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10.000,- až 30.000,- Kč
od 26 % RPSN
nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
v Moravském Krumlově
stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý
pobyt na v dokladech uvedené adrese
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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

MOTOCROS NA DOLINĚ:
konečné řešení odsunuto
/Oslavany/ Oslavanské zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
opět jednalo o problematické lokalitě Dolina. Podnět k tomuto jednání dal dopis oslavanské občanky, paní Hoškové, s obsahem kterého
seznámil na počátku jednání přítomné zastupitele starosta města pan
Vít Aldorf. Dále předložil písemné vyjádření Ing. Vladimíra Lapeše,
vedoucího Stavebního úřadu MěÚ Oslavany. Předmětem stížností byl
údajný hluk a prach vznikající provozem motokrosové dráhy. Město
chtělo celou situaci zpočátku řešit mechanickými zábranami, které
měly být co nejdříve na přístupových pozemcích v majetku města
a tím by byl znemožněn přístup do areálu přírodní dráhy.
K věci se na veřejném zasedání vyjádřil také p. Luděk Hutira. Uvedl a
doložil fotografiemi areálu z roku 2004, že motokrosová trať na Dolině
není nová záležitost, ale že má delší historii. Opakoval zastupitelstvu záměr, kterého chce dosáhnout – umožnit dětem a mládeži z Oslavan, Ivančic a blízkého okolí, které jsou sdruženy v MX JUNIOR KLUBu, aby
mohly legálně využívat areál Doliny pod dohledem svých rodičů k získávání motoristických návyků a dovedností a k tréninkovým účelům.
„Jsem přesvědčen, že je pro ně i jejich okolí mnohem lepší, aby se
mohli „vyřádit“ tam, kde nikoho neohrozí, kde mají zajištěny základní
prvky bezpečnosti a rodičovský dohled, než je vyhnat na polní a lesní
cesty a do volného terénu. Zdůrazňuji, že se nejedná o vybudování
oficiální motokrosové tratě (pro kterou nejsou v areálu vhodné podmínky), ale že chci v podstatě pouze zlegalizovat stav, který na Dolině
trvá již léta, aniž by to doposud někomu vadilo. Za tímto účelem jsem
investoval do celé záležitosti značné finanční prostředky, spoustu úsilí
i svůj volný čas,“ řekl pan Luděk Hutira.
K dopisu paní Hoškové uvedl, že stěžovatelka rozeslala a opakovaně
rozesílá řadu stížností na různé instituce, ale nikdy se na něho přímo
neobrátila s návrhem na jednání o možných případných problémech
spojených s provozem na Dolině. Doporučil paní Hoškové, pokud
si stěžuje na hlučnost a prašnost, aby se obrátila na orgány hygieny
s žádostí o provedení potřebných měření. Na základě jejich výsledků
je možné dále jednat. Závěrem Zastupitelstvo města Oslavany vzalo na
vědomí dopis paní Hoškové s tím, že s rozhodnutím v dané věci vyčká
na dokončení změny územního plánu.
Petr Sláma

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

Epopej nadobro končí !!!
/Moravský Krumlov/ Slovanská epopej Alfonse Muchy bude
pro veřejnost na krumlovském
zámku přístupná do 15. července.
Končí tak několikaleté prodlužování nájemní smlouvy mezi
pražskou a místní radnicí. Nadarmo také vyšel poslední krok
Johna Muchy, který se dožadoval
předběžného opatření soudu.
Tím chtěl vnuk slavného Alfonse
zastavit stěhování z Moravského
Krumlova do Prahy.
„Otevřeno bude do 15. července. Rozloučení s Epopejí
se uskuteční 12. července v 19
hodin, kdy na zámku proběhne
v rámci Hudebního festivalu
Znojmo koncert pro Slovanskou
epopej. Půjde o recitál sólistky
varšavské opery Anny Mikolajczyk s doprovodem Edwarda Wolanina. Neskutečně mě uzavření
Epopeje mrzí. Udělali jsme ma-

ximum pro to, aby v Krumlově
Epopej zůstala. Nemůžeme ale
zpochybňovat vlastnické vztahy
a ani se plést do sporu, který
vede John Mucha vůči Praze,“
uvedl k Epopeji místostarosta
Tomáš Třetina.
Epopej podle očekávání zažívá v současných dnech rekordní
návštěvnost. Především poslední
víkend trhal rekordy. V neděli se
na plátna českého velikána přišlo podívat téměř 900 lidí. Dá se
očekávat, že s příchodem prázdnin a téměř jistou informací o
ukončení expozice se na plátna
přijdou podívat další tisíce návštěvníků z daleka, ale i těch,
kteří byť měli Epopej za humny,
to prostě nějak nestihli. Nebudou mezi nimi bohužel chybět
pracovníci stěhovací firmy, kteří
se budou připravovat na odvoz
pláten do Prahy.
/mape/

Padl souhlas k realizaci
Bude už bentonit na Réně
rekonstrukce kanalizace
konečně odepsán?
/Ivančice/ Rada města Ivančic alizaci akce „Zlepšení kvality vod
/Ivančice/ Bude problematické
ložisko bentonitu v Ivančicích
konečně odepsáno ze zásob nerostů ČR? Na tuto otázku se snaží
odpovědět současné městské zastupitelstvo. Zadalo firmě GET,
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s. r. o., Praha analýzu současného
stavu ložiska bentonitu na Réně.
Vyžádalo si také stanovisko Obvodního báňského úřadu v Brně a
stanovisko Ministerstva životního
prostředí ČR k dané problematice.
Rada města poté tyto materiály
následně podsoupila Odboru životního prostředí MěÚ Ivančice
k dalšímu řízení ve věci „Návrh
na odpis zásob výhradního ložiska Ivančice - Réna formou vynětí
z evidence zásob“.
Doufejme, že se konečně
Réně i všem ivančickým občanům a zájmovým organizacím,
kteří již léta o odpis tohoto
ložiska bojují, začíná blýskat
na lepší časy.
Petr Sláma

udělila na svém zasedání dne 14.
června 2010 firmě AQUA PROCON, s. r. o., divize Praha, která
zastupuje Svazek vodovodů a
kanalizací Ivančice, souhlas k re-

v řekách Jihlava a Svratka“. Jedná
se o celkovou výměnu stávajícího
kanalizačního a vodovodního
potrubí uloženého v pozemcích
ve vlastnictví města. Petr Sláma

Smuteční síň v Oslavanech
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé jednali o výstavbě smuteční
síně. Samotná stavba by měla
stát asi 7 až 8 milionů korun.
Není pravděpodobné, že by se
vynaložené náklady, byť formou
nájmu, někdy městu vrátily zpět.
Rentovat by se mohly jen finanční částky spojené s jejím provozem. Starosta města Oslavan
v této souvislosti zastupitelům
sdělil, že podle propočtů by byly

náklady větší, asi kolem 10 až 15
milionů korun, protože se do nákladů musí započíst i parkoviště,
příjezdové komunikace a s tím
spojené výkupy pozemků.
Oslavanští občané chtějí postavit důstojné místo pro poslední
rozloučení se svými nejdražšími
již dávno. Pro tento účel uspořádali veřejnou sbírku. Celkově se
jim podařilo zatím vybrat částku
100.000 korun.
Petr Sláma
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kompletní sortiment
stavebních materiálů

cihly obvodové i příčkové - střešní krytiny - zámková
dlažba - ztracené bednění - obrubníky - český cement omítky CEMIX a PROFI - lepidla - tmely - montážní pěny
- zateplovací systémy - polystyren - sádrokarton, ...

DOPRAVA ZBOŽÍ A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU

Sedmikomorový profil
ssedmikomorový
izolaèním trojsklem!

profil s izolačním
trojsklem !!!

žaluzie ZDARMA
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telefon:
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mobil:
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608505
505 529
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e-mail:
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Family Point v Ivančicích

Slovo úvodem

SLÁVA, PŘIŠLO LÉTO !!!
Tak už je to tady! Sluníčko si otřelo svoji uplakanou tvář, pořádně se
rozesmálo a kmotra příroda konečně pus�la mezi nás naši milovanou
letní vílu. Nastala doba okurkového salátu, vylomenin našich milovaných potomků a příjemného odpočinku od pracovních staros�.
Ovšem před �m ještě nastává okamžik účtování. Nejen finanční,
ale i práce dě� ve škole. Ty tam jsou doby, kdy sveřepý ta�k čekal na
svého potomka s bičem v ruce. Po řádném studiu ovoce jeho snažení
ho poté hnal přes kupu hnoje, vyhrožuje mu temnou budoucnos�. Ty
tam jsou bohužel i doby, kdy šedovlasá babička pochválila jedničkáře
a za odměnu mu nabídla jablíčko. Hodnoty se nám drobátko změnily.
V trestech jsme o poznání humánnější. Ta�nek si nad špatnými
známkami sice zahudruje, ale v podstatě je rád, že si odpočine od
řešení různých křížovek a hlavolamů, které si dnes vymýšlí kantoři na
své žáky. Učitelé někde zaslechli známé heslo: „Škola hrou“, a tak si
vymýšlí i různé hry pro rodiče. To aby jim to nebylo líto.
Vzornému žáčku také již nestačí pamlsek. Za dobré známky
požadují kola, počítače a jiné vymoženos� XXI. stole�. Co se dá
dělat. Lidé a časy se mění. Bohužel často k horšímu.
Tak, když už jsme zhodno�li práci svoji a našich zla�ček, můžeme
se věnovat plně létu. Vyrazit do Chorvatska k moři nebo poznat
nové kraje. Je pravdou, že mně se k moři moc nechce. Neustále
tvrdím svojí milované manželce, že moře je plné žraloků, rejnoků
a jiných příšer, kteří by si na dobře vypaseném Moravákovi s gustem
pochutnali. Preferuji dovolenou v tuzemských horách. Tam zase
nechce jet moje milá žínka. Prý se poslední dobou přemnožili vlci
(považte, taková milá stvoření). A tak zůstáváme raději doma. K mé
velké rados� ovšem. Stříbropěnná Jihlava, důstojná Oslava a jejich
malá sestřička Rokytná rozevírají svoji náruč dokořán. Pro trempy,
turisty a vodáky i pro obyčejné smrtelníky, jako jsem já. Na rozdíl
od některých jedinců jsou nesobecké a rády přivítají každého,
kdo c� jejich staleté zákony. Procházím se s úctou po březích
a poslouchám, o čem hovoří. Občas si rád zaplavu v jejich vodě. Lesy,
které je obklopují, lákají svým tajemným s�nem a bohatstvím plodů.
A konec konců, ukončit parný den u dobře vychlazeného moku
ve známé hospůdce? Co si možno přát víc?
Léto, to je doba plná vůní, tepla a dobrodružství. Je to čas setkání
s novými věcmi a lidmi. Navázaní nových přátelství a obnovení těch
starých. Možná proto tak všichni toto roční období milujeme a c�me.
Krásné a pohodové léto za redakci Zrcadla přeje Petr Sláma

Novým ředitelem kultury
ve městě je Bořivoj Švéda
/Moravský Krumlov/ Rada města v květnu 2010 vyhlásila výběrové řízení na pracovní pozici ředitel příspěvkové organizace města,
městského kulturního střediska. Ve stanoveném termínu do 31. května
zaslalo přihlášky na tuto pozici osm uchazečů.
Ve středu 23. června se na městském úřadě uskutečnilo zasedání odborné komise, která posuzovala komplexnost podaných materiálů včetně návrhu projektu fungování městského kulturního střediska v dalším
období. Členové komise na základě ústních pohovorů s uchazeči stanovili pořadí uchazečů výběrového řízení a jako prvního v pořadí pana
Bořivoje Švédu, který komisi přesvědčil nejvíce.
Rada města na své schůzi dne 28. 6. 2010 akceptovala návrh odborné
komise a jmenovala pana Bořivoje Švédu ředitelem Městského kulturního střediska Moravský Krumlov. Po místostarostovi Tomáši Třetinovi, který tuto příspěvkovou organizaci úspěšně vedl více jak dva roky,
převezme řízení kultury ve městě nový ředitel.
/abé/

/Ivančice/ Rada města Ivančice schválila na svém zasedání
dne 14. června přistoupení města
Ivančice k projektu Jihomoravského kraje „Family Point“.
Zároveň uložila místostarostovi Mgr. Dočkalovi provedení
všech nezbytných úkonů pro zajištění podpory tohoto projektu.
Cílem projektu Family Point je
zkvalitňování životních podmínek rodin. Je veden základní
ideou, že podpora rodiny je vnímána jako důležitá investice do
budoucího lidského potenciálu

obce. Konkrétním cílem projektu je vytvoření místa označeného logem „Family Point“, které
nabídne informace související s
fungováním rodiny v průběhu
jejího vývoje.
Toto místo bezplatně poskytuje
informace, nasměrování a pomoc
v oblastech života rodin, možnost přebalení a nakrmení dětí,
prostor pro setkávání i s dětským
koutkem. Prostřednictvím Family Pointu může také obec komunikovat s rodinami a tak zjišťovat
jejich potřeby.
Petr Sláma

Velké investiční akce se
rozjíždějí také v Krumlově
/Moravský Krumlov/ V týdnu
od 28. června proběhlo otevírání
obálek na dodavatele stavby „Silnice III/4133, Moravský Krumlov, průtah“.
„Konečně, konečně, konečně,“
říká k tomuto optimisticky místostarosta města Tomáš Třetina.
„Pokud vše bude probíhat podle
harmonogramu, bude tato akce
zahájena v měsíci září. Dle požadavku města bude oprava průtahu

zahájena na křižovatce Zámecká
- Palackého, bude pokračovat Zámeckou ulicí přes náměstí TGM.
Další významnou investicí, která
má být ve druhé polovině roku zahájena, je „Zlepšení energetických
vlastností Základní školy Ivančická“. Otevírání obálek s nabídkami
dodavatelů je plánováno na 7.
července. V dalším týdnu bude zasedat hodnotící komise, která bude
tyto nabídky posuzovat.
/abé/

Jihomoravský kraj odeslal Evropské investiční bance oznámení
o přijetí nabídky čerpání první
části úvěru ve výši 128 milionů
korun. Kraj loni vyjednal s Evropskou investiční bankou úvěrový rámec v objemu dvou miliard
korun, z něhož budou prostředky
čerpány postupně. V první vlně
půjde o 13 staveb, většinou
dopravních. Figurují mezi nimi
především opravy a rekonstrukce
silnic II. a III. třídy, mimo jiné
Rajhrad - Židlochovice, Kunštát Zbraslavec, Tasov - Lipov, průtah

Podívínem, Bedřichovem a Uhřicem, rekonstrukce Nádražní ulice
v Blažovicích a práce na silnici
třetí třídy ve Svitávce.
Mezi projekty, na které budou
nyní čerpány prostředky, bude také
výstavba nové školní budovy SOŠ
a SOU Rajhrad, stavební úpravy
Střední školy polytechnické v Jílové ulici v Brně, úpravy směřující
k snížení energetické náročnosti
budov SOŠ a SOU Bosonohy,
přístavba Centra služeb pro seniory v Kyjově a projekt Správy
a údržby silnic v Břeclavi. /abé/

/Kraj/ Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek členům
Rady Jihomoravského kraje
oficiálně oznámil své rozhodnutí vykonávat současně funkci
hejtmana i mandát poslance Parlamentu ČR. Tento mandát získal

v květnových volbách, ve kterých
ho preferenční hlasy voličů vynesly z jedenácté na první příčku
krajské kandidátky.
Informoval o tom po zasedání
rady hejtmanův statutární zástupce Václav Božek.
/abé/

