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zdevastovaných zahrad až po zatopené sklepy. Kroupy velikosti
velkých fazolí napáchaly škody,
které nás mohou trápit celý rok.
Úroda je nenávratně pryč a domy
podmáčené vodou se budou ještě
dlouho vzpamatovávat.
Mnozí mluví o sopečné činnosti, ke které došlo na Islandu.
Naše pátrání našlo stopu i tady.
Je pravdou, že sopečná erupce
vyvrhne do atmosféry značné
množství popela, tedy pevných
částic (takzvaných aerosolů), které
působí jako kondenzační jádra. To
znamená, že se na ně „nalepují“
kapičky vodní páry a vytváří se
vodní kapky. Z nich se tvoří mraky a vypadávající kapičky se pak
projevují na zemi jako déšť. Čím
více pevných částic (např. toho
popela), tím více vodních kapiček
a tím více deště. Logika je zřejmá.
Ale tak jednoduché to také není.

Jan Červinka

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

www.vrata-zaluzie.cz
AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč

Volby rozdaly nové karty

foto: Alex

Letošní výkyvy počasí nám
dávají pěkně zabrat. Namísto
letních šatiček a jemných pantoflíčků máme na nohách gumáky a
v rukou něco velkého na čištění
ucpaných kanálů. Počasí nebaví
ani velké, ani malé. Těm nejstar-

ším bohužel nezávidíme ani ony
pověstné „meteo“ stanice v nohou a jiných částech těla, protože
právě teď díky tlakovým změnám
mají pocit bolesti téměř pořád.
V televizních novinách jsme
viděli, co dokáže voda. Jak jsou
nebezpečné přívalové deště. Ani
v našem regionu není situace
zdaleka tak klidná, jak se na první
pohled zdá. V pátek 28. května
se i mnohým z nás stala večerní
bouřka celkem osudnou. Od

Podle odborníků by tento jev
mohla mít ona pověstná sopka na
svědomí, avšak takové množství
srážek opravdu přivodit nemohla.
Sopka může ke srážkové činnosti
přispívat, ale rozhodně ji nezpůsobuje. A tak namísto 10 mm
napršené vody spadne 12 mm.
Takže tato stopa je z velké části
falešná. Ve světě sopky pracují
celkem často, ale ještě nikdy se
neuvádělo, že by jejich aktivita
způsobovala povodně. Naši odborníci se zřejmě bojí přiznat,
že jsou na tento jev krátcí a že
nedokáží vysvětlit tyto vrtochy
dnešního počasí.
Počasí je jednou z věcí, které
člověk neovlivní. Nenechme si
tedy od něj brát energii a chuť do
života. Raději se vraťme ke starým dobrým pranostikám a věřme
odborníkům, že nám Medard přišel prostě o něco dřív.
/Alex/

Kraj ušetří čtvrt miliardy
Díky výběrovému řízení na dodávky elektrické energie a plynu na
následující tři roky kraj uspoří více jak 281 milionů korun. Úspora přinese snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu ve
výši zhruba 30 %. „Zadávací řízení bylo připravováno formou tzv. centralizovaného zadávání. Jeho podstatou je, že zakázku nevypisuje každá jednotlivá organizace, ale centrální zadavatel. Ten uzavírá smlouvu
s vítězným dodavatelem elektřiny a plynu. Nakoupené komodity pak
dále za stejnou cenu prodává dotčeným organizacím. Jedná se o 460
odběrných míst s tříletou spotřebou plynu ve výši 550 GWh a v případě
dodávky elektrické energie pro více než 650 odběrných míst s tříletou
spotřebou 130 GWh. Tím bylo zároveň umožněno, aby vybraní dodavatelé zemního plynu a elektrické energie nabídli co nejvýhodnější
ceny příslušné komodity,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
/abé/

Letecké zájezdy do Řecka nezlevní

����������
��������������
�����������������������
��������������������

Ke zrušení letištních tax a palivových příplatků také nedojde.
Vyplývá to z jednání obou Asociací cestovních kanceláří a agentur
s řeckým velvyslancem v ČR.
Po několika dnech zmatků s
příchutí blamáže konečně Řecko
oficiálně upřesnilo, jaké poplatky
zruší v zájmu podpory cestovního ruchu. Původně deklarovaná
letištní taxa, kterou platí klienti
za odbavení letištěm, zrušena nebude. Parkovací poplatek česká
letadla neplatí většinou vůbec, jelikož se platí až při parkování na
letištích od 2 hodin více. Česká
charterová letadla však pouze vy-
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TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

Zavítal k nám Medard?

autorizovaný
prodejce

Ve dne 28. a 29. 5. 2010 se uskutečnily v Ivančicích volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ivančický starosta,
MUDr. Vojtěch Adam, v těchto volbách úspěšně obhájil svůj poslanecký mandát. Volební účast v letošních volbách bohužel nedosáhla
celorepublikových výsledků, v Ivančicích činila jen 60,48 %, proti
průměru 62,60 %, který byl dosažen v celé ČR. Vítězem voleb je
jednoznačně v Ivančicích ČSSD - 22,42 %, po ní následují: KSČM
- 20,19 %, ODS - 15,9 %, TOP 09 - 13,21 %, Věci veřejné - 10,92 %
a KDU-ČSL 5,75 %. Zbytek politických stran a uskupení nezískal
v Ivančicích 5% podporu. Jižní Morava zaznamenala poměrně vysokou volební účast. K urnám přišlo více jak 63% voličů. Vítězem se stala ČSSD (23,35 %, před ODS 18,47 %). Podobné výsledky hlásí Moravský Krumlov. Oproti tomu v Miroslavi tvoří vítězný tandem ČSSD
s 25 % a KSČM s 24,4 %. Totálně propadla KDU-ČSL, i když právě
na jižní Moravě dosáhla 8,37 % a volilo ji 50 tisíc lidí. /Petr Sláma/

JÍZDENKY
DO EVROPY

loží a naloží cestující a letí zpět do
ČR. Řecká vláda schválila výše
uvedená opatření se zpětnou platností od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2010
u všech letišť v turistických destinacích kromě letiště v Athénách.
Úleva se tedy vztahuje i na letiště
v Soluni, přestože řecký velvyslanec původně informoval o opaku.
Obě asociace se shodly na tom,
že cestovní kanceláře ani letecké
společnosti nebudou klientům
vracet žádné poplatky, které si
klienti zaplatili v rámci ceny zájezdu, jelikož jen administrativní
náklady převyšují tuto částku.
Většina známých CK garantuje

klientům, že v případě přerušení
letového provozu v důsledku
sopečné činnosti nepřijdou klienti
o zaplacenou dovolenou ani o své
finanční prostředky. Každá CK
má samozřejmě své další konkrétní postupy v případech: 1) že
dojde k odložení letu při zpáteční
cestě z dovolené do ČR, 2) pokud
dojde k odložení letu při cestě
z ČR na dovolenou. Vše samozřejmě v případě dovolené našich
klientů ověřujeme a zjišťujeme.
Své dotazy k danému tématu můžete psát na: jana@tmktravel.cz,
nebo volejte na: 602 782 232,
nebo 515 321 044.
/Anděla/
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Z NABÍDKY VYBÍRÁME:
ČESKÝ CEMENT
SÁDROKARTON
PŘÍČKOVKA 625x75x250 mm

Sedmikomorový profil
ssedmikomorový
izolaèním trojsklem!

260,- Kč/q
109,- Kč/ks
20,- Kč/ks

profil s izolačním
trojsklem !!!
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Slovo úvodem

KONEC PRVNÍ TŘETINY
Úff, tak první třetina volební mánie je za námi. Zase se můžeme klidně procházet po náměstí, bez nebezpečí, že nám někdo
bude vnucovat párek v rohlíku nadívaný hutným volebním programem. V novinách už zase začínají psát o věcech normálních,
jako jsou krádeže a podvody. Nečíhá tam žádná zavilá parta politických dobrodruhů (jak to o ní její sokové vždy tvrdí), hodlající
tuto zemi úplně zruinovat, rozkrást, případně poslat její občany
na pastvu. V televizi se opět můžeme dívat na poklidné horory
místo nervy drásajících bratrovražebných politických diskuzí.
Stejně rychle jak ve vysoké poli�ce začaly hlavy chladnout a
nabírat přece jen o něco realis�čtější směr, komunálním poli�kům
se začínají zapalovat lýtka. Poklidná a věcná veřejná zasedání se
začínají podobat až dojemně parlamentu. Některým zastupitelům
začíná stoupat volební horečka tak, že ani staří kozáci ošlehaní vichrem parlamentní klima�zace nestačí polykat andělíčky. Ke slovu se
začínají drát i �, o kterých nebylo pomalu po celé dlouhé roky ani
vidu ani slechu. Tak mocná je droga poli�ckého boje před volbami.
Řadu zastupitelů znám již léta, ještě z doby, kdy se do poli�ky
nepouštěli. Mnoho jsem jich poznal i po dobu mého působení
v novinách. Mohu říci pouze jediné. Ač do nich rád rýpnu, či se
občas rád zasměji některým věcem, vážím si jich. Už jen proto,
že místo, aby trávili poklidné večery u televize nebo se věnovali
svým koníčkům, svůj čas tráví řešením problémů svých spoluobčanů a své obce. Za�mco hospodské pivní parlamenty řídí celý
svět, oni se jen snaží svoji obec udržet nad vodou. Zabývají se
tak obyčejnými věcmi, jako je svoz odpadu, územní plánování a
spousty jiných drobnos�, které pivní stratégové neřeší. Byly by
pod jejich úroveň. To, že se občas u toho pohádají, patří k věci.
Každý má právo projevit svůj názor. O tom přece demokracie je.
Ovšem i na jednání zastupitelstev je občas vidět omamný vliv
ideologie a kastování tak známých z vysoké poli�ky.
Parlamentní volby dopadly, jak dopadly. Voliči rozhodli na
další čtyři roky. Zda dobře a s uvážením, uvidíme. Každá nová
vláda znamená pro tuto zemi naději. Naději na šťastnější a klidnější život. Zda ji poli�cká reprezentace naplní nebo opět kvůli
své mocich�vos� a hrabivos� občany opět zklame, záleží pouze
na ní. Ostatně, splatnost účtu je každé čtyři roky. Ale ta letošní
volební omáčka, kterou poli�ci voliče krmili, byla dost nechutná.
Jen doufám, že ji pár hrnců nezbylo i na podzimní komunální
volby. Mějme na pamě�, že střepy mezilidských vztahů, které
rozbijeme v parlamentních volbách, vždy ještě nějak slepíme.
Ale rány po těch, kterými se pořežeme v těch komunálních,
se hojí velmi těžce a velmi dlouho.
Petr Sláma

Jamolice s novým vedením Hemodialyzační středisko
V úterý 1. června se v Jamo- měly rozhodnout podle počtu hlabylo radnicí povoleno
licích konalo zasedání zastupi- sů z minulých voleb, anebo byla
telstva, na kterém, mimo jiné,
proběhla volba nového starosty.
V dosavadní funkci starosty
působil do této chvíle pan Ing.
Karel Pochman, který ze zdravotních důvodů odstoupil. Tím pro
zastupitele vznikla otázka volby
starosty nového, který by dokončil stávající volební období.
Na zasedání byl nejprve projednán způsob volby. Ze strany
zastupitelů se ozývaly návrhy, jež

navrhována přímá volba ze strany
zastupitelů. Rozhodnuto bylo pro
přímou volbu, a to jak starosty,
tak i místostarosty.
Zvolena byla zcela jednomyslně paní Dana Jarolímová do funkce starostky obce a místostarostou
se stala paní Dana Smejkalová
díky nadpoloviční většině hlasů.
Oběma přejeme hodně úspěchů
při vykonávání náročné práce
pro obec Jamolice.
/Alex/

/Moravský Krumlov/ Krumlov čeká další významný investiční projekt. Jedná se o rekonstrukci silnice III/4133 v Moravském Krumlově v celkové délce
1,166 km. Stavba se nachází v
centrální části města Moravský
Krumlov. Zakázka zahrnuje
celkovou rekonstrukci dlážděné silnice v průtahu městem a
navazuje na dokončenou stavbu
okružní křižovatky a prochází
náměstím města.
Společně s rekonstrukcí komunikace bude probíhat realizace

projektu města Moravský Krumlov - výstavba chodníků a parkovacích stání. Na projekt JMK
bude navazovat další projekt
města - revitalizace náměstí a rekonstrukce místních komunikací.
Předpokládané náklady stavby
ve výši 91.878 tis. Kč budou
upřesněny zadávacím řízením a
jsou rozděleny takto: podíl SÚS
JMK na financování činí téměř
76 milionů korun a podíl města
Moravský Krumlov je 16 milionů
korun. Termín realizace je rok
2010 až 2011.
/abé/

Rekonstrukce má zelenou

Nové hřiště v Dalešicích
bylo otevřeno veřejnosti
/Dalešice/ Další oranžové
hřiště bylo 22. května otevřeno Nadací ČEZ, která částkou
milion korun podpořila záměr
městyse Dalešice. Ten přidal
dalších 750 tisíc korun.
Multifunkční sportovní hřiště
v Dalešicích vyrostlo na nevyužitém travnatém místě ve sportovním areálu u Dalešického pivovaru. Mládež i dospělí si tu zahrají
malý fotbal, volejbal, nohejbal,
tenis či floorbal, o který je stále

BIŽUTERIE ALEXANDRA

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Zveme vás do nové prodejny
v Knížecím domě (ve dvoře).

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme velký výběr bižuterie
a vlasových doplňků.
pracovní doba: po-pá 900-1600
sobota 830-1030 hodin

04.06.2010

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling

větší zájem. Součástí sportovního areálu jsou také dva tenisové
kurty s antukou a dětské hřiště,
jehož výstavba byla v roce 2007
podpořena Skupinou ČEZ.
„Už teď máme velké ohlasy
od našich spoluobčanů a věříme,
že hřiště bude hojně využíváno.
Nové hřiště nabízí zdejším obyvatelům kvalitnější sportovní zázemí
a umožní jim tak trávit plnohodnotně volný čas,“ uvedl Jaroslav
Zadražil, starosta Dalešic. /abé/

/Ivančice/ Společnost MOLO ARCHITEKTI, s. r. o., Letohrad,
požádala město Ivančice o souhlas s umístěním nízkoenergetické
stavby hemodialyzačního střediska v lokalitě Brněnka. (Hemodialýza
je metoda odstraňování odpadních látek, jako např. draslík, močovina,
a nadbytečné vody z krve při selhání ledvin.)
Tento objekt bude spravovat firma B. Braun AVITIUM, s. r. o.,
která provozuje tyto objekty již od roku 1994. S kapacitou 15 až 17
lůžek zvládne personál ošetřit až 30 pacientů denně. Minulé veřejné
zastupitelstvo města Ivančic svoje rozhodnutí odložilo z důvodu nedostatečného řešení dopravní obslužnosti. Projektantovi se podařilo
tyto námitky během krátké lhůty jednoho měsíce vyřešit a předložit
opět k posouzení. Po opětovném přezkoumání projektu se rozhodli
ivančičtí zastupitelé umístění stavby povolit.
Petr Sláma

Regulační poplatky zatím
kraje proplácí
/Kraj/ Zrušení proplácení regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Pardubického kraje vyvolalo dojem, že ČSSD krok
podniklo jako trest „nezodpovědným“ voličům. Pozdější vysvětlení
pardubických krajských radních je, že se vzhledem k výsledkům voleb
rozhodli dočasně proplácení pozastavit do doby nejbližšího zasedání zastupitelstva. Postup vyvolal reakci šéfa Asociace krajů Michala Haška.
„O proplácení regulačních poplatků v krajských zdravotních zařízeních se hejtmani rozhodnou až po sestavení nové vlády. Lze předpokládat, že středo - pravá vláda vyvine tlak na kraje, aby s proplácením
skončily. Hejtmani budou o věci společně jednat,“ uvedl Hašek.
Podle Haška je ale zatím předčasné hovořit o ukončení poskytování
darů. „Mohu potvrdit, že budu usilovat o koordinovaný a společný postup krajů v této záležitosti. Jsem přesvědčen, že výsledek povolebního
vyjednávání, tedy definitivní podoba budoucí vlády, bude rozhodující
pro další osud regulačních poplatků,“ uvedl Hašek v tiskové zprávě.
Hejtmani sociální demokracie, kteří v současnosti působí ve všech
krajích ČR kromě Prahy, předpokládali, že nový kabinet bude sestavovat ČSSD, která měla v plánu plošně zrušit regulační poplatky ve
zdravotnictví. Povolební uspořádání však spíše přeje koalici ODS,
TOP 09 a VV, které třicetikorunové poplatky hájí.
Třicetikorunové poplatky při návštěvě lékaře a za položku na receptu
zavedla vláda Mirka Topolánka. Sociální demokracie proti tomu rozpoutala rozsáhlou kampaň, která se odrazila v krajských volbách, kdy
ČSSD zvítězila ve všech krajích vyjma Prahy. Voličům totiž slíbili,
že poplatky v krajských zdravotnických zařízeních budou proplácet
z krajských rozpočtů. Jakmile s proplácením začali, došlo na několik
soudních řízení, která proplácení ve výsledku zakázala. Nakonec kraje
našly způsob, jak formou darů poplatky proplácet legálně.
/abé/

Snížení cen
plovoucích podlah
DYNAMIC 8 mm 32 otěr - 335,SMART 7 mm 31 otěr - 239,-

Přijďte si k nám vybrat
ze širokého sortimentu
značkových podlah
KRONOTEX a PARADOR.
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
Cement 32,5 R
249,- Kč/q
Přijďte k nám pro široký
sortiment stavebního materiálu
a vše ostatní pro Váš dům !!
Dvořákova 639, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

AUTOSKLA
nebo do vyprodání zásob

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

WHC therm., s.r.o.

zahradní
architektura

systém
KB BLOK

-20%

zahradní
nábytek
z masivu
AKCE: KE KAŽDÉMU ČELNÍMU SKLU
AUTOKOSMETIKA V HODNOTĚ 300,� Kč !!!

