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Bouřka prověřila kanalizaci

/Moravský Krumlov/ Zatopené
sklepy, propadlá vozovka a potok vody valící se ulicemi, tak to
byl následek přívalového deště,
který se v úterý 24. června kolem
páté hodiny odpolední přehnal
nad Moravským Krumlovem.
Kanalizace nedokázala příval
vody zvládnout. Přitom v minulosti, tedy před nákladnou
rekonstrukcí kanalizace, se tyto
události v daných lokalitách
nestávaly. Nejhorší situace byla
v ulici Palackého, Růžové, Pionýrské. Třicetiminutový přívalový déšť, kdy spadlo až 30 mm
srážek, nová kanalizace nestačila
pojmout, takže došlo k zatopení
sklepů, několika nemovitostí
a k podemletí vjezdu u jedné
z domovních přípojek.
Předmětem nastalého šetření
je, jak k této události mohlo dojít.
Podle vyjádření odpovědného
pracovníka VAS zatím nedošlo
k předání díla provozovateli,
přesto se uskutečnila předběžná
kontrola šachet a na některých
místech i kamerové testy průchodnosti.
„Nemáme dosud k dispozici
vyjádření vlastníka kanalizace
dobrovolného svazku obcí VaK
Třebíč ani provozovatele VAS,
divize Třebíč, provoz Moravský
Krumlov. Projekt byl však projekční kanceláří Aqua-Procon
Brno povinně zpracován podle norem na dvouletou vodu a přesně
tak byl stavební firmou Přemysl
Veselý i proveden. Po získání
vyjádření všech jmenovaných
povedeme intenzivní jednání
o pojistné odpovědnosti a možné prevenci podobných jevů,“
konstatoval starosta Moravského

foto: mask

Krumlova Jaroslav Mokrý.
K pochybení pravděpodobně
nedošlo ani ze strany stavební
firmy Přemysl Veselý. Podle
předběžného vyjádření stavbyvedoucího Jiřího Kosiny, byly práce
provedeny řádně podle projektové dokumentace.
„Zakopaný pes“ je zřejmě někde jinde. Podle vysvětlení Jiřího
Kosiny, byla stavební firmou prováděna jen splašková kanalizace.
Dešťová se neřešila, ta je v plánu
až za dva roky současně s novými
povrchy silnic. Z toho vyplývá, že
pro případ přívalového deště je
v provozu pouze stávající dešťová kanalizace, která je kapacitně
i technicky nevyhovující. Poddi-

menzovany jsou jak vpustě, tak
velikost rour. S ohledem na sklon a
velikost vozovky je riziko havárie
při každém větším dešti vysoké.
Stavební firma položila v některých částech města i dešťovou
kanalizaci, a to tam, kde je do
budoucna plánována, aby se již
komunikace nemusela znovu
narušovat. Jedná se ale o tzv.
zaslepené odbočky, které nemají
odvod do šachet. Ty nejsou zatím
vybudovány.
Na ulici Pionýrská je sice
vybudována nová kanalizace,
ale občané na ní ještě napojeni
nejsou. Obdoba je na ulici Palackého. K podemletí části terénu na
ul. Růžové došlo vlivem špatného

svedení vody do stávající dešťové kanalizace a zaplavený sklep
na ul. Palackého zavinil majitel,
který nedostatečně zajistil v domě novou kanalizační přípojku.
Je na samotných majitelích
domů, aby se ve vlastním zájmu
připojili na novou kanalizaci.
Někteří jsou totiž napojeni na
historickou klenutou kanalizační
šachtu dva metry vysokou, která
již není používána, což je případ
ul. Růžové.
Stav, který nastal po několika
minutovém přívalovém dešti v Moravském Krumlově, je rozhodně
alarmující a všechny zúčastněné
strany už začaly hledat řešení, jak
dalším nehodám zabránit. /mask/
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Kompletní opravy vozovek
/Rouchovany/ V současnosti se po Rouchovanech pohybují
ve větší míře asfaltovací finišery. Dokončují se tu totiž opravy krajských silnic. Jde o opravu části komunikací vedoucí kolem lihovaru
směrem k výpadovce z Rouchovan, které navazují na rekonstrukci
kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Ty se v této části obce provedly nedávno. „Byl zhotoven nový jednostranný chodník pro bezpečný
pohyb osob kolem komunikace. Díky rozhodnutí krajské správy
a údržby silnic kraje Vysočina bylo dosaženo toho, že v těchto dnech
probíhá oprava vozovky - průtah přes Rouchovany směrem na Přešovice. Tím bude dokončen poslední díl rozbité komunikace v majetku
kraje Vysočina. Rouchovany tak budou mít spraveny krajské silnice
na území celé obce,“ ocenil starosta Vladimír Černý.
/jak/

Požární nádrž již bezpečná

/Rouchovany/ Novou atrakci budou mít v Rouchovanech. Požární
nádrž Luža ve středu obce prochází celkovou rekonstrukcí. „Oprava
požární nádrže je fakticky před dokončením. K tomuto kroku jsme byli
nuceni přistoupit, protože jedna z betonových stěn, která nádrž tvoří,
padla do vody a sesunula se i část břehu,“ vysvětlil starosta Rouchovan
Vladimír Černý. Stěna je zabezpečena, zpevněna a ostatní břehové části
jsou nově obloženy velkým bílým lomovým kamenivem. Upravuje se
i stavidlo. Po následné úpravě dna se nádrž začne napouštět.
/jak/

Další investice do silnic

/Višňové/ Stav vozovek po dokončení oprav kanalizačního řadu
si vyžaduje celkovou rekonstrukci „Správa a údržba silnic nedávno
dokončila opravu úseku krajské vozovky od vinohradu u Horních Dunajovic po objekt bývalých mrazíren ve Višňovém. Tato komunikace
je pro nás cenná, protože jde o výpadovku na Znojmo a je to důležitá
přístupová komunikace. Její význam je dán četnou frekvencí vozidel.
Společně s SÚS také projekčně připravujeme úsek od kruhového objezdu až na konec obce směr výpadovka na Miroslav. Budou následovat chodníky a veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a zeleň. Na tomto
se podílí finančně obec. Začít by se mělo v první polovině příštího
roku,“ informoval Jan Daniel, starosta Višňového.
/mask/

Dolnokouničtí zainvestovali milióny
/Dolní Kounice/ Do poslední
fáze se dostává dostavba kanalizační sítě a zprovoznění čistírny
odpadních vod v Dolních Kounicích. Většina sítě je již položena,
zbývají především povrchy silnic.
Na zahájení provozu se těší
hlavně obyvatelé ulice Benátky,
kde především v letním období
splašky nepříjemně zapáchaly.
„Pokládá se nové kanalizační
potrubí na ulici Tovární a částečně Jiráskova a nyní probíhá
totéž na ulici Růžová. Tato akce
však nebyla součástí původního
projektu a je prováděna z důvodu
nevyhovujícího stavu stávající
kanalizace. Občané mají špatný
pocit ve způsobu finální úpravy
komunikací, který je ale zcela
běžný. V praxi to funguje tak, že
se nejprve položí kanalizační potrubí, výkop se zasype a zhutní,
a až přijde čas na zaasfaltování
(zadláždění) rýhy, znova se odkryje vrchní část výkopu, aby se
mohl udělat podklad pro finální
povrch z požadovaných materiálů
(štěrky, betonová prolívka), tzv.
kufr. Na ten se pak položí finální
povrch,“ vysvětlil postup prací
místostarosta Martin Frei.
Realizací projektu dojde k odkanalizování minimálně 2000
obyvatel. Samozřejmě ČOV má

Konkurz na místo ředitele/ky Mateřské školy Duha Oslavany,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Rada města Oslavany vyhlašuje konkurzní řízení podle §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na obsazení místa

ředitele/ky Mateřské školy Duha Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon pozice ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, • 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona ) • způsobilost k právním úkonům
(§ 3 odst. 1 písm. a) zákona) • bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona) • zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm.
d) zákona) • znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona) Další požadavky: • znalost školské problematiky
a souvisejících právních předpisů, • organizační a řídící schopnosti.
Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (čís. tel., příp. e-mail) a podpis. K přihlášce přiložte: • ověřené
kopie dokladů o dosaženém vzdělání, • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,
včetně funkčního zařazení, • strukturovaný životopis, • originál popř. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů
( ne starší 3 měsíců ) nebo doklad o jeho vyžádání, • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1.12.1971) • koncepci rozvoje školy ( max. rozsah 5 stran
strojopisu), originál popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší
3 měsíců), • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný nástup: 31. 8. 2008. Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 9.7. 2008 na adresu: Město
Oslavany, nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami,
bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční
místo. Obálku označte slovy: “Konkurz MŠ – neotvírat“.

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

foto: jak

kapacitu mnohem vyšší, takže
je možno v budoucích etapách
výstavby stokové sítě připojit i
obyvatele, kde v současné době
nebyla výstavba provedena.
„Financování akce tohoto
rozsahu je vždy velmi složitá
záležitost. Celá stavba je finan-

cována z několika zdrojů. Dotace
z ERDF prostřednictvím SFŽP
52,7 milionů, dotace ze SFŽP
8,1 milionů, dotace z JM kraje
10 milionů, dotace z Ministerstva
zemědělství 21,2 milionů, půjčka ze SFŽP 4 miliony, úvěr od
Volksbank 15 milionů a vlastní

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

zdroje města ve výši 5,9 milionů.
Cena díla celkem je více jak 117
milionů,“ doplnil Martin Frei.
Současné napojování občanů
probíhá tak, že odbornou firmou
byla vypracována projektová
dokumentace kanalizační přípojky ke každé nemovitosti. Tu si
společně se samotnou realizaci
stavby přípojky hradí a provádí
každý majitel nemovitosti sám
a přípojka zůstává v jeho majetku.
Připojení musí být provedeno tak,
aby splašková kanalizace nebyla
vedena přes stávající jímku, ale
byla zaústěna přímo do stokové
sítě města. Provedení přípojky,
zejména odpojení stávající jímky, budou kontrolovat pověření
pracovníci provozovatele stokové
sítě. Po připojení nemovitosti
bude se všemi majiteli uzavřena
smlouva o odvádění odpadních
vod do kanalizace pro veřejnou
potřebu. Stočné bude stanoveno
během měsíce července.
/jak/

Moravskokrumlovsko má nové vedení
/Moravský Krumlov/ Ve středu
18. června proběhla v kanceláři
mikroregionu Moravskokrumlovsko na Palckého ulici v Moravském Krumlově členská schůze
obcí, které se zúčastnila převážná
většina starostů a starostek obcí
tohoto dobrovolného svazku.
Jedním z hlavních bodů jednání byla volba nových orgánů
mikroregionu.
„Končilo
mi
funkční období jako předsedkyně mikroregionu, a protože jsem
časově velmi vytížena prací pro
Vedrovice, tak jsem již tři měsíce
předem avizovala záměr nekandidovat na další období do funkce
předsedkyně. S novým předsedou
chytne mikroregion nový vítr do
plachet a oživí se,“ odůvodnila

své rozhodnutí starostka Vedrovic
Anna Gigimovová.
Na základě návrhu z pléna byl
předsedou mikroregionu Moravskokrumlovsko jednomyslně zvolen Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova. Do funkcí
místopředsedkyní byly zvoleny
paní Jana Mašová, starostka obce
Dolní Dubňany a paní Zdeňka
Březinová, starostka obce Trstěnice. Do revizní skupiny byli
zvoleni paní Anna Gigimovová
a pan Jan Šťastný, starosta obce
Jezeřany-Maršovice.
„S manažerkou a tajemnicí
mikroregionu v jedné osobě paní
Jitkou Schneiderovou nebude
na její vlastní žádost obnovena
manažerská smlouva, protože se

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

CEMENT
260 Kč/q

W H C therm., s.r.o.
Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

27.06.2008

vč. DPH

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320

stala na plný úvazek manažerkou
místní akční skupiny (MAS) Živé
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Rozpracované věci však
dokončí a dále přislíbila podle
svých možností pomoc v dalších
jednotlivých případech. Mikroregion Moravskokrumlovsko tím
pádem hledá nového tajemníka
a manažera. Nové vedení mikroregionu hodlá pokračovat v rozpracovaných projektech a sesouladit další činnost s požadavky
obcí, jejich možnostmi a vlastními i cizími zdroji. Aktualizovaná
koncepce mikroregionu bude
představena na podzim,“ oznámil
Jaroslav Mokrý, nový předseda
mikroregionu a starosta Moravského Krumlova.
/mask/

stavba - dílna - zahrada

Je léto
a stále Vás
zlobí tráva?
Přijďte k nám
a my Vám
s ní pomůžeme.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

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

OSLAVANY

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

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

• FINANČNÍHO ANALYTIKA

(S VÝBORNOU ZNALOSTÍ AJ)

VODA - TOPENÍ - PLYN
PLYNOSERVIS - DOUBEK
MK, Polánka 1713, tel.: 722 564 845
» Montáže plynového topení
» Dodávky kotlů na plyn i tuhá paliva
» Rozvody topení, montáže radiátorů
» Revize a zkoušky
» Montáže vody a odpadů
» Kompletace koupelen

• OBSLUHU LISŮ
• OBRÁBĚČE KOVŮ
• MANIPULAČNÍHO
DĚLNÍKA NA VZV

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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Hasiči hledají peníze
/Oslavany/ Společné žádosti o dotační prostředky na novou techniku a využití nepotřebné hasičské techniky oslavanskými hasiči - tak to
je jsou závěry z třídenní návštěvy delegace, která přijela do Oslavan
z partnerského města Schkeuditz ze Spolková republiky Německo.
V rámci této delegace přijel také velitel hasičů města Schkeuditz.
V SNR fungují hasiči na jiné bázi než u nás. Náš systém páteřně počítá
s profesními sbory v součinnosti s dobrovolnými hasiči v jednotlivých
stupních. V německém modelu fungují dobrovolní hasiči pod jednotlivými městy, ale financované státem. Město Schkeuditz je specifické
v zaměření tamního hasičského sboru. Tím je fakt, že leží vedle velkého mezinárodního letiště Lipsko - Halle a zároveň vedle jedné z největších dálničních tepen. Proto hasiči z tohoto města zajišťují především
pomoc při havarijních událostech.
„Hasiči z Schkeuditz mají velký zájem navázat úzkou spolupráci
s SDH Oslavany. Naši hasiči jsou zařazeni v rámci záchranného systému
do kategorie JPO 3, což znamená, že vyjíždějí na pomoc profesionálům
při požárech, přírodních katastrofách apod. Kromě toho jsou vlastníky
a provozovateli jednoho z nejvýznamnějších hasičských muzeí, které je
na oslavanském zámku. Proto bych chtěl všem členům zásahové jednotky
poděkovat za jejich práci, a to nejenom jim, ale také jejich manželkám
a rodinám, které chápou situaci a umožňují jim věnovat se náročné práci
na jejich úkor,“ pochválil starosta Oslavan Vít Aldorf.
Němečtí partneři mají zájem navázat spolupráci v oblasti technického vybavení. Oslavanským se sice podařilo získat novou cisternovou
stříkačku, ale celkové vybavení není na takové úrovni, jak by si představovali. Obě strany chtějí společnými silami hledat cestu k získávání
dotačních titulů. V Oslavanech mají také šanci získat techniku, která
v Německu není potřebná. „Doufáme, že spolupráce mezi oběma
hasičskými sbory bude prospěšná,“ ukončil Vít Aldorf.
/jak/

Na opravy dostali peníze

/Vedrovice/ Vedrovice dostaly stotisícovou dotaci od krajského
úřadu na opravu následků vichřice Emma. Obec požádala o dotaci na
opravu větrného kola, které je unikátní technickou památkou. Takováto
kola jsou v ČR pouze dvě a to vedrovické větrné kolo bylo poškozeno
vichřicí Emma. Hrozilo jeho utržení a zřícení, proto bylo nutné kolo
opravit. Nepoškozena zůstala pouze nosná kovová konstrukce.
„Celková finanční částka opravy této nemovité kulturní památky se
předpokládá v částce 200 tisíc korun. Proto máme také žádost na Ministerstvu kultury. Kolo se před poškozením neotáčelo a bylo zajištěno
řetězem. Vlivem silného větru se řetěz utrhl, kolo se začalo rychle otáčet, čímž se pokroutilo a je z něj osmice. V opravě se bude postupovat
podle vyjádření památkářů. Bude nutné vyrovnat jednotlivé lopatky
a narovnat celou vazbu. Tři součástky jsou zničené, proto musí být
nahrazeny novými. Oprava se provádí v Miroslavi a měla by být hotova do konce srpna. Po opravě by se mělo i točit,“ informovala starostka
Vedrovic Anna Gigimovová.
/mask/

Partneři ze Schkeuditz
/Oslavany/ Ve dnech 13. - 15.
června oslavanští hostili delegaci
z partnerského města Schkeuditz
ze Spolkové Republiky Německo. V sobotním dopoledním
programu absolvovali hosté
návštěvu tréninku nejmladších
oslavanských fotbalistů, prohlédli
si hasičskou zbrojnici, Dům dětí
a mládeže, Hasičské muzeum a
Muzeum hornictví a energetiky
na oslavanském zámku. V odpoledních hodinách si prohlédli
základní školu a součástí prohlídky bylo i slavnostní přestřižení
pásky u nové chemické učebny a
kabinetu - daru od města Schkeuditz. Při stříhání pásky asistoval
schkeuditskému starostovi Enkemu místostarosta Miloš Musil.
Po slavnostním aktu se odebrali
hosté spolu se svými hostiteli

do zámecké kaple, kde vyslechli
koncert ZUŠ v rámci Dnů hudby.
„Večer byly projednávány společné aktivity umožňující spolupráci mezi oběma městy, jednalo
se s hasiči, atlety, fotbalisty, školami i o zájmových dětských aktivitách. Významná je také oblast
budoucí spolupráce mezi muzeem
města Schkeuditz a Vlastivědným
spolkem
Rosicko-Oslavanska.
Nejbližšími společnými akcemi
bude mezinárodní letní tábor dětí,
které se domluví anglicky, v německém městě Bühl. Atleti, kteří
byli ve Schkeuditz na vzájemném
utkání žactva na začátku května,
pojedou k německým partnerům
ještě v listopadu, kdy oslaví
tamní atletický klub 60. výročí
trvání,“ objasnil oslavanský místostarosta Miloš Musil.
/jak/