Miliony na dopravní stavby

Hejtmanem i poslancem

Občanská bezpečnostní
komise informuje
V souvislosti s dostavbou JE Temelín a výstavbou nového bloku
v Dukovanech vystupuje do popředí stále více potřeba nového kvalifikovaného perzonálu, který by byl schopen nové bloky nejen postavit,
ale dále je i provozovat. O této problematice jsem již psal, ale vzhledem k její závažnosti si dovoluji ocitovat některé myšlenky z článku
Ing. Marie Dufkové, odborného garanta vzdělávacího programu ČEZ:
Vyhledávání talentů je v první řadě probuzením zájmu mladých lidí
o fyziku a technické obory, jedním z cílů, které si vytkla akciová
společnost ČEZ již při svém založení v roce 1992. Tehdy panoval ve
veřejnosti dojem (jako pozůstatek po zrušených Českých energetických závodech), že energetika jako taková je uzavřená, nepochopitelná
a nekomunikující, ba dokonce, že snad informace tají.
Průzkumy na školách potvrzují, že učitelé vítají a potřebují moderní materiály na pomoc výuce fyziky a že energetika se díky nim
stane pro žáky pochopitelnější a zajímavější. Od roku 2006 jsou pořádány semináře pro učitele, nabízející 10 až 15x ročně metodické
nástroje pro výuku fyziky tak, aby byla pro žáky zajímavější. Jak
efektivně zapojit fyziku do školních vzdělávacích programů se tak
naučilo již téměř 1000 pedagogů.
Pro získání kvalifikovaných lidí v energetických oborech je klíčové
vzbudit v dětech zájem o jejich studium. Proto se logickou součástí
vzdělávacího programu stal i studentský časopis popularizující vědu
a techniku v širším kontextu. Začal vycházet před deseti lety pod provokativním názvem Třetí pól. Všech jeho 40 dosavadních čísel najdou
čtenáři na www.tretipol.cz. Pro podchycení těch nejlepších talentů pořádá ČEZ soutěže vysokoškolských vědeckotechnických projektů. Deseti
ročníky soutěže Cena Nadace ČEZ prošlo více než 250 velmi kvalitních
ročníkových prací z odborných elektrotechnických a energetických
oborů a stejný počet studentů se od roku 1998 zúčastnil i dvanácti ročníků soutěže diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ.
Jaderná elektrárna Dukovany pořádá dvě akce pro mládež: Jadernou maturitu pro středoškoláky a Letní univerzitu pro vysokoškoláky. Mládež má možnost seznámit se s celým provozem jaderného
zařízení a možnostmi zaměstnání. V Třebíči také za podpory ČEZ
a ve spolupráci s krajem Vysočina vznikl na Střední průmyslové
škole v Třebíči nový studijní obor energetika. Od roku 1992 investoval ČEZ přímo do vzdělávacího programu cca 150 milionů korun,
v posledních letech je to cca 8 až 9 mil. korun ročně. Kvalita výchovy
a školení nového perzonálu velice úzce souvisí s bezpečným provozováním jaderných zařízení. Proto je trvale v pozornosti Občanské bezpečnostní komise.
28. 6. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Poplatky už neproplácí

Také kraj Vysočina ukončil k 30. červnu 2010 poskytování darů za
uhrazené regulační poplatky pro klienty zdravotnických zařízení na
území kraje Vysočina. Vysočina tímto krokem kopíruje situaci v sousedních krajích. Nabídku kompenzace regulačních poplatků považoval
kraj Vysočina za přechodnou sociální pomoc rodinám a seniorům.
Vedení kraje, stejně jako velká část veřejnosti, předpokládalo, že
čeští zákonodárci výběr regulačních poplatků ve zdravotnictví zruší
ještě v minulém volebním období. Rada kraje Vysočina je připravena
apelovat na zástupce kraje Vysočina v obou komorách Parlamentu ČR
a požadovat změnu, popř. zrušení nevyhovujících regulací.
Veřejnost může žádat o poskytnutí darů ve výši uhrazených regulačních poplatků za uskutečněné platby do 30. června 2010 (poslední
datum, které se může objevit na originálu dokladu přiloženém k darovací smlouvě). Doplněnou darovací smlouvu s přiloženými originály
dokladů o platbě je možné na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina
zasílat nebo osobně doručit do 30 dnů od uskutečněné platby.
/abé/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

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

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

WHC therm., s.r.o.

Jarní akční slevy až 2.500 Kč

nebo do vyprodání zásob

AKCE PRODLOUŽENA do 15. 7. 2010
nebo do vyprodání zásob

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Zahradnictví Kopetka Jan Vedrovice nabízí:

zahradní
nábytek
z masivu

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

STAVEBNINY Milan Řezáč
Akce platí na červenec 2010

Otevírací doba o prázdninách:
PO-Pá: 8 - 18 a SO, Ne: 8 - 12
Těšíme se na Vaši návštěvu. Mobil: 731 103 985

-20%

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

POUZE NA VYBRANÉ TYPY KŘOVINOŘEZŮ

• kontejnerované rostliny, které můžete sázet v průběhu
celé sezóny! • trvalky • keře • ostatní dřeviny
• čerstvé ovoce a zeleninu zejména z vlastní produkce

zahradní
architektura

systém
KB BLOK

UCELENÝ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ PROTI HMYZU
OSB DESKY • ŘEZIVO • HRANOLY • OBKLADY • DLAŽBY

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT - 248 Kč/q

ZBOŽÍ
ROZVOZ N
ZAJIŠTĚ

Dvořákova 638 (bývalý závod Piana), Moravský Krumlov
Info na tel.: 515 322 292, 603 831 302, e-mail: milan.rezac@seznam.cz

02.07.2010
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§ Advokátní poradna Kolem krajských silnic na Vysočině budou pachové ohradníky
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na situaci, kdy s přítelem nejsme
manželé a máme spolu dítě, které má příjmení po něm. Komu by bylo
dítě svěřeno do péče, má-li příjmení po otci, v případě rozchodu?
A dále bych se chtěla zeptat: Přítel koupil byt, do kterého šla i
většina z mých úspor, a který nyní rekonstruujeme. V tomto bytě budu
mít nahlášeno trvalé bydliště, avšak majitelem bytu bude pouze přítel.
Já sama jsem na mateřské dovolené. Jak bych se měla zajistit, aby mě
jednou nemohl například z bytu vyhodit a ještě mi nedat žádné peníze
(lze např. sepsat smlouvu o tom, že mu průběžně půjčuji peníze na byt
nebo něco podobného). Děkuji za odpověď.
K Vaší první otázce sděluji, že není žádná souvislost mezi příjmením
dítěte a tím, kdo dítě dostane v případě vašeho rozchodu do péče. Jestliže se jako rodiče dítěte nedohodnete na jeho další výchově, rozhoduje
pak soud podle toho, který rodič mu poskytuje vhodnější podmínky
pro jeho výchovu. Pokud je dítě dostatečně staré, že může vyjádřit svůj
názor, bere se v úvahu i názor a stanovisko dítěte. Takže pokud byste
se nedohodli v případě Vašeho rozchodu na péči o společné dítě, bude
o tomto rozhodovat následně soud.
Pokud jde o Váš dotaz týkající se bytu přítele, do kterého investujete
své nemalé prostředky, je vhodné mít tyto Vaše investice podloženy
doklady v případě budoucích problémů. Bohužel v našem právním
řádu nemá druh a družka (tzv. nesezdané soužití) na rozdíl od např.
manželů upraveny nijak své majetkové poměry ze zákona, a pokud
jsou problémy, záleží pak na prokazování jednotlivých stran. Při investování peněz do bytu si tedy nechte tyto investice potvrdit písemně
nebo sepište smlouvu o zapůjčení peněz, apod. Při zakoupení vybavení
si toto pište na své jméno či hraďte ze svého účtu. Jako druh a družka
jste stále podle zákona dvě samostatné osoby a nevzniká mezi Vámi
žádné majetkové společenství.
Hotel: 10 pokojů / 22 lůžek
Restaurace: 40 osob
Salónek: 16 osob
Letní zahrádka: 30 osob
Degustační sklep
s vinotékou: 30 osob
Vinný sklep: 20 osob
Sklepní salónek: 15 osob
Bowling - 2 dráhy
Billiard

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

široký sortiment staveb. materiálu
nářadí, ochranné pomůcky
střešní latě, hranoly 10x10
prkna, palubky
plovoucí podlahy, lišty
okapy, polykarbonátové desky
plastová okna
venkovní a vnitřní parapety
rozvoz písku, štěrků a oblázků
cenové nabídky a poradenství

Rádi Vás obsloužíme na naší prodejně
Krumlovská 12, Ivančice
ve všední dny od 7 do 17 hodin, v sobotu

a svátky 5. a 6. 7. od 7 do 14 hodin
tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Speciální pachové kolíky mají
do budoucna zabránit srážkám
zvěře s auty na vybraných úsecích
silnic Vysočiny. Statistiky krajských mysliveckých hospodářů
vykazují v minulých dvou letech
více než osm stovek kolizí s lesní

zvěří. Kraj spustí na konci prázdnin projekt, na kterém spolupracuje s Nadací pojišťovny Generali,
jež poskytla startovací příspěvek
100 tisíc korun na ošetření prvních
desítek kilometrů krajnic.
„Podle zkušeností lesních

Prázdninové desatero
A je to tu! Tolik očekávané
prázdniny, na které se děti tak
dlouho těšily. Čas specifických
nebezpečí, která přicházejí právě
o letních prázdninách.
Již osm školních roků provází všechny žáky druhých tříd
základních škol Znojemska a
Moravskokrumlovska policejní
kamarád pes Ajax se svým zápisníkem. Druháčci se společně se
svými učiteli i rodiči seznámí s
policejní prací. Naučí se bezpečnému chování doma, ve škole i
venku na ulici. Před prázdninami
pak dětem vše připomene a zopakuje v „Prázdninovém desateru“:
1. Uzamkni při odchodu z bytu
nebo z domu řádně dveře a nenos
klíče od bytu viditelně.
2. Neotvírej neznámým lidem,
když jsi sám doma, a neříkej do
telefonu, kdy se rodiče vrátí.
3. Nechoď nikam s neznámými
lidmi a neber nic od cizích lidí.
4. Vždy informuj rodiče, kde

jsi a co děláš.
5. Oznam neprodleně rodičům
nebo policii, když tě někdo obtěžuje a když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje.
6. Dávej pozor na své kolo.
Nenechávej ho venku bez dozoru.
Jinak je nutno kolo připevnit k
pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem.
7. Nezapomeň, že samostatným cyklistou můžeš být až od
deseti let. Do té doby můžeš do
silničního provozu jen s osobou
starší patnácti let. Používej cyklistickou přilbu.
8. Chovej se ukázněně i jako
chodec. Nepřecházej mezi zaparkovanými vozidly nebo na místech, kde je znemožněn výhled.
Vždy se rozhlédni na obě strany.
9. Nehraj si na vozovce ani
v její blízkosti.
10. Buď opatrný při hře na hřišti, koupání v rybníku, koupališti
i při procházce v lese. /zdroj PČR/

hospodářů, kteří už s pachovými
ohradníky v jiných regionech
pracují, je jejich účinnost 80 až
90 procent,“ uvedl krajský radní
Josef Matějek.
Speciální pachové kolíky, na
které je nanesena chemikálie, zapáchají jako predátor. Srnčí zvěř
se ošetřenému místu vyhne. „Kraj
vyzval myslivecké svazy v regionu, aby vytipovaly v každém
okrese prvních deset kilometrů
nepřehledných míst. Tam se zvěř
komunikaci vyhne, naopak na
volných prostranstvích, jako je
například louka, necháváme zvěři
přes cestu volný přechod. Na tato

místa jsou řidiči obvykle upozorňováni dopravním značením,“
popsal výběr míst Josef Matějek.
Cílem opatření je zabránit srážkám se zvěří, ale ne zabránit zvěři
úplně přecházet silnice.
Pro aplikaci se využívá prostředek zapáchající po velkých
predátorech a zvěř tak odrazuje
od vstupu na označená místa.
Nosnou látkou je pěna, která se
nanáší na kolíky, keře, stromy
nebo hustý porost a účinkuje
zhruba 4 měsíce. Pachové ohradníky jsou jednou z nejefektivnějších prostředků ke snižování
počtu střetů vozidel se zvěří.

JMK se stal úřadem roku
/Kraj/ Krajský úřad Jihomoravského kraje letos zvítězil mezi ostatními krajskými úřady ve čtvrtém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na
půl“. Soutěž je zaměřena na podporu zavádění rovných příležitostí do
práce a politiky úřadů veřejné správy a chce vyzdvihnout ty úřady, kde
princip rovných příležitostí funguje.
„Velkou pozornost věnujeme vytváření podmínek pro slaďování
rodinného a pracovního života: téměř všichni zaměstnanci krajského
úřadu využívají pružnou pracovní dobu, možné jsou i další úpravy a
formy pracovní doby,“ řekl ředitel krajského úřadu Jiří Crha.
„Úřad udržuje kontakty se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské, resp. rodičovské dovolené. Poskytuje rovněž pracovní volno
s náhradou platu pro činnost na táborech pro děti a mládež. V budově
krajského úřadu je zřízen Family Point - bezbariérové a nízkoprahové
místo, které poskytuje vhodný prostor pro péči o dítě (např. přebalení,
kojení, krmení), hrací koutek a informace o službách a programech
pro rodiny v regionu,“ dodal šéf úřadu Jiří Crha
/abé/

Moderní pokoje, parkování, wifi internet,
televize. Přijímáme kreditní karty a stravenky.
Klasická i prvorepubliková moravská a česká
kuchyně, vinotéka zaměřená na regionální vína,
denní menu - 3 druhy, možnost rozvozu obědů.
Oslavy, promoce, svatby, smuteční hostiny,
rauty, firemní hostiny a další dle Vašich představ.
10 km od Moravského Krumlova směr Znojmo.
OTEVÍRÁME 1. SRPNA 2010
671 42, Vémyslice 73 • Rezervace: 515 323 428
Provozní ředitel: Jan Janda, tel: 724 507 848
rezervace@hotelrysavy.cz • www.hotelrysavy.cz

DŘEVO

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

603 576 656

OSLAVANY

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

»
»
»
»

procesního inženýra
technologa obrábění
inženýra kvality
referenta kvality

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

Více informací Vám poskytneme v CA TMK travel, Knížecí dům, 1. p.
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 515 321 044, 602 782 232

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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Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
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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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HOSPODY A HOSPŮDKY
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.

CÉČKO
Ivančické Centrum. Výkřik moderní socialistické architektury 70. a
80. let minulého století. Byl původně zamýšlen jako centrum občanské
vybavenosti moderního sídliště. Tím nějakou dobu také byl. Jak šel
čas, zůstala z původního centra zachována na svém místě samoobsluha
a na dnešní dobu poměrně útulná hospůdka. Doby, kdy jste si mohli
zajít do prvního patra na oběd, jsou bohužel nebo také možná na štěstí
dávno pryč. Proč na štěstí? Zažil jsem tam šok, když jsem si objednal
u zdejší servírky polévku, hlavní chod a kávu. Nejprve mě byla naservírována hrušková voda (to měla být ta káva), ucházející hlavní jídlo
(výdobytek socialismu) a ledová polévka (zřejmě specialita podniku).
Hrůzou se budím při této vzpomínce dodnes. Ne nadarmo tam vznikla
hlučná diskotéka, ale mám temné podezření, že ten řev, na který si
zdejší občané bezvýsledně stěžují, tam nevyluzuje naše veselá mládež,
ale duchové hostů, kteří kdy do této restaurace někdy zabloudili.
Ovšem hospůdka, která se nalézá v přízemí, je něco zcela jiného.
Ta prošla postupným kapitalistickým vývojem. Zprvu nenápadná
pivnice, vybavená normalizačním těžkým nábytkem, se vyvinula poznenáhlu v útulnou hostěnici, kde je milo posedět u piva a pomlouvat
místní politiky. Když se vám tento způsob zábavy omrzí, je možno
sledovat i sportovní programy v televizi a patřičně zkritizovat výkony
našich sportovců. To vše u skvěle čepovaného piva značky Starobrno
a Hostan. Když si k tomu připočítáte milou a velmi pohlednou obsluhu, není co řešit. Ovšem manželce to raději neříkejte. Mohla by
se zaktivovat a skočit vám pro pivo do letitého džbánku. A to by
ste přišli o krásnou hospodskou atmosféru, která v „Céčku“ panuje.
A to by byla škoda. Nemyslíte?
Petr Sláma

pátek 22. října od 18.00
hod. na BVV Brno

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

02.07.2010

Světelný ukazatel rychlosti
Loňský rok byl na trhu
/Jamolice/ Nejen místní obyvatelé si všimli nových světelných
práce ojedinělý a zlomový ukazatelů,
které se vyskytly v Jamolicích, a to z každé strany hlavního
/Region/ Důsledkem hospodářské krize byl výrazný růst
míry nezaměstnanosti v regionu.
Změnila se také struktura zaměstnanosti - pokles zaměstnanosti
se týkal hlavně zemědělství a
průmyslu. Oproti tomu počet
pracovníků ve službách a ve
stavebnictví zůstával na stejné
úrovni nebo se zvyšoval.
V tzv. terciéru (tj. tržních a
veřejných službách) pracuje 62 %
pracovníků (v roce 2008 55,6 %),
což je více, než je průměr ČR (59
%). Takové jsou výsledky průzkumu zaměstnanosti provedeného na přelomu let 2009 a 2010
v Jihomoravském kraji krajským
úřadem ve spolupráci s úřady
práce v jednotlivých okresech.
Průzkumu se zúčastnilo 2930
ekonomických subjektů působících v kraji, převážně podniků s
20 a více pracovníky, ve kterých
šetření obsáhlo 70 % procent
pracovníků.
Jaký vývoj můžeme předpokládat v roce 2010? „Odpovědi oslovených zaměstnavatelů vyzněly
spíše optimisticky – v úhrnu
vykázaly zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2010 o 1,7 tisíce.
Největší nárůst předpokládají firmy působící v odvětví informační
a komunikační činnosti (1,5 tis.),
největší pokles pak zemědělské
podniky. Navyšovat počty svých
pracovníků by měly především
zahraniční společnosti. Nejvýraznější přírůstek očekávají velké
organizace s více než 1000 pracovníky. Z dotazníků vyplynulo,
že poptávka po pracovní síle
bude nejčastěji směřovat mezi
montážní dělníky ve strojírenství
a operátory CNC - a také mezi