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

smluvní partner

LETNÍ CENY UHLÍ

Poslední možnost zakoupení českých
briket, v srpnu končí jejich výroba!!!
EKO - brikety za výhodné ceny!

tel.: 515 333 121, 515 334 276

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA
POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU
Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91 Ivančice
e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

04.06.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

§ Advokátní poradna Hasiči z Němčic dostanou milion na stříkačku
Dobrý den, měla bych dotaz. Manžel má rodinný domek, který získal darovací smlouvou od svého dědečka, a to ještě v době, kdy jsem
se s manželem neznala. Slyšela jsem, že pokud jsem s manželem déle
jak 3 roky, mám na tento rodinný domek také nějaký nárok. Mně
samotné to připadá jako nesmysl, myslím si, že pokud mu ho dědeček
daroval, a to ještě v době, kdy jsem manžela neznala, na tento domek
přece nemůžu mít nárok. Děkuji za odpověď.
Máte pravdu v tom, že na tento dům opravdu nárok nemáte a ani
v budoucnu tento nárok nezískáte, pokud Vám jej manžel nepřevede
(nebo jeho část) nebo jej nezdědíte. Majetek obecně získaný před
manželstvím není součástí společného jmění manželů, které vzniká
až uzavřením manželství, a je jedno, jestli je to majetek darovaný,
koupený či jinak nabytý. Navíc majetek získaný darem nebo dědictvím
není součástí společného jmění manželů ani za dobu trvání manželství,
takže kdyby manžel získal dům od dědečka darem za trvání manželství,
situace by byla stejná. Součástí společného jmění manželů jsou však
investice, resp. zhodnocení majetku ve výlučném vlastnictví jednoho
z manželů. To znamená, že pokud budete dům získaný od dědečka
manžela společně rekonstruovat za manželství, již hodnota těchto rekonstrukcí zjednodušeně řečeno je součástí Vašeho společného jmění.
V případě ukončení manželství pak máte nárok na finanční vypořádání
těchto investic do výlučného vlastnictví Vašeho manžela. Jinak však na
výlučný majetek manžela nemáte nárok.

Přepadení poštovních
doručovatelek objasněno

Na začátku letošního roku šetřili zlínští policisté případ domácího násilí. Během výslechu k tomuto protiprávnímu jednání se muž
ze Znojemska sám přiznal k další trestné činnosti. Uvedl, že v prosinci
2004 oloupil společně se svým kamarádem poštovní doručovatelku
na Hradišťské ulici ve Znojmě.
„Zlínští kolegové nás ihned kontaktovali. Tento případ se nám tehdy
nepodařilo objasnit. Pro tyto nové skutečnosti jsme se po několika letech k vyšetřování opět vrátili. Jedná se o dva muže ze Znojemska ve
věku 23 a 29 let, kteří se sami po tak dlouhé době k tomuto závažnému
násilnému trestnému činu přiznali. Mladší z dvojice nemá v trestním
rejstříku žádný záznam. Starší z nich byl v minulosti odsouzen za
majetkovou trestnou činnost a v současné době je na základě soudního
příkazu ve vazbě. Oba muži se hlásí též ke dvěma dalším loupežným
přepadením. Uvádějí, že v té době oloupili ve Znojmě poštovní doručovatelky i na Pražské ulici a ulici Dr. Jánského. Za poslední dvě
zmíněné loupeže byla pravomocně odsouzena druhá dvojice mužů ze
Znojemska ve věku 25 a 26 let. Ti mají v rejstříku trestů záznam i z jiného loupežného přepadení, a to dokonce se zbraní,“ uvedla k případu
tisková mluvčí Policie ČR por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.
Byl sestaven tým zkušených vyšetřovatelů, kriminalistů a analytiků
na danou problematiku. Za přísného dohledu a spolupráce se státním
zastupitelstvím probíhalo intenzívní vyšetřování. Po novém prošetření
všech tří loupežných přepadení poštovních doručovatelek z let 2003 a
2004 vyšly najevo další skutečnosti. „Na základě zjištěných informací jsme po důkladném zvážení učinili po téměř půlroční práci závěr.
Okresnímu státnímu zastupitelství jsme předložili návrh na podání
obžaloby. Navrhujeme obžalovat z loupeží tři osoby ze Znojemska.
Oba muže, kteří se letos v lednu sami po šesti letech přihlásili, a nově
zjištěnou dvaačtyřicetiletou ženu. Všechny tři z loupeže v prosinci
2003 na Pražské ulici ve Znojmě. Oba muže potom i ze dvou dalších
loupeží v roce 2004. Došlo k nim v březnu na ulici MUDr. Jánského
a v prosinci na Hradišťské ulici. Okresní státní zastupitelství s naším
návrhem souhlasí,“ doplnila mluvčí Drahokoupilová.
/abé/

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

OSLAVANY

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

»
»
»
»
»

procesního inženýra
technologa obrábění
inženýry kvality
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

/Kraj/ Celkem dvanáct hasičských jednotek dostane od kraje
po milionové dotaci na nová zásahová požární vozidla. Ve všech
případech se jedná o žádosti, při
kterých existuje příslib ministerstva vnitra na příspěvek ze strany
státu do výše 2 milionů korun,
kraj uhradí milion, zbývající část
hradí obce ze svého rozpočtu.
„Jihomoravský kraj pečuje o
všechny složky Integrovaného

záchranného systému. Vedle profesionálních hasičů máme tisíce
dobrovolných hasičů. Já jsem jim
opakovaně děkoval při různých
příležitostech za jejich obětavou
pomoc a nasazení, naposledy
v těchto dnech a týdnech při povodních. Důležité je, aby měli
k dispozici moderní technické
vybavení. Každoročně přichází
do několika obcí a měst dotace
ministerstva vnitra na pořízení

Na jižní Moravě se chystá
projekt Senior pasů
/Kraj/ Senior pas bude obdoba
již fungujících rodinných pasů.
Prakticky půjde o slevovou kartu,
která seniorům umožní finanční
zvýhodnění v oblasti zboží a
služeb zaměřených právě na seniory a na jejich sociální a kulturní
potřeby. Cílovou skupinou budou
občané našeho kraje s trvalým
bydlištěm na jižní Moravě starší
šedesáti let.
Principem je vytvoření systému poskytování slev ve výši
nejméně pěti procent v oblasti
zboží a služeb. Zapojení do tohoto systému bude bezplatné jak
pro seniory, tak pro poskytovatele, kteří budou svoje služby a
zboží nabízet. Půjde například o

pečovatelskou službu, lázeňství,
wellness, stravování, cestování,
ubytování, knihkupectví, muzea,
galerie, spotřební nákupy nebo
zdravotnictví.
„Jsem přesvědčen, že poté,
co jsme řadu let nabízeli tuto
službu rodinám, s dětmi jako
Rodinné pasy, je určitě na místě,
abychom se stejným způsobem
zachovali také k seniorům. Seniorů je na jižní Moravě několik
set tisíc a určitě si i oni zaslouží,
aby jim Jihomoravský kraj věnoval v rámci podpory rodiny
a sociální politiky stejnou pozornost jako mladým rodinám s
dětmi,“ řekl k projektu hejtman
Michal Hašek.
/abé/

ravy k žádnému extrémnímu vývoji, ale zvýšená hladina vody na
mnoha místech nahnala strachu
nejen bydlícím u vodního toku.
Jak na brífinku po čtvrtečním
zasedání krajské povodňové komise informoval hejtman Michal
Hašek, na některých místech sice
byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, ale nikde nedošlo k
bezprostřednímu ohrožení trvale
osídlených území.
„Vodohospodáři a složky Integrovaného záchranného systému
jsou v plné pohotovosti. Současná situace je úplně jiná, než jakou
jsme zažili koncem května. Několik dní pršelo a schopnost země
absorbovat srážky je minimální.
To, co dnes vypadá možná jako

třetího stupně povodňové aktivity,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Hejtman poděkoval vodohospodářům, že se díky manipulaci Brněnské přehrady
podařilo zabránit tomu, aby se
potkaly kulminace Svratky a Svitavy. „Dobrou zprávou je také,
že nenastane souběh kulminace
Bečvy a Moravy. Od středy intenzivně odpouštíme také vodu
z Moravy do poldru Soutok - jde
tedy o podobné opatření jako
před čtrnácti dny. Snižuje nápor
řeky Moravy u Hodonína,“ dodal
hejtman Hašek, který také uvedl,
že se Jihomoravský kraj obrací
na kraj Vysočina, zda by mohly
tamní vodní nádrže Dalešice a
Mohelno zadržet více vody. /abé/

nové automobilové cisternové
stříkačky, nicméně dotace z ministerstva vnitra je maximálně dva
miliony korun a tyto automobily
jsou výrazně dražší. Proto jsme se
rozhodli, že z celkových 35 milionů pro dobrovolné hasiče poskytneme 12 milionů dvanácti letošním úspěšným uchazečům o titul
ministerstva vnitra,“ řekl hejtman

Michal Hašek. Mezi obcemi, které
milion získají, jsou také Ivančice.
Dotace půjde na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro
SDH Ivančice - Němčice.
Jde o první část dotací pro
jednotky SDH. Krajské zastupitelstvo bude rozhodovat o rozdělení dalších 23 milionů korun
na technické vybavení.
/abé/

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici

speciální pedagog ve třídě pro TZP
(těžce zdravotně postižené) žáky

Předpoklady:
• občan ČR
• organizační schopnosti
• bezúhonnost
• způsobilost k právním úkonům
• VŠ vzdělání (Bc., Mgr.) – speciální pedagogika
Splnění dalších požadavků výhodou:
• ochota se dále vzdělávat
• zkušenosti z práce ve speciálním školství
• umění jednat s lidmi, komunikativnost
Náležitosti přihlášky k výběrovému řízení: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů ne
starší než tři měsíce, absolvovaná školení a kurzy.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 18. 6. 2010 (rozhoduje datum
poštovního razítka). Přihlášku zašlete doporučeně nebo doneste osobně
na adresu: Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, 672 01.
Obálku označte v levém horním rohu „Speciální pedagog pro TZP žáky“.

Voda může udeřit kdykoli Nemocnice má oddělení
/Region/ V uplynulých dnech malý vodní tok, během několika
za téměř půl miliardy
sice nedošlo v povodí řeky Mo- desítek minut může dosáhnout

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

/Znojmo/ Ve středu 26. května se konalo slavnostní otevření nového
pracoviště centrálních laboratoří, centrální sterilizace a transfúzního
úseku hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Znojmo.
První část dostavby byla zahájena v říjnu 2008 a dokončena v květnu 2010. Během této části rekonstrukce a dostavby byly vybudovány
objekty pro laboratorní pracoviště, pro sterilizační centrum, pro administrativu hospodářsko-technické správy, odborné ordinace a centrální
odběrovou místnost. Součástí rekonstrukce bylo také vybudování
nového přednáškového sálu.
„Dokončení této etapy je dalším významným krokem v celkové rekonstrukci znojemské nemocnice. Celkové náklady na tuto etapu byly
cca 470 mil. Kč, státní rozpočet se na financování podílel cca 350 mil.
Kč a Jihomoravský kraj a Nemocnice Znojmo dohromady cca 120 mil.
Kč,“ uvedl MUDr. Pavel JAJTNER, tiskový mluvčí nemocnice.
„Probíhající rekonstrukce má za cíl vybudovat moderní regionální
pracoviště a současně soustředit všechny odbornosti v areálu tzv. nové
nemocnice. Jsem přesvědčen, že se podaří díky rekonstrukci vytvořit
takové podmínky v novém areálu, aby sem bylo možné přestěhovat
do konce příštího roku veškeré provozy ze staré části nemocnice, která
se nachází v centru Znojma,“ řekl hejtman Michal Hašek.
/abé/

DŘEVO

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

603 576 656
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Nejde jen o byty

