www.penizelevne.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

EXEKUCE?

Dluhy? Finanční tíseň?
Řešte svoji situaci
ještě dnes!

volejte: 724 680 736
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VÝROBA
RAZÍTEK
Výroba do dvou pracovních dnů
od odsouhlasení návrhu zákazníkem.
Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.
Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Bioplynka v Krumlově?
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé na svém posledním zasedání
odsouhlasili záměr vybudovat
nad městem bioplynovou stanici,
kterou jim představila společnost
bc engineering s.r.o.
Ta se již začátkem roku obrátila
na zástupce města za účelem najít
v lokalitě Moravského Krumlova
vhodný pozemek pro výstavbu
zemědělské bioplynové stanice.
Ve spolupráci s městem byl vybrán
pozemek, který splňuje základní
parametry k výstavbě takového
záměru - je v blízkosti vedení
elektrické energie, v bezprostřední
blízkosti závodu, do kterého je
možné dodávat vyprodukované
teplo, a přitom v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby - více
než 1,1 km od první souvislé zástavby Moravského Krumlova.
Bioplynové stanice pro svůj provoz používají například kukuřičnou
siláž, luční trávu, odřezky z řepy
či odpady z údržby veřejné zeleně
k produkci elektrické energie a
tepla. Pro optimalizaci provozu se
k těmto surovinám přidává ještě
kejda z chovu dobytka. Suroviny
se ve stanici nepálí, ale po dobu
přibližně 50 dnů se drží v hermeticky uzavřené nádobě, ve které jsou
rozloženy bakteriemi. Při rozkladu
hmoty bakteriemi vzniká bioplyn,
který je použit jako palivo pro

kogenerační jednotku - spalovací
motor pohánějící generátor.
„Mnozí lidé znají nechvalně
známý příklad odpadové bioplynové stanice ve Velkém Karlově,
kde kombinací špatné technologie,
provozní nekázně a zpracování
nepovolených surovin dochází

bioplynových stanic a jejich počet
nadále roste. Jedná se o vyspělou
technologii bez negativních dopadů
na okolí,“ uvedl zástupce společnosti ing. Petr Novotný.
Zemědělské bioplynové stanice
nezpracovávají rizikové odpadní
látky, ale energetické plodiny a

Při zpracování energetických plodin na bioplyn je dosahováno několikanásobně vyšší energetické
efektivity než při výrobě například
bionafty z řepky olejné.
„Realizace tohoto záměru
přinese peníze do městského rozpočtu, přímo i nepřímo vytvořená

statková hnojiva. Celý proces
výroby bioplynu je hermeticky
uzavřený, protože se substrát nesmí dostat do styku se vzduchem
- kyslík je pro anaerobní bakterie
jedovatý. Po zpracování suroviny
vzniká digestát, který je hnojivem
bez zápachu. Digestát se v tekuté
formě odváží cisternami na pole.
Oproti spalování biomasy jsou
živiny obsažené v rostlinách zachovány a vráceny zpět do půdy.

pracovní místa a nezávislý a obnovitelný zdroj elektrické energie a
tepla,“ dodává ing. Novotný.
Zastupitelé chtějí vědět více.
Zajímají se především o počet
nákladních aut svážejících siláž
a kejdu a odvážejících digestát a
možná rizika zápachu. Společnost
na základě souhlasu zastupitelů nechá zpracovat studii a posudek vlivu na životní prostředí. Teprve pak
se rozhodne o výstavbě. /mape/

ilustrační foto: bce

k obtěžování okolí zápachem. Tato
bioplynová stanice udělala špatné
jméno nejen odpadovým, ale i zemědělským bioplynovým stanicím.
Nicméně od doby výstavby této
stanice bylo u nás uvedeno do provozu dalších 180 zemědělských bioplynových stanic, které spolehlivě
fungují v mnoha případech nedaleko obytné zástavby. V sousedním
Německu bylo ke konci roku 2010
v provozu 5 800 zemědělských
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Průtah se protahuje ?!