/Oslavany/ Někteří občané
Oslavan pojali veřejnou sbírku na
dům posledního rozloučení velmi
osobně a velkoryse darovali velké
částky. Oproti tomu místní podnikatelé a ve městě působící firmy
jsou k problematice neteční.
„Oslavany postrádají důstojný
stánek, který by sloužil k poslednímu smutečnímu rozloučení se
zesnulými. Kromě rekonstruované
kaple na hřbitově není v Oslavanech prostředí pro obřad. Na základě iniciativy radního Václava
Coufala se v Oslavanech rozeběhla sbírka, která bude trvat tři roky,“
vysvětlil starosta Vít Aldorf.
Peníze ze sbírky půjdou na
pořízení projektové dokumentace
za účelem výstavby nové smuteční síně. Ta by měla stát v areálu
hřbitova za kaplí svaté Barbory
v místě, na kterém je v současnosti ukládá odpad. Je zpracována
architektonická studie, která řeší

vzhled budoucí smuteční síně.
„Po půl roce fungování sbírky
se podařilo získat 20 tisíc korun od
občanů Oslavan. Také se stalo, že
v jedné kasičce bylo naráz v obálce vhozeno 5 tisíc korun od anonymního dárce. Za to mu patří dík.
Poděkování ale patří všem, kteří
již přispěli a zajisté i těm, co tak
teprve učiní. Místní firmy zatím
neprojevily zájem se finančním
darem na tomto projektu podílet.
Je nám samozřejmě jasné, že sbírka sama o sobě nebude dostačující
a město bude muset stavbu dofinancovat z rozpočtu, případně
za podpory některých dotačních
titulů. Přesto je sbírka unikátní,
protože ve svém důsledku si občané předplácí svou budoucnost, ale
tím se nechci nikoho dotknout,“
doplnil Vít Aldorf.
Finance je také možné vkládat
na účet číslo 20036-2026331309/
0800 u České spořitelny.
/jak/

Skládají se na smuteční síň

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Představu, že trvale rostoucí poptávka po elektrické energii dynamicky se rozvíjejícího průmyslu pokryjí větrníky či úspory energie,
opustila již většina států. Uvádím několik příkladů ze světa.
Švýcarská společnost Atel podala žádost na výstavbu nové jaderné
elektrárny v lokalitě Niederamt. Je to poblíž již provozované JE Goesgen. Místní obyvatelstvo velice silně podporuje tuto výstavbu a minulý
rok parlament místního kantonu přijal usnesení na urychlení této výstavby. Uvažuje se zde o bloku s výkonem 1100 až 1600 MW el.
Kanadská energetická společnost OPG a místní provinční vláda se
rozhodla začít s konkrétní přípravou výstavby dvou nových jaderných
bloků na JE Dárlington v provincii Ontário. Byli poptáni tři dodavatelé
s tím, že vítěz tohoto řízení bude vybrán do konce roku 2008. Proces
licenčního řízení byl zahájen již v září 2007.
Ekonomický ministr Velké Británie p. John Hutton představil vládní
Akční plán pro výstavbu nových jaderných elektráren. Vláda by ráda viděla zahájení výstavby prvních nových jaderných bloků co nejrychleji.
Dle posledních průzkumů názorů veřejnosti je téměř polovina Němců proti stávající státní energeticé politice útlumu jaderné energetiky.
Mám osobně velice nepříjemný pocit, že až se naše vláda rozhoupe
k výstavbě nových bloků (ať v Dukovanech nebo v Temelíně), bude
jen obtížně hledat dodavatele. Jak jste si mohli přečíst výše, budou
firmy podnikající v jaderném stavebnictví velice vytíženy. A ne každá
stavební firma je schopna postavit technologicky náročné jaderné dílo.
22.6.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Budují satelitní městečko

/Oslavany/ V Oslavanech se intenzivně připravuje významný projekt. Tím je výstavba satelitního městečka v lokalitě za kostelem na
ulici Novoveské směrem na Novou Ves. Během několika příštích let
by zde mělo vzniknout 97 nových rodinných domů s kompletní infrastrukturou včetně dětských hřišť a parčíku. Investorem je pražská
developerská společnost, která vykoupila pozemky, rozparcelovala je
a připravuje výstavbu. Ta se nachází ve fázi územního řízení. Dolaďuje
se jen uložení a napojení některých inženýrských sítí jako kanalizace,
plyn, voda, sdělovací vedení a sítě NN. Řeší se napojení komunikací
na státní silnici a městskou komunikaci směrem do ulice Kostelní.
Samotné práce by se měly rozeběhnout ještě na podzim tohoto roku
s tím, že příští rok by započala stavba domů. Půjde o rodinné řadové i
solitérní domy na klíč s pozemky v rozmezí 300 až 1000 m².
„Město je rádo, že do Oslavan investoři tohoto typu přicházejí, ale na
druhou stranu je to i závazek pro město, a to v souvislosti s vyřešením
kapacit školských zařízení. Přibylo nám tu 48 nových rodin na ulici
Starohorské, a pokud připočítáme ještě tuto necelou stovku dalších, tak
situaci budeme muset rychle řešit,“ uvedl starosta Vít Aldorf. Fakt, že
nová zástavba bude končit na hranici přírodního parku nad krásným
údolím řeky Oslavy, řadí pozemky mezi velmi lukrativní.
/jak/

Žaluzie Koblížek

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

mjr. Nováka 24, Ivančice

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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

Mazda CX7 revolution 2,3 DISI
r.v. 2008, cena 729.000 Kč
nový vůz, šedá metal., 4x4
8x airbag, ESP, ASR, EDS,
ABS, kůže, max. el. výbava

Mazda MX5
r.v. 2007, cena 450.000 Kč
tach.: 10 tis. km, šedá met.
ilustr. foto, klima, 4x airbag,
ABS, el. okna, alu kola, centrál

Ford Escort 1,6i kombi
r.v. 1997, cena 64.000 Kč
tach.: 135 tis. km, tm. mod. m.
2x airbag, ABS, imobil., posil.,
el. okna, tón. skla, manual.

Mazda 2 1,3i TE PRO
r.v. 2008, cena 347.900 Kč
tach.: 500 km, stříbrná metal.
6x airbag, ABS, ASR, el. zrc.
a okna, multif. volant., centrál

Mazda 121 DB polokabrio
r.v. 1992, cena 33.000 Kč
tach.: 145 tis. km, červená
4 dv., sedan, dobrý stav, obsah 1324 ccm, 54 kW

Mazda 323 BJ 2.0 DITD
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
tach.: 112 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, centrál,
el. okna a zrc., alu kola

Mazda 323 C 1,5i
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach.: 198 tis. km, modrá m.
klima, 2x airbag, centrál, el.
okna a zrc., alu kola, mlhovky

Mazda 323 F 2.0 DITD
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 105 tis. km, stříbrná m.
klima, 4x airbag, ABS, posil.,
litá kola, centrál, el. okna a zrc.

Mazda 323 P 1,3i
r.v. 1997, cena 89.000 Kč
tach.: 77 tis. km, stříbrná m.
klima, 2x airbag, rádio, centrál,
imobil., posil., tón. skla

Mazda 3 TE 1,6 sport
r.v. 2004, cena 285.000 Kč
tach.: 37 tis. km, modrá met.
aut. klima, 8x airbag, ABS,
ASR, ESP, max. el. výbava

Mazda 626 kombi 1,8i
r.v. 2000, cena 129.000 Kč
tach.: 129 tis. km, fial. met.
klima, 4x airbag, ABS, CD,
el.př. okna a zrc., mlhovky

Mazda 6 GT 2,0 MZRCD
r.v. 2003, cena 262.000 Kč
tach.: 122 tis. km, tm. šed. m.
aut. klima, 8x airbag, ABS,
ESP, ASR, temp., el. výbava

Mazda 6 1,8i
r.v. 2005, cena 299.000 Kč
tach.:78 tis. km, tm. šed. met.
klima, 8x airbag, ABS, ASR,
litá kola, el. zrc. a okna, centrál

Mazda Demio 1,3i KLIMA
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
tach.: 155 tis. km, mod. met.
klima, 2x airbag, rádio, centrál,
el. okna a zrc., mlhovky

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
tach.: 195 tis. km, červená
ABS, rádio, centrál, el. okna
a zrc., posil., mlhovky

Mazda MX5 NB 1,8i
r.v. 2000, cena 265.000 Kč
tach.: 81 tis. km, černá met.
2x airbag, rádio, zhrnovací
střecha, litá kola, el. zrc.

Mazda Pemacy 2,0 DITD
r.v. 2003, cena 249.000 Kč
tach.: 119 tis. km, tm. mod. m.
aut. klima, 4x airbag, ABS, el.
zrc. a okna, centrál, mlhovky

Mazda Xedos 9 2,5i AT
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

Mitsubishi Colt 1,5i
r.v. 1990, cena 24.000 Kč
tach.: 200 tis. km, sv. m. met.
cenrtál, zadní stěrač, tón. skla,
el. okna a zrc. posil.

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2005, cena 149.000 Kč
tach.: 122 tis. km, hněd. met.
2x airbag, ABS rádio, centrál,
mlhovky, imobil., posil.

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

REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO OZNAMUJE SVÝM ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM,
ŽE V DOBĚ 1. - 11. ČERVENCE BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ REDAKCE UZAVŘENA.
VAŠE NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY I ŘÁDKOVOU INZERCI ZASÍLEJTE NA: noviny@zrcadlo.info
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Krve je málo! Darovat by Radarové řádění končí
/Region/ Investované miliony zvládat bezpečnostní situaci v doji mohli i sedmnáctiletí
do radarových systémů přijdou pravě. Nejde jen o peníze, ale o
/Znojemsko/ Krev hraje v medicíně stále velmi důležitou roli. Neumíme ji zatím vyrobit, a tak ji nemocnice získávají formou krevních
odběrů. Pravidelným dárcem je i Alois Vybíral, kandidát do letošních
senátních voleb. Zastává názor, že krev by mohli darovat lidé už od
sedmnácti let „Dárců krve stále ubývá a přitom je tato tekutina stále
stejně potřeba. Musíme jít příkladem pro mladší generaci. Vždyť nevíme, kdy my sami budeme krev potřebovat,“ argumentuje Alois Vybíral.
Podle zákona musejí být dárci krve starší osmnácti let. Například ve
Spojených státech mohou chodit k odběrům i sedmnáctiletí. „Tento
způsob by mohl i u nás vyřešit problémy s nedostatkem krve,“ sdělil
Vybíral. Nejčastější typ odběru je tzv. odběr plné krve, kdy specialisté
na transfúzním oddělení odeberou ze žíly 450 ml krve. Muži mohou
darovat krev pětkrát ročně a ženy čtyřikrát za rok. Krev se poté dál
zpracovává, anebo je doplněna protisrážlivým roztokem. V současné
době je v desetimilionové České republice tři sta čtyřicet tisíc dárců.
Ve srovnání s počtem dopravních nehod a náročných operací je toto
číslo poměrně malé. Krev zachraňuje životy, proto by ji měli darovat
všichni, kteří mohou. Krev můžete darovat i ve znojemské nemocnici
v úterý a ve středu vždy od sedmi do devíti hodin ráno.
/mask/

Chystají parcely pro domky

/Vedrovice/ Přilákat do obce mladé rodiny chtějí vedrovičtí zastupitelé. Zájemcům o novou výstavbu chtějí nabídnout stavební parcely
pro rodinné domky. „Parcely pro rodinné domy jsou hlavním důvodem
pro změnu územního plánu, která probíhá právě v těchto měsících. Stavební místa ve Vedrovicích jsou velice žádaná jak od místních občanů,
tak od občanů žijících mimo naši obec. Mělo by jít o desítky nových
míst. Cílem je samozřejmě rozvoj obce,“ uvedla starostka Anna Gigimovová. Na podzim letošního roku by změna územního plánu měla
být hotová. Problémem ovšem je, že část pozemků je v soukromém
vlastnictví a obec je bude pravděpodobně vykupovat.
/mask/

vniveč. Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR schválila novelu
zákona zakazující městské policii
měřit rychlost jízdy vozidel.
Změna zákona prošla na základě připomínek občanů (zřejmě
těch, co předpisy nedodržují),
kterým se skutečnost, že mohou
být pokutováni za rychlou jízdu
městskou policií, nezamlouvala.
Novela zákona o policii ale ještě
není v platnosti, čeká se na schálení a podpis prezidenta.
Například v Ivančicích je radar
jeden měsíc a je v testovacím
provozu. Původně se uvažovalo o
jednom statickém a jednom mobilním pro městskou polici, které
měly doplnit dvě tabule informující řidiče o jeho rychlosti. Vedení
radnice se rozhodovalo, zda je zakoupit, nebo pronajmout za podmínek 3/7 (město/provozovatel)
z pokut, které by vyřizovala MP
a správní odbor radnice. Cílem
bylo zklidnit provoz na krajských
i místních silnicích.
„Je to lumpárna a to jsem slušný. Novela postihuje menšinu
slušných řidičů, kteří se nemají
čeho bát. Policie ČR nebude

bezpečnost, a to si mnozí poslanci neuvědomili. Radar si tak firma
může sbalit a odnést. Je to její
podnikatelský záměr, nic jiného
nemůže dělat,“ rozhořčeně reagoval na změnu zákona Vojtěch
Adam, starosta Ivančic.
V Moravském Krumlově na
ulici Znojemská měří rychlost
stacionární radar téměř rok. „Zařídíme se podle toho, až novela
nabude účinnosti. Policie ČR to
sama nezvládne. Otevírá se tímto
pole pro desperáty, zvedne se úrazovost a počet dopravních nehod.
Tento krok vnímám negativně,“
souhlasil Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova.
Ministr vnitra Ivan Langer,
poslancům dopředu avizoval,
že starostové měst poslance za
tento krok nepochválí, ba naopak.
Připomněl nemalé investice, ale
také uvedl: „Někteří starostové si
z měření rychlosti udělali výnosný byznys, a to je špatně.“
„Máme preventivně informační
radar, který přemisťujeme na tři
místa. Uvažovali jsme i o persekučním, ale počkáme,“ řekl Roman Volf, místostarosta Miroslavi

Založení živnosti nebude tak komplikované

/Brno/ Novela živnostenského
zákona, která vejde v platnost 1.
července letošního roku, přinese
změny do živnostenského podnikání, a to především v legislativní
oblasti. Jejím hlavním cílem je
realizace postupného snižování
administrativní zátěže drobných
živnostníků a malých firem.
Nejvýznamnější změny, které
novela živnostenského zákona přináší, jsou průkazy živnostenského
oprávnění, které nahradí jediný

dokument - výpis z živnostenského rejstříku. Stávající doklady
(živnostenské listy a koncesní
listiny) zůstávají v platnosti a budou nahrazovány postupně. Nově
se zavádí jediná volná živnost s 80
obory s tím, že podnikatel pouze
oznámí obor činnosti, který bude
v rámci této živnosti vykonávat.
Pokud jde o podání, ruší se
místní příslušnost k živnostenskému úřadu podle sídla podnikatele – právnické osoby nebo byd-

liště podnikatele – fyzické osoby.
Nově je podání možné činit na
kterémkoliv obecním živnostenském úřadu v České republice
a dále i v rámci systému Czech
POINT, místní příslušnost podle
současné právní úpravy ale zůstává zachována v oblasti dozoru.
Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou
praxi, v některých případech se
od ní upouští zcela.
Oznamovací povinnost pod-

nikatele vůči živnostenským
úřadům se bude týkat jen změn
takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat
z databází, jež má veřejná a státní
správa k dispozici.
V souvislosti s odstávkou
provozu informačního systému
Registru živnostenského podnikání z důvodu přechodu na
novou legislativu bude částečně
omezen provoz na obecních
živnostenských úřadech.
/jak/

foto: mask

Výročí fotbalu v Hostěradicích
/Hostěradice/ Hostěradický fotbal oslavil své 60. výročí. V sobotu
14. června se na místním fotbalovém stadionu sešli nejen fotbalisté,
aby tu odehráli poslední utkání sezony, ale i velký počet příznivců
a fandů místního fotbalu. „Dnes hrajeme své poslední mistrovské utkání
sezony 2007/2008. Pro nás je toto datum také významné tím, že před
60 lety byla první fotbalová jedenáctka Hostěradic přihlášena do oficiální soutěže. Takže oslavujeme 60 let fotbalu v Hostěradicích, i když
hráči se scházeli a trénovali rok předem. Dnes také oceníme sedm
žijících zakládajících pamětníků, kterými jsou Jan Šarf, Gregor Šarf,
Jaroslav Vošmera, Jaroslav Ruda, Petr Nechvátal, Svatoslav Novák,
Josef Musil,“ informoval předseda TJ Hostěradice Jiří Lapeš.
Utkání s´Únanovem dopadlo ve prospěch domácích, a to 8:1. Po
skončení utkání byl vyhlášen nejlepším střelcem Radek Lapeš se 32
góly za sezonu. „V současné době máme ještě několik bývalých hráčů,
kteří stáli u zrodu TJ Družstevník Hostěradice. I nynější generace hráčů dělají čest svým dědům a otcům. Muži v minulém roce postoupili
do 1.B třídy a v této sezoně se v těžké konkurenci zkušených týmů
umístili v celkovém pořadí na třetím místě tabulky. Pozadu nezůstávají ani mladší ročníky. Již teď lze spatřit mezi dorostem talenty, které
v budoucnu výrazně ovlivní dění na hřišti. Za obec jsem jedině rád,
že se TJ výrazně podílí na práci s mládeží, a na tomto místě je třeba
připomenout především záslužnou práci trenérů. Tito předávají mladé
generaci nejen fotbalové zkušenosti, ale svým osobním příkladem se
podílejí i na výchově,“ ocenil Marek Šeiner, starosta Hostěradic.
„V roce 1946 byl založen fotbalový klub. Liga se ale začala hrát
až od sezony 1947/48. Tak počítáme oficielní založení od tohoto data.
První hřiště bylo v místech dnešní čistírny odpadních vod, poté tehdejší
JZD darovalo v roce 1949 klubu současný prostor. Takže dnes jsme
již vlastníci pozemku. První kabiny se postavily v roce 1951. Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 1991/92, kdy jsme hráli 1A třídu
krajského přeboru ,“ doplnil k historii Jiří Lapeš.
/mask/

K3 AUTO Ivančice
Krumlovská 30, Ivančice
tel.: 724 310 380, 546 212 564
e-mail: autonext@seznam.cz
výkup a prodej ojetých vozidel
vyřízení leasingu a úvěru
do 1 hodiny vč. pojištění

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

Audi A3 1,9 TDI 110PS
r.v. 1998, cena 169.000 Kč
tach.: 120 tis. km, stříbr. met.
aut. klima, 2x airbag, ABS,
EDS, alarm, el. zrc. a okna

Audi A4 1,9 TDI 81 kW
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
tach.: 165 tis. km, sv. hnědá
aut. klima, 2x airbag, ASR,
EDS, ABS, el. výbava, tažné

Audi A4 1,9 TDI 96 kW
r.v. 2002, cena 289.000 Kč
tach.: 178 tis. km, modrá m.
aut. klima, 6x airbag, ESP,
EDS, ABS, CD, max. výbava

BMW 330D M PAKET TOP
r.v. 2003, cena 349.000 Kč
tach.: 224 tis. km, šedá met.
aut. klima, 6x airbag, ESP,
ASR, EDS, ABS, max. výbava

Citroën Xantia 1,9TD Break
r.v. 1995, cena 65.000 Kč
tach.: 147 tis. km, stříbr. met.
klima, centrál, rádio, posil,
tažné, centrál, el. př. okna

Fiat Punto 1,2 (bez DPH)
r.v. 2002, cena 45.000 Kč
tach.: 198 tis. km, bílá
klima, rádio, imobil., posil.
koupeno v CZ, 1. majitel

Ford Focus 1,8 TDDi
r.v. 2002, cena 169.000 Kč
tach.: 144 tis. km, modrá m.
klima, 2x airbag, EDS, ABS,
el. př. okna a zrc., alu kola

Opel Astra 1,7 DTI klima
r.v. 2002, cena 149.000 Kč
tach.: 168 tis. km, stříb. met.
klima, 2x airbag, rádio, posil.,
multif. volant, centrál DO

Opel Corsa 1,2 Steptronic
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach.: 109 tis. km, stříb. met.
klima, aut. přev., airbag řidiče,
centrál, el. př. okna a zrc.

