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Zůstane trať zachována?
V době, kdy jsou rušeny celé úseky potřebných železničních tratí z nedostatku financí, je provozována luxusním způsobem vlaková doprava
z Ivančic do Oslavan. Proč luxusním? Až na řídké výjimky cestují tímto
vlakem, který má dva osobní vozy, jeden nebo dva cestující. Vzhledem
k tomu, že tato doprava je součásti Integrovaného dopravního systému,
zeptali jsme se jeho provozovatele, kterým je Krajský úřad JMK.
Krajský radní Zdeněk Pavlík na náš dotaz ochotně odpověděl: „Jihomoravský kraj od svého vzniku věnuje rozvoji veřejné dopravy na
svém území velkou pozornost, změny v dopravní infrastruktuře se snaží
realizovat na základě schválených koncepčních materiálů. Jedním z důležitých dokumentů je Generel dopravy JM kraje z roku 2006, který
o trati 244, úseku Oslavany - Ivančice, uvádí to, že trať bude výhledově
zrušena, případně zachována pro účely nákladní dopravy. Odbor dopravy JmK společně se společností KORDIS JMK připravoval postupné
omezení vlakové dopravy v tomto úseku. K nezanedbatelné redukci
došlo již zavedením platného jízdního řádu 2009/2010. Kraj vážně zvažuje výrazné omezení provozu na této trati od 12. 12. 2010. Petr Sláma

JÍZDENKY
DO EVROPY
TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

Zámek čeká na opravy
/Miroslav/ Město před časem
oslovilo veřejnost s prosbou o
poskytnutí dobových fotografií,
kreseb a jiných materiálů, jež by
mohly pomoci architektu Frankovi, který byl zastupitelstvem
vybrán jako nejvhodnější partner
pro město, při přípravě projektové
dokumentace pro opravy miroslavského zámku. U architekta se
sešla desítka materiálů, které by
mohly být pro přípravu využity.
„V současné době se dokončuji
návrhy smluv, a pokud půjde vše
dobře, budou návrhy předloženy
ke schválení na poslední předprázdninové schůzi zastupitelstva.
Tento bod je zařazován na každé
schůzi rady. Možná si veřejnost
myslí, že to trvá příliš dlouho, ale
my tuto záležitost bereme jako
obrovský závazek a odpovědnost.

Smlouvy musí být vypracovány
do posledního detailu. Příkladů,
kdy takováto akce nedopadla
dobře, je v okolí mnoho. Tím příkladem, kde se to naopak povedlo
dokonale, jsou Letovice, kde
jsme se byli podívat. Z ruiny zde
vznikla největší ozdoba města,
která vloni získala také titul Nejlépe opravená památka,“ uvedl
místostarosta Roman Volf.
Město za poslední roky
investovalo nemalé finanční
prostředky do oprav a sanací
zámeckého areálu. Z části bylo
opraveno jihovýchodní křídlo,
fresky, vstupní dveře, střecha.
Objekt ale potřebuje desítky milionů korun, které město nemělo
a nemá. Spoléhat se na peníze
z Evropské unie nelze. „Pro podporu EU by se muselo jednat o
projekt nadnárodního významu
typu vysoká škola, výzkumný
ústav a podobně. Oprava miroslavského zámku by byl i dle
členů Evropského parlamentu,
se kterými jsem osobně mluvil,
regionální projekt za nadnárodní
peníze a to nikdo nepodpoří,“
dodal Roman Volf.
Při nedávno provedeném
průzkumu omítek byla objevena
sgrafita, jejichž opravy zcela
jistě promluví do celkové ceny
oprav omítek. Součástí oprav
jsou dle již téměř rok připravované smlouvy zásadní kroky:
nová střecha, fasáda, statické
zabezpečení, odvodnění a výměna oken. S tím, že termínem
pro realizaci je rok 2014. Termín
je však především pro zajištění
nové fasády nereálný. proto je
v plánu realizace jedné vzorové
stěny. Vše je ale zatím ve fázi
návrhů a příprav pro jednání
zastupitelstva.
/mape/

foto: archiv redakce

TESCO Ivančice
- souhlas města odložen
/Ivančice/
Zastupitelstvo
města Ivančice jednalo o souhlasu s územním rozhodnutím
o umístění hypermarketu Tesco
v lokalitě Boží Hora. V průběhu
jednání bylo potvrzeno, že se
veškeré pozemky podařilo vykoupit a tak je možné začít stavět.
Je vyřešeno i dopravní napojení.
Původní komunikace města bude
vykoupena a firma zajistí vjezd
na Staré sídliště přes kruhový
objezd. Projekt marketu neobsahuje pouze nákupní objekt, ale i

parkoviště, obslužné komunikace
a přípojky inženýrských sítí.
V diskuzi namítl zastupitel
Radoslav Skála, že celková zastavěná plocha je 5 240 m2, přitom
nemá-li obec územní plán, je
možná zástavba občanskou vybaveností pouze do 5 tis. m2. Ing.
Coufal, vedoucí úřadu územního
plánování, tuto informaci potvrdil.
Vzhledem k tomuto faktu navrhl
starosta MUDr. Vojtěch Adam věc
odložit. Pro bylo všech čtrnáct přítomných zastupitelů. Petr Sláma

/Kraj/ Rada JM kraje na
své schůzi 13. května schválila
vybavení výjezdových vozidel
Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje navigací
GPS za 1,503 milionu korun.
„Předpokládané náklady, které na jedno vozidlo činí 23 tisíc

korun, umožní zkrátit dojezdové
časy o tři až sedm minut a výrazně přitom odlehčí radioprovoz mezi krajským operačním
střediskem a zásahovými vozidly,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání rady její člen
Oldřich Ryšavý.
/abé/

Koupí navigace pro sanitky
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Nezaměstnanost klesla

Slovo úvodem

DOBA LEDOVÁ
Podle c�hodných klimatologů k nám přišla opět doba ledová.
Žádné jaro, žádný podzim, ale dlouhá zima a krátké tropické léto.
Dovolte mi v této souvislos� připomenout, že opro� té minulé, která
tady byla v pravěku, tu máme i několik pozi�vních změn, zejména
v oblas� poštovního doručování.
Vážení přátelé, zajisté jste si všimli, že opro� pravěku je zde velký
pokrok ve psaní dopisů. Již nemusíte dopis tchýni „posunčinou“
přehrát doručovateli. Ten ho stejně celý překrou�l a ta milá dáma
přifrčela na celý rok, místo toho, aby zůstala doma, jak jste jí
původně psali. A to neprobírám doby, kdy nějaký šílenec v rámci
pokroku přišel na to, že se dopisy dají psát na kamenné desky. Dva
doručovatelé měli co dělat, aby odnesli drobný vzkaz manželce,
že zůstáváte u jiného ohně, protože váš soused přes jeskyní zjis�l,
že z těch dobrých černých bobulí je skvělý kvašený nápoj. Tento
případ se stal někde na Moravě. Dopis byl doručen až po třech
týdnech. Experiment mohl zdárně pokračovat bez rušivých zásahů,
a tak vzniklo první víno. Pravěká pošta tak svou rychlos� doručování
napomohla vzniku našeho národního vinohradnictví.
Pošťáci konečně odbourali i neblahý zvyk potvrzovaní doporučených dopisů kyjem. Pro ty, kteří tento systém nepamatují, ho rád
připomenu. Když chtěl klient potvrzení, že odeslal dopis, dostal ránu
poštovním kyjem do hlavy. Boule na čele mu byla potvrzením, že
dopis skutečně odeslal, a nikdo mu ho nemohl zapřít. Tyto boule
byly ve velké vážnos�, zejména na státních úřadech. Velký pokrok je
i v doručování zásilek. Dnes již pošta nepoužívá dinosaurů, ale aut.
Kde jsou ty doby, kdy se řidič vyškrábal na naloženého dinosaura a
vyjel na objížďku. Takový rozvoz pošty mohl trvat i celý rok. Tehdy
byl řidič velkým pánem. Poštmistr mu musel poskytnout jeskyni,
kožešiny i stravu na celé tři dny, aby si patřičně odpočal. Z této doby
se datují i pokusy zapřáhnout za sebou několik dinosaurů, které
řídil jeden prapošťák. A tak vznikl základ vlakové poštovní dopravy.
Kam se hrabe nějaký vynálezce koněspřežky nebo parní lokomo�vy
na pošťáky. Ti vlak používali už v pravěku.
Lépe jsou na tom i poštovní doručovatelky. Dnes se na ně vyří�
pouze hodný pes nebo jeho zuřivý majitel, ale považte, jak to
vypadalo v době ledové. To se z jeskyně vyří�l tygr šavlozubý nebo
v horším případě rozmazlený mamut, který si chtěl hrát. Úrazy
sežráním nebo rozdupáním byly na denním pořádku.
Milou změnou je i používání peněz jako pro�hodnoty za
poskytnuté služby. Odpadlo tak zdlouhavé domlouvání a handrkování
o svazky kožešin, které měli být poskytnuty za odeslaný dopis, nebo
jako platba za oheň, který přišel na dobírku.
Petr Sláma

/Ivančicko/ V Ivančickém mikroregionu konečně začaly klesat
počty nezaměstnaných. Zatím co
v měsících únoru a březnu to bylo
12,7 % a 12,4 %, v dubnu klesla
míra nezaměstnanosti na 11,7 %.

Z 11.069 ekonomicky aktivních
obyvatel jich bylo v tomto měsíci
1.318 registrováno na úřadu práce.
I tak patří stále tento mikroregion
k nejvíce postiženým v okrese
Brno-venkov.
Petr Sláma

/Ivančice/ Místostarosta Mgr.
Pavel Dočkal seznámil na veřejném zasedání zastupitele a ivančické občany s vývojem situace
kolem známé ivančické dominanty, Besedního domu. Sdělil
zastupitelům, že v současné době
je v platnosti dohoda o ukončení
nájemního vztahu s Templářskou
společností, s. r. o.
Problémem je, že provoz Besedního domu je tak náročný, že
bude velmi obtížné najít dalšího
provozovatele. Do budovy Be-

sedního domu je třeba investovat
několik milionů korun. Současný
finanční stav městské pokladny a
technický stav hotelu nedovoluje
městu, aby tuto budovu provozovalo samo. Ing. Moravec poukázal na to, že Besední dům je symbolem Ivančic, a proto je zásadně
proti prodeji budovy. Mgr. Dočkal
také doplnil, že rozhodně nemá
zájem Besední dům prodat, ale
v současné době se tato možnost
jeví jako jedna z mála schůdných
možností.
Petr Sláma

Besední dům, a co dál?

Rezerva bude použita

/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla na svém zasedání doporučit zastupitelstvu
města použití rozpočtové rezervy uvedené ve výdajové části
rozpočtového výhledu města
Oslavany na rok 2011-2013. V
roce 2011 do výše 800 tis. Kč a

v roce 2012 do výše 1.800 000
korun. Tyto peníze půjdou na
úhradu příspěvku města Oslavany na financování investiční
akce dobrovolného svazku obcí
Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice Projekt Nové Mlýny.
Petr Sláma

Miliony do nemocnice
/Kraj, Ivančice/ Rada JMK
na svém zasedání schválila pro
Nemocnici Ivančice dodatek
investičního záměru „Přemístění
nemocniční lékárny“. Celkové
náklady pro tuto investici se
zvýší o 6,99 mil. korun na 17,27
milionů korun. Změny souvisejí
s rozšířením původního záměru
v souvislosti s detailnější analýzou skutečných potřeb a v ná-

vaznosti na to vypracováním konkrétní projektové dokumentace
ke stavebnímu řízení).
Rada také schválila investiční
záměr „Obměna a rozšíření stávajícího endoskopického vybavení pro gastroskopii“. Dosavadní
z důvodu opotřebení již nevyhovuje. Předpokládané náklady ve
výši 1 mil. korun budou hrazeny
z investičního fondu nemocnice.

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele(ky) PO města - Městského kulturního
střediska Moravský Krumlov
Předpoklady: • občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt
v ČR • způsobilost k právním úkonům • bezúhonnost • minimálně
střední vzdělání s maturitou • znalost z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů • praxe v kulturních zařízení výhodou.
Druh práce: • koordinace činnosti a řízení útvarů příspěvkové organizace
města zaměřené na kulturu • koordinace a usměrňování pracovněprávních
vztahů v rámci příspěvkové organizace, včetně odměňování • komplexní
zajišťování správy svěřeného majetku města a jeho hospodárné užívání,
včetně aktivního vyhledávání jeho komerčního využití • odměňování podle
zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb.
Součástí přihlášky je Váš návrh jednoduchého projektu činnosti
MěKS. Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce, další
požadavky na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou
uvedeny na webové stránce www.mkrumlov.cz , MěÚ - volná pracovní
místa. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2010.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad
Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov.
Obálku označte v levém horním rohu „Ředitel MěKS“.

Domov pro padesát seniorů
/Miroslav/ Česká populace stárne! S touto informací musí počítat
také zřizovatelé Domů s pečovatelskou službou a Domů pro seniory.
V rámci Jihomoravského kraje se bude stavět či dostavovat sedm takovýchto objektů. Jedním z měst, kde bude za peníze krajského úřadu
výstavba Domu pro seniory realizována, je také Miroslav.
„Jsme velmi rádi, že se do Miroslavi podařilo získat výstavbu tohoto
zařízení, která bude stát v bývalé školní zahradě. Zastupitelstvo města
proto odsouhlasilo převod pozemku na Jihomoravský kraj a v územním plánu je se stavbou počítáno. Na výstavbu je vyčleněno zhruba 0,8
hektaru. Dům bude mít kapacitu 50 klientů, v jedno a dvou lůžkových
pokojích s dvacetičtyřhodinovou službou, s vlastním stravovacím zařízením a vlastní prádelnou. Pozitivní také je, že zde vznikne 25 nových
pracovních míst,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
Umístění domu pro seniory bylo vybráno na základě požadavků
kraje, který trval na klidném místu, a zároveň blízkém centra. Důležité
pro realizaci projektu je zapojení mobilních seniorů do života ve městě. Tytam jsou naštěstí doby, kdy se domovy pro důchodce budovaly
za obcí, v areálech starých zámků a zemědělských statků.
„Minulý týden proběhlo další jednání se zástupci kraje, probíhají přípravy, bude se zpracovávat studie a projektová dokumentace a výběr
dodavatele. Stavět by se mělo začít na jaře příštího roku a otevření na
jaře 2012. S tím, že investice je realizována z peněz Evropské investiční banky, z půjčky, kterou si za tímto účelem vzal Jihomoravský kraj.
Město na projekt bezplatně poskytlo pozemky“, dodal Volf.
/mape/

POSLEDNÍ ŠANCE

Žaluzie Koblížek
Nabízíme:

zahradní
architektura

systém
KB BLOK

-20%

zahradní
nábytek
z masivu

• široký sortiment stavebních materiálů,
betonové dlažby
• nářadí pro řemeslníky, ochranné
pomůcky, spojovací materiál
• plovoucí podlahy, lišty, OSB desky
• okapy, pletivo, stavební kozy, plech. dveře
• štěrky, písky, oblázky
• rozvoz materiálu včetně skládání
hydraulickou rukou
• plastová okna, venkovní a vnitřní
parapety skladem
• zaměřování oken, poradenství
a cenové nabídky
Rádi Vás obsloužíme na naší prodejně
Krumlovská 12, Ivančice
každý všední den od 7 do 17 hodin
v sobotu od 7 do 14 hodin

tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ZAHRÁDKÁŘSKÉ
POTŘEBY

křovinořezy
vyžínače
traktory
travní sekačky
lehátka
houpačky
slunečníky
lavičky

Do konce
KVĚTNA

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

AUTOSKLA

smluvní partner

SLEVY na zahradní hadice,
vodní program a bazenovou chemii
Rádi Vás obsloužíme na naší prodejně
každý všední den od 7 do 17 hod
v sobotu od 7 do 14 hod

tel.: 546 434 512
AKCE: KE KAŽDÉMU ČELNÍMU SKLU
AUTOKOSMETIKA V HODNOTĚ 300,� Kč !!!