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Miroslav vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele Správy majetku města Miroslavi, příspěvkové organizace,
s místem výkonu práce Příkopy 17, Miroslav.
Předpoklady a požadavky: Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání. Studijní obor: nejlépe technického směru. Znalosti oboru: znalost zákoníku práce, znalost
financování a právních předpisů dotýkajících se příspěvkových organizací. Praxe: minimálně 5 let na místě vedoucího
zaměstnance. Požadované jazykové znalosti: vítána aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj).
Další požadované dovednosti: schopnost řídící a koncepční práce, schopnost motivovat, delegovat, rozhodovat, řešit
konflikty, samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, dobré komunikační a org. schopnosti, vysoké pracovní nasazení a flexibilita,
ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí, uživ. znalost práce s PC (Word, Excel, Internet).
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Miroslav, náměstí Svobody 1, 67172 Miroslav nebo
předejte v podatelně úřadu, a to nejpozději do 16. července 2010, kontaktní pracovníci: Ing. Augustin Forman, starosta
města Miroslavi, tel. 515 333 203, a Mgr. Ivana Janderová, tajemnice MěÚ Miroslav, tel. 515 266 454, a to v zalepené obálce
označené „Výběrové řízení na místo ředitele SMM Miroslavi“.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, platová třída 10. Termín nástupu: k 1. 9. 2010
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a
podpis uchazeče. K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být
ověřováno), koncepci rozvoje organizace (max. rozsah 5 stran strojopisu), souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Miroslavi dne 18. 6. 2010, Ing. Augustin Forman, v. r., starosta

svářeče a kvalifikované dělníky
ve stavebnictví,“ informoval Pavel Fišer z odboru regionálního
rozvoje krajského úřadu.
K diskusi nad výsledky provedeného průzkumu se v červnu sešli
představitelé krajské samosprávy
v čele s náměstkem hejtmana Václavem Božkem, ředitelé úřadů práce i reprezentanti hospodářských
komor působících v kraji. Jejich
cílem bylo hledání cest k zlepšení
současné nepříznivé situace.
„Chtěl bych upřímně poděkovat téměř třem tisícovkám zaměstnavatelů v Jihomoravském
kraji, kteří se dotazníkového
šetření zúčastnili,“ řekl náměstek
hejtmana Václav Božek a zdůraznil význam těchto průzkumů.
„Bez podrobné znalosti stavu, vývoje, potřeb a představ
podnikatelského prostředí by
nebylo možné přijímat opatření
směřující k naplňování Programu
rozvoje JM kraje a krajské Strategie rozvoje lidských zdrojů. Proto
pravidelný sběr a vyhodnocování
informací od podniků patří k základním nástrojům krajské samosprávy, směřujícím k podpoře
rozvoje podnikatelského prostředí v regionu. I když rozvoj politiky zaměstnanosti je z podstatné
části záležitostí státních institucí,
regionální samospráva může výraznou měrou pomoci především
k lepšímu zacílení opatření státu
na regionální úrovni, k zajištění
alternativních finančních zdrojů
pro projekty napomáhající zvyšování nabídky pracovních míst,“
řekl o průzkumu zaměstnanosti
v kraji náměstek hejtmana.
Výsledky průzkumu jsou na
www.kr-jihomoravsky.cz. /abé/

tahu Dukovany - Brno. Tito světelní pomocníci se stali atraktivní ozdobou nejedné obce a nutí nás aktivní řidiče zpomalit na požadovanou
rychlost. Přestože si někdo myslí, že jsme si již na tyto ukazatele zvykli
a přestáváme je respektovat, opak je pravdou - stále existuje dost řidičů, kteří zpomalí na slabší padesátku.
V Jamolicích se pro tento způsob zpomalení rozhodlo zastupitelstvo
také. A navíc byly posunuty i hranice obce a tím se první domek v Jamolicích dostal konečně oficiálně do obce, kam skutečně patří. A díky
světelným ukazatelům už obyvatelé nezažívají takové otřesy v domech,
které je soužily několik let při projíždění těžkých kamionů.
Alex

Informace pro řidiče
starší šedesáti let

Držitelé řidičského oprávnění starší šedesáti let musí mít při řízení
u sebe také doklad o zdravotní způsobilosti. „Mnoho řidičů se nás
v posledních dnech dotazuje na správný formulář lékařského potvrzení. Vzor posudku je ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 277/2004
Sb. Informovali jsme proto Českou lékařskou komoru ve Znojmě a
požádali o distribuci správných tiskopisů obvodním lékařům. Naše
policisty jsme instruovali, aby akceptovali starší vydaná potvrzení bez
údaje o trvalém bydlišti, která jim tito řidiči při silničních kontrolách
na Znojemsku a Moravskokrumlovsku předkládají,“ uvedla policjní
mluvčí por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.
Právě údaj o trvalém bydlišti je tím nedostatkem, který na starších
potvrzeních o zdravotní způsobilosti chybí. Shovívavější v tomto
směru budou policisté maximálně do konce letošního roku. Řidiči,
kterých se to týká, mají tedy dostatek času navštívit svého praktického lékaře a získat správné potvrzení.
/abé/

Nezaměstnaných je méně
na celém Ivančicku
/Ivančice/ Jak vypověděly statistiky v měsíci květnu, celková
nezaměstnanost v Ivančicích
poklesla na 10,3 %. Z 4.592 ekonomicky aktivních občanů bylo
evidováno na úřadu práce celkem
472 uchazečů o zaměstnání. Proti
minulým měsícům se sice jedná
jen o mírný, ale přece jen pokles.
Také na celém Ivančicku se

snad už blýská na lepší časy. Na
konci měsíce května byla celková
nezaměstnanost 11, 3% . V porovnání s předchozími měsíci:
duben 11,7 %,, březen 12,4 % a
únoru 12,7 % . Pro informaci, na
Ivančicku je 11.069 ekonomicky
aktivních obyvatel. Z toho se jich
1.266 uchází v současné době
o zaměstnání.
Petr Sláma

02.07.2010
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Celnice přejde muzeu
/Kraj/ Radní kraje schválili dodatek k investičnímu záměru Jihomoravského muzea ve Znojmě, jehož cílem je přeměna někdejšího
objektu celnice na hraničním přechodu Hnanice na depozitář muzea.
Podle upraveného rozpočtu přijde rekonstrukce celkem na 4,7 milionu korun. Půl milionu poskytne jako dotaci Ministerstvo kultury
České republiky, 226 tisíc vynaloží Jihomoravské muzeum z vlastního rozpočtu, čtyřmi miliony se na rekonstrukci objektu, získaného
bezúplatným převodem od státu, bude podílet kraj.
Na svém dnešním zasedání se radní kraje shodli také na souhlasu se
záměrem Regionálního muzea v Mikulově, které hodlá ve spolupráci
s Vinařským fondem v prostorách mikulovského zámku vybudovat vinařskou expozici. „Je myslím správné, když vinařská expozice vznikne
právě zde, v centru vinařské produkce České republiky. Nyní startují
práce na studii, příprava expozice by měla trvat zhruba rok,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek na adresu záměru, jehož význam bude
přesahovat hranice regionu. Předběžné datum otevření expozice je
stanoveno na rok 2012. Náměstek hejtmana vyslovil přesvědčení, že se
na tento projekt podaří získat podporu z evropských fondů.
/abé/

„
REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Výtah a „schodoles
pro handicapované žáky Quo vadis, město Oslavany?

Rady pro Vaši dovolenou

Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz
nebo příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci nepravidelné rubriky,
kterou zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz

V létě na ruzyňské letiště za polovic
Letíte na dovolenou a nevíte, jak se dostat na letiště v Ruzyni?
Odkudkoliv z České republiky můžete vyrazit vlakem přímo do stanice
Praha letiště, kam z pražského hlavního nádraží jezdí každou půlhodinu
autobusový spoj ČD Airport Express. S novou akviziční slevou „Vlak+
letiště Praha“ navíc ušetříte polovinu jízdného, protože zaplatíte jen
jednu cestu z domova na letiště, zpátky domů pojedete zdarma.
Odkudkoliv z České republiky si od 13. června může zákazník koupit zpáteční vnitrostátní jízdenku „Vlak+ letiště Praha“ do stanice Praha letiště za cenu jednosměrné jízdenky, která mu bude platit i pro cestu
zpátky. Podmínkou je, že na zpáteční cestě bude mít cestující jízdenku
orazítkovanou. Razítko s datem jízdy, kdy je nutno nastoupit cestu
ZPĚT, dostane na informační přepážce v příletových terminálech letiště po předložení palubní vstupenky a osobního dokladu. Jízdenka platí
30 dnů a poslední den pro nákup jízdenky, tak aby platila 30 dnů, je 30.
září letošního roku. Jízdenky do stanice Praha letiště s touto nabídkou
je možné koupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Cestující do stanice Praha hl. nádraží dojedou vlakem, dále pak pokračují autobusovým
spojem ČD Airport Express, který v půlhodinových intervalech spojuje
pražské hlavní nádraží a oba terminály ruzyňského letiště. /Anděla/

foto: ČEZ

/Ivančice/ Žáci školy na Široké
ulici s tělesným handicapem se
dočkají nového výtahu. Překonávání schodišť je pro ně fyzicky
velmi náročné a bez pomoci pedagogů, kteří zdravotně postižené
děti přenášejí, se prakticky neobejdou. Od příštího roku se situace
díky výtahu radikálně změní.
Dalším novým bezbariérovým
zařízením bude schodolez pro
Základní školu na Cyrilometodějské ulici v Třebíči. Přesuny mezi
třídami v různých patrech tak
děti s učiteli a asistenty zvládnou
s menšími obtížemi. Na obě bezbariérová zařízení přispěla částkou
přes milion korun Nadace ČEZ.
V Třebíči je v současné době
šest žáků s různým stupněm fyzického i mentálního handicapu.
„Žáky musí do pater přenášet učitelé nebo asistenti. Schodolez nám

umožní odstranit bariéry, a protože je přenosný, lze ho přemisťovat
z jedné budovy do druhé,“ řekl
ředitel školy Milan Šelle.
Peníze získaly školy v rámci
nadačního projektu Oranžové
schody, který pomáhá základním a středním školám odstranit
architektonické bariéry. Grant
slouží například k nákupu plošin,
výtahů, schodišťových sedaček,
schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.
„Víme, že především starých
škol, které by odstranění architektonických bariér potřebovaly,
jsou v České republice stovky.
Chceme podporovat v první řadě
ty, které s tímto problémem samy
aktivně bojují a nečekají jen na
cizí pomoc,“ zdůvodňuje přínos
projektu Oranžové schody ředitel
Nadace ČEZ Ondřej Šuch. /abé/

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

Naše město je městem historickým. Naši předkové, ať už to byli Češi,
Němci či Židé, postavili nádherné stavby včetně takového skvostu, jakým
je nepochybně oslavanský zámek. Co však my? Místo abychom těžili ze
staleté tradice a pokusili se předat dalším generacím Oslavany zase o něco
krásnější a ze zámku vytvořili regionální kulturní centrum, tak jsme kvůli
sérii chybných rozhodnutí udělali z tohoto starobylého sídla předmět
soudního sporu. Následné řešení škod je jak administrativně, tak finančně velmi náročné. Přitom stačilo na počátku nechat zpracovat smysluplný
projekt a pokusit se získat peníze z fondů EU, jak to již učinily jiné obce
a města. Nyní se jejich občané těší z opravené kulturní památky.
Další kauzou je naše centrální náměstí. Snažili jsme se je vybudovat
na překrásné rozloze, kterou se nemůže mnohé město pochlubit. Nebýt
však podnikavých občanů, kteří jsou hnacím motorem každé komunity,
co by tam bylo? Jenom díky nim stojí na náměstí nový obchodní dům
s potravinami, byla zahájena bytová výstavba a byla položena dlažba,
u které mimochodem není jisto, zda jde o parkoviště či náměstí.
Ve francouzských Zvonokosech vybudovali veřejné záchodky během
pár měsíců. V Oslavanech? Stavba století. A tak bych mohla pokračovat
dále. Všichni třeba víme, že protipovodňová opatření jsou pro naše město ležící u řeky životně důležitá. A tak v době, kdy byl dostatek dotací
na protipovodňová opatření, spalo se sladkým medvědím spánkem. Teď
přišla studená sprška ve formě lokálních záplav. Starou pravdu našich
předků, že je nutno odstraňovat hlavně příčiny, aby nevznikly následky,
některým lidem zatím nikdo důvěrně neprozradil.
Na revitalizaci starých a budování nových parků je dostatek peněz.
Proč není vypracován projekt na městskou zeleň? Nebo snad budeme
zase jenom snít? Nelze požádat o peníze, pokud na to nejsme připraveni. Rádi si stěžujeme na jejich nedostatek. Je to v této zemi oblíbené
zaklínadlo. Hlavně pro toho, komu se nechce nic dělat. Ale není to
pouze zástěrka něčí neschopnosti o ně požádat? Takže i tady platí:
„Komu se nelení, tomu se i v parku zelení.“ Doufejme, že nám na to
někdo kvalifikovaně odpoví.
Celková situace na mě dělá dojem velmi nekoncepčního, a tudíž
velmi chaotického způsobu rozhodování ve věcech celkového rozvoje
města. A tak jsem si položila otázku. Jak má naše město zpracovaný
základní rozvojový plán? Je vytvořen krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán investičního rozvoje? Je to základní předpoklad úspěchu.
Kdo vlastně koordinuje celkové práce? Je to snad duch matky představené oslavanského kláštera, která se dodnes domnívá, že jsou ve městě
husité, a tak raději o sobě nedává vědět?
Za dobu, kdy se pohybuji v politice, jsem zjistila, že stát se zastupitelem je pro některé jedince pouze otázkou prestiže. Naše město potřebuje
ke svému rozvoji lidi, kteří dokážou odvést poctivou a tvrdou práci. Ti,
kteří jen mluví nebo se probudí, když už zvoní volební budík, jsou k ničemu. Naše město, naši předkové a naše tradice od nás žádají činy! Jen
tak se zapíšeme do historie, jako generace, která naše milované město
znovu vybudovala, a ne jako ti, kteří z něho svojí laxností a neschopností
vyhnali následující generace.
Ing. Naděžda Špiříková, MSc.

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
central, el. okna
tach. 67 000 km, STK 04/2012
rok v. 1999, cena 22 500 Kč

Fiat Punto 55 S, 1.2 SX
skladem 4 ks, různé výbavy
tach. 110 000 km, STK 07/2012
rok v. 1996-99, cena od 34 000 Kč

Ford Ka 1.3i
servo, klima, bez koroze
tach. 71 000 km, STK 07/2012
rok v. 1998, cena 34 900 Kč

Mazda Xedos 2.0i V6
plná výbava, kůže, klima
tach. 176 600 km, STK 05/2012
rok v. 1993, cena 36 000 Kč

Mazda 323 1.4i LX
central, servo
tach. 172 000 km, STK 07/2012
rok v. 1997, cena 46 900 Kč

Lancia Y 1.2i
skladem 2 ks, klima, servo
tach. 106 000 km, STK 07/2012
rok v. 2000-03, cena od 47 800 Kč

Opel Corsa 1.0 12V Viva
central, el. okna
tach. 134 200 km, STK 07/2012
rok v. 2000, cena 49 900 Kč

Fiat Brava 1.6 SX
central, klima, servo
tach. 149 000 km, STK 07/2012
rok v. 1998, cena 49 990 Kč

Ford Mondeo 2.0 16 V Ohia
skvělý technický stav
tach. 221 000 km, STK 07/2012
rok v. 1997, Cena 57 900 Kč

Mercedes-Benz C 250 TD Esprit
central, el. okna, klima, servo
tach. 197 000 km, STK 07/2012
rok v. 1997, cena 59 900 Kč

Peugeot 306 1.4 XR
2 ks, bohatá výbava
tach. 64 950 km, STK 07/2012
rok v. 1997-00, cena od 63 000 Kč

Hyundai Atos 1.0i
central, el. okna, klima, servo
tach. 80 500 km, STK 07/2012
rok v. 1999, cena 66 000 Kč

Honda Civic 1.4 LS
central, servo
tach. 102 000 km, STK 07/2012
rok v. 1997, cena 69 000 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD GLX
central, klima, servo
tach. 220 000 km, STK 07/2012
rok v. 1998, cena 69 000 Kč

Renault Clio 1.2 RN
skvělý technický stav, klima, servo
tach. 124 000 km, STK 03/2012
rok v. 2001, cena 75 500 Kč

VW Sharan 2.0 GL
bohatá výbava, skvělý tech. stav
tach. 188 000 km, STK 07/2012
rok v. 1996, cena 78 900 Kč

VW Passat 1.9 TDI 81kW
bohatá výbava, skvělý tech. stav
tach. 194 100 km, STK 07/2012
rok v. 1999, cena 99 500 Kč