Slovo úvodem

MILÁČEK FORMULÁŘ
Náš milovaný stát, zejména většina jeho milých úředníků, se zcela
mylně domnívá, že se občané neskonale nudí. Aby nebyl náš život
příliš šedivý, vymýšlí nám neustále nějaké to zpestření. Mění zákony
či vyhlášky tak, že se v nich pomalu neorientují ani zdatní právníci.
Nám, řadovým občanům jde z toho už hlava kolem. Pomalu se ani
neopovažujeme vystrčit nos z vlastního domu či bytu, abychom náhodně neporušili nějaké to slavné nařízení. Kromě toho, že jsou naši
úřednici velmi zdatní ve vymýšlení různých novelizací, dodatků i
jiných skopičin ke svým předpisům, jsou neobyčejně zvědaví.
Aby vytáhli z občanů to, co vaří v neděli k obědu, vymysleli už
před dávnými časy list papíru, na který napsali několik otázek a
se lstivým úsměvem ho počali rozdávat nic netušícím občanům.
Nazvali ho formulářem. Co to vlastně formulář je? Podle chytré
encyklopedie označuje list papíru, listinný dokument, ve kterém je
předtištěn text a další pomocné grafické údaje (rámečky, kolonky)
pro písemné vyplnění různých dat a údajů. Jinak se mu také říká
blanket, tiskopis či dotazník. Vzhledem k tomu, že doba pokročila a
někteří z nás si už pomalu neumějí bez klávesnice PC život představit, vyskytují se dnes i v elektronické podobě.
Rozvoj formuláře jde v ruku v ruce s rozvojem byrokracie. Mám
za to, že za jeho původ může banda potměšilých čínských úředníků, které do naší rodné raně středověké Evropy přivedli dobyvační
Mongolové. Byli to právě oni, kteří vymysleli papír. Kromě toho
měli vždy obrovskou vášeň pro všelijaké papírování a počítání nesmyslů všeho druhu. Rusové by mohli dodnes vyprávět. Ani se jim
nedivím, že je hezky rychle hnali zpět do asijských stepí.
Ovšem semínko bylo zaseto a naši monarchové bažící po daních
všeho druhu si byrokratů vždy vážili a pěstovali si je jako vzácné
kytičky na svých hradech. Nevím, kterého úředníka napadlo vytvořit nějaký glejt, kde měl občan sepisovat údaje sám o sobě, ale od
té doby šel pokrok dopředu a blankety všech druhů a vůní se nám
množí tak úspěšně, že nás jednou zavalí.
Jedno takové veledílko donesla i má dcerka ze školy. Poprosila
mě, abych formulář vypsal, protože ho zítra musí odevzdat. Kdo by
odolal jejím nevinným modrým očím? Nějaký úředník byl hrozně
zvědav, jaký že to mám přehled o zákonu o odpadech. Kromě toho
ho docela zajímalo, jestli vyhodím svoji starou televizi do komunálního dopadu (taková hloupost mě nikdy nenapadla ani ve snu) a
jestli vím, že je to trestné. Byl také hrozně žádostiv toho, co dělám
se svým vysloužilým mobilním telefonem. Nejdříve jsem odpověděl, že se přirozeně zachovám podle návodu k použití.
Potom mě ovšem popadla lumpárna. Ať si chlapec nebo děvče
počte. Napsal jsem, že po vzoru některých jedinců udělám ze starého mobilu štěnici (odposlouchávací zařízení) a strčím ho do ložnice
nějakého politika. Je to přece efektivní využití nebezpečného odpadu. No ne? Nakonec jsem byl doražen následující otázkou: „Které
elektrické nebo elektronické přístroje jste jako děti neznali?“ Ono se
stačí podívat na věk uvedený v záhlaví a při troše znalosti novodobé
historie je to jasné. V každém případě to byl mobil, bez kterého nám
bylo všem jistě blaze. Jako dítě jsem neznal ani PC. Naše generace
ještě k myšlení používala vlastního mozku a žila v reálném světě.
Netvrdím, že formuláře jsou k ničemu. Já sám je používám
k sumarizaci určitých dat ve své profesi, ale pokouším se, aby byly
maximálně efektivní. Nemohu nutit své spolupracovníky, aby vyplňovali stále ty stejné údaje pokaždé na jiném blanketu jenom proto,
že si neumím data řádně zpracovat, případně si je vzít z centrálních
databází. To by mi rychle zchladili hlavu. Nejlépe kbelíkem vody.
Náš drahý stát nás k takovým nesmyslům svými formuláři neustále
úspěšně nutí. Ovšem obávám se, že na jeho přivedení k rozumu
není v této zemi dostatek vody.
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ PNEU: MOTO, OSOBNÍ,
DODÁVKY, NÁKLADNÍ, AGRO
ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK
Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 8.00-12.00 a 12.30-19.00
a sobota 8.00-13.00 hodin,
objednávky na tel.: 723 026 402

