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Palackého nám. 22,

Ivančice
tel.: 731 222 369

VELKÝ VÝBĚR

KOPAČEK, OBUVI A ODĚVŮ

zn. Nike, Adidas, Loap, Lonsdale, Umbro, Reebok, ...

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY !!!

www.m-msport.cz

/Miroslav/ Miroslavští zastupitelé na svém posledním
zasedání rozhodli o osudu zámku.
Po odvysílání pořadu Památky
na prodej na ČT1 se miroslavské
radnici přihlásilo 12 zájemců o
tuto chátrající památku. Ale jen
pět zájemců dodalo své podnikatelské záměry.
Rada města poté vybrala návrh
Doc. ing. arch. Zdeňka Fránka a
společný projekt akademického
sochaře Vlastimila Dvořáka a Otto
Vlacha. Jejich záměry obdrželi
zastupitelé k prostudování a oba
zájemci se osobně představili na
veřejném zasedání Zastupitelstva
města Miroslavi. Po prezentaci
odpovídali na dotazy zastupitelů
a občanské veřejnosti. Záměrem p.
Fránka je zde zřídit mezinárodní
centrum architektů. Sochař Dvořák s p.Vlachem zde zamýšlejí vytvořit umělecký a výstavní stánek
s řezbářskou dílnou a výstavními
prostorami. Nakonec se zastupitelé rozhodli dvanácti hlasy pro
středoevropské centrum setkávání
architektů Zdeněka Fránka. Dva
zastupitelé hlasovali proti z celkem čtrnácti přítomných.
Fránek chce zámek opravit
a oživit pobyty odborníků. Zastupitele přesvědčil také jednoznačným plánem postupu rekon-

strukce zámku. To je ale stejně
dáno v podmínkách budoucího
možného prodeje.
„Nyní musí vítěz předložit
návrh smlouvy, ve které budou
splněny všechny námi požadované podmínky. Těmi jsou mimo
jiné opravy zámku, tedy zajištění
statiky, opravy střechy, fasády a
oken. To by mělo být hotovo do
dvou let, kdy město bude stále
majitelem zámku. Teprve pak budeme projednávat vlastní prodej a
dojde k převodu,“ vysvětlil místostarosta města Roman Volf.
---------------------------------------V souvislosti s budoucím
prodejem zámku jsme oslovili
Zdeněka Fránka a požádali ho
o krátký rozhovor.
Vyhrál jste ve velké konkurenci. Co si myslíte, že zastupitele
na Vašem návrhu zaujalo?
Myslím, že k návrhu rekonstrukce jsme přistoupili poctivě
a s respektem k objektu. Navíc
reálně. Vím, co obnáší rekonstrukce takovéhoto objektu.
S čím konkrétně hodláte do
Miroslavi přijít? Jak zámek po
rekonstrukci využijete?
Zámek hodláme využít jako
jiné běžné zámky. Uvést do původní podoby v rámci toho, jaké
původní podoby se dopátráme.
Proto prosím všechny, kteří mají
jakékoliv materiály týkající se
původní podoby exteriérů i interiérů zámku, aby nám je poskytli
k prostudování a pomohli tím celou věc projasnit. Zámek by měl
sloužit k setkávání a ubytování
v dobových interiérech.
Co říkáte na požadovaný
postup města s postupnou opravou a pozdějším odkupem?
Postup jsem městu navrhl já.
Kolik chcete do oprav investovat?
Do oprav budeme investovat
tolik, kolik bude potřeba a začneme s exteriéry budovy.
---------------------------------------Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek žije a pracuje v Brně. Je
autorem řady vil, městských
domů a veřejných staveb. Po
studiu tamní Fakulty architektury Vysokého učení technického
v letech 1980-1985 si roku 1989
založil vlastní projekční kance-

foto: archiv redakce

lář. V 90. letech krátce externě
přednášel na mateřské fakultě
architektury. V současnosti se
věnuje především projekční práci
v rámci vlastní kanceláře Franek
Architects, sídlící v jím navrženém moderním objektu na svahu
Červeného kopce, zvláštní části
brněnské městské části Štýřice.
V 90. letech minulého století se
jeho stavby objevovaly v odborných médiích spíše sporadicky,
neboť jeho tvorba byla inspi-

rována odlišně od převažující
části české architektonické scény.
Inspiraci tehdy hledal v organické tvorbě maďarského architekta
Imre Makovcze. V následujícím
desetiletí přistoupil k syntéze organické architektury a střídmého
výrazu s kvalitními materiály
- betonem, sklem, kovem a tradičním materiálem - dřevem.
Rozvíjí tím poetiku vycházející
z jeho svébytného uvažování
o architektuře.
/mask/

Nové stránky pro turisty
/Moravský Krumlov/ V rámci marketingové strategie cestovního
ruchu města Moravský Krumlov, kterou vloni schválilo zastupitelstvo, přistoupili radní k tvorbě dvou nových webových stránek
- turistických a informačních portálů, které jsou přitažlivé především
pro návštěvníky Krumlova. Představuje se tu město a jeho okolí jako
krásná turistická destinace na pomezí Českomoravské vrchoviny
a nížin Znojemska. Z Moravskokrumlovska se dá krásně jet na Vysočinu k řekám Oslava a Jihlava, do Náměšti nad Oslavou, a na druhou
stranu do Lednice, na Pálavu a do vinných sklípků na Znojemsku. To
je pro cyklisty. Pro pěší turisty je připravena turistická trasa Krumlovsko-Rokytenské slepence. „Naše město je pro turisty dvouhodinové
a víkendové. Proto vytváříme maximální podmínky, aby se na webu turista dozvěděl o ubytování a stravování, kulturním vyžití. Město bude
mít troje stránky. Půjde o úřední stránky radnice, pak turistický portál
www.moravsky-krumlov.cz a třetí představuje Slovanskou epopej
Alfonse Muchy www.epopej.cz . Oba nové weby jsou již spuštěny ale
v testovací verzi. Jsou tu zastoupeny i obce mikroregionu. Představíme
i nové propagační materiály. Nechceme, aby byl Krumlov vnímám jen
jako město Slovanské epopeje, ale jako turistická destinace s nabídkou
i pro rodiče s dětmi,“ uvedl místostarosta Tomáš Třetina.
/mask/

AKCE!

Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
s dvojsklem!
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Za úspory zateplení

Pro Epopej zatím v Praze nové prostory nejsou

/Hostěradice/ Starosta, místostarosta, účetní a matrikářka v Hostěradicích jsou v současné době ve vyhnanství společné kanceláře
v zasedací místnosti radnice. Důvodem tohoto krátkodobého opatření
je to, že druhou polovinu radnice okupují řemeslníci. V Hostěradicích
se pustili do renovace radnice v podobě zateplení budovy. „Nárůst cen
energií se stále více promítá do nákladů. To je nejvíce patrné na vytápění. Když jsme teď na jaře zjistili, co nás stálo vytápění budovy, tak jsme
se zhrozili. A to nejde jen o prostory úřadu, je tu i občanská vybavenost,
služby a také lékaři. Největší tepelné ztráty jsou přes stará netěsnící
okna. Některá se už ani nedala otevírat, aby nevypadla, nebo nešla opět
zavřít. Například ve velkém kulturním sále se muselo topit tři dny před
ohlášenou akcí. Takže jsme museli v první řadě přistoupit k výměně
oken,“ vysvětlil v provizorní kanceláři starosta Marek Šeiner. A jak už
to bývá, když se s něčím začne, přidá se ostatní. Zde je tomu částečná
výměna přetížené a nevyhovující elektroinstalace s malováním. Hostěradičtí se do renovace pustili ve vlastní režii, což je bude stát kolem 176
tisíc. Propočet návratnosti jim ale vychází zhruba na čtyři roky. Pokud
ceny energií půjdou stále nahoru, tak možná i dříve.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Měsíc
červen tohoto roku stanovila Praha jako měsíc, kdy by měla Moravský Krumlov opustit Muchova
Slovanská epopej.
Ta by měla být přestěhována,
ale není známo na jaké místo
a zda bude vůbec vystavena.
V této souvislosti probíhají stále
intenzivnější jednání mezi radnicí
v Moravském Krumlově, Magistrátem hlavního města Prahy
a Galerií hlavního města Prahy.
Do jednání se má snad zapojit
i John Mucha, který zastupuje
dědice slavného malíře.
„V současné době Galerie hl.
m. Prahy nemá pokyn od Magistrátu ani od Rady hl. m. Prahy
směřující k zahájení prací na
přestěhování děl Alfonse Muchy
Slovanská epopej do Prahy. Zároveň nemám ani písemné stanovisko města Moravský Krumlov o
stavu nájemního poměru v zámku
v Moravském Krumlově, kde jsou
díla vystavena. Z tohoto důvodu
nemohu říci nic bližšího o dalším
osudu těchto obrazů. Zápůjční

Oleksovice městysem

/Oleksovice/ Ani město ani ves, tak to je definice městyse, a tím se
od dubna staly také Oleksovice. Starosta Oleksovic Zdeněk Koukal totiž
na počátku dubna převzal od předsedy Poslanecké sněmovny ČR Miloslava Vlčka dekret, na němž je potvrzeno, že obec opětovně povýšila na
městys. Osud Oleksovic, stejně jako řady dalších znojemských obcí, byl
v minulosti spojen s klášterem v Louce u Znojma. Obec mu patřila po
celou dobu jeho existence, tedy od roku 1190, kdy jsou Oleksovice zmiňovány v zakládací listině louckého kláštera, až po zrušení kláštera v roce 1784. Na městečko byly Oleksovice povýšeny v roce 1336. V témže
roce bylo dáno Oleksovickým také právo soudní. Malebnost obce je
dána existencí staveb charakteristických pro venkov. Status městyse byl
obci navrácen právě letos, protože je komunisté po vládním převratu
v únoru 1948 přestali uznávat. Městyse plnily roli spádového městečka
pro okolní vesnice, v minulosti měly například výsadu pořádat trhy.
V dnešním státoprávním uspořádání jde o titul spíše formální. /mask/

Do trezoru bruskou

/Ivančice/ Vidina snadného zisku zřejmě inspirovaná seriálem Hříšní lidé města pražkého odehrávající se v meziválečném období přiměla
zloděje - kasaře jít na kasu postaru a násilím. Zloděje zajímal i počítač
a elektrické nářadí. Do prodejny stavebnin se o víkendu vloupal zatím
neznámý pachatel. Násilím se dostal do provozovny a po prohledání
kanceláře prodejny se dal do těžké práce. Přesunul několikametrákový
bytelný trezor na záchod. Tam se pomocí brusky dostal do trezoru, kde
za svou práci našel vcelku slušnou finanční odměnu. Ta mu ale nestačila a z kanceláří odcizil počítačové vybavení a různé elektrické náčiní. Škoda činí téměř 140 tisíc korun. Rada Vacátko výtečníka hledat
nebude, ale pátrat po něm budou policisté z okresu Brno-venkov. /jak/

Karmelská pouť letos
dopravu neomezí
/Oslavany/ Vzhledem k tomu,
že do doby konání oslavanské
pouti nebude hotov průtah městem směrem do Ivančic a bude
stále v provozu objízdná trasa,
přijala rada města nutná opatření
pro konání letošní pouti.
Ta bude jinak organizována.
Co se týče atrakcí, tak ty budou
jako doposud na náměstí před
radnicí, jak jsou všichni zvyklí,
ale stánkoví prodejci, kteří byli
podél průtahu na ulici Hlavní,
budou přesunuti.

PNEUSERVIS
VELKÝ VÝPRODEJ
LETNÍCH PNEU
BARUM • UNIROYAL
CENY OD 600 Kč/ks vč. DPH

Prodejní akce na křovinořezy
Slevy až 2.000 Kč na 7 typů

Akce platí od 15.4. do 15.6.2009, nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč
U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323
mobil: 739 170 814

Žaluzie Koblížek

STAVEBNÍ PRÁCE

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

» zednické práce
» stavby a rekonstrukce RD
» tesařské a pokryvačské práce
» dodávky a montáže oken, dveří PVC,
střešních oken Velux, včetně doplňků

pobočka Znojmo
Sokolská 39
tel.: 515 225 696
pobočka Třebíč
Karlovo náměstí 43
tel.: 568 423 764
www.plastovaoknafinstral.cz

ZÁRUKA 10 LET !!!

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

/Oslavany/ Dlouhá léta sloužilo hřiště na Novém Světě v Oslavanech k různým míčovým hrám. V současné době je ale již zastaralé,
nefunkční, a poté co se o něj přestali sportovci starat, také zanedbané.
Proto na základě vypsaného dotačního titulu Jihomoravského kraje
požádalo město Oslavany o prostředky na opravu dětského hřiště sportoviště v sídlišti Nový Svět v jeho parkové části u ulice Havířské.
Město obdrželo peníze z dotačního titulu ve výši 100 tisíc korun s tím,
že ze svého rozpočtu musí doplnit zbytek nutných nákladů. Ve vztahu
na chystaná úsporná opatření to nebude jednoduché, ale na druhou
stranu by bylo nešťastné odmítnout tuto finanční částku a dotaci vrátit.
Proto se rada města vynasnaží udělat všechno pro to, aby zabezpečila
dofinancování tohoto záměru. V průběhu letních měsíců by mohlo být
hřiště na míčové hry v Novém Světě úspěšně renovováno.
/jak/

Logo zviditelní město

/Miroslav/ V Miroslavi již byla ukončena soutěž, kterou vypsal
městský úřad a jejímž cílem bylo vytvořit návrh nového loga města. To
ale zatím nebylo definitivně vybráno, zastupitelé se budou rozhodovat
mezi třemi vítěznými. Do soutěže se přihlásilo celkem 18 autorů, kteří
dodali k posouzení své návrhy. Ty posuzovala devítičlenná nezávislá
komise odborníků a dva žáci ZŠ s tím, že členové o sobě navzájem
nevěděli. Obrázky se hodnotily tím principem, že nejlepší výtvor dostal
dle názoru porotce jeden bod, nejhorší 18 bodů. Po sečtení výsledků
měl vítězný obrázek 47 bodů a dle veřejného příslibu bude oceněn
částkou tří tisíc korun, druhý dvěma tisíci a třetí tisícovkou. Všechny návrhy jsou vystaveny na radnici a občané se k nim mohou také
vyjádřit. Ke třem vítězným návrhům se nyní vyřizují právní aspekty
a autorská práva. Až tyto budou ujednány, zastupitelé vyberou jeden
návrh, který se stane logem. To bude používáno například na oficiálních písemnostech a reklamních předmětech.
/mask/

stavebního
materiálu,

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

Zahrádkařské potřeby,
substráty, zeminy,
hnojiva, květiny.

rozšířený o základní
zahrádkářské potřeby.
672 01 Moravský Krumlov
Dvořákova 639
tel.: 515 323 320
664 64 Dolní Kounice
Karlovská 7
tel.: 546 421 910

KŘÍŽ Jiří provádí:

telefon: 603 50 90 80
e-mail: jkkriz@seznam.cz

Bude Galerie hlavního města
Prahy ochotna městu Moravský
Krumlov poskytnout zápůjčkou
jiná díla? Co by to mohlo být?
„Po přestěhování obrazů do
Prahy nepředpokládám žádnou
další dlouhodobou zápůjčku pro
město Moravský Krumlov z depozitářů Galerie hl. m. Prahy.
Nebráníme se případné spolupráci na pořádání výstav moderního
českého umění kdekoliv v ČR,
ale vždy se jedná pouze o krátkodobé zápůjčky obrazů,“ objasnil
závěrem Milan Bufka.
/mask/

I přes krizi opraví hřiště

Široký sortiment

Nabídka platí do 27. května 2009 !!!

