sokoli krátce po
svém vzniku přidružili k činnosti
dalších českých vlasteneckých
spolků, staly se Ivančice ve své
oblasti jihozápadní Moravy
baštou českého národního hnutí
s úkolem vlastenecky působit na
okolní obce. Blízkost německých
měst Dolních Kounic a Moravského Krumlova byla důvodem
pro zvýšenou národní bdělost.
V tomto smyslu se staly Ivančice
ryze českým městem, střežícím
hraničářské pomezí. Místní učitelé však zpočátku nesměli ve
spolku pracovat.
Poprvé cvičili členové jednoty
11. března 1887 v tělocvičně, kterou spolu s ještě jednou místností
spolku poskytlo bezplatně město
Ivančice. Brzy však byla jednota
z propůjčených prostor vykázána.
Nějakou dobu se cvičilo na dvoře
kasáren a konečně od 1. července
1888 měli sokoli od města pronajaty dvě místnosti ve dvoře
kasáren za 60 zlatých ročně.
V těchto prostorách prožila místní
sokolská jednota víc jak polovinu

kopie z knihy Ivančice, dějiny města

své existence. Působila zde až
do konce roku 1921.
Zpočátku v Sokole pravidelně
cvičilo na visuté hrazdě, kruhách,
žebři, šplhadle a koni 18 až 20
cvičenců. V roce 1888 vykazoval
spolek 69 členů a v roce 1889
již 91 mužů, z nichž cvičících
bylo více než 40. Prvními členy
cvičitelského sboru byli Pallier,
Theodor Seka, Václav Steklík
a Rostislav Krkoška. Těm a i
dalším činovníkům mladého
ivančického Sokola velmi často
přijížděl do Ivančic pomáhat župní náčelník Kettner. Od roku 1888
pracoval v jednotě střelecký odbor. Trubačský sbor, jehož famfáry doprovázely všechny sokolské
výlety, pochodová cvičení a jiné
spolkové počiny, vznikl v tomtéž
roce. Cvičení učňů bylo úřady
povoleno v březnu 1890. Vedení
cvičebních hodin s mládeží se
ujali Seka, Drholec, Schildberger
a Krkoška.
V roce 1891 se ivančičtí sokoli
úspěšně zúčastnili II. všesokolského sletu v Praze, kde bylo
jejich družstvo ohodnoceno jako
třetí nejlepší na Moravě. Na pražském sletu byli místní cvičenci
vybaveni praporem, který byl
vyhotoven v roce 1888 podle
návrhu Alfonse Muchy. Od této
doby nechyběli na žádném vše-

Ženský odbor (1906)

sokolském sletu. Zpočátku své
večírky, plesy, divadla a zábavy
pořádali v místnostech hostince
U tří kohoutů. Od roku 1890
provozovali spolkové podniky
v nové budově Besedního domu.
V létě roku 1893 se konal
v Ivančicích župní slet. Na cvičišti,
kterým byla louka za Stříbským
mlýnem, předváděly své sestavy
jednoty z blízka i daleka. Nejvzácnějším hostem byla jednota Sokola vídeňského. Tento župní slet byl
mnohem později hodnocen jako
nejúspěšnější podnik ivančické
jednoty v celé její historii.
Ivančický Sokol také pravidelně vysílal svá dobře nacvičená
družstva na veřejná vystoupení
pořádaná, například v Moravském
Krumlově, Blansku, Rouchovanech, Tišnově a v Brně. Při založení sokolské jednoty v Rosicích
v roce 1895 vystoupil poprvé
veřejně i ivančický dorost. Místní
Sokol byl ve stálém spojení s jednotami sousedními. Stál u vzniku
jednoty krumlovské, tišnovské,
rosické, kounické, prštické a připravoval půdu pro zakládání nových sokolských jednot v bezprostředním okolí svého působení.
V roce 1900 si místní sokoli
zvolili sál hotelu U černého lva za
místnost, jež měla mimo jiné sloužit
také spolkovým účelům. Pravidelná
cvičení se prováděla nadále v dosavadní tělocvičně v bývalých kasárnách, veškeré ostatní podniky jednoty byly připravovány a pořádány
v nových místnostech hotelu.
Počátek dvacátého století byl
pro jednotu nadmíru příznivý.
O práci ve spolku byl velký zájem
a jeho činnost byla tehdy velmi
rozsáhlá a pestrá. V říjnu 1901
po veřejné přednášce „Cvičení žen
v Brně“, která měla u místních žen
velký ohlas, byl nejdřív zřízen při
ivančické sokolské jednotě odbor
cvičících žen a v dubnu roku 1904
již odbor zcela splynul s jednotou,
když výbor spolku přijal cvičící
ženy jako řádné členky. Ivančické
ženy byly bezpochyby průkopnicemi ženského sokolského
tělocviku snad na celé Moravě.