Peugeot 206 1,4 SW
r.v. 2003, cena 159.000 Kč
tach.: 44 tis. km, stříb. met.
klima, 2x airbag, ABS, CD,
centrál DO, el. př. okna a zrc.

Peugeot 406 2,0 TD
r.v. 1996, cena 89.900 Kč
tach.: 189 tis. km, tm. zel. m.
airbag řidiče, rádio, centrál,
stř. okno, litá kola, el. zrc.

Škoda Felicia LXi
r.v. 1995, cena 42.000 Kč
tach.: 102 tis. km, červená
rádio, centrál, imobil., dělená
zad. sedadla, vůz bez koroze

Škoda Octavia 1,9 TDI 81kW
r.v. 2003, cena 229.000 Kč
tach.: 158 tis. km, černá m.
klima, 2x airbag, ASR, EDS,
ABS, alu kola, el. zrc. a okna

Volkswagen Golf 1,4i
r.v. 1995, cena 79.000 Kč
tach.: 112 tis. km, stříb. met.
rádio, centrál, střešní el. šíbr,
litá kola, tažné, tón skla

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 215.000 Kč
tach.: 108 tis. km, modrá m.
aut. klima, 2x airbag, ASR,
EDS, ABS, el. zrc. a okna

VW Passat Variant 1,8T
r.v. 1998, cena 119.000 Kč
tach.: 188 tis. km, modrá m.
aut. klima, 2x airbag, ASR,
EDS, ABS, CD, el. výbava

VW Passat Variant 1,9TDI
r.v. 2001, cena 249.000 Kč
tach.: 189 tis. km, šedá met.
aut. klima, 2x airbag, ASR,
EDS, ABS, CD, el. výbava

Suzuki Grand Vitara 2,0 V6
r.v. 1996, cena 119.000 Kč
tach.: 135 tis. km, červ. m.
alarm, rádio, 4x4, litá kola,
centrál DO, el. zrc. a př. okna

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

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz
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Zeptali jsme se: Ing. Jany Mittnerové,
ředitelky ZŠ a MŠ TGM v Rouchovanech
Paní ředitelko, představíte
nám Vaši školu?
Naše škola je běžná plně organizovaná venkovská škola.
Poskytujeme všestranné vzdělání,
to znamená, že chceme vyzbrojit
žáky nejen vědomostmi, ale také
dovednostmi. Nabízíme vedle
povinné angličtiny i další cizí jazyky - němčinu a ruštinu. Máme
krásné sportovní zázemí - halu
a víceúčelové hřiště - což nám závidí i městské školy. Na naší škole
působí také pobočka základní
umělecké školy. Žáci již několik
let realizují projekt „Adopce
na dálku“, ve kterém z peněz
za sběr starého papíru podporují
ve studiu dívenku Milly z Ugandy. Další informace na adrese:
www.zsrouchovany.cz.
Jak celkovou situaci školy
v posledních pár letech?
V posledních letech jsme se
zaměřili na modernizaci samotné
budovy ZŠ, podařilo se vyměnit
okna, vyměnit starý nábytek
za moderní výškově stavitelný,
byla postavena nová školní kuchyně, zakoupili jsme techniku
pro moderní výuku. Daří se nám
budovat učebnu ekologie. Zařízení pro tuto učebnu pořizujeme
z grantu, který jsme nedávno
získali. Budujeme také učebnu
v přírodě, tzv. arboretum. Ve
vzdělávací oblasti se snažíme
o moderní vyučování. Pravda,
zavedení školské reformy je
proces dlouhodobý a složitý. Ale
první výsledky máme. Naši žáci
si oblíbili projektovou výuku.
Chceme zlepšovat celkové klima
školy. Učitelé se zaměřují na
rozvoj osobnosti žáka, snažíme se
vést děti k uvědomělé disciplíně
a také k tomu - nebát se vyjádřit svůj názor, umět ho obhájit,
akceptovat názor většiny, umět
pracovat ve skupině. Znovu však
opakuji – je to běh na dlouhou
trať a výsledky uvidíme v budoucnu. Pevně v to doufám.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
školu tíží?
Hlavní problém je úbytek
dětí. Faktem je, že v současné

době přicházejí do 1. tříd slabé
populační ročníky, takže dochází
k prudkému poklesu žáků na 1.
stupni. Vyhlídka na nejbližších
pět let není příznivá, přesto doufáme, že je to jev přechodný a naše
kapacita se zase za pár let naplní.
Trápí nás také nedostatečná spolupráce některých rodičů se školou.
Mnozí se začnou zajímat o problémy svých dětí, až když škola
musí přijmout kázeňská opatření.
Tíží nás také časté projevy vandalizmu, a to nejen našich žáků,
ale také starší mládeže, která
nám devastuje okolí školy, zejména o víkendech. Ve školství
jako takovém jsme se v tomto
školním roce všichni potýkali
s nedostatkem financí. Vláda
kvůli reformě veřejných financí
přiškrtila kohoutky, a tak do škol
přitékalo méně peněz. Chybí nám
peníze na nové učebnice a školní
pomůcky, které potřebujeme pro
moderní výuku. Rádi bychom si
pořídili do naší školy interaktivní
tabuli, na tu však nikdy nebudeme mít dostatek prostředků. Obrátili jsme se proto na sponzory
a hlavně na zřizovatele.
Jaké vzdělávací metody praktikujete ve výuce?
Tak jako všechny školy učili
jsme i my v tomto školním roce
v prvním a šestém ročníku podle
našeho Školního vzdělávacího
programu. Klademe důraz na
ekologickou výchovu a zároveň
se snažíme mít co nejpestřejší
nabídku činností pro naše žáky.
Proto jsme vybrali název pro
náš vzdělávací program - „Duhová škola“. Již jsem zmiňovala
projekty a tvořivé dílny, které si
žáci oblíbili, například Den podle
Ámose pro žáky prvního stupně,
nebo celoškolní projekty - Den
ČR, Den Země, Den Stromů atd.
Co dále děláte pro děti ve výuce navíc?
Zde se dá hovořit o přístupu
učitelů k dětem. V rámci možností se realizuje individuální
přístup k žákům. Učitelé také
organizují schůzky na opakování
a prohlubování učiva, například
před přijímacími zkouškami. Pro

spojení teorie s praxí organizují
exkurze na nejrůznější pracoviště. Abychom zjistili, co žáky
trápí a jaká mají přání, spolupracuje vedení školy se školním
parlamentem, který tvoří zástupci
jednotlivých tříd.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
V posledních letech se rozšířila
nabídka zájmové činnosti. Děti si
mohou vybrat přibližně z dvaceti
kroužků různě zaměřených - sportovních, jazykových, hudebních
apod. Naše škola má svůj dětský
folklorní soubor Rouchováček,
který nás reprezentuje na různých
soutěžích a vystoupeních. Letos
jsme oslavili již třicet let existence tohoto tělesa. Soubor navázal
spolupráci s podobným souborem
z Lanžhota, kde nedávno naše
děti vystupovaly. Máme také dětský pěvecký sbor Petrklíč. Žákům
školy jsme nabídli návštěvu Vídně, poznávací zájezd do Londýna
a relaxační pobyt u moře v Itálii.
Organizujeme lyžařské kurzy pro
žáky prvního stupně a pro žáky
sedmého ročníku. Ty jsou však
v posledních letech ovlivněny
nedostatkem sněhu.
A co rodiče? Daří se Vám je
zapojit do dění školy?
Na rodiče určitě nezapomínáme. Jsou zapojeni prakticky do
veškerého školního dění. Pořádáme pětkrát do roka setkání s rodiči - buď formou třídních schůzek
nebo konzultací. Informujeme
veřejnost také prostřednictvím
kabelové televize nebo našimi
internetovými stránkami. Na
začátku školního roku poskytujeme rodičům informační leták,
který obsahuje všechny potřebné
informace. Vydáváme také školní
časopis, je to zásluha žáků, kteří
navštěvují předmět Mediální výchova. Nedávno zpracovali žáci
jeho internetovou podobu. Rodiče žáků, kteří navštívili Londýn,
obdrželi Zpravodaj o Londýně,
zpracovaný žáky pod vedením
paní učitelky. Organizujeme pro
rodiče i širokou veřejnost celou
řadu akcí - vánoční besídku pro
důchodce, vystoupení žáků ke

Dni matek, školní akademii atd.
Žáci ZŠ a děti z MŠ vystupují při
vítání občánků a jiných příležitostech. Každoročně pořádá škola
kurz Internet pro seniory, ve kterém žáci vyšších ročníků učí ve
škole své prarodiče, jak pracovat
s internetem. V roli učitele jsou
tedy žáci, takže tato forma práce
obohacuje všechny. V zájmové
činnosti zatím pracují až na jednu
výjimku jen učitelé. Vybízíme rodiče ke spolupráci v této oblasti,
ale zatím se nám to nedaří.
Vychází vám obecní úřad jako
zřizovatel vstříc a v čem?
Zřizovatel nám vybudoval
krásné sportovní zázemí a novou
školní kuchyni. V tomto roce je
dána přednost mateřské škole,
která vyžaduje nutně opravy střechy, výměnu oken a vybudování
nové hrací plochy s prolézačkami. V současné době jednáme
společně o pořízení již zmiňované
interaktivní tabule.
Co negativní jevy?
Bohužel, negativní jevy nám
znepříjemňují práci. Je to zejména
vandalizmus, kdy nám žáci ničí
školní majetek. Problémy jsou
s kouřením, které praktikují žáci
mimo školu. V rámci prevence ve
výuce o problematice legálních a
nelegálních drog hovoříme často.
Organizujeme besedy s odborníky. Prokazatelně jsme se s drogami ve škole nesetkali. Neděláme
si však žádné iluze. Je to obrovský
celospolečenský problém. Škola
sama ho však nevyřeší. Hlavně
rodiče se musí zajímat, co jejich
děti dělají ve volném čase, kam
chodí a s kým se scházejí.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Objednejte si prodlouženou
záruku ke svému vozu jako
mimořádnou výbavu.

Cena Jihomoravského kraje
/Brno/ Také letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky,
ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí kanceláře hejtmana, který
je následně předá k projednání Radě a Zastupitelstvu JMK. Zastupitelé
budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen Jihomoravského kraje se letos uskuteční v pondělí 29. září 2008 v Tišnově.
Zastupitelstvo JMK udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňuje
vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny
svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným
způsobem reprezentuje v určité oblasti JM kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být
příkladem. Podrobnější informace najdete na stránkách JM kraje. /jak/

Získali peníze na muzeum

/Vedrovice/ Vedrovičtí se chystají přebudovat bývalou faru na muzeum. Dlouho plánovaný záměr dostává konkrétní podobu v těchto
dnech, kdy obec získala 6,5 milionu korun z regionálního operačního
programu. „Projekt muzea je ve stadiu projednávání zastupitelstvem
obce. Jedná se o přijetí finanční dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod,
která nám byla přidělena v podílu 62,9 % místo původních 92,5 %. Celkové náklady na vybudování muzea jsou předběžně spočítány na deset
milionů korun. Hodláme ještě požádat o dotaci ministerstvo financí
ČR,“ vysvětlila starostka Vedrovic Anna Gigimovová. Cílem projektu
je přilákat do obce turisty, kteří by shlédli jednak expozici života na
venkově, ale také archeologické nálezy, na které je okolí Vedrovic bohaté. Posledním významným nálezem je v loňské objevení pravěkých
dolů na pazourky v Krumlovském lese. Počítá se i s informačním centrem se zasedací místností na pořádání odborných seminářů. /mask/

Obec Hlína oceněna

/JM kraj/ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem
pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v roce
2008 již 14. ročník soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo tak jako loni ve svém rozpočtu na letošní rok
významnou finanční částku jeden milion korun pro oceněné soutěžící
obce Jihomoravského kraje. V Jihomoravském kraji se přihlásilo letos
25 obcí. Z okres Brno-venkov - Drahonín, Hlína, Kobylnice, Lomnice,
Mokrá-Horákov, Rašov, Zastávka. Z okresu Znojmo - Hnanice. Hodnotící komise jihomoravského krajského kola soutěže, v jejímž čele byla
starostka Kobylí Dagmar Kovaříková, navštívila všechny přihlášené
obce. Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí komise posuzovala
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou á vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci. Z našeho regionu byla oceněna pouze obec Hlína, a to
čestným uznáním za ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě.
/jak/

po - pá 8.00-17.00, so a ne 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov
(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157
mobil: 731 816 617
servis 733 569 624
AUTO-MOTO BAZAR
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL
NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
AUTOKLIMATIZACE
SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
PŮJČOVNA PŘÍVĚSNÝCHVOZÍKŮ
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Mercedes-Benz 60 kW
r.v. 2001, cena: 190 tis. Kč
4x airbag, ASR, ABS, alu kola,
el. zrc. a okna, CD, centrál DO

Opel Vectra 1,9D (bez DPH)
r.v. 2005, cena: 220 tis. Kč
klima, 4x airbag, ASR, ABS, el.
zrc. a okna, alarm, 6 rychlostí

Toyota Picnic 2.0
r.v. 1997, cena: 139.900 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el.
zrc. a okna, centrál, 6 míst

Toyota Picnic 2.2 TD
r.v. 2000, cena: 199 tis. Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. zrc.
a okna, centrál DO, tón. skla

Nissan Interstar (bez DPH)
r.v. 2003, cena: 135 tis. Kč
60 kW, velmi dobrý stav, 1. majitel,
servisní knížka, koupeno v CZ

Seat Inca 1,9D
(bez DPH)
r.v. 2001, cena: 52 tis. Kč
airbag řidiče, zámek řadící páky,
servisní knížka, koupeno v CZ

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Libor Suchý, autoprodejna
Nový Šaldorf 81, 671 81
Tel.: 515 227 940
Fax: 515 224 766
E-mail: skoda@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz
Jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001 v oblasti prodeje, servisu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
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Tulešičtí žehnali praporu Cílová jízda cyklistů mikroregionem Moravia
/Tulešice/ Místní hasiči měli opravdu dobrý důvod k oslavě. Čtrnáctého června si připomněli stoleté výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v obci. Při této příležitosti také požehnali svůj prapor. Této akce
se zúčastnilo mnoho členů okolních hasičských sborů, představitelů
OSH ČMS, zástupci HZS a také senátor Milan Špaček a místostarosta
města Znojma Pavel Balík. „Při mši za zemřelé členy sboru v kapli
svatého Floriána byl požehnán ručně vyšívaný hasičský prapor. Poté
jsme šli průvodem obcí a položili věnce k pomníků padlých. Dopoledne zpestřilo vystoupení mažoretek z Dolních Dubňan. Na slavnostní
schůzi proběhlo ocenění všech členů SDH za obětavou práci pro sbor,
kterou někteří vykonávají více než 40 let. Odpoledne patřilo koncertu
dechové hudby Polanka a také ukázkám požární techniky. Jak té současné, tak i historické-ruční hasičské stříkačky z roku 1897 zapůjčenou
z Rouchovan,“ informoval Jan Rozmahel, starosta Tulešic. Na obecním
úřadě byla také instalována výstava fotografií o historii obce. V roce
2009 uplyne 770 let od první písemné zmínky o obci, a proto historik
Libor Jan zpracoval publikaci, která mapuje její dějiny.
/mask/

Ženy soutěžily v rybolovu

foto: mask

/Horní Dunajovice/ Především cyklisté, ale i pěší turisté se
společně sešli u přehradní nádrže
v Horních Dunajovicích. Konala
se tu akce pod názvem Cílová
jízda mikroregionem Moravia.
„Na dnešní den jsme uspořá-

dali akci, která je nazvaná Cílová
jízda, a to z jednotlivých obcí
mikroreregionu Moravia. Obcí je
dohromady sedm a zhruba kolem
jedenácté hodiny je dojezd cyklistů k přehradě v Horních Dunajovicích. Společně se přivítáme, po-

i své známé a přátele, rodinu a vždy
odejdete plni zážitků. „Celá naše
parta se rozhodla, že na kole
objedeme všechny cyklostezky
v regionu, proto jsme dnes tady.
Samozřejmě, že rádi jezdíme
na kole, je nás tu dnes dvanáct
a nejmladšímu jsou tři roky.
Protože jsme také dobrovolní hasiči, tak jsme přijeli v hasičských
dresech, ve kterých soutěžíme
v hasičském sportu, a to jak ti
nejmenší, tak i dospělí. Takže je
to i v rámci tréninku. Je tu moc
hezky, známe to tu a rádi se vracíme, jsou tu atrakce pro děti, takže
je to tu vhodné pro celou rodinu,“
pochválila jedna z účastnic Jana
Vlčková z Výrovic.
„Tato nová cyklostezka je
vlastně můj nápad a dílo, které
jsem prosadil ve svazku obcí.
Podařilo se mi také pobláznit pár
lidí z obce a tak společně jezdíme na kole. I děti z týmu nejmladších hasičů chtěly jet, tak
jsme tu,“ doplnil Pavel Vlček,
starosta Výrovic.
/mask/

Nádvoří radnice otevřeno

Nemáte čas hledat
dovolenou v katalozích?
Nechcete trávit hodiny
výběrem na internetu?
Nevyznáte se
v nabídkách CK?
Zavolejte nám!
Připravíme Vám dovolenou
„NA MÍRU“
dle Vašich požadavků !!!
Volejte: 515 321 099,
nebo 602 782 232.
V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22 • Redakce Zrcadla,
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: František Šmid - stánek u radnice
• Ivančice: Knihkupectví Juřenová, Palackého 27 • Oslavany: Trafika Urbanová
na Hlavní a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb
• Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: Drogerie
LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová • Znojmo:
Knihkupectví Comenius, Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo
náměstí 38 • Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36.
Informace na 515 321 099.