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Z důvodu zachování provozu
nebudou Oslavany uzavřeny a
stánkaři budou umístěni na nové
části náměstí před Centrem potravin a z obou stran ulice Mlýnské a
Zámecké. Stánky se zámkem, kde
bude probíhat kulturní program,
budou tvořit jedno centrum a na
druhé straně silnice budou atrakce.
Bude to i určitá úspora pro rozpočet města, protože uzavírka, kterou
město každoročně řeší, stojí řádově
30 tisíc korun. Samozřejmostí je,
že pouť bude pojištěna.
/jak/

té doby, než bude Praha mít vhodné výstavní prostory, ale neřešíme
vůbec možnost, že by dílo mělo
z Krumlova někdy odejít,“ uvedl
místostarosta Tomáš Třetina.
Zatím se tedy zdá, že Krumlov
o Epopej v nejbližších měsících
nepřijde. Každopádně ale existuje
určitá možnost, že dílo jednou
Moravský Krumlov opustí. Jsou
všechny strany na tuto variantu
připraveny? Hodně se mluví o
útlumu turistického ruchu v Moravském Krumlově v souvislosti
s případným odvozem obrazů.

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

Petr Bašta

mjr. Nováka 24, Ivančice

smlouva byla prodloužena na
základě pokynu Magistrátu hl. m.
Prahy do 30. června 2009 a v případě, že se prokáže město Moravský Krumlov nájemní smlouvou
na zámek na další období, bude
pravděpodobně prodloužena. Galerie hl. m. Prahy nemá prozatím
zajištěny náhradní prostory pro
expozici tohoto díla a pokud by
bylo nutné obrazy z M. Krumlova
odvézt, ocitli bychom se v krizové situaci. Proto jednoznačně
preferujeme do dořešení náhradních výstavních prostor obrazy
ponechat zapůjčené v Moravském
Krumlově,“ komentoval situaci
kolem obrazů Milan Bufka, ředitel Galerie hl.m. Prahy.
To, že je lepší, aby obrazy
zůstaly vystavené v Moravském
Krumlově, než aby byly srolovány někde v depozitáři, je jasné
všem. „Obnovili jsme smlouvu
s Inchebou a poté, co se starosta
vrátí z lázní, vyřešíme záležitost
s Galerií hlavního města Prahy.
Předpokládáme, že tu Epopej zůstane letos i příští rok, zkrátka do

OSLAVANY

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

ÚČETNÍ - EKONOM

se znalostí anglického jazyka

a
INŽENÝR KVALITY

se znalostí anglického jazyka
Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů
na HPP i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107,
e-mail: hr@metaldyne.cz

TAKÉ NOVĚ
NÁŘADÍ FISKARS
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

ČERPADLA
A FONTÁNY
PRO VAŠE
ZAHRADNÍ
JEZÍRKO
VOLEJTE
602 782 272
PŘIJEDEME
A NAVRHNEME
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
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Místo akátů a odpadků jezírko a odpočinková zóna Občanská bezpečnostní
/Božice/ Vodní a mokřadní
biotop u místního potoka čítající
jezírko a dvě tůňky již plní svoji
funkci. Tato část Božic mezi
obcí a částí zvanou Kolonka se
tak společně s revitalizovaným
lesoparkem stala odpočinkovou
zónou pro místní i turisty. Zmizely náletové akáty a vznikly cesty
pro cyklisty a lavičky pro pěší,
což vhodně doplňuje atmosféra
nově vysázených stromů a keřů.
„Již téměř tři roky se připravoval investiční záměr vybudovat
vodní a mokřadní biotop u božického potoka. Celková plocha
záboru vyčleněného pro tuto ekologickou investici činí 15 tisíc m2,
která byla z části odkoupena od
fyzických osob. Nový mokřadní

biotop byl realizován ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2008 nákladem
3,5 milionů korun za finanční
podpory SFŽP a navazuje na
dřívější akci začleněnou v USES
pod názvem NIVA pod Božicemi.
Plocha hlavní vodní hladiny je 1
ar o objemu 11 tisíc m3 a hloubce
vody 1,05 až 1,55 m. Na ploše
litorálního pásma jsou umístěny
dvě tůně o ploše 200 a 450 m2,
s objemem 85 a 370 m3 vody.
V okolí vodních ploch je vysázeno 5 druhů dřevin v počtu 17
kusů a 6 druhů keřů v počtu 66
kusů. Ostatní plochy jsou zatravněny,“ vysvětlil bývalý starosta
Božic Zdeněk Čurda.
Na těchto plochách se vytvořily příznivé podmínky pro rozvoj

Zřídí si technické služby
/Hostěradice/ Hostěradice budou mít technickou správu své obce.
Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání. Hlavním důvodem
založení příspěvkové organizace obce, která bude plně v jejím vlastnictví jsou především ekonomické důvody, konkrétně o odpočty daně
z přidané hodnoty.
„Pokud by obec nechala všechno při starém, tak bychom se museli
stát plátci DPH, protože naše příjmy by přesáhly jeden milion korun.
Být plátci daně by nás hodně zatěžovalo. Projevilo by se to především
v získávání dotací, kdy bychom museli platit DPH z obecní pokladny,
a tím by se plánované projekty prodražily o 19 procent, což nechceme,“
vysvětlil starosta Hostěradic Marek Šeiner.
V současné době se zpracovává a schvaluje zřizovací listina, poté
bude ve výběrovém řízení vybrán ředitel této příspěvkové organizace.
Ta se bude starat o majetek obce, ale také vybírat vodné a stočné. Kromě ředitele, který se bude starat o administrativu, bude organizace jako
doposud zaměstnávat ještě jednoho pracovníka na obsluhu čistírny
odpadních vod, jednoho univerzálního údržbáře a externí zaměstnance
a odborníky na jednorázové zakázky, jako třeba ekologii životního
prostředí. Dále v letošním roce bude také pro Technické služby Hostěradice pracovat šest lidí z úřadu práce na sezónní práce směřující
k zvelebení obce a drobné práce i investičního charakteru.
„Podstatná část příjmů, které nejdou z daňového přerozdělení obcím, tak půjde do technických služeb, které jsou stoprocentně v našem
majetku, a ne do pokladny obce, čímž nebudeme mít povinnost být
plátci DPH,“ uzavřel starosta.
/mask/

fauny a flóry. Také se zde vyskytly druhy rostlin a živočichů,
které se v katastru obce dříve
nevyskytovaly. Obec tyto ekologické prvky včlenila do naučného
a oddychového pásma. Rovněž
těmito mokřadními územními
celky probíhá Znojemská vinařská stezka. Zdevastovaná, rákosem porostlá plocha s tendencí
ukládání odpadů je tak nahrazena
zemní hloubenou nádrží se stálou
hladinou vody a okolní výsadbou
dřevin. Nová vodní plocha plní
funkci estetickou a biologickou.
Vytvořil se nový prostor pro
zachycení a akumulaci vody.
Zvýšila se retenční funkce území.
Zemina z hloubení vodních hladin bude použita na rekultivaci
starých skládek.
„Kdybychom tuto rekultivaci

prováděli jako novou investici,
stálo by to několik miliónů korun.
Zároveň se změní a zkulturní část
zdevastovaného území v bezprostřední blízkosti obce. Vodní
režim bude mít příznivý vliv na
rozvoj vodních a mokřadních
živočichů a rostlin. Přitom v minulém století byla snaha provádět
odvodňování zamokřených ploch.
Dnes je tendence co nejvíce vody
zadržet v krajině. To, že je to investice podporovaná evropskými
fondy, svědčí o důležitosti se
touto problematikou zabývat.
Důkazem širokého zájmu o ekologickou stabilitu území je také
již skutečný fakt, že pan Petr
Krátký z Borotic bude v našem
katastru budovat 3x větší mokřad
než ten, co nyní obec má,“ doplnil
Zdeněk Čurda.
/mask/

/Miroslav/ Čtvrteční podvečer
byl v Miroslavi ve znamení oslav
ukončení II. světové války. Proběhlo kladení věnců, které po přivítání hostů vystřídala modlitba
za padlé, které vedl pravoslavný
kněz Josef Fejsak.
V letošním roce šlo o významnější akci, protože městečko
k této příležitosti navštívil Valery Dergačev, generální konzul
Ruské federace. Důvod jeho
návštěvy bylo uctění památky
padlích letců, jejichž letadlo zde
bylo sestřeleno na konci války.
Valery Dergačev na setkání ve
svém proslovu vyzdvihl hrdinství
vojáků za druhé světové války a
ocenil péči o jejich poslední odpočinek. V Miroslavi se nachází
několik válečných hrobů z I. a
II. světové války. Jedním z nich
je památník - socha letkyně s názvem „Proč?“. Nadšenec vojen-

ské letecké historie pan Jan Mahr
po mravenčím bádání v archivech
zjistil totožnost posádky sestřeleného letounu. Tímto záslužným
činem definitivně padl dlouholetý
miroslavský mýtus o tom, že sestřelené letadlo pilotovala žena.
Posádku tvořili P. V. Kravcov a N.
F. Čertov. O všech těchto skutečnostech byl informován generální
konzul Ruské federace v Brně.
Následovalo jednání s pracovníky konzulátu, ze kterého vzešla
dohoda na opravu památníku.
Celkovou opravou prošly žulové
a mramorové části, schránky na
urny a kovové části, dále zde
byla umístěna deska se jmény
padlých vojáků. Nově se vybudoval chodník ze žulových kostek.
V kulturním vystoupení zazněly
ruské národní písně a pietní sekání ukončily hymny České republiky a Ruské federace.
/mask/

Věnce pro osvoboditele

komise informuje

V předminulém čísle jsem Vás informoval o ukončení odstávky
na 3. reaktorovém bloku, při které došlo k zásadní modernizaci zařízení
a tím se vytvořily předpoklady pro zvýšení výkonu bloku. Po skončení
následovalo tzv. období energetického spouštění, kdy se postupně zvyšuje výkon a na stanovených úrovních se provádí předepsané zkoušky.
Při nich se hodnotí způsobilost zařízení pro dlouhodobý provoz. Tentokrát to bylo o to složitější, musel se stanovit „nový“ stoprocentní
výkon bloku. Proto se na Dukovanech konal 30. dubna kontrolní den,
kdy úředníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zjišťovali připravenost elektrárny pro zvýšení výkonu 3.bloku na hodnotu 500 MW
elektrického výkonu. Po konstatování, že vše je v naprostém pořádku
doloženo a připraveno, mohla směna přistoupit k postupnému zvyšování výkonu. 1. května bylo provedeno upřesňující měření, které stanovilo „novou“ úroveň 100% tepelného výkonu na hodnotu 1444 MW
tepelných. Konečně 5. května dosáhl 3. blok stoprocentního výkonu
a to na soustrojí TG31 249 MW a na TG32 252 MW. Tím byl splněn
první krok projektu Bezpečně 16TERA EDU. V dalších létech bude
následovat podobná modernizace na ostatních třech blocích. Dukovany
pak budou dodávat do sítě stejný výkon jako Temelín.
Před několika dny jsem se vrátil z léčebného pobytu v Mariánských
Lázních. Zde jsem měl díky shodě náhod možnost přednášet studentům
místního gymnázia o jaderné energetice. Byl to opravdu příjemný zážitek. Studenti jevili o přednášku zájem, což prezentovali svojí pozorností a spoustou dotazů. Byl tu však přece jen dosti znamenitý rozdíl mezi
studenty v Mariánkách a třeba v Krumlově: občanská veřejnost v okolí
elektráren je daleko důkladněji a hlavně systematičtěji informována
a školena o tomto specifickém způsobu výroby elektřiny. Proto jsem
uvítal možnost referovat o naší elektrárně a přispět tak k rozvoji znalostí o jaderné energetice i mimo náš region.
Na závěr malé připomenutí: první článek tohoto seriálu vyšel v 10.
čísle Zrcadla v roce 2007, jsou to tedy přesně dva roky a stávající článek je 44. v pořadí.
10.5.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Rybářské závody

Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Ivančice uspořádal
ve dnech 9. a 10. května na rybníku Pancíř II (plocha 0,8 ha) rybářské
závody. Rybník byl na závody pečlivě připraven. Před cca měsícem
byl vyloven, vypuštěn a jeho dno bylo povápněno. Po opětném napuštění bylo do rybníka nasazeno 1000 kg kaprů v tržní velikosti, 500 kg
chovných kaprů a několik desítek amurů. Břehy rybníka byly upraveny
a čekalo se přijatelné počasí, které se vydařilo.
První den byly závody dospělých, kterých se z Ivančic i ze vzdáleného okolí (Brno, Znojmo) zúčastnilo 118 závodníků. Po vyhodnocení
obsadil první místo Miroslav Růžička, který ulovil 20 kaprů v celkové
délce 1165 cm, ale směl si odnést pouze 1 ks. Celkem si účastníci odnesli
105 ks kaprů v průměrné
délce 55 cm a jednoho amura
v délce 70 cm
Neděle patřila dětem rozděleným do dvou skupin: do
deseti let a do 15 let. Vyhodnocení se provádělo jednak
součtem cm ulovených ryb
a součtem bodů z teoretické
soutěže. Celkem se zúčastnilo 71 závodníků. V mladší
kategorii zvítězil Václav
Králík se součtem bodů 425,
ve starší kategorii obsadil
1. místo Vojtěch Růžička se
ziskem 482 bodů. Mimo to
byly vyhodnoceny soutěže
Nejmladší závodnice Lenka Papulová
o ulovenou největší rybu.
Vendulka Fryšarová (9 let) ulovila amura v délce 67 cm a v kategorii
starších Lenka Doubravová ulovila kapra v délce 72 cm. Úspěšně závodila nejmladší soutěžící Lenka Papulová (4 roky), která obsadila 8.
místo. Vyhodnocení závodů a rozdílení cen bylo očekáváno s velkým
zájmem. Vždyť mimo pohárů pro tři nejlepší obdržel od 10. místa
každý věcnou cenu, vítězové obdrželi udice.
Samozřejmě závodům mládeže přihlíželi i rodiče, kterým bylo
umožněno zakoupit si občerstvení nebo čerstvou rybu. Přítomné kuchařky smažily rybí řízky, o které byl velký zájem. Závody se vydařily
a pro velký zájem se budou v září opakovat.
/Ši/