Ivančice - odvedenci (1913)

kopie pohlednice

Od roku 1908 cvičilo při spolku i
družstvo žáků a žákyň.
Značný vzrůst počtu sokolských jednot na počátku 20.
století způsobil, že brněnská župa
Rastislavova byla roku 1911 rozdělena na okrsky. Ivančice byly
určeny sídlem čtvrtého okrsku.
Rok 1914 a následující období
světové války zasáhlo Tělocvičnou jednotu Sokol v Ivančicích
velmi těžce - většina mužů narukovala do armády. Ve spolkových
podnicích krátkou dobu velmi
omezeně pokračovali členové
starší, ženy a děti.
Čtyři ivančické ženy, z nichž tři
byly členky Sokola, byly zatčeny
pro podezření z vlastizrady. Vojenský soud ve Vídni je všechny
26. 3. 1915 odsoudil pro domnělé
protistátní výroky, které pronesly
jako ošetřovatelky v místním
„rekonvalescentu“. Olga Hansová
byla odsouzena na 13 roků těžkého žaláře, Marie Seková na 10 let,
Marie Matějková na 18 měsíců
a A. Huňáčková na 10 let žaláře.
Zbylí členové jednoty neušli nepříjemnému vyšetřování, v lednu
roku 1915 byly dveře šaten tělocvičny i s inventářem spolku
úředně uzamčeny a zapečetěny.
Z budovy bývalých ivančických
kasáren, kde měla jednota své
zázemí, musel být odstraněn znak
Sokola a všechno jmění převzal
do prozatímní správy místní
notář Karel Pick. Zájemci o cvičení, zvláště ženy, chodili cvičit
do němčického Sokola.
Po zrušení spolku nastalo další
pronásledování bývalých členů
místní jednoty, šlo přece o politicky nespolehlivé občany. Snad
nejvíce byl perzekucí postižen
manžel odsouzené Marie Sekové
- sokolský funkcionář Theodor
Seka. Válka se však nezadržitelně
chýlila ke konci a vznik samostatného československého státu
přijala celá sokolská obec s nadšením.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny
města, Ivančice 2002 • Ivančický
zpravodaj č. 3/2002

archiv KIC Ivančice
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 %
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto

prodám
•• Firma PROIMPEX, spol. s.r.o.
nabízí k odkoupení vozy Renault
Trafic, LDV Convoy a nákladní
bržděné přívěsy zn. Vario a Paragan.
Více info na www.proimpex.cz nebo
na tel.: 515 300 214, 602 419 101.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např.
pro Š Octavia. Další držná tyč pro
vozy se širší střechou. Nepoužívané,
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.000
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi
- nové, nepoužité. PC 1.200 Kč/sada,
nyní 600 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• startér na Š Favorit, 700 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• motor na Š Favorit, kola, sedadla
přední. Levně. Tel.: 602 337 122.
•• přední a zad. pneu 18“ na moto
Jawa 350, dohoda. Tel.: 721 201 319.
•• 4 ks letních pneu 155/80 R13 79T
i s disky, jeté 1 sezonu, jako nové.
cena2.000 Kč. Tel.: 724 116 553.
•• disky na Mitsubishi Colt/Lancer
5Jx13, 4 ks/1.000 Kč. Tel.: 608 916 468,
po 16 hod.
•• Peugeot 406, červ. metal., 4 dv.
sedan, bohatá výbava, motor 1,8, 16
V, po výměně rozvodů, olejů, náplní,
nové letní pneu + zimní, 100% stav bez
investic, nutno vidět. Tel.: 737 582 696.
•• Š Fabia 1,4, 44 kW, r.v. 01, najeto
87 tkm, cena 120.000 Kč, rychlé
jednání sleva. Tel.: 774 020 500,
777 675 257.
•• VW Polo, stříbrné barvy, super
stav, 2 majitel, centrál, letní elektr.,
zimní pneu, výměna všech olejů,
98.000 Kč. Tel.: 732 785 559.
•• Aro 10,4, r.v. 99, 1,9 TD, dohoda.
Tel.: 602 778 460.
•• Suzuki Vitara, r.v. 89, 1,6, 160
tkm, nová STK, kabrio + hardtop.
Tel.: 608 444 388.
•• Š Octavia 1,6, r.v. 97, 114 tkm,
serviska, 2. majitel, cena pouze
75.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, r.v. 91, s STK, nové
kul. čepy, stř. okno, mlhovky,
autorádio, tažné zař., 8.000 Kč,
možná sleva. Tel.: 733 225 439.
•• Š Fabia 1,2 htp, r.v. 2005, najeto 145
tkm, 135.000 Kč. Tel.: 608 509 176.