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA
POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU

tel.: 515 333 121, 515 334 276

Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91 Ivančice
e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz
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§ Advokátní poradna Miroslavští bez koupaliště
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat při rozvodu, kde
není možnost se odstěhovat na stanovenou délku šesti měsíců, aby
bylo jasné, že nesdílíme společnou domácnost? S manželem si nerozumíme již delší dobu, máme spolu jedno dítě (3 roky). Já sama
mám ještě z předchozího manželství dvě děti, současný manžel si je
neosvojil. Nemám však možnost se ze společné domácnosti odstěhovat, i když si zadávám inzeráty na podnájem. Zatím se mi nikdo
neozval a takto to trvá už více než rok. Začínám ztrácet naději, že by
byla možnost se někam odstěhovat. Proto se ptám, jestli je možné se
rozvést i bez odstěhování od současného manžela. Dům je jeho, získal
ho darovací smlouvou. Předem děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že rozvod manželství je možný i bez Vašeho odstěhování od současného manžela. Lhůta šest měsíců, kterou ve
svém dotazu uvádíte, není nezbytnou lhůtou k tomu, abyste se mohla
rozvést. Tato lhůta je ze zákona daná pouze pro splnění podmínek k tzv.
smluvenému nebo nespornému rozvodu dle § 24 a zákona o rodině.
Návrh na rozvod (tzv. klasický) dle § 24 zákona o rodině však můžete
podat kdykoliv, podmínkou je pouze to, že manželství je tak hluboce
a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití.
Soud při rozvodu dle § 24 zákona o rodině musí také zkoumat příčiny
rozvratu manželství. Pokud se však oba manželé dohodnou na podmínkách rozvodu manželství a splní podmínky dané § 24a zákona o rodině,
soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. Jednou z podmínek dle § 24 a zákona o rodině je i doba šesti měsíců, kdy
spolu manželé nežijí, a to ve smyslu, že nevedou společnou domácnost,
nemají společný rozpočet, nehradí společně své náklady na živobytí.
Tato podmínka může být splněna, i když manželé žijí v jednom domě,
protože i v tomto jednom domě mohou bydlet odděleně (např. každý
užívat jinou místnost) a každý může mít své finanční prostředky. Tím de
facto nevedete společnou domácnost ve smyslu § 115 obč. zákoníku.

Uctili památku obětí
/Miroslav/ V pátek 7. května uctili členové rady památku obětí
1. a 2. světové války v Miroslavi a Kašenci položením kytic. Od 18.00
hodin následovalo vzpomínkové shromáždění u památníku „Letkyně“
před kulturním domem. Akce se zúčastnili veteráni II. světové války
p. Bohumil Směšný, p. Jozef Citterberg, p. Slávko Dejdar, Alexej Kolmakov, tajemník generálního konzulátu Ruské federace v Brně, Mjr.
Ing. Radomír Kinc z Krajského vojenského velitelství Brno, miroslavský farář Mgr. Pavel Merta a několik desítek hostů.
„V neděli 9. května byla v katolickém kostele sloužena mše svatá za
oběti válečných konfliktů, při níž bylo také vzpomenuto na miroslavské občany, kteří zahynuli při strašném bombardování města 7. května
1945,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
V úterý 11. května se konala na Generálním konzulátu Ruské federace v Brně slavnost u příležitosti státního svátku Dne vítězství. Součástí
oslav bylo také předání vyznamenání. Pocty udělené ruským prezidentem Medveděvem obdrželi váleční veteráni. Mnohaleté úsilí miroslavského občana Jana Mahra, který mravenčí prací ve vojenských
archivech objasňuje totožnost zahynulých válečných letců, ocenil
vyznamenáním generální konzul Valery Dergačev.
/abé/

Dar oslavanským dětem
/Oslavany/ To, že děti jsou
náš největší poklad, si uvědomují i naši krajští radní. Proto
se rozhodli uvolnit peněžní
částku ve výši 100.000 korun
ve prospěch nejmenších oslavanských obyvatel.

O dotaci požádala Krajský
úřad Jihomoravského kraje samotná mateřská škola prostřednictvím oslavanské zastupitelky
Ing. Naděždy Špiříkové. Peníze
budou využity na vybavení hřiště
u mateřské školky.
Petr Sláma

pátek 22. října od 18.00 hod.
na BVV Brno

ELÁN V BRNĚ
TOUR 2010
Lístky v CA TMK travel
Moravský Krumlov
Knížecí dům - 1. patro

/Miroslav/ Před jedenácti lety,
kdy bylo koupaliště v dezolátním
stavu, začali radní i veřejnost
s jeho obnovou. Problém nedostatku vody a původního propojení s drůbežárnou byl vyřešen
novou přípojkou vody. Opravilo
se filtrační zařízení, kabiny, přestěhoval se minigolf.
Miroslavská plovárna z roku
1929 byla známá chladnější vodou, protože bazén nemá izolační
vlastnosti moderních nádrží.
„Sice jsme nemohli konkurovat
moderním aquaparkům, ale snažili jsme se už pro tu atmosféru plovárny 30. let provoz udržet. Zlom
nastal předloni a vloni, kdy se
areál stal cílem nájezdu vandalů.

V Rajhradě jsou k vidění
středověké rukopisy
/Rajhrad/ Ve středu 19. května
byla v Rajhradě zahájena výstava
Rukopisy královny Rejčky. V následujících deseti dnech mají návštěvníci památníku jedinečnou
příležitost zhlédnout tři originály
rukopisů ze 14. století, které nechala zhotovit královna Alžběta
Rejčka, manželka českých králů
Václava II. a Rudolfa I. Habsburského. Z původní kolekce osmi
rukopisů jsou v současné době
dva majetkem Benediktinského opatství Rajhrad, ve správě
Muzea Brněnska, Památníku
písemnictví na Moravě, a jeden
vlastní Moravský zemský archiv
v Brně. Ač je od sebe nedělí velká vzdálenost, takto pohromadě
se setkávají poprvé po několika
desetiletích. Zbývajících pět
rukopisů je uloženo v Rakouské
národní knihovně.

Návštěvníci si budou moci zalistovat v maketě antifonáře Alžběty
Rejčky z roku 1317, která byla
pořízena z finančních prostředků
Jihomoravského kraje, a prohlédnout si virtuální druhý rajhradský
rukopis, stejně jako vybrané části
vídeňských rukopisů. Výstavou
Rukopisy královny Rejčky vyvrcholil pětiletý výstavní cyklus
věnovaný rukopisům a starým
tiskům, které památník každoročně zpřístupňoval návštěvníkům.
Tentokrát jsou navíc památky
středověkého písemnictví poprvé
prezentovány také z hlediska
jejich významu historického,
uměleckého a muzikologického.
Výstava se v Památníku koná
pouze do 30. května, zájemci o
jedinečný soubor středověkých
rukopisů by tedy určitě neměli
návštěvu výstavy odkládat. /abé/

/Vysočina/
Do
letošního
ročníku krajského kola soutěže
Vesnice roku se přihlásilo celkem
35 obcí. Desetičlenná hodnotící
komise navštíví tento týden první
obce na Třebíčsku a Žďársku.
„Nejvíce obcí se přihlásilo z
Třebíčska,“ uvedl Martin Hyský,
radní kraje Vysočina pro oblast

regionálního rozvoje.
Vítězem krajského kola soutěže
Vesnice roku se loni stala obec
Hluboké (okres Třebíč). Krajský
vítěz soutěže získává také cenu
Zastupitelstva kraje Vysočina s
názvem Vesnice Vysočiny. Titul je
spojen s krajskou finanční odměnou ve výši 100 tisic korun. /abé/

Na Vysočině obce bojují
„
o titul „Vesnice roku

Salon IDEÁL, nám T.G.M. 49
Moravský Krumlov
PEDIKÚRA,
MANIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ,
POTAŽENÍ
PŘÍRODNÍCH
NEHTŮ GELEM
Ivana Macků
tel.: 733 328 803

KOSMETIKA,
PERMANENTNÍ
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
DEPILACE, ÚPRAVA
A BARVENÍ ŘAS
A OBOČÍ, atd.
Monika Škrdlíková
tel.: 608 632 433

OSLAVANY

Strojírenská výrobní společnost zabývající
se tvářením za studena a kovoobráběním
přijme do pracovního poměru:

» procesního inženýra
» strojního mechanika
» pracovníky do výroby
Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.
Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

Byla naprosto zničena rozvodná
síť, šatny. Když se v bazénu objevil vyjetý olej, už jsme neměli
sílu objekt dále provozovat. Takže v současné době je koupaliště
mimo provoz a hledáme možnost,
jak získat finanční prostředky
mimo pokladnu města,“ uvedl
místostarosta Roman Volf.
Miroslavští radní se zkoušeli
poohlédnout po dotacích. Ale
vzhledem k tomu, že i přes trvalou ztrátovost takového zařízení
se jedná o komerční projekt, byla
by podpora možná jen do výše
40 % uznatelných nákladů. Což
by pro miroslavskou pokladnu
znamenalo zatížení okolo dvaceti
milionů korun.
/mape/

nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Po loňském úspěchu stáže Jaderná maturita v JE Dukovany se Dukovanští letos rozhodli uspořádat dvě kola této speciální akce pro středoškolské studenty. Z 15 středních škol v regionu JE Dukovany bylo
na stáž pozváno 90 technicky nadaných studentů.
V prvním kole, které proběhlo 14. až 16. dubna, bylo 46 účastníků z oblasti Brna a okolí, Ivančic, Moravského Krumlova a Třebíče.
Studenti mají za sebou prezentace o fungování jaderné elektrárny,
prohlídku areálu i návštěvu simulátoru blokové dozorny. Jejich stáž
doprovázelo několik zaměstnanců Skupiny ČEZ a studenti rozhodně
nešetřili otázkami a zvídavostí. A proč se stáž jmenuje Jaderná maturita? Poslední den akce všichni studenti píší vědomostní test, který prověří znalosti z jaderné energetiky a zvolí toho nejlepšího z nich - Krále
Jaderné maturity. Cílem stáže není jen středoškoláky seznámit s provozem jaderné elektrárny, ale s těmi studenty, kteří mají opravdový zájem, navázat do budoucna spolupráci. A to nejen ve formě stáží, praxí,
spolupráce na odborných studentských projektech, ale také ve formě
stipendia. Nadaní mladí technici mají šanci, a jak jsem v této rubrice již
několikrát zmiňoval, jaderných odborníků nikdy nebylo dost. A dnes to
platí dvojnásobně. Proto OBK drží těmto aktivitám elektrárny palce.
Druhý blok elektrárny je po odstávce opět v provozu a na plném
výkonu. Druhá letošní odstávka trvala 21,2 dne a stala se tak historicky
nejkratší odstávkou za 25 let provozu elektrárny. Turboalternátor TG22
byl přifázován 9. 5. 2010 v 03.11 hod. a TG21 ve 04.36 hod. téhož dne.
Bezpečnostní rada kraje Vysočina zasedala 14. 5. 2010 na Jaderné
elektrárně Dukovany. Její členové si prohlédli plnorozsahový trenažer, místnost, kde pracuje havarijní štáb, strojovnu 1. bloku a sklad
použitého paliva. Na toto jednání jsem byl pozván a využil jsem této
příležitosti, abych členy rady seznámil s historií, úkoly a činností OBK.
Příležitostí pro zviditelnění důležité práce komise na tak vysoké úrovni
není mnoho.
16. 5. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Vrtulník záchranářů v akci
V úterý 11. května 2010 proběhl v Ivančicích praktický výcvik na
hašení s pomocí vrtulníku v těžko přístupném terénu. Vrtulník Bell 412
Hp je určen pro potřeby Integrovaného záchranného systému JM kraje.
Cvičení se zúčastilo 55 příslušníků HZS a členů JSDHO (jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí). Zúčastnily se jednotky z požárních
stanic Ivančic, Rosic, Pohořelic, Moravského Krumlova, jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Němčic a Zastávky.
Nácvik spočíval v koordinaci mezi posádkou vrtulníku a zasahující
jednotkou hasičů. Jejich úkolem bylo plnit závěsný hasicí vak vodou
z přistavené cisterny. Bambi vak pojme až 800 litrů vody. Napuštění
probíhalo pod vrtulníkem a prováděli jej vždy 4 zasahující hasiči a 1
strojník obsluhující CAS (cisternovou automobilovou stříkačku). Posádka vrtulníku předvedla profesionální zvládání těchto akcí a příslušníci hasičů se tak mohli zdokonalit v tomto druhu hašení požárů. Sami
přiznávají, že naplnění vaku v podmínkách pod vrtulníkem vyžaduje
pořádnou sílu, velmi dobrou koordinaci a v případě špatné meteorologické situace (za deště, ve větru atd.) i velkou odvahu.
Vrtulníky jsou běžně a úspěšně využívány k záchraně osob v celé
řadě zemí. Záchrana osob se jejich použitím stala efektivnější, rychlejší
a ve své podstatě bezpečnější pro zasahující hasiče. Vrtulníky, a tedy
i letečtí záchranáři mohou za určitých podmínek zasahovat ve dne,
v noci i během nepříznivých meteorologických podmínek. Pokud naše
jednotky HZS a JSDH nebudou situaci, v těžko přístupných místech,
zvládat běžnými dostupnými prostředky, je zde ještě možnost povolat
vrtulník Bell 412 Hp, který je dislokován na letecké základně Policie
ČR letecké služby v Brně v Tuřanech.
/zdroj: Ivančický e-portál/