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
tmktravel@seznam.cz

JEĎTE S NÁMI V LÉTĚ K MOŘI A VYHRAJTE
poukázku na zimní dovolenou za 9.999 Kč.

DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké

foto: jak

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří

/Ivančice/ Nově zrekonstruované nádvoří renesanční radnice
v Ivančicích zcela změnilo svou podobu. Zásadní změnou je, že vznikla venkovní scéna pro pořádání divadel, koncertů nebo projekcí. Tato
skutečnost má výhodu v sousedství stojící budovy kina pro případ špatného počasí. „Jsem rád, že je tento prostor tak dobře využit a těžko by
se hledala vhodnější příležitost k zahájení a slavnostnímu předání vám
všem, než je dnešek, kdy se koná koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Snad bych měl také zmínit, že
záměr zrekonstruovat toto nádvoří vznikl před třemi lety, v roce 2005
s tím, že rok poté bylo získáno stavební povolení a rozjely se stavební
práce. Ty stály 2,25 milionu korun za významného přispění skupiny
ČEZ. Všem přeji, aby tento vnitřní prostor s parkovou úpravou sloužil
nám všem,“ sdělil v úvodním projevu starosta Ivančic Vojtěch Adam.
„S městem Ivančice a mikroregionem Ivančicko spolupracujeme
již třetím rokem. Přispíváme například na akce z oblasti turistiky
a kultury. Právě zrekonstruované nádvoří a Ivančické kulturní léto patří
k podpořeným projektům,“ doplnila starostu při slavnostní příležitosti
Kristýna Vohlídková z ČEZ-EDU.
/jak/

Vyřídíme příspěvky
ZAMĚSTNAVATELŮ

/Žerotice/ Na již páté klání žen – rybářek se v letošním roce sešlo
téměř třicet soutěžících. Ženy, dívky i babičky nejen místním rybářům
opět ukázaly, že se také umí pochlubit velkými úlovky. Ale ne všem
štěstí přálo. „Dnes od rána zatím žádný úlovek, vůbec nic. Loni to bylo
lepší. Doufám, že ještě něco zabere. Teď chytám na plavanou, ale zkoušela jsem i na těžko,“ svěřila se jedna z účastnic Ivana Krbálková.
Tuto událost, na které bylo
foto: mask
veselo, si nenechalo ujít spousta
fandů. Pánové zajišťovali veškerý servis i pohoštění pro své
partnerky závodnice. Pro veřejnost byla připravena řada dobrot a specialit. Odpoledne k poslechu i tanci zahrály skupiny
Duo Band a Veronika.
„Jako samostatná rybářská organizace fungujeme již od roku
1999. Zaměřujeme se na sportovní rybolov na závlahové nádrži Žerotice. Dnes tu probíhají
rybářské závody žen, kterých
se tu dnes sešlo 29. Jsou to
především babičky, maminky, manželky a přítelkyně rybářů. Start je
v 7 hodin ráno a konec v poledne. Také ceny jsou speciálně vybírané
pro dnešní den. Vítězkyně dostane stříbrný šperk. Po ukončení závodu
je připraven kulturní program s živou hudbou a samozřejmě i patřičným občerstvením,“ informoval předseda rybářského spolku Lubomír
Krbálek. První cenu získala Hana Buchtová z Prosiměřic za 153 bodu,
druhou příčku Petra Hammershmiedova z Unanova s 130 body a bronz
získala Radka Valendova z Tvořihráze se 124 body.
/mask/

víme několik slov o mikroregionu
a dalších plánovaných akcích. Pro
všechny přítomné je připraveno
pohoštění a pro dobrou náladu
hraje country skupina Květinka.
Každý z účastníků dostane nově
vydanou mapu s cyklistickou
okružní trasou po mikroregionu.
Tato trasa je atraktivní, máme
tu vodní nádrže, a to Vírovickou
a tu zde v Horních Dunajovicích.
Disponujeme také nově opraveným koupalištěm v Trstěnicích
a máme i jiné atrakce a přírodní
zajímavosti. Kolo má tu výhodu,
že jde o záležitost svobodného
rozhodnutí, kam se pojede, a v tom
je jeho kouzlo. Ale tato trasa
není jen pro cyklisty, ale také pro
pěší. S trasou i dnešní akcí nám
pomohl ČEZ-EDU. Vítězové ani
poražení dnes nebudou, vítězové
budou ti, kteří přijedou, udělají
něco pro své zdraví a zároveň se
pobaví,“ informoval Jan Daniel,
starosta Višňového, který se staral
o přijíždějící turisty.
Na novou trasu můžete pozvat
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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
NOVINKA

NOVOSTAVBA CIHLOVÉHO družstevního bytu 3+1 v klidné části
obce Dolní Kounice, celková plocha 91 m2, 2. patro, nová kuch. linka
i koupelna, balkon.
Cena: 2 mil. Kč
splátka od 6.201 Kč/měs.

Stav. 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.
Cena: 360 tis. Kč

splátka od 1.194 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.

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

splátka od 1.982 Kč/měs.

splátka od 2.290 Kč/měs.

NOVINKA

Stavební pozemek
na výstavbu řadové
garáže o výměře 22 m2
v Ivančicích,
v lokalitě za hřbitovem.
Pozemek je v zástavbě
řadových garáží.
Cena: 37.000 Kč
vč. provize

RD 2+1 poblíž náměstí obce
Ivančice, určený k rekonstrukci
nebo jako stavební pozemek.
CP 388 m2, veškeré IS.
Cena: 740 tis. Kč

OV 2+1 Ivančice, CIHLA, celková plocha 50 m2, 2.p./2, nová kuchyň.
linka, koupelna po rekonstrukci, pěkný výhled, bezproblémové
parkování.
Cena: 1,55 mil. Kč
splátka od 4.672 Kč/měs.

HLEDÁME

NABÍDNĚTE

HLEDÁME

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

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

pro klienta stavební
pozemek na výstavbu
sam. stojícího
i řadového RD,
výměra min. 400 m2,
IS v blízkosti
pozemku.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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let školy v Nové Vsi
Z regionální kuchyně 100
V sobotu 21. června si mohli starosta Nové Vsi, pochválil
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.

Meruňkobraní klepe na dveře

V Miroslavi se ve druhé polovině července odehrají již tradiční slavnosti
meruněk - Meruňkobraní. Toto typické ovoce svým věhlasem přesáhlo hranice města i kraje. Proto přinášíme pár receptů, jak meruňky využít. /mask/

Tvarohový dort s meruňkami

Co budeme potřebovat: 2 balíčky měkkého tvarohu, 2 lžíce želatiny,
0,5 l mléka, skleničku cukru, 3 žloutky, 1 Heru, 1 vanilkový cukr, balíček
dětských piškotů, meruňky nebo meruňkový kompot.
Postup: Želatinu si předem namočíme do šálku studeného mléka na dvě
hodiny. Zbytek mléka ohřejeme, teplé vlijeme do mixéru, přidáme namočenou želatinu, žloutky, cukr a mixujeme. Přidáme rozehřátý tuk, vanilkový
cukr, tvaroh a rozšleháme na řídkou hmotu. Dortovou formu vyskládáme
piškoty (na dno i strany), přidáme tvarohovou hmotu, poklademe meruňkami a dolijeme tvarohem. Necháme do druhého dne ztuhnout v ledničce.

Rýžový nákyp s meruňkami

Co budeme potřebovat: 20 g rýže, 1 l mléka, 3 vejce, 100 g práškového
cukru, strouhanou citrónovou kůru, meruňky, sůl, 60 g másla
Postup: Z mléka, rýže a špetky soli uvaříme kaši. V misce utřeme máslo
se žloutky, s cukrem a strouhanou citrónovou kůrou. Potom přidáme vychladlou rýžovou kaši, promícháme a nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků.
Ohnivzdornou mísu vymažeme máslem, dáme vrstvu rýžové směsi, poklademe vypeckovaným ovocem a nakonec navrstvíme zbytek rýžové směsi.
Na povrch zapícháme zbylé ovoce a nákyp v předehřáté troubě zapečeme.
Při podávání posypeme práškovým cukrem a můžeme ozdobit šlehačkou.

Lívanečky s meruňkami

Co budeme potřebovat: 0,5 l mléka, 350 g mouky, trochu soli, lžičku
prášku do pečiva, 2 vejce, vanilk. cukr, meruňky, tuk na pečení, šlehačku
Postup: V mléce rozšleháme mouku, vejce, kypřící prášek, sůl a vanilkový cukr. Vzniklou hmotu lijeme na vymazaný lívanečník a po obou stranách
pečeme. Hotové poklademe půlkami meruněk a ozdobíme šlehačkou.

Meruňkový dort

Co budeme potřebovat: 3 vejce, lžíci rumu, 150 g pískového cukru,
balíček vanilkového cukru, 0,1 l oleje, 0,1 l vody, lžíci citrónové šťávy, 300 g
polohrubé mouky, balíček kypřícího prášku do pečiva.
Postup: Do misky dáme žloutky, pískový a vanilkový cukr, olej a krátce
našleháme. Potom přidáme vlažnou vodu, rum, citrónovou šťávu a zamícháme. Dále přidáme prosátou mouku smíchanou s práškem do pečiva
a zlehčíme pevně ušlehaným sněhem z bílků. Těsto rozetřeme do tukem
vymazané a moukou vysypané dortové formy a zvolme upečeme. Vychladlý dort podélně rozkrojíme, potřeme meruňkovou marmeládou, a spojíme
do původního tvaru. Povrch dortu opět potřeme meruňkovou marmeládou
a poklademe půlkami čerstvých nebo kompotovaných meruněk a přelijeme
ovocnou želatinou. Po ztuhnutí rozkrájíme na výseče.

Meruňková bowle

Co budeme potřebovat: 600 g odpeckovaných meruněk, 300 g cukru,
5 cl brandy, 1 l bílého vána, 1 láhev sektu
Postup: Odpeckované meruňky nakrájíme na kousky, posypeme cukrem,
přelijeme brandy a bílým vínem a necháme pod pokličkou několik hodin
v chladnu proležet. Před podáním přilijeme láhev vychlazeného sektu.

Meruňkové mléko s jogurtem

Co budeme potřebovat: 1 bílý jogurt, 400 g meruněk, 0,3 l mléka,
2 lžíce ovocného sirupu, cukr
Postup: Odpeckované meruňky, 2 lžíce cukru, jogurt, sirup a část vychlazeného mléka rozmixujeme, přidáme zbývající mléko a ještě chvíli
mixujeme. Koktajl přisladíme dle chuti a ihned podáváme.

Meruňkový nápoj

Co budeme potřebovat: 0,5 l mléka, lžičku mleté skořice, 6 lžic instantního kakaa, 0,1 l meruňkového likéru, 4 sušené meruňky, 0,125 l šlehačky,
4 tyčinky skořice na ozdobení
Postup: Mléko převaříme s mletou skořicí, přidáme kakao a ušleháme.
Do čtyř šálků rozdělíme likér, ponoříme do něj sušenou meruňku a necháme půl hodiny odpočívat. Nakonec přilijeme vřelé mléko a promícháme.
Podáváme ozdobené šlehačkou a tyčinkou skořice.
Recepty dodal Roman Volf z Miroslavi

Dobřínský DECHFEST

Srdečně zveme všechny příznivce dobré dechové hudby na 3. ročník
Dobřínského DECHFESTU, který se uskuteční 5. července v kulturním domě v Dobřínsku u Moravského Krumlova. Bohatý program,
kterým bude provázet Blanka TŮMOVÁ a Pavel JECH, začíná v 15.00
hodin vystoupením dechové hudby POLANKA z Polánky. Dále se
Vám představí HORNOBOJANI z Horních Bojanovic a DUBŇANKA
z Dolních Dubňan. Odpolední program zakončí SOKOLKA ze Šakvic.
Hostem je známý zpěvák lidovek Jiří HELÁN. Od 19:00 do pozdního
večera bude hrát k poslechu a tanci BORŠIČANKA Antonína Koníčka.
Dobřínský festival je součástí ORANŽOVÉHO ROKU, který v rámci
mikroregionu podporuje skupina ČEZ. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sbor K. Němečka v Dačicích

Dačice v neděli 15. června 2008 přivítaly krásným slunečným počasím všechny pozvané sbory na Festivalu sborového zpěvu „Dačická
cantiléna“. Moravskokrumlovský Pěvecký sbor Karla Němečka, pod
vedením pana Bartoloměje Pitlacha, měl tu čest se tohoto festivalu zúčastnit. Byly přítomny i sbory z Dačic, Telče, Kaplic a Pacova. Sbory
dospělých doplnili i hosté - dětský sbor ze ZUŠ Slavonice. Celý festival
zahájil i ukončil starosta Dačic pan Rudolf Hájek, který má ke kultuře
velice kladný vztah a to vše se na spolupráci s Kulturním střediskem
odráží. Pořadem nás provázel ředitel MěKS pan Otakar Svoboda. Na
závěr festivalu naplánovali pořadatelé MONSTERKONCERT. Každé
pěvecké těleso přispělo „svou“ společnou skladbou. Všech 160 účinkujících zpívalo tedy čtyři společné skladby a dirigoval si každý dirigent
tu „svou“. Zážitek to byl vskutku úchvatný! MěKS Dačice děkujeme
za pozvání a těšíme se na další spolupráci nejen s dačickým sborem, ale
i s ostatními pěveckými sbory.
Zdeňka Coufalová, tajemnice sboru

všichni, kdo procházeli kolem
ZŠ v Nové Vsi všimnout poutavé
venkovní výzdoby budovy. Bylo
to proto, že tento den se slavilo
100. výročí založení školy.
Pozvané hosty očekávali u vchodu dva žáci. Ti pozvaní, kteří zde
dříve učili, byli překvapeni, jaký
škola udělala pokrok ve vybavení
i v úpravě jednotlivých místností
a tříd. Schodiště potažené linoleem, nově upravená a skříňkami
vybavená šatna, krásná místnost
pro družinu. Ve třídě v přízemí
byla výstava prací žáků a fotografií ze života školy. Jedna třída
v prvním patře byla upravená pro
pozvané hosty. Na Každém místě
byl položen zdobený perníček
ve tvaru kytky s nápisem: 100 let
ZŠ Nová Ves. Do deváté hodiny
se sešli pozvaní hosté, většinou
ti, co na škole učili. Za 100 let
jich byla pěkná řada. Mezi těmi
doposud žijícími byla nejstarší
paní Mgr. Miloslava Nováková
z Alexovic. Bývalých učitelů se
sešlo několik a rádi vzpomínali
na svoje působení na zdejší škole.
Slavnostní shromáždění zahájila ředitelka školy paní Mgr.
Hana Opálková. Přivítala všechny přítomné a řekla několik slov
o škole. Pan Ladislav Veselý,

práci školy a zhodnotil, co obec
pro školu udělala a co ještě pro
zlepšení výuky chystá. Je třeba
podotknout, že obecní zastupitelstvo o školu dobře pečuje.
Pak bývalé ředitelky školy
Krýdlová a Mgr. Novotná řekly
několik slov ke změnám, které se
ve škole udály k zlepšení výuky.
Po pohoštění, které zajistili sponzoři z Rosic, se většina pozvaných
odebrala do sálu kryté haly, kde byl
připraven kulturní program. Ještě
před pohoštěním předvedli žáci
program, který se svými učitelkami připravili. Přednesli básničky,
zazpívali a zahráli scénku. Potlesk
byl odměnou jim i učitelkám.
V hale pak za přítomnosti i veřejnosti proběhl kulturní program.
Zahájily ho dva taneční páry ze
skupiny, kterou vede taneční mistr pan Kosmák. Předvedly ukázky
různých tanců. Jejich vystoupení
v krásném oblečení přispělo
k pěknému zážitku.
Pak předvedli svůj program
žáci. Učitelky věnovaly nácviku
určitě hodně času. Vystoupili
všichni žáci školy. Škoda, že se
100. výročí školy nezúčastnilo
více novoveských občanů. Svým
zájmem by ocenili činnost školy.
Paní učitelka Mgr. Věra Frýbor-

/Skalice/ Skalice v sobotu
žila poutí a výstavou drobného
zvířectva. Juchání chasy a vyhrávání kapely doplňovalo znalečné
pokyvování hlav nad vystavenými exempláři. „Pořádáme dnes
již tradiční akci, a to výstavu
králíků, holubů, a drůbeže. Sjeli
se sem chovatelé z celého okresu Znojmo. Jen pro představu
máme 30 voliér pro holuby, 26
voliér pro drůbež a 182 voliér

pro králíky. Máme tu odbornou
porotu, která nezávisle hodnotí
kvalitu vystavených zvířat. Tak
jako v minulosti, i letos se výstava stala přehlídkou úspěšné
práce chovatelů a ukazuje krásu
a ušlechtilost čistokrevného zvířectva. Letos je to již 45 let od
konání první výstavy ve Skalici,“
poznamenal Jan Schmalzbauer,
předseda českého svazu chovatelů ve Skalici.
/mask/