Byty - nemovitosti

prodám
•• RK ACITY Vám nabízí: Nové
nízkoenerget. RD na klíč Ivančice,
4+kk a 5+kk+garáž+pozemek, ceny
od 2,5 mil. Kč vč. pozemku, RD 2+1
Ivančice - centrum, malý dvorek,
k rekonstr., cena 819 tis. Kč k jednání,
hr. stavbu RD 6+1 Vedrovice, poz.
800 m2, byt 3+1 Ivančice, centrum
města, 75 m2, nová koupelna, cena
1,79 mil. Kč, byt 3+1 v OV po kompl.
rekonstr., nová KL, plast. okna,
vestavěné skříně, nové podlahy,
dlažby, Ivančice - Okružní, 65 m2,
cena 2 mil. Kč, st. pozemek Kubšice,
1390 m2, 650 Kč/m2, RD 4+1 centrum
Ivančic, k bydlení i podnikání, 2,9 mil.
Kč, pěkný DB 3+1 Dukovany, 72 m2,
cihlový, 900 tis. Kč. Další info na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz
•• byt 1+1 v Brně, Halasovo nám.,
ihned volný, RD 3+1 v MK, chatu
na Vranovské přehradě - Štítary,
vh. pro rybáře. Tel.: 777 582 899.
•• RK Ing. Krajíček nabízí: RD 3+1
v MK - Rakšicích, 1.300 000 Kč.
Podrobné info v RK, nám. TGM 28,
M. Krumlov, tel.: 602 755 265.

•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 4,9 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.

•• RD 2+1, WC, koupelna v MK s
menší zahrádkou po rekonstrukci,
ihned k nastěhování, 1 250 000 Kč.
Tel.: 732 843 003.
•• v Žeroticích RD se zahradou,
výměra 436 m2. Tel.: 775 633 756.
•• byt 3+1 v obci Dukovany, nová
koupelna + WC, sklepní prostory,
připojena kabelovka, internet. Volný
hned. Tel.: 602 706 521.
•• zahradu se zděnou chatou v MK.
elektrický proud, větší pozemek. Tel.:
732 790 928.
koupím
•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
•• RD i levnější na opravy nebo ihned
k bydlení, příp. stavební pozemek, cenu
respektuji, bez RK. Tel.: 728 140 655.
•• menší RD v okolí Ivančic, možná i
výměna za byt 1+1 v Ivančicích. Tel.:
722 091 678.
•• RD nebo stavební pozemek
v Ivančicích. Tel.: 775 949 223.
nabízím pronájem
•• zařízený byt 3+1 nedaleko centra
města Ivančic, I. kat. Tel.: 605 455 152,
546 451 132.
•• RK Ing. Krajíček nabízí pronájem:
1+1 v MK, v klidném prostř.,
součástí je sklep a kolna, 2.200 Kč +
inkaso a popl. 2+1 v MK, zrekonstr.
se zahrádkou a kolnou, klid. prostř.,
4.000 Kč + inkaso a popl. 3+1 ul.
Pionýrská v MK, vč. dvojgaráže
před domem, 4.000 Kč + inkaso
a popl. Info na RK, tel.: 602 755 265,
nám. TGM 28, M. Krumlov.