V předminulém čísle Zrcadla pan Sláma informoval o jednom z bodů,
které projednávalo ivančické zastupitelstvo. Je dobře, že pan Sláma jako
jeden z mála občanů alespoň trošku sleduje, co se na zastupitelstvech děje,
a patří mu i dík za pěknou úvahu zastávající se zdravého rozumu, která
byla otištěna na stejné straně. Bohužel současní představitelé „vůle lidu“
na ivančické radnici velmi rychle zapomněli na to, jak v ještě nedávné době
slibovali napravit netransparentnost zápisů z jednání zastupitelstva vyčítanou bývalému vedení města a volali po lepší informovanosti občanů. Jistě
není úkolem Zrcadla suplovat občanům původně s velkým halasem zavedené a postupně potichoučku se scvrkávající podrobnější záznamy z jednání.
Uvedená noticka mnoho říci nemohla a vedla k řadě dotazů, které nelze řešit
odkazem na zveřejněný zápis na městském internetu. Doufám, že Zrcadlo
dotáhne svou informaci do konce a umožní mi následující upřesnění.
Při stávajícím většinovém zastoupení je otazník v nadpisu zbytečný.
„Opoziční“ zastupitel silou jednoho hlasu těžko zvrátí připravené rozhodnutí.
Poněvadž nerozlišuji, zda jsou chodníky nebo cokoli ve městě modré či červené, jde mi o zájem města a jeho občanů jako celku. Nemohu-li měnit rozhodnutí, mohu občanům alespoň zprostředkovat odpovědi na otázky, které se nabízejí, upozornit na případné problémy, které by měly být při definitivním řešení
brány v potaz, a - pokud možno - předejít možným problémům. Co na tom, že
často odpověď nepřijde, silou hlasovací mašinerie jsem převálcován a většinou
jsem jen označen za potížistu. Občané se o tom stejně většinou nedozvědí.
Při jednáních o nakládání s majetkem města se vlastně po celou dobu jako
červená nit vine, že: 1) „město nemá peníze, a tudíž do svého majetku nemůže investovat“; 2) „majetek města je tak zanedbaný, že padá lidem na hlavu
a skoro nemá žádnou cenu“; 3) majetkoprávní oddělení dlouhodobě má velké
reservy ve správě majetku města s péčí dobrého hospodáře; 4) „všechny zdroje města musejí být nasměrovány do umoření dluhů a vytvoření předpokladů
pro co nejlepší rozběhnutí plánované rekonstrukce kanalizační sítě“; 5) „město by mělo včas vše, co má, co nejlépe prodat a zodpovědnosti se zbavit“.
V rámci těchto jednání jsem byl komunistickým starostou a poslancem
mj. jiné poučen, že nás nemusí zajímat, že se město postupně zbavuje všech
objektů, které - vyjma právě pošty - slouží pro sociálně slabé občany, „protože
není povinností města někomu zajišťovat sociální bydlení“ /!!!/, že si někdo
chce koupit byty, které jsou „vybydlené“, a jak dalece budou občané schopni
plnit funkci řádné správy tam, kde město údajně nebo fakticky selhalo, ani co
se bude dít, když se jim to také nepodaří.
Při nejméně trojí revizi vždy bylo konstatováno, že jediný objekt, který
pro město není ztrátový, je právě objekt pošty, a opakovaně bylo doporučeno
jej neprivatizovat (mj. také proto, aby si město udrželo vliv na zachování poštovních služeb ve městě). Tlaky na privatizaci bytů v tomto domě byly vždy
a odvíjely se nejednou od osobní angažovanosti zainteresovaných na obou
stranách. Jak se může vyplatit občanům něco, co město neutáhne? Je solidní
vystavovat je takovému riziku? (Proč najednou ta změna? Tu něco nehraje.)
Ponechme stranou, že při privatizaci domu Okružní l bylo svého času
argumentováno tím, že dotyčný (zcela nově postavený) dům se na jílovitém
podloží bude sesouvat a asi brzo „spadne ubohým nájemníkům na hlavu, nebude-li se do něj hodně investovat, na což město nemá“, a následně byl nájemníkům, kteří dodnes s žádnými sanačními pracemi nezačali, prodán. Prakticky
stejná argumentace zazněla nyní při zdůvodňování návrhu zbavit se pošty.
Ten byl (těsně před koncem volebního období a navíc v situaci, kdy město
jedná s bankami o nejlepší podmínky pro půjčku, kterou si musí bezpodmínečně vzít na financování obřího projektu rekonstrukce kanalizace) zařazen
z čistého nebe, v rozporu se všemi dřívějšími stanovisky rady (což i výslovně
potvrdil místostarosta pro investice Mgr. Dočkal) i zastupitelstva. Každý ví,
že lepší podmínky může získat ten, kdo může nabídnout nějakou zástavu.
Tento argument byl hozen pod stůl s tím, že naopak zisk z privatizace pošty
umožní jednání o „o to menší půjčce“. Znovu ponechme stranou, že vzápětí
vedoucí finančního odboru upozornil na propad příjmů města v rámci krize
a starosta pohotově nabídl výnos z pošty použít na zalepení děr rozpočtu ?!
Jak vidět, otázek a problémů je v této kause celá řada. Obecně nejsem proti
privatizaci bytového fondu, i když v řadě věcí jsem jí vytýkal nekoncepčnost
a nejednou až vysoce eticky sporné praktiky, které s ní byly (a bohužel často
jsou) spojeny. Obávám se, že v této souvislosti nás jako občany i „město“ ještě
v budoucnu bude dost „bolet hlava“. Opakovaně, bohužel opět bez úspěchu,
upozorňuji na to, že majetek města je nekoncepčně obhospodařován a znehodnocován ve jménu krátkodobě populárních, viditelných aktivit bez ohledu na
budoucí dopady. Město se jistě má snažit uspokojit řadu zájmů občanů. Mělo
by se tak ale dít alespoň za podmínek udržitelné reprodukce.
Zatím se vcelku bez problémů dařilo plnit závazky z dřívějších půjček
i zajistit běžný provoz. I když byly možnosti, proklamovaná akcelerace
plnění dluhové služby (abychom „jako nezadlužení mohli mít lepší startovací
podmínky při jednání s bankami“) se nekonala, pohledávky města se nevymáhaly a nájmy z městského majetku si stále dál vzdor všem plamenným
proklamacím dělí jiní. Nezaplatili jsme ani korunu nad bývalým vedením
města nastavený splátkový kalendář. Bohužel jsme si ale ani nevytvořili
jakoukoli reálnou rezervu pro půjčky, respektive náklady, které nás čekají
a o kterých celou dobu víme. To už těžko bude možno přičítat bývalému vedení města, jak je dobrým zvykem. Nezbývá než doufat, že i současné vedení
města má připravené schůdné řešení.
S pozdravem MUDr. Matušina
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Slavnosti chřestu 2010 HOSPODY A HOSPŮDKY
V tradičním termínu koncem možné zakoupit čerstvý chřest.
května se v Ivančicích konaly již
16. slavnosti chřestu. Ivančice
byly kdysi chřestem proslaveny
po celé Evropě, na ivančickém
chřestu si kdysi pochutnávali i
příslušníci císařské rodiny a císařského dvora. Bohužel, tato doba je
nenávratně pryč. Každoroční slavnosti jen připomínají zašlou slávu.
Chřest pro slavnosti se dováží ze
Slovenské republiky od firmy
Asparagus, s. r. o. Velké Leváre.
Letos bylo dovezeno přes tři tuny.
Program letošních Slavností byl
proti loňskému roku zkrácen jen
na pátek a sobotu. Počasí tentokrát
zlobilo, ale několik přeháněk nemohlo ohrozit zájem návštěvníků
Slavnosti chřestu ani připravený
program. Již v předstihu si stánkaři zajišťovali místa a lze říci, že se
již tradičně dodržují skupiny stejného sortimentu. Před Večerkou
byly opět prodejci zahrádkářského
sortimentu. Nabízely se sazenice,
květiny apod. Podél Besedního
domu k náměstí se prodávaly
cukrovinky, oplatky, turecký med.
Velice pěkně to zde vonělo.
To hlavní bylo před Památníkem Alfonse Muchy, kde byly
dva stánky, u kterých si bylo

Zde byli zájemci téměř nepřetržitě a sličné prodavačky se měly
co ohánět. Na opačné straně se
nabízel chřest upravený, smažený
ve strouhance nebo chřestový salát dodávaný již známou firmou.
Proti loňským frontám bylo zde
letos klidněji, díky plynulému
přísunu upraveného chřestu. Novinkou byla kuchařská show na
podiu, kde kuchař z hotelu v Dolních Kounicích připravoval různé
pochoutky. Zájemců bylo stále
hodně, protože jeho vystoupení
bylo spojené s ochutnávkou
Chřestové dny měly také restaurace, a to nejen v Ivančicích,
ale např. v Neslovicích nebo Tetčicích. Je vidět, že o jídla připravená z chřestu je zájem a různé organizace již umí využít Slavností
chřestu k propagaci svých zařízení. K propagaci svého podniku
přispěla i firma, předvádějící výstavu jídel z chřestu, v galerii Památníku A. Muchy. I zde byla akce
spojená s malou ochutnávkou.
Organizátoři nezapomněli ani
na nejmenší. Pro děti byl na
tradičním místě gumový hrad,
za morovým sloupem kolotoče.
Zde jen malé povzdechnutí:

„

Pozor na „povodňové ryby
Následkem povodní, kdy mohou být vodní toky a rybníky
kontaminovány odpadní vodou
z jímek či kanalizace, může dojít k poškození zdraví ryb či až
k jejich otrávení.
Posoudit, zda jsou ryby zdravé, popřípadě je naděje na jejich
záchranu, mohou zkušení rybáři
a inspektoři krajských veterinárních správ. Pro první posouzení
může posloužit jednoduchá
pomůcka, zda u ryb funguje únikový reflex, popřípadě obranný
reflex anebo reflex ocasní.
„Zdravé ryby jsou od přírody
plaché, to znamená, že na každý
zevní podnět, jako je pohyb kolem
nádrže nebo řeky, stín dopadající
na hladinu nebo prudké osvětlení,
reagují tak, že rychle hledají možnost úniku do bezpečí. Obranný
reflex lze pozorovat tehdy, pokud
jsou vyloveny. Prudce se zmítají,
snaží se vyskočit a dostat se zpět

do vodního prostředí. Druhy s hadovitým tělem, jako například
úhoř, se vlnivým pohybem snaží
dostat také zpět do vody. A ocasní
reflex spočívá v tom, že je-li ryba
držena na boku, tak ocas směřuje
šikmo vzhůru a ocasní ploutev
je vějířovitě rozevřená. Není-li tomu tak, tedy, nesnaží-li se
ryby uniknout, anebo mají-li ocas
pokleslý, není něco v pořádku,“
uvedl Josef Duben, tisk. mluvčí
Státní veterinární správy.
Pak je na místě příčinu změny
zdravotního stavu zjistit, vyšetřit. Pakliže dojde k úhynu ryb,
je samozřejmě nutné příčinu také
zjistit a místně příslušná krajská
veterinární správa ví, jakým
způsobem tak učinit i za jakých
podmínek uhynulé ryby posléze
tzv. neškodně odstranit. Takovéto ryby by v žádném případě
neměly být použity v kuchyni
k přípravě jídel.
/abé/

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
sobota 11. září 2010 (sobota) - CENA: 890 KČ
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh
• pojištění na úpadek CK! Dopor. výměna: 10 EUR/os.

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

HOSTINEC VE MLEJNĚ

V Ivančicích je spousta tajemných zákoutí. O některá jsem přišli.
Třeba o tajemnou Podivínku. Jiná nám zůstala díky bohu zachována.
Jedním z takových je i Mácuv mlýn za kostelem Nanebevzetí panny
Marie. A zrovna ve dvoře tohoto mlýna je jedna z rázovitých ivančických hospůdek. Mnoho se zde určitě nenajíte. Mají pouze slané
tyčinky, brambůrky a jiné pochutiny. Ale najděte někde hospodu, kde
se současně čepuje šest druhů piv. Sice jich pár znám, ale je jich málo.
A zde si přijdou na své nejen ctitelé plzeňského Urgvelu a Gambrinuse, ale také Kozla, Rebela či Starobrna. Aby majitel tuto nabídku
ještě obohatil a má na čepu i pravé, nefiltrované pivo zvané Páter.
Když si připočítáte krásné stylové prostředí obohacené nejen exponáty
zemědělského nářadí, ale i elektronikou z II. poloviny minulého století,
je zde v letním parnu milo posedět.
Petr Sláma
„Kde jsou doby, kdy pětiminutová jízda na kolotoči byla za 1
Kč.“ Dnes aby měl člověk s sebou tiskárnu na peníze, protože
dětem se zpravidla neodmítá.
Nemůžeme zapomenout na doprovodný program na podiu. Vystoupení hudebních skupin s hudbou pro starší i mladší, taneční

vystoupení, a kdo nechtěl být na
„veřejnosti“, mohl zajít do vestibulu nebo do nádvoří radnice. Zde
bylo posezení spojené s ochutnávkou vín různých vinařských firem.
Tudy prošlo a zastavilo se několik
set lidí. Ve spodní části nádvoří
byl připraven program pro děti
a ukázky řemesel.
Jiří Široký

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Letošní pravidelné cvičení Achát bylo 26. května 2010 zahájeno
fiktivním požárem olejového hospodářství druhé turbíny 2. bloku.
Ani taková událost by ale k ukrytí veškerého personálu nevedla. Proto
scénář cvičení předepsal střední únik v „primáru“ druhého bloku. Nastartovaná trojice bezpečnostních systémů musela postupně z různých
důvodů vypadnout. Třetí systém odstavením pro netěsnost na výtlaku
vysokotlakých čerpadel doplňování, druhý systém odstavila čerpadla
pro ucpané sání a konečně první bezpečnostní systém vypadl pro závadu na dieselgenerátorové stanici. Zhoršující se situace v reaktoru
2. bloku, který se po předchozích závadách ocitnul bez havarijního
chlazení aktivní zóny, vedla směnový havarijní štáb k vyhlášení mimořádné události 3. stupně a potřebě ukrytí personálu v JE Dukovany. Cvičné ukrytí a evakuace shromaždišť a krytů pod budovami
AB1 a PB1 proběhla spořádaně a s přehledem. Po obnovení napájení
1. bezpečnostního systému a stabilizaci parametrů v primárním okruhu, bylo možné cvičení ukončit.
Jako předseda Občanské bezpečnostní komise jsem se zúčastnil
snad všech bezpečnostních cvičení prováděných na elektrárně, na území přilehlých krajů či v blízkém Rakousku. Nebudu se proto zmiňovat
o jednotlivostech, ale pokusím se vysledovat, jakým vývojem cvičení
za tuto dobu prošla. Základním trendem je nárůst profesionality. A to
jak při zpracování scénářů cvičení, jejichž kvalitu výrazně ovlivnilo
vybudování plnorozsahového trenažeru, tak i v jednání všech zainteresovaných, tedy havarijního štábu, podpůrné technické skupiny,
krytových družstev, hasičů, zdravotníků, ostrahy a všech zaměstnanců
i dodavatelů. První cvičení byla považována mezi lidem elektrárenským a u dodavatelů zvlášť za obtěžování a zdržování. Leč postupně
si zaměstnanci uvědomili, že pravidelná cvičení jsou normální součástí
jejich práce na elektrárně. Proto je dnes naprosto běžné, že pracovník
vypne počítač, vezme si balíček, knížku a jablko a odchází do krytu.
Lze namítnout, že při cvičení je vše nahrané a připravené a nemá to
nic společného s reálnou situací. Jsem jiného názoru. Počínání při cvičeních se pravidelným opakováním stává zcela automatickým, a tak se
při ostrém poplachu můžeme věnovat jen tomu novému, speciálnímu,
které však zasadíme do rámce svých nacvičených šikovností.
Pevně věřím, že vždy z podnikového rozhlasu zaslechneme jen a jen
hlášení: „Toto je pouze cvičení!“, ale čert nikdy nespí, a proto cvičme.
31. 5. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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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Pod Leskounem 261
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tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.
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Letěli jsme balonem!
A byl to zážitek. Můžeme děkovat bratřím Montgolfierovým,
že v roce 1783 naplnili horkým
vzduchem plátěný balon, naložili
berana, kohouta a kachnu a balon
vyslali vzhůru.
Od té doby čas pokročil a
v sobotu 29. května 2010 jsme
měli možnost se zúčastnit vyhlídkového letu moderním balonem.
Už ne plátěný, ale zhotovený
z nylonové tkaniny, odolné proti
teplu, obsah 10 000 m3 (největší
ve střední Evropě). Balon se nejprve plnil chladným vzduchem
a po dosažení určitého objemu
začaly čtyři hořáky foukat do
útrob balonu horký vzduch. Když
do proutěného koše nastoupili nedočkaví vzduchoplavci, dal pilot
Jaroslav Staňa signál k odletu. V
okamžiku jsme byli několik set
metrů nad ivančickým stadionem.
Tajně jsem doufal, že poletíme
nad řekou Jihlavou přes Dolní
Kounice, Pohořelice, odtud jižním
směrem a přistaneme v prostřední
novomlýnské nádrži na ostrůvku
vedle mušovského kostela. Byl
to mylný předpoklad, vítr nás nesl

jižním směrem. Teprve z výšky
jsem si uvědomil, jak rozsáhlý je
komplex krumlovského lesa. Bohužel v pátek večer silně pršelo na
celém území východně a jižně od
Ivančic. Jemný opar vystupující
z lesa zastínil celou plochu pod
námi, takže i naše fotografie mají
„závoj“. Přesto bylo vidět Stavení
u silnice Moravský Krumlov - Jezeřany nebo myslivnu Hubertus
poblíž stejné silnice. Na druhé
straně Budkovice a zanedlouho
nádraží v Moravském Krumlově,
vedle Retex a bývalé Hutní montáže. Zde někde bylo dosaženo
nejvyšší výšky 1350 m n. m., občas jsme prolétli i světlé mraky.
Byl to zážitek sledovat, co se
děje pod námi. Velké ticho kolem,
občas přerušované hučením hořáků. Letěli jsme dále k rakšickému
nádraží, k obilnímu silu a nad
plochu kamenolomu Leskoun.
Dřívější významný kopec i orientační bod v krajině už téměř zmizel. Vpravo bylo vidět Bohutice,
na druhé straně Olbramovice a
během krátké doby Miroslav.
Záměr přistát na letišti v Mi-

V Dukovanech se zabydlela
stovka malých skřítků

roslavi se nepovedl, letiště jsme
minuli. Velké plochy polí zde byly
zatopeny vodou po včerejším dešti. To už začal pilot hledat místo
na přistání. Ještě jsme přelétli
zajímavý hřbitůvek. Byl to hřbitov na katastru obce Mackovice,
na místě dřívější obce Rotohoř,
která zanikla během třicetileté
války. Obyvatelstvo vymřelo na
mor. Až do padesátých let minulého století se zde pohřbívalo.
Klesali jsme, pilot upouštěl horký
vzduch z balonu a při rychlosti
cca 20 km/hod jsme přistáli na
poli, na kterém právě traktorista
zaorával zelené hnojení. Ten se
divil. Předtím jsme byli poučeni,
jak se máme držet, pokrčit nohy
v kolenou, ale náraz byl kvůli větru tak prudký, že se někteří ocitli
na podlaze koše. Jednou, dvakrát
jsme poskočili a koš zůstal stát.
Nepřevrátil se, jak se občas stává.
Následovalo sdělování dojmů z letu. Protože jsme letěli
poprvé, byli jsme povýšeni na
vzduchoplavce se šlechtickými
tituly s přídavkem z Mackovic.
Křest šampusem - nejprve na
hlavu, potom přípitek. Pěkný
diplom - Křestní list potvrdil
naše šlechtická jména. Byli jsme

upozorněni, že můžeme požádat
o půdu, kde jsme přistáli, a také
nám bylo sděleno, že jako šlechticové nemusíme do konce života
pracovat. To když jsem doma
řekl manželce, byl jsem okamžitě
degradován na otroka. Společná
fotografie na památku letu a
šťastného přistání bude vzpomínkou na nevšední zážitek.
Následovala pomoc při balení
balonu, nakládání koše na přívěs.
Ještě jsme slíbili, že dáme své
fotografie k dispozici redakci
Zrcadla, aby bylo pro účastníky
vydáno CD s fotografiemi.
Děkujeme
organizátorům
(TMK travel) za možnost se
takové akce zúčastnit, panu
Staňovi za bezpečný let a informace během letu i přistání,
oddílu kopané v Ivančicích, který
umožnil přípravu balonu a start
na stadionu. Nezapomenutelné
okamžiky strávené po 75 minut
letu balonem budou vzpomínky
po zbytek života.
Jiří Široký
---------------------------------------Poznámmka: v SMS soutěži
o letenku horkovzdušným balonem byla vylosována paní Lenka
Horká z Ivančic. Gratulujeme!
(TMK travel Moravský Krumlov)

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

/Dukovany/ V levém křídle dukovanského zámku je k vidění obdivuhodný svět skřítků, víl a dalších pohádkových bytostí. Všechny
exponáty, které tvoří POHÁDKOVOU ZEMI, jsou ručně zhotovené
originály spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové.
Pohádkovou zemi veřejnost poprvé spatřila při slavnostním
otevření 15. května za účasti starosty Dukovan pana Miloše Kudery
a senátora pana Vítězslava Jonáše. Ve velkém sále přivítal svým
zpěvem téměř tři stovky návštěvníků hudebník pan Pavel Půta, který
doprovází také pásma paní Květy Fialové a Nadi Konvalinkové.
Poté starosta Miloš Kudera přestřihl pásku.
„To, co vidíte, stavělo pět lidí necelý měsíc. Lidé nevěděli, co si pod
názvem Pohádková země mají představit, ale když vstoupili do naší
největší expozice, s úžasem zjistili, že do místnosti se podařilo dostat
kus lesa. Chystáme ozvučení, máme doprovodné cvrlikání a zurčení
vody. Zkrátka chtěli bychom, aby návštěvníci, kteří sem přijdou, se
zastavili v úžasu, jak je možno do uzavřené místnosti dostat kus lesa,“
uvedla za Pohádkou zemi paní Vlasta Shánělová.