/Miroslav/ Program letošního
meruňkobraní doznal několika
změn. Především soutěž o meruňkového krále se z pátku přesune
na sobotu a půjde o celodenní
akci spojenou s jarmarkem u
Floriána. Návštěvníci mohou
před ranním zahájením zhlédnout
velký historický průvod s více jak
100 lidmi. Proběhnou soutěže
hasičů v požárním sportu. Změn
dozná také jarmark, kdy se změní
skladba stánkařů. Ubude textilu
a naopak se rozšíří výrobky tradičních řemesel. Ve sklepě pod
zámeckým mostem se budou prezentovat miroslavští vinaři. Na
novém víceúčelovém hřišti za farou se uskuteční den otevřených

dveří. Odpoledne proběhnou
dvě menší ukázky historických
bitev a ve tři hodiny v zámeckém
parku rytířské šarvátky vyústí ve
velkolepou bitvu. Poté před kulturním domem vypukne soutěž
v pojídání meruňkových knedlíků. Bude také vyhlášena nejlepší
meruňka a meruňková pálenka.
Vše se uskuteční na podiu před
kulturním domem. Po soutěži
vystoupí zpěvák Petr Spálený.
V tu dobu také proběhne recitál
violončelisty Jana Škrdlíka na
místním zámku. V deset hodin
večer začne slavnostní ohňostroj.
Všichni, kteří se budou chtít dále
bavit, mohou v letním kině strávit
rockovou noc.
/mask/

Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad a Rosa Klub
ČR - specializovaná organizace
ČZS si dovoluji Vás pozvat na
DEN RŮŽÍ. Tuto výstavu spolupořádají obě organizace v sobotu
21. června 2008 od 14 do 18 hodin. V tento den se na pozemcích
školy v Rajhradě u Brna můžete
seznámit se sortimentem Národní sbírky růží, jejím současným
stavem, jejím posláním a s výhledem do budoucnosti. Stejně tak
se seznámíte s pořádající školou,
jejím areálem, výukou, učiteli a
žáky. Co nejsrdečněji jsou zváni
členové Rosa Klubu ČR. Akce je
jejich letním setkáním. Od 15 do
16 hodin proběhne videoprezentace celého projektu.
V roce 2005 se spojilo úsilí
Střední odborné školy zahradnické v Rajhradě se zájmem Rosa
Klubu ČR, a obě organizace se
dohodly na tom, že společně
vybudují Národní kolekci růží.
Zahradnická škola v Rajhradě
dala tomuto projektu k dispozici

svůj pozemek a práci žáků, Rosa
Klub ČR know-how a své vnitřní
i mezinárodní kontakty.
V roce 2006 se začalo s budováním této kolekce přímo v areálu rajhradské školy. Bylo shromážděno přes 200 odrůd, které
pocházejí od českých šlechtitelů.
Tyto odrůdy byly naočkovány
v růžové školce na podnože.
Na podzim v roce 2007 byly
hotové sazenice růží sklizeny a
uloženy do jara v základišti a na
jaře letošního roku byly vysázeny
na trvalé stanoviště, kde se stanou
jak matečným porostem pro další
množení, tak i přehlídkou odrůd
pro nejširší veřejnost. Budou také
zdrojem genetického materiálu
pro naše šlechtitele.
Pracovníky, kteří se o porost
v rajhradské zahradnické škole
fyzicky starají, jsou pánové Adolf
Drobílek a Jan Kratochvíl. Jejich
práci administrativně zaštiťuje
Ing. Bohumil Zavadil.
Více informací naleznete na
stránkách: www.skolarajhrad.cz.

Žili výstavou i poutí

Meruňkobraní letos jinak

Den růží v Rajhradě
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tová zpracovala podklady k vydání Almanachu ke 100. výročí.
V úvodu je slovo starosty pana
Ladislava Veselého. Následuje
článek „Okénko do naší školy ve
škol. roce 2007 - 2008“. Napsala ho paní ředitelka Mgr. Hana
Opálková. Přibližuje v něm počty
žáků, dění ve škole i vybavení
školy a tříd.
Následují výpisy ze školních
kronik zpracované učitelkou
Mgr. Věrou Frýbortovou. Údaje

jsou od roku 1940 do současnosti.
Další článečky se týkají vzpomínek bývalých pedagogů, kteří na
škole působili. Almanach doplňují verše a slohové práce žáků.
Sto let je celé století. Je třeba
popřát této moderně zařízené
škole, aby jako malotřídní škola
měla dostatečný počet žáků a aby
se práce s dětmi pedagogům dařila jako doposud. Hodně úspěchů
do dalšího století. M. Krýdlová,
bývalá ředitelka školy

To byla Akce Cihla
Je zajímavé sledovat, jak se něco připravuje, probíhá a končí. A když
je to poprvé, je to o to zajímavější. I Akce Cihla měla svůj průběh.
Na začátku byl nejasný nápad s konkrétním cílem. A ten nápad rostl
jako hýčkané dítě. Prvotní záměr byl malý stánek někde na nároží.
Finální podoba zahrnovala tři podpůrné podniky, do kterých se aktivně
a cíleně zapojilo na sto dvacet osob.
Posledním místem v seriálu podniků, na kterých jste se mohli s Cihlou
setkat, byla Akademie Základní školy Moravský Krumlov Ivančická. Je
pravda, že tato škola (jako každá škola) by uměla použít peníze pro sebe
a bylo by je kam dát. A neudělají to. Umí pochopit situaci jiného zařízení,
které je v nouzi. Bylo hezké, že spousta zaměstnanců přispěla do sbírky.
Ovšem nejkrásnější je obětavost a soucítění rodičů. V dnešní „době
zdražovací“ sahali do peněženek a „kupovali cihličky“- ne půlku cihly,
ale celou. Bylo hezké je sledovat. Kdyby tak bylo možné připnout jim na
klopu odznak s textem - „Cítím, tedy pomohu.“! Hlavně díky jim samotná akademie přinesla Stacionáři svatého Damiána ve Znojmě 3.400 Kč.
Akce Cihla na Moravskokrumlovsku přinesla zkušenost, že existuje
spousta milých lidí, kteří rádi pomohou. Že děti a mladí lidé jsou přesně ta síla, se kterou můžeme klidně „počítat“, protože když vědí proč,
tak umí. Nezáleží na místě, čase a počasí, ale jenom a jenom na lidech.
A Stacionáři svatého Damiána přinesla celkem 13.010 korun.
Děkujeme všem hlavním „aktérům“ - ZŠ M. Krumlov Ivančická,
S.P.O.Z.I. o.s. a o.s. ALMA, i všem kamarádům, kteří vydatně pomáhali.

Vzácné dědictví

Slavný ivančický rodák Alfons Mucha se vrací do rodného města
prostřednictvím díla své vnučky architektky Jarmily Mucha Plockové.
Od 5. července do 28. září 2008 můžete v Památníku A. Muchy v Ivančicích (Palackého nám. 9) zhlédnout výstavu „ Alfons Mucha a Jarmila
Mucha Plocková - Vzácné dědictví“, kterou pořádá Muzeum Brněnska Muzeum v Ivančicích. Výstava představí průřez dílem J. Mucha Plockové.
V roce 1988 udělil autorce její otec, spisovatel a novinář Jiří Mucha
exkluzivní právo k vytváření předmětů vycházejících z díla Alfonse
Muchy. Od té doby vznikla již velká kolekce šperků, váz, nádob, textilu a jiných uměleckořemeslných předmětů, které autorka navrhovala
nejdříve ve Španělsku, kde žila, a poté v Čechách, kam se přestěhovala
roku 1992. Její „Atelier Mucha JP Praha“ produkuje limitované série
a přísně dbá na jejich uměleckou i řemeslnou kvalitu. První realizace
Jarmily Mucha Plockové vycházely do posledního detailu z návrhů
Alfonse Muchy. Umělkyně musela převést kresbu do trojrozměrného
modelu, určit materiál a najít způsob řemeslného zpracování. Obdivovali je návštěvníci muzejních prodejen a galerií v USA, Itálii i Švýcarsku. Zvolna autorka zapojovala vlastní invenci a muchovskou inspiraci
snoubila se současným výtvarným cítěním. Tak si vybudovala velmi
osobitý styl plně respektující půvab secesní předlohy, aniž by však šlo
pouze o kopie. Díla Jarmily Mucha Plockové jsou schopna obohatit náš
život, ať už jsou to krásné šperky, malované či leptané vázy, nádoby,
či působivé hedvábné šátky. Otevírací doba: po, st 9-12, 13-17 hod.,
út, čt, pá 9-12, 13-16 hod., so, ne (červenec, srpen) 9-12, 13-17 hod.,
so, ne (září) 13-17 hod.
PhDr. Jana Orlíková

Miroslavský klíč počtvrté

/Miroslav/ V neděli 15. června se v letním kině uskutečnil již čtvrtý
ročník festivalu dechových hudeb Miroslavský klíč. V odpoledním
programu se stovkám návštěvníků představily mažoretky domu dětí
a mládeže a dechové soubory Dubňanka, Pálavanka, Polanka a Hornobojani. „S kapelou z Horních Bojanovic úspěšně spolupracuje
nevidomý miroslavský hudebník Pavel Kubíček. Ten složil polku
pod názvem Miroslavská, ve které se zpívá o našem městě a Meruňkobraní. Před vystoupením hvězdné Túfaranky ze Šakvic proběhlo
slosování vstupenek. Výherce potěšila hudební CD a dárková balení
vín. Hlavní cenu, uzené sele, které věnovalo místní Agrodružstvo, si
odvezl manželský pár z Třebíče. Akci podpořila také Skupina ČEZ,“
sdělil Roman Volf, místostarosta Miroslavi. Celým odpolednem vtipně
provázel Pavel Jech. Miroslavští mají z velké návštěvnosti ohromnou
radost, protože si Miroslavský klíč získal pevné místo mezi festivaly
dechovek na Jižní Moravě.
/mask/

Mikroregion Moravskokrumlovsko vyhlašuje
výběrové řízení na tajemníka mikroregionu
a asistenta projektů
Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou • dobrá
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet) • trestní bezúhonnost •
spolehlivost, flexibilitu • komunikativnost • kreativitu • ochotu prohlubovat
si vzdělání. Výhodou: znalost problematiky mikroregionů a Zákona
o obcích • znalost mikroregionu Moravskokrumlovsko • znalost účetnictví
rozpočtových organizací • obecná znalost problematiky regionálního
rozvoje • řidičský průkaz skupiny B • teoretické a praktické znalosti
v oblasti přípravy a realizace projektů.
Přihlášky společně se profesním životopisem, čestným prohlášením
o trestní bezúhonnosti, příp. reference předchozího zaměstnavatele, zasílejte
do 18.7.2008 na adresu: Moravskokrumlovsko, Palackého 57, 672 01,
na obálku je třeba uvést „VR - tajemník“. Bližší informace sdělí: Ing. Jitka
Schneiderová, tel.: 515220406, 606736163, office@moravskokrumlovsko.cz
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KULTURNÍ PROGRAMY - červenec 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
Připravujeme: Zájmové kroužky na školní rok 2008-09: Jazykové kroužky, Doučování a příprava žáků a studentů, Sportovní a pohybové kroužky, Taneční a hudební kroužky, Tvořivé a estetické kroužky, Keramika, Zábavné kroužky, Kroužky
pro rodiče s dětmi, Jezdectví a kynologie, Technické kroužky, Kroužky pro dívky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• červenec - Výstava koláží Antonína Veselého. MěÚ M. Krumlov - chodba
v 1. patře. Výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• červenec - Výstava moravskokrumlovských výtvarníků. Galerie Knížecí
dům M. Krumlov. Otevřeno: po-pá: 8.30-12.30 a 13.00-15.30, ne 14.00-16.00
hodin. Výstava potrvá do 23. července.
• 1.7. v 18.00 hod. - Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána.
Sál Městského kulturního střediska, Břízová 254.
• 9.7. v 19.30 hod. - Koncert - vystoupí „Naše kapela“ Josefa Kristiána.
Sál MěKS, Břízová ul. 254, Moravský Krumlov. Vstupné dobrovolné.
• 23.-27.7. - Letní filmový festival Bratří Čadíků. Náměstí TGM - Moravský
Krumlov, začátky ve 21.30 hodin. České filmy: středa 23.7. - Gympl, čtvrtek
24.7. - Pusinky, pátek 25.7. - Václav, sobota 26.7. - Tajnosti, neděle 27.7. Chyťte doktora. Občerstvení zajištěno.
• Připravujeme: 22.8. ve 20.00 hod. - Bluegrassový večer s Druhou trávou.
Vystoupí skupina Druhá tráva se sólisty Robertem Křesťanem a Tonym
Trischkou. (banjistou roku 2007). Vrabčí hájek - MK. Vstupné: 100 Kč
(předprodej), 120 Kč (na místě). Předprodej zajišťuje IC, tel.: 515 321 064

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 5.7. - 28.9. - Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková - Vzácné dědictví.
Výstava uměleckých šperků a skla navržených Jarmilou Mucha Plockovou,
vnučkou A. Muchy. Galerie Památníku A. Muchy.
• 5.7. v 18.00 hod. - Jazz dixieland. Hraje Sextet komorního jazzu pod vedením
J. Hniličky. Vstupné: 50 Kč.
• 12.7. - 19.7. Kondiční pobyt s racionální výživou - Litomyšl 2008.
• 12.7. v 15.00 hod. - Ivančické kulturní léto 2008: Dechovky z Moravy,
Dolního Rakouska a Záhoří. Hrají: Polanka, Dechová hudba Stronsdorf,
Veselá muzika. Nádvoří radnice, vstupné: 50 Kč.
• 19.7. - Ivančické kulturní léto 2008: Divadelní podvečer. V 17.00 hod. Bajaja - pohádka pro rodiče s dětmi, účinkuje Divadlo KORÁB. Vstupné: 30 Kč.
Ve 20.00 hod. - Takový malý žertík - divadelní komedie ochotnického souboru
BEZGEST z Moravského Krumlova. Nádvoří radnice, vstupné: 50 Kč
• 23.7. - Letní Shakespearovské slavnosti - Sen noci Svatojánské. Komedie
Williama Shakespeara. Magická pohádka pro dospělé, plná brilantních dialogů
o lásce, o kouzlech a o všem, co je tajemné. Zájezd - Brno - Špilberk
• 26.7. - 27.7. - Ivančická pouť. Pouťové trhy a atrakce na Palackého náměstí,
kulturní program na nádvoří radnice. V sobotu 26.7. ve 14.00 hod. - GRIF 05
- populární kapela, v 17.00 hod. - Ivančický dixieland, v 18.30 hod. - Wokno
- country kapela. V neděli 27.7. od 15.00 hod. - Doubravěnka - dechová hudba.

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
• 4.7. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou BEZ KOFEINU a RELAX
v Padochově. Vstupné 70 Kč. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
• 19.-20.7. - 301. Karmelská pouť v Oslavanech. Sobota 19.7.: • 10:00 hod.
- Zámecká kaple - Výstava obrazů a fotografií p. Mertla • 14.00 hod. - Zámecký
park - K poslechu i tanci hraje hudební skupina Sagitta • 16.00 hod. - Zámecká
kaple - Koncert dětského chrámového sboru A Siren • 20.00 hod. - Zámecký
park - Pouťový karneval se skupinou Relax. • 20.00 hod. - Zahrádka Dělnického
domu - Taneční zábava - hraje skupina Modrá rosa. Neděle 20.7.: • 9.00 hod. Zámecká alej - tržiště lidových řemesel • 9.00 hod. - Zámecká zahrada - Výstava
drobného zvířectva • 10.00 hod. - Zámecká kaple - Výstava obrazů a fotografií
p. Mertla • 10.30 hod. - Zámecký park - K poslechu a tanci hraje dechová hudba
Dubňanka. • 11.00 - Zámecká vinárna - Na cimbál hraje pan Klobáska • 12.00
hod. a ve 14.00 hod.- Zámecké nádvoří - Dobová hudba • 13.00 hod. - Zámecký
park - K poslechu a tanci hraje skupina Melody Music • 15.00 hod. - Zámecká
kaple - Komorní koncert Libora Janečka. Po oba dny otevřeno Muzeum
hornictví a energetiky a Hasičské muzeum. Dále jsou zajištěny prohlídky
oslavanského zámku. po dobu pouti zajištěno občerstvení a pouťové atrakce.