Stavba - zahrada

koupím
•• voděvzdornou překližku síly 1,5
cm, 1x1,3 m. Tel.: 776 727 858.
•• jakoukoli žací lištu. Tel.: 515 323 098
po 21 hod.
•• 20 ks stropních Hurdis, d: 120 cm,
šikmé. MK. Tel.: 604 583 147.
prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého
plechu - 1 ks, síla 2 mm, délka 1 metr,
pr. 20 cm, nová, nevybalená, PC 700
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. Průměr kouřovodu
20 cm, nová, nepoškozená. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• přípojková pojistková skříňka vč. tří
nožových pojistek 40A, přípojný kabel
a tenkostěnná ochranná trubka. Cena za
vše 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• čerstvé řezivo, smrkové trámky
10x10x300 cm, 150 Kč/ks. Budkovice,
tel.: 603 212 743.
•• 2x vnitřní dveře ze 2/3 prosklené,
š: 80L, plné vnitřní 70L. Všechny vč.
nerez klik. Tel.: 732 123 663.
•• bourané plné cihly, velmi pěkné,
vh. i do interiéru, bar, krb atd, 8 Kč/ks.
Tel.: 724 978 682.
•• 15 m2 izolační vaty Nobasil FKD
- fasádní 100 mm cena 333 Kč/m2,
stavební vrátek, starší, plně funkční
vč. klece, cena 2.000 Kč. Ivančice,
tel. celý den 604 785 344.
•• dvoufalcovou pálenou křidlici
v dobrém stavu, 5 Kč/ks, cca 1.700
ks. Tel.: 774 020 500.
•• motorovou pilu Husquarna 257,
zachovalá, dohoda. Tel.: 736 152 596.
•• přenosné benzín. čerpadlo na vodu
Honda o síle 1,8 kW, výtlak nasávání
ze 6 m, 8.000 Kč. Tel.: 737 328 670.
•• na Tera/Vari sečení na vysokou
trávu a jetel, možno i s motorem,
rotační
plečka,
pluh
obracák
i jednotlivě. Tel.: 605 030 934.

•• větší množství voskoviček. Tel.:
731 777 704, 546 423 131.
•• ze smrkových kulatin vyřezané
lavičky, květináče. Tel.: 607 975 070.
•• oorávač brambor, dom. výroby,
nutno vidět. Tel.: 737 166 451.
•• zinkované schodiště, roštové
nášlapy, výška na 1. patro na dvůr
nebo stavbu. Tel.: 721 761 942.
•• za odvoz 2 betonové skruže na
studnu, pr. 100 cm. Tel.: 608 916 468.
•• cca 100 ks nových francouzských
dvoufalcových tašek 12 Kč/ks. Tel.:
515 324 272 po 16 hod.
•• garážová vrata a venkovní dveře,
vše ve dřevě, za 1.000 Kč, bílou
kuchyň za 8.000 Kč, bílou komodu
za 1.000 Kč. Tel.: 724 321 199.

Vybavení domácnosti

koupím
•• starší rozkládací sedačku se
2 křesly v barvách: černá, sv.
oranžová, sv. zelená nebo hnědá. Tel.:
737 423 202.
prodám
•• moderní rozkl. sed. soupravu,
rohová + křeslo, potah mikroplyš.
Tel.: 777 672 001.
•• 2 kovové postele s matracemi (lze
složit do patra) za 600 Kč obě. Tel.:
605 756 888.
•• válenda s ÚP, 2 ks hnědý potah,
500 Kč/ks, možnost k tomu dokoupit
noční stolky, 100 Kč/ks Menší
pohovku rozkládací na jednol. za 300
Kč. Tel.: 607 644 562.
•• pracovní desku kuchyňské linky,
163x 60 cm s nerez dřezem 40x 40
cm. Cena 500 Kč. Tel.: 724 687 954.
•• obývací stěnu 3,7x2x0,4 m,
nepoškozená. Barva imitace mramoru,
šedočerná. PC 29 tis., nyní 6.800 Kč.
Sleva možná. Doprava zajištěna.Tel.:
774 955 253.

Elektro a elektronika

prodám
•• DVD přenosný přehrávač Hyundai,
cena 3.000 Kč, možná sleva, nevh.
dar. Tel.. 723 581 209.
•• Nokia 3120, bar. display, 2 roky
stará, málo použ., jako nová, bez
škrábnutí, bez vady + nabíječka. Cena
dohodou. Tel.: 724 690 907.
•• MT Nokia 3230 Symbian v bezvadném stavu, jako nový, orig. balení, rádio,
MP3, paměť. karta, velký displej, foťák,
cena dohodou. Tel.: 776 013 501.
•• domácí kino LG 5,1 v dobrém stavu, cena 900 Kč. Tel.: 776 013 501.
•• automatickou pračku Baby Nova
v perfekt. stavu, malá s bočním plněním vh. do malého bytu, 2.000 Kč.
Tel.: 737 912 459.
•• elektrický boiler Tatramat 120 l,
málo používaný, cena 2.500 Kč, koupelnovou vanu 150x70, cena 500 Kč.
Tel.: 608 269 167.
•• epilátor Braun Silk-épil málo používaný. Cena 550 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• PC HP, dvě mechaniky, CD RW,
DVD + RW, DDR 256 Mb, HDD 120
GB, monitor17“, OS Win XP, mnoho
nainstal. programů. Cena 7.000 Kč. Tel.:
722 528 434 i SMS.