/Moravský Krumlov/ Jedním
z hlavních úkolů nově zvoleného
místostarosty Krumlova Mgr.
Zdeňka Juránka je dohled nad
investičními akcemi města.
Na jednání zastupitelstva
přiblížil všem přítomným, jak
pokračují práce na průtahu městem. Práce prozatím doprovázejí
jen běžné problémy, které se - což
je podstatné - nijak neprojevily na
ceně a případných víceprácech.

Několikadenní
nečinnost
stavební společnosti na náměstí
byla dána zpožděním dodavatelů.
Otázkou je, proč ke zpoždění dodavatelů dochází již v samotném
počátku stavby?
Podle místostarosty Juránka je
problém v samotném přístupu do
města od ulice Ivančické. Cesta
po pěšině Borovičkami je nebezpečná, proto se stavaři radní řeší
zprovoznění chodníků.
/mape/

/Kraj/ Rada JMK na svém
čtvrtečním zasedání mimo jiné
řešila tzv. Kalouskovy škrty v regionální železniční dopravě.
Krajští radní vyzvali vládu ČR
k plnění závazku z memoranda
sjednaného mezi kraji a vládou Jana Fischera v roce 2009,
upozornili na výrazný negativní
dopad kroků nynější vlády na
kvalitu a dostupnost železniční

dopravy v Jihomoravském kraji
(jde o cca 270 mil. Kč ročně) jako
veřejné služby. Redukce vlakových spojů by významně negativně ohrozila mobilitu pracovního
trhu, dostupnost zdravotnictví,
školství a řady dalších oblastí.
Situaci se pokusí vyřešit hejman Michal Hašek, který již oslovil premiéra a ministry dopravy a
financí s žádostí o schůzku. /abé/

Doprava v regionu ohrožena

Kraj hospodařil bez závad
/Kraj/ Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek převzal z
rukou kontrolora ministerstva financí Antonína Tomečka zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření JM kraje za rok 2010.
Ze zprávy vyplývá, že při pře-

/Moravský Krumlov/ Krumlovský zastupitel Josef Vybíral
otevřel na zasedání zastupitelstva
jistě zajímavé téma, a to možnost
přenášení zasedání zastupitelů na
internetu online. Myšlenka není
v Krumlově ničím nová, tento
nápad už rada nejednou projednávala. Naráží prý ale na legislativu
a ochranu osobních dat.
Průběh jednání a hlasování
zastupitelstva mohou ale sledovat
občané hned v několika městech
naší republiky. Například ve
Zlíně nové vedení magistrátu zajistilo přítomnost kamer v jednací
místnosti. Zájemcům o dění pak
stačí pouze kliknout na odkaz na
webových stránkách města.
Veřejnost tak může vidět, co
jednotliví zastupitelé během zasedání říkají a jak hlasují. Jednání je

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

SPOŘENÍ DO INVESTIČNÍHO ZLATA

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

zkoumání hospodaření nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky. Kompletní zpráva o výsledku
přezkumu bude součástí závěrečného účtu JM kraje za rok 2010,
který bude krajské zastupitelstvo
projednávat 23. 6. 2011.
/abé/

Bude jednání zastupitelů
online na internetu?

OD 1. DUBNA - NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
STAVEBNÍ SPOŘITELNY A POJIŠŤOVNY.
Kacelář se nachází vedle fary,
naproti kostela v Ivančicích.
Pracovní doba: Po-Pá 9-12, 13-17 hodin.
Ing. Jiří Zemánek, tel.: 724 288 500,
Ivana Vavříková, tel.: 731 111 862.