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, občanské
sdružení vyhlašuje výběrové řízení na asistenta
manažera a asistenta projektů
Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet) • trestní
bezúhonnost • řidičský průkaz skupiny B • spolehlivost, flexibilitu •
komunikativnost a seriozní vystupování • kreativitu a samostatnost •
ochotu prohlubovat si vzdělání. Výhodou: praxe v neziskovém sektoru
a v oblasti regionálního rozvoje • teoretické a praktické znalosti v oblasti
projektového managementu • znalost public relations
Přihlášky společně se profesním životopisem, čestným prohlášením
o trestní bezúhonnosti, příp. reference předchozího zaměstnavatele,
zasílejte do 18.7.2008 na adresu: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko,
Palackého 57, 672 01, na obálku je třeba uvést „asistent MAS“. Bližší
informace sdělí: Ing. Jitka Schneiderová, tel.: 515 220 406, 606 736 163,
manager@zivepomezi.cz

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, občanské
sdružení vyhlašuje výběrové řízení na účetního
a finančního manažera a asistenta projektů
Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou • dobrá
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet) • trestní bezúhonnost
• znalost podvojného účetnictví, účetnictví malých organizací a specifik
účetnictví neziskových organizací • ochotu prohlubovat si vzdělání •
korektnost, komunikativnost a flexibilitu. Výhodou: řidičský průkaz skupiny
B • praxe v neziskovém sektoru a v oblasti regionálního rozvoje • znalosti
účetnictví projektů financovaných z evropský a státních podpor.
Přihlášky společně se profesním životopisem, čestným prohlášením
o trestní bezúhonnosti, příp. reference předchozího zaměstnavatele,
zasílejte do 18.7.2008 na adresu: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko,
Palackého 57, 672 01, na obálku je třeba uvést „asistent MAS“. Bližší
informace sdělí: Ing. Jitka Schneiderová, tel.: 515 220 406, 606 736 163,
manager@zivepomezi.cz

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 12.7. - 25.7. - stanový tábor POZĎATÍN. Cena: 3.300 Kč, V ceně: ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem, pedagogický dozor, odměny
pro děti, výlet do Třebíče. Místo: táborová základna Pozďatín u rybníka
Štěpánek. Ubytování: stany s podsadou a chaty, zděná jídelna, zděné sociální
zařízení včetně sprchy s teplou vodou. PROGRAM: celotáborová hra, koupání,
výlety, táboráky, přehazovaná, fotbal a další táborové činnosti.
• 18.8. - 23. 8. - ZÁMEČEK HODONÍN u Kunštátu. Přidali jsme 1 den!
Cena: 1.550 Kč. V ceně: lektor oddílového zaměření, ubytování, strava 5x
denně, pitný režim, doprava autobusem, pedagogický dozor, odměny pro děti.
Místo: Zámeček Hodonín u Kunštátu. Ubytování: pokoje hotelového typu.
PROGRAM: činnost je rozdělena dle oddílového zaměření, které je třeba
zaškrtnout na přihlášce: • sportovní - fotbal, volejbal, atletika • anglický jazyk
- začátečníci a mírně pokročilí • country tance a line tance • břišní tance - dále
výlety, táboráky a další táborové činnosti
• 25.8. - 29.8. - PŘÍMĚSTSKÝ tábor. Cena: 200 Kč/den. V ceně: oběd,
program, pedag. dozor, odměny pro děti. Místo: DDM Oslavany vždy od 8 do
15 hod. PROGRAM: sportovní a rukodělné činnosti, promítání filmů, výlety, hry
Přihlášky: k vyzvednutí v DDM Oslavany každý den do 16.00 hod. nebo ke
stažení 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
• 30.6.-4.7. - Příměstský tábor ČOKOLÁDOVÝ SVĚT WILLIHO WONKY.
Podle filmového zpracování si budou děti hrát na výrobce čokolády a sladkostí.
Každý den téma s hrami, tvořivými a pohybovými aktivitami. Cena je 50 Kč/den.
• 2.8.-9.8. - Letní dětský tábor JUMANJI. Rekreační středisko Biskupce,
chatky, strava 5x denně. Cena 2.600 Kč. Sport, výtvarné aktivity, hry, soutěže,
dobrodružství pro děti a turistika. Pro děti 7-15 let. Hlavní vedoucí: M. Novotná.
• 13.8.-22.8. - Letní olympijský aerobic camp. Prožijeme společně historii
Olympijských her od starověku až po letní olympijské hry 2008 v Pekingu. Cena
3.190 Kč. Určeno pro děti od 8 do 15 roků. Hlavní vedoucí: Ing. Y. Žáková.
• 3.8.-10.8. - Letní dětský jazykový tábor - Summer Time. Rekreační středisko Pod Templštýnem, ubytování v chatkách, strava 5x denně. Cena: 2.600 Kč.
Intenzivní výuka AJ, výuka formou hry, sportovní aktivity, soutěže, dobrodružství a turistika pro děti. Pro děti 7-15 let. Hlavní vedoucí: Mgr. H. Sobolová.
• 1.-8.8. - Sportovní relaxační týden pro ženy a dívky - FIT TÝDEN 2008.
Ubytování v penzionu Sport Rokytno na Českomoravské vysočině. Ubytování
ve dvou a tří lůž. pokojích. V ceně pobytu je plná penze a jedna klasická a jedna
lymfatická masáž. Cena: 4 000,- za lůžko (7x ubytování, plná penze, 2x denně
cvičení, základní klasická a lymfatická masáž, služby delegátek a lektorek).

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 14.-19.7. - Příměstský tábor na chatě u koupaliště s tematikou „Loupežnická
škola“. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav (každý den 8.30 - 17.30 hod.).
• 19.7. od 9.00 hod. - Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána - XIX. ročník.
Podrobný program na straně 12. Pořádají – MKIC, SDH, DDM, FC Miroslav,
město Miroslav, SHŠ Miroslavští z Miroslavi a OPS Marek.
• 26.7. - Turnaj v nohejbalu na hřišti FC Miroslav. O ceny budou soutěžit
tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
• 28.7. - 3.8. Škola rocku. Pořádá DDM Miroslav v kulturním domě.
• 1.8. od 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou ARTEMIS v KD Kašenec

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• Každé 1. a 3. pondělí od 14.00 do 17.00 hod. a každou středu od 9.00 do
12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči:
• 10.7. od 9.30 do 11.30 hod. - Muzicírování na Jakubu. Sraz: vždy před
hřbitovní bránou v 9:30 hod. Malý výlet spojený s minikoncertem skladeb
v interiéru kaple sv. Jakuba nad Ivančicemi. Vstupenkou je vámi připravená
alespoň jedna nová skladba na nástroj, který více či méně ovládáte. S sebou
vlastní hudební nástroj. Věk 10 plus, jinak s doprovodem. Dobrovolný
příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 20 Kč. Vede: Martina Turečková.
• 17.7. od 16.00 do 18.00 hod. - Vycházka „Šaty bohyně Lady“. Sraz vždy
na vlakové zastávce Ivančice - Město v 16.00 hod. Malý výlet spojený s čistkou
říčních břehů a okolí Ivančic. Konkrétní lokalita bude upřesněna na místě. S sebou
vlastní igelitové pytle a pracovní rukavice. Věřte, že je co sbírat. Věk 10 plus,
jinak s doprovodem. Dobrovolný příspěvek na chod Měsíční Houpačky 10 Kč.
• 19.7. od 14.00 do 18.00 hod. - Vůně a dotek pro ženskou duši. Jemné
holistické masáže s využitím aromaterapie. V masáži opečujeme svá těla jemným dotekem s využitím blahodárných účinků přírodních rostlinných olejů a
vonných silic. Posílíme tak vztah samy k sobě a k ženství vůbec. Naučíme se,
jak využívat aromaterapii pro harmonizaci tělesného, duševního a spirituálního
zdraví. S sebou: pohodlné oblečení, podložku, polštářek, prostěradlo, mističku
na olej, příp. pití (voda a čaje jsou v centru). Setkání vede: Kateřina Pokorná.
Poplatek: dospělí 300 Kč /členky 270 Kč, dívky do 10 let 250 Kč/členky 220 Kč.
Kapacita 12 žen. Rezervujte si místo!
Obec Dobřínsko a o.s. Dobřínský dechfest pořádá

DOBŘÍNSKÝ DECHFEST

v sobotu 5. července 2008 od 15.00 hodin
Zahrají: Polanka (Polánka), Hornobojani (Horní Bojanovice),
Dubňanka (Dolní Dubňanka), Sokolka (Šakvice). Festivalem provází
Blanka Tůmová a Pavel Jech. Hostem je Jiří Helán.
Od 19.00 hodin do pozdního večera - taneční zábava,
hraje Boršičanka Antonína Koníčka.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
ČERVENEC - NEPROMÍTÁ SE

KINO OSLAVANY

ČERVENEC - NEPROMÍTÁ SE

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

SUPRHRDINA
Komedie USA
• ne 6.7. ve 20.30 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Komedie ČR
• st 9.7.ve 20.30
MONGOL - ČINGISCHÁN
Dobrodruž. film Něm/Rus/Mong
• ne 13.7. ve 20.30 U MĚ DOBRÝ
Komedie ČR
• st 16.7. ve 20.30 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Romantický film ČR/Albánie
• ne 20.7. v 18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka ČR
• st 23.7. v 18.00
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
ve 20.30
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Dobrodružný film USA
• ne 27.7. v 18.00 WINX CLUB - VÝPRAVA
DO ZTRAC. KRÁLOVSTVÍ
Pohádka USA
• st 30.7. v 18.00
HORTON
Animovaná pohádka USA
• st 30.7. ve 20.30 CLONA
Horor USA
• st 2.7. ve 20.30

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

HORTON
Animovaná pohádka USA
• st 2.7. ve 21.00 RAMBO DO PEKLA A ZPĚT
Akční film USA
• pá 4.7. ve 21.00 U MĚ DOBRÝ
Komedie ČR
• so 5.7. ve 21.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Komedie ČR
• ne 6.7. ve 21.00 P.S. MILUJI TĚ
Romantická komedie USA
• pá 11.7. ve 21.00 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Dobrodružný film USA
• ne 13.7. ve 21.00 LET‘S DANCE 2
STREET DANCE
Film USA
• pá 25.7. ve 21.00 SPEED RACER
Akční film USA , dabing
• so 26.7. ve 21.00 ÚHEL POHLEDU
Horor USA
• ne 27.7. ve 21.00 HRANICE SMRTI
Horor Francie, Švýcarsko
• st 30.7. ve 21.00 BOBULE
Poetická komedie ČR
• út 1.7. ve 21.00

KINO PANORAMA DUKOVANY

(

568 865 038

• ne 6.7. ve 20.00 VÁCLAV
Tragikomedie ČR
• st 9.7. v 17.00
RATATOUILLE
Animov. komedie USA, dabing
• st 9.7. ve 20.00
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Trihller ČR
• ne 13.7. ve 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Komedie ČR
• ne 20.7. ve 20.00 SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
Drama USA
• st 23.7. v 17.00
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Dobr. film USA, dabing
• st 23.7. ve 20.00 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Dobrodružný thriller USA
• ne 27.7. ve 20.00 LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný film USA

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
BRATŘÍ ČADÍKŮ
náměstí TGM - Moravský Krumlov

23.- 27.7. - začátek: 21.30 hodin,
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
české filmy: středa 23.7. - Gympl • čtvrtek 24.7. - Pusinky
pátek 25.7. - Václav • sobota 26.7. - Tajnosti
neděle 27.7. - Chyťte doktora

Český zahrádkářský svaz ZO Mohelno a Tomáš Káfuněk pořádají

1. ROČNÍK OCHUTNÁVKY VÍN

v sobotu 5. července 2008 od 10.00 hodin v Sokolovně
Hraje cimbálová muzika STUDÉNKA. K ochutnání bude více jak
200 vzorků vín. Vstupné 60 Kč, možno zakoupit katalog a skleničky.
Širokou veřejnost srdečně zvou pořadatelé.

Místní organizace MRS Moravský Krumlov pořádá

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL
v sobotu 12. července 2008 od 20.00 hodin
Hraje skupina ARCUS a POLÁNKA. Vstupné 80 Kč.
Nabízíme rybí speciality od 17.00 hodin.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ
„O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

ZO CSCH Branišovice pořádá ve dnech 19. - 20. července 2008

Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla
Zrcadla je Františka Matoušková z Ivančic-Letkovic. Výherní křížovku naleznete na stránkách
Zrcadla až v čísle15/08, které vychází 29. srpna.

Otevřeno: sobota od 14.00 - 18.00 hod., neděle od 8.00 - 13.00 hod.
Přihlášky posílejte do 9.7.2008 na adresu: Václav Mišun, Branišovice
151, 671 77, kontakt na tel.: Václav Heler - 724 232 348. Všichni jsou
zváni, bude bohatá tombola, pečené skopové a vepřové maso.
V sobotu k posezení zahraje malá dechová kapela.

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

VEDROVICE

Vedrovice leží v oblasti, která je přímo prosycena archeologickými nálezy
z různých období. Příčinou byly příznivé klimatické a půdní podmínky,
podtržené polohou pod mýtickým kopcem Leskounem. V archeologickém světě
jsou Vedrovice proslulé především díky výzkumům osady prvních zemědělců
v trati „Široká u lesa“ a nálezům z pravěkého hradiště na kopci Leskoun.
Dnešní obec Vedrovice vznikla sloučením dvou samostatných vsí
- Vedrovic a Zábrdovic. Vesnice patří k nejstarším osadám v regionu, i
když písemné prameny tomu nenasvědčují. Počátky Vedrovic samozřejmě
nemůžeme hledat v mimořádně bohatém pravěkém osídlení, nýbrž
až v ranném středověku. Absenci písemných zpráv z části nahrazují
archeologické nálezy. Na území Vedrovic byly nalezeny pozůstatky osady
z 10. století. Větší význam má objev řadového pohřebiště z 11.-12. století
u hřbitovní zdi, tedy nedaleko současného kostela. Prostorová souvislost
mladohradištního pohřebiště a současného kostela svědčí pro starobylost
kostela i osady samotné. Současný kostel pochází až z 16. století. Vznikl
však zřejmě na základech románského či ranně gotického předchůdce.
Tento předpoklad podporuje také starobylé zasvěcení sv. Kunhutě. Při
hledání souvislostí mezi archeologickými prameny a jmény obcí je nutná
určitá opatrnost, neboť vývoj vesnic nebýval přímočarý.
Jméno Vedrovice se poprvé objevuje v písemných pramenech až
v roce 1363, kdy Čeněk z Lipé daroval krumlovským augustiniánům
„les u Vedrovic“. Nejvyšším maršálkům vesnice patřila i nadále a byla
propůjčována jejich manům, kteří se po Vedrovicích také psali (Hanuš
z Vedrovic, rod Kusých z Mukoděl). Sídlili na tvrzi, která je však doložena
až roku 1535. Tvrz zřejmě stávala na místě dnešního domu č. 204.
Také Zábrdovice byly lénem, neboť se k roku 1414 připomíná mezi
many pánů z Lipé man Bohuš z „Dobudovic“. Pravděpodobně se jedná o
zkomolené jméno našich Zábrdovic.
Na počátku 16. století získali vedrovické léno Koberští z Drahanovic.
Tomuto rodu dal Jan z Lipé roku 1535 zapsat Vedrovice a Zábrdovice
(„Zábudovice“) do zemských desek, čímž se stali Koberští skutečnými
vlastníky obou vesnic. V následujícím období se zde nakrátko vystřídalo
více majitelů, až v 70. letech 16. století získává Vedrovice rod Kusých
z Mukoděl na Bohuticích. Odtud až do zrušení vrchnostenské správy byly
Vedrovice i Zábrdovice součástí bohutického panství.
Novověké dějiny Vedrovic nejsou zcela přímočaré. Z písemných
svědectví víme, že tato vesnice byla po třicetileté válce několik desetiletí
pustá a musela být kolem roku 1670 zřejmě znovu založena.
Současná obec vznikla spojením Vedrovic se Zábrdovicemi. Ještě na
konci 18. století obě vsi oddělovalo návrší, kde stál zcela osamoceně kostel
sv. Kunhuty. K postupnému propojení zástavby dochází od poloviny 19.
století, kdy byly obě vesnice administrativně sloučeny. V období let 19241950 byly opět formálně samostatné. Během posledních desetiletí zástavba
zcela splynula v dnešní Vedrovice.
Farní kostel sv. Kunhuty. Stavitelem kostela byl pravděpodobně Jan
Kusý z Mukoděl, který zde před rokem 1595 založil rodovou hrobku.
Stavba kostela asi vznikla na základech staršího chrámu. Na venkovní
zdi je renesanční náhrobník rytíře Mikuláše staršího Salavy z Lipy, tchána
stavitele kostela a hrobky.
Osada a pohřebiště prvních zemědělců. Vedrovice jsou mezi archeology
známé především díky vykopávkám osady a pohřebiště kultury s lineární
keramikou. Lidé této kultury zdobili hliněné nádoby jednoduchou rytou
linkou. Typické jsou spirálovité ornamenty zvané „voluty“. Tito lidé
byli prvními obyvateli naší krajiny, kteří uměli obdělávat půdu a chovat
hospodářská zvířata. S příchodem lidu kultury s lineární keramikou do
střední Evropy začala nová epocha – mladší doba kamenná (neolit). V
krajině pod kopcem Leskounem se usadili před necelými osmi tisíciletími.
Výzkumy vedrovického naleziště provádí již desítky let Moravské
zemské muzeum. Pod vedením PhDr. Vladimíra Ondruše bylo mezi léty
1961-1989 prozkoumáno rozsáhlé sídliště a pohřebiště v trati „Široká u
lesa“. Tato lokalita leží po obou stranách dnešní silnice do Moravského
Krumlova, lemované starou hrušňovou alejí.
Unikátním objevem evropského významu bylo odkrytí rozsáhlého
pohřebiště této kultury. Pečlivá dokumentace více než 100 hrobů „skrčenců“
s bohatou hrobovou výbavou přinesla zcela nové poznatky o pohřebních
zvyklostech. Hroby této kultury jsou na rozdíl od sídlišť nalézány poměrně
zřídka. Objevy celých pohřebišť jsou vzácnou výjimkou. Během výzkumů
byl také objeven oválný příkop o rozměrech 425 x 275 metrů, který
obepíná celou osadu.
Pravěké hradiště v Mokrém žlebě. Opevněné sídliště o rozloze asi
jednoho hektaru v roklině „Mokrý žleb“ ve svahu Krumlovského lesa.
Hradiště leží na úzkém hřbetu. Na přístupové šíji je dvojitý opevňovací
příkop, po obvodu hradiště je opevnění méně zřetelné. Archeologický
průzkum prokázal osídlení horákovskou kulturou ve starší době železné.
K místu vede polní a později lesní cesta od kostela podél potoka. Lokalita
je vzdálena asi 1,5 kilometru severozápadním směrem.
Větrné kolo. Chráněná technická památka postavená v roce 1912.
Zařízení zvané Halladayova turbína využívalo síly větru k čerpání vody
pro vodovod místního vodovodního družstva. Nosná věž je vysoká 20 m.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Farní kostel sv. Kunhuty