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

Fiat Panda 1.1.i nízké provoz.
náklady, skvělý technický stav
tach. 38 000 km, STK 09/2011
rok v. 2004, cena 103 000 Kč

Mazda Premacy 1.8 Touring
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 243 000 km, STK 07/2012
rok v. 1999, cena 109 990 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Mistral
2 ks, bohatá výbava
tach. 144 000 km, STK 07/2012
rok v. 2002, cena od 118 800 Kč

Volvo V70 2.4 20V
bohatá výb., skvělý tech. stav
tach. 157 000 km, STK 11/2011
rok v. 2001, cena 129 500 Kč

Mitsubishi Space Star 1.6i
servisní knížka, automat
tach. 55 000 km, STK 07/2012
rok v. 2004, cena 145 000 Kč

Hyundai Getz 1.1i
2 ks, klima, nízké provoz. náklady
tach. 11 500 km, STK 07/2012
rok v. 2008, cena 162 500 Kč + DPH

Fiat Ulysse 2.0 JTD
bohatá výbava, servisní knížka
tach. 136 000 km, STK 02/2012
rok v. 2003, cena 174 900 Kč

Mazda 6 2.0 MZR-CD TE Plusline
servisní knížka, bohatá výbava
tach. 228 000 km, STK 07/2012
rok v. 2003, cena 179 000 Kč

Renault Clio 1.5 dCi Privileje
nadstandartní výbava
tach. 38 800 km, STK 07/2012
rok v. 2007, cena 189 990 Kč

Mercedes-Benz C 270 CDI
Avantgarde, bohatá výb., top stav
tach. 194 000 km, STK 04/2012
rok v. 2001, cena 190 000 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
7 míst, nadstandartní výbava
tach. 172 800 km, STK 07/2012
rok v. 2004, cena 198 900 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

Škoda Fabia 1.2 12V Ice Zouny
referenční vůz
tach. 22 400 km, STK 07/2012
rok v. 2009, cena 205 800 Kč + DPH

Citroën C4 2.0 VTR Pack
skvělý tech. stav, bohatá výbava
tach. 79 000 km, STK 06/2012
rok v. 2005, cena 209 900 Kč

Mazda 2 1.3i CE
a další modely
tach. 0 km, STK 07/2012
rok v. 2010, cena 244 900 Kč + DPH

Mazda 5 2.0 MZR-CD TX Plus
předváděcí vůz
tach. 24 000 km, STK 07/2012
rok v. 2009, cena 449 900 Kč + DPH

Mazda 6 1.8i CE
nový vůz, různé modely
tach. 0 km, STK 07/2012
rok v. 2010, cena 463 900 Kč + DPH

Mazda CX-7 CD173 Emotion 2.2D
a další modely
tach. 500 km, STK 07/2012
rok v. 2010, cena 583 000 Kč + DPH

AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC ČERVENEC 2010:
10 % SLEVA NA NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
PŘI VÝMĚNĚ OLEJE OLEJOVÝ FILTR ZDARMA
AKČNÍ CENY PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
ZAČÍNÁME TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ
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Ceny jsou vč. 20% DPH. Platnost nabídky do 31.7.2010.

Kontakt:
Tel.: 515 225 362
Mobil: 737 285 094
osp.prodejna@email.cz

Fasádní polystyren
2
tl. 10 cm
č/m

98 K

Fasádní lepidlo
25 kg
Kč/pyt.

140

Perlinka

2
0,50 Kč/m

1

+ komplexní
systém zateplení

CEMENT
289 Kč/q
Mokrá

279 Kč/q

ZÁRUKA
NEJNIŽŠÍ
CENY !!!

Nejlevnější

STAVEBNINY
ve městě ...

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA

100/5/20

41 Kč/ks
50/5/20
24 Kč/ks

Granit 20/10/4

2
165 Kč/m

Granit 20/10/6

Pracovní doba:
PO-PÁ 6.30-17.00
SOBOTA 7.00-12.00

188 Kč/m
2
Granit 20/10/8
215 Kč/m
2

Ryolit 20/16/6

2

Ryolit 20/16/8

2

188 Kč/m
215 Kč/m

OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ

100/5/25

52 Kč/ks
50/5/25
29 Kč/ks
COLORLAK • PRIMALEX • belinka
ŠIROKÁ NABÍDKA NÁTĚROVÝCH
A MALÍŘSKÝCH BAREV
• syntetika • vodou ředitelné • antikorózní
• ředidla • lazury • luxol • fasády
HET Klasic Color 7+1 kg

250 Kč/ks

doprava zboží na stavbu a vykládka hydraulickou rukou zajištěna

�������������������������������

www.quatro-mk.cz
- WEBOVÉ STRANY
quatro@quatro-mk.cz
- ZÁKLADNÍ INFO
diagnostika@quatro-mk.cz
- DIAGNOSTIKA, SERVIS
obchod@quatro-mk.cz
- PRODEJ ND
• Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Tel.: 515 322 604
• Mechanické opravy
Tel.: 515 322 604
• Pneuservis
Tel.: 515 322 604
• Měření emisí (NM, BA, LPG)
Tel.: 515 321 059
• Brusírna válců
Tel.: 515 321 058
• Prodej autodílů na všechny značky
Tel.: 515 323 947
• Nově: Profesionál. CIPTUNING se zárukou Tel.: 732 536 742
• Nově: Diagnostické centrum vozidel
Tel.: 732 536 742
• Nově: Opravy řídících jednotek,
elektrické instalace vozidel
Tel.: 732 536 742
• Nově: Montáž LED denního svícení
Tel.: 732 536 742
• Nově: Montáž alarmu, parkovacích senzorů Tel.: 732 536 742
• KLIMATIZACE - plnění, kontrola, oprava Tel.: 732 536 742
(nejlevnější v MK a okolí) - možno i v SO + NE po tel. domluvě
• Ruční čištění vozidel
Tel.: 732 536 742

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

ZKUSTE NĚCO NOVÉHO!

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

VELKÝ VÝPRODEJ VESTAVNÝCH
SPOTŘEBIČŮ FAGOR

-40%

na vybrané typy kuchyní

-25%
akce platí do 19. 07. 2010
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Modlitebna v Bohuticích Nejkrásnější válka v přírodním divadle na Hlíně
Na začátku června jsem dostala pozvánku na slavností shromáždění
při příležitosti 75. výročí postavení kazatelské stanice (pozn. redakce:
Kazatelská stanice v Bohuticích je modlitebnou patřící Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické v Miroslavi).
Během 2. světové války věřící z Bohutic a okolí patřili k silůvskému
Sboru, protože je oddělovala hranice s Miroslaví. Tehdejší farář Josef
Procházka ze Silůvek se velmi zdlouhavě dostával za věřícími do Bohutic, a to s propustkou přes Ivančice a také pěšky. Já sama jsem si
vzpomněla na mládí (50. léta), kdy jsme s maminkou a sestrou Alžbětou chodily přes les z Lesonic do Bohutic, vždy první neděli v měsíci.
Cesta trvala dobrou hodinu.

Slavnostní shromáždění se konalo 13. června 2010 ve 13.30 hod.
Modlitebna byla plně obsazena věřícími a hosty ze Silůvek, byli přítomni také bohutičtí rodáci. Kázáním nám posloužila sestra farářka
Martina Radlecová ze Silůvek. Také k nám promlouval Mgr. Ondřej
Titěra, farář z Miroslavi. Po bohoslužbě, kde zpíval Sbor a zahráli mladí flétnisté z Miroslavi, jsme si prohlédli výstavku dobových fotografií,
originál plánů na stavbu z roku 1935, zavzpomínali jsme a osvěžili se
bohatým občerstvením. Bylo to příjemně strávené odpoledne a tímto
chci všem poděkovat.
Marie Ryšavá (roz. Jandová)

Rybáři ve Vedrovicích

Rybářských závodů konaných ve Vedrovicích se zúčastnilo celkem
106 rybářů (84 dospělých a 22 dětí) a všichni si pochvalovali, jak
se vyvedlo sobotní počasí. Bohužel se tato skutečnost neodrazila na
množství úlovků. Celkem bylo uloveno pouze 157 kusů ryb, což ve
skutečnosti představovalo 5126 cm (pro srovnání: v roce 2009 bylo
uloveno 5739 cm). V tomto počtu bylo 26 kaprů, dva amuři.
Vítězem v kategorii „SENIOR“ se stal pan Pykal ze Znojma, který
nachytal 699 cm ryb. Druhé místo obsadil pan Kadlec z Pouzdřan s 422
body a třetí byl pan Jořenek z Mohelnice s 402 body. Ocenění za největší rybu převzal vítěz této kategorie pan Pykal za amura 71 cm. Tuto
rybu zaseknul půl hodiny před koncem závodů a vzhledem k jemnému
náčiní trvalo celých 45 minut, než vzdorující rybu vylovil. Vzhledem
k tomu, že zásek byl ještě během závodů, počítala se do součtu bodů,
byť byla na břehu až po ukončení.
V kategorii „JUNIOR“ obsadil první místo Martin Pižl z Pohořelic
s počtem 115 bodů. Druhý byl Lukáš Došek z Vedrovic s 69 body a třetí
Filip Buršík z Vedrovic s 51 body. I v této kategorii obdržel ocenění
za největší rybu vítěz, Martin Pižl, za úlovek kapra 60 cm.
„Jsme velmi rádi, že se našich závodů zúčastňují rybáři nejen z našeho okolí (Moravskokromlovsko a Pohořelicko), ale také se najdou
rybáři, kteří k nám váží cestu až ze Znojma, Pouzdřan, Mohelnice,
anebo dokonce až z Vlachova Březí, či z Uherského Hradiště. Pevně
věříme, že příští rok budeme moci přivítat minimálně stejné množství závodníků a že se snad podaří překonat rekord Petra Herouta
z Vedrovic, který na třetím ročníku v roce 2007 dosáhl výsledku
1843 bodů (92 závodníků tehdy nachytalo 17687 cm ryb),“ uvedl
za pořadatele Richard Janderka.
/abé/

Život a dílo A. Muchy
150 let od jeho narození

Ivančický rodák Alfons Mucha se stal významnou osobností evropského umění na počátku moderní doby a spolutvůrcem secesního stylu.
Proslul jako tvůrce divadelního a reklamního plakátu a svůj originální
styl vtiskl také knižním ilustracím, šperkům a interiérovým dekoracím.
Své představy o poslání umění však naplnil až prací na monumentálním obrazovém cyklu „Slovanská epopej“.
Od narození světově proslulého umělce uplyne letos 150 let. Muzeum v Ivančicích, pobočka Muzea Brněnska, připravuje při této
příležitosti výstavu v Památníku A. Muchy. Expozice představí nejen
Muchovu uměleckou činnost, ale bude se věnovat také historickým
okolnostem jeho života a díla. Jednotlivé životní a tvůrčí kapitoly
budou ilustrovány historickými fotografiemi, dokumenty a výňatky
z dobového tisku i uměleckých kritik. Bude zmíněna např. Muchova
příslušnost k zednářství, která ovlivnila jeho výtvarnou symboliku,
nebo jeho angažovanost v mezinárodní spolupráci slovanských zemí.
Vystavená originální díla A. Muchy budou pocházet jednak ze sbírky
Muzea v Ivančicích, ale také z dalších galerií a ze soukromých sbírek.
Diváci budou mít příležitost vidět některá méně známá díla z Mistrova
raného mnichovského období. Nebudou samozřejmě chybět známé
Muchovy plakáty a dekorativní panó, které ho proslavily v Paříži, a zastoupena bude rovněž jeho tvorba po návratu do vlasti, kterou věnoval
mladé Československé republice.
Výstava se koná ve spolupráci s městem Ivančice. Můžete ji navštívit od 23. července do 31. října 2010. Otevírací doba: pondělí, středa
9 - 12, 13 - 17 hod., úterý, čtvrtek, pátek 9 - 12, 13 - 16 hod., sobota,
neděle a svátky 13 - 17 hodin. V červenci a srpnu soboty a neděle
9 - 12, 13 - 17 hodin.
Muzeum v Ivančicích

/Hlína/ S příchodem jara začali
hlínští ochotníci opět pravidelně
zkoušet novou divadelní hru,
která bude mít svoji premiéru
v neděli 4. července 2010 v lesním divadle na Hlíně.
A že je to opět velmi veselá
hra plná vtipných scének, písní a
tance, o tom se můžete přesvědčit

právě při její premiéře. A pro vás,
kteří jste nikdy hru neviděli, krátce nastíníme její děj. A více už
opravdu až na divadle…
Děj divadelního muzikálu o
nevyčerpatelném tématu vztahu
mužů a žen, jehož libreto napsal
na motivy Aristofanovy komedie
Lysistrata známý kreslíř Vladimír

Miroslavské Meruňkobraní
/Miroslav/ V sobotu 17. července se v Miroslavi uskuteční již
21. ročník největší městské akce
- „Meruňkobraní s Jarmarkem u
Floriána.“ Nad slavností převzal
záštitu hejtman Jihomoravského
kraje Mgr. Michal Hašek.
Oficiální zahájení provede
v 9.30 hodin starosta města u
sochy sv. Floriána na náměstí
Svobody. K vidění budou zajímavé soutěže v požárním sportu,
ukázky lidových řemesel, průvod
v dobových kostýmech, hudební
vystoupení, repliky historických
letadel, výstava automobilů, módní přehlídka, ukázky kovářské práce, atrakce pro děti, skákací hrad.
Ve sklepení pod zámeckým mostem je připravena ochutnávka vín.
Odpolední program zahájí ukázky
různých druhů zbraní a historická
katovna. Následovat bude rekonstrukce bitvy u Hostěradic z roku
1468. Vše proběhne v zámeckém
parku. Od 16.00 hodin začíná
na pódiu před kulturním domem

soutěž v pojídání meruňkových
knedlíků o titul „Meruňkového
krále“. Loňský titul obhajuje Jaromír Rafaj ze Zlína, který dokázal
porazit dosud „neporazitelného“
Kamila Hamerského. Dále budou vyhlášeni vítězové soutěží o
nejkrásnější meruňku „Meruňka
roku“ a nejlepší meruňkovou
pálenku „Meruňkovice roku“.
Všechny vzorky budou také
k ochutnání. Po vyhlášení a dekorování vítězů vystoupí Dalibor
Janda s dcerou Jiřinou Annou.
Pro milovníky vážné hudbu
je naplánován na podvečer do
zámku recitál barokní a romantické hudby J. Škrdlíka a K.
Bílkové - Marešové. Pěknou
podívanou slibuje večerní ohňostroj. Slavnost zakončí Velká
letní noc v areálu letního kina.
Meruňkobraní pořádají město
Miroslav, SDH Miroslav, SHŠ
Miroslavští z Miroslavi, ČZS a
Os Marek. Podrobnosti na adrese:
www.mesto-miroslav.cz

Místní organizace Moravského
rybářského svazu uspořádala ke
Dni dětí rybářské závody pro
všechny zájemce, kteří chtěli
vyzkoušet rybářské umění. Pro
všechny příchozí děti od 8-15
let bylo připraveno občerstvení.
Nádherný areál ve Vrabčím hájku
a velmi dobrá obsádka rybníka
slibovaly krásné úlovky. Děti se
opravdu snažily, mnozí předčili
svým rybářským uměním dospělé. Počasí se také umoudřilo
a tak se nelze divit, že úlovky
stály opravdu za to.
Vítězem závodů se stal Tomáš
Briksa, který ulovil celkem 18
kusů ryb o délce 752 cm, druhé
místo obsadil Filip Nováček
(16 ks/671 cm) a třetí byl jeden

z nejmladších účastníků Honzík
Sviták (16 ks/658 cm).
Poděkování patří především
vedení radnice v Moravském
Krumlově, která velmi dobře spolupracuje při pořádání všech akcí
pro děti. Ceny a poháry dětem
předal Mgr. Tomáš Třetina. Dále
pak všem vedoucím kroužků, kteří si i v tak uspěchané a komerční
době najdou čas, ve kterém se
věnují dětem. Předávají jim dovednosti a zkušenosti v zálibě,
která dokáže konkurovat i přetechnizovaným lákadlům. V neposlední řadě patří poděkování
všem sponzorům, kteří podpořili
dětský den. Odměnou všem pořadatelům byly spokojené úsměvy
více než 70 dětí.