Vše pro děti

prodám
•• houpačku na doma skládací za
300 Kč, hopsandu ve tvaru letadla za
500 Kč. Ivančice. Tel.: 723 332 973
možno MMS.
•• dětský minicros, obsah 50 ccm,
úplně nový, černočervené barvy. Jede
bez chyby, super zvuk, cena 5.000 Kč,
nutno vidět, kupuji větší. Tel.: 604 191 420.
•• golfový kočárek, polohovací,
stříška, pláštěnka. Tel.: 605 533 920.
•• kočárek Kajtex, trojkombinace
červenobéžový, převládá červená,
krásný, 5 měs. použ., jako nový + taška,
cena 2.500 Kč. Tel.: 737 425 465.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• kočár Dorjan, 3kombinace po
1 dítěti, červenomodrý, 5ti bod. pásy,
taška na mimi, nánožník, přehaz.
rukojeť, brzda, pláštěnka, pěkný, cena
3.500 Kč, Ivančice. Tel.: 723 332 973.
•• použitý kočárek za 300 Kč. Tel.:
724 157 030, foto e-mailem
•• golf kočárek s boudičkou a s
nákupním košem, skládací, dětské
kolo od 5ti let, děts. plechovou
koloběžku za 100 Kč, auto tatra,
dámské kolo, vysavač, zářivkové trub.
světlo 120 cm. Tel.: 605 776 380.
•• dětské kolo BMX 16 na 4-6 let,
800 Kč, peřinky, fusak a pláštěnku na
dvojkočárek, levně. Tel.: 605 182 970,
534 009 850.
•• krabici děts. oblečení na holčičku
vel.: 56-98, téměř nové, 20 ks za 800
Kč. Tel.: 605 108 554.
•• pěkné dívčí i chlapecké aktovky,
použité 1 rok, barvy růžová, oranžová
a modrá, motivy panenek a aut, jako
nové, cena 150 až 250 Kč. Tel.:
776 582 876.
•• dětský pokoj combi plus, barva
buk, vyvýšené lůžko, žebřík, rošt,
šatní skříňka, jako nový, cena 3.900
Kč, Ivančice. Tel.: 606 769 591.
•• kočárek po 1 dítěti v perfektním
stavu, tříkolka, barva oranžovo
- písková, prostorný nákup. košík,
5tibodové upínací pásy, pláštěnka,
nastavitelná opěrka zad i nohou,
2.500 Kč. Tel.: 605 412 234.

Zvířata

prodám
•• prasata na dokrmení nebo porážku
a selata 25-30 kg. Tel.: 723 207 531.
•• štěně jorkteriér bez PP, pejsek,
očkov., odčerv., odběr možno ihned,
stáří 8 týdnů, cena 6.000 Kč. Tel.:
775 434 047, 568 440 057.
•• doma vykrmené prase, možnost
i půlky. Tel.: 724 956 454.
•• hřebečka 1 rok, hnědý hvězdičkou
ponyho, s PP, klidný, do zápřahu zvyklý, klidná povaha. Tel.: 731 486 635.
•• štěňata yorkšírského teriéra, pouze
pejsci, očkov., odčerv., odběr ihned,
cena 6.000 Kč . Tel.: 568 440 257,
775 434 047.
•• dvě koťátka s delší srstí (kluk,
holka) hledají domov u hodných lidí,
jsou to mazlíci. Tel.: 737 010 367.
•• štěňata kavalír king charles, bez
PP, trikolor, vh. pro děti, může být
v bytě i na dvorku, 3x očkov. a odčerv.
Tel.: 724 033 609.
•• fenku 3 roky, kavalír king charles, trikolor, moc hodná, bez PP.
Tel.: 607 907 452.
•• štěně dlouhosrst. jezevčíka, červený, očkov., odčerv., odběr zač. června.
Tel.: 605 314 080.
•• jateční kůzle, kozička bílého zbarveni. Tel.: 605 755 560.
daruji
•• nádherná štěňata menšího vzr., odběr
ihned. Oslavany Tel.: 606 219 071.
•• koťátka. Možnost výběru. Tel.:
776 219 954 po 15 hod.

Služby

•• Slovensko: Velký Meder, termální
voda, levně. Tel.: 777 811 617.

•• Včelařům nabízím nová včelstva
- oddělky k doplnění zimních ztrát.
Oddělky pochází z profesionálního
chovu, mají nové oplozené matky
a veterinární atest. Zdarma zašlu
podrobnosti. Mgr. Bronislav Gruna,
Petrovice 46, 672 01 Moravský
Krumlov, tel. 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dveře, laminátové podlahy - pokládka.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• Nejrychlejší, nejvýhodnější půjčka v regionu. Peníze na ruku až do
domu. 5.000 - 50.000 Kč. Dostupné
ID, MD, důchodci. Tel.: 605 720 362.