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656
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Grunt se musí předat
bez dluhů, říká Husák
Český stát má největší dluhy v historii a poli�ci o tom před volbami
neradi mluví. Museli by to�ž zároveň vysvětlit, jak budou škrtat výdaje
ze státní kasy a případně zvyšovat daně. Existuje však několik výjimek
a na jižní Moravě mezi ně patří Jan Husák, který kandiduje z druhého
místa za stranu TOP 09. „Musíme se vrá�t se k přirozenému hospodaření,“ shrnuje svůj recept na zlepšení ekonomické situace Husák, který
byl deset let starostou obce Těšany.
Dá se podle Vás zkušenost ze starostování na moravské vesnici
použít i v parlamentu?
Po více jak dese� letech působení jako starosta jsem měl možnost rok působit v poslanecké sněmovně. Víc než kterákoliv jiná ins�tuce potřebuje parlament obohacení lidmi, kteří mají prak�ckou
zkušenost z komunální poli�ky a při svém rozhodování používají
prostý selský rozum. Na vlastní kůži vím, že starostování obnáší
mimo jiné i odolnost řešit složité a konfliktní situace. Zkušenost
každodenní odpovědnos� za jednotlivá rozhodnu�, která jsou obratem pod drobnohledem obyvatel obce, v níž člověk žije, je velmi
dobrou průpravou, kterou můžu každému kandidátovi na poslance
vřele doporučit.
Nemyslíte, že je pro Vás hendikepem, že jste z menší obce?
Na vesnici žiji prak�cky celý svůj život, i když jsem pracoval v Brně i
Praze. Na venkově se dá najít do dneška trochu jiný styl života než ve
velkých městech. Spousta lidí stále žije tradičním způsobem a uchovává
ty hodnoty, které považuji pro dobrý život za zásadní, jako jsou rodina,
péče o majetek, půdu, solidarita se slabými v rodině i nejbližším okolí,
starost o novou generaci a chápání práce jako naplnění lidského života.
A jen výjimečně se někdo hodně zadluží. Každý hospodář se snaží předat svůj grunt bez dluhů.
Myslíte, že hrozby o možném krachu českého hospodářství, které
denně slyšíme z médií, nejsou přehnané a že pokud by se nic nedělalo,
jsme opravdu na cestě, kterou míří například Řecko a další země?
Nic nedělat s vývojem státního dluhu by bylo tragické. Je sice pravdou, že absolutní výše našeho dluhu není drama�cká, ale drama�cký
je ten trend neustálého narůstání dluhu. Pokud nepřistoupíme k reformám a pokud si skutečně každý rok budeme půjčovat víc a víc na svůj
běžný provoz, konec ve stylu Řecka je nevyhnutelný.
Voliči ale chtějí většinou slyšet jen pozi�vní zprávy a před těmi
špatnými, byť jsou pravdivé, si uši zacpávají. Jak je chcete přesvědčit,
že začít šetřit musí i u sebe?
Ukazuje se, že stále více lidí bez rozdílu věku chápe téma financí
jako významné. Moudrý člověk se nenechá nachytat na sliby, že dostane několik stokorun nebo několik �sícovek korun navíc. Sliby jako
třinácté důchody jsou cestou do pekel. Navíc vím, že lidi nejsou hloupí
a minimálně tuší, že tu něco nehraje.
/komerční inzerce/
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ROZKVÉTÁME...
V pátek 14. května se po neuvěřitelném dvouměsíčním úsilí
a pracovním nasazení otevřely
nové prostory Rodinného centra
Měsíční Houpačka na Palackého
náměstí 27 v Ivančicích.
Slavnostnímu
přestřižení
pásky předcházelo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ a uvítací řeč
jedné ze zakladatelek RC Katky
Pokorné. Role tří, v tomto případě čtyř, sudiček přejících jen vše
dobré se zhostili starosta MUDr.
Vojtěch Adam, místostarosta
Mgr. Pavel Dočkal, radní JMK
PhDr. Jiří Altman a zakladatelka
a koordinátorka sítě Mateřských
center v ČR paní Ruth Kolínská.
Pak už natěšené děti, maminky
i pár tatínků nic nezastavilo.
V prvním patře na ně čekaly
nově zrekonstruované prostory
ještě vonící malířskými barvami.
Vše bylo zbudováno svépomocí členskými rodinami Houpačky,
za což si zaslouží neskonalý
obdiv. Poděkování rovněž patří
ivančické radnici, která prostory
k pronájmu poskytla na tři roky.
S rekonstrukcí pomohli: Alpha
group CZ Ivančice, Expolmont
Ivančice, Ekotex Ivančice, p.
Jiří Adam a další, za což jim patří
obrovské poděkování.
V prostorné, denním světlem
prostoupené, herně na přítomné čekaly stoly plné domácích

dobrot z rodinných kuchařek
členských maminek a babiček.
Víno, káva, čaj i voda se podávaly u TATA baru, kde bylo rovněž
možno zakoupit nějakou drobnost
z místní dílničky. V herně nechyběly hračky, kterých se děti mohly během dne do sytosti nabažit.
V protilehlé místnosti, tělocvičně, už na všechny kultury-chtivé čekalo divadelní vystoupení jednoho herce. Kdo se
nechal zlákat, rozhodně nelitoval!
Děti i dospělí se nechali strhnout
poutavým vyprávěním za doprovodu bubnu, který přehlušovaly
jen časté výbuchy smíchu.
Odpoledne zájemci mohli
„ochutnat“ muzikohrátky pro
děti pod vedením zkušené lektorky Katky Pokorné a poté následovaly výtvarné hříčky, které
má v Houpačce na starosti Jana
Aboulaiche. Tatínci, inspirování
hudebními výkony svých ratolestí, se nenechali zahanbit a chutě
se chopili bubnů a ostatních nástrojů, maminky je doprovodily
spontánním tancem v africkém
rytmu. Bylo pěkně veselo.
Den v nové Houpačce se pomalu dohoupal ke svému konci
a po několika týdenním únavném
maratonu a skvěle zvládnutém
dni „D“, se mohli odměnit i „houpačkoví“ večerním programem
jen pro členy.
/Loj/

Hasiči předvedli techniku
/Ivančice/ Hasičský záchranný sbor JM kraje, požární stanice Ivančice společně se Sborem Ivančických dobrovolných
hasičů připravily dne 9. května
všem ivančickým občanům pěkné nedělní odpoledně. Hasiči
zpřístupnili prostory požární
stanice při příležitosti svátku

svého patrona sv. Floriána.
Zájemci mohli obdivovat techniku určenou pro zásahy v krizových situacích. Dobrovolní
hasiči, zejména nejmladší členové tohoto sboru, zatím předvedli
občanům na Palackého náměstí
výsledky své zimní přípravy
v požárním sportu. Petr Sláma

HOSPODY A HOSPŮDKY
Dnes si o žádné hospůdce či restauraci nepovíme. Chci se spíše
věnovat některým připomínkám k této rubrice. Mnozí naše noviny obviňují, žee se jedná o placenou reklamu. Vážení přátelé, jste vedle jak
ta jedle. Neplatí nás žádný hostinský či restauratér. Popravdě řečeno,
neviděli jsme od nich ani půllitr piva. Účelem je seznámit naše čtenáře
s místy, kde mohou v klidu posedět, najíst se, případně si popovídat
s přáteli u dobře vychlazeného moku. Taky jsme tak trochu tajně doufali, že i vy, naši čtenáři, se rádi o taková místa podělíte.
Co se týče mojí osůbky, píši pouze o místech, na kterých jsem byl,
kde mi bylo dobře a které bych doporučil. Každé z nich má svoji neopakovatelnou atmosféru, svou zvláštnost, nebo něco, co stojí alespoň
za zmínku. Je mi také vytýkáno, že mluvím jen o pozitivních věcech
a nerad kritizuji. Rád se dívám pod pokličku a vím, že pořídit si hostinec, či restauraci vyžaduje velkou odvahu. Začnete v pondělí ráno a
skončíte v neděli pozdě večer. Je to velmi tvrdá práce, do které neustále
někdo mluví a kterou každý rád kritizuje. Hlavně ti, co o ní nic nevědí.
Podnikatel v tomto oboru se má co ohánět, aby se udržel. Tyto podniky
dnes živí celé rodiny. Kritizovat je velmi snadné, a kdo chce psa bít,
hůl si vždycky najde. Chybu najdete bez problémů i v tom nejlepším
podniku. Taky ho můžete zkoupat tak, že se do něj podívá už maximálně
Česká obchodní inspekce. O to mi nikdy nešlo. Spíš o drobnou podporu
podnikatelů v tomto oboru. Vždyť, co by byla naše Morava bez svých
tajemných sklípků, kouzelných hospůdek a rázných hostinských?
Vážení čtenáři, ještě vás chci touto cestou požádat o jednu věc.
Nové hospůdky poznávám sice velmi rád, ale má to i své následky.
Můj drahý praktický lékař už hledá ten největší bič a nejmenší dvůr,
aby mě zbavil mé počínající obezity. Proto pokud máte v okolí nějakou
tu hospůdku či restauraci, která vás někdy potěšila, nestyďte se a napište o ní. Jistě si to zaslouží.
Díky Petr Sláma

ERACO - 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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S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

PH
včetně D

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.

HOLÝ Jan AGROSERVIS

Vémyslice 275, 671 42
tel.: 515 323 451, mail: holyagro@seznam.cz
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Tři výročí Retexu
Retex, a. s. Moravský Krumlov (dříve Ivančice) mohl v květnu slavit tři význačná výročí.
K 1. květnu 1950 byly zřízeny
Trhárny, n. p. Ivančice - podnik
určený k „trhání hadrů a textilních odpadů všeho druhu, jejich
další technické a chemické zpracování, výroba průmyslové vaty
a vatelínu, výroba hadrových
leštících kotoučů všeho druhu,
nabývání a odbyt surovin a zboží
tohoto druhu“. Zadání bylo jasné,
ale proč Ivančice?
Tradice zpracování odpadů
v Ivančicích začala v Ivančicích
- Alexovicích u bývalé firmy Skene na přelomu 19. a 20. století,
kdy si firma zpracovávala odpady
pro vlastní použití. Po 1. sv. válce
byly v provozu dva trhací stroje
v bývalé elektrárně Panovských.
Ze zbytků uniforem a jiných odpadů vyráběly vycpávkovou vatu.
Daleko významnější bylo rozhodnutí na počátku 2. sv. války, kdy
došlo k řízení obchodu s odpady
a jejich maximálnímu využití.
Během války byla v pobočce
alexovické textilky v Ivančicích
zřízena moderní trhárna v bývalé
koželužně a ta se stala základem
pro národní podnik Trhárny.
Popisovat další složitý vývoj
by zabralo spoustu místa. Jen
připomenu, že při vzniku podniku bylo do Trháren začleněno
kolem 25 závodů, provozoven,
dílen různého vybavení a účelu.
Ke konci roku 1953 byl stav zaměstnanců 2 118. Docházelo ke
změnám výrobního programu,
organizace si vyžádala vybudování několika nákupních středisek v republice a dováželo se
cca 5.000 tun kvalitních odpadů,
převážně bílá pletenina a vojenské uniformy ze zahraničí. Dále
docházelo ke koncentraci výro-

by až nakonec zbylo 5 závodů,
u kterých bylo možné přikročit
k modernizaci výroby.
K 1. dubnu 1958 byl změněn
název podniku na lépe vyhovující
název Retex, vycházející z regenerace textilních surovin, a podnik
byl začleněn do VHJ Vlnařského
průmyslu se sídlem v Brně. Tato
organizace vydržela až do roku
1990. Potom došlo k několika
změnám, některé závody byly
vráceny v rámci restituce, jiné
byly prodány nebo pronajaty.
V Ivančicích došlo k největší
změně. Základní závod se k 1.
srpnu 1990 osamostatnil a začaly
zde samostatně hospodařit dvě
organizace pod názvem Ekotex
a Bruleko. V Ivančicích zbylo
pouze podnikové ředitelství a. s.
Retex, a i to bylo koncem roku
2002 přestěhováno do závodu
v Moravském Krumlově.
V Ivančicích tak zbyla pouze
zapomenutá neonová reklama na
budově dřívějšího podnikového
ředitelství a vzpomínky těch,
kteří zde pracovali.
Druhé výročí mohli slavit
v závodě Moravský Krumlov.
V roce 1960 převzal n. p. Retex
areál u nádraží. Dvě přízemní
budovy, kotelna, malá údržba,
dřevěná chata jako kancelář
byly původně určeny pro výrobu
oděvního průmyslu, aby se zvýšila zaměstnanost regionu. Ještě
před zahájením výroby, bylo vše
předáno n. p. Retex. Začala zde
jednoduchá výroba tříděním
odstřižků z konfekčních podniků
a čištěním bavlněných odpadů.
Postupně byla zahajována strojní výroba a závod se podstatně
rozšířil výstavbou nových výrobních hal, vybavených moderním
zařízením. V současné době se
závod výrazně podílí výrobou

Vlna agresivity ve volební
kampani (aneb kdo
probudil draka?)

netkaných textilií a dodávkami
pro automobilový průmysl
Třetí výročí patří do května
1970. Nevím, kolik pamětníků
si vzpomene na zahájení výroby
podlahové textilie pod názvem
Jekor. Vybudováním moderního
provozu a instalací strojního zařízení z Rakouska, Italie, Německé
spolkové republiky, doplněným
zařízením vlastní výroby, bylo
umožněno zahájení výroby velice
žádané textilie ve dvaceti barevných odstínech. Již v prvních roce
bylo dosaženo výroby jednoho
milionu metrů. Podstatná část
byla určena pro použití v tuzemsku, zbytek se s úspěchem vyvážel. Zatímco do podkladové vrstvy byly připraveny opracované
odpady syntetických vláken, do
lícní vrstvy bylo poprvé v republice použito polypropylenových
vláken z nově zahájené výroby
v ChZJD Bratislava. Provoz se
výrazně podílel na ověřování
plsticích jehel, které vyvinul n.
p. Igla, závod Valašské Klobouky, čímž odpadl dřívější dovoz

ze západních států v množství
několika milionů jehel ročně.
Syntetické pojivo bylo dováženo
z Německa. Pro vysoké požadavky trhu byla v roce 1973 dána do
provozu druhá linka. Po instalaci
vysekávacího stroje byla zahájena
výroba čtverců 40 x 40 cm, které
bylo možno barevně kombinovat.
Další krokem k rozšíření byla výroba barevně vzorovaných podlahových krytin. Škoda, že se tehdy
nemohla výroba dál rozvíjet, protože nadřízený orgán přednostně
investoval do výroby všívaných
koberců typu Kovral.
V krátkosti připomínáme tři
výročí. Šedesát roků činnosti
podniku je období přesahující
jednu pracovní generaci. Nevím,
zda ještě žijí pamětníci z období
založení podniku v roce 1950.
Všem pracovníkům, kteří se
přičinili prací o rozvoj Trháren i
Retexu, patří dík a těm, kteří již
nežijí, vzpomínka. Do dalších let
přejeme, aby se Retex, a. s. dále
rozvíjel i když již v Ivančicích
není. Jiří Široký, tel. 776 654 494

AUTOCENTRUM KRÁL
Dobelice 52 • tel.: 515 320 020 • 736 625 272

Více než před měsícem se komunisté obrátili na politické strany
s výzvou, aby odmítly násilné a konfrontační výstřelky na předvolebních mítincích. Žádná z nich však tehdy neuznala za potřebné na
to reagovat. Ani blednoucí vzpomínka na létající vejce a kameny
nepomohla. Teď, když na shromážděních začaly létat láhve s utopenci, padat rány pěstí a hořet propagační stánek, vystupuje kdekdo
a starostlivě se pohoršuje nad narůstající agresivitou útoků.
Také ve mně ta skutečnost vyvolává pobouření, ať už se jedná
o přímou akci nebo grafické vyvedení na bilbordech a transparentech. V čem asi spočívají kořeny takových nedemokratických způsobů politické diskuse? Budeme se zřejmě muset vrátit k prvním
fackám, které si uštědřili sami páni politici. Vzpomínáte? Začali
s tím tenkrát členové ČSSD Wagner a Grulich. Ještě slavnější byli
Rath a Macek. Rokovali na jevišti za účasti kamer. Následovalo
mnoho let nekonečných urážek, kterými se častovali ctihodní poslanci i senátoři. Jen namátkou uvedu nejslavnější hvězdy politického šoubyznysu, jakými byli: Topolánek, Nečas, Langer, Tlustý
za ODS, Rath, Paroubek, Zaorálek za ČSSD, přímo virtuosně
vládl uštěpačným jazykem Kalousek, tehdy za KDU ČSL, nyní
za TOP 09, za Zelené se vyznamenali Bursík, Jackques a Štětina
a nejtragičtěji vyznívaly nenávistně hysterické výstupy Mejstříka
za Děkujeme, odejděte.
Prostý lid se rychle od svých vzorů učí, obzvlášť ten, který je
způsobilý uchýlit se k fanatismu. Jde obvykle o skupinu občanů
povahově slabých a pak taky těch nejlépe ovlivnitelných - nezralých
mladíků a slečen. To by se ještě dalo nějak pochopit. Ale když se
v předvolebním čase se svým dílkem vytasí rádoby nositelé kultury
jako režisér Zelenka s hereckými hvězdičkami Issovou a Mádlem, je
to na pováženou. U soudných lidí si svým počinem zadělali na nesmrtelnou ostudu v klipu: Přemluv bábu, přemluv dědu. Neomalenost,
vulgarita, až udivující hloupost, podněcování již tak dost rozbujelého
mezigeneračního konfliktu, který se nějakou dobu nepříznivě projevuje urážkami i útoky proti starší generaci, by nás měly varovat.
Úcta, vděk, slušnost se vytrácí a nastupuje cynismus a sobectví.
Jak hluboko ještě musí upadnout politická a občanská kultura,
než se všichni vzpamatují? Kdo si to osobuje právo manipulovat
s mládeží, nemající zkušenosti k prosazení svých skutečných
zájmů? Půjde ještě vůbec zastavit nástup toho, co ve společnosti
podněcuje agresi u jinak slabých, případně nesebevědomých lidí,
kteří zato v momentě dokážou vytvořit neuvažující stádo, hnané
jen myšlenkou na pomstu za svou bezvýznamnost? Ten, kdo spustil
tuto formu agresivní komunikace, probudil draka a bude zodpovědný i za následky, které mohou mít nedozírné konce.
Ing. Augustin Forman, kandidát KSČM do PS PČR za JM kraj