/Moravský Krumlov/ Cílem
projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce
školní docházky a vytvořit základ
pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro
úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky
i pro pozdější uplatnění v životě.
Vznikla tak vzájemná spolu-

práce knihovny se dvěma místními a se školami v Bohuticích,
Dolních Dubňanech, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a
Vémyslicích. Vyvrcholením bylo
slavnostní pasování na čtenáře a
předání knihy Jiřího Kahouna:
„Legrační dům“ 110ti žákům
1. tříd ZŠ účastnících se tohoto
neobvyklého projektu.
/abé/

Renčín, je zasazen do Řecka před
naším letopočtem do období
války mezi Athénami a Spartou.
Jeho komedie Lysistrata pojednává o tom, jak ženy vezmou
„věci veřejné“ do svých rukou a
za pomoci svých ženských předností donutí muže, aby zanechali
nesmyslného válčení a věnovali
se věcem opravdu užitečným.
Patří k nejznámějším dílům
antické dramatické literatury a
její poslání přežívá do dnešních
dnů. Děj se odehrává ve starém
Řecku, když se utrmácení athénští muži vracejí z vítězné války
proti Spartě. Manželky vojáků se
radují, že si po měsících odloučení konečně užijí svých partnerů i
manželských radovánek. Avšak
vzápětí se dovídají, že to není
na dlouho, neboť jejich muži se
doma dlouho neohřejí. To se ale
athénské ženy dopálí a přijmou
plán chytré a dosud svobodné
Lysistraty, která navrhne spojit
své síly proti mužům, dokud

nedají s válkami pokoj. Hra je od
doby svého vzniku divácky velmi
oblíbená, neboť je plná nejen
vtipných dialogů a scén, ale také
písniček a tance...
Hlínští ochotníci se pravidelně scházeli na svoje zkoušky a
nácviky v prostorách Obecního
úřadu na Hlíně a s příchodem lepšího počasí začali od dubna zkoušet přímo na místě, na divadelním
plácku uprostřed lesní přírody.
Zatím na místě chybí tradiční lavičky, které vytvoří celé hlediště
pro diváky, a na hereckém jevišti
jsou pouze malé zbytky „kulis“
ještě z minulého divadla, které
se však včas přetvoří a doplní novými kulisami a vytvoří se opět
úžasná scéna divadla v přírodě,
kterou můžete vychutnat jedině u
nás na Hlíně….
Tak už si poznamenejte do
kalendářů a diářů, že v neděli 4.7.
v 15.00 hodin začíná premiéra
Nejkrásnější války v lesním divadle na Hlíně!

Peníze pro Cornštejn

Zřícenina hradu Cornštejna nad Vranovskou přehradou dozná díky
financím Jihomoravského kraje podstatných změn. Dojde k vybudování vstupního objektu, dřevěného schodiště, lávek a budou provedeny
další úpravy, jejichž cílem je zlepšení přístupu turistů k tomuto historickému objektu. Jak informoval náměstek hejtmana Václav Božek,
předpokládané náklady na tuto veřejnou zakázku činí 3,7 milionu korun, z toho 3,45 milionu pokryje dotace z Evropské unie, zbývajících
280 tisíc korun doplatí Jihomoravský kraj.
/abé/

Rybářský dorost soutěžil Jiří Pokorný slaví 75 let
dnech se dožívá pan Jiří Pokorný významného jubilea, a to
v Moravském Krumlově 70Vlettěchto
života. Fotbal v Olbramovicích začal hrát až za dorost, protože

žáci předtím nebyli organizováni. Hrál v sezóně 1957 -1958 a v sezóně
1958 - 1959, tedy dvě sezóny. Od sezóny 1959 - 1960 začal hrát za
muže v obraně. V další sezóně 1960 - 1961 odehrál podzim a odešel na
vojnu. Po vojně začal znovu hrát od sezóny 1962 - 1963. Hrál nepřetržitě až do sezóny 1970 - 1971, kdy s aktivním fotbalem končí. Odehrál
za muže celkem 11 mistrovských sezón.
Hrával celou dobu v obraně, byl obětavý a spolehlivý hráč, na kterého
bylo jak ve hře, tak i v docházce spolehnutí. Potom se odstěhoval do Moravského Krumlova. Mimo aktivní fotbal, který měl rád, také pro fotbal
pracoval jako funkcionář. Od sezóny 1964 - 1965 přebral jednatelskou
agendu po Františkovi Jandovi pro oddíl kopané. Dne 26. 1. 1966 byl
zvolen jednatelem výboru Sokola a přebírá celou práci jednatele TJ.

Projekt „Už jsem čtenář
„
- Knížka pro prvňáčka

Minicvičeníčko v Rakšicích
Orlovna v Rakšicích se každou středu tohoto pololetí proměnila ve
velkou tělocvičnu plnou předškolních dětí a maminek. S dětmi jsem
běhala, cvičila, hrála hry na obratnost, vytrvalost, a rychlost, tancovala
v rytmu diska a soutěžila. Největší radost však dětem udělala hra „Na
babu“. Děti se postupně naučily základní povely a pohybové dovednosti, které uplatní v MŠ či v průběhu základní školní docházky. Cvičení pak nemohlo být zakončeno jinak než sladkou odměnou. Doufám,
že se i v příštím školním roce sejdeme minimálně ve stejném počtu
a zažijeme opět spoustu legrace a zábavy.
Petra Marková

V roce 1969 přerušil činnost jednatele na rok, po roce dále pracoval
ve výboru Sokola až do konce roku 1971. Na výroční schůzi 27. 2.
1972 předal jednatele Oldřichu Buriánkovi a odstoupil z výboru Sokola. Asi po 25 letech se vrátil do Olbramovic a 2. 2. 1997 je znovu
zvolen do výboru TJ, kde jako člen pracoval do 14. 3. 2001. Celkově
ve výboru pracoval 9 let.
Mimo sportovní a funkcionářskou činnost to byly v mládí brigády
na zvelebování hřiště a kabinách. Později jako člen výboru se aktivně
podílel na zajišťování sportovních a brigádnických akcí TJ.
V době, kdy pracoval jako vedoucí pracovník ve Štěrkovnách, vypomáhal sponzorsky celému Sokolu a zvláště fotbalu. A to i v době, kdy
nebydlel v Olbramovicích. I nyní, kdy se našemu fotbalu moc nedaří,
chodí pravidelně fandit na zápasy a má radost z každého úspěchu,
z každého vyhraného utkání.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě a mnoho příjemných zážitků z dobrého fotbalu.
Výbor a členové TJ Sokol Olbramovice

Tvrz Hummer v Praze

V sobotu 26. června jsme se vydali na výlet do středověku. Navštívili
jsme Tvrz Hummer v Praze. Celý den se bylo na co koukat. Děti i dospělí
využívali všech neobvyklých atrakcí, které tento areál nabízí. Například
jízdu vozem Hummer po outdoorové dráze, různé soutěže o ceny.
Shlédli jsme i středověkou pohádku „O dračím vejci“, rytířský turnaj
na středověkém kolbišti, dobovou módní přehlídku spojenou s tancem,
cikánský tanec. Počasí nám letos opravdu přálo, všichni odjížděli
plni nových zážitků a dojmů.
Mirka Večeřová /DDM Oslavany/

02.07.2010
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KULTURNÍ PROGRAMY ČERVENEC 2010
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Dům dětí a mládeže 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
• do 31.7. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - „Svět kolem nás“, MěÚ MK - 1. p.
• do 20.8. - „SPOLKY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ“ - výstava, galerie
Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30
- 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč / 5 Kč.
• 7.7. - 10.7. - FILMOVÉ LÉTO - kinematograf bratří Čadíků. Letní
promítání zahájí skupina „PAROHÁČI“ od 19.00 - 20.30 hod. - nám.
T.G.Masaryka, Moravský Krumlov, záčátky promítání ve 21.30 hod., vstupné
dobrovolné. PROGRAM: 7.7. - BOBULE, 8.7. - 2 BOBULE, 9.7. - JAK
ULOVIT MILIARDÁŘE a 10.7. - LÍBÁŠ JAKO BŮH.
• 9.7. a 10.7. - „OŽIVLÉ OBRAZY“ - noční prohlídky, scény v kostýmech
ztvární DS BEZGEST, Slovanská epopej M. Krumlov, vstupné: 100 Kč / 50 Kč.
Předprodej vstupenek zajišťuje informační centrum, tel.: 515 321 064.
• 8.7. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA - koncert, Orlovna Rakšice.
• 12.7. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotografický kroužek pana J. Kristiána.
• 12.7. ve 20.00 hod. - KONCERT PRO SLOVANSKOU EPOPEJ - recitál
Anny Mikolajczyk s doprovodem Edwarda Wolanina v rámci Hudebního
festivalu Znojmo, zámek Moravský Krumlov.
• 17.7. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL - areál Vrabčí
hájek Moravský Krumlov. Pořádá MRS. Hraje „POLANKA“ a „ARCUS“.
• 20.7. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T. G. Masaryka, MK
• 31.7. od 13.00 hod. - „O POHÁR MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV“ - II.
ročník soutěže v požárním útoku, hřiště FC Rakšice. Pořádá SDH Rakšice.

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: info@domecekmk.cz,
www.domecekmk.cz
• 7.7. - 9.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - „FINFÁRUM“. Nevíš co dělat
o prázdninách? Přijď za námi na příměstský tábor. PROGRAM: • 7.7. dopolední tematické hry a výtvarné aktivity, odpoledne pohádka a hry venku.
• 8.7. - dopolední výprava do přírody, odpolední příběh z pohádek a navazující
aktivní i výtvarné hry. • 9.7. - hádankové aktivity, kvízy, hlavolamy, odpoledne:
výroba ovocného koktejlu a zvířátkového sendviče, hry a soutěže. Poplatek: 50
Kč (za den), můžeš přijít i na jednotlivé dny. Nahlaste se předem v DDM.
• 25.7. - 31.7. - FIT TÝDEN. Sportovně relaxační týden pro dívky a ženy. FIT
TÝDEN je určen všem, které si chtějí dopřát radost z všestranného pohybu
v tělocvičně i v přírodě. máte možnost si vybrat z bohaté nabídky cvičebních
lekcí: • MIX AEROBIC, • PILATES, • POWERJÓGA, • SUPER JUMP,
• velké míče, • overbaly nebo kondiční posilování a zdravotní cvičení jako
prevence bolesti zad. Vedeno známými lektorkami: paní Dančou Frimlovou,
paní Janou Drtílkovou a paní Yvonou Žákovou. Večerní výtvarné dílničky,
masáže. V ceně pobytu je plná penze. Cena: 4.000 Kč. Více informací v DDM.
• PODĚKOVÁNÍ: • Děkujeme všem externím spolupracovníkům za
obětavou celoroční práci v zájmových kroužcích, všem spolupracovníkům,
kteří nám pomáhají na akcích Domečku, sponzorům, kteří finančně
podporují akce pro děti, a školám za účast na projektech, akcích
a soutěžích! Děkujeme a přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Vás
v novém školním roce 2010/2011!!!!!

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3.7. v 19.00 hod. - „COUNTRY VEČER“ - nádvoří radnice MěÚ. K tanci
a poslechu hraje skupina „Wokno“ z Oslavan. Vstupné: 50 Kč.
• 10.7. v 17.00 hod. - DIVADELNÍ PODVEČER - “Tři prasátka“ pohádka pro děti i rodiče, nádvoří radnice MěÚ. Vstupné: 30 Kč, ve 20.00
hod. - „Hra“ - divadelní komedie. Účinkuje Ochotnický soubor „Prkno“
Veverská Bitýška, vstupné: 50 Kč.
• 22.7. v 19.00 hod. - VEČER K 150. VÝROČÍ NAROZENÍ ALFONSE
MUCHY - radnice MěÚ, módní přehlídka secesních klobouků, v 19.30 hod.
- Martina Kociánová a ČESKÉ KOMORNÍ TRIO - koncert, vstupné: 80 Kč. V
případě špatného počasí Besední dům Ivančice. Předprodej v KIC.
• 23.7. - 31.10. - „ALFONS MUCHA 1860 - 1939“ - výstava, galerie
Památníku A. Muchy Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích ve
spolupráci s městem Ivančice. Součástí vstupenky je i prohlídka Stálé
expozice Alfonse Muchy v 1. patře.
• 24.7. - 25.7. - IVANČICKÁ POUŤ - dvoudenní zábavný program, pouťové
trhy a atrakce, nádvoří radnice MěÚ, Palackého náměstí Ivančice.

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,
tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• Redakce Zrcadla se omlouvá za chybné zveřejnění změny termínu konání akce:
„POHÁDKOVÝ LES“ v minulém čísle. Děkujeme za pochopení. • VOLNÁ
MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH! Více info na: www.svcivancice.cz.

Kulturní a informační centrum Ivančice

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
• 10.7. ve 20.00 hod. - „DIVOKEJ BILL“ a „MANDRAGE“ - koncert
skupin v Letním kině Miroslav. Občerstvení zajištěno!!!!!
• 12.7. - 17.7. - ŠKOLA (nejen) ROCKU - pořádá Dům dětí a mládeže
Miroslav a OS Marek v DDM. Partnerem je skupina ČEZ.
• 16.7. ve 20.00 hod. - ZÁMECKÁ PÁRTY S FOLKROCKOVOU
SKUPINOU „PŘECESPOLU“ v parku před zámkem s bohatým
občerstvením a míchanými drinky.
• 17.7. v 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM U FLORIÁNA
• 18.7. ve 13.00 hod. - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ před KD, bohaté
občerstvení, ve 20.00 hod. - KONCERT „Záviš“.
• 24.7. - TURNAJ V NOHEJBALU na hřišti FC Miroslav. O ceny budou
soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
• PŘIPRAVUJEME: • 2.8. - 7.8. - LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FLORBALU.
• 16.8. - 21.8. - „SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.7. - 10.7. - „ZÁKLADNA TOM SPOLEČNĚ S „TOMÍKY “BOANERGES“
Z BRATISLAVY“ se koná v Dolních Věstonicích na Pálavě. Ubytování je
v tělocvičně a ve škole v Dolních Věstonicích. Případní zájemci mohou základnu
navštívit a přespat po tel. domluvě. Vede p. Antonín Moravec, tel.: 606 728 767.
• 17.7. - 24.7. - „ZÁKLADNA - ČESKÉ ŠVÝCARSKO - ŠLUKNOVSKÝ
VÝBĚŽEK“. Přihlášeno 22 účastníků. Další zájemci mohou kontaktovat
vedoucího akce pana Antonína Moravce na tel.: 606 728 767, ubytování je
v chatě KČT ve Vlčí Hoře u Krásné Lípy, stravování vlastní nebo v restauraci,
přeprava vlakem nebo osobními auty.
• 31.7. - „CYKLO VYJÍŽĎKA NA HRAD VEVEŘÍ - (KELTSKÝ
FESTIVAL LUGHNASAD) A BRNĚNSKOU PŘEHRADU“. Sraz v 9.00
hod. Na Brněnce, vede pan František Matoušek.
• PŘIPRAVUJEME: • 1.8. - 8.8. - „ZÁKLADNA POLIČKA“. Pro přihlášené
- již obsazeno. Informativní schůzka se koná 13.7. v 18.00 hod. ve Vinárně
Komarov. Vede paní Hana Šťastná a paní Hana Valová.

303. KARMELSKÁ POUŤ
V OSLAVANECH
v sobotu 17. července - neděle 18. července 2010.
PROGRAM: • v pátek 16. července 2010: ve 20.00 hodin - taneční
zábava, hraje skupina „DUHA“, zahrádka Dělnického domu.
• v sobotu 17. července 2010: v 10.00 hodin - výstava obrazů
oslavanského rodáka Hynka Raimanna, zámecká kaple, ve 14.00
hodin - k poslechu i tanci hraje hudební skupina „SAGITTA“,
zámecký park, ve 20.00 hodin - pouťový karneval se skupinou
„RELAX“, zámecký park, taneční zábava, hraje skupina „HOBBIT“,
zahrádka Dělnického domu.
• v neděli 18. července 2010: v 8.00 hodin - ranní mše svatá,
kostel sv. Mikuláše, v 10.00 hodin - tržiště lidových řemesel,
zámecká alej, výstava obrazů oslavanského rodáka Hynka
Raimanna, zámecká kaple, v 10.30 hodin - slavná poutní mše
svatá s hlavním celebrantem Mons. Pavlem Posádem, kostel sv.
Mikuláše, k poslechu a tanci hraje dechová hudba „DUBŇANKA“,
zámecký park, v 11.00 hodin - na cimbál hraje pan Klobáska,
zámecká vinárna, ve 13.00 hodin - k poslechu a tanci hraje skupina
„MELODY MUSIC“, zámecký park, ve 14.30 hodin - svátostné
požehnání, kostel sv. Mikuláše. Po oba dny otevřeno Muzeum
hornictví a energetiky a Hasičské muzeum. Po dobu konání pouti
občerstvení a pouťové atrakce zajištěny!!!!!