Při otevření expozice nesmělo chybět přestřižení pásky. „Chtěl bych
poděkovat panu starostovi za slova, která řekl při přestřižení pásky.
Uvedl, že když se řeknou Dukovany, každému se vybaví jaderná elektrárna a že by si moc přál, aby Pohádková země natolik vzkvétala, že až
se za nějakou dobu řekne - Dukovany, každému se vybaví pohádková
země paní Klimtové,“ dodal pan František Sháněl.
Pohádkovou zemi plnou roztomilých skřítků mohou zájemci navštívit do 30. září od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. O sobotách,
nedělích a ve svátcích je otevřeno v uvedenou dobu celoročně. Vstupné
pro děti je 40 a pro dospělé 60 Kč. Pedagogický dozor dětských skupin
má vstup zdarma. Pokud jim v pohádkové zemi vytráví, mohou využít
nabídky skvělých jídel z jídelníčku zámecké restaurace.
/mape/

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

Suzuki Swift 1.0 GLS
centrál, el. okna, rok v. 1999
tach. 67 000 km, STK 04/2012
cena 25 500 Kč

Fiat Punto 55 S, 1.2 SX
skladem 3 ks, různé výbavy
tach. 110 000 km, STK 06/2012
rok v. 1996-99, cena od 34 000 Kč

Škoda Felicia 1.3 Lxi kombi
dobrý tech. stav, centrál, r.v. 1999
tach. 114 200 km, STK 12/2011
cena 35 500 Kč

Mazda Xedos 2.0i V6
plná výbava, kůže, klima
tach. 176 600 km, STK 06/2012
rok v. 1993, cena 36 000 Kč

Ford Ka 1.3i Futura
servo, klima, rok v. 1998
tach. 71 000 km, STK 06/2012
cena 37 900 Kč

Volvo 960 2.0 kombi
klimatronik, central, el. okna
tach. 156 000 km, STK 01/2012
rok v. 1991, cena 48 800 Kč

Lancia Y 1.2i skladem 2 ks
klima, servo, rok v. 2000-2003
tach. 106 000 km, STK 06/2012
cena od 49 800 Kč

Mazda 323 1.8i GLX
central, klima, servo, bez koroze
tach. 148 500 km, STK 06/2012
rok v. 1995 cena 49 800 Kč

Opel Corsa 1.0 12V
central, el. okna, rok v. 2000
tach. 127 500 km, STK 06/2012
cena 49 900 Kč

Ford Mondeo 2.0 16V Ohia
nadstand. výbava, bez koroze
tach. 221 000 km, STK 06/2012
rok. v. 1997, cena 57 900 Kč

Volkswagen Golf 2.0 GTI
skvělý tech. stav, bez koroze, klima
tach. 58 900 km, STK 06/2012
rok v. 1995, cena 58 900 Kč

Citroën Xsara 1.6 16 V
dobrý tech. stav, rok v. 2001
tach. 143 000 km, STK 06/2012
cena 59 000 Kč

Mercedes-Benz C 250 TD Esprit
klima, litá kola, rok v. 1997
tach. 197 000 km, STK 06/2012
cena 63 900 Kč

Honda Civic 1.4 LS
skvělý tech. stav, pravid. Servis
tach. 102 000 km, STK 06/2012
rok v. 1997, cena 69 000 Kč

Volvo V40 1.8i
Facelift, kůže, rok v. 1999
tach. 144 500 km, STK 06/2012
cena 74 900 Kč

Volkswagen Sharan 2.0 GL
skvělý tech. stav, bez koroze
tach. 188 000 km, STK 06/2012
rok v. 1996, cena 78 900 Kč

Fiat Panda 1.1i
nízké provozní náklady
tach. 38 000km, STK 09/2011
rok v. 2004, cena 93 000 Kč

Saab 9-5 3.0t V6 Griffin
skvělý tech. stav, bohatá výbava
tach. 156 000 km, STK 06/2012
rok v. 1998, cena 95 000 Kč

Mazda Demio 1.5 Exclusive
servisní knížka, servo
tach. 124 700 km, STK 01/2012
rok v. 2002, cena 99 990 Kč

Ford Fiesta 1.4 CLX
skvělý tech. stav, klima
tach. 69 000 km, STK 06/2012
rok v. 2004, cena 111 111 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Mistral
Nadstand. výbava, bez koroze
tach. 144 000 km, STK 06/2012
rok v. 2002, cena 118 800 Kč

Mitsubishi Space Star 1.6i
automat, nadstand. Výbava
tach. 55 000 km, STK 06/2012
rok v. 2004, cena 145 000 Kč

Fiat Ulysse 2.0 JTD
nadstand. výbava, skvělý tech. stav
tach. 136 000 km, STK 06/2012
rok v. 2003, cena 174 900 Kč

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

Renault Clio 1.5 dCi Privileje
nadstand. výbava, servisní knížka
tach. 38 800 km, STK 05/2012
rok v. 2007, cena 189 990 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
7 míst, nadstand. výbava
tach. 172 800 km, STK 05/2012
rok v. 2004, cena 198 900 Kč

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

Mazda 6 2.0 MZR-CD
pravid. servis, nadstand. Výbava
tach. 155 000 km, STK 11/2011
rok v. 2005, cena 199 990 Kč

Citroën C4 2.0 HDi VTR Pack
nadstand. výbava, servis. Knížka
tach. 79 000 km, STK 06/2012
rok v. 2005, cena 209 900 Kč

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS
klima, litá kola, střešní nosič
tach. 112 500 km, STK 01/2012
rok v. 2004, cena 234 000 Kč

Mazda 2 1.3I CE
a další modely, tach. 0 km
STK 06/2012, rok v. 2010
cena 244 400 Kč + DPH

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

Mazda 5 2.0 MZR-CD TX
7 míst, garance Mazda
tach. 24 000 km, STK 06/2012
r v. 2009, cena 396 000 Kč + DPH

Ford Mustang FT 4.0i
originál stav, servisní knížka
tach. 23 292 mil, STK 05/2011
rok v. 2007, cena 429 000 Kč

Mazda CX-7 CD173 Emotion 2.2D
a další modely, rok v. 2010
tach. 0 km, STK 06/2012
cena 589 900 Kč + DPH

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

AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC ČERVEN 2010:
PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK
PLNĚNÍ A SERVIS KLIMATIZACÍ
20 % SLEVA NA VEŠKERÉ SERVISNÍ PRÁCE
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Festival Vrabčák v Moravském Krumlově
V sobotu 29. května v areálu
Vrabčí hájek proběhl 1. ročník
rockového festivalu Vrabčák.
Na pódiu se vystřídaly např.
skupiny Mandrage, UDG
nebo oblíbená Vypsaná fixa.
Přibližně 700 platících
návštěvníků bylo atmosférou
festivalu přímo nadšeno a
tento zájem vysoce předčil
očekávání organizátorů akce
Městského kulturního
střediska Moravský Krumlov
a Pavla Kovaříka ze Znojma.
Festival se jako součást
projektu Oranžový rok 2010
mohl uskutečnit díky podpoře
Skupiny ČEZ.

oranzl_moravskokruml10_zrc_136x95
1.  ervna 2010 11:49:14
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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

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

Díky nám si to
opravdu užijete

léto 2010

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

cestovní agentura

TMK travel

Moravský Krumlov

Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
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Alfons Mucha maloval
v lesonické škole
V letošním roce oslavíme 150. výročí narození Alfonse Muchy.
V rámci tohoto výročí se Základní škola v Lesonicích rozhodla
zpracovat projekt, ve kterém se nechala volně inspirovat tvorbou
A. Muchy. Žáci druhé až páté třídy si v celoškolním projektu, který
trval tři měsíce, vyzkoušeli nejen malovat obrazy na velké formáty,
ale také si po vzoru mistra vyzkoušeli navrhovat bankovky, vyrábět
dekorační předměty a šperky, ilustrovat pohádky, vyrobit a ilustrovat
kalendář, navrhnout obaly na zápalky a vytvářet sochy.
Předtím, než Alfons Mucha namaloval nějaký obraz, si jej předkreslil
ve formě skici. Podle tohoto schématu postupovali i žáci. Za motiv si
zvolili nejenom slavnou Sarah Bernardt, pro kterou i Alfons Mucha
vytvářel své legendární propagační plakáty. Skici kreslili na formát A3
a podle nich vytvářeli plakáty na formát A1. Dvě z žákyň (Zuzana Hermanová a Terezie Slámová) se také pustily do nelehkého úkolu namalovat dva obrazy ze Slovanské epopeje, Zrušení nevolnictví na Rusi a
Slovanské pravlasti. Je obdivuhodné, jak se jim výtvarné dílo podařilo.
Výstava prací žáků proběhla dne 26. května. Zúčastnila se jí široká
veřejnost, jelikož akce pořádané školou v Lesonicích již v minulosti
zaznamenaly velký úspěch. Ani tentokrát nebyli návštěvníci zklamáni.
Žáci profesionálně propagovali svoje díla, nebáli se mluvit ani o svých
pocitech a zážitcích z celé tvorby. Jak sami žáci řekli: „Je to o tom,
jak se to podařilo nám.“ Po výstavě následovalo divadlo o Sněhurce
a sedmi trpaslících, velmi vtipně pojaté, kde excelovali zejména Jan
Hynek v roli zlé královny a Adam Herman v roli krásné Sněhurky.
Žáci si zkusí zahrát ještě jednou tuto pohádku jako opravdoví herci na
velkém jevišti dne 23. června v 18 hodin v místní Sokolovně.
Celý program žáci věnovali svým maminkám. Pro ně také každé
z dětí vymyslelo báseň a vyrobilo dárek jako poděkování za jejich lásku a péči. Na závěr pozvali žáci návštěvníky k diskusi o celém projektu
a nechybělo ani vlastnoručně připravené pohoštění.
Ráda bych za všechny zúčastněné poděkovala paní ředitelce Mgr. Emilii Mácové, v jejíž režii vše probíhalo, a paní vychovatelce Simoně Houdkové za jejich profesionální vedení dětí při zpracování celého projektu.
A v neposlední řadě obrovský obdiv a dík patří dětem (Katušce, Nikolce,
Radkovi, Ládíkovi, Terezce, Adámkovi, Honzovi a Zuzance), které se při
své práci překonaly v mnoha směrech. Je radost vidět, že právě na malotřídní škole se daří realizovat netradiční formy výuky. Jana Vaníčková

Setkání se spisovatelem
Jiřím Kratochvilem

Městská knihovna v Moravském Krumlově pořádá řadu zajímavých
akcí. V sobotu 19. května se uskutečnilo v Galerii Knížecího domu
v Moravském Krumlově autorské čtení spisovatele Jiřího Kratochvila.
Dopoledne se s ním setkali studenti středních škol, večer se pan Kratochvil představil krumlovské veřejnosti.
Všechny překvapilo, že se před námi objevil poněkud starší pán,
který je na svůj věk stále velmi aktivní. Téměř okamžitě se pustil do
vyprávění o svém spisovatelském životě a samozřejmě o svých dílech.
K jeho pracím patří povídky, eseje, dramata a fejetony. Románům se
prý snažil vyhnout, jak jen mohl. Údajně mu chyběla trpělivost. Uváděl, že ho velmi ovlivnily jeho první přečtené knihy - kovbojka a detektivka - a nabídl se, že napřed odvypráví některou z nich. A skutečně!
Slovo od slova ,,odříkal“ první věty z obou knížek. Potom začal číst
ze svého posledního díla. Zmiňoval se i o Moravském Krumlově a my
jsme k našemu překvapení zjistili, že bydlí v nedalekých Rakšicích.
Když skončil se čtením, začali se ptát první odvážlivci. Dozvěděli
jsme se například, že první verzi má vždy rukou. O svém písmu se
vyjádřil velmi nelichotivě a stejný názor na jeho rukopis měla i paní
učitelka na základní škole. Dokonce mu podle kvality krasopisu předpovídala kariéru lékaře nebo spisovatele. A právě spisovatelem se
opravdu stal. „Autorské čtení“ se poslouchalo velmi dobře. Na závěr je
třeba panu Kratochvilovi popřát hodně štěstí a trpělivosti v jeho spisovatelském životě.
Daniela Havlíčková, 3. A GMK

04.06.2010

Koncert duchovní hudby s italským tenorem
Nestává se každý den, aby
třebíčské publikum připravilo
nějakému umělci takové ovace a
potlesk, jakého se dostalo mladému italskému tenoristovi Guglielmo Callegarimu při jeho loňském
vystoupení v kostele sv. Martina.
Vřelé reakce publika daly Callegariho nádherně zabarvenému
hlasu doslova křídla a každý si
tak odnášel z koncertu silný a
hluboký zážitek.
Pro všechny, kdo byli tehdy
osobně přítomni i pro všechny
ostatní, kteří mají rádi klasickou
hudbu a pravé italské belcanto,
máme dnes velkou a radostnou
zprávu. Tenor Callegari, které-

ho mělo 17. 11. 2009 možnost
slyšet i brněnské publikum na
slavnostním koncertě u minoritů,
opět přijal pozvání organizátorů a
přijede v červnu do Třebíče. Jeho
nádherný hlas tentokráte zazní v
majestátní bazilice sv. Prokopa
a doprovázet ho bude nejen vynikající italský varhanní mistr a
skladatel Devis Formentin, ředitel slavného chrámového sboru
Antonia Foraboschiho v Palazzolo dello Stella, ale též i velký
Tišnovský komorní orchestr pod
uměleckým vedením Jaroslava
Kolesy.
Toto známé hudební těleso
vystupuje na mnoha koncertech

V rámci II. ročníku konference
VÍTEJTE U NÁS, která se věnovala rozvoji cestovního ruchu
v regionech, se letos ve dnech 20.
a 21. května konal i první ročník
soutěže středních škol. Workshopy s odborníky na cestovní ruch
z naší země i ze zahraničí probíhaly oba dva dny.
Jeden ze zajímavých hostů,
který se konference také zúčastnil, byl Tomio Okamura (viceprezident a tiskový mluvčí AČCKA
a jednatel CK Miki Travel
Prague). Workshop pro studenty
byl uspořádán v duchu „Dne D“
(pořad ČT, kde začínající podni-

katelé představují své nápady na
podnikání a snaží se přesvědčit
investory, aby jim poskytli peníze se ziskovou návratností).
Dvě studentky SVŠE ve Znojmě
představily svůj projekt Koňská
stezka ze Znojma do Rakouska
a pan Okamura jim ho hodnotil
jako ve zmiňovaném pořadu.
Sdělil nedostatky a největší chyby projektu. Poté odpovídal na
dotazy studentů.
Druhý den pokračovala konference opět s dalšími odborníky
a paralelně s ní probíhala soutěž
středních škol, kde měli studenti
za úkol zamyslet se nad stávají-

KIS Oslavany a SDH Oslavany pořádají

DĚTSKÝ VÍKEND
V OSLAVANECH

v pátek 4. června 2010 a v sobotu 5. června 2010.
Pátek 4.6. odpoledne - olympiáda MŠ v prostorách zámec. parku.
Sobota 5.6. 9.00 - 10.00 Fotbalový stadion TJ Oslavany – ukázka
vojenského bojového VRTULNÍKU MI 24. Od 10.00 v zámeckém
parku: Speciální pořádková jednotka PČR, hašení automobilu,
policejní kynologie - psovodi a jejich psi, policejní hipologie - ukázka
zásahů policejních koní. Vystoupení Dětského chrámového sboru
CECILIA Oslavany. Slavnostní svěcení praporu ke 115. let výročí
založení SDH Oslavany. Ukázka hašení pomocí pěny - HZS
Ivančice. Ve 20.00 taneční zábava se skupinou DARKEN. Vstupné
70 Kč. Od 15:00 hodin NECKYÁDA – start na konci ulice „V Oslavě“.
Po celé odpoledne hraje skupina Grýn na náměstí 13. prosince.

první cena (adrenalinový balíček),
proto porota musela určit alespoň
vítěze. K vítěznému projektu se
přiklonili z důvodu, že měl před
ostatními výhodu, měl nízké náklady na realizaci, a to bylo rozhodující. Tento nápad vypracoval
student Roman Janda z Gymnázia
Dr. Karl Polesného. Jeho řešení
bylo geocaching (turistika pomocí GPS, kde turisté musí pomocí
souřadnic hledat např. památky)
ve Znojmě a jeho okolí.
Podle slov poroty náš tým
skončil na prvním místě a jen mu
chyběl krůček od získání první
ceny. Starosta města Znojma náš
tým pochválil za navrhované
změny zámku a doporučil, aby
tento projekt představili starostovi Moravského Krumlova a
společnosti INCHEBA PRAHA,
spol. s r. o., protože je škoda, aby
tento nápad na zlepšení „zapadl
do šuplíku“.
Bc. Petr Záviška

Žáci Olbramovic maminkám
Na naší základní škole je už je tradicí, že k svátku maminek připravují žáci spolu s učiteli vystoupení. Tentokrát, v pátek 7. května, jsme
přichystali vystoupení venku, před školou. Hlavně to počasí aby vyšlo!
Při dopolední zkoušce bylo i sluníčko zvědavé, vykouklo a odpoledne
sledovalo děti v plné kráse. A mělo se na co koukat.