Otevřeno: po-pá 9:00-18:00, so 10:00-13:00
e-mail: prodej@piras.cz • www.car4me.cz

Citroën C4 2.0 VTR Pack
skvělý tech. stav, bohatá výbava
tach. 79 000 km, STK 05/2012
rok v. 2005, cena 215 000 Kč

Citroën Xsara 1.6i 16V
dobrý tech. Stav
tach. 143 000 km, STK 05/2012
rok v. 2001, cena 59 000 Kč

Citroën Xsara Picasso 1.6i
sevisní knížka, bohatá výbava
tach. 136 000 km, STK 05/2012
rok v. 2001, cena 97 500 Kč

Fiat Punto 55 SE
nízké provozní náklady
tach. 159 000 km, STK 05/2012
rok v. 1998, cena 44 900 Kč

Fiat Ulysse 2.0 JTD
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 136 000 km, STK 02/2012
rok v. 2003, cena 166 600 Kč

Ford Fiesta 1.25i
central, klima, servo
tach. 158 000 km, STK 04/2012
rok v. 1999, cena 49 000 Kč

Ford Fiesta 1.4 CLX
servisní knížka, nehavarováno
tach. 69 000 km, STK 05/2012
rok v. 2004, cena 116 900 Kč

Ford Focus 1.8 TDdi Trend
bohatá výbava
tach. 145 000 km, STK 05/2012
rok v. 2002, cena 106 900 Kč

Ford Ka 1.3i servo,
klima, bez koroze
tach. 71 000 km, STK 05/2012
rok v. 1998, cena 38 900 Kč

Ford Mondeo 2.0 16 V Ohia
skvělý technický stav
tach. 221 000 km, STK 05/2012
rok v. 1997, cena 59 000 Kč

Honda Civic 1.5 VTEC LS
tuningová úprava
tach. 91 250 km, STK 01/2012
rok v. 2000, cena 96 500 Kč

Lancia Y 1.2i
klima, servo
tach. 118 000 km, STK 05/2012
rok v. 2003, cena 75 900 Kč

Mazda 323 1.8i GLX
klima, servo, bez koroze
tach. 148 500 km, STK 05/2012
rok v. 1995, cena 49 800 Kč

Mazda 6 2.0 MZR-CD TE Plus
servis. knížka, nadst. Výbava
tach. 228 000 km, STK 05/2012
rok v. 2003, cena 189 000 Kč

Mazda 6 2.0 MZR-CD Touring
pravidelný servis, bohatá výbava
tach. 228 000 km, STK 05/2012
rok v. 2005, cena 199 990 Kč

Mazda MX 3 1.6i 16V
central, servo
tach. 137 000 km, STK 12/2011
rok v. 1993, cena 31 000 Kč

Mazda MX 5 NISEKO
kůže, „17“ kola
tach. 20 000 km, STK 05/2012
rok v. 2009, cena 435 000 Kč

Mazda Premacy 2.0 DiTD
servisní knížka, nadst. výbava
tach. 209 000 km, STK 05/2012
rok v. 2002, cena 126 000 Kč

Mazda MPV 2.0 MZR-CD Touring
Sedmimístné
tach. 180 600 km, STK 12/2011
rok v. 2002, cena 175 000 Kč

Mercedes-Benz A 180 CDI
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 111 000 km, STK 03/2012
rok v. 2004, cena 234 900 Kč

Mercedes-Benz C 250 TD Esprit
central, klima
tach. 197 000 km, STK 04/2012
rok v. 1997, cena 64 900 Kč

Mitsubishi Space Star 1.6i
servisní knížka, automat
tach. 55 000 km, STK 05/2012
rok v. 2004, cena 145 000 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi SW
Premium, 2 ks, bohatá výbava
tach. 140 550 km, STK 04/2012
rok v. 2002, cena 139 990 Kč

Peugeot Partner 1.4i relax
klima,central, servo
tach. 118 000 km, STK 12/2011
rok v. 2000, cena 98 900 Kč

Renault Clio 1.2 RN
klima, servo, nehavarované
tach. 124 000 km, STK 03/2012
rok v. 2001, cena 77 700 Kč

Renault Clio 1.5 dCi Privileje
servisní knížka, nadst. výbava
tach. 38 800 km, STK 05/2012
rok v. 2007, cena 199 990 Kč

Saab 9-5 3.0t V6 Griffin
nadstandartní výbava, automat
tach. 156 000 km, STK 05/2012
rok v. 1998, cena 95 000 Kč

Škoda Fabia 1.9 SDI Komfort
servisní knížka, nehavarované
tach. 109 000 km, STK 05/2010
rok v. 2001, cena 99 990 Kč

Škoda Felicia 1.3 LXi kombi
skvělý technický stav
tach. 114 200 km, STK 12/2011
rok v. 1999, cena 45 000 Kč

Toyota Hi-ace 2.5 D4-D
skvělý technický stav
tach. 196 000 km, STK 02/2012
rok v. 2002, cena 199 000 Kč

Volkswagen Golf 2.0 GTI
maxi výbava, skvělý tech. stav
tach. 212 000 km, STK 05/2012
rok v. 1996, cena 59 000 Kč

Volkswagen Multivan T5 2.5TDi
nadst. výbava, nehavarované
tach. 235 000 km, STK 01/2011
rok v. 2003, cena 329 000 Kč

Vokswagen Passat 1.8i
servisní knížka, nehavarované
tach. 150 400 km, STK 05/2012
rok v. 1998, cena 79 800 Kč

Volkswagen Sharan 2.0 GL
6 míst, bez koroze
tach. 188 000 km, STK 05/2012
rok v. 1996, cena 79 900 Kč

Volvo V40 1.8i
Facelift, kůže
tach. 144 500 km, STK 05/2012
rok v. 1999, cena 74 900 Kč

Yamaha XC 125 TR Cygnus
tach. 21 000 km, STK 05/2012
rok v. 2006, cena 29 000 Kč

AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC KVĚTEN 2010:
PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK
PLNĚNÍ A SERVIS KLIMATIZACÍ
20 % SLEVA NA VEŠKERÉ SERVISNÍ PRÁCE
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MĚLI JSME
… A … UŽ NEMÁME

NEMĚLI JSME
… A … UŽ MÁME

Bezplatné zdravotnictví a školství

Rozkradenou republiku

Vyspělý strojírenský průmysl

Bezdomovce a žebráky

Textilní a kožedělný průmysl

Státní dluh 1,3 bilionu Kč

Vyspělé zemědělství, které uživilo národ

Strach z toho, co přijde zítra

Světoznámé sklářství a porcelánky

Morálně zdevastovaný národ

Sociální jistoty

Přebujelou administrativu

Práci pro všechny

Nezaměstnanost

21.05.2010

Majáles v Krumlově - oslavy jara

www.kscm.cz

MUDr. Vojtěch Adam, kandidát do Poslanecké sněmovny PČR.

KSČM PROSAZUJE
Úplné zrušení poplatků ve zdravotnictví
Postupné zvýšení rodičovského příspěvku na 14 000 Kč měsíčně
Zastavení neúměrného růstu nájemného
Náhradu mzdy i v prvních 3 dnech nemoci
Zvýhodněné půjčky mladým manželům
Zrušení stropů u zdravotního a sociálního pojištění a další

PREFERENČNÍ HLASY ROZHODNOU – SPOLU TO DOKÁŽEME

Už čtvrtým rokem se díky
obnovené tradici vydal do ulic
Moravského Krumlova pestrý
průvod, oslavující jaro. Majáles v pátek 7. května pořádalo
město ve spolupráci s občanským sdružením POSPOLU
Moravský Krumlov, školami,
Domem dě� a mládeže a dalšími organizacemi.
Akce byla součás� projektu
„Oranžový rok 2010“, jehož
partnerem je Skupina ČEZ.
Hlavní program začal v 9.00
hodin velkým průvodem s
hudbou pod vedením pana
Jiřího Jelínka, mažoretkami a
kočáry s dvojspřežími od radnice do dolního zámeckého
parku. Do průvodu se zařadilo
na 400 dě�, studentů a studentek od školek až po maturitní a závěrečné třídy obou
krumlovských středních škol
v nápaditých kostýmech.
Po úvodním koncertu
skupiny LIFE PACE ze ZUŠ

Moravský Krumlov vystoupilo na pódiu i před ním přes
200 účinkujích. Počet diváků
se v průběhu dne měnil, ale
celkem přesáhl �sícovku.
K vidění toho bylo hodně:
soubory Broučci z MŠ Palac-

kého, Sluníčko z MŠ Husova,
Motýlci a Country tance ze
ZŠ Ivančická, Krumlováček
ze ZŠ Klášterní, známé mažoretky, aerobic, country tance
a pěvecký sbor ze ZŠ Dolní
Dubňany, skupinu JAWAHIR
a Juggling Power z Domu
dě� a mládeže Moravský
Krumlov, taneční soubor
COLOURS ze ZUŠ Moravský
Krumlov, dívčí rocková kapela NO PROBLEM z Gymnázia
Moravský Krumlov, TJ Sokol
se představil vystoupením
oddílu sportovní gymnas�ky.
Nechyběli motorkáři Moravia Harley Davidson klubu.
Lahůdkou bylo vystoupení
folklórní skupiny Tomáše
Kočky a program uzavírala
skupina ŠARIVARI SWING
BAND.
(ve)
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
• 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
zimní provoz při teplotě nad 5°C

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
Tel.: 515 32 26 04
cena od 400 Kč

• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
mokrou i suchou metodou

Tel.: 515 32 10 59
cena od 800 Kč

SPORTCENTRUM OSP
Okružní 394, Moravský Krumlov, tel.: 733 373 783, e-mail: sportcentrumosp@email.cz
Otevírací doba: po-čt 14.00-22.00, pá 12.00-24.00, so 9.00-24.00, ne 9.00-22.00 hodin

AKCE -20
% hod.
14.00-17.00
po-čt
I. cenové pásmo
den

Z UVEDENÝCH
CEN
12.00-17.00
hod.
pá
PLATÍ DO 30.08.2010
12.00-15.00 hod.
so-ne
KUŽELKY - 1 DRÁHA
KUŽELKY - 2 DRÁHY
SQUASH

I. cenové pásmo

II. cenové pásmo

14.00-17.00 hod.
12.00-17.00 hod.
12.00-15.00 hod.

17.00-22.00 hod.
17.00-24.00 hod.
9-12 a 15-24 hod.

140 Kč/hod.
250 Kč/hod.
95 Kč/30 min.

160 Kč/hod.
280 Kč/hod.
125 Kč/30 min.

OD 1. ČERVENCE ZAČÍNÁME LETNÍ LIGU KUŽELEK !!!
Přihlášky čtyřčlenných družstev do 15.6.2010 na tel.: 739 666 463

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
• M1 - osobní automobily do 9 osob
• N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5 t
• L - motocykly
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

AKCE DO 19. 6. 10´
KUCHYŇ JOLKA 240 cm
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Nabitý týden rybářů
/Miroslav/ Tradiční prvomájové rybářské závody mládeže se uskutečnily na požární nádrži v Ramoši. Závody byly spojeny s oslavou
Svátku práce a vstupu ČR do Evropské unie. V 10.00 hodin promluvil
starosta města. Od 10.00 hodin byla otevřena výstava v základní škole. V letním kině se uskutečnilo přátelské posezení s hudbou. Většina
návštěvníků ochutnala u rybářů výbornou smaženou rybu nebo pečené
maso, které připravil pan Pitauer s kolektivem. Ve 12.00 hodin byla
soutěž mladých adeptů Petrova cechu ukončena a hlavní rozhodčí,
Radim Jelínek a Jiří Preisinger ml., spočítali výsledky. Hlavní cenu,
rybářský prut s navijákem, kterou věnovala ČSSD, předal vítězi Liboru
Volfovi poslanec Parlamentu ČR ing. Ladislav Skopal. Celkově se v
Ramoši ulovilo 114 ks pstruha duhového, 6 ks kapra, 12 ks perlínů a 8
ks bílé ryby. Výsledky závodů: 1. Libor Volf (253 bodů), 2. Petr Škuta
(219 bodů) a 3. Karel Jáhn (172 bodů).