Středisko volného času Ivančice

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.7. - 31.8. - DVĚ VÝSTAVY NA ZÁMKU. V měsíci červenci bude ke
shlédnutí výstava obrazů Jiřího Firona pod názvem „TAJEMNÉ ZDROJE
HARMONIE“ a v srpnu výstava „PANENEK BARBIN“ dovezených ze
zahraničí. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 9.7. v 19.30 hod. - AFRIKA TANČÍ IV. Energií nabitý program tanečníků
ze Zimbabwe s představením plným písní, tanců a scén inspirovaných africkou
lidovou kulturou na Starém pivováru. V případě deštivého počasí se akce
přesouvá do kina Panorama. Vstupné v předprodeji v kanceláři KIC: 100 Kč,
na místě: 130 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 17.7. v 11.00 hod. - SETKÁNÍ PIVOVARŮ V. na Starém pivováru. Ochutnávka
zlatavého moku doplněná kulturním programem. Účast přislíbily pivovary:
Černý orel Kroměříž, Tambor Dvůr Králové, Harrach Velké Meziříčí,
Poutník Pelhřimov, Zámecký pivovar Oslavany, pivovar Medlešice a Pegas
Brno. Zahrají skupiny: „Stejšn“, „Tremolo“, „Sociální případ“ a „Jesus & The
Bastards“. Uvidíte žonglérské vystoupení skupiny UJS. Pořádá KIC Rosice.
• 24.7. - VOZATAJSKÉ ZÁVADY VI. V šestém ročníku vozatajských závodů
uvidíte plemenné hřebce ze Zemského hřebčince Tlumačov, Rosické derby,
formanskou jízdu, ovladatelnost s kládou, těžký tah a trojboj. Pro děti jízdy
na ponících, skákací trampolíny. Občerstvení zajištěno. Vstupné: děti do 3 let
- zdarma, děti - 15 Kč, dospělí - 30 Kč. Závodiště u Moravského Plynostavu
od 10.00 hod. Pořádá František Šmerda a Svaz chovatelů koní.
• OZNÁMENÍ: Prázdninový program kina Panorama nebude tak bohatý jako
v jiných měsících. Promítat budeme pouze o víkendu a v srpnu nebudeme
v kině Panorama promítat vůbec. Od září se však vrátíme ke schématu,
na které jste si již zvykli, tedy středa + neděle.

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 2.7. - 11.7.2010 - „ÚHORY“ - výstava obrazů, klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice,
út - ne: 10.00 - 17.00 hod. Hudební vystoupení Mošny Brno.
• 16.7. ve 20.00 hod. - ŽALMAN A SPOL. - koncert v klášteře Rosa Coeli v
Dolních Kounicích. Vstupné: 120 Kč.

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
• 10.7. - DĚLŇÁK CUP - turnaj v minikopané na fotbalovém stadionu TJ
Oslavany. Prezence do 7.30 hod. Ceny pro výherce: poháry, dresy, kopačáky,
dárkové koše, sportovní potřeby..., od 20.00 hod. na zahrádce Dělnického domu
k tanci a poslechu hraje skupina „ARCUS“. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
• 16.7. - 18.7. - KARMELSKÁ POUŤ. Po oba dva dny otevřeno MUZEUM
HORNICTVÍ a ENERGETIKY a HASIČSKÉ MUZEUM.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• červencové pondělky a středy od 9.00 do 12.00 hodin - HERNA, TataBar.
PRÁZDNINOVÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI. Milí rodiče, nabízíme
vám azyl, hernu plnou nových neotřelých hraček, možnost použití přebalovacího pultu, WC, možnost dát si kávu, čaj, příjemně posedět, něco si přečíst….
• Po prázdninách začínáme od 20. 9. a připravujeme pro vás tyto novinky:
POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA • ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA • MOHENDŽODÁRO - TANTRA JÓGA PRO ŽENY • JÓGA
PRO MAMINKY A DĚTI OD 3 DO 6 LET • ANGLIČTINA A FRANCOUZŠTINA • PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ • ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI • ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY.
Více o ukázkových hodinách zdarma, info-schůzkách a stálém i mimořádném
programu na mesicnihoupacka.sweb.cz

MěKS Moravský Krumlov, tel.: 515 322 330 a 725 579 923
zajišťuje PŘEDPLATNÉ -10 divadelních představení
(hrací den: pondělí - abonentka je přenosná)

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
SEZONNÍ PŘEDPLATNÉ 2010/2011
ČINOHERNÍ I HUDEBNÍ SCÉNA. Premiéry představení:

Škola základ života, Muchova epopej, Král Oidipus, Mary
Poppins, Dobře rozehraná partie, Očistec, Jméno růže, Měsíční
kámen, Malý krámek hrůz, Jekyll a Hyde. Závazné přihlášky
přijímá MěKS do 9. července 2010. Cena: 3.400 Kč (plné) a 2.600
Kč (senioři + studenti), doprava individuální!

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
ČERVENEC - dovolená

KINO RÉNA IVANČICE
st 7.7.

v 17.00
ve 20.00
ne 11.7. ve 20.00
st 14.7. ve 20.00
ne 18.7. v 18.00
st 21.7. v 18.00
ne 25.7. ve 20.00
st 28.7. v 18.00
ve 20.00

( 546 451 469

ROBIN HOOD
Historický film USA
SOUBOJ TITÁNŮ
Akční fantasy film VB / USA
MAMAS & PAPAS
Drama ČR
KUKY SE VRACÍ
Pohádka ČR
JAK VYCVIČIT DRAKA
Pohádka USA
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
CHLUPATÁ ODPLATA
Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ČERVENEC / SRPEN - z tech. důvodů nepromítá

KINO PANORAMA ROSICE
ne 11.7. v 18.00
ve 20.00
ne 18.7. v 17.30
ve 20.00
ne 25.7. v 17.30
ve 20.00
ne 1.8. v 16.00
v 18.00

( 546 412 210

SOUBOJ TITÁNŮ
Akční fantasy film VB / USA
SEX VE MĚSTĚ 2
Romantická komedie USA
KICK-ASS
Akční komedie USA / VB
KUKY SE VRACÍ
Pohádka ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 2.7. ve 21.00 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Komedie USA
so 3.7. ve 21.00 NINE
Muzikál USA
ne 4.7. ve 21.00 PROKLETÝ OSTROV
Film USA
pá 9.7. ve 21.00 SVÍTÁNÍ
Sci-fi thriller Austrálie / USA
ne 11.7. ve 21.00 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR
pá 23.7. ve 21.00 IRON MAN 2
Akční film USA
so 24.7. ve 21.00 DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR
pá 30.7. ve 21.00 ROBIN HOOD
Historický film USA
so 31.7. ve 21.00 CESTA
Dobrodružné drama USA

Město Mor. Krumlov - náměstí TGM všechny srdečně zve na

FILMOVÉ LÉTO - KINEMATOGRAF
„
„BRATŘÍ ČADÍKŮ
od 7. července do 10. července 2010.
Letní promítání bude zahájeno 7. července 2010 v 19.00 hodin.
Zahájí skupina „PAROHÁČI“. PROGRAM: • 7. července ve 21.30
hodin - BOBULE, • 8. červece ve 21.30 hodin - 2 BOBULE,
• 9. července ve 21.30 hodin - JAK ULOVIT MILIARDÁŘE,
• 10. července ve 21.30 hodin - LÍBÁŠ JAKO BŮH.
Vstupné dobrovolné!!!!! Občerstvení zajištěno!!!!!

Zveme Vás všechny na

7. ROČNÍK TOPINKYÁDY

která se koná v sobotu 3. července 2010 v 11.00 hodin
v Dyjákovicích na hřišti. SOUTĚŽE PRO DĚTI: E.ON Rodinný
fotbálek, vystoupení šermířské skupiny „ASMODEUS z Rajhradu“,
vystoupení mažoretek z Velkého Karlova, výstavka modelů
lepených v různých lahvích, skákací hrad „Hopštejn“ a trampolína,
muzikálové písně zazpívá herečka Markéta Sedláčková, výstava
kutilů a zlepšovatelů, autogramiáda herců: Eric Pardus, Markéta
Sedláčková a Stano Slovák, Airsoft os S.P.O.Z.I, Rybníky Moravská
beseda, kramářské písníčky s Václavem Kováříkem, šermířská
pohádka, tombola, kouzelník, krojovaná hudba „Hornobojani“,
skupina „Codex“, ve 20.00 h. soutěž v pojídání topinek a pasování
„TOPINKOVÉHO KRÁLE“. Po celý den topinkové speciality,
prasátko na rožni a jiné. Programem Vás bude provázet moderátorka
Jitka Valášková a Pavel Kubíček. Záštitu nad celou akcí v letošním
roce převezmou herci Městského divadla - Brno: Erik Pardus,
Markéta Sedláčková a Stano Slovák. Výtěžek z letošní akce bude
věnován na zakoupení „RESUSCITAČNÍHO PŘÍSTROJE PRO
NOVOROZENCE“ na dětské a novorozenecké oddělení Nemocnice
ve Znojmě. Přijeďte se za námi do Dyjákovic dobře pobavit !!!

Obec TRSTĚNICE pořádá na místním koupališti akci

CYKLISTÉ, VÍTÁME VÁS U NÁS

v sobotu 17. července 2010 ve 14.00 hodin.
Vstup pro cyklisty ZDARMA. Po celé odpoledne bude hrát country
kapela „Květinka“. Pro děti jsou připraveny soutěže, projížďky
na koni a ukázky výcviku dravců. Občerstvení zajištěno. Akce
je součástí společného projektu obcí Mikroregionu MORAVIA
a Skupiny ČEZ „Oranžový rok 2010“.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Omlouvám se, ale musím
Nejsem přítelem bulvárních diskusí v mediích. Mým zvykem je na rovinu si vyříkat věci mezi čtyřma očima a - pokud to jen trochu jde - posouvat věci positivním
směrem. Je s podivem, že kolega, který mne zná více než 25 let, mé „zvyky nezná“, i
když jsem se i jemu takto osobně v dobré víře nejednou snažil být nápomocen (mj. i
upozorněním, že je lépe dříve myslet, než něco řeknu, a že je lépe si zjednat jasno, co
skutečně bylo řečeno, než reagovat na vlastní domněnky). Mým přesvědčením je, že
platí i doporučení „ševče, drž se svého kopyta“. Lékař by se tedy měl živit léčením
pacientů. Pokud se rozhodne léčit celou společnost a vstoupí proto do politiky, měl
by to činit s nejméně stejnou pokorou, s jakou by měl přistupovat k léčení jednotlivých osob. Pokud mohu, pomůžu, pokud nemohu, neškodím. Pokud někdo tento
přístup k věci nechápe, asi na medicině při vyučování chyběl.
Kdo mne skutečně zná, ví, že mi nejde o mou presentaci, ale o věc. Já jsem se
do politiky nehnal, vždy jsem byl do ní druhotně vtažen. Jsem už takový, že byla-li
mi dána důvěra, snažím se ji nezklamat. Netrpím ilusemi o médiích, o zastupitelské
demokracii ani o diktatuře většin a způsobech, jak se většiny tvoří. Nedomnívám
se, že je nutné reagovat na každý blábol, který je někde otištěn. Na rozdíl od jiných
já nemusím vést pokračující volební kampaň, abych se uživil. Už jsem si zvykl,
že pokud docházejí argumenty, snaží se ze mě Dr. Adam nebo Mgr. Dočkal udělat
blbce. Jistě, nemusím všemu rozumět. Je ale věcí „poučenějších“, aby minimálně
své kroky vysvětlili tak, že je pochopí alespoň vysokoškolsky vzdělaný laik. Reakce
Dr. Adama na mé vysvětlení v Zrcadle mne ale poněkud zaskočila. Je s podivem,
že poslanec, který dle sdělení redaktorek Práva Adamčíkové a Königové pronesl
v parlamentu za 3 roky všeho všudy 6 vět, dokáže tak vzplát, když pouze zopakuji,
co řekl on a co jsem jemu osobně i na zastupitelstvu sine ira et studio nejednou řekl
já. Doufám, že mne čtenáři Zrcadla omluví a snad pochopí, že na takovou snůšku
invektiv chtě nechtě reagovat musím.
Nebudu řešit, zda se o dění ve městě zajímám či nikoli, ani jak zvláštní myšlenkové konstrukce produkuji. To mohou posoudit občané, kteří se zasedání zastupitelstva dříve hojněji účastnili, a alespoň částečně i ti, kteří si alespoň přečtou zápisy
z jednání zastupitelstva. O mé presenci na jednáních zastupitelstva existují záznamy
a rozhodně nepatřím k těm, kdo by si své povinnosti neplnili (a to vzdor tomu, že
termíny a časy jednání byly „náhodou“ nastaveny tak, aby opozičním zastupitelům
moc nevyhovovaly). Kdybych se o nic nezajímal a hleděl si jen svého, určitě bych
ušetřil hodně nejen času. Nepatřím k těm, kteří dokáží tančit, když proplouvají
polem ledových ker. Nemohu-li silou jednoho hlasu něco změnit, alespoň na rizika
upozorním. To jsem také poctivě po všechna léta činil. Nemohu za to, že jsem nebyl
slyšen a nyní v řadě věcí na má slova dochází. Ponechám stranou otázku, zda jsem
„utrpěl závažnou ztrátu paměti“ nebo zda spíše někomu vadí, že si naopak pamatuji
poněkud více, než jen to, co je vzdor všem proklamacím o otevřenosti k občanům
uváděno v tenčících se zápisech z jednání zastupitelstva.
Dovedu pochopit, že někoho dovede nadzvednout, připomene-li se mu, že si
protiřečí a jakých veletočů je schopen. Nepochopím ale, že může vidět tak červeně,
že ani neumí číst. V mém vyjádření nebylo nic o velkých rozpočtových rezervách,
jak se mi Dr. Adam snaží podsunout. Stejně jako dříve ing. Feit jsem ale na zastupitelstvech nespal a nejednou při tom, když se o užití přebytkových respektive nevyužitých objemů financí rozhodovalo (naposled cca v r. 2008 v červnu) jsem vznášel
dotaz, proč se rezervy a nevyčerpané fondy (které tehdy byly !! - viz zápisy) stejně
jako některé dotace (v rozporu s doporučením komisí rozdělované podle klíče, který
starosta „měl v havě“) nevyužijí na rychlejší umoření dluhu nebo méně populárně,
ale pro město racionálněji. Kdo si dá práci, s přehledem najde pěkných pár milionů,
které (když už mi s úsměškem bylo sděleno, že dluhová služba takový postup nepotřebuje, aby se vzápětí opět mohlo tvrdit, že nás dluhy minulého vedení dusí) dávno
mohly třeba jít i na v replice zmíněné akce, které se táhnou už delší dobu.
Pozorný čtenář ví, že jsem netvrdil, že má město zcela resignovat na to, aby něco
udělalo pro občany. Klidně ale občanům sdělím, že nerealizování nějaké „rekonstrukce povrchu“ může být malinou proti potížím, které mohou přijít. Vzdor tomu,
že se o „akci SVAZEK“ ví a diskutuje nejméně 8 let, že jsem opakovaně upozorňoval na úskalí této akce (potažmo čerpání ze strukturálních fondů EU, kde jakýkoli
byť drobný nedostatek může vést k odmítnutí výplaty dotací) a že jsem nejen já
volal po pečlivé, uvážené přípravě, dodnes nebyla předložena žádná dlouhodobá
koncepce rozvoje města (slibovaná opakovaně zastupitelům v začátku obou předchozích volebních období) a současné vedení města nevytvořilo žádnou rezervu. Jak
dalece je připraveno na spuštění a realizaci takové akce, je jedna velká otázka.
Vůbec nepřispívá k mému klidnému spaní ujištění, že se na financování kanalizace „intensivně pracuje“. Tuto odpověď zastupitelé slýchají už hodně dlouho a
případné dotazy vyvolávají spíše žlučovité výlevy než konkretní odpovědi. Spuštění
„akce“ dle původních proklamací se mělo udát už letos v létě. Nyní je odsunuto
/už/ na podzim. To pro občany znamená, aby důkladně zvážili, proč se na konci
volebního období najednou vyrojilo tolik urgentních věcí k privatizaci apod., i proč
na posledním zastupitelstvu jsem musel vznést dotaz, zda myslí starosta vážně svou
úvahu o „nutnosti přehodnocení a zvážení realizace akce kanalizace“.
Vítám, když po letitých tirádách o nezodpovědném zadlužení města starosta konečně přiznal, že celou dobu se jede podle splátkového kalendáře nastaveného minulým vedením radnice v r. 2002, aniž by se muselo něco měnit (že tedy byl nastaven
reálně a vůči rozpočtovým možnostem města zodpovědně, tudíž že finance města
byly zdravé). Méně jsem rád, že potvrdil, že jsem slyšel dobře, a že mu nepřijde
divné dát si na volební plakát slib voličům, jak se bude starat o sociální jistoty necelé
3 měsíce po tom, co zastupitele vyškolil stejně jako občany nyní, že zájem o řešení
případných sociálních problémů není věcí města. Šlechtí ho, že alespoň toto nezapřel. Nabízí se ale (bohužel stále aktuální) přísloví, za co lze získat poplužní dvůr.
Stejně pokládám za poněkud pikantní, když mi komunista /pardon, bývalý/ vysvětluje, jak se „ostatní budou v privátních podmínkách cítit /?/ nepochybně lépe“. Oni se
množná „cítili lépe“ nějaký čas třeba i zemědělci, kterým po válce komunisté - aby
získali jejich důvěru - také zajistili zprivatizování půdy… Nemovitost, opakovaně
vyřazenou z privatizace proto, že městu byla schopna generovat určitý relativně jistý
zisk (nehledě na další souvislosti), by žádný řádný hospodář neprodal. Domnívá-li
se někdo, že majitelé privatizovaných objektů města mají dostatečné prostředky na
investice do nich a že mají všichni vyřešeny všechny zákonné náležitosti - na které mj.
resignovalo i město a takto je občanům předalo, tedy, že nám na sídlištích netiká jedna
velmi nepěkná - částečně právě městem založená a nezájmem většiny občanů udržovaná - časovaná bomba, pak pro změnu já nevím, odkud přilétl a v jakém městě žije.
Nechám na zvážení čtenářů, jak dalece jsou od reality vzdáleny mé úvahy, že
lepší úvěr dostane ten, kdo může nabídnout zástavu, a že asi není zrovna nejlepší
taktika zpochybňovat svou solventnost či důvěryhodnost, mám-li před sebou jednání s bankami. Jak může někdo slibovat zvýhodněné podmínky pro subjekt, který
veřejně prohlašuje, že není schopen se postarat o svůj majetek a že sami občané mají
větší investiční možnosti pro správu nemovitostí než město? Takové tvrzení může
časem město - tedy nás všechny - hodně stát a takový přístup je skutečně nad mé
chápání. Pro změnu přivítám vysvětlení v tomto směru.
Obdobně dost dobře třeba také nechápu, proč má město vykupovat pozemky pro
zařízení, které má stavět a provozovat kraj. Na jedné straně šetříme, na druhé děláme
grófy. Přitom na posledním zastupitelstvu při projednávání aktualizace finanční rozvahy
do nejbližších let se hledala každá koruna, až dokonce už i z řad rady(!) zazněl dotaz,
zda musíme platit dva místostarosty. Že by ale někdo, kdo má tak město na srdci, jak
tvrdí, třeba v odpověď na to nabídnul, že oželí jeden ze svých čtyř finančních zdrojů a
bude vykonávat starostovskou funkci jako čestnou bez nároku na plat, jak tomu bývalo
dříve (nejen třeba za časů v sousedním článku zmíněného Jana Kočího), o tom zmínka
nepadla. Stejně tak nepadla zmínka, že poslanci mají nárok na náhrady za dopravu,
takže by pan poslanec nemusel jezdit služebním autem do Prahy a - když už jím (vzdor
tomu, že u jiných z téhož dělal aféry) jezdí - že by to městu mohl řádně refundovat. V této souvislosti pak překvapí vyjádření Dr. Šlapanského, že kontrolní výbor vcelku nemá
co dělat /viz zápis z posledního zastupitelstva/. Toto vše bych si mohl ušetřit, kdyby se
plnily při nástupu éry Dr. Adama proklamované sliby, že bude zveřejňován kompletní
zápis jednání zastupitelstva a jednání vedení města bude co nejtransparentnější. Nebylo
by to milé čtení, stejně jako není moc záživné sledovat jednání parlamentu, ale občané
by měli alespoň trochu možnost se lépe orientovat. Takto mi nezbývá než se ještě jednou omluvit a poděkovat čtenářům za trpělivost.
S pozdravem MUDr. Matušina