24. ROČNÍK FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB

V DOLNÍCH DUBŇANECH
v neděli 6. června 2010 ve 13.00 hodin - areál fotbalového hřiště.
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.

v neděli 13. června 2010 od 13.00 hodin.
Zámecký park Moravský Krumlov. Soutěžní stanoviště pro malé
i velké, projížďky na koních, KEJKLÍŘ JONÁŠ, skákací hrad,
trampolíny, výtvarné dílny, ukázky boje AIR SOFT, ukázka vozidel
integrovaného záchranného systému, občerstvení.
Děkujeme všem sponzorům.

Děti ze Základní školy v LESONICÍCH
Vás všechny srdečně zvou na divadelní představení

„SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

„

ve středu 23. června 2010 v 18.00 hodin v sokolovně v Lesonicích.

K.ozák

cím stavem cestovního ruchu ve
Znojmě a v přilehlém regionu a
navrhnout zlepšení. Reprezentanti naši školy (Hemerková Pavlína,
Stehlíková Dita, Škarka Adam a
Švédová Klaudie) si vybrali jako
svůj návrh na zlepšení cestovního
ruchu moravskokrumlovského
regionu opravy a změny zámku
v Moravském Krumlově. Jedno
z řešení bylo např. na nádvoří
zámku konat různé hudební akce
či ukázky řemeslné výroby, atd.
Celkově se soutěže zúčastnilo
7 týmů. Všechny návrhy byly na
vysoké úrovni, předčily očekávání
pořadatelů. To porotě zkomplikovalo situaci natolik, že nebyla
schopna vytvořit konečné pořadí
soutěžících a určit vítěze. Po dlouhé debatě nakonec dospěli k závěru, že z těchto prací nelze určit,
kdo a na jaké pozici skončil, a že
všichni skončili na prvním místě.
Ale pro vítěze byla připravená

Obec Dolní Dubňany a dechová hudba „DUBŇANKA“
Vás srdečně zve na

ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU

21.00hod -

všem posluchačům zcela výjimečný a nezapomenutelný zážitek. Přijďte si poslechnout hlas,
který v člověku dokáže rozeznít
onu pověstnou vnitřní strunu, že
mu až naskočí husí kůže. Hlas,
který jednou převezme štafetu
velkých italských tenoristů.
Koncert, který pořádá třebíčský kulturní spolek Sypejte
ptáčkům, se koná 12. 6. 2010 a
začátek je v 19 hodin. Vstupenky
jsou již v prodeji v provozovně
Kapucín – Repro, Blahoslavova
10, Třebíč - Zámostí (tel. 568
840 931). Zbylé lístky k stání
bude možno zakoupit před začátkem koncertu v bazilice.

Tomio Okamura na konferenci VÍTEJTE U NÁS

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov ve spolupráci
s Městskou policií, Policií ČR, DS BEZGEST, komunikačním
týmem firmy VERTEX, skauty, TJ Sokol, studenty GMK
a dalšími dobrovolníky Vás všechny srdečně zve na akci

aktovka ze života občanů jednoho malého města….

a festivalech doma i v zahraničí.
Orchestr už doprovázel řadu známých umělců, jako např. houslového virtuosa Václava Hudečka,
kytaristu Štěpána Raka, flétnistu
Jiřího Stivína a další.
Hudební těleso vystoupí v
Třebíči poprvé. Pro návštěvníky
koncertu je i letos připraven velmi působivý program, sestavený
ze známých děl slavných mistrů
baroka i klasicismu, ale chybět
nebude ani Charles Gounod či
Giuseppe Verdi. Kombinace vynikajících umělců, nádherných
melodií a fantastické akustiky,
jakou románsko-gotická bazilika
sv. Prokopa disponuje, zaručuje

Spolek přátel kvalitního mariáše ŘEZNOVICE pořádá tradiční

TURNAJ V MARIÁŠI VE ČTYŘECH

v sobotu 19. června 2010 v 16.00 hodin.
Pohostinství ŘEZNOVICE „Miroslav Nováček“. Případní zájemci
se musí nahlásit k účasti v Pohostinství ŘEZNOVICE panu Miroslavu
Nováčkovi ml. nebo po tel. domluvě s ním na čísle: 608 509 176.
Uzávěrka do 18. června 2010. Ceny pro nejlepší mariášníky zajištěny.
Srdečně zveme všechny příznivce mariáše a dobré nálady!!!!!

Malí tanečníci, zpěváci, námořníci, čarodějnice. No, prostě: jedno číslo lepší než druhé. Nejen maminky, ale všichni, kteří se přišli
podívat, byli pohoštěni malým zákuskem, který připravila děvčata 8.
ročníku a dárečkem v podobě srdíčka. Rodičům, dětem a všem patří
poděkování a všichni se budeme těšit na další akci v naší Základní
škole Olbramovice.
Mgr. Hana Semerádová

Hudební víkend v letňáku
Ve dnech 11. – 13. června bude patřit miroslavské letní kino hudbě,
kdy si přijdou na své příznivci různých hudebních žánrů. V pátek 11.
června to bude BLUEGRAS&COUNTRY FESTIVAVAL. Hrát budou
např. skupiny EARLY TIMES z Brna, IBATAK ze Střelic a další. Začátek je v 18.00 hodin.
V sobotu 12. června se koná ROCKFEST. 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 hodin.
V neděli 13. června začíná ve 14.00 hodin v areálu letního kina Miroslav již 6. ročník přehlídky dechových souborů „MIROSLAVSKÝ
KLÍČ“. V odpoledním programu se představí soubory: POLANKA,
DUBŇANKA, HORNOBOJANI, DOUBRAVĚNKA a přehlídka bude
zakončena vystoupením patrona festivalu, kapely TÚFARANKA.
Všechny vstupenky budou slosovány. Jako hlavní cena je připraveno uzené sele, které tradičně věnuje AGRODRUŽSTVO Miroslav.
V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v kulturním domě.
Hudební víkend je pořádán za významné podpory Skupiny ČEZ.
Slavnosti pořádají: Dům dětí a mládeže Miroslav, OS Marek, město
Miroslav, MKIC, Motoklub Draci Brno a ZUŠ Miroslav.
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KULTURNÍ PROGRAMY 07. 06. - 20. 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
• 6.6. v 19.30 hod. - XV. MHF 13 MĚST „CONCENTUS MORAVIAE“
• 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.
• 10.6. v 19.00 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert, Orlovna Rakšice
• 10.6. - ELTON JOHN - koncert, zájezd do Prahy, volná místa, možnost dopravy.
• 10.6. v 16.30 hod. - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - MŠ Palackého,
galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov.
• 11.6. a 12.6. - NOČNÍ PROHLÍDKY: „OŽIVLÉ OBRAZY“ - zámek
Slovanská epopej Moravský Krumlov, scény v kostýmech ztvární herci
DS BEZGEST. Vstupné: 100 Kč/50 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje
informační centrum, tel.: 515 321 064.
• 12.6. od 7.00 - 9.00 hod. - KRUMLOVSKÁ „36“ - 30. ročník turistického
pochodu. Start: Bistro „Kolis“ a dvůr Gymnázia, cíl: Bistro „Kolis“.
• 14.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT tanečního oddělení ZUŠ M.
Krumlov - zámek.
• 17.6. - AKADEMIE ZŠ KLÁŠTERNÍ - dopoledne pro školy, v 17.00 hod.
pro veřejnost - kinosál Moravský Krumlov.
• 18.6. - „VÍTÁNÍ LÉTA“ - od 15.00 hod. - zábavné odpoledne pro děti,
Orlovna Rakšice, v 19.00 hod. - módní show a „Dancing Models“, ve 20.00
hod. - taneční zábava, „Dreams“.
• 19.6. od 6.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE - Vrabčí hájek•
20.6. v 19.30 hod. - XV. MHF 13 MĚST „CONCENTUS MORAVIAE“ soubor „Musica Flore“. Marek Štryncl - violoncello, umělecký vedoucí, zámek
Moravský Krumlov - Slovanská epopej. Vstupné: 200 Kč/100 Kč.

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
ABC“ - výstava, chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 17.6. v 19.30 hod. - „CONCENTUS MORAVIAE PAOLO PANDOLFO
VIOLA DA GAMBA“ - hudební festival, kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.
Viola da gamba mystická a mysteriózní. Vstupné: 250 Kč, 200 Kč, 150 Kč.
• 19.6. v 15.00 hod. - DEN HUDBY - park Réna Ivančice. V programu vystoupí
hudební soubory a taneční obor ZUŠ A. Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME: • 26.6. ve 20.00 hod. - OLDIES PARTY POD ŠIRÝM
NEBEM - diskotéka Lukáše Volánka s hity 60. - 90. let, nádvoří radnice, za
deště vestibul MěÚ, vstupné: 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
• 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.
• 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: DDM 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: DDM Miroslav, MKIC, Motoklub Draci Brno,
OS Marek a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 14.6. - 16.6. - ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ MIROSLAV v KD.
• 18.6. v 17.00 hod. - „AKADEMIE“ ZŠ Miroslav v letním kině.
PŘIPRAVUJEME: • 22.6. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ZUŠ MIROSLAV
v sále na radnici. • 26.6. - VÝSTAVA BONSAJÍ v areálu FC Miroslav.
Od dopoledních hodin mohou návštěvníci shlédnout tvorbu a umění našich
předních „bonsajářů“. • 29.6. - ROCKOVÝ KONCERT pro základní školu
v kulturním domě v Miroslavi. • 30.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
s žáky devátých ročníků ZŠ Miroslav na radnici. • 10.7. ve 20.00 hod.
- „DIVOKEJ BILL“ a „MANDRAGE“ - koncert skupin v Letním kině
Miroslav. Občerstvení zajištěno!!!

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
• 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: 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.
• 17.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 19.6. - BĚH NADĚJE - humanitární akce na podporu výzkumu léku.
• 20.6. - DEN HUDBY - koncerty v 15.00 hod. v prostorách zámecké kaple
a v 16.30 hod. v zámeckém parku. Pořádá ZUŠ Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 12.6. - „ADAMOV-NOVÝ HRAD-MÁCHŮV POMNÍK- ALEXANDROVA
ROZHLEDNA - ADAMOV“. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.13. hod., chůze 16
km, vede paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.
• 19.6. - VYCHÁZKA DO TUNELOVÉ ŠTOLY „DIANA“ DOLNÍ
LOUČKY, kde za 2. světové války byla výroba letadel. Odjezd vlakem z Ivančic
v 7.13 hod., z Brna rychlíkem v 8.22 hod. do Tišnova, z Tišnova chůze cca 10 km.
Zpět vlakem z Dolních Louček v 15.25 hod. Jídlo s sebou a je potřeba si vzít také
baterku pro osvětlení vnitřních prostor. Vedoucí akce pan Milan Blaha.
PŘIPRAVUJEME: • 27.6. - „VYCHÁZKA PO NEZNAČENÝCH
CESTÁCH DO BUDKOVIC - ŘEZNOVIC A IVANČIC“. Sraz v 9.00 hod.
před SZŠ na Krumlovské ulici. S sebou vzít špekáčky na opékání, chůze 14
km. Vede paní Hana Šťastná. • 3.7. - 10.7. - ZÁKLADNA TOM SPOLEČNĚ
S „TOMÍKY “BOANERGES“ Z BRATISLAVY“ se koná na Pálavě. Ubytování
bude v tělocvičně v Dol. Věstonicích. Vede pan Antonín Moravec. • 17.7. - 24.7.
- „LETNÍ ZÁKLADNA“ v obl. Šluknovského výběžku. Infoschůzka 18.6.
v 18.30 hod. ve vinárně Komarov. Vene p. Antonín Moravec, tel.: 606 728 767.

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.
• 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.
• POZOR!!! POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST PŘIHLÁSIT SE NA
TÁBOR!!! • 17.7. - 24.7. - LETNÍ TÁBOR FLINSTOUNOVI v lokalitě
Nesměř. Účastníky čeká soutěžení, spousta her, výtvarné činnosti, tanec
a mnoho dalšího, a to vše v duchu rodiny Flinstounových. Doba kamenná
vůbec nebyla nuda! Ubytování ve 4-lůžkových chatkách, strava 5x denně,
doprava zdarma. Pro členy DDM: 2.500 Kč, ostatní: 2.600 Kč. Přihlášky
v kanceláři DDM nebo k vytisknutí na www.domecekmk.cz. • 1.7. - 3.7.
- TŘÍDENNÍ TÁBOR V SEDLE - 3 dny pestrých aktivit, které nás
zavedou do okolní přírody Krumlova a Ivančic. Hry, soutěže a hlavně jízda
na koni jsou náplní tohoto letního putovního tábora. Stravování i ubytování
zajištěno. Začátek 1.7. v 10.00 hodin, konec 3.7. do 12.00 hodin. Cena: 400
Kč. Přihlášky v kanceláři DDM nebo k vytisknutí na www.domecekmk.cz.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 13.6. - „NEJLEPŠÍ GOLFISTA“ - pojeďte si s námi zahrát minigolf do
Neslovic. Odjezd od hlavního autobusového nádraží z Oslavan autobusem
ve 14.05 hod. do Neslovic. Návrat do Oslavan v 19.08 hod. Cena: 50 Kč.
V ceně je zahrnuto: jízdné autobusem, vstup na minigolf, pedagogický
dozor a ceny. V areálu si můžete koupit občerstvení a svézt se na lanové
dráze. Přihlášky k vyzvednutí v DDM a ŠD Oslavany.
POZOR ZMĚNA!!!! - Akce se přesouvá z 19.6. na 26.6.2010!!!!
• 26.6.2010 - „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, pedag. dozor). Vstupné do areálu tvrze si každý hradí sám!!!
Vstupné: 30 Kč/děti, 80 Kč/dospělí, 190 Kč/rodina. Přihlášky v DDM.