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

06.05.2011

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2011,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

možno sledovat v přímém přenosu,
nebo si jej pustit ze záznamu. Pro
tuto službu město zajistilo smlouvu
s externí společností.
Podobné zkušenosti mají také
v Pardubicích. Radnice nejdříve
na zasedání zastupitelstva přítomnost kamer otestovala. I zde
vše zajistila externí firma, která
snímala zasedání ze dvou kamer.
Naprosto běžnou záležitostí je
například přenos z jednání zastupitelů v Jihlavě. Přenos zajišťuje
odbor informatiky magistrátu
města ve spolupráci s Krajským
úřadem Kraje Vysočina, který
k přenosu zapůjčuje techniku.
Na webu je k dispozici archiv
jednání od února 2009.
Levnější formou přenosu z jednání přes internet je hlasová, nebo
textová reportáž.
/mape/

ZPRÁVY Z RADNIC

Příspěvek vybírat nebudou
/Ivančice/ Vedení Ivančic a Oslavan se dohodlo, že změní svoje rozhodnutí ohledně vybírání finančních částek od občanů - příspěvku na
spolufinancování nových kanalizačních a vodovodních přípojek. Tento
příspěvek, zejména s ohledem na ekonomickou situaci řady rodin, vybírán nebude. Vedení obou měst chce tímto krokem také vytvořit podmínky pro napojení co největšího počtu nových obyvatel. Petr Sláma

Snoubence oddá také žena

/Ivančice/ Rada města se rozhodla pověřit třetího oddávajícího. Kromě starosty MUDr. Adama a místostarosty Mgr. Musila bude mít právo
oddávat snoubence i zastupitelka Mgr. Jana Heřmanová. Petr Sláma

Oslavanští vymění okna
/Oslavany/ Oslavanští radní se rozhodli šetřit rozpočet snížením
nákladů na energie. Chtějí vyměnit okna v budovách MěÚ Oslavany
a Dělnického domu Oslavany. Prozatím vyhodnotili předložené nabídky na výměnu oken a rozhodli se, že osloví ještě další firmy, které
se zabývají výrobou a montáží plastových oken. Souhrnná tabulka
s předloženými nabídkami bude rozeslána členům rady k prostudování
a vybrání té nejvýhodnější nabídky.
Petr Sláma

Odejde jeden zaměstnanec
/Ivančice/ Rada města schválila navržené organizační změny podle
návrhu, který předložila vedoucí státní správy, tajemnice MěÚ Ivančice. Z důvodu úsporných opatření bylo zrušeno jedno pracovní místo
na úseku evidence vozidel. Celkový počet zaměstnanců města Ivančic
bude po provedení organizačních změn celkem 96.
Petr Sláma

Místostarosta rezignoval
na členství v komisi
/Ivančice/ Rada města vzala na vědomí rezignaci místostarosty
p. Radoslava Skály na členství v konkurzní komisi, která má vybrat nového ředitele Základní školy T. G. Masaryka Ivančice. Novým členem
výběrové komise byl jmenován radou města za zřizovatele člen zastupitelstva města Ivančic, Ing. Antonín Moravec.
Petr Sláma

Žádáme snížit nájmy!
/Moravský Krumlov/ Zastupitelům byly v minulých dnech doručeny žádosti podnikatelů, kteří si stěžují na významné poklesy tržeb v závislosti na omezeních při realizaci rekonstrukce průtahu centrem města. Požadují snížení nájmů za městské prostory, ve kterých podnikají.
Rada města ve spolupráci s ředitelem Správy majetku města MK panem Kabelkou vypracovala návrh dalšího postupu. Snížení nájmu totiž
zatíží především již tak napnutý rozpočet správy majetku. Své prostory
na náměstí pronajímá k podnikání také spotřební družstvo Jednota. Ta
ale podle slov svého předsedy a zastupitele ing. Šlapanského prozatím
vyčkává, jak bude v této věci postupovat město.
/mape/