•• Provedu opravy Vari, Tera
a travních sekaček. Opravy
starších typů motocyklů, např.
Babeta, Pionýr atd. Provádím
drobné zámečnické a svářečské
práce. Tel.: 720 595 281.

Různé

•• chtěla bych si s někým dopisovat
ve francouzštině za cílem zdokonalení
v tomto jazyce. Tel.: 732 485 274.
•• spolužáci ozvěte se! Roč. 1952-53.
www.spoluzaci1968 heslo: soukal.
•• Karle z MK, ztratil jsem tel. č., tak
se mi prosím ozvi. 24.5. ve Zbýšově
je veterán. burza na stadioně, vem mi
nádrž na ogara. Vždy poslední sobota
burza v Oslavanech na vlakáču. Tel.:
720 444 245.
koupím
•• starou pušku, pistoli, bodák,
helmu, oblečení, náboje aj. výstroj po
něm. armádě. Tel.: 724 468 171.
•• moravské vltavíny 50 Kč/gram.
Tel.: 732 314 772.
•• postroj pro malého poníka, kvh
100 cm, nabídněte. Tel.: 721 747 883.
•• koupím naftu, stálý odběr. Tel.:
737 912 459.
•• knížku instruktáž a obsluha pro Š
Felicie RW-1998 dodávané k novým
autům.Tel.: 606 942 303.
prodám
•• fotoaparát Olympus C-745
digitální zrcadlovka, zoom 10x,
2 roky starý s přísluš. za 1/2 PC.
Nepoškozený, plně funkční, vh.
pro začínající profi fotografy. Tel.
602 782 240.
•• funkční šlap. šicí stroj zn. Lada z r.
1955, cena 500 Kč. Tel.: 604 316 465.
•• koberec 3x3 m, dobrý stav, 1.000
Kč. Tel.: 604 303 267.
•• dámské kolečkové brusle Fila, vel:
40 a náhradní kolečka 80-81. Tel.:
737 880 977.
•• velice levně plynové topidlo Vafky.
Tel.: 737 880 977.
•• tažnou koňskou secí mašinu, lžičková
úpr. za traktor, š: 150 cm, cena dohodou.
Tel.: 606 766 630 po 19 hod.
•• dvoupákový stroj na toč. zmrzlinu
ve výb. tech. stavu za 45.000 Kč, pult.
mrazák 500 lt. za 2.500 Kč, pečící
troubu horkovzd. za 1.000 Kč. Tel.:
605 756 888.
•• regálovou stěnu a pult, hnědé
lamino. Tel.: 604 847 254.
•• 21dílnou nerez sadu nádobí zn.
Internacional, nová, zabalená. PC 1.450
Eur, nyní 8.000 Kč. Tel.: 605 030 934.
•• pravé maskáče, blůza vz. 95, kalhoty
letní, pas 88-98. Tel.: 775 120 782.
•• 2 ks nových inkoustových náplní do
tiskárny HP - číslo cartridge 339 black
a 2 ks cartridge 344 - barevná. Cena
250 Kč/ks. Ivančice, tel.: 604 785 344.
•• malou vzduchovku, pistolovou,
lámací, 600 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• knihu agapornisové, kompletní
průvodce chovem, popis mutací atd.,
390 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• časopisy Myslivost, roč. 85-03 za
500 Kč. Tel.: 777 270 750.
•• vinařský lis 30 lt, za 3.500 Kč,
vinařský mlýnek 25 lt za 2.500 Kč.
Tel.: 777 270 750.
•• kotoučovou elektr. pilu, vh. pro
kutily. Tel.: 607 970 893.
•• dřevěný trakař, 4 ks husitských zbraní
(replika), dřevěný žebřík 4 m., polní vál
kovový, brány 4 ks. Tel.: 515 336 601.
•• pánské zimní brusle, vel.: 44, jako
nové. Tel.: 737 912 459.
•• levně sil. kolo Favorit s doplňky
Shimano. Tel.: 608 916 468.
•• akvárium pro želvu, 50x25x30 cm.
500 Kč. Čistička do akvária zdarma. 2
ks plážové plátěné lehátko, vh. na chatu
a zahradu. 600 Kč. Tel.: 724 687 954.
•• větší množství chemlonu. Cena
50 Kč/kg. Tel.: 737 481 635, e-mail:
veronika.siska@seznam.cz
•• sadu nových porcelán. talířů s
květin. vz. růže. 6x hlub., 6x měl.,
6x dezert.. Nevh. svateb. dar. Cena
450 Kč. Tel.: 605 945 352, e-mail:
veronika.siska@seznam.cz