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
• 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. Palackého nám.

so 5.6. ve 20.00
ne 6.6. v 18.00
st 9.6. v 18.00
so 12.6. ve 20.00
ne 13.6. v 18.00
st 16.6. v 18.00
so 19.6. ve 20.00
ne 20.6. v 18.00

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 4.6. - 30.6.2010 - „HOLKY Z KNIHY“ - grafiky, knihy a mnoho dalšího
od paní Ivy Krupicové a paní Zuzany Jargašové. Výstava je přístupná vždy
v otevírací dobu zámku. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 4.6. - 30.6.2010 - VÝSTAVA OBRAZŮ Soni Štossové - nejnovější tvorba
tetčické malířky a výtvarnice. Olej, akryl, akvarel, enkaustika a tužka. Výstava
je přístupná vždy v otevírací dobu. Pořádá KIC Rosice.
• 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 Rosice.
• 6.6. v 15.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ. Žáci i učitelé srdečně
zvou na závěrečný koncert v KD Cristal. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 10.6. v 17.00 hod. - VESELÉ ZPÍVÁNÍ ZA DOPROVODU HARMONIKY
- zpívání s harmonikou pod vedením pana Josefa Kozla v nekuřácké části
restaurace „Pod Trojicí“. Pořádá Klub důchodců Rosice.
• 12.6. - 13.6. - „SVATOBOR“. Středověký festival představuje dobový život
a válečnictví dávných Vikingů, Slovanů a Varjagů. Z programu: historický tábor,
bitva, turnaje, bojové hry, dobová hudba a řemesla. Na kolbišti pod zámkem
uvidíte skupiny z několika zemí Evropy. Začátky vždy v 10.30 hod., vstupné:
sobota - 120 Kč/dospělí, 60 Kč/děti, neděle - 60 Kč/dospělí, 30 Kč/děti. Děti
do 6 let a ZTP zdarma. Pořádají Správa zámku Rosice a skupina Sigurd.
• 12.6. v 19.30 hod. - „ŽÍZNÍCI“ - PREMIÉRA! Hra na hraně žízně
a závislosti, současnosti a věčnosti, radosti a zmaru v podání Divadla
„Prádelna“. Kino Panorama, vstupné: 80 Kč/100 Kč, předprodej v KIC Rosice.
Pořádá OS Prádelna.
• 13.6. v 18.00 hod. - KONCERT „SIREN“. V podání vokálního souboru
zazní světová klasika, lidové písně a africké tradicionály v kině Panorama.
Vstupné: 50 Kč (v předprodeji), 70 Kč (na místě). Pořádá KIC Rosice.
• 16.6. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA: EGYPT. Promítání ze
zajímavých míst planety Země v městské knihovně. Uvidíte posvátná místa
starého Egypta, západní poušť a nebude chybět ani současná tvář této africké
země. Pořádají městská knihovna a Turisťák Rosice.
• 17.6. - 31.8. - VÝSTAVA SBĚRATELSTVÍ - výstava drobných sběratelských
předmětů bude k vidění vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská
knihovna a Správa zámku Rosice.
• 19.6. ve 14.30 hod. - DEN ŽONGLOVÁNÍ - uvidíte vystoupení skupiny
„Ultimate Juggling Squad“ a pod dohledem zkušených lektorů si můžete sami
zažonglovat na nádvoří zámku. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v náhradním termínu. Pořádá SVČ Rosice.
• 19.6. ve 20.30 hod. - TANEČNÍ SHOW - to nejlepší z poslední tvorby taneční
školy Mighty Shake. KD Cristal, vstupné: 100 Kč. Pořádá Mighty Shake Zastávka.
• 20.6. v 19.30 hod. - SKVRNY NA SLUNCI - divadelní detektivka v podání
herců z Divadla „Pod Palmovkou“ slibuje zajímavý zážitek v kině Panorama.
Poslední vstupenky v kanceláři KIC Rosice!!!!! Cena: 250 Kč. Pořádá KIC.

PEVNÉ POUTO
Krimi USA / Nový Zéland / VB
AVATAR
Akční sci-fi USA
NINE
Muzikál USA
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Dobrodružný film USA
I LOVE YOU PHILLIP MORIS
Film Francie / USA

KINO RÉNA IVANČICE
st

9.6. ve 20.00

ne 13.6. v 18.00
ve 20.00
st 16.6. ve 20.00
ne 20.6. v 18.00
ve 20.00
st 23.6. ve 20.00

( 546 451 469

MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Akční komedie USA
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Dobrodružný film USA
IRON MAN 2
Akční film USA
SOUBOJ TITÁNŮ
Dobrodružný film USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
so 5.6. v 19.00
ne 6.6. v 19.00
so 12.6. v 19.00
ne 13.6. v 19.00
so 19.6. v 19.00
ne 20.6. v 19.00

( 546 423 018

DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR
LEGIE
Akční film USA
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Romantická komedie USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
NINE
Muzikál USA
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Dobrodružný film USA

KINO PANORAMA ROSICE
ne 6.6. v 17.30
ve 20.00
st 9.6. ve 20.00
pá 11.6. v 17.30
ve 20.00
st 16.6. v 18.00
pá 18.6. ve 20.30

Městská knihovna Moravský Krumlov

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

( 515 322 618

( 546 412 210

KNIHA PŘEŽITÍ
Akční film USA
PROKLETÝ OSTROV
Mysteriózní thriller USA
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Romantický film USA
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Dobrodružný film USA
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
pá 4.6. ve 21.30
so 5.6. ve 21.30
pá 18.6 ve 21.30
so 19.6. ve 21.30

( 515 333 538

PRINCEZNA A ŽABÁK
Muzikálová animovaná komedie
USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
STMÍVÁNÍ
(TWILIGHT SÁGA 1)
Film USA
TWILIGHT SÁGA:
NOVÝ MĚSÍC
Film USA

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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. V případě špatného počasí
se redukovaný program 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.
• 11.6. od 17.00 do 20.00 - TÁTA V CENTRU. Workshop pro muže-otce ve
spolupráci s Ligou otevřených mužů (www.ilom.cz). Aktivní otcovství jako
fenomén doby, otcovství jako životní projekt, rodičovské kompetence mužů,
účast otců v rodičovské komunitě. Poplatek: 60 Kč / 50 Kč členové. Vede:
Jaroslav Skalička (lektor LOMu)
• 12.6. od 10.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA aneb celodenní
kurz pletení z pedigu. Hlavní projekt: dno tzv. kočičí hlava + keprová vazba
(šénou). Začátečníci: tác na pevném dně, další výrobky dle vašeho výběru.
Z kurzu si odnesete vlastnoručně upletené výrobky (asi 2 až 3, dle náročnosti,
velikosti a zručnosti). Začínající pletařky se po seznámení se s materiálem naučí
opletení pevného dna, základní opletek třemi, jednoduchou točenou zavírku,
použití dřevěných korálků, apod. Pokročilejší pletařky si mohou vyzkoušet
vyplétané japonské dno, různé druhy opletků (řetízek, copánkovou vazbu,
diamantovou vazbu, opletek čtyřmi 2/2, vlnkovou vazbu, plátnovou vazbu,
atd.), různé druhy zavírek (třípárovou, copánkovou, taženou), opletení předmětu
(např. sklenice, lahve), ucho ke koši apod. (To jsou možnosti na výběr, všechny
nelze za jediný kurz stihnout). Více na www.alma.cz. Kapacita kurzu omezena.
• 25.6. od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Poplatek:
60 Kč / členové 50 Kč. Vedou: Katka a Tomáš Pokorní (hudebníci a lektoři
muzikoterapie).
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Partyzánský pohřeb před 65
lety v Dolních Dubňanech
Uplynul necelý měsíc od skončení II. světové války a na každém
kroku v obci byly patrny škody způsobené přímými zásahy a požáry
při osvobozovacích operacích sovětské armády 7.-8. května, které si
vzaly i dva životy. Přichází 31. květen a v brněnské nemocnici u sv.
Anny umírá Josef Vystrčil. Tak se uzavírá strašná tragedie rodiny. Po
jeho dvou mladších bratrech - Karlu, jenž zahynul 15. 7. 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, a Antonínu, zastřeleném při zatýkání
ostravským gestapem 15. září 1944, i on přináší ve svých 43 letech
nejvyšší obětˇ při aktivním odboji proti německé okupaci.
Kdo byl Josef Vystrčil? Jako jediný z pěti chlapců početné nemajetné rodiny nešel po skončení měšťanky v Moravském Krumlově
studovat a zůstal na drobném domácím hospodářství. Převzal od otce
i sběrnu mléka, která fungovala již za monarchie a dodávala mléko do
Brna i do Vídně. Toto podnikání koncem dvacátých let však nebylo
úspěšné. Nepomohl, spíše uškodil nákup malého nákladního vozu ke
svozu, neodhadl pokračující koncentraci zpracování mléka a především dopady hospodářské krize. Odlišuje se od svého okolí, zajímají
ho tělovýchovné skupinové scény. Pro Hasičskou župu v Bohuticích
sestavuje a posléze v roce 1934 v moravskokrumlovské tiskárně vydává knížečku pro cvičení 16 mužů a 8 žen se symbolickou scénou Hoši
od Zborova a Hold starým hasičům.

Zahradní domek Josefa Vystrčila v Dolnich Dubňanech

Na ztrátu samostatnosti a německou okupaci reaguje po svém, zarputilostí a aktivním odporem. Zamalovává dvojjazyčné nápisy a pomáhá
skrývajícím se osobám. Je v kontaktu se svými bratry ve Slavičíně a
Ostravě, inspiruje se tamějšími zkušenostmi vznikajících odbojových
skupin i způsoby získání zbraní a výbušnin. Od nich také dostane rozmnožovací stroj k tisku letáků. Ty vznikají koncem roku 1943 nejprve
v baráčku, který si postavil za vesnicí s možností úniku do polí směrem
k Jamolicím a později z obav o prozrazení na hřbitově. Spolupracuje
s vrstevníkem Antonínem Řepkou z Rakšic, se kterým přechází v říjnu
1944 do ilegality a formuje Partyzánskou družinu Josefa Hybeše. Ten
později vzpomíná: „Dolnodubňanský kostelík sv. Václava na návrší, obklopený hřbitůvkem všech navěky spojených, skrýval ve svém lůně stejně
tak mrtvé jako živé, kteří tam v nerušené práci za svobodu rozmnožovali
pravdu českému lidu, aby tento povstal a hájil svoji čest a práva. Hřbitovní cestička byla svědkem nočních návštěvníků, kteří na tomto místě
probděli mnohé chvíle. Teprve před ranním úsvitem opouštěly tři mužské
postavy malý hřbitůvek s cílem roznést letáky, aby v příštích dnech byly
našim lidem povzbuzením k aktivní činnosti proti okupantům...“
V předposledním roce války se dvakrát dostal ilegálně na Slovensko.
Jednou přes Bílou v Beskydech, kde mu ukázal cestu bratr Antonín,
jednou v oblasti Vláry. Setkal se zde s partyzány a přinesl výzvu k zakládání ilegálních národních výborů. Při druhé cestě v říjnu 1944 je
po něm stříleno. Po několika hodinách ukrytý v potoku, zraněn, uniká.
Začátkem nového roku se už kvůli zhoršujícímu zdravotnímu stavu
méně zapojuje do aktivit Hybešovců. Potřebuje naléhavě lékařské
nemocniční ošetření. Převoz přes frontu na rozhraní dubna a května je
velmi nebezpečný a přichází již pozdě.

Partyzánský pohřeb Josefa Vystrčila před 65 lety

Atmosféru doby nejlépe ukazuje jeho tužkou psaný dopis na útržku
tmavého papíru v posledních dnech života. Je určen Zásobovacímu velitelství Rudé armády u sv. Anny a zní doslovně takto: „Rudý partyzán Jos.
Vystrčil z Dol. Dubňan u Ivančic (ležím u 3. internity, síň č. 70). Obracím
se s prosbou na zásobovací velitelství o vydání nějaké rybí konzervy
k rychlejšímu mému uzdravení. Prosil bych též o několik cigaret nebo trochu tabáčku cigaretového. Děkuji vám za příznivé vyřízení. Ať žije slavná
rudá armáda a její nejvišší představitel Jos. Stalin. Jos. Vystrčil.“
Poslední rozloučení s třetím z bratrů - hrdinů Vystrčilových se konalo příznačně tam, kde sám s odbojovou činností začínal. V těsné
blízkosti zahradního domku, odkud se svými nejbližšími druhy zahájil
nesmiřitelný odpor k německé okupaci. Kulisu genia loci vytvořilo
vedle místních spoluobčanů několik stovek partyzánů ve zbrani,
obklopujících vystavenou rakev i smuteční průvod.
I po 65 letech je dobré si tuto dobu a její neohrožené účastníky
připomenout. Zaslouží si to.
Karel Kolář

04.06.2010

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Elektrifikace Hrubšic
Přelom 19. a 20. století, začátek
20. století je ve znamení výstavby
elektráren využitím vodní síly ve
stávajících mlýnech. První městská elektrárna na Moravě byla
uvedena do provozu v roce 1895
ve Znojmě, přičemž vyrobený
proud byl určen k osvětlování
ulic. V srpna 1900 bylo zřízeno
veřejné
elektrické
osvětlení
v Moravském Krumlově
Elektrifikace Ivančic a okolí
byla ovlivněna zřízením elektrárny přestavbou mlýna firmy
Panovských v Ivančicích. První
proud začala tato elektrárna dodávat pro Ivančice v roce 1904. Proti
proudu řeky Jihlavy byla spuštěna
vodní elektrárna v dukovanském
mlýnu, kterému se říkalo Havránek v srpnu 1907. Ale nejvíce
ovlivnilo rozvoj elektrifikace
s rozsahem pro část jižní Moravy
uvedení do provozu oslavanské
parní elektrárny v roce 1913, přičemž se k pohonu turbin využila
pára z kotlů po spalování uhlí.
Přesto se rozhodl v roce 19181919 majitel hrubšického mlýna
pan Josef Sobotka k přebudování
pohonu mlýna zřízením vodní
elektrárny. Dosavadní způsob
využití vodní síly ve mlýnu byl
zastaralý, zastaralé bylo i zařízení vantrok a vodních kol. První
zprávu o tomto záměru zjišťujeme
z výkresové dokumentace z 31.
května 1919 uložené ve Státním
archivu v Rajhradě. Žádost p.
Sobotky spolu s přílohami byla
odeslána Okresní politické správě
v Moravském Krumlově dne 15.
srpna 1919. Přílohou žádosti byl
také návrh turbiny, který vypracovala Elektrotechnická společnost
(dříve Kolben a spol. v Praze.)
- oddělení pro stavbu turbin v Praze, Vysočanech, dne 7. srpna 1919
a Technická zpráva ze 9. srpna
1919. Zvláště jsou zajímavé údaje
Technické zprávy, která uvádí stav
pohonu mlýnu před rekonstrukcí.
Výpis z Technické zprávy: Zdrž
tvoří kamenný jez, z něho je voda
vedena náhonem asi 300 metrů
dlouhým (mlýn leží na pravém
břehu náhon) do dřevěných vantrok nad 5 vodními koly, z nichž
každé má ve vantrokách umístěné
stavidlo. Odpadní náhon je asi
280 m dlouhý. Kapacita vpouštěcího stavidla je 7,6 m3/sec, celkový výkon kol je 57 ks. Dnešní spád
je 3,5 m bude upraven na 4 metry.
Vodní dílo je ve stavu značně
sešlém, 2 vodní kola spadla. Za
účelem hospodářského využitkování vodní síly projektována jest
Francisova vodní turbína s horizontálním hřídelem v otevřené
kašně betonové. Tato turbína propustí při získaném spádu 4 metry
maximálně 1 450 l/sec. vody, při
maximálních otáčkách 215 obr/
min dá výkon 60 HP .
Je zde vidět značný pokrok ve
využití vody. Při cca 5x nižším
průtoku vody je pomocí turbiny
dosaženo vyššího výkonu než při
dřevěných 5 vodních kolech. Čtenáři si mohou také povšimnout,
jak rychle se tehdy o takovém
projektu rozhodovalo.
Okresní hejtman vydal stavební povolení dne 31. října 1919.
Stavební práce provedla firma
František Leníček z Brna-Židenic, instalaci zařízení elektrárny
zajistila firma Janík a spol.
z Brna. Žádost o kolaudaci podal
p. Sobotka dne 26. listopadu, kolaudace se uskutečnila 16. prosince 1919. Od podání žádosti přes
stavební úpravy a zprovoznění

turbiny uběhlo pouhých 7 měsíců.
V dopisu ze dne 29. března
1920 (podepsaná firma Václav
Štulík - elektrozávod Ivančice) je
popis elektrárny. „Elektrárna pozůstává z jednoho stejnosměrného
dynama 220-240 voltů, 20 kW,
1.200 ot/min. Stroj je poháněn přímo od hlavního hřídele vysokotlaké turbíny vodní. Místnost tato jest
od mlýna úplně oddělena. Vedle
stroje nalézá se deska rozváděcí s
příslušnými aparáty a pojistkami.
Od rozvaděče následuje vývod k
síti rourovým stožárem nad střechu, pak na rourový nosič, kde
jsou umístěny bleskosvody.“
Mimo výroby proudu pro v pohon mlýnských strojů a k osvětlování mlýna byl zde dostatek kapacity a bylo možné rozvést proud
i mimo mlýn. V blízkosti mlýna
se připojil hostinec Františka Judexe a vedle zámku hospodářství
rolníka Plíhala.
Výhody využití elektrického
proudu si dobře všimli obyvatelé
obce a po dohodě s majitelem
mlýna žádají dne 10. března
1920 starosta Alois Holý a
František Vorel, předseda (neuvedeno čeho předseda), Okresní
politickou správu v Moravském