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.
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§ Advokátní poradna Sedět na 3 židlích aneb „Kozel zahradníkem“
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, jsem OSVČ v oblasti kovovýroby. Po dokončení zadané
zakázky byla tato řádně předána technologovi objednatele, který ji bez
jakéhokoli zápisu převzal. Stalo se tak někdy v říjnu 2008. Práci jsem
řádně vyfakturoval dle smlouvy o dílo s určitou splatností. Nyní máme
květen a objednatel odmítá vyrobenou a převzatou zakázku proplatit s
tím, že na místě montáže byly objeveny skryté závady. O těchto mne ale
informoval až při urgenci nezaplacené faktury, tj. někdy v březnu 2009 a
ani mne nepožádal o odstranění této závady. Pouze odmítá platbu provést. Dle smlouvy mám nárok na účtování penále za každý den prodlení
ve výši 0,02% ode dne splatnosti. Zajímalo by mne, pokud není ve smlouvě výslovně uvedena zmínka o skrytých vadách a technolog zakázku přijme, zda může objednatel dle zákona zadržet platbu, mne nějak finančně
postihovat a jakým způsobem se penále účtují: za každý pracovní den
nebo za každý kalendářní den po splatnosti? Jaký postup mi dále radíte?
Několikrát jsme se snažili ústně o dohodu, ale bezvýsledně.
Pokud se mám vyjádřit postupně k jednotlivým dotazům, tak nejdříve ohledně skrytých vad. Tyto skryté vady jsou vady, které nejsou
zřetelné a obvykle zjistitelné při předání věci a objeví se až při detailnějších prověřeních věci. Povinností objednatele je při převzetí věci si
ji prohlédnout a pokud objeví po převzetí věci skrytou vadu, je povinen ji bezodkladně nahlásit zhotoviteli. Jednání objednatele, tak jak je
popisujete, není v souladu se zákonem a spíše budí dojem, že se chce
pouze účelově vyhnout placení dohodnuté ceny díla.
Pokud by věc měla skrytou vadu, měl Vám tuto vadu bezodkladně
nahlásit a žádat Vás o její odstranění, pokud je odstranitelná nebo pokud by nebyla odstranitelná, tak by měl od smlouvy odstoupit. Vždy
byste se však měl seznámit s tím, jakou vadu objednatel uplatňuje
a k této vadě se případně vyjádřit. Jestliže Vás objednatel neinformuje
o skryté vadě bez zbytečného odkladu, ztrácí pak nárok na tuto vadu
upozorňovat u soudu. Ve Vašem případě Vám vadu sdělil až po urgenci
nezaplacení faktury, a to spíše jako obranu proti jejímu placení, navíc
ji nijak nespecifikoval, takže by se na toto mohl v budoucnu asi těžko
odvolávat. Je třeba jej dle mého názoru ještě naposledy písemně vyzvat
k zaplacení s upozorněním, že po něm budete žádat úhrady i soudní
cestou, a to i s veškerým příslušenstvím (úroky). V případě, že nebude
reagovat, tak již nezbude než věc řešit soudní cestou, a to buď sám
nebo prostřednictvím advokáta.
Jelikož objednatel úhradu dosud neprovedl a je v prodlení máte nárok na úhradu úroků. Pojem penále, který si strany často sjednávají, je
problematický, protože nemá oporu v zákoně a je třeba vždy vyložit,
zda-li se jedná o institut smluvní pokuty nebo o smluvní úrok z prodlení dle obchodního zákoníku. Máte však také možnost v případě prodlení žádat zákonné úroky z prodlení, které se mění a odvozují se o sazeb
České národní banky a tento úroku se pohybuje mezi 9 až 10 % ročně.
Pokud máte smluvně stanovenu sankci 0,02% denně, jedná se o sankci
za každý kalendářní den prodlení dlužníka.

Tak se nám znovu blíží volby,
tentokrát do Evropského parlamentu. Kandidátky do tohoto
sdružení chystá v naší republice
asi 33 stran a straniček. Kdo
uspěje, je celkem jasné, jsou to
opět ty největší strany. Zrovna
tak i další volby na začátku října
tohoto roku. Toto ale pro naše
občany budou volby daleko důležitější. Budou totiž do naši dolní
komory PS, tentokrát opět mimořádně - předčasně. Je to hlavně
proto, že vláda Mirka Topolánka
byla „shozena“ zásluhou ČSSD,
komunistů a některých koaličních
přeběhlíků. Je smutné a ostudné,
že to bylo zrovna v době našeho
předsednictví v EU. Stalo se.
Důležité ale bude, kdo bude
zastupovat náš kraj, okres nebo
město v této nově zvolené komoře
parlamentu. My máme „štěstí“,
že v této chvíli máme zástupce
i v současné dolní komoře. Jak
všichni jistě víme, je to soudruh
MUDr. Vojtěch Adam. Současně
nás zastupuje i v krajském zastupitelstvu a rovněž vystupuje jako
starosta Ivančic. Pro Ivančice,
pravda, zatím nic moc nezískal,
ale pojďte někdo zkusit dělat 3
funkce naráz. Musím mu ale přiznat, že v PS se už hlásil 2x i o
slovo. Bylo to vždy s připomínkou
„špatné hlasování“ z jeho strany,
takže 2x zmáčkl špatný puntík.
V krajském zastupitelstvu vymohl Ivančicím 1,5 mil. Kč! To je
částka jako hrom, když porovnám
přidělení peněz jiným městům na
okres Brno-venkov, kdy daleko
menší obce dostaly částky nad
10 mil. Kč. Dokonce města jako
např. Tišnov a Kuřim dostaly
z rozpočtu kraje přes 50 mil. Kč.
Mimochodem těch 1,5 mil. Kč

pro Ivančice má být použito na
opravu židovského „Templu“.
Co se děje na Réně? Opraví
se park za stovky tisíc a potom,
až bude snad povoleno dotěžení
bentonitu, se přes tento „opravený“ park bude jezdit s těžkou
technikou. Tady musím podotknout, že pan starosta je pro dotěžení, protože prý nám stejně nic
jiného nezbývá - ložisko se musí
dotěžit, protože je na území státu.
Při hlasování o dotěžení na zastupitelstvu se však pan starosta pro
jistotu zdržel hlasování.
Další architektonický skvost se
buduje u cihelny. Toto nové sídliště nám závidí všechny okolní
obce. Když jedete směrem od

let, protože peníze dal kraj, jelikož je to krajská komunikace.
Školství. Nyní se bude bojovat o udržení středního školství
v Ivančicích. Na toto má starosta
i jako krajský zastupitel jasný
názor - zrušit střední školu jen
na „Padochovce“ a gymnázium
„zatím“ ponechat. Jde o to, aby
v Brně zůstaly zachovány střední školy všechny a na snížení
středního školství by se podílel
jen okres Brno-venkov, tzv. by
se střední školy „vysály“ jako
obvykle z našeho okresu.
Okolo dalšího budování zastavění „Boží hora II“ je v této
době taky otazník. Naplánování
bylo hezké - developeři to vše

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Brna k Ivančicím, nejprve Vás
z tohoto sídliště zaujmou 2 „činžáky“ a pak teprve ty menší stavby. Jen tak mimochodem, nebude
tam ani místo pro zaparkování,
protože na ploše původně jedné
bytové jednotky byly postaveny
jednotky dvě.
Rovněž co se týká protihlukové ochrany pro chudáky obyvatele těchto domků, z toho taky
asi nebude nic, protože pod mezí
mezi silnicí a rodinnými domky
vede vodovodní potrubí (vysokotlaké) a tak „Vodárenská“ nemůže dát souhlas k vybudování
protihlukové stěny. Na můj dotaz na jednom zasedání zastupitelstva, proč se opravoval „němčický“ most, který stál kolem 50
mil. Kč a proč se nepostavil most
nový jako např. v Oslavanech a
stál - představte si 13. mil. Kč,
tak mně pan starosta odpověděl,
že nás to jako město nemusí bo-

postaví ve vlastní režii. Otazník
dále pokračuje. Kam se napojí na
vodovodní řád, když z důvodu nedostatku vody, která již stěží stačí
pro Ivančicko, nebylo ze strany
„Vodárenská“ napojení povoleno.
Pan starosta Adam se mimo
jiné ve svém volebním programu
oháněl, že minulé vedení města
(starosta Ing. Roman Sládek,
ODS) zadlužilo Ivančice na
částku 150 mil. Kč. Ano, je to
pravda, ale proč ten dluh, který
se mimochodem splácí celkem
lehce a v dnešní době už zbývá
zaplatit jen velmi malou částku.
Proč nynější starosta neuvedl
alespoň některé důvody proč
k zadlužení došlo? Já vyjmenuji
některé: - vybudování skoro celého školského areálu – zvýšení
a rozšíření gymnázia do dnešní
podoby, propojení gymnázia
se ZŠ „Na Brněnce“ s jídelnou
a tělocvičnou. Jen tato akce

stála 110 mil. Kč - vybudování
plynovodu v Ivančicích, Letkovicích, Němčicích, Alexovicích,
Budkovicích, Řeznovicích a
Hrubšicích - vybudování nové
kanalizace na ulici Krumlovská
a následně provedená povrchová
úprava celé ulice včetně železničního přejezdu se signalizací,
na který ČD nechtěly přispět ani
korunu - přetlakové odpadní potrubí z Hrubšic, Řeznovic až do
čistírny v Ivančicích - všechny
IS ve městě zabudovat do země
a hlavně zadláždění celého města.
Na toto všechno si už Ivančičtí
nevzpomínají, a proto Ing. Roman Sládek ve volbách skončil?
Mimo jiné i vybudování „Penzionu pro důchodce“, na který
zajistil dotace ze státního fondu.
Dnes už ani vlastně nevíme, co
nová rada z tohoto zařízení stvořila. Je to „Penzion pro důchodce“,
„Dům s pečovatelskou službou“
nebo „Dům zvláštního určení“,
jak je napsáno v nových nájemních smlouvách? Taky to může být
„jen“ nájemní dům, protože tento
dům byl dán do pronájmu.
V dnešní době se za tohoto vedení města připravuje projekt, kde
se Ivančice zadluží skoro půl miliardou Kč a to nikomu na radnici
nevadí. Myslím ale, že toto zadlužení je v pořádku. Je to vybudování nové kanalizace v Ivančicích
a přetlak z Oslavan do čističky.
Také by se mně chtělo křičet a
pomlouvat, že minulému vedení
bylo vyčítáno zadlužení 150
mil. Kč za budování potřebného
zařízení. Ale dnes se zadlužíme
částkou daleko vyšší a nikomu to
nevadí. Mohu s klidným svědomím říct, že ani mně - protože je
to taky potřeba!
Jiří Fiala
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Krumlovské setkání rodin dětí s handicapem a přátel Radovljica se představuje
každému dítěti na tělo obrázek
podle jeho přání. A nesmím zapomenout na stánek „směnárníka“,
u kterého si mohly děti za účast
ve všech soutěžích a dílnách vybrat malý dárek.
Po celé odpoledne hrála dětem
podle jejich přání naše milá DJ
Hanka ze SPOT o.s. a přestávku
si udělala jen tehdy, když probíhalo nějaké vystoupení - vystoupení žáků 4.A s country tancem,
vystoupení klaunky Adély ze studia KUFR a její škola žonglování,
vystoupení skupiny historického
šermu Miroslavští z Miroslavi
nebo vystoupení sdružení Resonance s interpretací Otvírání
studánek Bohuslava Martinů a
s baletní etudou.
O to, aby nám na Setkání nikdo
neumřel hladem a žízní, se postarala paní Frimlová ze Středního

odborného učiliště se šikovnými
děvčaty. Opékání buřtíků v závěru odpoledne bylo za Setkáním
milou a vydatnou tečkou.
V podvečer se všech přibližně
dvě stě návštěvníků rozešlo domů.
Někteří měli před sebou skutečně
dlouhou cestu – do Uherského
Brodu, do Jihlavy, do Pelhřimova,
do Prahy, do Olomouce, do Bratislavy nebo do Žiliny. Snad své
dlouhé cesty nezalitovali. A snad
se za rok zase rádi vrátí.
Teď by se asi mělo napsat něco
vznešeného, nějaká oslňující
myšlenka, která nás vedla k organizaci. Jenže ona není. Jen jsme
si mysleli, že je hezké být všichni
spolu. Že byl náš předpoklad
správný, vám potvrdí všichni,
kteří na Krumlovském setkání
rodin dětí s handicapem a přátel
byli. Doufám.
/lef/

Dalešice plné po okraj

foto: mape

První květen je dnem různých
manifestací a líbání pod stromy.
V atriu Základní školy Moravský
Krumlov Ivančická se nemanifestovalo, tam se soutěžilo, vyrábělo,
žonglovalo, fandilo rytířům a závidělo jejich paním a poslouchala
krásná hudba. V pátek 1. května
odpoledne se tam sešly rodiny
s dětmi s handicapem a všichni,
kteří jsou nebo chtějí být jejich
přáteli na zábavném odpoledni
- Krumlovském setkání rodin dětí
s handicapem a přátel.
Odpoledne zahájil integrační
soubor KlubÁček se svými hosty
- souborem Rybičky z Rybníků.
Hosty přivítal ředitel školy Mgr.
Ziegler a pár hezkých slov řekl i
místostarosta Moravského Krumlova Mgr. Třetina.
Dospělí hosté měli možnost
zúčastnit se otevřeného diskus-

ního fóra týkajícího se vzdělávání
žáků s těžkou kombinovanou
vadou se zástupci fakult speciální
pedagogiky Univerzity Palackého
v Olomouci a Univerzity Komenského v Bratislavě, s bývalým
vedoucím Odboru speciálních
škol MŠMT a s hosty ze speciálních škol na Slovensku. Bylo
příjemné, že s nimi v oranžové
učebně zasedla k debatě i paní
poslankyně Irena Kočí.
Na děti (ale i tvořivé a hravé
rodiče) čekalo v atriu ve spolupráci s DDM Moravský Krumlov
a S.P.O.Z.I. o.s. připravených pět
soutěžních stanovišť a v režii tet
ze speciálních tříd, dobrovolníků
a členů o.s. ALMA pět stanovišť
výtvarných. A stanoviště nejvyhledávanější - paní Vendula z Tattoo studia VEKA Znojmo s barvičkami a s ochotou namalovat