Chtějí opravit sokolovnu

/Ivančice/ Tělovýchovná jednota Sokol Němčice požádala město
Ivančice o poskytnutí veřejné finanční podpory na rekonstrukci svojí
sokolovny, která je po stavební stránce ve špatném stavu. Rada města
Ivančice vzala žádost po doplnění materiálů na vědomí a uložila místostarostovi Mgr. Musilovi svolat schůzku se zástupci TJ Sokol Němčice za účelem dojednání komplexního řešení vztahů.
Petr Sláma

DŘEVO

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

603 576 656

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Obce kolem Dukovan nejsou spokojeny s penězi od ČEZu
Na setkání obcí Energoregionu
vedli starostové zainteresovaných
obcí, přítomní senátoři a poslanci na adresu společnosti ČEZ a
Jaderné elektrárny Dukovany velkou diskuzi týkající se financování aktivit v přilehlých obcích.
„Na podporu obecních aktivit
z rozpočtu elektrárny odchází 70
milionů korun. Jejich rovnoměrné rozdělení je druhá věc,“ uvedl
během diskuze Tomáš Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Na něj směřovaly i dotazy na
budoucí fungování dukovanské
elektrárny. Fakt, že prioritně je
k rozvoji určena JE Temelín,
přítomné starosty příliš nepotěšil,
leč už teď probíhá tvorba detailní
studie proveditelnosti a existuje
smlouva s distribuční společností
ČEPS týkající se Dukovan.

$

Dukovanská lokalita je však i
přesto klíčovou energetickou lokalitou, jejíž hodnotu vyzdvihl ve
svém vystoupení senátor Miloš
Vystrčil. Ten poukázal na nedostatečné vyjádření hodnoty tohoto území, ochoty ČEZ k dalšímu
rozvoji tohoto energetického podniku, a to v kontextu přesahující
hranice České republiky.
Obce ústy svých starostů proto
nejsou spokojeny s výší částky,
která je mezi ně energetickou
společností rozdělována, podepisuje se to prý na kvalitě společenského života a také není zajištěn
„nadstandard“ života občanů v
„ohroženém“ pásmu.
V případě připomenutí povinností starostů ve vztahu k havarijním plánům a krizovému řízení
starostové poukázali na obrovské

Finanční poradna

Autorem dnešní poradny je konsultant v oblasti osobních financí Tomáš
Sobotka a kontaktovat ho můžete na telefonním čísle: 608 680 322,
nebo na e-mailu: tomas.sobotka@partners.cz

Moc prosím o radu. Můj manžel dlužil za účet za telefon okolo 4000
Kč, až teď po dvou letech mi sdělil, že na žádné dopisy ani telefonáty
nereagoval. Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat, abych
to mohla zaplatit za něho? Jediný kontakt, který mám, je z advokátní
kanceláře, která manžela upozorňovala na tento dluh. Bohužel mi
tam sdělili, že pod jeho jménem tam nic nemají. Poraďte prosím jak
postupovat a zastavit snad i exekuci?
Kontaktujte operátora, u kterého dluh vznikl. Buď má dluh ve své
správě, nebo ho podstoupil advokátní kanceláři. V tom případě by Vám
měl poskytnout kontakt na kancelář. Začněte co nejdříve jednat, smiřte
se s tím, že v případě, že dluh byl postoupen třetí straně, budete muset
zaplatit citelné penále a pokuty. Manželovi pěkně "poděkujte", protože
udělal to nejhorší, co mohl, a přestal reagovat na upomínky. Netuším,
čeho si myslel, že tím dosáhne. Protože jediné, čeho dosáhl, je obrovské navýšení původně celkem drobného dluhu, přidělání starostí všem
v rodině a radost vymahačů dluhů nebo exekutorů. Nenechte problém
vyplynout do ztracena a aktivně pátrejte po tom, kdo může mít nyní
dluh postoupen, dokud se nedoberete výsledku. Jedná se o několik
telefonů, dopisů a nervů. Stoji to ale za to. Věřte mi.