Budova mlýna v Hrubšicích

zapuštěné, opalované. Venkovní
síť o průřezu 2 x 35 pocínované
železo, v délce 230 metrů od elektrárny vzdáleno je jako napájecí
bod, kde se rozchází vedení na dvě
strany o průřezu 2 x 10 v délce 80
metrů. Venkovní osvětlení pozůstává z šesti vodotěsných ramen
venkovních, ramena tato připojena
jsou na jeden vodič a na vedení,
které jest k tomu určeno, které obsluhováno od rozvaděče. Největší
zatížení, které se zde může docíliti,
bude 40 amper. Přípojky domovní
jsou většinou střechovými železnými stožáry. Síť tato provedena jest
tak, aby se dalo bez velkých výloh

Hrubšický stav v roce 1935

Krumlově o zřízení venkovní
sítě k osvětlování vesnice.
V žádosti se uvádí: „Za příčinou nedostatku prostředků osvětlovacích žádáme politickou správu o povolení odebírání elektrické
energie ze mlýna Josefa Sobotky,
který postaven jest přímo k obci.
Mlýn tento má vodní sílu stálou a
má k disposici elektrickou energii
v počtu 20 kW. proud stejnosměrný o 220 voltech. Venkovní síť se
postaví tak, aby tato mohla býti
připojena později na proud střídavý o napětí témže, dle zákona
elektrisace 220-380 voltů. Síť
venkovní v délce 250 m dlouhá,
naskytla se nám příležitost tuto
velice lacino postaviti v obnosu
asi 4 000 K. Sloupy a jednotlivé
práce dodal nám velkostatek
Moravský Krumlov zdarma, takže
tímto bychom odpomohli z této
hrozné kalamity světelné.“
V žádosti jsou uvedeny některé zajímavé informace o výrobě
stejnosměrného proudu i kapacitě
elektrárny. Již 20. dubna 1920
byla kolaudace této veřejné sítě.
Mimo byly do některých domů
domovní přípojky. Malá obec
Hrubšice tak předběhla mnohé
větší obce jen díky pokrokovému
záměru mlynáře Josefa Sobotky
instalací turbiny a dynama ve
mlýnu. Opět si všimněte, že od
podání žádosti a kolaudace uběhlo pouze 6 týdnů.
Firma Václav Štulík v Ivančicích popisuje venkovní síť takto:
„Sloupy 7,5 metrů vysoké, 20
- 25 cm silné, 1,2 metru do země

každou chvíli připojiti na proud
střídavý 220-280 voltů.“
Další údaje o elektrifikaci
Hrubšic jsou od září 1928.
V zápisech z jednání obecního
zastupitelstva se uvádí několik
informací o tom, zda vesnice
bude dál odebírat proud z místní elektrárny p. Sobotky, nebo
zda se připojí k síti Západomoravských elektráren, a. s., Brno.
Dne 21. února 1929 je venkovní síť v Hrubšicích úředně
zakázána (příčiny neuvedeny).
Rozhodnutí o připojení Hrubšic k síti ZME v Oslavanech je
v zápisu obecního zastupitelstva 24. března 1929.
„Obecní zastupitelstvo se jednomyslně usneslo na soustavné
elektrisaci obce připojením na
sítě ZME a. s., Brno za podmínek
zmíněných elektrárnami obci pí-

V těchto místech býval stav

semně sdělenými a aby podepsáno bylo příslušné „Prohlášení“
o přístupu k eletrifikaci, jakož i
k němu přiložený protilist Závěrečného dopisu. Obecní zastupitelstvo se usnáší, aby podána
byla žádost o subvence. Kromě
toho všemi hlasy usneseno, aby
vypůjčen byl obnos 105 000 Kč
na stavbu el. sítě u Občanské
záložny v Ivančicích, jak podle
nabídky zřejmo za úrokovou
sazbu 6%. Celkové pořízení na
stavbu sítě bude obnášeti 127 450
Kč. K žádosti pana Sobotky všemi
hlasy usneseno, že rozvedení sítě
až ke mlýnu č. 13 stane se rovněž
na náklad obce.“
Západomoravské
elektrárny
měly snahu pokrýt svou sítí co
nejvíce obcí a zřejmě dávaly
obcím výhodné nabídky na připojení k síti ZME. Tento postup byl
uplatněn také v obcích, kam dodávala proud elektrárna na Havránku, která nakonec omezila výrobu
proudu (ale vyrábí dodnes).
Při dalších jednání bylo rozhodnuto o odstranění staré sítě,
aby mohlo být započato se stavbou sítě ZME. Dne 14. července
1929 se rozhodlo o prodeji staré
sítě p. Dittrichovi, přičemž bylo
rozhodnuto, že se ponechá dostatek měděného drátu na prodloužení vedení od zámku ke mlýnu
č. 13 a na roh zámku. Bohužel nepodařilo se zjistit údaje o průběhu
prací ani termín kolaudace.
Mlýn vyráběl proud až do
zabavení JZD. Pak byl v provozu pouze šrotovník pro potřebu
družstva, ale ten byl poháněn
elektromotorem po připojení na
venkovní síť. Definitivní odstavení turbiny i mlýna bylo způsobeno destrukcí stavu v letech
1964/65 (ledy) a v dalším roce po
úplném zničení stavu.
Škoda, že není k dispozici
kronika obce. Z mála údajů, které
jsou k dispozici, byla připomenuta část historie obce Hrubšice,
o které mladá generace neví.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Kniha protokolů obecní rady obce
Hrubšice - SOkA Rajhrad C 31 1
• Elektrárna Hrubšice - SOkA
Rajhrad A 1A 321

04.06.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 11

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
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Škodu Felicia 1,3 MPI, r. v. 1998
v dobrém stavu, garážovaná. Tel.:
608 904 611.
•• Renault 25, 2,9 benzín, r. v. 1990,
v el. okna, zrcátka, sedadla, originál
rádio, barva modrá metalíza, STK
do 3/2012, cena dohodou. Tel.:
724 144 820. Zn.: Levně!
•• Ford Fiesta, 5dvéřový, 1,3, r. v.
1996, najeto 65.000 km, tažné zařízení, garážovaný, nekuřácké auto,
rádio, navíc 2 ks zimních pneu, bez
ekodaně. Cena: 30.000 Kč. Tel.: 737
844 926. Zn.: Možná sleva!
•• Lancia Dedra 1,6 ie, sněhově bílá,
r. v. 1992, STK 01/12, slušný stav, el.
sibr + přední okna, letní a zimní pneu
obuta. Cena: 17.000 Kč (bez ekodaně). Tel.: 723 158 683.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• starší RD 4+1 - Vedrovice, zahrada, stodola. Cena: 1.400.000 Kč. Tel.:
777 582 899.
•• byt 3+1 v OV, po rekonstrukci,
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 zahrnuta
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.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, zahrádka, sklep. Celková rekonstrukce
nutná. Cena: 420.000 Kč. Tel.: 721
457 543.
•• parkovací stání v suterénu bytového domu v Ivančicích, ulice Sportovní. Cena: 130.000 Kč. Tel.: 723 582
579. Zn.: Možná sleva!
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 v Brně-Žabovřeskách. Více info na: 604 652 304.
•• pěkné prostory k pronájmu v Moravském Krumlově, cca 30 m2, na
jakoukoliv činnost (služby, kancelář,
wellness).Tel.: 608 904 611.
•• pronajmu garáž v Oslavanech, ulice Novoveská. Tel.: 724 537 104.
•• pronajmu garáž v Ivančicích na
Malovansku. Tel.: 732 777 155.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• nesené pluhy - 2 PN 35 a 3 PN 25,
cena dohodou. Tel.: 720 520 773.
•• vlečku domácí výroby za frézu
2-kolovou sklápěcí, cena: 4.000 Kč.
Tel.: 723 899 998.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• pračku zn. Whirlpool s vrchním
plněním. Cena: 3.000 Kč. Tel.: 721
428 726 nebo 720 206 125.
» OBLEČENÍ A OBUV
prodám
•• pánský oblek na výšku 180 cm, pas
86 cm, jemný proužek, min. nošený,
cena: 500 Kč. Tel.: 728 505 435. Zn.:
Změna postavy.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení po holčičce (5 let) od 10
Kč/ks pro nenáročnou maminku, stálý
odběr. Tel.: 777 187 214 (sms). Zn.:
Moravský Krumlov.
» ZVÍŘATA
prodám
•• labradorského retrívra bez PP, barva smetanová, po pěkných rodičích.
Máme 4 fenky a 5 pejsků, štěňátka
jsou v celodenním kontaktu s lidmi.
Tel.: 736 624 536.
daruji
•• 2 koťata - kocourky, celé černé.
Tel.: 605 841 811.

» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• postřikovač na vinohrad za traktor,
závěsný spodní hák na Zetor Krystal.
Tel.: 515 336 988.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše
knihy a časopisy. Ceny dohodou. Tel.:
773 917 099.
prodám
•• pojezdovou sekačku zn. Mountfield, cena dohodou, dále pak sedlo+postroj+4 kolový brzděný vozík
(hucul, hafling), vojenské starší sedlo,
prstovou lištu a skříň na Teru Vari.
Tel.: 605 053 007.
•• nerez dřez 50 x 58 cm, kuchyňskou
rohovou lavici s úložným prostorem
160 x 120 cm, mikrovlnnou troubu
zn. Zanussi, stůl olše 100 x 75 cm + 2
židle kov., 2 ks kuchyňských zářivkových světel. Tel.: 605 776 380.
•• domácí vodárnu zn. Calpeda 80 l.
PC: 10.600 Kč, nyní: 6.500 Kč, zánovní vysavač, dětské kolo a dámské
kolo. Tel.: 603 900 890.
•• Nabízím čistý Aloe Vera gel na
pití, vhodný při trávicích obtížích,
ekzémech a na posílení imunity.
Cena: 690 Kč/1 l = dávka na měsíc.
Poradím Vám, zda je pro Vás Aloe
Vera gel vhodný. Tel.: 777 198 577 zdravotní sestra p. Jana Šaurová.
•• el. rozvaděč na stavbu, cena dohodou, dále pak zasouvací dveře 85/200,
dřevěný rám se 3 skly. Cena 600 Kč.
Tel.: 773 202 731.
•• malotraktor dom. výroby s vlekem a nářadím. Motokros 50 ccm
- Morini pro chlapce od 10 let. Tel.:
606 321 595.
•• vykrmené prase, váha 140-150 kg,
cena dohodou, dále pak pšenici a ječmen. Tel.: 515 336 988.
•• ječmen, cena: 250 Kč/q. Tel.: 737
777 798.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Hledáme řidiče skupiny C pro rozvoz zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.
•• Firma masná výroba přijme
do HPP ženy do masné výroby. Tel.:
724 290 000.
•• Hledáte zajímavou práci? Jste
pracovitý a samostatný? Firma TC
MACH Vás přijme jako servisního
technika. Klíčové pracovní úkoly:
instalace a servis tepelných čerpadel,
péče o zákazníka před i po instalaci.
Požadavky: SŠ nebo vyučen v oboru
tech. směru, praktické zkušenosti
s instalací otopných systémů, uživ.
znalost MS Office, vysoké prac. nasazení, týmový duch. Nabídky zasílejte
na: tcmach@tcmach.cz nebo na TC
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov.
•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech
věkových kategorií, nenáročná práce, skvělý výdělek. Pro více informací volejte tel.: 773 493 760.
•• Hledám brigádu, odpoledne + víkendy, spolehlivost. Předem děkuji za
nabídky. Tel.: 724 770 605.
•• Hledám brigádu, možno i na ŽL.
Prosím nabídněte. Tel.: 608 820 921.
» SLUŽBY
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• 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.
•• Super půjčka!!! Bez registrů,
žádná linka 900..., přímý investor,
jistota. I pro podnikatele. Možnost
spolupráce. Tel.: 722 422 387.

•• BLESKOVKA přicházejícího
léta!!! Pouze pro jižní Moravu!!!
100.000 Kč již za 1.987 Kč, 210.000
Kč již za 4.029 Kč. Pro všechny bez
registru, linek 900...Více informací
na tel.: 734 315 750.
•• Máte finanční problémy? Stačí zavolat! Nejrychlejší půjčka
v okolí. Bez poplatků předem. Více
informací na tel.: 605 720 362.
•• „Hodinový manžel“. Nemá Váš
manžel nebo přítel čas? Je často
zaneprázdněný, nebo prostě není
po ruce? Chtěli byste doma udělat
nějakou řemeslnou práci a firmy
Vás odmítají? Využijte mých služeb - drobných úprav či oprav ve
Vaši domácnosti. Tel.: 604 680 791.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 50/180/80 hledá štíhlou nebo
mírně plnoštíhlou ženu k vážnému
seznámení do 50 let, která by chtěla žít
na vesnici v RD. Tel.: 731 323 860.

•• snad i veselý človíček všestranných zájmů hledá partnerku kolem 35
let, která také neumí být sama. Tel.:
723 086 476.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkuji všem přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
mého druha, tatínka, dědečka a pradědečka pana Jiřího Urbana z Moravského
Krumlova. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Marie Chaloupková, rodina Urbanova a Lastičova.
» GRATULUJEME
•• Ve čtvrtek 15. dubna proběhla v SVČ
v Ivančicích okresní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Práce, které
byly zaměřeny na různá témata v několika soutěžních oborech, přijelo prezentovat 7 studentů z Gymnázia TGM Zastávka.Všechny tyto práce byly kvalitně
vypracovány a byly porotou doporučeny
do přehlídky krajské. Studenti převzali
certifikát od České spořitelny, a. s.,
která je generálním partnerem SOČ.

VALÍME SE IVANČICEMI

v sobotu 12. června 2010 v 15.00 hodin,
Ivančice - Palackého nám. Startovné: 88 Kč / za osobu.
Nutné se přihlásit předem do 11. června 2010. Soutěž dvojic, ve které
stačí splnit 9 z 10 úkolů a vyhrát jednu z cen. Odměníme každého
účastníka!!! Věková kategorie soutěžících: 15 - 99 let.
Součástí bude: • doprovodný program pro děti a rodiče s dětmi, • hry
a soutěže, • tvořivá dílna, • dětský koutek 16.00 - 18.00 hodin.
Součástí MINIROCKFEST - www.svcivancice.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV
Ivančice, Široká 42 a STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ivančice
si Vás dovolují pozvat na

ZAHRADNÍ SLAVNOST

K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
pod záštitou senátora panaTomáše Julínka v úterý 29. června 2010
v areálu školy. PROGRAM: ve 14.00 hodin - „Besídka žáků školy“,
v 15.00 hodin - „Divadelní vystoupení“, v 16.00 hodin - „Diskotéka,
tvořivé dílny, soutěže a hry“ SVČ Ivančice, skákací hrad, opékání
špekáčků (špekáčky s sebou), občerstvení zajištěno.

MIROSLAVSKÝ KLÍČ - VI. ROČNÍK

v neděli 13. června 2010 ve 14.00 hodin v Letním kině Miroslav.
Přehlídka dechových hudeb, uvádět bude pan PAVEL JECH.
Představí se tyto dechové hudby: POLANKA, DUBŇANKA,
HORNOBOJANI, DOUBRAVĚNKA a slavnost bude zakončena
vystoupením TÚFARANKY. V případě nepříznivého počasí se
festival uskuteční v kulturním domě. Pořádají ZUŠ, MKIC a Město
Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

FC Miroslav Vás všechny srdečně zve na

VÝSTAVU BONSAJÍ

v sobotu 26. června 2010 od 10.00 - 18.00 hodin
v areálu stadionu FC Miroslav. Prezentovat svoji tvorbu umění bude
v areálu FC hned několik „bonsajářů“. Vzácným hostem bude
předseda ČBA pan Václav Novák, který předvede při workshopu
tvarování. Vystaveny budou netradiční a vzácné exempláře. Na
výstavě bude možno zakoupit bonsaje, nářadí, keramiku i literaturu!

!!!!!AKCE PŘELOŽENA!!!!!

DEN DĚTÍ - HRUBŠICE

v sobotu 26. června 2010 od 15.00 hodin - zámek Hrubšice.
Přijďte nás podpořit!!!!! Děkujeme.