/Dalešice/ Dalešická přehrada
je v současných suchých dnech
téměř na vylití. A proč?
Přečerpávací elektrárna Dalešice společně z přečerpávací elektrárnou Dlouhé Stráně v Jeseníkách
jsou výhradními poskytovateli
podpůrné služby pro elektrizační
soustavu ČR, která se nazývá
rychle startující rezerva neboli
Quick-start. Znamená to, že dojde-li neplánovaně k výpadku některé
elektráren České republiky, rychle
startující přečerpávací elektrárny
doplní chybějící výkon během
minuty až dvou a tím zabrání vznikajícím problémům v soustavě.
Přečerpávací elektrárna Dalešice
a Dlouhé Stráně mají tedy velký
podíl při zajištění provozuschopnosti, spolehlivosti a bezpečnosti
elektrizační soustavy v ČR.
„Posledních 14 dní v květnu

je celá PVE Dlouhé Stráně (2 x
325MW) v odstávce, a proto na
sebe celý závazek poskytovat
tuto službu převzala PVE Dalešice. Aby svému závazku dostála, bylo nutno již s předstihem
manipulovat s vodou tak, aby
v tomto období byla Dalešická
přehrada naplněná co nejvíce a
její výkon byl v případě potřeby
maximální, tj. 480MW,“ uvedl
Petr Spilka, mluvčí JE Dukovany.
Druhým důvodem pro co nejvyšší hladinu je provedení plánované zkoušky bezpečnostního
přelivu a skluzu po provedené
generální opravě. Bezpečnostní
skluz slouží k převedení vody při
povodňových stavech, na jeho stavu a funkčnosti závisí bezpečnost
vodního díla, a proto je žádoucí
tuto zkoušku provést, pokud možno při maximální hladině. /abé/

Pod tímto názvem byla ve středu 6. května, za hojné účasti zájemců, otevřena v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích výstava.
Radovljica je obec ve Slovinsku nedaleko známého jezera Bled. Žije
v ní asi 3000 obyvatel, ale má městský charakter. Stará část města se
prostírá kolem náměstí nazvaném po slavném rodákovi Linhartovo
trg. Významnou dominantou náměstí je zámek, ve kterém je muzeum
A. T. Linharta, které je spojeno s jedním z největších muzeí včelařství
v Evropě. Proč se tato výstava uvedla v Ivančicích?
Otec jednoho z nevýznamnějších mužů slovinského národního obrození Antonína Tomáše Linharta pocházel z Ivančic. Matriky uvádějí, že
se jmenoval Věnceslav a že se narodil v Ivančicích kolem roku 1720.
Asi ve třiceti letech se objevuje ve Slovinsku v městě Radovlici. Snad
byl ve službách hraběte Thunna. Byl už tehdy zámožným člověkem.
Z prvního manželství měl čtyři děti, z nichž nejstarší byl Antonín Tomáš. Zemřel dne 28. září 1792.
A.T. Linhart studoval v letech 1771-6 na jezuitském gymnáziu
v Lublani. Z počátku uvažoval o kněžské dráze a vstoupil do cisterciáckého kláštera. Po necelých dvou letech klášter opustil a odebral se na
právní a obchodní studia do Vídně. V roce 1780 se vrací do Lublaně.
Pevného postavení dosáhl, když byl jmenován školním dozorcem
v lublaňské oblasti. Z podnětu přátel, slovinských vlastenců, přistoupil Linhart k sepsání obšírné
slovinské historie. Dokončil
dva díly, ale i tak je spis nejvýznamnějším dokumentem
slovinského osvícení. Linhart
se neomezil jen na práci vědeckou, jeho velká zásluha
je také v tom, že se zapsal
do literární historie jako
otec slovinského dramatu.
Je autorem dvou veseloher.
Náplní života Antonína Tomáše Linharta byla věda a
vzdělání. Jako školní dozorce
se všestranně staral o rozvoj
školství. Bohužel zemřel 14.
července 1795 v Lublani ve
věku necelých 39 let, svého
Včelí úl s malovanými panely
otce přežil o pouhé 3 roky.
Na výstavě zaujme, mimo velkých fotografií osob v historických
oděvech, především 12 malovaných včelích panelů, na kterých jsou
obrázky umísťovány na včelích úlech, nejčastěji jako česna – otvory
umožňující vstup včel do úlu a zároveň sloužících k větrání úlu. Nejstarší dochovaný panel je z roku 1758 a znázorňuje Pouť Panny Marie.
Od poloviny 18. století do konce 1. sv. války je evidováno přes 600
různých motivů z nichž kolem 150 je umístěno na panelech výstavy
v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
/Šj/

ALL INCLUSIVE ***

SLOVENSKO
Piešťany
Hotel LINEA***

týden all inclusive
7.990,- Kč / dospělý
1.990,- Kč / dítě 6-14 let
Cena zahrnuje:
7x ubytování, plná penze formou bohatého teplého
a studeného bufetu, v odpoledních hodinách malé snacky,
neomezený vstup do hotelového bazénu,
neomezená konzumace vybraných alkoholických
a nealkoholických nápojů, slunečníky a lehátka u bazénu,
zákonné a komplexní pojištění.
Cena nezahrnuje:
lázeňský poplatek - cca 1 Eur/os./den,
možnost dopravy busem: 21.6., 28.6., 26.7., 2.8., 23.8.,
široká nabídka lázeňských procedur - od 440 Kč/4 procedury.
Cena platí v případě zakoupení pobytu do 29. 5. 2009.

Jan Holý AGROSERVIS

Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451 • mobil: 737 260 791

TMK travel - cestovní agentura - Moravský Krumlov
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz
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15.05.2009

15.05.2009

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
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Jsme profesionální autoservis, který nabízí svým zákazníkům
komplexní služby pro jejich automobily.
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Mechanické opravy
Pneuservis
Měření emisí (NM, BA, LPG)
Brusírna válců
Elektrik. práce a diagnostika motoru
Prodej autodílů na všechny značky
NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ

n ��������������������������
���������������������������
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Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
cena od 699 Kč
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STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
•
•
•
•
•

M1
N1
L
O1
O2

ZNOJMO, Sokolská 39
tel. 515 225 696

- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

TŘEBÍČ, Karlovo nám. č. 43
tel. 568 423 764
BRNO, Mezírka 1
tel. 541 211 069
astre@oknoplast.com

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna

BRNO, Táborská 61
tel/fax 00420 548 210 452
astre@oknoplast.com

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

KUCHYNĚ NIKA

MODERNÍ A EKONOMICKÝ STYL
PRO VÁŠ DOMOV

NIKA 260 cm .810,- Kč
ká 9
borovice antic

NIKA 260 cm0,- Kč
.81
ekran javor 9
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Rady pro Vaši dovolenou III. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Jaká je cena Vámi nabízených zájezdů v porovnání s jinými
cestovními kancelářemi? Potřebovali bychom s manželem poradit,
co si máme promyslet před objednáním zájezdu? Předem děkujeme
za odpověď. /L. a S. Blahákovi/
Poměrně častý dotaz ze strany klientů. Jsem velmi ráda, že jsem se
s ním opět setkala u Vás. Naše ceny jsou samozřejmě shodné s cenami
zastupovaných cestovních kanceláří včetně aktuálních slev a věrnostních programů. Naše cestovní agentura získává provize přímo od cestovních kanceláří, to znamená, že cena zájezdu se naším zprostředkováním nenavýší. Žádné další poplatky se neúčtují a cena zůstává stejná
jako při koupi u pořádající cestovní kanceláře. Žádná jiná cestovní
agentura Vám tytéž zájezdy nemůže prodat levněji. My Vám navíc
nabízíme slevu ve formě „ušetřeného času“.
Abyste si vybrali zájezd, který Vám bude opravdu „šitý na míru“,
a abyste byli skutečně spokojeni, potřebujete znát alespoň základní
informace: • Kdy chcete odjet na dovolenou? • Kde a jak byste chtěli
dovolenou strávit? • Jaký dopravní prostředek chcete využít? • Jaký typ
ubytování Vám nejvíce vyhovuje? • Jak dlouho si chcete Vaši dovolenou
užívat? • Kolik Vás pojede, budete mít s sebou děti a v jakém věku? • Kolik do Vaší dovolené hodláte investovat? Pamatujte, že kvalitě obvykle
odpovídá i cena! • Potom neváhejte napsat na náš e-mail: jana@tmktravel.cz, nebo se zastavte v naší kanceláři, kde Váš požadavek zpracujeme
a připravíme konkrétní nabídku včetně cenové kalkulace.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak vysoká musí být záloha při
objednání zájezdu a kdy se platí? /H. Musil/
Pro závaznou rezervaci je nutné uhradit 50 % z celkové ceny zájezdu. Zbylých 50 % doplatíte nejpozději měsíc před Vašim nástupem na
zájezd. V případě zakoupení zájezdu „LAST MINUTE“ v době kratší
jak jeden měsíc před odjezdem, je nutné uhradit celou částku zároveň
s podepsáním cestovní smlouvy. Placení zálohy a následně doplatku
probíhá vždy na účet CA. Platby můžete provádět převodem z Vašeho účtu nebo složením hotovosti přímo v naší kanceláři. Někteří naši
partneři požadují zálohy nižší, například i 10 %. Na všechny výjimky
klienty při výběru zájezdu upozorňujeme.
/Anděla/

Házenkáři z Ivančic v Praze

/Ivančice, Praha/ V dubnu o velikonočních prázdninách vyrazili
pracovníci Střediska volného času s dětmi do Prahy na Prague Handball Cup 2009. Prague Handball Cup je velký mezinárodní turnaj v házené pro mládež v srdci Evropy - v České republice, v Praze. Turnaj je
pořádán pravidelně o velikonočních svátcích již od roku 1992. V tomto
roce se tedy uskutečnil již 18. ročník. Za dobu jeho existence se tohoto
turnaje zúčastnilo více než 78 360 účastníků, 5 224 družstev z 39 zemí
Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Historie tohoto turnaje je dlouhá a
bohatá. Hlavním pořadatelem turnaje PHC je Dukla Praha. Spolupořadatelem turnaje PHC je tradičně Hlavní město Praha. To podpořilo již
první ročník. „Naše ivančické naděje házené jsou věrné tomuto největšímu turnaji v ČR, tento rok to byla už sedmá účast. Turnaj je brán jako
zájezd do Prahy, na programu je mimo jiné prohlídka největších památek, návštěva Matějské pouti, Křižíkovy fontány a samozřejmě nechybí spousta zápasů. Tento rok zavítalo na turnaj 389 týmů z 21 států a
hrálo se v 16 halách po celé Praze. Naši svěřenci se snažili o úspěch ve
třech kategoriích,“ vysvětlil Jiří Obršlík z SVČ Ivančice. V těžké konkurenci zahraničních týmů se i přes velkou snahu ivančických nadějí
nepodařilo výrazně prosadit a promluvit do konečných pořadí, ale dílčí
úspěchy ve formě vyhraných zápasů ve skupinách tu byly.
/jak/

Ve čtvrtek 7. května proběhl
již třetí ročník Krumlovských
slavností hudby, zpěvu a tance
– Majáles, které pořádalo město ve spolupráci s občanským
sdružením POSPOLU Moravský
Krumlov, Domem dětí a mládeže
a místními i okolními školami.
Bohatý hlavní program začal
v 10.00 hodin velkým průvodem
s hudbou, mažoretkami a kočáry
s dvojspřežími od radnice na
náměstí T. G. Masaryka. Do průvodu se zařadili i rakšičtí hasiči,
děti ze školek, žáci ZŠ Lesonice
a hlavně studenti maturitních a
závěrečných tříd obou krumlovských středních škol v nápaditých
žertovných krojích, kteří současně slavili „poslední zvonění“.
Po úvodním koncertu skupiny
DREAMS pana Jelínka vystoupilo v hlavním programu na
náměstí přes 200 dětí se svými
pedagogy. V klidně plynoucím
dni mohli rodiče a ostatní diváci
zhlédnout soubory Broučci z MŠ
Palackého, Sluníčko z MŠ Husova, Motýlci a Country tanec ze
ZŠ Ivančická, soubory Krumlováček ze ZŠ Klášterní a Vemesláček městysu Vémyslice, známé
mažoretky – účastnice Mistrovství ČR ze ZŠ Dolní Dubňany,
Aerobic Team a Juggling Power
Domu dětí a mládeže Moravský
Krumlov. Jazzový soubor ZUŠ

foto: mape

Moravský Krumlov i se sólovou
zpěvačkou potvrdil vysokou
úroveň této školy. Pozornost
malých i velkých udrželo vystoupení mistrů ČR - skupiny Zuzana
Country ze Znojma. Aranžovaným překvapením byl odpolední
příjezd velké skupiny motorkářů
Moravia Harley Davidson klubu
na originálních strojích.
Hlavní koncert Honzy Nedvěda přilákal poté na náměstí na
tisícovku jeho fandů a fanynek.
Program uzavírala skupina ŠARIVARI SWING BAND, vedená
Mgr. Novákem, která hrála směs
melodií od swingu po folk a
country až do půl deváté hodiny večerní. Celodenní program

Za vínem do Olbramovic
Vinařský spolek Olbramovice
vznikl jako zájmové sdružení aktivních vinařů. Pořádá různé akce,
z nichž hlavní je Výstava vín.
Týden před výstavou proběhla
degustace, kde se vystavené vzorky ohodnotily. Na degustaci se
se sešlo 364 vzorků z 38 odrůd,
z toho 235 bílých, 16 rosé a 113
červených vín. Degustace se zúčastnilo 40 vinařů a bodovalo se
20ti stupňovým systémem.
V pořadí již 28. Výstava vín
proběhla 9. května v sále pohostinství U Matesa. Výstava byla realizována s podporou Vinařského fondu ČR a ve spolupráci s firmou Českomoravský štěrk, a.s.
Šampionem bílých vín se stalo
RULANDSKÉ BÍLÉ roč. 2008
VH pana Ing. Libora Košíčka
s 19,2 b. Šampiona červených

vín získalo ANDRÉ roč. 2007
pana Ing. Libora Košíčka s 19 b.
Kolekci 5 nejlépe hodnocených
vín od jednoho vinaře vyhrál
Ing. Oldřich Holánek s průměrem 18,78 b. Kolekci 3 nejlépe
hodnocených
vín
místního
vinaře vyhrála Eliška Čeperová
s průměrem 18,93 b.
Ceny vítězům předaly významné osoby, které se výstavy zúčastnily. Byl to pan PhDr. Vladimír
Železný, Ing. Ladislav Skopal a
paní Irena Kočí. Velice jim za
jejich účast děkujeme.
K tanci a poslechu zahrála
cimbálová muzika Sylván z brněnských Žabovřesk.
Nejbližší akcí spolku bude
POSEZENÍ U CIMBÁLU S
BRUČÁKEM 29. srpna. Těšíme
se na vaši účast.

dokonale a s grácií moderovala
paní Mgr. Hana Štěpánová. Večer
hrála v hotelu Epopej k poslechu
i tanci skupina MERLLIN.
Součástí slavností byl na
náměstí trh lidových řemesel.
Chuťové buňky malých i velkých
diváků uspokojily možnosti bohatého občerstvení. Skákací hrad
poutal trvale dětskou pozornost.
Akce by se nemohla usku-

tečnit také bez mimořádného
vypětí a spolupráce TaZS v čele
s ředitelem panem Kubíkem a
elektroslužeb Ing. Ptáčka. Hotel
Epopej pod vedením paní Štolpové zajistil perfektní zázemí a
kateringové služby. Sponzorsky
se podíleli město, skupina ČEZ,
firmy Pavetex, OSP, Pekárna
Ivanka, Saint- Gobain Vertex, lékárna Paracelsus, Elektro Jašovi,
restaurace U blondýny, Květiny
Dvořáková, Květiny Minářová,
Ski Turist Sport a s koňmi pánové
Jiří Nesvačil a Milan Sobotka.
Největším sponzorem však byl
sv. Petr, který seslal velmi příjemné počasí. Všem protagonistům
a sponzorům děkujeme.
Letošní slavnosti opět beze
zbytku splnily základní myšlenku,
která jim byla dána do vínku při
jejich vzniku: děti již od mateřské
školy vědí, že jejich mimoškolní
aktivita má smysl. Výsledky své
„práce navíc“ mohou ukázat rodičům a veřejnosti. To většinu z nich
motivuje do budoucna a je zárukou
jejich zdravého vývoje.
/mok/

Automechanik Junior 2009
Patnáctý ročník krajské soutěže žáků učebního oboru automechanik proběhl pod záštitou poslankyně Ireny Kočí v úterý 28. dubna
na SOŠO a SOUŘ v Moravské Krumlově. V zahajovacím projevu
p. poslankyně zmínila důležitost takovýchto srovnávání vědomostí
žáků učebních oborů a zároveň nutnost podpory učňovského školství
ze strany zřizovatelů. V Jihomoravském kraji se soutěže zúčastnilo
14 soutěžících žáků z osmi technických škol, které v kraji připravují
žáky v učebním oboru automechanik. Soutěžící v průběhu dne plnili
náročné teoretické i praktické úkoly včetně testu odborných znalostí,
aby prokázali své znalosti získané během tříletého studia. Přestože
výsledky soutěžících byly vyrovnané, nakonec do republikového kola
soutěže postoupili žáci z ISŠA Brno a ISŠ Slavkov.