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice
zve zákazníky k nákupu přímo
z produkční plochy
a to v pondělí - pátek od 7 do 19 hod.
a v sobotu a neděli od 8 do 18 hod.
Nabízíme: balkónové kvě�ny, bylinky,
trvalky, skalničky, dřeviny, zel. sadbu,
substráty GRAMOFLOR a další
zahradnický sor�ment.
mail: info@zahradnictvivedrovice.cz
www.zahradnictvivedrovice.cz
mobil: 731 103 985

OSLAVANY

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

» nástrojáře
» elektrikáře 50/§6
» operátory CNC
i absolventy
» brigádníky do výroby
» procesního inženýra s NJ
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

spektrum různorodých povinností, na které se však v jejich
rozpočtech nedostává prostředků.
Zde by měla zafungovat odpovědnost státu či legislativců.
Pravidelně je na setkání ze strany obcí kritizován technický stav
komunikací v havarijním pásmu
elektrárny. „Peníze na opravy

silnic jsou rozdělovány podle
jejich skutečného zatížení a také
dopravního významu. V minulém
roce byla realizována oprava
silnice Hrotovice - Jaroměřice a
další kratší úseky v této oblasti.
Na další úseky hledáme potřebné
finance,“ reagoval radní Kraje
Vysočina Zdeněk Ryšavý. /abé/

Elektrokola v Dalešicích
vyrážejí do druhé sezóny
/Dalešice/ Od 1. května je v
dalešickém pivovaru otevřena
půjčovna elektrokol. Slavnostní
otevření druhé sezóny půjčovny
proběhlo před Jadernou elektrárnou Dukovany, kde byla také
nainstalována první dobíjecí stanice. Další dobíjecí stanice jsou
k dispozici na těchto místech:
pohostinství Kramolín, zámek Jaroměřice nad Rokytnou a zámek
Náměšť nad Oslavou, koupaliště
Rouchovany, zámek Dukovany,
Hartvíkovická pláž - Autocamp
Wilsonka a obec Koněšín.
„Dosavadní zkušenosti s provozem půjčovny elektrokol předčily
očekávání. I přes nepřízeň počasí
během loňského léta byla kola
více než 120x vypůjčena. Převládají starší osoby. Většina zájemců
si kola půjčuje na celý den, jedná
se většinou o páry, ale je i poměrně hodně individuálních zájemců.
Zájemce, kteří na elektrokole
jedou poprvé, překvapí, jak velká
podpora elektomotoru je, jak elektrokolo zrychluje,“ uvedl manažer
Pivovaru Dalešice Petr Voneš.
Elektrokola se půjčují a vrací
na recepci v pivovaru Dalešice,
k dispozici je 5 elektrokol A2B
Hybrid. Půjčovné za jedno elektrokolo je dle doby výpůjčky

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

TONDACH, BRAMAC,
KM beta
HELUZ, YTONG, H+H
Prodejní místo KB blok
Kanalizační roury PVC
Písek do omítek
a betonu
Do konce května máte možnost nakoupit
uhlí a dřevěné brikety za největší slevy.
dřevěné brikety I. jak. - 46 Kč / 10 kg,
zlomky 42,50 Kč / 10 kg, palivové dřevo
Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou

www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE
VAEPLAN
• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény
Špičkový materiál,
životnost až 50 let.
Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

150 až 300 Kč. Elektrokola typu
A2B Hybrid jsou vybavená elektromotorem o síle max. 250W a
maximální rychlosti příšlapu 25
km/hod., napájená Li-Ion baterií.
Při používání tohoto typu kola
musí cyklista šlapat, ale díky
elektrickému motoru je jeho
výkon mnohonásobně podpořen.
Dojezd na jedno dobití baterie
v synchronizaci se šlapáním je
až 70 km. Kola byla navržena a
konstruována v Německu.
Pravidla užívání kol jsou
stanovena Výpůjčním řádem. K
vypůjčenému kolu obdrží každý
cyklista nezbytné příslušenství
- nabíječka, lékárnička, zámek,
jednoduché nářadí, pumpička.
Půjčovna elektrokol bude v provozu v období cyklistické sezóny
od května do září. Kromě toho
budou na kulturních a sportovních
akcích v regionu probíhat prezentační akce elektrokol s možností
vyzkoušení kol zdarma. V Dalešicích například 21. května při pivovarském duatlonu a 25. června
na Postřižinských slavnostech.
Veškeré informace o fungování
půjčovny elektrokol jsou umístěny na internetových stránkách
Pivovaru Dalešice (www.pivovar-dalesice.cz).