PŘES PŮL EVROPY ZA VELBLOUDY
v pátek 11. června 2010 v 19.00 hodin ve SPORTCENTRU.
Promítání videa z cest napříč Afrikou panem Rudolfem Fráňou.
Prosíme o rezervaci na tel.: 733 373 783
(denně od 14.00 do 21.00 hodin).

Rybářský spolek VEDROVICE pořádá

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

v sobotu 26. června 2010 od 6.00 do 12.00 hodin na rybníku
ve Vedrovicích. Registrace závodníků od 5.00 hodin. Startovné:
150 Kč/dospělí, mládež do 15 let zdarma. Předprodej od 21. června
na č. p. 308 (u rybníka) vždy od 18.00 do 20.00 hodin. Bohatá
tombola, skvělé zarybnění: Kapr, Amur, Lín, Cejn. Občerstvení
zajištěno. Rybí speciality: makrela na rožni, uzený tolstolobik, kapří
guláš. Všichni jste srdečně zváni!!!!!

“SM DOMINO“
Občanské sdružení Branišovice všechny srdečně zve na

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!!!!!

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá výstavu
fotografií pana PETRA KUDLÁČKA

„TAM KDE OČI SNÍ

„

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

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 zájezd do maďarských lázní

„GYÖR

„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 6. listopadu 2010 (sobota) - MÍSTA SE PLNÍ!!!!!

CENA: 750 KČ, DĚTI DO 15 LET: 650 KČ
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ!!!!!
Doporučujeme včasnou rezervaci pro velký zájem!!!!!
Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

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.

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

„O PUTOVNÍ PROUDNICI

v sobotu 26. června 2010 ve 13.00 hodin na Masarykově náměstí.
Občerstvení zajištěno!!!!!

Mighty Shake Zastávka a KIC Rosice pořádají

TANEČNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

v pátek 18. června 2010 a v sobotu 19. června 2010.
Přehlídka filmů, workshopy, taneční show...
Program: pátek v 18.30 hodin: „STEP UP 2“ - taneční film,
ve 20.30 hodin: „ DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ“ - česká komedie,
ve 23.00 hodin: noční hororové překvapení, sobota v 17.00 hodin:
„MOULIN ROUGE“ - taneční film. Festivalová permanentka
na projekce, workshopy i taneční show v předprodeji KIC Rosice
za 200 Kč. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
na koncert SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ

„ALEXANDROVCI

„

v pátek 24. září 2010 ve 20.00 hodin - Výstaviště Brno - pavilon Z.
Cena vstupenky: 390 Kč, doprava: 120 Kč. Závazné přihlášky na
MěKS do 24.06.2010, tel.: 515 322 330 nebo 725 579 923.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
na muzikál / lyrikál Michal Horáček - Petr Hapka

KUDYKAM

v pátek 17. září 2010 v 19.00 hodin - STÁTNÍ OPERA PRAHA.
Vystoupí v alternacích: V. Dyk/C. Kassai/ K. Dobrý, O. Ruml/
J. Maxián/ M. Holý, P. Hřebíčková/H. Holišová/J. Stryková/L. Šoralová
a další. Cena: 1.300 Kč/1.200 Kč (vstupenka + doprava). Závazné
přihlášky na MěKS do 24. června 2010,
tel.: 515 322 330, nebo 725 579 923.

„SPOLKY V MOR. KRUMLOVĚ

„

VERNISÁŽ VÝSTAVY - ve středu 9. června 2010 v 18.00 hodin.
Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá:
9.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.30 hodin, ne: 14.00 - 16.00 hodin.

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 12/10 vyjde 18. června 2010, uzávěrka 15. června 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Dvanáct minut v plném tempu EXPEDICE PAVOUK 2010 v Oslavanech
/Ivančice/ Za poměrně příznivého počasí se sešli ve čtvrtek
27 května na hřišti 1. ZŠ TGM
příznivci lehké atletiky z Ivančic
a Oslavan, kteří změřili své síly
v kondičním běhu na 12 minut.
Tuto sportovní akci uspořádali
ivančičtí atleti spolu s 1. ZŠ
TGM, gymnáziem JB, JEDu, stavební firmou ASFALT p. Veleva,
a dalšími sportovními nadšenci.
Po sportovní stránce bylo
dosaženo několika výborných
výsledků, zvláště pak u chlapců
výkony okolo a nad 3000 metrů.
Děvčata pak mile překvapila
výkony okolo 2500 metrů.
Nejlepší závodníci a závodnice obdrželi diplomy a věcné

ceny, všichni ostatní dostali pamětní listy se svým dosaženým
sportovním výkonem a drobnou
pozornost od sponzorů. Na
závěr čekalo zúčastněné malé
občerstvení.
V kategorii mladších žáků
zvítězil Radek Koblížek (1. ZŠ
Ivančice) – 2967 m, před Alešem
Krčmou (TJ Oslavany) – 2909,
a třetím Davidem Ondrou (1. ZŠ
Ivančice) – 2736 metrů.
Mezi mladšími žákyněmi
dominovala Petra Skutková (TJ
Oslavany) – 2586 m, před Terezou Hansovou (TJ Oslavany)
– 2568 m, a Terezou Sklenářovou
(1. ZŠ Ivančice) – 2106 metrů.
Kategorie starších žáků patřila

Artaku Galstjanovi – 3272 m, Davidu Schořovi – 2969 m, a Eriku
Doubkovi – 2942. Všichni z 1.
ZŠ Ivančice.
Starší žákyně a dorostenky:
Zlato pro Ivu Pospíšilovou (GJB
Ivančice) – 2620 m, stříbro pro
Nikolu Švihálkovou (1. ZŠ Ivančice) – 2610 m, a bronz získala
Sabina Chalabalová (TJ Oslavany) – 2564 m.
Zlato v kategorii dorostenců
získal Vítězslav Handl (GJB
Ivančice) – 3330 m, před Filipem Brudíkem (1. ZŠ Ivančice)
– 3122 metrů.
Úlohu rozhodčího vykonával
Miloslav Ondra a ředitelem závodu byl Richard Pokorný.

/Oslavany/ V sobotu 29. května se konaly pohárové závody
mládeže v lezení v rámci Expedice Pavouk. Soutěž organizoval
DDM Oslavany za vydatné
pomoci sponzorů. Soutěžící byli
rozděleni do kategorií mladší a
starší žáci. Je dobré, že své děti
přišli povzbudit rodiče.
Každý závodník po prezentaci
v prvním kole měl dva pokusy na
časovce, která se lezla na venkovní stěně v DDM Oslavany. Do výsledků byl započten rychlejší čas
a pokud některý závodník měl po
sečtení nerozhodný výsledek, tak
právě čas z nejrychleji vylezené
stěny se stal rozhodujícím. Ve

druhém kole se lezla pětiminutovka. Byla vyčerpávající, ale všichni
závodníci ji dokázali zvládnout.
Nejlepším lezcem z mladších
závodníků se stal Tomáš Podrazil
s celkovým počtem 22 bodů, druhé místo obsadil jeho bratr Jirka
Podrazil s celkovým počtem bodů
19 a třetí místo získal Roman
Chaloupka - 19 bodů.
V kategorii starších první
místo vylezl David Pokorný - 8
bodů, druhé místo obsadil Martin
Hlavinka - 6 bodů, a třetí místo
Michaela Holánková - 4 body.
Expedice Pavouk byla dobře
obsazena. Setkali se zde nejen
lezci z lezeckého kroužku z DDM

GÉTÉČKA po roční pauze opět v Brně
Po roční přestávce se na brněnský Masarykův okruh vrátily
vozy kategorie GT. Tento šampionát se jede od letošní sezóny
pod názvem Mistrovství světa
FIA vozů Grand Tourismo. Na
startu se objevují vozy značek

Maserati, Aston Martin, Nissan,
Corvette a další. Celého seriálu
se v tomto roce účastní i český
jezdec Tomáš Enge, který startuje
s vozem Aston Martin v týmu
Young Driver AMR.
Nejlepší postavení na startu

pro hlavní hodinový závod si
vyjela posádka Bertolini, Bartels
s vozem Maserati. Druhé místo
patřilo Tomáši Engemu s Darrenem Turnerem. Enge nedokázal
využít výhodnou pozici na startovním roštu a propadl se až do
druhé poloviny startovního pole.
Potom předvedl vynikající stíhací
jízdu a k povinné zastávce v boxech zajížděl z jedenácté pozice.
Darren Turner se na trať vrátil
na třetí příčce. Po absolvování
povinné zastávky celého startovního pole se Engeho vůz dostal na
druhou pozici. Z vítězství se radovala posádka Grosjean, Mutsch
/Ford GT/, stříbro vybojovali
Enge s Turnerem a třetí místo
patří dvojici Krumm, Dumbreck
/Nissan GT/.
/Ctibor Adam/

Úspěšné
jaro atletů

Foto: Květoslav Adam

Posádka Turner, Enge na brněnském okruhu

Ivančický badminton bude
hrát II. celostátní ligu
O nevídaný úspěch se postarali
ivančičtí badmintonisté. Po deseti letech si opět zahrají druhou
nejvyšší soutěž ČR. Po vítězném
tažení krajským přeborem získali
právo účasti v baráži o vyšší
soutěž. Ta se konala 15. května
v Kopřivnici a z tohoto klání postupovaly dva týmy. Ivančicím se
podařilo udržet druhé postupové
místo a v příští sezoně tak budou
hostit družstva z východní poloviny České republiky.
V Ivančicích, kde se hraje bad-

minton od roku 1966, se již II. celostátní liga hrála. Bylo to v letech
1994-98 a 2000-01. Dosavadním
nejlepším umístěním bylo druhé
místo. Poté se prokousávali krajským přeborem a další postup se
jim povedl až letos. Přejme jim
hodně zdraví a úspěchů.
Složení BC 66 Ivančice: Radek
Brázda, David Raschka, Aleš
Kalousek, Petr Kalousek, Lenka
Brázdová, Eva Štefulíková, Olga
Grossová, Eva Staňková a Nikola
Švihálková.

Pořadí
1. BK Tatra Kopřivnice „B“
2. BC 66 Ivančice
3. TJ Lanškroun

Skóre
13:3
10:6
1:15

Body
4
2
0

První letošní závody, kterých
se mladí členové Atletického
klubu zúčastnili, se odehrály v
březnu v parku v brněnských Lužánkách. V kategorii dorostenců
zlatou medaili s přehledem získal
Olexandr Kusmenko. Neztratili
se ani malí začínající atleti: Lucie
Stadlerová, Vojtěch Vespalec a
Jiří Svoboda, kteří ve velmi početném poli startujících doběhli v
první třetině pole.
V dubnu čekaly na krumlovské
atlety dva závody - v Bílovicích
a Židlochovicích, a okresní přebor na dráze ve Znojmě. Oba
přespolní běhy suverénně vyhrál
Saša Kusmenko, který také získal
bronz na přeboru ve Znojmě v
běhu na 1500 metrů ve výborném
čase 4.38 minut.
/abé/

ZLATÁ
TRETRA
Ve čtvrtek 27. května se v Ostravě uskutečnila Zlatá tretra, což
je jeden z největších atletických
mítinků v České republice.
Z naší školy odjela výprava pod
vedením p. uč. Markové přímo do
centra dění. Program byl rozdělen
do dvou částí. V předprogramu
v různých disciplínách startovali
naši nejlepší atleti. Viděli jsme
oštěpařku Barboru Špotákovou a
další sportovce. Zaujala nás také
chorvatská skokanka do výšky
Blanka Vlašicová. Vždy, když
se Vlašicová soustředila na svůj
pokus, roztleskala si nás. Všichni
s napětím očekávali sportovní
hvězdu hlavního programu běžce Usaina Bolta. Celý stadion
skandoval jeho jméno, všichni
mu fandili. Usain Bolt svůj závod
vyhrál! Byla to úžasná atmosféra.
Bolt rozdával také svoje podpisy,
někteří se ho i dotkli. Viděli jsme
ty nejlepší atlety a jejich výkony.
Super zážitek! Růžena Závišková
a Zdenka Hadrabová, VII. B

Oslavan, ale i děti, kteří lezly poprvé. Nejmladší účastnicí se stala
Zuzanka Řehořová.
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům za sladké dárkové
balíčky nejen pro vítěze, ale pro
každého účastníka Expedice Pavouk. Velké dík tedy patří paní
Řehořové z potravin Flop a panu
Kalendovi z potravin Večerka. Fotografie si můžete prohlédnout na
stránkách ddm-oslavany.cz, v sekci Galerie.
Jarmila Hlavinková

Mladí hasiči
soutěžili
V neděli 30. května se do Čučic sjelo 35 družstev mladých
hasičů z celého regionu. Chtěla
spolu změřit síly v disciplínách
požárního sportu. Štafetě dvojic,
štafetě 4 x 60 m a útoku. Vzhledem k nepřízni počasí, celý den
propršelo, byla první disciplína
zrušena. Proběhl pouze útok a
štafeta 4 × 60m. Vítězové byli
všichni. Dokázali sami sobě i
ostatním, že dokáží překonat jak
nepohodlí, tak nepřízeň počasí.
Jinak si nebylo na co stěžovat.
Organizaci skvěle zvládli členové SDH Čučice, kteří zajistili
i výborné občerstvení. Díky jim
za to.
Petr Sláma

Déšť přesunul fotbalisty Krumlova
na umělou trávu do Jevišovic
Pokračování krajského přeboru
v kopané
značně
ovlivnilo
nepříznivé počasí. Fotbalistům
Krumlova byl zápas v Bavorech
pro nezpůsobilý terén odložen.
Utkání se Znojmem museli
dokonce odehrát na umělé trávě
v Jevišovicích.
Také
derby
v Ivančicích se hrálo na silně
podmáčeném hřišti.
Palavan Bavory
- FC Moravský Krumlov
Odloženo na 9.6.
FC Ivančice - FC Moravský
Krumlov 3:1 (2:1)
Branky: 34. (PK) Koníř, 38.
Štork, 62. Čožík - 3. Březina
Ivančice: Boreš - Hradil, Krátký, Ryška, Štork, Koníř, Durda,
Holý, Čožík, Pekáč, Hobík - Podrazil, Máša, Táborský, Šlapanský,
Hrabovský
Moravský Krumlov: Bogner
- Klodner, Hlučil, Horák, Matějka – Žák (65. Anders), Machotka
(73. Zelníček), Záviška, Březina,
Vlašín (65. Laml) - Vybíral
Začátek vyšel Krumlovu náramně. Přihrávku Závišky narazil
Vybíral přímo do běhu Březinovi,
který utekl domácí obraně a
s chladnou hlavou nedal Borešovi

šanci. Brzké vedení dodalo hostům klid. Hra se odehrávala spíš
ve středu hřiště. Domácí se sice
snažili kombinovat, ale k ohrožení Bognera se nedostali. Vyrovnání přišlo až ze zbytečné penalty.
Jít do skluzu proti hráči, který je
zády k bráně se nevyplácí. Štork
nabízenou šancí nepohrdl a Koníř
neměl problém vyrovnat. O čtyři
minuty později už to bylo 2:1. Ve
vápně hosté dali dostatek prostoru domácím útočníkům, čehož
využil Štork a přesnou střelou
k tyči nedal Bognerovi šanci.
Definitivní podobu výsledku dal
Čožík. V utkání průměrné úrovně
byli Ivančičtí o kousek lepší a tak
si zaslouženě připsali tři body.
FC Moravský Krumlov - 1. SC
Znojmo B 0:3 (0:1)
Na umělé trávě v Jevišovicích
nezačali Krumlovští špatně, lépe
kombinovali a byli určitě lepším
týmem. Hra se ale odehrávala
hlavně mezi šestnáctkami. První
velkou šanci utkání měl Vybíral,
ale špatně trefil míč, druhou Žák,
který nastřelil spojnici. A tak
nedáš, dostaneš. Znojmo se po
pěkně sehrané standardce dostává do vedení. „Domácí“ hráči

nechali úplně volného útočníka
na malém vápně a ten se nemýlil.
Krumlov se dál snažil vstřelit
branku a v tomto zápase si ještě
minimálně 4 obrovské příležitosti vytvořil. Nejprve si Záviška naskočil na roh Machotky,
o kousek však minul.
Ve druhém poločase Machotka
netrefil úplně prázdnou branku,
poté ještě šance Matějky, Lamla,
Březiny a opět Závišky. Bohužel
z velkých příležitostí nedokázali
vstřelit ani jeden gól. To Znojmo
mělo 4 šance a vstřelilo 3 branky.
Další zápas čeká Krumlovské
na domácím hřišti v nedeli 6.
června. Vinou deštivého počasí je
ale povrch hřiště silně podmáčen,
a zda se zápas odehraje, se teprve
rozhodne. Aktuální informace
naleznete na www.fcmk.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI
FC 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

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