foto: Miroslav Žák

Společné závody vidomých a nevidomých rybářů byly odstartovány v sobotu 8. května v 6.00 hodin na rybníku Suchánek. Lovilo 180
vidomých a osm nevidomých rybářů. Stovky návštěvníků ocenily výbornou organizaci a kvalitní občerstvení. V poledne byly závody ukončeny. Bylo uloveno 32 kaprů, 33 línů a desítky kusů jiných ryb. Cenu
nejvyšší, zlatou medaili a rybářské vybavení, získal Roman Tkadlec,
na druhém místě se umístil Roman Mitráš, který ulovil nejtěžší rybu
– kapra 3,2 kg. Bronzovou příčku obsadil Michal Formann za nejdelší
rybu, která měřila 56 cm. Nejúspěšnějšími nevidomými rybáři se stali
Petr Svoboda – 53 bodů, a Jiří Kobylka s 47 body, kteří obdrželi věcné
ceny, potlesk i uznání vidoucích kolegů. Cenu útěchy, láhev whisky,
pro rybáře s nejmenším úlovkem, věnovanou poslancem Ladislavem
Skopalem, obdržel za 12cm candátka Zdeněk Veselý.
V neděli 9. května dopoledne patřil Suchánek opět mladým rybářům. Bylo uloveno: 22 kaprů, 16 línů, 2 candáti, 6 amurů a jedna štika.
Výsledky: 1. Bořivoj Krbálek (259 bodů), 2. Gabriela Mitrášová (254
bodů), 3. Libor Volf (247 bodů). Největší rybu chytila Sabina Sternatová - kapr 53 cm a tu nejmenší Paval Kubíček - amur bílý 19 cm.
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Freestyle Contest s hvězdnými jezdci a kapelami
V sobotu 29. května se koná již
pátý ročník ivančického festivalu
hudby a sportu Freestyle Contest 5, který se jako každoročně
odehraje na fotbalovém stadionu
v Ivančicích u Brna za účasti nejlepších českých jezdců ve freestyle BMX a MTB a nejlepších
rockových kapel.
Hlavními hvězdami letošního
pátého ročníku bude skupina Support Lesbiens, Kamil Střihavka se
skupinou Leaders, Marta Jandová
s německou skupinou Die Happy
a skupina Arakain. Dále vystoupí
skupiny Škwor, Doga a Hudba
Praha, které se již v Ivančicích
několikrát s velkým úspěchem
představily. Na nynějším ročníku
vystoupí také skupina Prohrála v
Kartách, Komunál (dříve Komunální Odpad), Titanic, Lidopop,
Trafic Jam a Stejšn. Koncerty budou stejně jako minulý rok začínat již v dopoledních hodinách a
budou tak doprovázet freestylové
závody na BMX a MTB, které se
budou odehrávat na druhé straně
fotbalového hřiště ve skateparku.
Na festival se dostanete již od
8.00, kdy začíná registrace závodníků na vlastní závody, které
začínají v 12.40 a potrvají až do
17.10, kdy budou vyhlášeny výsledky a předány výhry ve výši
20.000 Kč. Na ranní hodiny je
letos plánováno vypuštění největšího horkovzdušného balonu ve
střední Evropě a naopak ve večerních hodinách (přesně ve 21.45)
se opět můžete těšit na velký
patnáctiminutový ohňostroj!
Stejně jako loňský rok přijede
se svou FMX show Petr Kuchař.
Několikanásobný mistr ČR v supercrossu, halocrossu a FMX,
držitel pěti titulů za 1. místo
v mezinárodních FMX soutěžích
a především první Evropan, kte-

rý předvedl backflip na motorce
s sebou přiveze teprve 11-ti letého jezdce Matěje Česáka, který
sice ještě backflipy nedělá, ale
obecenstvo rozhodně nezklame.
Každým rokem se tato jedinečná akce setkává s širokou
podporou, jak ze strany návštěvníků, kteří se akce účastní, tak i
firem podílejících se jakýmkoli
způsobem na této akci. Jedním
z nejdůležitějších podporovatelů
této akce je i samo město Ivančice a jeho starosta MUDr. Vojtěch
Adam. Zeptali jsme se proto pana
starosty jak tuto akci a pořadatelskou službu hodnotí.
„Nesmírně si vážím lidí, kteří
dokáží zorganizovat takovou
akci, jako je Freestyle Contest na
stadionu v Ivančicích. Takovým
člověkem je Radek Šulc. Protože
se jedná už o pátý ročník, můžeme
o této akci začít hovořit už jako
o tradici. Vážím si organizátorů
o to více, že v jejím podtextu je
motto Společně proti drogám.
Jsem rád, že poslední květnovou
sobotu přivítáme v Ivančicích
jednak sportovce na BMX a MTB
závodech a těším se na exhibici
Petra Kuchaře při jeho FMX

show. Velkým zážitkem bude i
rockový festival, jehož obsazení je
skutečně hvězdné. Nezbývá, než

si přát, aby vyšlo jako loni počasí,
které zážitek ze sportu i rocku ještě
umocní. Za sebe mohu říci, že
město bude takové kvalitní akce
vždycky podporovat. Přeji všem
příjemný pobyt v Ivančicích,”
MUDr. Vojtěch Adam.
Více na: www.skateparks.cz/
contest. Lístky na Freestyle
Contest lze zakoupit na těchto
předprodejních místech: • Technofarm Ivančice, • Technofarm
Rosice, • Pekařství U Filipínů,
Ivančice, • Tabák Sojka, Ivančice,
• Restaurace na zámku, Oslavany,
• Kovomonta, Zastávka u Brna •
Retrokavárna Zbýšov. Cena vstupenky v předprodeji je 290 Kč.
Vstupné na místě je 360 Kč, pro
děti do 130 cm za 150 Kč.

Krumlov dvakrát remizoval
Baník Ratíškovice - FC Moravský Krumlov 0:0 (0:0)
Hra v prvním poločase se odehrávala spíše mezi šestnáctkami.
Domácí se dál nedokázali dostat, hosté špatně řešili brejkové situace.
Ve 40. minutě přesto mohli jít do vedení, ale Vybíral svou velkou příležitost neproměnil.
Začátek druhého poločasu vyšel lépe Krumlovu. V 50. minutě postupoval po ideální kolmici Vybíral sám na brankáře Březinu, ale nastřelil
jen brankáře. O pět minut později přestřelil ze sedmi metrů Záviška,
opět nahrával Vybíral. V poslední půlhodině se hosté museli zaměřit
na udržení výsledku. Domácí snad z osmi přímých kopů okolo vápna
ohrozili Bognera jen jednou. Ten si ale dobrým zákrokem vychytal další nulu. Rozhodnout zápas mohli domácí v 89. minutě. Domácí zadák
srazil centr z pravé strany jen těsně nad vlastní bránu.
FC Moravský Krumlov-FC Kuřim 1:1 (0:0). Branka MK: Hlučil
Utkání se odehrálo za deštivého počasí na těžkém terénu a tomu
odpovídala kvalita hry. V 5. minutě se do slibné příležitosti dostal Machotka, ale místo zakončení ještě nepřesně přihrával. Pak už se až do
přestávky před žádnou z branek nic zajímavého neudálo.
V 56. minutě vsítil úvodní branku hlavou Hlučil. V 73. minutě ale
prošla střela kuřimského Skoumala z 25 metrů překvapivě až do sítě.
Poprvé na jaře se na hřišti objevil na poslední čtvrthodinu krumlovský
špílmachr Zelníček a minutu před koncem mohl rozhodnout. Jeho hlavička ale o metr minula prázdnou branku.
Další domácí utkání proti Znojmu B se hraje netradičně v sobotu
dopoledne od 10.15 hodin! Ještě předtím zajíždějí fotbalisté Krumlova
tuto neděli do Bavor a ve středu se představí od 17 hodin v Ivančicích.
Toto prestižní derby bude určitě sledovat zaplněný stadion.
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KULTURNÍ PROGRAMY 24. 05. - 06. 06. 2010
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
KVĚTEN: • „COOLNA - FOTOGRAFIE“ - výstava je přístupna po dobu
otevření úřadu, MěÚ Moravský Krumlov, 1. patro.
• 22.5. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou „ARCUS“, Orlovna Rakšice.
• 24.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ - taneční sál.
• 29.5. od 15.00 hod. - HUDEBNÍ FESTIVAL „VRABČÁK“ - Vypsaná fixa,
UDG, Mandrage a další. Areál přírodního koupaliště Vrabčí hájek - Moravský
Krumlov. Předprodej vstupenek v IC Moravský Krumlov, tel.: 515 321 064.
• 1.6. - 31.7. - „SVĚT KOLEM NÁS“ - výstava fotografií, MěÚ MK, 1.p.
• 4.6. od 13.00 hod. - MALOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ - nám. TGM, MKrumlov.
• 6.6. v 19.30 hod. - XV. MHF 13 MĚST „CONCENTUS MORAVIAE“ Pacora trio, Societas Incognitorum. Eduard Tomaštík - um. vedoucí. Vstupné:
100 Kč/200 Kč, zámek Moravský Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje
informační centrum: tel.: 515 321 064.
• 7.6. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotokroužek pod vedením pana J. Kristiána.
• 7.6. v 17.00 hod. - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZŠ - taneční sál ZUŠ MK.
PŘIPRAVUJEME: • 9.6. v 18.00 hod. - „SPOLKY V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ“ - vernisáž výstavy, galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 5.6. - 27.6. - HUDBA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ - výstava výtvarného
oboru ZUŠ A. Muchy Ivančice, galerie a sklepení Památníku A. Muchy.
Vernisáž v pátek 4.6. v 17.00 hod.
• 5.6. - 27.6. - VLADIMÍR ŠVACH DVĚ ŠIKOVNÉ RUCE + MODELY
Z ABC - výstava, chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 5.6. v 15.00 hod. - „TÁTA DNESKA FRČÍ“ - veselé odpoledne pro
rodiny s dětmi. Pořádá Mezinárodní hudební festival „CONCENTUS
MORAVIAE“ ve spolupráci se Sítí mateřských center, nádvoří radnice
a kino Réna Ivančice. Vstupné: 80 Kč, 50 Kč.

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
• 4.6. od 8.00 - 18.00 hod. - „BTF“ (BĚH TUŽÍ FYZIČKU) - charitativní
akce místo bývalého Běhu Terryho Foxe. Start a cíl bude letos v zámeckém
parku. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, OS Marek, MKIC a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 4.6. od 10.00 hod. - DEN DĚTÍ - připraveny budou různé atrakce. Pořádají:
DDM Miroslav, MKIC, město Miroslav a OS Marek v areálu zámeckého
parku a letního kina v Miroslavi. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 5.-6.6. - Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Miroslavi - viz upoutávka str. 12
• 5.6. - BABSKÉ HODY IV. ROČNÍK - hraje HRADČOVJANKA.
• 6.6. - BOŽÍ TĚLO - v 9.00 hod. mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši
půjde procesí kolem polních oltářů do kostela. V 11.00 hod. slavnostní schůze
SDH, odpol. ukázky zásahu hasičů a Policie ČR. Partnerem je Skupina ČEZ.
PŘIPRAVUJEME: • 9.6. v 10.00 hod. - OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH
ŽÁKŮ ZŠ na radnici. • 11.6. ve 20.00 hod. - BLUEGRAS & COUNTRY
FESTIVAL v letním kině. Hrát budou např. skupiny „EARLY TIMES“ z
Brna, „IBATAK“ ze Střelic a další. Pořádají: Dům dětí a mládeže Miroslav,
OS Marek, MKIC a město Miroslav. • 12.6. - „ROCKFEST“ v Letním
kině Miroslav. Na festivalu vystoupí kapely: „HAFEC“, „LEDOVÁ
TŘÍŠŤ“, „DRAGONS“, „RAINBOW“, „KAPUCE“, „PÁR TEČEK“,
„SHARK“, „NO PROBLEM“ a naši přátelé ze Slovenské republiky skupina
„SUNGATE“. Začátek festivalu je v 18.00 hod. v Letním kině. Pořádají:
Dům dětí a mládeže Miroslav, MKIC, Motoklub Draci Brno, OS Marek
a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 21.5. - 3.6. - VÝSTAVA SOŠ a SOUN. Tradiční výstava maturitních prací
žáků školy. Slavnostní zahájení v 16.00 hod. ve výstavních prostorách rosického zámku. Pořádá SOŠ a SOUN Rosice.
• 22.5. v 19.00 hod. - „ŠKOLA PRO ŽENY“ - divadelní představení, klasická
komedie v neklasickém pojetí v podání „Strašnického divadla Praha“. Vstupenky v předprodeji v kanceláři KIC Rosice za 80 Kč, na místě za 100 Kč v kině
PANORAMA. Pořádají: OS DSEK a Městská knihovna Rosice.
• 22.5. od 8.00 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK - výstava pejsků bez PP na kolbišti pod zámkem. Přejímka psů od 8.00 hod., zahájení výstavy v 10.00 hod.
Proběhnou soutěže „Šikovný voříšek“, a „Dítě a pes“. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Kynologický klub Rosice.
• 28.5. - 13.6. - EXPEDICE „STŘEDOVĚK“ - výstava prací výtvarných
kroužků SVČ na historické téma. Program: 16.00 - 17.00 hod. Výtvarná dílna
pro děti i dospělé od 17.00 hod. - zahájení výstavy, divadelní představení dětí
z divadelního kroužku při SVČ a rytířský souboj o pohár vítězství.
• 29.5. - KOUZELNÝ CIRKUS - DEN DĚTÍ. Akrobaté a žongléři, krotitelé
divé zvěře, klauni, provazochodkyně, exotická zvířata a skupina „Kamarádi“.
Doprovodný program: skákací hrad, trampolíny, malování obličejovými barvami, výtvarné a žonglérské dílny, vystoupení bublinkové show, lanové aktivity,
jízda na koních. Občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00 hod. na kolbišti pod
zámkem. Pořádá SVČ Ivančice.
• 29.5. - PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA. Na Starém pivováru zahrají skupiny
„FRIDEX a TREMOLO“, začátek v 19.00 hod. Vstupné: 70 Kč, občerstvení
zajištěno, za deště se akce nekoná, pořádá KIC Rosice.
• 1.6. - DEN DĚTÍ V KINĚ - promítání anim. filmů, soutěže a hry.
• 4.6. - 30.6.2010 - GRAFIKY, KNIHY A MNOHO DALŠÍHO od Ivy Krupicové a Zuzany Jargašové. Výstava je přístupná vždy v otevírací dobu zámku.
Vernisáž 4.6. v 17.00 hod. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 4.6. - 30.6.2010 - VÝSTAVA OBRAZŮ SONI ŠTOSSOVÉ. Výstava nejnovější tvorby tetčické malířky a výtvarnice - olej, akryl, akvarel, enkaustika
a tužka. Slavnostní vernisáž proběhne v prostorách kulturní kavárny coffeeterie
4.6. v 18.00. Výstava je přístupná vždy v otevírací dobu.
• 5.6. ve 20.00 hod. - KABARET „ANEB HISTORKY Z NONSTOPU“.
Panoptikum podivných existencí a jejich pohnutých osudů, neuvěřitelných
lásek, nesplněných snů a směšných ambicí. Kavárna Štika, vstupné dobrovolné, pořádá DSEK.
• 6.6. v 15.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ. Žáci a učitelé srdečně
zvou na závěrečný koncert v KD Cristal. Pořádá ZUŠ Rosice.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: info@domecekmk.cz,
www.domecekmk.cz
• 6.6. - ART MARATON. Nedělní dílna výtvarných technik, přijďte si
vytvořit zajímavé dekorace na Domeček. Vede: paní Magda Novotná.
PŘIPRAVUJEME: • 13.6. od 13.00 hod. - ZAPARKUJTE S DĚTMI
V PARKU - oslava Dne dětí, zábavná stanoviště pro malé i větší děti,
skákací hrad, vstupné dobrovolné. Zámecký park Moravský Krumlov.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 29.5. ve 14.00 hod. - EXPEDICE PAVOUK - lezecké závody na venkovní
umělé lezecké stěně v DDM Oslavany. Věkové kategorie: mladší od 1. - 5.
třídy, starší 6. - 9. třída. Startovné: 30 Kč.
• 30.5. ve 14.00 hod. - DEN DĚTÍ ANEB PIRÁTI Z OSLAVAN. Můžete se
těšit na pirátskou cestu plnou soutěží. V prostorách zahrady DDM bude probíhat
soutěž o nejlépe namalovaný obrázek s pirátskou tématikou, dobový stánek,
posezení na dvorku, vystoupení kroužků DDM. Pro každé dítě je připravený
dáreček. Vstupné: 10 Kč/děti, 20 Kč/dospělí a v kostýmech vstup ZDARMA!!!
PŘIPRAVUJEME: • 19.6. - „VÝLET DO STŘEDOVĚKU“ : Praha - TVRZ
HUMMER. Odjezd autobusu: v 7.30 hod. - Němčice (autobusová zastávka Na
Hrázi), v 7.35 hod. - Ivančice (Besední dům), v 7.45 hod. - Ivančice (sídliště),
v 7.50 hod. - Oslavany (MěÚ), v 8.00 hod. - Zbýšov (Čtvrť Anenská),
v 8.05 hod. - Zbýšov (autobusová zastávka Poustka). Cena: 350 Kč (v ceně
je doprava, pedagogický dozor). Vstupné do areálu tvrze si každý hradí
sám!!! Cena vstupného: 30 Kč/děti, 80 Kč/dospělí, 190 Kč/rodina. Přihlásit
se můžete v DDM Oslavany.