Větrné kolo z roku 1912
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Historie jedné slavné budovy
Tisíce turistů navštíví každým
rokem Památník Alfonse Muchy
v Ivančicích, ve kterém před pěti
lety - 24. července 2003 - byly
otevřeny expozice Alfonse Muchy
a Vladimíra Menšíka. Budova, ve
které jsou expozice umístěny, patří
mezi nejstarší v Ivančicích. Připomeneme si její historii.
Stěžejní je pro ivančické dějiny
rok 1460. V tomto roce získal
Jindřich z Lipé zástavní právo
s manskou vládou nad ivančickým
zbožím. K následujícímu roku
se vztahuje zpráva o koupi dvou
domů pro potřeby obce:
„Zde je poznamenáno postavení (ve smyslu právním) dvou
domů Ondřeje Notstolera a Jana
Kürsnera, který se dříve nazýval
dům Šankvicarský, jenž koupila
obec s platem ke špitálu splatný,
na sv. Michala 5 gr. A na sv. Jiří
5 gr. ročně a věčně“.
K oběma domům patřilo právo
várečné, šenkovní, svobodného
prodeje atd. Pro lepší potvrzení
složili oba sousedé marku do rady
k užitku obce na radnici. Tento záznam poprvé připomíná existenci
ivančické radnice.
Přízemí obou domů je z lomového kamene, poschodí je cihlové.
V době prodeje byl dům tvořen
východní částí, která plnila úkoly
hospodářské a západní polovinou,

vytasený do kamenné opěry arkýře (1544). Jiné kresby představují
turecký vojenský tábor, postavy,
další kresby vyjadřují symboly
islámu a křesťanství apod.
Významnou událostí, která se
dotkla dějin města, byl v roce 1608
svolaný zemský sjezd. K jednání
se sešlo 200 delegátů v prostorné
síni v přízemí radničního domu.
Podrobnější informace byly již
uvedeny v Zrcadle č. 7/2008.
Na dalších cca 80 let písemné
prameny mlčí. Až z roku 1692
se zachoval účet za 3200 šindelů za tesařskou práci na radnici
a obecním domě. Od roku 1730
je již dostatek informací z obecních účtů o opravách radnice, bohužel jsou uváděny pouze finanční
náklady bez údajů, jaké opravy
byly provedeny. Tak v roce 1761
bylo vyplaceno 276 zl. 3 kr, což
byl značný obnos, ale nevíme
o jakou opravu se jednalo. V roce
1763 při velkém požáru byla zničena střecha, ozdobné atikové patro a zazděná arkádová pavlač. Až
k roku 1769 je zaznamenána velká
oprava v hodnotě přes 519 zl. Byly
provedeny zednické, tesařské a
klempířské práce. Kromě toho bylo
dodáno větší množství stavebního
dřeva a 23 500 šindelů.
V roce 1808 byly na opravu
nebo rozšíření radnice provedeny

Turecký tábor na stěně sklepení

která byla spíše obytná a reprezentativní. Východní část pochází
z doby pozdní gotiky. Západní část
byl dům Šankvicárský (bohatá rodina pocházející ze Schankwitz
- Čejkovic).
První poschodí východní poloviny pochází asi z roku 1544, jak
to dosvědčuje datum s městským
znakem vytesané na krákorci
nárožního arkýře. Do tohoto roku
lze klást vzácnou sklípkovou klenbičku s visutým svorníkem v arkýři
a sklípkovou klenbu v malé místnosti v přízemí. Na jihozápadě
Moravy jsou tyto sklípkové klenby nejstarší a jsou přisuzovány
rakouskému staviteli Leopoldu
Estreicherovi. Rathaus měl původní vchod na východní straně. Ve
vstupní síni, sklenuté na postřední
pilíř (na něm je kamenická značka
hrubšické huti), se scházela „velká
obec“ - všichni měšťané.
Ve sklepě, který býval i vězením, byly objeveny malby na
stěnách. Nevíme, kdo byl vězeň,
který se takto bavil, rozhodně to
nebyl žádný analfabet. Tvar renesančního štítu připomíná dnešní
znaky obcí. Mimo výrazného letopočtu 1543 je na štítu vyznačena
konvice, dále sekyra vyjadřující
řemeslo řeznické nebo lupičské)
a dvě drobné malůvky, zatím neurčitého významu. Už sama kresba
letopočtu naznačuje, že se jednalo
o zručného malíře, a je zajímavé:
že je o rok starší nežli letopočet

rozsáhlé práce, na mzdách bylo
vyplaceno kolem 500 zl. Z materiálu bylo dodáno 14 200 cihel
a 150 fůr písku. Škoda, že zde není
uvedeno, co vše se provedlo.
Věžička nad arkýřem byla přistavěna k domu později, a to patrně
v r. 1763 v barokním slohu. Působí
vzhledem k ostatní stavbě poněkud
nesourodě. Další úpravy v 19. století budově ještě více uškodily
Augustin Kratochvíl uvádí
v knize Ivančice nápisy, které byly
zřejmé až do přestaveb po roce
1848. Nad dveřmi do radní síně
býval nápis: „Neproneseš soudu,
pokud obě strany nepromluvily“.
V radní síni bylo napsáno pravidlo
pro jednání opatrných pánů sousedů: „Svorností malé věci rostou,
nesrovnalostí se největší rozpadávají.“. Na vížce býval zvonek,
kterým se zvonilo při požárech.
Ve sklepě býval sklad soli. V žluté
truhle ve sklepě a ve světnicích
mívali sirotci věci, jež jim zůstaly
po rodičích. Na rohu zvenčí stála
kamenná měřice, na níž o trzích
14 dní natažená ruka s dřímajícím
mečem upozorňovala na tržní
spravedlnost.
Politické změny po roce 1848
se projevily také v Ivančicích.
Ve městě byl zřízen okresní soud
a další instituce (berní, knihovní
úřad, notářství, a oddělení finanční stráže). Město mělo zájem
o tyto úřady a k 1. červenci 1850
poskytlo velkoryse „c.k. eráru“

Stará radnice před rokem 1939 - foto z knihy Ivančice, dějiny města

budovu městské radnice včetně
kancelářského zařízení. Pro vlastní potřebu byl zakoupen sousední
dům (dnes číslo popisné 11).
První jednání o umístění okresního soudu v budově stávající
radnice započala již v listopadu
1848. Plány budovy z té doby
zachycují tehdejší stav místností.
O rok později (19. listopadu 1849)
jsou v popisu celé budovy uvedeny všechny změny, tj. kanceláře,
sklady, topení apod. Korespondence v roce 1851 ukazuje stísněnost prostorů a proto se provedly
další stavební úpravy. Nepomohlo
to a v roce 1854 byl vypracován
plán pro další přestavbu. K 23.
říjnu 1855 bylo v poschodí devět
místností (včetně vězení pro měšťany) a v přízemí byly další místnosti pro pozemkové knihy, berní
úřad a pokladnu. Také v dalších
letech se projevoval nedostatek
prostoru a bylo přikročeno k dalším stavebním úpravám v letech
1868, 1879, 1888. Přeskočíme až
do období po 2. sv. válce. Okresní
soud přebýval v této budově až
do roku 1949, kdy byl v souvislosti se zřízením okresu Rosice
přemístěn do Rosic a v Ivančicích
zůstala pouze pobočka. V roce
1954 byl objekt zařazen do plánu
generálních oprav v hodnotě 815
000 Kč. Bohužel chybí doklady,
co vše bylo provedeno. Roku 1959
byla pobočka lidového soudu zrušena a o rok později byl objekt
předán do správy MNV.
Z podnětů příznivců díla A.
Muchy a z podnětu jeho syna
Jiřího a města Ivančice vznikla
myšlenka vytvořit v budově bývalé radnice stálou expozici děl
Alfonse Muchy.
V roce 1990 se město Ivančice
stalo zakladatelem Společnosti Památníku Alfonse Muchy a v dalším roce začala přestavba budovy. Byly odstraněny stavební
úpravy provedené po roce 1850
a odlehčily se stropy odstraněním
násypů na klenbách. Bohužel práce byly několikrát přerušeny pro
nedostatek finančních prostředků.

Pohled do současné výstavní síně

Všechny místnosti byly pečlivě
opraveny, přitom byl zachován ráz
středověku. Až 23. července 2003
byla budova, dnes známá pod názvem Památník Alfonse Muchy,
slavnostně předána k použití.
Vstupní hala je sídlem Kulturního a informačního centra města
Ivančice, v levé části přízemí je
expozice Vladimíra Menšíka. Ve
dvou místnostech jsou vystaveny
umělcovy osobní věci, dokumenty
a fotografie z filmů apod. Velký
sál slouží jako výstavní síň pro
pořádání výstav obrazů, fotografií
a příležitostně pro výstavy ivančického muzea. Také koncerty
vážné hudby, vytváří v tomto
prostředí pro účastníky. zajímavou atmosféru. Zbývající část
přízemí je chodba pro pořádání
výstav menšího rozsahu a nezbytné zázemí pro provoz, včetně
sociálního zařízení. Také ve sklepních prostorách bývají pořádány
různé výstavy. Celé horní patro
je ponecháno pro trvalou výstavu života a díla malíře Alfonse
Muchy, slavného ivančického
rodáka. Exponáty jsou rozděleny
do čtyř místností. Ve velkém sále
je umístěna Muchova malířská a
grafická tvorba. Životopisná data
a fotografie jsou v místnosti, jejíž
dominantou je Muchova bronzová
busta. Další místnost s korespondencí zachycuje neustálý Muchův
kontakt s rodným městem. Ve
zbývající místností je 63 fotografií, které Mucha sám zhotovil.
Lze předpokládat, že po přestěhování Slovanské epopeje
z Moravského Krumlova do Prahy
vzroste zájem o návštěvy Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích a
potrvá zájem o expozici Vladimíra
Menšíka. Jak pracovníci Památníku, tak i vystavené materiály jsou
na zvýšený zájem návštěvníků
připraveny.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Ivančický zpravodaj – různá čísla • kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města
2002 • Kratochvíl A.: Ivančice,
býv. král. město na Moravě - 1906
• Info materiály 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
koupím
•• chladič na Fiat Tempra 2,0 prosím
nabídněte. Tel.: 721 013 074.
prodám
•• Renault Scenic, 1,6 16 v., r. v. 1999,
najeto 174 000 km, první majitel, servisní knížka. Tel.: 773 652 550.
•• Ford Escort Ghia combi, zachovalý, vada el., bez dokladu, r.v. 1995,
servis Ford, klimatizace, 2 x airbag.
Cena: 250.000 Kč. Tel.: 722 609 180.
•• Škoda 100, najeto 75 000 km +
náhradní díly. Cena dohodou. Tel.:
724 760 550.
•• Trabanta – limuzínu, STK do
6/2009, malá vada sedadla. Tel.:
608 438 674.
•• Fiat Uno, 1,3 diesel, r.v. 1991, 5 dv.,
alu kola + zimní, malá spotřeba, nový
výfuk, nová STK.
Cena: 195.000 Kč. Tel.: 775 590 036.
•• Škoda 120 L, r.v. 86, jede, pěkné
obutí jako nové, platná STK. Cena:
4 000 Kč, možná dohoda. Tel.:
604 191 420.
•• Škoda 120 L, v dobrém stavu, pohon LPG, zimní pneu, náhradní díly.
STK 6/09, r.v. 1984. Cena: 7.000 Kč.
Tel.: 724 410 517.
•• Škoda Felicia 1,3 GLX, r.v. 1997,
modrá metalíza, zámek zpátečky, rádio, velmi dobrý stav. Cena dohodou.
Tel.: 739 032 375.
•• Peugeot J5, 9-ti místný, r.v. 1991,
kompletní GO karoserie a podvozku,
STK do 2009. Cena dohodou. Tel.:
724 184 196.
•• Škoda 1051 motor ze 120, STK 11/
09, r.v. 1986, dobrý stav. Cena: 5 000
Kč, při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 776 484 365.
•• Daewoo Racer 1,5, stříbrná metalíza s SPZ, bez STK, r.v. 89, drobná
vada motoru po GO karoserie. Cena
dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• Renault Clio, 1,6 D, r.v. 98, centrál,
tažné, el. okna, modrá metalíza. Cena:
48.000 Kč. Tel.: 607 751 740.
•• Avii 30, sklápěč po opravě, pěkná,
nyní v depositu. Cena: 45.000 Kč.
Tel.: 608 955 249.
•• malý motocykl mokik Vision MV01, ze zdrav. důvodů,velmi pěkný, najeto 4000 km, automatická převodovka, STK do roku 2012. PC 26.000 Kč,
nyní 15.000 Kč. Tel.: 737 540 954.
•• Yamaha XV 125 Virago chopper,
r.v. 12/96, najeto 17 000 km, nová
baterie, olej a filtr. Cena: 40.000 Kč.
Tel.: 732 441 781.
•• Enduro cagiva elefant 350, r.v.
91, STK do 2010. Pěkné, spolehlivé
Enduro, s výkonem 30 kw. Malá
spořeba, roční pojistka, připravena na
sezónu. Motor originál Ducati.Cena:
45 000 Kč. Při rychlém jednání výrazná sleva. Tel.: 604 191 420.
•• čtyřkolku 110 cm, čtyřtakt, nová
zpátečka, střední velikost. Cena:
16.000 Kč. Tel.: 739 113 802.
•• originální poklice 14“ na Fiata,
použité. Tel.: 732 123 663.
•• starší ND na motorky Jawa, jen
vcelku. Tel.: 602 822 233. Pouze sms.
•• střešní ventilačku na osobní auto,
rozměr: 380 x 810 mm, nová, zn.:
Skilite Sunroof, cena dohodou. Tel.:
736 128 744.
•• 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.
•• zimní pneumatiky+ ráfky 13’. Cena
dohodou. Tel.: 720 449 783.
•• 2 ks ráfku na Felicii. Cena za oba
kusy: 450 Kč. Tel.: 733 102 563.

•• na Škoda Octavia řídící jednotku
ventilátoru: 1JO919506K (Q,M). Tel.:
605 759 125.
•• kultivační kola na traktor Zetor,
9,59 x 32, motor na šířku 1203. Tel.:
604 876 408.
Byty - nemovitosti
•• RK ACITY Vám nabízí: Penzion
Ivančice s vybavením, po rekonstrukci, cena k jednání. RD 2+1
Ivančice - centrum, malý dvorek,
k rekonstrukci, cena 795 tis. k jednání. Hrubou stavbu RD 6+1 Vedrovice, poz. 800 m2, RD 4+1 Ivančice,
blízko centra, k bydlení i podnikání
/zavedený obchod/ cena 3,7 mil., Pozemek s chatkou, vinohradem a
ovoc. sadem Dolní Kounice, 2000
m2, cena 100 Kč/m2, další info na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz.
•• RK BASTA nabízí - RD v Ivančicích o velikosti 1+1, 2+1, 3+1 a 4+1 v
ceně od 0,5 do 3,5 mil. Kč / RD 3+1
Oslavany 2,1 mil. / RD v Neslovicích
2+1, 3+1 a 6+1 od 0,8 do 3 mil. Kč
/ RD 2+1 Padochov 1,5 mil. Kč / RD
3+1 Zbýšov 1,9 mil. Kč / RD 2+1
Rosice 1,7 mil. Kč / Byt Ivančice 4+1
OV 2,4 mil. Kč / Byt 3+1 MK OV 1,2
mil. Kč, pozemky pro chaty na Dalešické přehradě. Tel.: 777 200 557.
koupím
•• gorsonku v Moravském Krumlově. Tel.: 776 202 051.
•• RD 3+1 nebo 4+1, (5+1) v okolí Moravského Krumlova. Tel.:
603 503 961.
•• RD 2+1 nebo 3+1 Ivančice a okolí,
děkuji za nabídku. Tel.: 728 319 263.
•• garáž u Domu s pečovatelskou službou. Tel.: 515 324 272, po 16:00 hod.
prodám
•• byt 1+1 v MK po rekonstrukci.
Tel.: 777 582 899.
•• RD 2+1 v MK k rekonstrukci.
Tel.: 777 582 899.
•• pěknou stavební buňku. Tel.:
737 844 891.
•• menší RD k rekonstrukci v Moravském Krumlově. Tel.: 732 843 003
•• stavební boudu 6m x 2,6m. Cena:
15 000 Kč. Tel.: 737 668 539.
•• stavební pozemek 723 m2 v Ivančicíh.Všechny IS na hranici pozemku.
Cena: 1.250.000 Kč. Tel.: 737 668 539.
nabízím pronájem
•• Vranovská přehrada - chata:
Teplá voda, sprcha, WC, plynová
kamna, příjezd k chatě, velké ohniště,
posezení na terase, blízko pláže a
restaurace. Cena 150 Kč os./den.
Termíny: 06.07. - 13.07., 13.07. - 20.07.,
20.07. - 27.07., 10.08. - 17.08., 17.08. 24.08. Tel.: 515 322 308, 732 416 141.
•• Nabízíme k pronájmu komerční
prostor v M. Krumlově o rozloze
8x7,40 m + WC. Vhodné jako prodejna. Po kolaudaci, volný přístup,
velké parkoviště, hlídané prostory.
Tel.: 606 704 379.
•• družstevní byt 3+1 na Sídlišti
v Moravském Krumlově za 2.500 Kč
+ inkaso. K nastěhování ihned. Tel.:
728 068 122
hledám pronájem
•• podnájem v okolí Oslavan, Ivančic, Padochova. Byt velikosti 1+kk,
nebo 1+1, max. 2+1. Cena včetně
inkasa do 6 000 Kč podle velikosti
bytu. Tel.: 608 179 337.
•• bytu 1+1 nebo 2+1 v M. Krumlově
nebo v okolí. Jsem rozvedená matka
se 3 malými dětmi. Prosím nabídněte,
spěchá! Cena do 5.000 Kč vč. inkasa.
Tel.: 733 255 364.
•• podnájem v M. Krumlově. Garsonku nebo 1+1. Tel.: 737 564 392.
vyměním
•• byt 3+1 v OV Ivančice za 2+1 s
lodžií + doplatek. Tel.: 736 428 458.

•• státní byt 2+1 v Brně-Kohoutovicích, za 2+1 družstevní v Ivančicích
a okolí. Součástí bytu v Brně je také
garáž v OV. Tel.: 731 106 050.
•• kompletně zrekonstruovaný byt
2+1 v Moravském Krumlově za RD
se zahradou v Moravském Krumlově
i k rekonstrukci, zbytek doplatím.
Tel.: 777 655 536.
•• státní byt 2+1 v Moravském Krumlově-centrum, stejný v Moravském
Krumlově-Sídliště. Tel.: 739 218 178.
Budu reagovat i na sms.
Stavba - zahrada
koupím
•• zahradu v Rouchovanech nebo
v Šemíkovicích. Tel.: 723 266 393.
•• pletivo může být i starší, použité.
Tel.: 776 671 771.
•• hliněné cihly nepálené (vepřovice)
z bouračky. Tel.: 776 671 771.
prodám
•• ičko 14 3,5m, garážová vrata 2
na 2 metry, odpadní kameninové
roury 15 cm uvnitř, stavební hever,
pletací stroj, jističe, díly na štípač
špalků.Tel.: 720 444 245.
•• 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.
•• střešní krytinu Bobrovku. Cena:
5 Kč/kus. Tel.: 723 428 899.
•• na náhradní díly motorovou pilu
Jonsered i s příslušenstvím. Cena
dohodou. Tel.: 733 102 563.
•• motorovou jednotku na Vari systém + pluh jednoduchý a pluh obracák. Tel.: 605 030 934
•• nepoužitý originál zabalený nadzemní bazén Orlando 3, 60x0,90
s pískovou filtrací, doplňky: podložka
pod bazén, zakrývací plachta, náplň
do filtrace. Nemohu použít pro nedostatek místa. Akční cena: 15.600 Kč,
účet doložím. Tel.: 777 949 423.
•• 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.
hledám
•• kdo poseče zahradu cca 500 metrů
v Oslavanech? Tel.: 602 822 233.
Pouze sms.
Vybavení domácnosti
prodám
•• čajovou soupravu: 6 hrníčků s podšálky, konvička, džbánek, zelená barva se zlatými ornamenty. Cena: 300
Kč. Tel.: 731 042 910.
•• elektrický sporák, 3-plotýnkový.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 723 428 899.
•• elektrický sporák Mora model
3453 se sklo-keramickou deskou.
Cena: 3 000 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• rohovou kuchyňskou lavici a stůl
+ 2 židle, bílá s béžovým potahem.
Lavice je s úložným prostorem. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• kuchyňský odsavač par zn. Mora.
Cena: 150 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• vnitřní dveře ze 2/3 prosklené,
šíře 80 cm-2x levé. Dále plné vnitřní
dveře, 70 cm-levé. Všechny dveře jsou
včetně nerez klik. Tel.: 732 123 663.
•• válendu s úložným prostorem a
bočním čelem, převládá zelená barva.
Zachovalý stav. Cena: 1 000Kč. Tel.:
733 502 417.
•• kuchyňskou linku dub rustikál
1,80 cm dlouhá, jedna horní skříňka
je prosklená.Cena: 3 000 Kč. Tel.:
604 943 374.