02.07.2010

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Historie a současnost školství v Ivančicích
Nadarmo se neříká, že škola
je základ života. Tato hluboká
pravda platí dvojnásob pro život
každé obce, každého města. Ivančice mohou být právem hrdé na
školství - od prvních písemných
zpráv až po současnost.
První zpráva o městské škole je
z roku 1457. Je však nepochybné, že škola existovala mnohem
dříve. Můžeme předpokládat, že
po vzniku fary byla snaha založit
školu, protože celá staletí byly
městské školy školami farními.
S rozvojem jednoty bratrské
nastala v Ivančicích slavná éra
školství. Sbor českých bratří
obdržel povolení k otevření nižší
školy kolem roku 1558. Cizím
jazykům se na této škole neučilo, takže „nastávající kazatelé
a schopné jinochy“ posílala jednota do škol v cizině. Proto byla
v Ivančicích roku 1574 zřízena
vyšší škola - gymnázium, která
měla připravovat schopné žáky
pro studium v zahraničí. Za rektora této školy byl povolán profesor
Esrom Rüdinger z Wittenberku.
Tak se staly Ivančice známé i v
okolních zemích. Důsledky bitvy
na Bílé hoře znamenaly konec
nejen pro školu, ale i pro činnost
jednoty bratrské v Ivančicích.
V roce 1622 mělo město znovu
školu katolickou. Vlivem válek
a opakovaných epidemií zůstalo
v Ivančicích jen málo obyvatel.
Přesto, i v dobách největšího

škola přeměněna na školu českou
s němčinou jako povinným předmětem.. Bylo opět výrazná změna
a doklad toho, že Ivančice byly
v té době českým městem.
Škola bývala za kostelem starou budovu ještě pamatujeme.
V roce 1862 byla na Komenského
náměstí postavena nová škola a v
roce 1874 bylo přistavěno dvoupatrová dvorní budova. Přibylo tak
deset učeben a další místnosti nutné
pro existenci školy. Žáků stále přibývalo, rozšíření školy nestačilo a 5
dívčích tříd bylo umístěno v „kasárnách“ (dnešní budova MÚ). Česká
škola měla ohlas v okolí, stále
častěji se mezi žáky objevují žáci z
okolních obcí. V roce 1904 bylo na
škole 541 žáků na nižším stupni a
340 žáků na vyšším stupni, přesto,
že v té době byla v Ivančicích ještě
škola německá veřejná škola.
Ve druhé polovině 19. století
docházelo k zavádění i jiných škol.
Již v roce 1846 zřídil P. Tomáš Procházka nedělní odpolední průmyslovou školu pro tovaryše místních
řemeslníků. Od roku 1862 byla
zřízena „Rolnická škola“. „Dětská
opatrovna a mateřská škola“ byla
otevřena v roce 1882. S chlapeckou měšťanskou školou byla od
roku 1888 spojena „Průmyslová
pokračovací škola“, předtím to byl
jen „Opakovací škola“. Pro neslyšící děti bylo zahájeno vyučování v
nově postaveném „Ústavu hluchoněmých“ od roku 1894.

Budova obecné a měšťanské školy z roku 1860

úpadku města existovala dál v
Ivančicích škola. Další zpráva je
až k 1738, kdy ivančickou mládež vyučoval Václav Novotný
ve dvoutřídní farní škole obecné,
která byla na prvním stupni oboujazyčná, na druhém pouze německá. Škola se stala nástrojem
germanizace a byla snaha zavést
němčinu i do kostela - modlitby a
zpěv měly být pouze v němčině.
Právě v době největšího nebezpečí poněmčení se do rodného
města vrátil P. Tomáš Procházka. Z příkazu biskupa Antonína
Gindla byla odstraněna němčina
z náboženství a čeština pozvolna ovládla i kostel. Vlivem P.
Tomáše Procházky ztrácí škola
protičeský charakter. Počet žáků
ve škole býval: v roce 1857 - 403
žáků, za tři roky 468 žáků. V roce
1862 byla rozšířena škola na 4 - 6
-třídní farní školu, ve které se vyučovalo česky, s němčinou jako
povinným předmětem.
Dle školního zákona ze dne
24. ledna 1870 přešla farní škola
do správy c.k. okresní školní
rady. Byla to významná změna
a další změny na sebe nenechaly
dlouho čekat. Výměrem zemské
školní rady ze dne 30. října 1871
bylo povoleno zřídit v Ivančicích
měšťanskou školu německou. Do
1. třídy se přihlásilo 39 žáků, do
obecné 626. Po 13 letech byla tato

Začátkem školního roku 1895
byla v Ivančicích otevřena německá veřejná škola. I ta působila
jako nástroj germanizace. Navštěvovaly ji hlavně děti židovské
obce a děti rodičů, kteří pracovali
v alexovické textilce.
Ve výčtu škol nelze zapomenout ani na školu v židovské obci.
První zpráva o této škole je z roku
1598, kdy se připomíná školmistr
Abraham. Zcela určitě byla škola
daleko dříve, protože židovská
obec byla jednou z hlavních na
Moravě. Německá národní škola
v židovské obci byla založena
v roce 1823. V době založení
měla 121 žáků. Od roku 1834
byla v provozu nově postavená
budova školy, ve které byly v
roce 1856 čtyři třídy. Tato škola
byla zrušena v roce 1902, kdy
byla židovská obec přiškolena do
německé školy v Ivančicích. Až
do roku 1840 měla židovská obec
„ješivu“ - vyšší stupeň školy.
Již před 1. svět. válkou bylo
umístění a vybavení škol označováno jako nevyhovující a byla
snaha o postavení nové školy,
ale až v roce 1922 jednala místní
školní rada o zakoupení pozemku
pro budoucí školu. Jednání však
ztroskotalo na vysoké ceně. O
čtyři roky později byl zakoupen
pozemek na „Seidlovce“ na rohu
ulice Na Brněnce a Oslavanské.

Budova staré školy v Ivančicích

V dalších jednáních se projednávala otázka, zda stavět školu
chlapeckou nebo dívčí. Z úsporných důvodů bylo rozhodnuto,
aby škola byla společná. Došlo
tím ke značné úspoře, protože řada
zařízení, např. kabinety, některé
učebny, kuchyně, jídelna, mohly
být společné. Ze soutěžních návrhů byl vybrán jako nejvhodnější
návrh ing. Miloslava Kopřivy.
Místní školní rada zařadila do mimořádného rozpočtu 1,6 mil Kč.
Po vyhodnocení přihlášených
návrhů byla dne 1. srpna 1929
stavba v hodnotě 1 100 000 Kč
zadána místnímu staviteli ing.
Janu Fiegrovi a další práce v hodnotě 550 000 Kč živnostníkům
místním i z okolí. Se stavebními
pracemi bylo ihned započato,
koncem roku 1929 byla stavba
pod střechou a dle sjednaných
podmínek byla v polovici srpna
1930 dokončena. Mimo původní
projekt byla provedena přístavba,
kterou byly zajištěny další tři
třídy pro obecnou školu. V budově měšťanských škol tak bylo
11 učeben, kreslírna, rysovna,
fyzikální učebna, dílny pro ruční práce hochů a dívek, školní
kuchyně, 6 kabinetů, 2 ředitelny,
dvě sborovny, tělocvična, šatny,
hygienická zařízení a byt školníka. Na volné ploše se budovalo
hřiště a školní zahrada.
Slavnostní předání školy bylo
ve dnech 6 a 7. září 1930 za účasti řady význačných hostů. Nová
škola dostala název „Jubilejní
škola Masarykova“
Z dalších významných dat byl
význačný rok 1936. Od tohoto
roku je pro žactvo Alexovic, Němčic, Budkovic, Neslovic a Hlíny
ivančická měšťanská škola povinnou a uvedené obce jsou povinny
na školu přispívat. Během 2. svět.
války byli v květnu 1941 ubytování němečtí vojáci, později německá
mládež, ale jinak škola přečkala
válku bez většího poškození.
V období od roku 1948 do roku
1966 proběhlo několik změn v
organizaci školství. Byly zřízeny devítileté, následně osmileté
základní školy, aby po několika

letech se z nich staly opět devítileté. Bylo zrušeno gymnázium,
zavedena jedenáctiletá střední
škola, později střední všeobecně
vzdělávací škola. V budově byla
přechodně i večerní školy různého typu. Nejvíce tříd bylo v roce
1959 - 22. Ivančickému školství
výrazně pomohla výstavba nové
budovy V Lánech, kam se v roce
1966 přestěhovala střední všeobecně vzdělávací škola.
Dne 1. listopadu 1977 byly
všechny třídy, včetně školní družiny, nouzově umístěny mimo
školní budovu, která musela být
vyklizena pro náročnou adaptaci.
V březnu 1991 byl obnoven
čestný název „Základní škola T.
G. Masaryka a v následujícím
roce byly zahájeny práce na
projektu „Dostavba školského
areálu“. Projekt spočíval ve společných akcí ZŠ T. G. Masaryka
a Gymnázia Jana Blahoslava. Jednalo se značně nákladné akce na
př. přístavba a rekonstrukce budovy Gymnázia Jana Blahoslava,
výstavba stravovacího zařízení a
plynové kotelny a hlavně rekonstrukce budovy Na Brněnce od
února 1996. Byly zde provedeny
stavební opravy budovy, zařízeno
podkroví pro nové učebny, změny
v tělocvičně, bytu školníka, upraven vchod do školy, vybudováno
nové stravovací zařízení, vylepšeny učebny fyziky a chemie a další.
Také došlo k úpravě okolí školy a
výstavbě sportovišť. V září 1998
začal již normální školský život.
Po úpravách budovy, vybudování moderních učeben a moderního školského zázemí vstoupila
bývalá „měšťanská“ škola do
dalšího období jako moderní
areál schopný připravit žáky pro
další studia. Letošní výročí bude
jistě vhodně připomenuto.
Nesmíme zapomenout na Základní školu Vladimíra Menšíka
v Růžové ulici, Základní školy
v Němčicích a Řeznovicích a na
živnostenské školy. K těmto školám se vrátíme později. Jiří Široký
PRAMENY: • Kolektiv autorů:
Ivančice, dějiny města • Ivančický zpravodaj - různá čísla

Jubilejní Masarykova měšťanská škola
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn.
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně
20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude
doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je
limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Oznámení o změně sídla firmy
ING. PEXA PAVEL- geodetické práce
Vážení obchodní partneři a milí klienti, oznamujeme Vám, že
s platností od 1. 7. 2010 dojde ke změně sídla naší firmy na adresu:

ING. PEXA PAVEL
geodetické práce - e-mail: pexa@pexa.cz
Zahradní 292, Moravský Krumlov, 672 01
Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste laskavě vzali tuto změnu
na vědomí a veškeré daňové doklady vystavovali na výše uvedenou
adresu. Další fakturační údaje a telefony zůstávají beze změny.
Nová adresa sídla je zároveň adresou korespondenční.
» AUTO - MOTO
•• Nabízíme ruční čištění exteriérů
a interiérů aut mokrou cestou za
velmi zajímavé ceny. HITL, s. r. o.,
Dobelice, tel.: 777 187 456.
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Mazda Demio, r. v. 2002, klimatizace, posilovač řízení, el. okna,
centrální zamykání, ABS, airbag,
vhodné pro ženu, či starší lidi, dobré
nastupování i ovládání. Cena: 86.000
Kč. Tel.: 607 777 474.
•• Babetu - výbava košík, směrová
světla, zrcátka, najeto jen 3.500 km,
velmi dobrý stav, cena: 8.500 Kč.
Více informací na tel.: 605 436 423.
•• Simson skútr po celkové opravě,
nová baterie, STK do 2011, cena:
7.500 Kč. Tel.: 608 875 862.
•• Babetu po GO a moped Jaweta po
GO, nový lak, cena dohodou. Tel.:
732 153 409.
•• nákladní přívěs s plachtou za osobní auto, ložná plocha 100 x 130 cm,
nosnost 225 kg, cena: 5.000 Kč. Tel.:
605 925 635.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• REMAX A-CITY Vám nabízí: patrový dům 5+kk Ivančice, po kompl.
rekon., uzavř. dvůr s posezením,
veranda, nová fasáda, zatepl., plast.
okna, cena 2.999.000 Kč + provize
RK • celoročně obyv. novostavbu
chaty 3+1 u MK, ZP 28 m2, pozemek
1020 m2, voda, el., terasa, sklep, cena
750 tis. + provize • novostavby domů
na klíč, typ bungalov 3+kk Neslovice,
pozemek od 413 m2, cena od 2.320.000
Kč • nové byty 2+kk, 3+kk a 3+1
v OV v Ivančicích, byty od 42 - 95
m2, možnost dokoupení garáže, ceny
bytů od 1.250.000 Kč • dvougen. dům
2x 3+1 Čučice, pozemek 1000 m2,
ihned obyv., cena 2.600.000 Kč
k jednání • DB 3+1 s garáží Oslavany, 1 NP, lodžie, plast.okna, cena
1,7 mil. kč k jednání. Další info a
nemovitosti na: 605 749 319 nebo
www.re-max.cz
•• garáž v Oslavanech, ulice Starohorská. Tel.: 605 447 198.
•• byt v OV ve Višňové, cena dohodou. Tel.: 604 645 849.
•• zděný byt v OV 1+1 v Moravském
Krumlově, cena: 510.000 Kč. Tel.: 602
755 265.
•• garáž na Sídlišti v Moravském
Krumlově, cena dohodou. Tel.: 724
788 611.
•• rozestavěný RD ve Vedrovicích.
Cena: 1.360.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 1+1 na Sídlišti v
Moravském Krumlově od poloviny
července 2010. Více informací na tel.:
720 388 601.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• 3 ks dveří, 80 cm, pravé, fládrované. 1 ks dveří prosklený, 2 ks dveří
plné, výborný stav, cena dohodou.
Tel.: 515 336 881 (volat odpoledne,
večer), Vedrovice 299. Zn.: Levně!!!

» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
koupím
•• el. mlýnek na maso (vlček), nabídněte prosím. Tel.: 605 082 645.
prodám
•• pračku mini Romo se ždímačkou.
Tel.: 723 224 165.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• přenosnou udírnu, vhodná pro různé akce, možnost zaslání fota, cena
dohodou. Tel.: 605 762 090.
•• stavební rozvaděč samostatně stojící, domácí výroba, cena: 2.500 Kč.
Tel.: 737 103 429.
•• secí stroj, řepák, mačkač a řezačku.
Tel.: 776 322 231. Zn.: Levně.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• černý sport. kočár, dobrý stav, po 1
dítěti, cena 500 Kč. Tel.: 739 420 675.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka jorkšír. teriéra, očk. + odč.,
bez PP, stáří 10 týdnů, odběr ihned.
Cena: 4.000 Kč. Tel.: 723 551 296
•• štěňata pitbulteriéra, odběr od
7.7., cena 2.500 Kč. Tel.: 733 662 472.
•• štěňata jorkšírského teriéra, rodiče
do 2,5 kg, otec s PP, ihned k odběru.
Tel.: 732 267 651.
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• učebnice pro I. ročník gymnázia.
Tel.: 605 412 234.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše
knihy a časopisy. Za banánovou bedýnku: 75 Kč. Děkuji. Tel.: 773 917 099.
•• dámské kolo a dětské kolo od 2 let
do 5 let. Tel.: 723 224 165.
•• svářečku 280 R, cena: 5.000 Kč.
Tel.: 737 745 348.
•• parní čistič zn. Zepter, v záruce, nepoužitý. PC: 26.500 Kč, nyní: 16.500
Kč. Tel.: 773 155 545. Zn.: Výborně
čistí!!!
•• hudební nástroj heligon B a hodnotný notový archiv pro dechový
orchestr. Tel.: 546 425 213.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám výpomoc pro údržbu zahrady v Moravském Krumlově. Tel.:
724 788 611.
•• 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.
•• PID hledá práci (brigádu) s praxí
u hlídací služby. Prosím nabídněte.
Tel.: 774 552 676.
•• Hotel EPOPEJ přijme číšníka nebo
servírku - nástup možný ihned, kuchaře - nástup od září 2010. Kontakt:
paní Štolpová, tel.: 775 282 192, nebo
e-mail: provozní@hotel-epopej.cz

» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Máte finanční problémy? Stačí zavolat! Nejrychlejší půjčka
v okolí. Bez poplatků předem. Více
informací na tel.: 605 720 362.
•• Nebankovní půjčky pro soukromé osoby i podnikatele! Přímý poskytovatel, seriózní jednání, rychlé
vyřízení. Nejsme linka 900... Tel.:
736 759 564.

•• Rychlá nebankovní půjčka bez
poplatku předem. Nejlepší v okolí.
SMART půjčka. Tel.: 775 178 163.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 48/177 hledá štíhlou, milou
sympaťačku, děti vítány, dům + auto
mám. Tel.: 734 305 112 nebo 736
201 659.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Rádi bychom touto cestou poděkovali personálu hotelu EPOPEJ
v Moravském Krumlově za nádhernou
svatební hostinu. Naše svatba se uskutečnila 12. 6. 2010 a celému personálu
velmi děkujeme za jejich milý přístup,
nádhernou tabuli, ubytování, výborné
jídlo atd. Díky nim budeme na naši
svatbu vzpomínat jen s úsměvem.
Novomanželé Veith.

DOBŘÍNSKÝ DECHFEST

v sobotu 3. července 2010 od 14.00 hodin - areál KD v Dobřínsku
u Moravského Krumlova. „MORAVANKA“ Jana Slabáka,
„MORAVĚNKA - DUBŇANKA“, Karel Hegner s cimbálovou
muzikou. Taneční zábava od 20.00 hodin do 24.00 hodin. Hraje
„DUBŇANKA“. Programem provází pan Karel Hegner a Pavel Jech.
Pořádá Dobřínský DECHFEST o. s. ve spolupráci s obcí Dobřínsko.

ZÁBAVA SE SKUPINOU
„
„GALAXIE

v sobotu 3. července 2010 ve 20.00 hodin v restauraci OÁZA
vedle zámku. Vstupné: 50 Kč, grilovaná makrela!!!!!

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

v sobotu 3. července 2010.
Zájemci se mohou hlásit u paní Zdeňky Slámové, Rešice č. 40, tel.:
732 753 251 a paní Anny Husákové, Rešice č. 59, tel.:
732 621 783.
Odjezd autobusu z Rešic v 15.00 hodin, z Mašůvek odjezd
po ukončení mše svaté, asi ve 21.30 hodin (přesný odjezd bude
upřesněn), autobus pro poutníky je ZDARMA. Pěší poutníci vychází
z Rešic v 8.00 hodin, další poutníci se mohou připojit po tel.
domluvě (v Tavíkovicích v 9.30 hodin - 10.00 hodin).

MRS MO Moravský Krumlov pořádá v areálu Vrabčí hájek
v Moravském Krumlově

RYBÁŘSKÝ KARNEVAL

v sobotu 17. července 2010 od 20.00 hodin.
Prodej rybích specialit od 17.00 hodin!!!!! Srdečně zvou pořadatelé.

Český svaz žen DOBŘÍNSKO pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KVĚTIN,
KERAMIKY, ŠPERKŮ RUČNÍ
VÝROBY, DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ,
MEDŮ A PEDIGU
v sobotu 7. srpna 2010 v KULTURNÍM DOMĚ DOBŘÍNSKO
od 10.00 hodin - 17.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

Turistické informační centrum města Dolní Kounice si Vás
dovoluje pozvat na výstavu fotografií

„SPOLKY V MOR. KRUMLOVĚ

„

Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá:
9.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.30 hodin, ne: 14.00 - 16.00 hodin.

„
VÝSTAVU OBRAZŮ - „ÚHORY
KAREL VĚSTÍNSKÝ
TIC města Dolní Kounice Vás zve na

od 2. července - 11. července 2010, úterý - neděle: 10.00 - 17.00
hodin. Vernisáž v pátek 2. července 2010 v 18.00 hodin,
hudební vystoupení MOŠNY BRNO.

Kulturní informační centrum města Dolní Kounice si Vás
dovoluje pozvat na zahájení výstavy fotografií členů

KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ
Výstava bude naposledy otevřena
v sobotu 3. 7. a v neděli 4. 7. od 10.00 do 17.00 hodin.

Divadlo v přírodě na HLÍNĚ - místní ochotníci sehrají
divadelní hru

„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

„

v neděli 4. července 2010 v 15.00 hodin.
Další představení je připraveno na pondělí 5. července 2010
v 18.30 hodin a na neděli 8. srpna 2010 v 15.00 hodin.
Veselou komedii napsal Vladimír Renč na motivy antické Lysistraty.
Jde o nesmrtelný příběh athénských žen, které se rozhodly ukončit
věčnou mužskou touhu válčit. Hlínští ochotníci Vás všechny srdečně
zvou a těší se na Vaši návštěvu!!!!!

Osvětová beseda REŠICE pořádá

COUNTRY VEČER SE „SKUPINOU
„MEANDR

v sobotu 17. července 2010 od 20.00 hodin před místním
pohostinstvím (při nepříznivém počasí v kulturním domě).
Vstupné: 30 Kč, • uzená cigára!!! Akci podporuje skupina ČEZ.
Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNKA DO BUDKOVIC

NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 775 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O NAŠI OBCI
v pondělí 5. července 2010 v obci Budkovice.
PROGRAM: od 8.00 hodin - 11.00 hodin: rybářské závody pro děti,
včetně občerstvení, u řeky Rokytné „Na Mlýniskách“, v 10.00 hodin:
sváteční mše v místní kapličce svatého Cyrila a Metoděje, ve 14.00
hodin: pietní akt - položení věnců u památníku padlých v 1. světové
válce u místního hřbitova, ve 14.30 hodin: oficiální zahájení oslav
u budovy osadního výboru, možnost zakoupení speciálně vydané
brožury o Budkovicích a pohlednic, projížďka na historických
jednostopých vozidlech, vyhlídková jízda v kočáře s koňským
spřežením, v 16.00 hodin: fotbalové utkání současných a bývalých
fotbalistů, vč. občerstvení na místním hřišti TJ SOKOL Budkovice,
ve 20.00 hodin: taneční zábava v Pohostinství Budkovice.

POZVÁNÍ

v pátek 18. září 2010 proběhne slavnostní setkání absolventů ZOU
Moravský Krumlov, v roce 1960 - 1961 po padesáti letech při DNU
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Klášterním nám. v Mor. Krumlově.
Začátek v 9.00 hodin prohlídkou školy, internátu, tělocvičny a dílen
v Polánce, ve 13.00 hodin je zajištěné posezení v hotelu „Epopej“.
Přijďte si popovídat a podívat se, jaké dnes mají žáci prostředí školy,
a porovnat, co jsme měli my. Máte-li ze školy nějaké fotografie,
vezměte je prosím s sebou. Potvrďte účast na : 732 860 587 (i sms)

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. 6. 2010, tel.: 515 322 330 nebo 725 579 923.

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

KUDYKAM

KLUBU IVANČICKÝCH
„ FOTOGRAFŮ
„FOTKI

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.

TIC města Dolní Kounice Vás zve na koncert

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

v pátek 16. července 2010 od 20.00 hodin v klášteře ROSA COELI
v Dolních Kounicích. Vstupné: 120 Kč.

nabízí jednodenní pohodový zájezd

Výstavu je možné navštívit od 8. srpna 2010 do 29. srpna 2010.
Otevřeno so - ne vždy od 10.00 hodin - 17.00 hodin.

ŽALMAN A SPOL.

TIC města Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na

NOČNÍ PROHLÍDKU KLÁŠTERA
„
„ROSA COELI

Proběhne v sobotu 31. července 2010 a v sobotu 28. srpna 2010
v době od 20.00 hodin do 23.00 hodin.

RAKOUSKO - SALZBURK
„
„MĚSTO MOZARTOVO

VYUŽIJTE možnosti odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
sobota 11. září 2010 (sobota), POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
Cena 890 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností
nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh
• pojištění na úpadek CK! Dopor. výměna: 10 EUR/os.
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S úsměvem na rozhlednu Menšíka

První červnovou sobotu se v
Ivančicích uskutečnil 2. ročník
cyklistického závodu pod názvem
MTB - ČASOVKA „S úsměvem
na rozhlednu Vladimíra Menšíka‘‘. Závodu se letos zúčastnilo
41 závodníků, kteří byli rozděleni
do 4 kategorií: muži do 30 let

(M1), kde startovalo 13 závodníku, muži od 31 do 50 let (M2)
- 19 závodníků, kategorie mužů
od 51 let (M3) měla 4 závodníky
a na trať v samostatné kategorii se
vydalo 5 žen.
Nejmladším závodníkem byl
Marek Feith z Ivančic (nar. 1996)

FC MK ve středu tabulky
FC Moravský Krumlov - Kordárna Velká nad Veličkou 1:2 (0:1),
branky: 80. Zelníček - 23. Kohůt P., 68. Slovák.
Nepodařenou jarní část sezóny zakončili fotbalisté Krumlova
smolnou porážkou. I když po celý zápas hosty přehrávali a vytvořili
si dostatek vyložených šancí ke vstřelení gólu, hosté chyby potrestali
a odvezli si z Krumlova tři body. Zápas se proměnil v souboj Sládečka v bráně hostí s domácími hráči. Jediný, kdo jej dokázal překonat,
byl Lukáš Zelníček v 80. minutě. Opět se opakoval scénář z minulých zápasů, kdy Krumlovští hrubými individuálními chybami darovali soupeři vítězství.
/tabulka - zdroj www.fotbal.cz/

O pořadí na 6. - 8. místě rozhodla minitabulka vzájemných zápasů.

a nejstarším cyklistou byl Milan
Podlipný z Hlíny (ročník 1951).
Letošní ročník byl poznamenán nevlídným počasím. V
sobotu bylo sice nádherně, ale
řadu účastníků odradilo počasí,
které panovalo do čtvrtečního
dopoledne. Podmáčenou trať
a množství bláta, které bylo
naplaveno z polí na asfaltovou
silnici, museli organizátoři řešit
na poslední chvíli.
Nakonec se trať podařilo dát
částečně do pořádku díky pracovníkům společnosti KLAS Neslovice. Za to jim patří velký dík.
Poděkování také patří sponzorům, kteří se postarali o krásné
ceny pro závodníky a možnost
tuto akci zorganizovat.
Výsledky: kategorie M1
1. Ondřej Staněk, Rosice, 22:36
2. Tomáš Stratil, Zbýšov, 23:32
3. Tomáš Marek, Brno, 24:46
kategorie M2:
1. Ondřej Stupka, V. Bíteš, 19:57
2. Pavel Jiřikovský, MK, 20:46
3. Libor Vojtěský, Oslavany, 22:56
kategorie M3:
1. Pavel Navrátil, Ivančice, 28:11
2. Petr Kalousek, Nová Ves, 30:30
3. Vladislav Vašulín, Hlína, 30:32
kategorie žen:
1. Jana Břinková, Osl., čas 31:18
2. Milana Ráczová, MK, 31:30
3. Eva Štefulíková, Iva. 32:13

Jamolice
cup 2010
Ve dnech 26. - 27. června
2010 se v areálu letního tábora
Pod Templštýnem uskutečnil 12.
ročník velkého nohejbalového
turnaje s názvem Jamolice cup
2010. Turnaje se zúčastnilo 63
tříčlenných družstev z celé republiky. Vítězem se stalo družstvo s názvem Vladislav, 2. místo
obsadilo družstvo s názvem Řízci
a na 3. místě se umístilo družstvo
Mytři. Celé dva dny bylo krásné
počasí, a tak si tyto příjemné
chvíle dokázali užít nejen hráči,
ale i kolemjdoucí. Pro všechny
přítomné bylo připraveno bohaté
občerstvení a největší pochoutkou se stalo prase na rožni.

Tobogánem i po ruletě v bahně
Jezdci Oslavanského MX Junior Clubu mají za sebou další
porce pohárových závodů. V letošní sezóně si počasí s pořadateli
i jezdci pořádně zahrává, a tak
některé závody z důvodu všudepřítomných dešťů musely být
přeloženy nebo úplně zrušeny,
V následujících řádcích si přiblížíme výsledky jezdců nižších
kategorií od 50 do 85 ccm.
V poháru Vysočina MX Cup
je po šesti závodech v padesátkách na sedmém místě Ondřej
Peška ze šestnácti bodujících.
V pětašedesátkách drží třetí místo
Filip Zimmermann, šestý je Jiří
Matějec, jedenáctý Denis Pytela
a sedmnáctý Marek Černý. Dvacáté místo zaujímá Hana Šulcová,
jediná slečna Clubu. V této třídě
bodovalo 29 jezdců. Ve třídě 85
ccm je na druhé pozici Filip
Gross, čtvrtý Jaroslav Veselý a
pátý Ondřej Pokorný, když zde
bodovalo už 38 jezdců.
RO-OL Cup má odjety tři závody a na třetím místě je v 50 ccm
Ondřej Peška. V kategorii Hobby je na druhém místě Daniel
Adam a třetí Marek Černý. V 65
ccm je čtvrtý Jirka Matějec a
sedmý Denis Pytela. Jaroslav
Veselý drží druhé místo v 85
ccm. Filip Gross je osmý.
Další seriál, kterého se jezdci
Oslavanského Clubu účastní,
má název Chalupa Cup. Po pěti
odjetých podnicích je v nejnižší

třídě šestý Ondřej Peška. Filip
Zimmermann
druhý,
Denis
Pytela dvanáctý, Marek Černý
třináctý - to jsou pětašedesátky.
V pětaosmdesátkách je druhý
Jaroslav Veselý.
MX Junior Club Oslavany

Dolina byl představen nejširší
veřejnosti při Freestyle Contest
5 na Ivančickém stadionu. Zde
byly po celý den vystaveny motorky všech jezdců a uskutečnily
se také exhibiční jízdy mladých
závodníků.
/Ctibor Adam/

Velký úspěch žáků
FC Moravský Krumlov
Po sedmnácti letech se družstvo starších žáků FC Moravský Krumlov pod vedením trenéra Lukáše Zelníčka, ve složení Karel Kohout,
Pavel Šedrla, Jakub Čemerka, Daniel Koník, Jan Štěpanovský,
Tomáš Kacký, David Vejvalka, Jakub Sobotka, Filip Číhal, Tomáš
Hladký, Radim Houdek, Zdeněk Zpěvák a Martin Janda, s přispěním
mladších žáků Radka Bohunského, Michaela Šlezingera, Marka
Tuzy, Ondřeje Slámy, Patrika Urbánka, Davida Dvořáčka a Jakuba
Holátka, stalo vítězem krajské soutěže a od příští sezony účastníkem
krajského přeboru. Tento úspěch je o to větší, že vítězství dosáhlo
s nejmladším mužstvem v soutěži, a současně svědčí o dobré práci
všech členů FC M. K., neboť jako jediný klub našeho regionu má
zastoupení v KP ve všech věkových kategoriích. Všem hráčům
a trenérům patří obrovský dík za vzornou reprezentaci.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