Nevidomí závodili v lovu ryb
/Miroslav/ V pátek 8. května se konaly na nově opraveném rybníku
Suchánek společné závody vidomých a nevidomých rybářů. Zahájení
lovu bylo v šest hodin ráno a ukončení závodů v poledne. Nevidomí rybáři mohou chytat vlascem a prutem ryby tak, že k udici je připevněno
elektronické zařízení, přes něž prochází silon. Při záběru ryby se zařízení akusticky signalizuje záběr, přičemž rybář může zaseknout. Největší úlovek z nevidomých, kterých se sešlo deset, měl p. Toufar. Pro
všechny rybáře i návštěvníky bylo připraveno občerstvení v podobě
smažené ryby, uzené cigáry a vepře na rožni. Pro vítěze všech kategorií byly připraveny hodnotné ceny. Hlavní cenu získal Radim Jelínek.
Zkrátka nepřišel ani rybář, který ulovil nejmenší rybu. Tím byl místostarosta města Roman Volf. Cenu útěchy, láhev dobré whisky, předal
poslanec Ladislav Skopal. Generálním partnerem akce se stala Skupina ČEZ. V sobotu 9. května si na tomto rybníku poměřovali v závodě
své síly mladí adepti Petrova cechu.
/mask/

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Miloslav Čermák, Višňové.
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Dnes už není moc těch, kteří si při procházce kolem
rouchovanské fary vzpomenou na Klekáníčka. Jde
o nevelký kamenný reliéf zasazený do severní části
zdi fary. Je to vlastně náhrobní (1. díltajenky) krumlovského panství, jemuž kdysi Rouchovany patřily
a který se zasloužil o rozkvět zdejší farnosti. Čas
už zahladil význam písmen z nápisu, zřetelná je jen
stylizovaná mužská postava a letopočet 1571 kolem
její hlavy. Lidé už zapomněli jméno krumlovského
pána, ale jeho podobizně začali říkat Klekáníček.
(2. díltajenky) děti se ho dříve bály. Maminky je totiž strašívaly slovy: „Když nebudeš po klekání doma,
ožije Klekáníček a naseká ti na zadek.“
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KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 19.5. od 8.00 do 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM, MK
• 23.5. od 13.30 do 16.30 hod. - VIII. VETERAN RALLYE - nádvoří zámku.
• 30.5. od 9.00 hod. - DEN ŠKOL - ZŠ Klášterní náměstí slaví 100. výročí
založení a Gymnázium M. Krumlov slaví 60. výročí založení. Celodenní
program škol a DDM se bude konat v zámeckém parku Moravský Krumlov.
KVĚTEN: • „DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL“
- výstava kreseb žáků. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Moravský
Krumlov - 1. patro. • VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET ZŠ KLÁŠTERNÍ NÁM.
A 60 LET GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV - Galerie Knížecí dům
Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá: 8.30 hod. - 12.30 hod. a 13.00 hod. - 15.30
hod., ne: 14.00 hod. - 16.00 hod. • „Z VYSOČINY“ - výstava fotografií pana
Jaroslava Kršky, studovna MěK, vstup zdarma.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 22.5. - 24.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU. - Program: 22.5. - TRADIČNÍ
TRHY na Palackého náměstí - ve 13.00 hod. - GRÝN - country kapela, ve
14.30 hod. - MAŽORETKY SVČ, v 15.00 hod. - AREST 23 - rocková kapela,
v 17.00 hod. - TRAVELLERS - rockenrollová kapela, v 19.00 hod. - KISS
- revival - rocková kapela. 23.5. - OCHUTNÁVKY VÍN, CHŘESTOVÁ
MENU VE VYBRANÝCH RESTAURACÍCH, PRODEJ ČERSTVÉHO
CHŘESTU A CHŘESTOVÝCH POCHOUTEK, UKÁZKY STARÝCH
ŘEMESEL NA NÁDVOŘÍ RADNICE, VÝSTAVA O PĚSTOVÁNÍ
CHŘESTU V CHODBĚ PAMÁTNÍKU A. MUCHY, EXPOZICE A. MUCHY A VLADIMÍRA MENŠÍKA. - v 10.00 hod. - POLANKA - dechová
hudba, ve 13.00 hod. - FANTAZIE - populární kapela, v 15.00 hod. - TEAM
REVIVAL - Palo Habera revival, v 17.00 hod. - LAURA A JEJÍ TYGŘI
- jazzrocková kapela, v 18.30. - BŘECLAVAN - cimbálová muzika. Nádvoří
radnice: - Skupina historického šermu GRÁL BRNO, v 10.00 hod. - DĚTSKÝ
RYTÍŘSKÝ TURNAJÍČEK, ve 14.30. hod. - TURNAJ O RUKU PRINCEZNY BRUNHILDY, v 18.15. - ŠERMÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ. Kejklíř
a žonglér Tomáš Křupala - během dne. 24.5. - RADOVLJICA SE PŘEDSTAVUJE - výstava o včelařství z partnerského města, SOUTĚŽE A HRY
PRO DĚTI A RODIČE - pořádá SVČ, TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU
REFLEXY - 22.5. - park na Réně, pořádají házenkáři Ivančice, v 10.00 hod.
- KR BANDA - barový folk, ve 13.00 hod. - MELODY MUSIC - populární
kapela, v 15.00 hod. - IV. IVANČICKÉ REKORDY - pořádá SVČ Ivančice,
nádvoří radnice: v 10.00 hod. - PIRÁTSKÁ POHÁDKA - divadlo Emillion.
PŘIPRAVUJEME: • 1.6. - 28.6. - TAM, KDE OČI SNÍ - DIGITÁLNÍ OTISK
SVĚTLA - výstava fotografií Petra Kudláčka, chodba Památníků A. Muchy, vstup
zdarma. • 6.6. - 24.6. - SECESE - výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy
Ivančice. VERNISÁŽ v pátek 5.6. v 17.00 hod., galerie a sklepení Památníku
A. Muchy, vstup zdarma. • 6.6. v 16.00 hod. - SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
- nádvoří radnice Ivančice. Odpoledne pro přiznivce hry na akordeon. Vstupné: 30 Kč.
• 7.6. v 19.30 hod. - SESTRY STEINOVY - nádvoří radnice Ivančice. Folkový
koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS MORAVIAE.

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
• 21.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců.
• 23.5. v 17.00 hod. - KONCERT HUDEBNÍHO TĚLESA HRADIŠŤAN.
Při příležitosti konání hudebních slavností 2009 koncert v kostele Sv. Mikuláše.
Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Děl. domě.
• 28.5. v 16.30 hod. - BAREVNÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE.- Vystoupení
žáků ZUŠ Oslavany. Dělnický dům.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608,
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 17.5. v 17.00 hod. - KONCERT ROMANA HORKÉHO SE SKUPINOU
KAMELOT v Letním kině Miroslav. Před koncertem (cca ve 13.00 hod.) se
uskuteční cyklistický výjezd okolo Miroslavi s několikanásobným mistrem
světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem.
• 23.5. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY NATURAL 95 v KD.
• 30.5. - BABSKÉ HODY 3. ROČNÍK.- Pořádá Hasičský klub, zavádění s
taneční zábavou od 16.00 hod. pod májí před KD, hraje HRADČOVJANKA.
• 5.6. - 6.6. - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
PŘIPRAVUJEME: • 5.6. - BUĎ TROCHU FIT (charitativní běh) - start
a cíl bude letos v zámeckém parku v Miroslavi. Pořádá Dům dětí a mládeže,
OS Marek, MKIC a město Miroslav od 8.00 hod. do 18.00 hod. v areálu
zámeckého parku a letního kina v Miroslavi. • 5.6. od 10.00 hod. - DEN DĚTÍ.
- Připraveny budou růné atrakce. Pořádají: Dům dětí a mládeže Miroslav,
MKIC, město Miroslav a OS Marek v areálu zámeckého parku a letního kina
v Miroslavi. Večer v letním kině proběhne KONCERT PETRA BENDE
A ROCKOVÁ ZÁBAVA. Začátek ve 20.00 hod.. Před koncertem se bude
konat přehlídka vítězů Vémyslické LYRY.

Absolutní divadlo

Žerotínovo nám. 6, 658 78 Brno • sál B. Bakaly • www.absolutnidivadlo.eu

Rezervace vstupenek: rezervace@absolutnidivadlo.eu nebo na tel.: 542 212 405, předprodej:
Brněnské kulturní centrum - Běhounská 17, Po - Pá 10 - 17 hod. nebo 1 hod. před začátkem
představení. Vstupné: Večerní představení: 120 Kč / studenti 70 Kč, pohádky: 40 Kč.

• 18.5. v 19.30 hod. - VE CHŘTÁNU DRAKA ANEB POHÁDKA PRO
DOSPĚLÉ - režie: Tolis Kadlec.
• 24.5. v 15.00 hod. - POHÁDKA VODNÍKA PLOUTVIČKY - režie: Miloš Břunda.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým¨a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA PORTÁLU ZRCADLO.INFO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí,
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese:
noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.
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PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

KINO MORAVSKÝ
KRUMLOV

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 21.5. - STŘELNICE CROSS. - Branný závod pro děti a mládež na Střelnici
v Moravském Krumlově. Kategorie: 2. - 4. třída ZŠ, 5. - 6. třída, 7. - 9. třída.
Soutěžící musí prokázat teoretické a praktické dovednosti a fyzickou zdatnost.
Přihlášky odevzdávejte do 18.5. 2009 v kanceláři DDM, nebo na tel.: 515 322 770.
• 22.5. od 16.00 hod. - OKRASNÉ ZRCADLO. - Různé druhy zdobení zrcadel.
Materiál i šablony na DDM. Cena: 70 Kč/ks. S sebou: prac. oděv + hadřík.
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY: • od 1. - 3.7. 2009 - TROPICANA
BANANA. - Příměstský tábor, kde každý den je jiný: „Bananas day“, „Kiwi
sesion“, „Orange párty“. Tábor plný her a dobrodružství a hlavně plný barev,
ovoce a tropických koktejlů. Cena na den: 50 Kč. Vždy od 9.00 do 16.00 hod.
Nutno nahlásit se předem! • 3 v 1. - Sportovní, taneční a výtvarný tábor. Sportovní
a dobrodružné hry uvnitř i v přírodě, netradiční sporty, koupání. Výuka streat
dance a dalších druhů moderních tanců, klasický tanec, aerobik. Výtvarné aktivity
a rukodělné činnosti. Rekreační středisko Nesměř. Cena: 2.600 Kč (pro členy
DDM: 2.500 Kč). • od 31.7. - 7.8.2009 - FIT TÝDEN. - Sportovně relaxační
týden pro ženy a dívky. Ubytování v penzionu Sport Rokytno na Českomoravské
vysočině. V ceně pobytu je plná penze. V ceně pobytu je jedna klasická
a jedna lymfatická nebo jedna medová masáž. Kondiční, relaxační, strečinkové
a zdravotní cvičení. Novinkou jsou večerní rukodělné dílny s paní Magdou
Novotnou. Cena: 4.000 Kč / za lůžko (záloha: 1.000 Kč). Přihlášky do 29.5.09.

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
• 24.5. do 15.00 hod. - IV. IVANČICKÉ REKORDY. Tentokrát budeme soutěžit
v pojídání koláčů. Těchto soutěží a her se mohou zúčastnit nejen děti, ale i dospělí.
Součástí akce bude doprovodný program a prezentace činnosti SVČ Ivančice.
• 31.5. od 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES . Ivančický park Réna bude
plný pohádek, her a soutěží. Den dětí s námi oslaví čerti, víla Amálka, piráti z
Karibiku, karkulka, Hurvínek a mnoho dalších, kteří jsou připraveni pomáhat
dětem plnit různé úkoly. Diskotékou bude provázet Asterix a Obelix. Na
všechny aktivity srdečně zve kolektiv pracovníků SVČ Ivančice.
• 27.5. v 17.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. - Smaltované šperky nebo obrázky
na kovu či skle si můžete vyrobit ve tvořivé dílně SVČ, Komenského náměstí
12. S sebou si můžete přinést různé plíšky, sklíčka, kovové lžičky apod.

Klub českých turistů Ivančice

(

515 322 618

st 20.5. ve 20.00

SEX DRIVE
Komedie USA

so 23.5. ve 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
ne 24.5. v 18.00 Komedie ČR
st 27.5. ve 20.00 STRÁŽCI
Akční drama VB / USA
so 30.5. ve 20.00 EL PASO
ne 31.5. v 18.00 Drama ČR

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

st 20.5. ve 20.00

PŘEDČÍTAČ
Drama USA

st 27.5. v 17.00

BOLT - pes pro každý případ
Aimovaná komedie pro děti USA

ne 31.5. ve 20.00

VÁLKA NEVĚST
Komedie USA

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

so 23.5. v 19.00

NOUZOVÝ VÝCHOD
Film USA / VB

ne 24.5. v 19.00

MĚSTO EMBER
Dobrodružný film USA

so 30.5. v 19.00

BABIČKA
Dokumentární film SR / ČR

ne 31.5. v 19.00

NENAROZENÍ
Horor USA

LETNÍ KINO MIROSLAV

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.5. - „POHÁDKA MÁJE“ - cyklovýlet: Ivančice - Oslavany - Zbýšov Zastávka - Ostrovačice - Tetčice - Neslovice - Ivančice. Vede pan F. Matoušek,
sraz v 9.30 hod. na Tržnici U tří kohoutů.
• 23.5. - „5. JARNÍ EUROVÝŠLAP 2009“ - Znojmo - Retz, pěší trasy: 5, 13, 21
km. Znojemský hrad od 8.00 hod., Retz - stará radnice 16.00 hod. Akce OKČT
Znojmo. Více info u pana O. Štastníka, tel.: 602 380 549. Individuální účast.