Seznámení

•• modrooký 40 let, 2x nešťastně
zklamán, hledám touto cestou ženu
40-45 let, která zažila to samé a zůstala
sama. Samota bolí. Ivančice a MK. Jen
vážně. Tel.: 776 633 111.
•• 21/175/78 štíhlý, upřímný Petr,
hledá milou a štíhlou slečnu z okolí
Jamolic, která také touží po lásce.
Tel.: 720 138 920.
•• 34letý rozvedený hledá ženu na život,
vážné seznámení. Tel.: 728 456 487.
•• všestranně založený romantik 34/170
bez závazku hledá dívku s romantickou
dušičkou, smyslem pro humor
a spoustou blázivých nápadů. Dítě
vítáno. Tel.: 773 164 589.
•• volný 50/182, nekuřák hledá nekuřačku
od 40 let, vdovu nebo rozvedenou. Je
květen a snad už se konečně najdeme,
bydlení mám, jsem ale bez auta. Snad se
potkáme a přeskočí jiskra. Okolí Ivančic,
ale i odjinud, dám šanci všem. Dámy
nezapomeňte, je máj a pod rozkvetlým
stromem.. Tel.: 721 370 223.
•• hledám štíhlou ženu do 45 let
s vlastním zázemím (dům, zahrada).
Jsem VŠ 49/184/83, dom. kutil
hledající dom. zázemí. SMS na tel.:
733 204 557.
•• mladý muž z vesnice 27/181 se rád
seznámí s dívkou nebo maldou ženou.
Jen vážně. Tel.: 722 083 377.
•• hledá se rodinný přítel p. Jiří Huss,
roč. 1944, žil v Miroslavi, prosím
o kontakt i SMS po 16 hod. Děkuji.
Tel.: 607 109 762.

Zaměstnání

•• hledám obráběče kovů, svářeče
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.
•• renomovaný umělecký fotograf
a fotografka hledají ženy a dívky
pro fotomodeling. V případě zájmu
možná širší spolupráce. Jen SMS na
tel.: 602 782 240.
•• přijmeme kuchaře/ku do restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• hledám jakoukoli práci na jednosměn.
provoz, nejlépe tesař, pokrývač, ŘP
sk. B, vyučen v oboru truhlář, výroba
nábytku. Tel.: 723 604 273.
•• sháním jakoukoliv brigádu na
léto v Oslavanech nebo okolí. Ráda
pohlídám i děti nebo mohu i ke
zvířatům. SMS na tel.: 736 453 963.
•• přijmeme asistentku vedoucího
provozu pro oblast Morava, požadujeme
praxi, znalost práce na PC /Word,
Excel, Internet/, ŘP výhodou, organ.
schopnost, komunikativnost, práce na
1/2 úvazek od 8.00 - 12.00 hod. Dobré
platové podmínky. Životopisy zasílejte
na e-mail: j.mahr@sbs-security.eu,
popř. volejte po - pá 8 - 16 hod. na tel.:
777 820 836, www.sbs-security.eu
•• hledáme řidiče sk. C pro rozvoz
zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.
•• kapela Rocksor hledá zpívajícího
kytaristy. Tel.: 774 903 393.
•• přijmu brigádníky na izolační
práce. Tel.: 603 822 930.
•• K servis Konečný přijme instalatéra. Nástup ihned. Tel.: 777 000 031.
•• přijmeme ženu na poloviční úvazek
pro příjem zakázek. Kontakt: Rámování
- sklenářství, galerie, Tiskárenská 436,
MK. Tel.: 607 970 893, nástup možný
ihned, kladný vztah k umění vítán.
•• Elektro Hanzel rozšiřuje svůj tým.
Pro provoz.v M. Krumlově hledáme
prodavač/skladník. Požadavky: praxe
v oboru, příjemné vystupování, práce
na PC, min. Word, el. pošta, ŘP sk.
B, časová flexibil., komunikativnost.
Nabízíme: odpovídající fin. ohodnoc.,
práce v příjemném prostř., vzdělávání
v oboru. Žádosti s životopisem zasílejte:
e-mail:obchod-odd@hanzel.cz
nebo
Hanzel spol. s r.o., Životopis - práce,
Vídeňská 46, Znojmo, 669 02.