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
• 23.5. od 15.00 hod. do 17.00 hod. - V. IVANČICKÉ REKORDY - soutěže
v pojídání pizzy, doprovodný program, prezentace činnosti SVČ Ivančice.
Ivančice, Palackého náměstí.
• 29.5. - PAINTBALL OŘECHOV ARMY PARK - určeno pro mládež
starší 15 let. Odjezd ve 13.00 hod. z Ivančic od Besedního domu, cena: 380
Kč/osoba (doprava, 2 hodinový program, půjčovné oblečení, zbraně) + 1,50 Kč
za kuličku. S sebou: pevnou obuv, v místě je možnost zakoupení občerstvení.
Nutné se přihlásit do 26.5.2010 - omezený počet 16 účastníků.
• 30.5. ve 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES. Čeká na Vás odpoledne plné
pohádek, her a soutěží. Diskotéka s rytíři, různá rytířská klání, Ivančice park
Réna. Vstupné: 30 Kč/osoba.
PŘIPRAVUJEME: • 12.6. v 15.00 hod. - VALÍME SE IVANČICEMI
- soutěž dvojic, ve které stačí splnit 9 z 10 úkolů a vyhrát jednu z cen.
Odměníme každého účastníka. Palackého nám., Ivančice, startovné: 88 Kč/
za osobu. Nutné se přihlásit předem do 11.6.2010. Věková kategorie soutěžících:
15 - 99 let. Součástí bude: doprovodný program pro děti a rodiče s dětmi, hry,
soutěže, tvořivá dílna, dětský koutek, od 16.00 - 18.00 hod. • 16.6. v 17.00
hod. - UBROUSKOVÁ TECHNIKA - SVČ Ivančice, Komenského nám.
12. Poplatek: 15 Kč + materiál/děti, mládež, 30 Kč + materiál/dospělí. Nutné
se přihlásit do 14.6.2010 v SVČ Ivančice. • 30.6. od 8.30 do 11.00 hod. „HURÁ UŽ JE KONEC“ - rozloučení se školním rokem, hry a soutěže pro
děti. Ti, co donesou ukázat své vysvědčení, dostanou cukrovou vatu, každou
půlhodinu losování odměn. Ivančice, Palackého náměstí.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 4.5. - 30.6. - „TAM KDE OČI SNÍ“ - výstava fotografií pana Petra Kudláčka,
studovna Městské knihovny Moravský Krumlov, vstup zdarma.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 5.6. - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO „UHERSKÉHO HRADIŠTĚ“.
Uvidíme pamětihodnosti města, 2 rozhledny, Velehrad, skanzen Modrá.
Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu, návrat v podvečer. Poplatky:
100 Kč/člen, 150 Kč/nečlen, 60 Kč/děti do 15 let. Zájemci hlaste se
do 31.5.2010 na tel.: 546 452 788 u pana Flíčka.
Připravujeme: • 19.6. - „KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI“ - autobusový zájezd do
Havířova. Průvod a účast na Tvorbě velkých květinových celků. Zájemci nechť se
hlásí paní J. Kopuleté (dříve v kabelové televizi) na tel.: 723 952 943.

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
• 22.5. - IX. ROČNÍK JARNÍHO AEROBIKU V DĚLNICKÉM DOMĚ.
Prezence v 8.30 hod., zahájení závodu v 10.00 hod. Věkové kategorie: do 7 let,
8-10, 11-13, 14-17, 18 a více let. Bližší informace na letáčcích ve městě. Pořádá
FUNNY AEROBIK TJ Oslavany a KIS Oslavany.
• 23.5. v 16.00 hod. - KONCERT HUDEBNÍHO TĚLESA „JAVORY“. Při
příležitosti konání Hudebních slavností 2010, koncert v kostele sv. Mikuláše.
Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Dělnickém
domě, tel.: 546 423 283 nebo 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.
• 4.6. - 5.6. - DĚTSKÝ VÍKEND V OSLAVANECH. V pátek 4.6. - odpoledne
pro děti - olympiáda MŠ v prostorách zámeckého parku. K tanci a poslechu
hraje skupina „Sagitta“. V sobotu 5.6. - Fotbalový stadion TJ Oslavany - ukázka
vojenského bojového VRTULNÍKU MI 24. Od 10.00 hod. v zámeckém parku
ukázky záchranářů - pořádková jednotka PČR, policejní psovodi, vojenská
střelnice...Vystoupení chrámového sboru „Cecilia“, slavnostní svěcení praporu
v rámci oslav 115. let založení SDH Oslavany. Ve 20.00 hod. - taneční zábava
se skupinou „Darken“, vstupné: 70 Kč. Od 15.00 hod. - NECKYÁDA - start
na konci ulice „V Oslavě“. Po celé odpoledne hraje skupina „Grýn“
na náměstí 13. prosince, občerstvení a posezení zajištěno, vyhlášení vítězů
nejoriginálnějšího plavidla na náměstí formou hlasování diváků.
PŘIPRAVUJEME: • 12.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence od 5.00 - 6.00
hod. Losování sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při prezenci. Přihlášky dopředu
e-mailem: vit.aldorf@post.cz, nebo na tel.: 603 892 068, případně na místě v
době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen!!!!! Bohatá rybářská
tombola. • 12.6. ve 13.00 hod. - POHÁDKOVÝ ZÁMEK - vstup před branou
MŠ. Vstupné: 20 Kč/děti, 30 Kč/dospělí. Od 18.00 hod. v zámeckém parku
I. JARNÍ PLES - vstupné.40 Kč, hudba: „Hobit music“, slosovatelné vstupenky
o hodnotné ceny. Pořádá Divadlo Na mýtině o. s.

(
so 22.5. ve 20.00
ne 23.5. v 18.00
st 26.5. ve 20.00
so 29.5. ve 20.00
ne 30.5. v 18.00
st 2.6. ve 20.00
so 5.6. ve 20.00
ne 6.6. v 18.00

515 322 618

MAMUT
Film Švédsko / Něm. / Dánsko
PROKLETÝ OSTROV
Thriller USA
LEGIE
Akční horor USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
PEVNÉ POUTO
Krimi USA / Nový Zéland / VB

KINO RÉNA IVANČICE
(
ne 23.5. ve 20.00
st 26.5. ve 20.00
ne 30.5. v 18.00
ve 20.00
st
9.6. ve 20.00

546 451 469

DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR
MILÝ JOHNE
Romantický film USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Akční komedie USA

KINO OSLAVANY
(
so 22.5. v 18.00
ne 23.5. v 18.00
so 29.5. v 18.00
ne 30.5. v 18.00
so 5.6. v 19.00
ne 6.6. v 19.00

546 423 018

PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Fantasy film Kanada / USA
MORGANOVI
Komedie USA
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
Horor USA
KVĚT POUŠTĚ
Drama VB / Něm./ Rakousko
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR
LEGIE
Akční horor USA

KINO PANORAMA ROSICE
(
ne 23.5. v 18.00
st 26.5. ve 20.00
ne 30.5.

v 17.30
ve 20.00
út 1.6.
v 17.00
st

2.6...ve 20.00

ne 6.6.

v 17.30
ve 20.00

546 412 210

AVATAR
Akční sci-fi film USA / VB
NINE
Muzikál USA
NA HRANĚ TEMNOTY
Thriller USA / VB
DEN DĚTÍ V KINĚ
Pásmo veselých pohádek je
dárkem ke DNI DĚTÍ
KATKA
Film ČR
KNIHA PŘEŽITÍ
Akční film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
(
pá 21.5. ve 20.30
so 22.5. ve 20.30
pá 28.5. ve 20.30
so 29.5. ve 20.30
pá 4.6. ve 21.30
so 5.6. ve 21.30

515 333 538

PROTEKTOR
Film ČR / Německo
SHERLOCK HOLMES
Akční krimi film USA
VLKODLAK
Horor Anglie
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR
PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaná komedie USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• so 22.5. od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Prožitkové setkání pro
dívky, matky, zralé ženy i babičky. Tanec, zpěv, aromaterapie, ...
• 28.5. od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro všechny,
kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za doprovodu
bubnů, kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických nástrojů, touží se
rozeznít, posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě,
naslouchat,……a zažít stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Vedou:Tomáš
a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie). Poplatek: 60 Kč / 50 Kč
členové Houpačky. Hlaste se předem: 603 426 286, kat.pokorna@centrum.cz
• 2.6. od 10.00 do 11.30 - OSLAVA ŽENY PRO MATKY S DĚTMI. tanec spontánní, břišní, afro - variace, s repro - i živou hudbou, zpěv - intuitivní s šaman.
bubnem, energetizační, mantry; aromaterapie - jemné masáže s přírodními
vonnými oleji, meditace - pasivní muzikoterapie, vizualizace, imaginace, sdílení
- prožitky, ženská témata. Popl.: 50 Kč / 40 Kč členky Vede Kateřina Pokorná.
• vždy ve čtvrtek 3. června, 10. června, 24. června od 10.00 do 11.30
hod. - VŮNĚ A DOTEK PRO MATKU A DÍTĚ. Třídílný kurz masáží
dětí a kojenců. Prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi; navázání neverbální
komunikace; zklidnění - děti se učí relaxovat, soustředit, lépe spolupracují a
usínají, jsou odolnější vůči nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí; u
problémových dětí odstranění poporodního traumatu; zlepšení stavu astmatiků,
alergiků, ekzematiků. S sebou: prostěradlo nebo velkou osušku, náhradní plenu,
mističku na oleje. Poplatek: 600 Kč / 550 Kč členky, vede Kateřina Pokorná.
• 5.6. od 15.00 do 18.00 hod.- na nádvoří radnice a v kině Réna - TÁTA
DNESKA FRČÍ. Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi pod záštitou hejtmana
JMK Michala Haška. Žabáci - divadelní představení divadla Líšeň, bohatý
program plný kouzel, tvořivých dílen pro děti a rodiče (bubnování, rock pro
dva, sprejeři, odlívání z cínu), žonglérská dílna Cirkusu LeGrando, stanoviště
mateřských center, ZŠ Řeznovice a Okrašlovacího spolku Ivančice, vystoupení
žáků ZUŠ Alfonse Muchy Ivančice. V případě špatného počasí se redukovaný
program uskuteční v kině Réna a v Besedním domě. Vstupné pro dospělé 80 Kč
a pro děti 50 Kč, rodinné vstupné pro 4 osoby s Rodinným pasem 150 Kč.

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 11/10 vyjde 4. června 2010, uzávěrka 1. června 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Ivančický pěvecký sbor
po patnácti letech končí
V neděli 16. května byl v Besedním domě v Ivančicích slavnostní,
ale bohužel také poslední koncert Ivančického pěveckého sboru. Úbytek členů v posledních letech, malý zájem nových zpěváků, hlavně
mladších, kteří by se do sboru přihlásili, způsobil, že soubor končí
po patnácti letech činnosti. Připomeňme si v krátkosti průběh 15 let
až do dnešního posledního koncertu.
V úterý 10. ledna 1995 se sešlo 27 žen a mužů z Ivančic, aby vytvořili nový pěvecký sbor. Přišli po osobní agitaci paní učitelky Hedviky
Hrbáčkové. Někteří ze zvědavosti, ale většina se zájmem ve sboru
zůstat a podílet se na jeho činnosti. První dirigent Ivančického pěveckého sboru byl pan Jan Kouřil, který hned při první zkoušce musel řešit
několik problémů. Znal jen menší část členů, neznal jejich hudební
přípravu, nevěděl, jaký je jejich hlasový rozsah, jak je rozdělit podle
hlasů. Měl však dost zkušeností z dřívějška, jak postupovat, a tak zvolil známou lidovou píseň „Voděnka studená jako led“. Hned po první
zkoušce byl vidět zájem účastníků. Začátek byl tedy úspěšný, dávající
naději pro další práci. Zájem o pěvecký sbor byl značný, při zkoušce
28. března bylo přítomno 61 členů. První zkoušky, první příprava na
veřejné vystoupení a dne 20. června 1995 první koncert v Besedním
domě v Ivančicích a následovaly další. Během 15 let jich bylo kolem
85, zkoušek asi 700. Při některých vystoupeních byly i další soubory.
Například Dětský sbor, Smíšený sbor Sokola Brno-Židenice, Symfonický orchestr železničářů a desítky dalších. Výrazně se projevila spolupráce se souborem Sušil - smíšeným sborem z Rousínova. Nesmíme
zapomenout ani na spoluúčast studentů konzervatoře z Brna.
A co se zpívalo? Nacvičeno bylo kolem 300 písní různého charakteru. Od známých lidovek, přes zpěvy z oper, písně Jana Jakuba Ryby,
např. Česká mše vánoční, nebo sbory z kůru farního kostela v Dolních
Kounicích, až k písním ze známých muzikálů. Každý posluchač si mohl
vybrat, ale snad nejžádanější byla píseň „Sbor židů“ z opery Nabucco
od Giuseppe Verdiho. Nelze zde vypsat celý repertoár. Soubor zpíval i
na zájezdech v Rusínově, Moravském Krumlově, slovenské Stupavě a
v dalších místech. Úspěšné bylo vystoupení a umístění souboru v červnu 2001 v Olomouci na Festivalu Svátek písní (dva diplomy). Velice
sledované byly Vánoční koncerty v ivančickém farním kostele.
V roce 1999 se podařilo paní učitelce Hrbáčkové vytvořit Ivančický
komorní soubor, který již v roce 2000 získal v soutěži pěveckých sborů
při Mezinárodním svátku písní v Olomouci krásné třetí místo. Úspěchy
Komorního souboru pokračovaly i v dalších letech.
Poděkování patří sbormistrům: paní učitelce Hedvice Hrbáčkové,
Janu Kouřilovi, Ing. Blahoslavu Bílkovi (pro sbor upravoval některé
písně Jaroslava Ježka), Mgr. Janu Horkému - za spoustu času, který
souboru věnovali, za trpělivost při nácviku a zkouškách.
Poděkování patří všem členům souboru, kteří se účinkování v souboru zúčastnili, i doprovodným hudebníkům a sponzorům. Nesmí se
zapomenout na členy souboru, kteří již nežijí.
Na konec povzdech. Škoda, že soubor končí. Dočkáme se dalšího
Ivančického pěveckého souboru? Najdou se v dohledné době nadšenci
nebo se to podaří až některé další generaci?
Jiří Široký

Finálový snímek zaujal
více než 800 hlasujících

Z prvního kola fotosoutěže „Okamžiky plné energie“ vzešli tři finalisté, jeden z nich je z Jihomoravského kraje. Soutěž Skupiny ČEZ trvá
do konce května a zúčastnit se jí může každý, kdo vyfotí své blízké na
Oranžovém hřišti, cyklostezkách, kulturních a jiných akcích podpořených ČEZ. Fotografie hodnotí veřejnost v týdenních kolech, autoři
nejlepších snímků získávají kvalitní fotoaparát a postupují do finále
s šancí vyhrát další zajímavé ceny.
V prvním kole soutěžilo 349 fotografií, které získaly na internetových stránkách soutěže www.cezregionum.cz celkem 8340 hlasů.
Nejvíce se líbil snímek Nikoly Hrubešové (816 hlasů). Zachycuje
atmosféru nádvoří oslavanského zámku při akci Projížďka po Energetické cyklostezce 1. května 2010.
Fotosoutěž probíhá celý květen, a to ve čtyřech týdenních kolech.
Na konci každého týdne budou vyhodnoceny snímky s nejvíce hlasy
a jejich autoři získají fotoaparát, stylovou stolní lampičku, cyklodres
nebo tričko. Dvanáct nejúspěšnějších fotografií pak postoupí do finále,
kde se od 31. 5. do 6. 6. jejich autoři utkají o rodinný pobyt na safari
v ZOO Dvůr Králové nad Labem v hodnotě 30 tisíc korun.
/abé/