(

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ - každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hod. Program je
uzpůsoben věku dítěte. Každá započatá hodina 60 Kč (člen 40 Kč), permanentka
na 10 hodin/500 Kč (člen 350 Kč). Službu je nutno objednat den předem u
Martiny Turečkové na tel.: 603 576 988, nejpozději do 16:00 hod. předešlého dne.
• MUZIKOHRÁTKY - muzikoterapie pro rodiče s dětmi - zpívání, práce
s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, relaxace. Každé pondělí od 10.00
do 10.30 hod. - 30 Kč rodič s dítětem / 20 Kč členský rodič s dítětem.
• OSLAVA ŽENY PRO MAMINKY S DĚTMI - tanec jako oslava
vlastního ženství, fyzická a psychická regenerace pro ženy po porodu, prvky
muzikoterapie, relaxační techniky, posílení role ženy-matky v bezpečí ženského
kruhu. Každá středa od 10.00 do 11.30 hod. - 50 Kč / členové 40 Kč.
• KVÍTEK - Setkání pro děvčátka ve věku 4 - 10 let, hravé tančení s prvky
břišního tance, muzikoterapie, relaxační techniky hravou formou, Každá středa
od 15.00 do 16.00 hod. - 35 Kč / členové 30 Kč.
• KLUB MIMINKO - Je určen pro maminky s dětmi do dvou let. Kromě
hraní s dětmi si maminky můžou spolu popovídat a předat si navzájem své
zkušenosti. Každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Vede: Monika Součková.
• 19. a 26. května od 17.00 do 19:00 - ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY.
Čtyřhodinová navazující dílna rozdělená na dvě úterní odpoledne. Přijďte si
vytvořit osobitou panenku z přírodních materiálů pro vaše dítko nebo jako
dárek pro někoho z vašeho okolí.
Připravujeme: • 6. června od 10.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA.
Začínající pletařky se po seznámení se s materiálem naučí opletení pevného
dna, základní opletek třemi, jednoduchou točenou zavírku, použití dřevěných
korálků, apod. Pokročilejší pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané japonské
dno, různé druhy opletků (řetízek, copánkovou a diamantovou vazbu, opletek
čtyřmi 2/2, vlnkovou, plátnovou vazbu, atd.), různé druhy zavírek (třípárovou,
copánkovou, taženou), opletení předmětu (např. sklenice, láhve), apod.
• 4. 6., 11. 6., 18. 6. - VŮNĚ A DOTEK PRO MATKU A DÍTĚ. Kurz masáží
dětí a kojenců. Tři navazující setkání vždy ve čtvrtek. Masáže s použitím
aromaterapie s prvky z indických a švédských masáží a reflexologie. Láskyplné
doteky prohlubují vazbu mezi rodiči a dětmi, zklidňují, učí děti i rodiče
relaxovat, posilují obranyschopnost, odstraňují poporodní traumata, zlepšují stav
astmatiků, alergiků, ekzematiků...Věk dítěte není omezen. S sebou: podložku,
velkou osušku či prostěradlo, pro miminka náhradní plenu, mističku na olej.

so 30.5. ve 20.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

515 333 538

pá 22.5. ve 20.30 SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
Film ČR
so 23.5. ve 20.30 MADAGASKAR 2
Animovaný film USA
pá 29.5. ve 20.30 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Romantický film USA

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli - otevřen od 28.3. do 1.11.2009 - PÁ, SO, NE, stát. svátky:
10.00 - 17.00 hod. Od 27.6. do 6.9.2009: ÚT - NE, 10.00 - 17.00 hod. Vstupné:
plné: 30 Kč, senioři: 20 Kč, děti, studenti: 15 Kč. Mimo otvírací dobu se vstupné
zvyšuje o 100%. Fotografování: 30 Kč, kamera: 50 Kč, fotografování svatby:
200 Kč, natáčení komerční: 5.000 Kč + 1.000 Kč za každou hodinu.
• Synagoga - otevřena od 27.6. do 13.9.2009 - sobota, neděle, státní svátky:
10.00 - 17.00 hod. Vstupné: plné: 15 Kč, děti, studenti, senioři: 10 Kč.
• Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otvírací dobu na KIC
města Dolní Kounice - tel./fax: 546 420 005, 739 652 980, e-mail:
kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• do 31.5. od 10.00 do 17.00 hod. - VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRA
KISELJOVA. Synagoga

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23.5. - LEZENÍ V KUŘIMI - DDM Oslavany pořádá celodenní výlet
na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží
v Oslavanech v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem je v 18.50 hod.
na vlakové nádraží v Oslavanech. Cena výletu: 190 Kč (v ceně je zahrnuto
jízdé, celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný
instruktor). S sebou vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití na celý
den (možnost koupit i v supermarketu). Přihlášky k vyzvednutí v DDM.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 1. - 30.6. - „Z VYSOČINY“ - výstava fotografií pana Jaroslava Krška,
studovna MěK, vstup zdarma. Více informací na: www.trefos.cz.
• PŘIPRAVUJEME: • červen - UŽ JSEM ČTENÁŘ - kniha pro prvňáčka
- slavnostní pasování žáků 1. tříd ZŠ za čtenáře a předání knihy IVONY
BŘEZINOVÉ „OKNO DO KOMÍNA“.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
Ivančice mezi válkami

Po prvním nadšení ze vzniku samostatného státu nastaly všední
dny se spoustou starostí. Projevoval se nedostatek potravin, které obecní správní odbor musel řešit i odebráním přebytků potravin. Je známý
případ, kdy bylo obchodníku Pretznerovi odebráno 1200 kg cukru,
který byl rovnoměrně rozdělen mezi obyvatelstvo.
Deprimující byla vysoká nezaměstnanost, zčásti způsobená záměrně podnikateli, kteří se hlásili k německé národnosti. Velký byl
spor o zahájení výroby v cihelně Karla a Alfréda Panovských. V korespondenci z července 1920 se uvádí: „…od roku 1914 měla cihelna
připravené cihly a tašky v peci a do dnešního dne tyto nevypálila.
Přitom je nedostatek stavebního materiálu pro opravy a stavění domů,
o které je v Ivančicích přímo katastrofální nouze“.
Stejný postup zvolila tato firma i v cihelně v Oslavanech. Ivančická
městská rada žádala okresní politickou správu o povolení na zabrání
cihelny. Nakonec došlo k dohodě, cihelna zahájila práci, ale místo
místních občanů bylo přijato 12 dělníků italských. Se stejnou firmou
byly trvale problémy týkající se cen elektrické energie. Výsledkem
sporu bylo od roku 1924 do roku 1926 zastavení dodávek elektřiny pro
veřejné osvětlení a ulice byly osvětleny petrolejovými lampami.
Dramatickou událostí byla na konci roku 1920 prosincová generální
stávka. Na protest proti rozhodnutí nejvyššího soudu o majiteli Lidového domu v Praze vstoupili také horníci v oslavanském revíru do stávky.
Prvním krokem stávkujících bylo zastavení dodávek proudu do Brna. Po
obsazení oslavanské elektrárny, cukrovaru, velkostatku, obecního úřadu
dalších důležitých bodech v Oslavanech byla situace natolik vážná, že ji
bylo nutné řešit vojenským zásahem. Po potlačení revolty nastalo rozsáhlé zatýkání. Jen v Ivančicích bylo zatčeno 67 účastníků stávky.

Obchod řezníka J. Zity ve Sboru

Důležitou událostí bylo založení Blahoslavova reálného gymnázia,
které zahájilo činnost 19. září 1919. Po celou dobu mezi válkami vyvíjel
činnost Zalesňovací a okrašlovací spolek, řada dalších spolků a sportovních oddílů. Nejvýznamnější událostí té doby byla návštěva prezidenta
republiky T. G. Masaryka v Ivančicích dne 13. června 1928.
Hlavní a nejpočetnější složku hospodářského života v Ivančicích
představovali drobní a střední živnostníci. Došlo však ke změně
struktury živnostenského podnikání a ke vzniku nových výrobních
oborů. Kdysi dominantní hrnčířské řemeslo provozovali v polovině
20. let už pouze tři hrnčíři, naopak k rozmachu došlo u oděvnictví
a obuvnictví. Vzhledem ke zvýšení zájmu ve stavebnictví byla požadována řemesla od zedníků až po malíře a natěrače. Mimo to existovala
řada drobných provozoven např. zámečnictví, sedláři, kováři stolaři
a pod. Nemůžeme zapomenout na šest ivančických pekáren, na cukrárny,
na obchodníky s nejrůznějším zbožím.
V provozu byla koželužna fy. Sinaiberger a synové, značný počet
lidí zaměstnávala Plačkova textilka v Alexovicích, v provozu byly
cihelny, mlýny, továrna na šamotová kamna Schildberger, Seka a
spol., elektrárna v Oslavanech a doly uhelného revíru. Vlakové spojení
umožňovalo dojíždění za prací a do škol v Brně. Značný ekonomický
přínos pro město znamenalo i družstevní podnikání.
Slibný vývoj města i společnosti byl zmařen hospodářskou krizí.
Počet nezaměstnaných se zvyšoval. V roce 1931 zcela zastavila provoz koželužna, omezení výroby se projevilo v textilce v Alexovicích,
„kamnárně“, uhelných dolech i brněnských podnicích. Krize zasáhla
postupně všechna odvětví města včetně živností, obchodu, zemědělství.
K zmírnění dopadů krize byly organizovány práce pro nezaměstnané.
Kromě úklidu, ulic, údržby silnic byly zahájeny práce na regulaci řek
a budování kanalizace od ústavu hluchoněmých přes náměstí Palackého, Drůbežní trh ke strouze u mostku v Chřestové ulici.
Po překonání následků hospodářské krize se začaly projevovat krize
politická způsobená nástupem nacistů v Německu. Již 9. dubna 1933
byla svolána na ivančické náměstí veřejné shromáždění protestující
proti nástupu Hitlera k moci. O několik let později již bylo zřejmé, že
doba spěje k válce. Události podzimu 1938 a rok 1939 tuto prognózu
jen potvrdily. Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: Pamětní kniha města Ivančice – StOA Rajhrad, fond C-36 • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města • Ivančické
zpravodaje - různá čísla

Budova obilního skladu z r. 1936

Vila Panovských s elektrárou

15.05.2009

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Kilo vepřového, prosím
Máme to v dnešní době snadné.
Zajdeme do prodejny a koupíme
maso, jaké potřebujeme. Takový
pračlověk to měl těžší. Než tlupa
ulovila mamuta, to byla fuška.
Ve středověku se o zásobování
masem starali jednak hospodáři,
kteří měli možnost dobytek chovat, ve svých dvorech porážet
a prodávat. Další možnost byla
nakupovat dobytek a porážet.
O to se starali řezníci.
Od konce 13. století v městech
začínají existovat organizované
spolky mistrů a tovaryšů stejných
řemesel - cechy. První spolky
sdružující řemeslníky stejného
řemesla původně zajišťovaly pouze podporu a zařízení důstojného
pohřbu svým členům, zanedlouho
přidaly hájit zájmy svého řemesla.
Tak vznikly cechy (z německého
zeignet), které převzaly na sebe
a své členy oprávnění k práci,
nákupu surovin a prodeji hotových výrobků. Kdo nebyl členem
cechu, nesměl nic z toho v daném
řemesle podnikat. Ve své činnosti
se cechy řídily stanovenými pravidly, schvalovanými panovníkem
a vlastními vrchnostmi. Měly své
cechovní znaky, symboly, pečetě
a v některých případech i kroje
(např. cech řezníků).
Nejstarší cechy v městech byly
cechy, které se zabývaly výrobou
potravin tj. řezníci, pekaři. Bohužel tato oblast historie není pro
Ivančice zpracována a rozhodně
by si zasloužila podrobné informace. Z kusých údajů můžeme
připomenout ivančickou faru,
snad bývalým domem řezníka
Černovského, jenž jej kolem r.
1780 daroval na faru. Již r. 1688
měl Jiří Černovský pustý dům na
náměstí vedle fary, že dům býval
majetkem řezníkovým, svědčí
znak řeznický (dvě sekery) a písmenami (HA) a s letopočtem
1575 na chodbě fary.
V roce 1859 vstoupil v platnost
živnostenský zákon, který rušil
staré cechovní uspořádání a místo
něj zaváděl živnostenská společenstva. A v té době provozovalo
ve městě živnost 13 řezníků.
Z historie města Ivančic jsou
známé masné krámy na Drůbežním trhu. Jejich poloha byla dána
umístěním v dolní části města a
blízkou uličkou ke mlýnské strouze. Nepotřebné odpady z porážky
byly splachovány uličkou nebo
vhazovány do mlýnské strouhy.
Protože ve středověku byla na
katastru Ivančic samostatná židovská obec, platil v této obci Řád
židovských řezníků, podle kterého
byli v listopadu 1629 povoleni tři
židovští řezníci. Své malé krámky
měli v Lampartově domě (později
dům Pretznerů). V únoru 1634
byli na radnici povoleni čtyři
řezníci. Před porážkou měli nechat
každý kus dobytka prohlédnout
obcí. Kdyby některý z řezníků
prohlídku opomenul, maso mu
bylo odňato, rozděleno chudým
a on sám potrestán. V roce 1752
byl v židovské obci jeden řezník,
v roce 1900 byli zde 3 řezníci.
Dne 22. června 1895 odsouhlasila Městská rada postavení
městských jatek a pro ten účel
byl zakoupen pozemek u strouhy
za Rybářskou ulicí od Osvalda
Panovského za 832 zl. Až 21.
března 1898 bylo jednohlasně
usneseno o dokončení stavby
v tomto roce. Náklady ve výši
19 000 K byly zajištěny půjčkou

od Občanské záložny. Po zahájení provozu městských jatek to
bylo jediné místo, kde mohla být
prováděna za příslušný poplatek
porážka dobytka.
Pro provoz na jatkách vydalo
představenstvo v Ivančicích v r.
1899 „Jednací řád“, který obsahoval 25 paragrafů. Výhradní právo
porážet na jatkách hovězí dobytek,
prasata, ovce, kozy a kůzlata do
4 neděl měli živnostníci (řezníci,
uzenáři, hostinští apod.) z Ivančic,
židovské obce a Němčic. Poplatky
za porážku platili výhradně do
městské pokladny obce Ivančice.
Správcem jatek měl být vždy diplomovaný zvěrolékař a zástupce,
kteří kontrolovali způsobilost
masa a vnitřnosti.
Statistika z období 1899 až
1903 dává možnost udělat si
představu o provozu na jatkách.
Průměrně se ročně poráželo 174
volů, 80 krav, 7 býků, 105 jalovic
a býčků, 446 telat, 65 ovcí, 610
telat, odjinud bylo dovezeno 65
tisíc kilogramů masa.
Je zajímavé, že téměř ve stejné době, kdy bylo rozhodnuto o
stavbě jatek, bylo také rozhodnuto (25. května 1896) o zřízení
nového mrchoviska v trati Pastvisko u jezu na řece Oslavě. Kde
bylo mrchovisko předtím bohužel
nevíme, ale zcela určitě existovalo. O tom, co se dělo kolem
mrchoviska po roce 1880, ukazují
vzpomínky p. Juránka st. (článek
je uveden v původním znění):
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radujících se těchto účastníků.
V takové chvíli pohubkávali
samou nedočkavostí po tučném
soustu, všelijak dovádivše.
Dojeli k místu, uložen nebožtík do jámy, petrolejem polit
nebo nepolit, policajt obrátiv
se k přítomným, hlásil zdánlivě
přísně: „Ať se nikdo neopováží
něco z toho sebrat“. A odcházel
ani se neohlédnuv.
Ve větší vzdálenosti tábořili
cikáni, vzhlédše průvod, poznali,
že to pohřeb jest i spěchali ke
„dveřím hrobovým“, ale často
přišli pozdě, když buršáci zdechlinu z kůže již měli vyslečenou a
metali los o ten, který dílec. Tu
nastaly putky a rvačky mezi těmito dvěma tábory.
Při dobytčatech velkých bývali