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Na čtvrtém pracovním jednání se v pátek 29. dubna sešli v hrotovickém hotelu Sport starostové bezpečnostního pásma Jaderné elektrárny
Dukovany. Iniciátory setkání byli hejtmani Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Ředitel JE Dukovany Ing. Tomáš Žák se ve svém úvodním vystoupení zmínil o tom, jak je zajišťována jaderná bezpečnost v
souvislosti s havárií v Japonsku. O havarijní připravenosti na elektrárně hovořil i pan Petr Velebil ze stejnojmenného odboru elektrárny.
S hlavním referátem o inovacích ve vnějším havarijním plánu pak
vystoupili pracovníci útvarů krizového řízení obou krajů. Vzhledem
k tomu, že došlo po volbách ke značné obměně starostů obcí bezpečnostního pásma, byla tato přednáška užitečná. Občanskou bezpečnostní
komisi zastupoval na tomto jednání Ing. Župa, který se ve svém referátu zmínil o úkolech komise po událostech na elektrárně Fukušima. Na
závěr informoval Ing Martin Uhlíř z ČEZu o současném stavu příprav
nových výrobních kapacit této firmy v lokalitách Temelín a Dukovany.
A ještě několik slov o dění v Dukovanech. Zde proběhlo 27. dubna
plánované cvičení nehody při přepravě čerstvého jaderného paliva.
Událost si vyžádala svolání směnového havarijního štábu, technického
podpůrného střediska a spolupráci havarijní skupiny pro přepravu jaderných materiálů. O cvičení byla informována OBK.
V dalším týdnu budou v areálu Dukovan probíhat hned dvě cvičení,
o kterých až příště.
2. 5. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Kraj má 180 připomínek
Přesně před 14 dny uběhla lhůta, kdy bylo možné vyjádřit se k návrhu Zásad územního rozvoje. Podle předběžných informací zaslali
občané 180 námitek a připomínek.
Námitky a připomínky bylo možné podat nejpozději na veřejném
projednání (19. dubna) na brněnském Výstavišti. Podle informací poskytnutých pracovnicí krajského úřadu obdržel kraj od občanů celkem
180 podání, z toho 26 námitek zástupců veřejnosti. Tyto námitky a
připomínky nyní zpracovává krajský úřad.
Na první pohled se může zdát, že jde o malé číslo. Každý zástupce
veřejnosti však představuje zpravidla hlas několika set občanů. Zástupce veřejnosti mohl podat námitku pouze v případě, že získal podpis 500
občanů kraje, 200 občanů obce s více než 2000 obyvateli nebo 1/10
občanů obce s méně než 2000 obyvateli. Pro občany přitom podání námitky prostřednictvím zástupce veřejnosti představovalo jediný způsob,
jak do pořizování Zásad územního rozvoje efektivně zasáhnout. O námitkách totiž - na rozdíl od připomínek - musí kraj rozhodnout. Sami za
sebe občané námitku podat nemohli. Vedle zástupců veřejnosti mohly
podat námitku také obce, počet námitek podaných obcemi však zatím
není znám. Definitivní počet platně podaných námitek bude zveřejněn
na stránkách Jihomoravského kraje v návrhu rozhodnutí o námitkách.
Některé námitky ještě mohou být vyřazeny pro nesplnění formálních
náležitostí.
/TZ -Mgr. Markéta Fošinková, Ekologický právní servis/

PNEUSERVIS OSLAVANY
Na Poříčí 3 • tel.: 776 815 383, 776 663 588

NAVŠTIVTE NÁŠ KVALITNÍ
PNEUSERVIS!
SPOLEHLIVOST, RYCHLOST,
NÍZKÉ CENY NOVÝCH PNEU
PO CELÝ ROK !!!
NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ PNEU!
DÁLE NABÍZÍME: ruční čištění automobilových interiérů,
svařování plastů, půjčovna a prodej boxů a nosičů.
Informace na tel.: 776 663 588.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ BETONOVÝ PROGRAM