Vzpomínáme

•• Dne 9. května jsme vzpomněli
nedožitých 65. narozenin mého
drahého tatínka, dědečka, pana
Vladimíra Růžičky z Oslavan.
S láskou vzpomíná dcera Vlaďka
s dětmi.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 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 12.200 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 11/08 vyjde 30. května 2008, uzávěrka 27. května 2008. Zrcadlo také v internetové podobě na www.zrcadlo.info!
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s.r.o.
PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

VZORKOVÁ KANCELÁŘ

ZAVÁDĚCÍ
SLEVY AŽ

40%

Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522 • mobil: 775 551 040, 775 551 073 • e-mail: info@1a-trade.cz

,,VE STÍNU ORLIC”
31. 5. l. p. 2008 v 16 hodin
v areálu koupaliště Vémyslice dojde
k boji vojsk ranně středověkých válečníků.
Od 13:00 ukázka života a výcviku
bojovníků, to vše za účasti desítek
skupin z celé ČR.
Po celou dobu programu bude
v areálu koupaliště tržiště s kupci
nejrůznějších řemesel a také šenk
s lahodnými moky a chutnou krmí
pro znavené poutníky.
Lide bojovný a svobodomyslný,
tímto jsi zván, že se toho všeho
zúčastníš po našem boku.
www.shs-taranis.com
Vstupné: dospělí: 50 Kč, děti: 30 Kč
Večerní zábava
se skupinou STÍNY

Sponzorem akce je
AUTOCENTRUM KRÁL Dobelice
a mediálním partnerem je čtrnáctideník ZRCADLO

Fotbalové derby pro Krumlov
FC Moravský Krumlov
- FC Miroslav 3:1 (1:1)
Branky: Z. Hlučil, L. Havlíček,
S. Vybíral - vlastní
Souboj regionálních rivalů přilákal do hlediště více než pět stovek
diváků a ti viděli hned v úvodu dvě
šance na straně domácích. Střely
Zelníčka i Žáka však skončily vedle
Koutníkovi branky. Udeřilo však
překvapivě na druhé straně. Po nedorozumění v obraně si Krumlovští
vstřelili vlastní branku. Dokázali se z
ní ovšem rychle otřepat a ve 24. minutě Hlučil hlavou po centru Vybírala
vyrovnal. Až do konce poločasu se
pak hrálo většinou uprostřed hřiště.
Druhá půle již byla zcela v režii
domácích. Ti svoji velkou převahu
korunovali v 70. minutě, kdy opět
po centru Vybírala skóroval Havlíček. Pojistku zasloužené výhry
přidal devět minut před koncem
ranou k tyči výtečný Vybíral.
Pak už si fotbalisté Krumlova
mohli užívat aplausu zaplněných
ochozů stadionu Na Střelnici.

FC Moravský Krumlov
- Hrušky (Podluží) 1:1 (1:0)
Branka: Procházka
Mnoho nevyužitých šancí stálo
za zbytečnou ztrátou dvou bodů.
Krumlovští se ujali vedení po
kombinaci Procházky s Vybíralem
a vzápětí Záviška trefil z 25 metrů
břevno. Hosté ale dokázali ve druhé půli z trestného kopu vyrovnat.
Závěrečný nápor domácích již ke
změně stavu nevedl.

Sparta Brno - FC Moravský
Krumlov 0:5 (0:2)
Branky: T. Laml, L. Zelníček,
R. Doubek 2, S. Vybíral,
Hřiště v Komárově přineslo
konečně výrazné vítězství z venku.
Před utkáním rozhodně nebyla tak
dobrá nálada jako po něm. Odjíždělo se bez zraněných M. Žáka,
M. Cahy. V pořádku nebyl ani T.
Horák a S. Vybíral. Absence ale
dokázaly kolektiv více semknout.
Taková situace už byla i v podzimní části.
Celý tým bojoval a konečně se
také dokázal u soupeře prosadit
střelecky. První gól dal ve 20.
minutě hlavou Laml po centru Procházky. Druhý přidal o deset minut
později Zelníček.
Po přestávce přidali další góly
R. Doubek, který skóroval hned
dvakrát za sebou, a S. Vybíral.
Po celý zápas byli hosté lepším
týmem a určovali tempo hry. Utkání se krumlovským fotbalistům
opravdu vydařilo.

Krajský přebor v kopané - 26. kolo

NEDĚLE 18. KVĚTNA V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- VELKÁ nad VELIČKOU
Stadion Na Střelnici
Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz
Mediální partner FC Moravský Krumlov
čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