Jatka v Ivančicích, původní budova

„V těch dobách byli městskými
zvěrolékaři po sobě Zatloukal,
Koudelka, Müller, kteří dbali
toho, aby se sekalo maso jen
z dobytčat zdravých. Nemocné
nebo dokonce zcepenělé nechávali na mrchovišti zakopávat.
Případů bylo dost, někdy i týdně.
Vykonavatelem nařízení takového
byl starý policajt Martínek. Postupovalo se takto:
Forman Gráf naložil zdechlinu,
nebo poražené již, však nemocné
dobytče na vozík, k němu zapřáhl
kobylu a jelo se na mrchoviště.
Policajt kráčel za vozem a s ním
jako ministrant, pomahač s láhví
petroleje.
V patřičné vzdálenosti následoval průvod buršů čili hasičů
jako o pohřbu. Bylo to žalostný
pohled na hladový, bosý chomáč

cikáni obyčejně zkráceni neb
doběhli pozdě a tak slyšeti bylo
jejich velký nářek a láteření, že
vanecké hyeny jím každé sousto
z huby berou.
Však bývala to opravdu podívaná, když si hyeny odnášely
kyty a jiné fláky masa, tehdy jím
v tom nikdo nebránil. Není znám
případ, že by byl někdo z požité
zdechliny onemocněl.
Od světové války, k lítosti
málo již žijících hyen, se už nic
nepochovává, což nápadné jest.
Prodává se tučné růžové masíčko,
ale některý řezník a uzenář konzumuje za drahý peníz přec zboží
černé, hubené, levně koupené“.
Původně funkci zvěrolékaře
vykonával městský lékař. Např.
v roce 1861 rozhodlo obecní
zastupitelstvo na své schůzi, že

„dohlídku u řezniků“ bude provádět městský lékař dr. J. Keckeis v průvodu radního Sadila
nebo náhradníka Zekla. Teprve
v roce 1875 se stal prohlížitelem
masa dobytčí lékař Josef Mainar
z Modříc, který byl původně vojenským kovářem (Kurschmied).
Současně prováděl dozor při
porážkách i ivančický ranhojič
František Holas. Byla řada osob,
které vykonávaly funkci zvěrolékaře, ale dvě jména musíme
připomenout.
Prvním je MVDr. FIorián
Koudelka, který se narodil 29.
dubna 1862 v Brně-Husovicích.
K 1. lednu 1885 přijal místo
městského zvěrolékaře v Ivančicích. Mimo své práce přednášel
na Rolnické škole v Ivančicích
o praktické léčbě prasat, anatomii
a porodnictví, chov koní a jejich
ošetřování, podkování. V r.1888
odešel na mnohem náročnější
místo okresního zvěrolékaře pro
okresy Vyškov a Prostějov se sídlem ve Vyškově, kde působil 33
roků a kde také našel místo svého
posledního odpočinku. Zemřel po
těžké nemoci 10. června 1921.
Do roku 1902 uveřejnil 362 referátů a originálních prací z veterinárního lékařství, archeologie a
geologie. Během svého krátkého
působení v Ivančicích archeologicky probádal okolí Ivančic a
je velká škoda, že v Ivančicích
nezůstal delší dobu.
Druhým zvěrolékařem, který
byl známý po desítky let, byl
MVDr. Vojtěch Helcelet. Narodil
se 24. dubna 1880, do Ivančic
nastoupil v dubnu 1904 a jen s několika přetržkami pracoval v Ivančicích až do 31. prosince 1961.
Přes 90 let byl areál jatek stejný, jako po jejím postavení. Jen
kolem roku 1950 byla postavena
v zahradě bytovka pro správce. K
rekonstrukci a výstavbě dalších
objektů na masný závod došlo až
od roku 1993. V zahradě starých
jatek byl postaven nový objekt
a spolu s dřívější budovou je
zde areál na výrobu výsekového
masa a masných výrobků, jehož
součástí je i nová porážecí linka.
Podle požadované kapacity dané
investorem (září 1991), je zde
možné porazit 1200 ks skotu
a 6000 ks vepřového ročně. Zpracované maso, masné a vařené
výrobky jsou určeny k prodeji do
veřejné obchodní sítě. Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: Protokol o schůzích obecního výboru
22. 4. 1893 - 1899 SOkA Rajhrad
C 36 - 202 • Kratochvíl Aug.:
Ivančice, býv. král. město na
Moravě,1906 • Kolektiv autorů:
Ivančice, dějiny města, 2002 •
Ivančický zpravodaj - různá čísla.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako
SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri
sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám
bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC
PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce
budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno
datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád.
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
» AUTO - MOTO
koupím
•• moped Stadion Jawa 550 pařez
nebo jinou i nepojízdnou motorku.
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• Škoda Octavia 1,6, r. v. 1998,
najeto 177.000 km, servo centrální
zamykání, airbag, zimní + letní pneumatiky, certifikát totožnosti, nová
část výfuku. Cena: 53.000 Kč. Tel.:
608 509 176.
•• Peugeot Boxer Maxi 2,8 hdi, r. v.
2002, nový model, najeto 198.000 km,
certif. totožnosti, rádio, servo, dobrý
stav, 1 majitel. Cena: 164.000 Kč,
možno protiúčtem. Tel.: 608 509 176.
•• Jawa 250, panelku, po celkové
GO, nový modrý lak, r. v. 1969. Cena:
12.000 Kč. Tel.: 774 855 514.
•• malotraktor domácí výroby, robustní konstrukce, pohon 4 x 4, motor
nafta, zadní hydraulika. Cena: 30.000
Kč. Tel.: 603 212 743, Budkovice.
•• letní pneumatiky vzorek 3 - 4 mm,
2 x Pirelli, 2 x Bridgestone. Cena: 100
Kč/ks. Tel.: 606 753 006.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt 3+1 v OV, cihlový v Ivančicích.
Možno i s garáží. Více informací
na tel.: 777 861 777.
•• RK Acity Vám nabízí krásnou
chatu 3+1 s pozemkem Senohrady Pod Keltovákem, cena: 750.000 Kč /
novostavbu RD, typ bungalov 3+kk
s garáží Ivančice, pozemek 549
m2, cena: 3.800.000 Kč, k jednání
/ hrubá stavba RD 5+1 Polánka,
pozemek 1.000 m2, cena: 1.500.000
Kč / cihlový byt 2+1 v OV s garáží
i zahrádkou, Dolní Kounice, 57 m2,
1 NP, 1.300.000 Kč / byt 1+1 v OV
Ivančice, 37 m2, 1 NP, 850.000 Kč /
RD 5+1 Vysoké Popovice, zahrada
850 m2, po kompletní rekonstrukci,
cena: 3.000.000 Kč, k jednání. Více
na: www.acity.cz a na: 605 749 319.
•• byt 2+1 na Sídlišti v Moravském
Krumlově, 6. patro s výtahem, zděné
jádro, kuchyňská linka, vestavěné
skříně. Cena: 1.100.000 Kč. Tel.: 737
111 849.
•• RK Ing. Krajíček nabízí k prodeji: RD 5+1 v Olbramovicích, opravený, pozemek 1.413 m2, rozestavěná dvojgaráž, dobrý stav, cena:
1.500.000 Kč / Byt 3+1 na sídlišti v
Moravském Krumlově v OV, 71 m2,
cena: 1.200.000 Kč / Byt 1+1 na ulici
K. H. Máchy v OV, sklep a sklad ve
dvoře, ihned k nastěhování, cena:
530.000 Kč. Více informací na tel.:
515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3+1, dvůr, stodola, zahrada,
pozemek 650 m2. Cena: 1.700.000
Kč. Tel.: 604 143 649.
•• byt 3+1 v OV, cihlový v Rouchovanech, datum vystěhování 12/2009.
Tel.: 725 657 955.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 na Sídlišti
v Moravském Krumlově. Pro více informací volejte na tel.: 777 761 206.
•• pronájem garáže na ulici Novoveská v Oslavanech, spodní řada,
možnost namontování dalších dveřních zámků. Cena: 500 Kč/měsíc.
Tel.: 605 300 866, 602 262 026 nebo
546 423 006.
•• pronajmu chatu na Vranovské
přehradě v období: od 5.7. do 12.7.,
od 12.7. do 19.7., od 19.7. do 26.7.,
od 9.8. do 16.8., od 16.8. do 23.8.,
od 23.8. do 30.8., od 30.8. do 6.9.,
od 6.9. do 13.9. Teplá voda, sprcha,
splachovací WC, plynová kamna na
vaření, příjezd až k chatě, posezení
na terase, velké ohniště, blízko
pláže a restaurací. Cena: 180 Kč/
den/osoba. Tel.: 515 322 308, 732
416 141.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• 2 role pletiva, malou míchačku,
plechová vrata, ičko 14 cm - 3,5 m,

čerpadlo, pístnici hadice, hřídel hoblovky 30 cm, mlýnské kolo. Tel.: 720
444 245.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• koberec bordó červený, orient
vzor, rozměr 2 x 3 m. Zn.: Levně.
Tel.: 732 141 240.
•• starožitnou ložnici, levně. Tel.:
736 429 347.
•• psací stůl světlé barvy se 4 šuplíky.
Cena: 450 Kč. Foto možno poslat
mailem. Tel.: 603 598 895.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• ledničku s mrazákem zn. Ardo,
dvoudvéřová, jeden kompresor, rozměry: 142 x 54 x 54, stáří 10 let, plně
funkční. Cena: 1.200 Kč. Tel.: 606
473 212, Ivančice.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou jídelní židličku zn. Cam,
odnímatelný pult. Cena: 500 Kč.
Dále sportovní kočárek po 1 dítěti,
přenosná taška na dítě, nafukovací
kola, přehaz. rukojeť, slunečník. Tel.:
606 401 755.
•• kombinovaný kočárek, vínově-modrá kostka, přenoska na dítě, nánožník, pláštěnka, taška, polohovací
rukojeť, nafukovací kola. Cena: 1.500
Kč. Foto možno poslat MMS nebo
na mail. Tel.: 604 113 619.
•• dětskou autosedačku pro dítě 0 - 13
kg, zn. Chico, barva hnědá. Cena: 450
Kč. Možnost poslat MMS nebo foto
na mail. Tel.: 604 113 619.
•• polohovací kočárek „golfáč“, košík, nánožník, pláštěnka v ceně, červeno-šedá barva. Cena: 700 Kč. Zn.:
Dobrý stav. Tel.: 724 680 752.
» ZVÍŘATA
koupím
•• štěně dlouhosrstého jezevčíka,
pouze pejska. Tel.: 737 122 456.
prodám
•• zakrslé králíčky - beránky, odběr
kolem 10.5.09, různé barvy. Tel.: 720
463 061.
•• chovné fenky čivavy dlouhosrsté
bez PP a štěňata, očkovaná + odčervená. Omezuji chov. Tel.: 603 773 485.
•• prase, 200 kg. Tel.: 777 634 263.
nabízím
•• svého yorkšírského teriéra ke krytí,
menšího vzrůstu a váhou 1,80 - 2,00
kg. Pěkný vzhled a výborný stav. Tel.:
606 722 034.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• silnější dalekohled, prosím nabídněte. Tel.: 720 444 245.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
mince, pohledy, hodiny Kafeml. Tel.:
724 468 171.
•• invalidní jednoduchý vozík
na tlačení. Prosím nabídněte. Tel.: 722
783 267.
prodám
•• 2 kadeřnické mycí mísy na vlasy,
černá barva, keramické mísy, nerezové páky, černá kožená křesílka,
perfektní stav. Cena dohodou. Zn.:
Ruším kadeřnictví. Tel.: 724 857 821
volat večer.
•• perličkovou koupel známou z TV,
nevhodný dar. Cena: 700 Kč. Tel.:
724 680 752.
•• drobné brambory na krmení. Cena:
150 Kč/100 kg. Tel.: 607 152 966.
•• solární panel pro ohřev bazénu
Mountfield, jeden rok používaný.
Zn.: Levně. Tel.: 608 111 782.
•• kotel na ústřední topení na pevná
paliva (dřevo, uhlí), značky Etka 31
ve velmi dobrém stavu. Tel.: 721
537 763.

•• navigaci zn. Garmin 200, téměř
nepoužívaná. Cena: 1.800 Kč. Tel.:
604 860 858.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• propanbutanové láhve 10 kg a 33
kg. Zn.: Levně. Tel.: 732 131 614.
•• nové péřové přikrývky 2 ks. Cena:
1.000 Kč/ks. Tel.: 606 401 755.
» SEZNÁMENÍ
•• sympatický muž 182/68/90 hledá
pohlednou ženu, ke které bych se
mohl přistěhovat. Jsem finančně zajištěn, abstinent, nekuřák, mám starší
auto, rád cestuji. Na vše přispěji,
prosím ozvi se...Tel.: 737 884 165,
721 954 317.
•• brunetka 40/170 hledá sympaťáka
na úrovni. Život má jen ten smysl,
který mu dáme...najdu ještě lásku?
Jsem rozvedená a bez závazků. Tel.:
776 239 285.
•• žena 52/168 ráda pozná muže
ve věku 50 - 58 let s vyřešenou minulosti. Tel.: 739 967 656.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech
věkových kategorií. Nenáročná práce, skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• Pro rozšíření nového týmu přijmeme
na HPP automechanika a prodejce automobilů. Požadujeme: samostatnost,
kreativnost, komunikativnost, časovou
flexibilitu, vysoké pracovní nasazení,
znalost PC (Word, Excel, Microsoft
Outlook, Internet Explorer). Více informací na e-mail: info@piras.cz.
•• Mateřská škola a základní škola
pro sluchově postižené a Dětský domov
Ivančice, Široká 42 přijme od 1.9.2009
speciálního pedagoga s VŠ vzděláním
do speciálního pedagogického centra,
učitelky MŠ se speciálním pedagogickým vzděláním, 3 vychovatele
pro internát a Dětský domov s nejméně
SŠ pedagogickým vzděláním. Více
informací na tel.: 546 451 932.