Rybářské závody v Ivančicích
Koho přilákala v soboru 8. května vůně smažených ryb u rybníku
Pancíř II. (vodní hladina 0,8 hektarů) v Ivančicích, zcela určitě se nestačil divit. Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizace Ivančice
uspořádal tradiční rybářské závody. Rybník byl opět pečlivě připraven,
břehy vyčištěny od keřů i vysoké trávy a pro rybáře připraveno 150
označených míst. Aby byl úspěch zaručen, bylo do rybníka nasazeno
1200 kg kaprů a 200 kg amura. Počasí v sobotu bylo ráno nepříznivé,
ještě před osmou hodinou poprchávalo, ale pak se vyjasnilo. Sobota
byla určena pro dospělé rybáře, kterých se závodů zúčastnilo 145,
z toho 15 hostů. Stovky dalších přítomných byli rodinní příslušníci, kibici i náhodně procházející. Uloveno bylo 210 kaprů, soutěžícím bylo
ponecháno 76 kaprů, největší ulovená ryba měřila 64 cm a šťastným
rybářem byl Miloš Vít. Vítězem této kategorie se stal Jaroslav Růžička
s výkonem 766 bodů (jeden cm délky ryby = jeden bod).
V neděli byly závody mládeže ve dvou kategoriích. Zúčastnilo se 60
mladých rybářů, uloveno bylo 186 kaprů, rybářům bylo ponecháno 36
kaprů, největší rybu - 66 cm ulovil Ivo Adam. V kategorii do10 let zvítězil Václav Králík s výsledkem 2625 bodů. Bylo zajímavé sledovat i
tříleté dívenky, s jakou trpělivostí upřeně pozorují brčko, aby nepropásly vhodný okamžik pro „zaseknutí“. V kategorii nad 10 let vyhrál Jakub
Husák s výkonem 951 bodů. V každé kategorii bylo oceněno 8 soutěžících, kteří obdrželi hodnotné ceny. Proti loňsku bylo zajištěno občerstvení v pevné buňce. U rybníka všem vytrávilo. Dík patří kuchařkám, které
v sobotu připravily 310 porcí smažených ryb, prodalo by se víc. Místní
i přespolní odcházeli po závodech spokojeni.
Jiří Široký
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Těžba nerostů za Hrubšicemi
V Pamětní knize obce Nová
Ves jsou zajímavé informace o
těžbě a zpracování magnezitu,
který se dobýval nad řekou Jihlavou na Mešnici (také se zde říkalo
U Hrubecké vody). Koncem 19.
století se ruda sbírala nebo kopala
primitivním způsobem a pomocí
cepů ji rozbíjelo na prach několik
novoveských rolníků.
V roce 1908 se utvořili brněnští
podnikatelé Vencálek, Moravec
a Pilňáček společnost Moravské
magnezitové závody a Mešnici
dne 30. srpna 1908 pronajali na
30 let za 180 K ročního poplatku.
Společnost postavila na Mešnici
mlýn poháněný parním strojem
na mletí vytěženého magnezitu.
Dolování nebylo plánovité ani
soustavné, spíše se podobalo pokusnému hledání. Z místa těžby
byla ruda ke mlýnu převážena
vozíky na kolejnicích. Násep je
dosud v terénu znatelný. Místo, kde stával mlýn, je známé,
méně známé je, že pod vrstvou
drnů zůstala betonová plocha,
na které mlýn stával. Získaná
drť byla převážena k železnici a
odesílána k dalšímu zpracování,
např. k výrobě ohnivzdorných cihel pro vyzdívání vysokých pecí.
Po skončení války se společnost
dostala do platebních potíží, zastavila výrobu a poslední správce
pan František Kolečkář rozprodal
zařízení na stavební materiál.
Po likvidaci magnezitky se zájem přenesl na druhou stranu řeky
Jihlavy na stráň „Nad řekami“, tj.
od dnešního mostu do Biskoupek
po začátek lesa. Zde postavil František Kolečkář dílnu na získávání
osinku z hadce a podle jména majitele je pozůstatek budovy známý
jako stará kolečkárna. Hadec
(serpentin) je hornina převážně
v tmavém odstínu. Používá se
v sochařství a kamenictví. V mnoha případech je hadec prorostlý
vláknitým osinkem a ten se musí
vypalovat. Proto byly v objektu
postaveny i vypalovací pece a
výroba osinku byla uvedena i v
názvu nových majitelů v roce
1928. Mimo to zde byla zařízení
na drcení, broušení a leštění výrobků z hadce a dalších nerostů,
např. sepiolitu (lidově mořské
pěny), který se těžil v protějších
Mešnicích, mramoru (Bílá skála),
který se těžil pod stráněmi Kovářova kopce v údolí řeky Oslavy.
Z mramoru se vyráběly hřbitovní kříže, mramorové desky
a různé galanterní zboží. Hadec
pro vypalování osinku se těžil
ve štolách Nad Stráněmi, kde
jsou dodnes zřetelná místa, kam
se vyvážela nepotřebná hlušina.
Pro výrobu leštěných desek, lišt
kostek a drtě se těžil kvalitnější
hadec nad potokem za budovou.
Dodnes jsou v domácnostech
k vidění hodiny, kalamáře, popelníky, psací soupravy, ozdobná
těžítka apod. vyrobené z hadce.
Větší množství se drtilo na drť,
která se používala do kameniny
k výrobě schodů, podlah apod.
Na fotografii z roku 1927 je
vidět poschoďový dům, ve kterém byl v přízemí sklad a v patře
bytovka. Vedle stála dřevěná hala
- brusírna na výrobu ozdobných
předmětů. Tyto dva objekty stály
nad potokem, kde je dnes postavena chata. Za nimi stával transformátor, někde ve stráni byla
studna. Budova u dnešní silnice
ještě nestála, na jejím místě byl

dřevěný přístřešek.
Nevíme, jak firma prosperovala, ale zřejmě došlo ke změně
majitele. Dne 23. srpna 1928 se
uvádí firma Hermann a Sladký
- asbestová továrna a kamenolom
v Hrubšicích. Někdy v té době se
postavila zděná budova u silnice
a došlo k rozšíření výroby. Na
přiloženém náčrtku je vidět její
vzhled a umístění drtiče vedle
budovy. V přízemí byla strojovna, v patře kanceláře a výrobní
prostory. Cca 10 metrů směrem
k Hrubšicích byla garáž.
Kolem roku 1930, tj. za hospodářské krize, byla výroba zastavena. Za minimální cenu koupilo objekty Dělnické družstvo
v Hrubšicích, ale po dvou letech

zajímavé, protože v té době se již
těžil a zpracovával kámen v lomu, kterému se začalo říkat Nová
Kolečkárna, dnešní Kamena.
Zakoupené pozemky byly po
obou stranách silnice od Staré
Kolečkárny až za dnešní kamenolom Kameny. Právě zde měly být
připraveny pozemky pro výsadbu
moruší. V několika protokolech
(zápisech o valných hromadách)
jsou jen nepatrné zmínky, že by se
moruše sázely a pěstování bource
morušového začalo.
V té době byl postaven před
kamenolomem domek pro hlídače a kanceláře tohoto družstva.
Od začátku existence se muselo
družstvo potýkat s nedostatkem
finančních prostředků. Částka

Stará kolečkárna - drtič kamene a broušení - 20. srpna 1927

výrobu s konečnou platností
zastavilo. Zařízení bylo po částech rozprodáno a budovy byly
prodány na stavební materiál.
Na torzu budovy u silnice je dnes
postavena chata, na místě první
budovy na kopečku je také chata
a dřívější budovu připomínají jen
kamenné zdi u potoka.
Po zastavení výroby v „Kolečkárně“ se několik obyvatel
Hrubšic rozhodlo řešit neutěšenou životní situaci založením
družstva pro pěstování bource
morušového, jehož závitky by se
prodávaly textilním závodům na
výrobu přírodního hedvábí.
V zápisu z 15. června 1931
se uvádí doslovné znění firmy:
„Morušovka, družstvo pro pěstování bource morušového při čs.
Domovině pro Hrubšice a okolí“.
K tomu, aby se bourec morušový mohl pěstovat, je zapotřebí
velké množství listí z moruší.
Dne 22. září 1932 byla vystavena
kupní smlouva mezi Rudolfem
Kinským, majitelem velkostatku
Moravský Krumlov, a družstvem
Morušovka, podle které kupuje
Morušovka pozemky ležící na
území obcí Hrubšice a Jamolice
v celkové rozloze 35,1541 ha za
kupní cenu 49 215,74 Kč. Až 10.
března 1934 uděluje Pozemkový
úřad v Praze souhlas s tímto prodejem, ale uvádí několik podmínek, z nichž je zajímavá podmínka č.1. „Nynější ráz a charakter
vegetace tohoto území nebude
měněn, zvláště pak nebude osazován akáty, nebudou zde otvírány
žádné lomy ani zakládány jakékoliv podniky průmyslové.“ Je to

zaplacená Kinskému za pozemky
byla zřejmě vypůjčena z některého peněžního ústavu a musela být
splacena. Družstvo chtělo řešit
tíživou finanční situaci odprodejem části lesů, ale prodej nebyl
Pozemkovým úřadem schválen.
Další informace jsou uvedeny
v zápisu o revizi hospodaření
Morušovky ze dne 5. října 1934.
Revizi provedl Matěj Novotný,
revident Ústředního svazu, a ve
zprávě popisuje celý vývoj hospodaření Morušovky a začátku
provozu kamenolomu. Bylo sice
konstatováno, že členové Morušovky nechybili, když hodlali
využít získanou půdu zpracováním přírodního kamene. Protože
však těžba a zpracování kamene
neodpovídala původnímu zámě-

Ruiny staré kolečkárny

ru družstva Morušovka, byla na
valné hromadě 2. dubna 1933
založena nová společnost pod
názvem „Žulové a serpentinové
kamenolomy v Hrubšicích“.
Krajský soud zaregistroval tuto
smlouvu dne 14. června 1933. Ve
smlouvě je uvedeno, že provoz
družstva kamenolomu se děje
v najatém lomu od Morušovky.
Revizní zpráva pokračovala.
„Podle bilance k k 31. 12. 1933
bylo vyrobeno 20 098 q černé
drtě, 755 q zelené drtě, 820 q kamene, 83 m3 štěrku. Je nesporné,
že dodávky na státní silnice znamenaly ztrátu pro podnik, vlivem
nesprávné kalkulace. Dále bylo
konstatováno, že vedoucí pracovníci neměli zkušenosti s vedením
podniku, chyběly zkušenosti po
stránce ekonomické, neznalost
kalkulací, a proto za první období
nebyl výsledek příznivý. Pokračování činnosti bylo umožněno
vstupem pana Františka Kosmáka z Oslavan, který vypomohl
částkou přes 126 000 Kč.“
Protože družstvo nemohlo
dlužnou částku splatit, měl p.
Kosmák zájem si lom pronajmout. Z další korespondence je
zřejmé, že smlouva o pronájmu
lomu nebyla Ministerstvem zemědělství potvrzena a tudíž byla
neplatná. Přesto na základě této
smlouvy p. Kosmák lom a výrobu
provozoval. Při jednání o smlouvě se p. Kosmák zaručoval, že
za 3 roky získá peníze zpět a po
třech letech předá družstvům nemovitosti a kamenolom. Nakonec
vrácení kamenolomu musel řešit
soud v září 1938. Za čtyři roky
provozu vytěžil Kosmák nejméně
2000 vagónů, za což měl hrubý
příjem nejméně 1,6 mil Kč.
V té době se stupňovaly rozpory mezi vedením družstva a
p. Kosmákem, až družstevníkům
došla trpělivost a pana Kosmáka
vyloučili z družstva Žulové a serpentinové kamenolomy.
Valnou hromadou 16. ledna
1938 byl odsouhlasen prodej 35
ha lesa, kamenolomu a budovy
s inventářem p. Františku Figerovi z Ivančic, takže existence
obou společností končila. Pro
neústupnost p. Kosmáka mohl
nový majitel převzít kamenolom
s výrobnou po rozhodnutí soudu
až 14. ledna 1939. Z dalšího období nemáme žádné informace.
Až k 1. červnu 1948 informuje
malé sdělení, že kamenolom byl
převzat Nákupním družstvem cementářů a betonářů v Praze. Nevíme, kdy lom přešel do majetku
Kameny, která dodnes vyrábí drtě
různých jemností v množství asi
20 tun denně.
Jiří Široký
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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
20% 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 čísle: 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 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
prodám
•• nové letní pneumatiky 185/65 R14,
zn. Barum Bravuris. Cena: 3.000 Kč/
4ks. Tel.: 736 769 093.
•• Citroen BX, 1,7 tD, vada motoru,
cena dohodou. Tel.: 724 252 470.
•• Fiat Panda 750 L, r. v. 1987 v dobrém stavu, nová STK, malá spotřeba.
Cena: 8.000 Kč. Tel.: 605 436 423.
•• Škoda Favorit, r. v. 1989, nová
STK bez ekodaně. Cena: 5.000 Kč.
Tel.: 724 739 320.
•• Škoda Felicie, 1,3, r. v. 1995, STK
do 05/11, závěsné zařízení, střešní
okno, el. ovládání přední okna, barva
červená. Cena dohodou. Tel.: 603 597
786. Zn.: Levně.
•• Žiguli bez SPZ a TP, odhlášený,
plně pojízdný, na náhradní díly. Tel.:
604 422 233.
•• motocykl Jawa 350 - 640, 1. majitel, nebouraná, r. v. 2003, najeto
9.700 km, servisní knížka, barva
modrá metalíza, litá kola, 1 rok stará
baterie, STK do 12.05.2011, cena:
25.000 Kč. Tel.: 728 313 344 (volat
po 14.00 hod.).
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• RD 3+1 v dobrém stavu, se zahradou a garáží. Tel.: 774 932 132.
•• starší pozemek nebo starší RD, cca
1.000 m2 v okolí Moravského Krumlova. Tel.: 774 742 857.
prodám
•• byt 3+1 v OV, Nové sídliště
- Ivančice, cena dohodou. Tel.: 737
975 277.
•• nadstandardní byt v OV 1+1,
43,60 m2, nově kompletně po rekonstrukci, nová plastová okna, zděné
jádro, dlažba, v ceně bytu je zahrnuto
nová kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, Moravský Krumlov,
Sídliště, 3. patro s výtahem. Více
informací na tel.: 777 104 111. Zn.:
K nastěhování ihned, po tel. domluvě
možnost k nahlédnutí.
•• pěkný družstevní byt 3+1 v Moravském Krumlově na Sídlišti po
rekonstrukci. Cena: 1.100.000 Kč.
Tel.: 777 070 753.
•• budovu bývalých městských lázní
v Ivančicích (170 m2) se zahradou
(170 m2). K celkové rekonstrukci.
Cena: 850.000 Kč (dohoda možná).
Tel.: 724 232 892 (volat mezi 18.00
- 20.00 hod.).
•• RD 3+1 v Ivančicích, po celkové
rekonstrukci. Tel.: 605 167 228.
•• starší RD 4+1 - Vedrovice, zahrada, stodola. Cena: 1.600.000 Kč. Tel.:
777 582 899.
•• RD s dvorkem a zahradou v Alexovicích. Dům je po rekonstrukci. Cena:
2.390.000 Kč. Tel.: 732 833 285.
nabízím pronájem
•• pronajmu garáž v Oslavanech, ulice Starohorská. Cena: 850 Kč/měsíc
(včetně inkasa). Volná od poloviny
května 2010. Tel.: 737 662 712.
•• pěkné prostory k pronájmu v Moravském Krumlově, cca 30 m2, na
jakoukoliv činnost (služby, kancelář,
wellness). Tel.: 608 904.611.
•• pronajmu byt 2+1 v Ivančicích.
Více informací na tel.: 602 827 844.
•• pronájem chaty na Vranovské
přehradě, teplá voda, sprcha,
plynová kamna na vaření, příjezd
až k chatě, posezení na terase,
blízko pláže a restaurace. Cena:
180 Kč/osoba/noc. Volné termíny:
27.06-04.07., 04.07.-11.07., 11.07.18.07., 18.07.-25.07., 08.08.-15.08.,
15.08.-22.08., 22.08.-29.08., 29.08.05.09.2010. Více informací na tel.:
515 322 308, 732 416 141.