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

www.zrcadlo.info

•• 21dílná sada nerez nádobí, nová,
zabalená. PC: 1.450 EUR, nyní: 7.500
Kč. Tel.: 605 030 934.
•• pračku Edesa 4,5 kg prádla,
800 otáček. Cena: 1 900 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• el. troubu EKZ, výrobce Kovo
Zdice, málo používaná, rozměry: š.
50, hl. 30, v. 30. PC: 3.500 Kč, nyní:
700 Kč. Tel.: 776 152 027.
Elektro a elektronika
prodám
•• počítač Celeron 300, grafika woodoo 38 Mb, sound blaster 64 AWE,
win 98, 15“ monitor, usb výstupy, klávesnice, myš, repro, tiskárna, volant +
pedály, internet modem. Cena: 3.000
Kč. Tel.: 737 713 696.
daruji
•• starou barevnou televizi. Tel.:
732 447 594.
Vše pro děti
prodám
•• kočárek - trojkolku pro dvojčata,
pláštěnka, nánožník, cena: 3.500 Kč.
Tel.: 737 478 798.
•• kočárek po 1 dítěti v perfektním
stavu, tříkolka, kombinace hluboký
a sportovní, prostorný nákupní košík,
nánožník, polohování zad i nohou.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• malé dětské kolo do 3 let s opěrnými kolečky. Cena: 300 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• autosedačku Chicco synthesis 0
– 13 kg, barva oranžovo-šedá, se stříškou, po 1 dítěti. PC: 1 950 Kč, nyní:
1 400 Kč. Možná mms, Ivančice. Tel.:
723 332 973.
•• dětskou Tatru, zcela nová, nepoužitá, žlutočervená barva. PC: 550 Kč,
nyní: 380 Kč. Tel.: 607 971 767.
•• dívčí pevnou kotníčkovou obuv (na
jaro, na podzim), červené barvy, vel.
20, zdravotní, nezávadná obuv, česká
výroba. PC: 650 Kč, nyní: 160 Kč.
Tel.: 607 971 767.
•• dětský minicros, obsah 50 ccm,
úplně nový, černo-červené barvy.
Jede bez chyby a má super zvuk.
Cena: 4 500 Kč, možná dohoda. Nutno vidět. Tel.: 604 191 420.
•• oblečení na holčičku, na hřiště či
zahradu, od 1 roku. Trička, svetry,
šaty, atd. Celkem cca 40 ks za 350 Kč.
Jednotlivě 10 Kč/ks, Ivančice. Tel.:
732 123 663.
•• golfový kočár bez stříšky, není polohovací, vč. pláštěnky a tašky. Tel.:
732 123 663.
•• dětské kolo asi do 5 let, nožní brzda. Cena: 200 Kč. M. Krumlov. Tel.:
724 687 971.
•• chlapecké páskové boty, vel. 31,
málo nošené. Cena 100 Kč. Tel.:
724 687 971.
•• sportovní kočárek, trojkolka na panenku, dobrý stav. Tel.: 728 801 729.
•• světle modré chodítko s červeným
hrajícím panelem. PC: 990 Kč, nyní:
750 Kč. Možná mms. Ivančice. Tel.:
723 332 973.
Zvířata
koupím
•• štěně pejska dlouhosrstého jezevčíka hnědé barvy. Tel.: 733 325 706.
prodám
•• štěňata mopse a bíglů, odběr ihned.
Tel.: 722 577 089.
•• štěně labradora /8 měsíční/. Cena
1.000 – 1.500 Kč. Tel.: 720 527 703.
•• štěňata labradora bez PP, barva
smetanová, očkované, odčervené.
Tel.: 607 907 452.
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP, barva tricolor, očkované, odčervené. Tel.: 607 907 452.
•• prase – vykrmené doma, možnost i
půlky. Tel.: 724 956 454.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• aratingu sluneční, samec, test na
DNA za 6 500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• štěňata hladkosrstého srnčího ratlíka, odběr možný koncem června a
začátkem července. Cena: 1 500 Kč.
Tel.: 724 849 471.
•• čivava dlouhosrstá, černá, bílé
nožky, 2 měsíční štěně, očkované,,
odčervené. Tel.: 776 840 218.

•• štěně labradora, fenku, světlá barva, stáří 8 týdnů. Tel.: 724 833 583.
•• nový ratanový pelíšek pro psa,
oválný, horní průměr 76, spodní
průměr 59. Cena: 300 Kč. Tel.:
604 730 042.
•• ovce za 1.500 Kč/kus. Tel.:
777 260 446.
•• dřev. přepravku na králíka, morče.
Cena: 200 Kč. Tel. 728 319 263.
nabízím
•• ke krytí 2 pejsky mopse, francouzského buldočka a bígla s PP. Tel.:
603 168 609.
daruji
•• bulteriéra pětiletého, je hodný
k dětem. Tel.: 720 582 517.
•• štěňata stará 6 měsíců do dobrých
rukou, 10 pejsků, 2 fenky, křížené
s husky, jezevčík křížený s loveckým
psem. Tel.: 602 974 710.
Služby
•• 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
•• Dovoz písku, štěrku a oblázků,
2 m3 (3,5 t.) Avie, levně. Přeprava
zboží Ford tranzit (1,5 t.). Přeprava
koní, půjčení nového přepravníku
na dva koně. Tel.: 775 955 258.
•• 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.
•• Blíží se čas dovolené, že nemáte
peníze? Když zavoláte, máte je
okamžitě na ruku, bez poplatků,
(ne Provident), dostupné všem. Tel.:
605 720 362.
•• Finanční a úvěrové poradenství:
Na Brněnce 18, Ivančice. Úvěry
a hypotéky bez poplatku. Vhodné
i pro důchodce, ID, MD, OSVČ.
Tel.: 774 458 811.
Různé
koupím
•• vozík za kolo, levně. Tel.:
723 750 439.
prodám
•• dámskou bundu, černá barva,
vel.36-38, moderní, úplně nová, nenošená. PC: 1.999 Kč, nyní: 500 Kč.
Nevhodná vel. Tel.: 731 042 910.
•• silniční kolo Favorit, brzdy + řazení Shimano, computer. Cena: 2.000
Kč. Tel.: 602 765 779.
•• 3 ks pánských horských kol, střední velikost, dobrý stav. Cena: 500
Kč/kus. Tel.: 721 809 780.
•• funkční šlapací šicí stroj Minerva.
Cena: 200 Kč. Tel.: 604 730 042.
•• sadu husitských zbraní, sudlici,
sekyru, halapartnu, palcát, 2 ks čarodějnických košťat, trakař z 50.let min.
stol. – dřevěný, cena dohodou. Tel.:
515 336 601.
•• masážní vibrační křeslo, ceno dohodou. Tel.: 737 674 218.
•• pánské jízdní kolo zn. Olpran,
zánovní. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
603 544 145.
•• cirkulu (železná). Tel.: 724
760 550.
•• malou pistolovou vzduchovku.
Cena: 400 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• sbírku odznaků. Pouze sms. Tel.:
733 136 890.
•• dámské horské kolo Author. Cena:
1 500 Kč. Tel.: 602 490 847.
•• lisované seno, malé balíky. Tel.:
721 810 718. Volat večer.
•• 5ks 20 l kanistrů, 80 Kč/ks. Tel.:
607 836 217.
•• VHS kazety natočené, pohádky i filmy. Cena: 20 Kč/ks. Tel.:
773 164 981.
•• zařízení do obchodu, 3 roky používané, (regály, váhy, chl. vitríny, mrazáky, nářezák..), možno i jednotlivě.
Cena dohodou. Tel.: 602 337 098.

•• plynový kotel Therm turbo 23 S,
výkon 23,5 kW, r.v. 97, v provozu 2
roky, cena dohodou.Tel.: 776 152 027.
•• elektrická akumulační kamna, 4,5
kW, včetně prostorového termostatu.
Tel.: 732 225 507.
•• perličkovou koupel, nevyužitá. Tel.:
606 809 746.
•• pozinkované trubky 1/2 - 50 m
1“ - 30 m, levně, dohoda. Tel.: 603
793 890.
nabízím
•• volná místa v autě pro každodenní jízdu do Brna a zpět. Tel.:
737 416 169.
hledám
•• cigaretový tabák k ručnímu balení
cigaret. Tel.: 733 136 890.
•• amatérský fotograf hledá tmavovlasé dívky k fotografování v ateliéru
i venku. Dlouhodobá spolupráce
možná. Vhodné pro studentky. Tel.:
732 180 721.
•• absolventka kadeřnického kurzu
hledá praxi. Tel.: 731 458 576.
Seznámení
hledám
•• nekuřák, abstinent, 35/170/65 bez
závazků, se zájmem o jazyky, kytaru,
umění a poezii hledá všestranně založenou romantickou dívku se smyslem
pro humor. Tel.: 602 237 861.
•• muže do 67 let, který je také sám.
Tel.: 608 335 049.
•• normální 38/175/80 Jan, se smyslem pro rodinu a děti hledá tu pravou,
obyčejnou dívku, ženu, která ví, co
chce. Prosím ozvi se, čekám a doufám, že jsi...Tel.: 721 013 074.
•• muže do 60 let. „Chceš začít
znova“? „Chybí Ti láska a rodinný
krb“? Ozvi se, mně je 57 let. Tel.:
739 027 928.
•• Honza touto cestou prosí Janu nebo
její patnáctiletou dceru, pokud chtějí,
aby se znovu ozvaly. Ztráta tel. čísla.
Tel.: 721 013 074
•• muž 46/175/80 s vlastním zázemím, hledá ženu nejlépe s dítětem, k
vážnému seznámení. Věk nerozhoduje. Tel.: 515 320 539.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• Hotel Vinum Coeli **** v Dolních
Kounicích příjme, číšníky a kuchaře.
Požadujeme zkušenosti v oboru, chuť
do práce a bezúhonnost. Nabízíme
pravidelný příjem, luxusní pracovní
prostředí. Volejte managera hotelu
pana Jandu na tel. čísle: 604 439 695,
www.vinumcoeli.cz.
•• K servis Konečný Ivančice přijme
instalatéra, zedníka, obkladače. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 000 031.
•• K servis Konečný Ivančice přijme
prodavače - skladníka, prodavačku.
Nutná znalost práce na PC, řidičský
průkaz sk. B, flexibilní pracovní doba.
Tel.: 777 000 031.
•• práci v kanceláři Na Brněnce 18,
Ivančice. Termín schůzky si domluvte
na tel.: 774 458 811.
•• Maso-uzeniny Novák v Ivančicích
přijme schopného řezníka i nevyučeného. Tel.: 608 756 953.
•• víkendovou brigádu ke koním, příp.
i někdy v týdnu. Pouze zodpovědné
s praxí. Jedná se o 17 koní ustájených
v Hrubšicích. Tel.: 777 877 631.
hledám
•• hledám výpomoc v domácnosti
v okolí MK. Tel.: 777 582 899.
•• práci, úklid v Ivančicích. Tel.:
721 144 051.
•• brigádníka na izolační práce. Tel.:
603 822 930.
•• vyučený 38letý natěrač, hledá touto
cestou jakoukoliv rozumně placenou
práci. Prosím nabídněte, děkuji. Tel.:
721 013 074.
•• dívky ke koním, od věku 12 let,
již pokročilé, pracovité. Jedná se
o jezdění na 2 koních ustájených v
Hrubšicích. Ostatní podmínky po tel.
dohodě. Tel.: 777 877 631.
•• hodné lidi v Oslavanech a okolí,
kteří by mě nechali starat se o jejich
koně s odměnou občasného jezdění.
Za veškeré nabídky předem děkuji.
Tel.: 736 453 963.
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12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
FC Moravský Krumlov
- FC Pálava Mikulov
0:3 (0:2)
Poslední utkání jarní části se
domácím naprosto nevyvedlo.
Hra byla neurovnaná a nedařilo
se skoro nic. S přibývajícím časem narůstala nervozita na krumlovské straně a s ní i žluté karty,
většinou za mluvení a kritiku
sudího. Hostům, kteří začali také
s respektem, se podařilo vstřelit
vedoucí gól v 15. minutě a zvýšit
o 11. minut později. V 72. minutě
dali hosté z Mikulova třetí branku
a bylo rozhodnuto.

FC Moravský Krumlov
děkuje svým příznivcům
i sponzorům za podporu
v sezóně 2007/2008.
Těšíme se na shledání
v následujícím ročníku
fotbalových soutěží.

Konečná tabulka krajského
přeboru v kopané 2007/08
1. Šardice
30
87:28 64
-----------------------------------------------------2. Kyjov
30
62:25 58
3. Velká n/V.
30
66:44 49
4. Ráječko
30
64:46 49
5. Dědice
30
57:41 49
6. Bohunice
30
58:48 48
7. Rosice
30
59:50 44
8. Kuřim
30
61:41 43
9. Ratíškovice
30
44:37 43
10. Sparta Brno
30
47:60 41
11. Podluží
30
42:52 39
12. Moravský Krumlov 30
53:51 37
13. Mikulov
30
58:58 37
------------------------------------------------------14. Miroslav
30
43:39 35
15. Veselí n. Moravou 30
46:68 31
16. Mokrá - Horákov 30 20:179 03

BRNO PATŘILO ZANARDIMU

Foto: Květoslav Adam

Pátý závod letošního ročníku
Mistrovství světa cestovních vozů,
který se konal na brněnském automotodromu, ovládl bývalý pilot
Formule 1 Alex Zanardi z Itálie.
Tento jezdec, který v roce 2001
přišel o obě nohy při havárii na
německém Lausitzringu, předvedl

Chevrolet Roberta Huffa

svoji skvělou formu již při sobotní kvalifikaci, když si vybojoval
se svým BMW pole position před
Alaniem Menu /Chevrolet/.
Ve druhé řadě stáli Felix
Porteiro /BMW/ a Robert Huff
/Chevrolet/. V úvodu prvního závodu se na čele objevil Porteiro,

Miroslavské hasičky první
/Chvalovice, Miroslav/ V sobotu 21. června se uskutečnilo okresní
kolo v požárním sportu mužů a žen ve Chvalovicích. Soutěž proběhla
za účasti 7 družstev žen a 10 družstev mužů. V kategorii žen získali
první místo a postup do krajského kola Miroslavské hasičky, na druhém místě se umístili jejich odvěké soupeřky z Vítonic a na třetím
místě skončily ženy ze Zálesí. V kategorii mužů 1. Výrovice 2. Slup
3. Hostěradice. „Závod byl náročný a vítězství zasloužené, zúročily se
naše zkušenosti a náročný trénink. Určitě by to ale nešlo bez pomoci
ČEZ-EDU. Na krajské kolo budeme trénovat na atletickém stadionu
ve Znojmě, kde jsou lepší podmínky. Zaměříme se na atletické disciplíny, ale i požární útok. Určitě bychom zase rády postoupily do celostátního kola. Musíme ale přitlačit a zlepšit časy a souhru,“ zhodnotila
Hanka Matyšková, členka týmu miroslavských děvčat. Krajská soutěž
letos proběhne ve Znojmě 16. srpna, kde znojemský okres bude reprezentovat družstvo žen z Miroslavi a muži z Výrovic.
/mask/

ale Zanardi se svojí dravou jízdou
propracoval na první místo, které
udržel až do cíle. Druhé místo
bral Porteiro a třetí dojel Menu.
Úspěch značky BMW potvrdili
Farfus a Müller na čtvrtém a
pátém místě. Vedoucí muž šampionátu Gabriele Taguini /Seat
TDI/ skončil šestý. Český jezdec
Michal Matějovský, který do závodu startoval z deváté řady, si po
výletu do kačírku v prvním kole
vybojoval dvaadvacátou pozici.
Na start druhého závodu se prvních osm jezdců postaví v obráceném pořadí, to znamená že
vítěz startuje z osmé pozice,
druhý ze sedmé atd. Hned po
startu šel dovedení Yvan Müller
před Targuinim a Thompsonem.
Müller nedokázal udržet vysoké
tempo a propadal se do zadních
pozic. Naopak Zanardi zatroubil
k útoku a postupně se propracoval
na druhou pozici. V závěru závodu, který se vyznačoval velkým
množstvím soubojů, se na třetí
místo probojoval Robert Huff
/Chevrolet/. V posledním kole
zkusil v retardéru před cílem zaútočit Zanardi na Targiniho, ale ten
si vítězství již nenechal vzít. Na
třetím místě skončil Huff, který
se ze svého umístění neradoval
dlouho. Po závodě byl dodatečně
diskvalifikován za nepovolené
úpravy na voze. Body za třetí
místo tak budou připsány Farfusovi. Čtvrtý byl Porteiro. Na tvrdé
souboje doplatil Matějovský, pro
něhož závod skončil kolizí krátce
po startu. Tyto dramatické souboje sledovalo téměř 60 000 diváků.
/Ctibor Adam/
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • ZATEPLENÍ • 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
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