•• Stavební a obchodní firma hledá
vhodného kandidáta/kandidátku na
pozici - SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ.
Očekáváme: SŠ vzdělání ekonomického směru, znalost podvojného
účetnictví, znalost daňové problematiky, dobrá znalost práce s PC, praxe
v oboru min. 3 roky podmínkou.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na: osp-mk@volny.cz.
Tel.: 515 322 341, 736 485 212.
•• hledám řidiče skupiny C, na bagr
UDS. Více info na tel.: 604 531 876.
•• Chcete zúročit své zkušenosti a vědomosti? Přijmeme spolupracovnici/ka
do kanceláře. Tel.: 728 434 332.
•• 2 ženy z Moravského Krumlova hledají práci v okolí M. Krumlova na HPP
nebo na brigádu (alespoň na 6 měsíců).
Nástup možný od 18.5.09. Prosím nabídněte. Tel.: 739 218 178.
•• hledám brigádu, výpomoc v restauraci, pokojská, prodej, úklid, prosím
nabídněte. Tel.: 724 770 605.
» SLUŽBY
•• Peníze ihned na ruku až do domu.
Vše vyřídíte po telefonu. Více informací na tel.: 605 720 362.
•• 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, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Dva certifikovaní sádrokartonáři
nabízejí montáž podhledů, dělících
příček a půdních vestaveb ze sádrokartonu. Tel.: 732 949 100.
•• Kosmetika, depilace, masáže,
wellness, ošetření pleti, liftingové
masáže obličeje (novinka!), depilace bez stripů (méně bolestivá varianta - novinka!), klasické masáže,
lávové kameny, čokoládová masáž
se zábalem, poradenství, prodej
kosmetiky. Wellness & relax studio
Marta Bartlová, Zahradní 275, Moravský Krumlov. Tel.: 777 112 765.

Jednota Rakšice a MO KDU-ČSL MK pořádají

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

v neděli 31. května 2009 ve 14.00 hodin
na hřišti za Orlovnou v Rakšicích. Připraven je pestrý
„nejen“ sportovní program a soutěže, občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na estrádní pořad

ZPÍVÁME LIDOVÉ PÍSNIČKY

v sobotu 23. května 2009 v 19.00 hod.
v kulturním domě v Horních Kounicích.
Hrají a zpívají: Milada Ludvíková, Lída Juřenová, Josef a Petr
Vorlovi, Petr Kameník, spolu se sborem - klavír Zdislava Horáková,
harmonika - Petr Pelán. Dále hrají: Martina Kuderová, Radka
Pecková, pořadem provází: Dominika Kuderová a Pavel Jelínek.
Vstupné: 50 Kč, děti zdarma. Veškerý příjem bude věnován
na charitativní účely. Předprodej vstupenek: Horní Kounice 26,
tel.: 515 339 631, 602 453 898.

VÝLET NA STŘEDOVĚKOU
TVRZ HUMMER DO PRAHY

v sobotu 30. května 2009.
Program: prohlídka středověkého městečka (tvrze), po celý
den otevřená taverna a cukrárna, rytířský turnaj na historickém
středověkém kolbišti, koncert skupiny MAXIM TURBULENC - velké
hudební show a autogramiáda, přehlídka středověkých kostýmů,
půjčovna kostýmů, ukázky šermu, lukostřelba pro děti i dospělé,
trampolína, svezení na koni, zvěřinec.
Odjezd v 8.00 hodin od MěÚ Oslavany, návrat kolem 20.00 hodin.
Cena: 350 Kč (doprava), vstupné hradí každý sám. Dospělí: 120 Kč,
děti: 60 Kč. Výlet je určen pro rodiny s dětmi. Pro samostatně jedoucí
děti je zajištěn pedagogický dozor. Přihlásit se můžete do 22.5.2009
v kanceláři DDM a ŠD Oslavany, nebo na tel.: 546 423 520, 739 634
100. Více informací a přihlášky i na: www.ddm-oslavany.cz.

ZUŠ Oslavany přijímá nové žáky na školní rok 2009 / 2010
do těchto oborů: HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ, TANEČNÍ.
NOVINKA: DRAMATICKÝ OBOR (divadlo, loutky, pohádky)
Více informací: ZUŠ Oslavany, nám. 13. prosince 12,
tel.: 605 258 884, 731 155 683, nebo na: www.zusoslavany.cz

RC Měsíční Houpačka Ivančice, Široká 16

PŘIPRAVUJEME
PRÁZDNINOVOU MINIŠKOLKU!
hlídání dětí od 2 do 6 let denně 8 - 16 hodin
včetně oběda 300 Kč / týden
Další informace: Martina Turečková,
tel.: 603 576 988; art.amen@volny.cz

SLAVNOSTI CHŘESTU
IVANČICE
pátek - sobota - neděle 22.5. - 24.5.2009
Zábavný program po celou dobu konání akce.
Těšíme se na Vás!!!

SDH LESONICE pořádá „Okrskovou hasičskou soutěž
spojenou se soutěží“

„O POHÁR STAROSTY OBCE“

v sobotu 30. května 2009 od 11.00 hodin
na hřišti v Lesonicích u Moravského Krumlova. Vepřové speciality
a další občerstvení zajištěno!!! Od 20.00 hodin bude následovat
TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou FANTASTIC BAND.
Všichni jste srdečně zváni.

ZAPARKUJTE S DĚTMI
V PARKU

v sobotu 30. května 2009 od 10.00 hodin do 15.00 hodin
Tradiční oslava dne dětí v zámeckém parku. Tentokrát jsou
připravena stanoviště pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší:
skákací hrad a pohádková stanoviště, pro větší: airsoft, škola
žonglování, koně, pro veřejnost: adrenalinové aktivity, lanové
centrum, paintball, ukázky složek integrované záchranné služby.
Občerstvení zajištěno. Za splnění úkolu dostanete odměnu již na
stanovišti. Akci podporují: Saint-Gobain Vertex, Jednota SD, Město
Moravský Krumlov, GE Money Bank. Akce je součástí Dne škol.

ZO ČSCH
Suchohrdly u Miroslavi - Damnice Vás srdečně zve na

XV. MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
která se koná 30. - 31. května 2009.
K poslechu hraje v odpoledních hodinách „VEDROVANKA“.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno po celou dobu výstavy.
Srdečně zvou pořadatelé.

Obecní úřad Jamolice pořádá u příležitosti otevření
víceúčelového hřiště a dne dětí

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

v sobotu 30. května 2009 od 14.00 hod.
Program: soutěže pro děti, nohejbalový turnaj, diskotéka,
skákací hrad, střelba ze vzduchovky, ukázka požárního útoku.
Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení:
maso na kotlíku, cigára z udírny a další.
Všichni jsou srdečně zváni!!!

HUDEBNÍ SLAVNOSTI
KONCERT

v neděli 31. května 2009 v 18.00 hodin
Vystoupí skupina JAVORY a žáci ZUŠ Moravský Krumlov
v zámeckém parku. Za nepříznivého počasí - kinosál Moravský
Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum,
tel.: 515 321 064. vstupné: 90 Kč.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov a Mezinárodní
společnost Antonína Dvořáka pořádají v rámci dnů

AMERICKÉHO JARA 2009
S KANADSKÝMI DNY KONCERT
v sobotu 23. května 2009 V 19.00 hodin.
Zámek - Slovanská epopej Alfonse Muchy
účinkují: LYNN EUSTIS - sopranistka (USA),
KRISTEN COOPER - hoboj (USA), TOMÁŠ HANZLÍČEK
- kytara (ČR). Vstupné: 50 Kč, děti a mládež zdarma.

“O POHÁR ŘEKY OSLAVY“

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY OSLAVANY
v sobotu 13. června 2009.
Prezentace: od 5.00 hod. - 6.00 hod., losování sektorů pro 1. kolo
a 2 . kolo při prezentaci. 1. kolo lovu: od 6.00 hod. - 9.00 hod.,
přestávka: 9.00 hod. - 10.00 hod. 2. kolo lovu: od 10.00 hod.
- 13.00 hod. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení: ve 13.30 hod.
Oslavany, úsek řeky nad jezem u Městského úřadu Oslavany, nám.
13. prosince. 1. místo - „Pohár řeky Oslavy“ + hodnotná cena, 2.
a 3. místo - malý „Pohár řeky Oslavy“ + hodnotné ceny.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax:
515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel
neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou.
ČÍSLO 11/09 - vyjde 29. kvěna 2009, uzávěrka 26. května 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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MX JUNIOR CLUB OSLAVANY V AKCI

Foto: Květoslav Adam

Souboje mladých motokrosových nadějí

Motokrosaři oslavanského klubu
mají za sebou tři závody letošního
ročníku Vysočina MX CUPu.
Ve třídě do 50 ccm obhajuje
loňské prvenství Jiří Matějec
z Ivančic. Tento ještě ne osmile-

tý jezdec dokázal šest startů proměnit v jedno vítězství, tři druhá
a dvě čtvrtá místa. V průběžném
pořadí je na druhém místě se
ztrátou 10 bodů na vedoucího
jezdce Točíka.

Ve třídě 65 ccm je na pátém místě Ondřej Pokorný a sedmé místo
zaujímá Jaroslav Veselý. Marek
Černý si drží 21. místo. Denis
Pytela je na 30. pozici. Filip Zimmermann, který startoval pouze
v úvodním závodě figuruje na 34.
místě. Slečna Hana Šulcová získala 8 bodů, což ji řadí na 46. místo.
Celkově zde zatím bodovalo
48 jezdců. V kategorii 85 ccm se
na páté místo propracoval Filip
Samlík. Osmá pozice patří Filipu
Grossovi a hned za ním se drží
Jakub Karbaš. David Sakánek
okupuje 21. pozici. V této třídě
je 44 bodujících jezdců.
V seriálu RO-OL CUP je odjet první závod. V nejslabších
padesátkách byl na pátém místě
Ondřej Peška. Ve třídě do 65
ccm v úvodním závodě zvítězil
Ondřej Pokorný před Jaroslavem
Veselým. Šestý byl Patrik Benhart a sedmý Denis Pytela.
Pětaosmdesátky se staly kořistí
Filipa Grosse, třetí byl David Sakánek a pátý Jakub Karbaš.
V kategorii Hobby 65 ccm obsadil čtvrté místo Daniel Adam.
/Ctibor Adam/

Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozici:str

PŘEDÁK VÝROBY
Náplň práce: technologický dohled a odpovědnost za produkci na lince
nerezových vlnovcovitých hadic a trubek
Požadujeme: vzdělání SŠ, VŠ technického směru, znalost práce na PC,
odpovědnost, samostatnost, práce v nepřetržitém
dvousměnném provozu
NABÍZÍME:

Kontakt:

zázemí stabilní společnosti, dobré finanční ohodnocení včetně
odměn a prémií dle pozitivního a aktivního přístupu, možnost
kariérního růstu, stravenky. Nástup možný ihned.
AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

VÝBORNÝ FOTBAL PROTI ŽIDENICÍM
FC Moravský Krumlov
- ČAFC Židenice 1:0 (0:0)
Branka: Vybíral
Velice kvalitní a zkušený soupeř, maximální nasazení všech
aktérů na hřišti a drama až do
úplného závěru. To všechno viděly téměř tři stovky diváků, kteří
za slunečného počasí vážili cestu
na stadion Na Střelnici. Kdo nepřišel, může jen litovat.
Od začátku se hra přelévala od
jedné branky ke druhé. O málo
více šancí si vytvořili domácí. Tu
největší ve 20. minutě Vybíral, ale
ze sedmi metrů nepřekonal skvěle
chytajícího brankáře hostů.
Ve druhé půli hra nabrala ještě
větší obrátky. Bylo k vidění
spoustu rychlých akcí na jeden
dotek. V 70. minutě mohl otevřít
skóre Anders. V samostatném
úniku však mířil pouze do brankáře. O sedm minut později se
ve stejné situaci ocitl po Zelníčkově přesné přihrávce Vybíral,

položil si brankáře a střelou
k tyči vyvolal explozi radosti
v ochozech. Rozhodl tak zápas,
který se svou úrovní zařadil
ke špičce krajského přeboru.
FC Kyjov - FC Moravský
Krumlov 1:1 (0:0)
Branka MK: Procházka
Za stálého deště měli v první půli mírnou převahu hosté.
Kyjovského brankáře však příliš
neprověřili. Ve druhé půli otěže
zápasu převzali domácí. Do vedení šli ale v 61. minutě Krumlovští zásluhou Procházkovy
hlavičky. O tři minuty později
domácí vyrovnali střelou k tyči.
Do konce zápasu si obě mužstva
vypracovala ještě po jedné velké
příležitosti. Kyjovští trefili tyč
a Zelníček v poslední minutě ve
skluzu mířil vedle.
FC Slovan Rosice - FC
Moravský Krumlov 5:2 (2:2)
Branky MK:
Zelníček, Procházka

Ve střelecký koncert rosického
Petra Malaty se proměnil zápas
krumlovských fotbalistů s lídrem tabulky. Hned v úvodu byl
Malata faulován ve vápně a sám
penaltu proměnil. Poté se taktovky chopili hosté a po zásluze
skóre otočili. Nejprve ve 20.
minutě Zelníček hlavou srovnal.
O čtvrt hodiny později se mezi
nohy brankáře trefil Procházka a
Krumlov vedl. Dvě minuty před
přestávkou ale Rosičtí po trest������������������
ném kopu štastně srovnali.
Ve druhé půli už byli jasně
lepší. Hned po přestávce se
ujali vedení. V 61. minutě byl
k03_000633_09_66x95_cmyk.indd 1
29.1.2009
po druhé žluté kartě vyloučen
Zelníček. Za pět minut ho následoval domácí Pšikal. Hosté ve
druhé půli branku soupeřů přiliš
neohrozili. Naopak do konce
zápasu se ještě dvakrát trefil domácí kanonýr Malata. Nejprve
nádhernou ranou ze 30 metrů a
poté po samostatném úniku.

Krajský přebor v kopané
neděle 17.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Velká /Veličkou
středa 20.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - FC Sparta Brno
neděle 31.5. v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Baník Ratíškovice
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info
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