•• velký byt 2+1 v Moravském Krumlově. Cena: 2.500 Kč + 5.000 Kč
inkaso. Tel.: 603 456 863.
•• byt 4+1 v Moravském Krumlově,
moc pěkný, v klidné části. Tel.: 736
170 781.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• 250 cihel Keratherm P+D44, cena:
30 Kč/ks, 350 křidlic Tondach Brněnka - červená engoba, cena: 20 Kč/ks,
doplňkové tašky, 40 m podstřešní
fólie, cena: 2.600 Kč, vše nové. Tel.:
724 304 627.
» NÁBYTEK
prodám
•• dřevěnou postel pro ležícího pacienta se zábranami. Tel.: 606 405 218.
» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• starší funkční dívčí kolo - věk 8 let.
Prosím nabídněte. Tel.: 515 322 521.
prodám
•• kočár čtyřkombinace po 1. dítěti.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 604 908 531.
•• hledám nenáročnou maminku pro
stálý odběr oděvů a dalšího po 5,5
leté holčičce. Nyní k dispozici věci od
narození. Tel.: 777 187 214 (sms).
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata německého ovčáka, čistokrevný bez PP, mohutné tělo, vhodná
k výcviku i k chovu. Odběr možný
ihned. Tel.: 723 434 736.
» RŮZNÉ
koupím
•• plně funkční cívkový magnetofon
B-50, rychlosti: 4, 9, nebo vyměním
za plně funkční magnetofon B-42,
nemá rychlost: 4. Prosím nabídněte.
Tel.: 602 978 657 (volat denně od
8.00 hod. - 20.00 hod.).
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše
knihy a časopisy za banánovou bedýnku 75 Kč. Děkuji. Tel.: 773 917 099.

•• Autodoprava v Oslavanech přijme
řidiče vozidla Avia pro jízdy po ČR.
Možno i brigádně, nástup možný od
01.06.2010, praxe podmínkou. Tel.:
602 790 115.
•• Firma - masná výroba přijme do
HPP ženy a muže do masné výroby.
Více informací na tel.: 724 290 000.
•• vyučená švadlena s praxí hledá
jakékoliv zaměstnání i na zkrácený
úvazek. Moravský Krumlov, Ivančice, Rouchovany. Tel.: 607 774 370.
» SLUŽBY
•• Super půjčka!!! Bez registrů,
žádná linka 900.., přímý investor,
jistota. I pro podnikatele. Možnost
spolupráce. Tel.: 722 422 387.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Máte finanční problémy? Stačí zavolat! Nejrychlejší půjčka
v okolí. Bez poplatků předem. Více
informací na tel.: 605 720 362.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.

» SEZNÁMENÍ
•• muž 56/173 silnější postavy by
se rád seznámil s milou, citlivou
a přívětivou ženou ve věku 50-56 let
(i starší), která již nechce být sama,
z okolí Znojemska (vesnice), s vlastním zázemím a možností nastěhování
se k ní. Tel.: 731 840 725 - kdykoliv.
» BLAHOPŘÁNÍ

•• Jarní bomba v půjčkách !!!
125.000 Kč za 2.125 Kč, 160.000 Kč
za 3.005 Kč. Pro důchodce, OSVČ,
ženy na MD a ÚP. Od 18 let. Více
informací na tel.: 734 315 750.

•• tým redakce ZRCADLA přeje
Andělce k jejím 27. narozeninám vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, osobních i pracovních
úspěchů (a hlavně: Dík křiku sojky...).

DEN DĚTÍ

v neděli 30. května 2010 ve 14.00 hodin v kláštěře ROSA COELI.
Program: soutěže, diskotéka, občerstvení pro děti.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice pořádá

POUŤOVOU ZÁBAVU

v sobotu 12. června 2010 ve 20.00 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Hrají „DOLŇÁCI“. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

„

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice pořádá soutěž
v sobotu 26. června 2010 ve 13.00 hodin na Masarykově náměstí.
Občerstvení zajištěno!!!!!

prodám
•• kulovnici opakovací CZ Uherský
Brod, ZKK 600, 243 Winchester, k ní
100 nábojů a optiku. Zbraň je výborně
nastřelená a přesná. Cena: 14.000 Kč.
Tel.: 733 552 437.
•• brokovnici jednušku, Zbrojovka
Brno, vzor ZB 132, řáže 12-70. Brokovnice je starší a plně funkční. Cena:
2.000 Kč. Tel.: 733 552 437.
•• JEDNOTA SD Moravský Krumlov odprodá 2 ocelové buňky pro olejové hospodářství. Cena dohodou.
Tel.: 724 151 990 - p. Čarnogurský.
•• oves nahý, vhodný pro chovatel. ptactva. Cena: 6 Kč/kg. Tel.: 724 252 470.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Přijmeme servis. technika. Klíčové
prac. úkoly: instalace a servis tepel.
čerpadel (el. zařízení), tech. realizace
vývoje, inovace a zlepšení tepel. čerpadel. Požadavky: SŠ nebo vyučen v
oboru tech. směru, vyhl. 50 min. §6,
dobrá uživ. znalost MS Office, min.
pasivní znalost AJ, kreativ. myšlení
a smysl pro detail, prac. nasazení
(výjezdy mimo firmu), týmový duch,
znalost programování chladících zařízení a svářečský průkaz výhodou. Nabízíme: motiv. fin. ohodnocení, odb.
růst, zam. výhody. Své nabídky zasílejte: tcmach@tcmach.cz, nebo na:
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590, MK.
•• žena 45 let hledá práci na HPP i na
zkrácený úvazek. Okolí Moravského
Krumlova, Rouchovan, Ivančic. Prosím nabídněte. Tel.: 607 774 370.

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN DĚTÍ

v sobotu 22. května 2010 od 15.00 hodin.
zámek HRUBŠICE, bohatý program jako vždy zajištěn!!!

Základní umělecká škola ALFONSE MUCHY Ivančice,
Palackého nám. 27

PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK
2010/2011

Přihlásit se můžete 3. června a 4. června 2010 a dále pak v průběhu
měsíce června v budově školy, nebo na tel.: 546 451 660, mobil:
732 369 174. Více informací na: www.zus-ivancice.cz.

Sportovní O.S. Řeznovice pořádá

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 29. května 2010 ve 14.00 hodin - hřiště Řeznovice.
Navštivte nás se svými dětmi a s dobrou náladou. Čeká Vás zábavné
odpoledne plné her a soutěží. Na každé dítě čeká věcná odměna.
Vstupné: DOBROVOLNÉ. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

Orel JEDNOTA Rakšice pořádá

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

v neděli 30. května 2010 ve 14.00 hodin
na hřišti za Orlovnou v Rakšicích. (V případě nepříznivého počasí
program zajištěn v sále Orlovny). Připraven je pestrý „nejen“
sportovní program a soutěže. Sportovní program,
disco show Václava Ostrovského, skákací trampolína a další, dále
ukázka hasičské a policejní techniky, aj., občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Krajský přebor v kopané

„TAM KDE OČI SNÍ

„

od 3. května do 30. června 2010. Otevřeno:
út - pá: 8.45 hodin - 16.30 hodin, nám. TGM 35 - studovna.
Srdečně Vás zveme!!!

“SM DOMINO“
Občanské sdružení Branišovice všechny srdečně zve

„DO STODOLY ZA POHÁDKOU

„

v sobotu 29. května 2010 od 16.00 hodin - pohádka.
Divadelní představení pro děti - divadelní spolek STODOLA
Jiříkovice. Areál chovatelů „Tabačárna“ - Branišovice.
Po skončení opékání špekáčků!!!!!

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 5. června 2010 od 14.00 hodin - fotbalové hřiště
TJ SOKOL Branišovice. Ukázka zásahu Policie ČR Moravský
Krumlov, ukázka SDH Branišovice, skákací hrad, trampolína, jízda
kamionem, spousta soutěží...Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

Město Dolní Kounice uvádí

VOKÁLNÍ KONCERT

v sobotu 19. června 2010 ve 20.00 hodin - ROSA COELI.
Účinkuje MÁTLŮV AKADEMICKÝ SBOR, dirigent: Lubomír Mátl.
Program: Tomás Luis de Victoria, Anton Bruckner, William Byrd,
Alessandro Scarlatti, Claude Debussy, Vytautas Miškinis, Petr Eben,
Arvo Pärt, Jan Novák.

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní pohodový zájezd

RAKOUSKO - SALZBURK
„
„MĚSTO MOZARTOVO

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 11. září 2010 (sobota) - MÍSTA SE PLNÍ!!!!!

KIC města Dolní Kounice pořádá

„O PUTOVNÍ PROUDNICI

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá výstavu
fotografií pana PETRA KUDLÁČKA

CENA: 890 KČ
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • pojištění na úpadek CK! Doporučená výměna bez
záruky: 10 EUR / osoba. Více informací na tel.: 515 321 044,
602 782 232, nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.
Obec Dolní Dubňany a dechová hudba „DUBŇANKA“
Vás srdečně zve na

24. ROČNÍK FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB

V DOLNÍCH DUBŇANECH
v neděli 6. června 2010 ve 13.00 hodin - areál fotbalového hřiště.
Letošní festival je v pořadí již čtyřiadvacátý. Každý z dosud
pořádaných ročníků měl příznivý ohlas u veřejnosti, která má
dechovou hudbu ráda. Určitě tomu tak bude i v roce letošním. Mimo
kvalitní hudby, dobrého jídla a pití se Vám představí i mažoretky
ze ZŠ Dolní Dubňany.
Program: „BLATNIČKA“, „BUČKOVANKA“ (SR), „DUBŇANKA“,
„POLANKA“, „STRAŇANKA“ (vítěz Zlaté křídlovky 2008).
Programem Vás budou provázet: Ivana Slabáková a Pavel Jech.
Vstupné: 100 Kč.

Kulturní informační centrum města Dolní Kounice
si Vás dovoluje pozvat na

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ ČLENŮ KLUBU
MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ

v neděli 6. června 2010 v 17.00 hodin v prostorách synagogy
v Dolních Kounicích. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli:
od 10.00 hodin do 17.00 hodin.
Potrvá v době: od 6. června 2010 do 4. července 2010.

OCHOTNÍCI z Horních Kounic opakují program

ZPÍVEJTE S NÁMI

v neděli 23. května 2010 v 18.00 hodin
v kulturním domě v Horních Kounicích. Rezervace, předprodej
vstupenek: Horní Kounice 26, tel.: 602 453 898.
Hrají a zpívají: Zdislava Horáková, Milada Ludvíková, Lída a Květa
Juřenovy, Ilona Navrátilová, Dominika a Martina Kuderovy, Anna
Burianová, Milada Tesařová, Radka Pecková, Martina Kuderová st.,
Vladimíra Karbašová, Marie Vyklická, Josef Vorel, Petr Vorel, Petr
Kameník, Petr Pelán, Jiří Němec, Karel Jelínek, Martin Illek, Pavel
Kudera, Pavel Jelínek, Václav Šmahel, Jiří Kudrna, Václav Paclt.
O přestávce bude promítnut krátký film z návštěvy souboru
v CHORVATSKU. Všichni jste srdečně zváni!!!!!

sobota 29. května v 10:15 hodin

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ,
OSP Moravský Krumlov, Pivovar Hostan,
Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT, UNICONTROLS,
ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR, Cestovní agentura TMK travel

FC Moravský Krumlov
„
- 1. SC Znojmo „B

Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info
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Proč chcete jít do poli�ky?
Tuto otázku dostávám velmi často. Většina lidí se dívá na poli�ku
a poli�ky jako na něco špatného.
Jsou znechuceni �m, co se u nás
děje. Často říkají, že neví koho volit.
Já považuji za zodpovědný přístup,
pokud nejsem s něčím spokojen,
snažit se to změnit. Proto jsem se
rozhodl kandidovat do sněmovny.
Je samozřejmé, že jeden člověk
sám nic nezmůže. Jsem přesvědčený, že KDU-ČSL nabízí slušné lidi,
kteří budou dělat slušnou poli�ku.
Kandidátku v Jihomoravském kraji
vede bývalý hejtman Ing. Stanislav
Juránek. Žádný z kandidátů, kteří
jsou na naší kandidátní lis�ně,
nebyl nikdy členem parlamentu
a není za�žený minulos�. Přitom
mají zkušenos� z komunální poli�ky nebo poli�ky na úrovni kraje.
Čemu se chcete věnovat?
Celý život žiji na venkově a pracuji
v zemědělství. Jsem místostarostou
obce a předsedou MAS Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko. Je tedy

logické, že se chci věnovat převážně
problema�ce zemědělství a venkova. Často slyším, zda potřebujeme
zemědělce a zda není lepší si potraviny dovézt. Že v zemědělství pracuje stejně jen okolo 3 % obyvatel. Musíme si uvědomit, že na zemědělství
je závislá celá řada dalších odvětví.
Odhaduje se, že v podnicích, které
nějakým způsobem závisejí na
zemědělství, pracuje až okolo 20
% pracujících. Funkční zemědělství
tedy zajišťuje pracovní místa nejen
na venkově, ale také ve městech.
Potřebujeme konkurenceschopné
zemědělství. Proto budu usilovat
o vyjednání stejných podmínek
pro naše zemědělce, jaké pla�
v ostatních státech EU, o podporu
českých výrobků, využi� zemědělské produkce k nepotravinářským
účelům a snížení administra�vní
zátěže zemědělců. Je potřeba zjednodušit přístup k penězům z EU jak
pro zemědělce, tak pro obce. Budu
usilovat o navýšení peněz pro obce
spravedlivějším rozdělením rozpoč-

Sítě pr
hmyzu o�
ke všem
oknům
ZDARM
A !!!

tového určení daní.
Nebojíte se, že se KDU-ČSL nedostane do sněmovny?
Nebojím. Před volbami vycházejí různé průzkumy. Tyto průzkumy
se nedají brát příliš vážně, protože
u různých agentur vycházejí tak
rozdílná čísla, že je to až zarážející.
Například před posledními krajskými volbami dávala pro KDU-ČSL
v JMK agentura STEM preference
přes 11 %. Skutečnost však byla
téměř 24 %. Proto mě různé průzkumy nechávají v klidu. KDU-ČSL
je v Jihomoravském kraji silná a věřím, že voliči ocení, co děláme na
obcích a co jsme dokázali na kraji.
Co chcete vzkázat voličům?
Volby jsou jediným obdobím,
kdy můžeme poli�kům vystavit
účet za jejich práci. Výsledek voleb
ovlivní směřování naší země nejen
na další čtyři roky, ale možná na
desítky let. Rozhodujme se proto
odpovědně, podle svého svědomí
a s vědomím, že naše dnešní rozhodnu� ovlivní životy našich dě�.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