DLAŽBA ZÁMKOVÁ • OBRUBNÍKY • PLOTOVÉ STŘÍŠKY • ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
KOMÍNOVÉ TVÁRNICE • ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
TVAROVKY • PŘEKLADY • PŘÍDLAŽBY • SVAHOVKY • STŘÍŠKY • KVĚTINÁČE, ...
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDR. RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

PRODEJ NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ
Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní dny: 6.00 - 14.30 hod. v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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Chcete se dozvědět více Ochutnejte Moravu na 17. slavnostech chřestu
Každý kraj má svou specifickou gionální a farmářské produkty, staurace. Ochutnávky se rozšíří i pro děti. Mohou se těšit na hry
o organizaci ADRA?
chuť, v níž se zrcadlí jeho životní skvělé moravské víno, pivo z i do blízkého Kina Réna a okolí, a soutěže, pár řemeslných stánků,
K příležitosti Evropského roku dobrovolnictví připravuje Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo ve spolupráci s Městskou knihovnou
Znojmo přednášky pro širokou veřejnost. Dobrovolnické centrum
na Znojemsku nepůsobí ani rok a zaznamenává již velké úspěchy na
poli dobrovolnické činnosti se seniory. Jelikož chce ADRA dále propagovat myšlenku dobrovolnictví a rozšiřovat řady dobrovolníků na
Znojemsku, přidává se k oslavám roku dobrovolnictví a připravuje na
úterý 10. května osvětovou akci na téma „Dobrovolníci mění svět“.
Náplní tohoto dne budou přednášky, které bude možné si poslechnout
v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo na ulici Zámečnické 9.
Od 9 hodin představí humanitární organizaci ADRA ČR výkonný ředitel pan Jan Bárta. Od 10.30 pohovoří Zdeňka Severinová a Josef Peterka o činnosti Dobrovolnického centra ADRA Znojmo a ve 13 hodin
seznámí hosty s dobrovolnickou činností v České republice pan Michal
Čančík, B. Th. Všichni jste srdečně zváni!

ARMY PARK v Ořechově
zahajuje letošní sezónu
/Ořechov/ V sobotu 14. května od 10 hodin odstartuje letošní sezóna
v Army parku v Ořechově. Připraven je bohatý doprovodný program
pro děti i dospělé, například projížďky v obrněných transportérech,
prohlídky podzemních bunkrů s expozicemi o vojenské historii, terénní čtyřkolky, paintballová, airsoftová a vzduchovková střelnice,
terénní Segwaye, možnost střelby ze samopalu, soutěže pro děti o
ceny a spousta dalších atraktivních aktivit pro celou rodinu. Program
vyvrcholí ukázkou tzv. Crash Crossu, což je přejíždění osobních aut
tankem. Více informací na www.armypark.cz.
/abé/

Hrkání seniorů v Šumicích

V sobotu 23. dubna proběhlo v Šumicích tradiční velikonoční hrkání seniorů. Dle vyjádření jednoho z pamětníků, p. Jana Otoupala st.,
sahá tato tradice až do roku 1946. Tehdy se skupina mladíků, kteří
již nemohli vzhledem ke svému věku chodit hrkat s dětmi a nechtěli
o tento zvyk přijít, domluvila, že to zkusí v sobotu ráno. Tehdy jistě
žádný z nich netušil, že se za 65 let najdou pokračovatelé. Pravdou je,
že v devadesátých letech nebyl veliký zájem, ale vždy se našel někdo,
kdo vesnici s hrkačem obešel.
Letošního, již 65. hrkání v Šumicích se zúčastnilo 13 hrkačů. Sraz
všech účastníků byl ve 4.00 ráno u dolní autobusové zastávky. Počasí přálo, trasa byla připravena a v 5.30 bylo hotovo. Zhodnocení
celé akce pak bylo v hospodě „ U Krocana“, kde se při harmonice
a dobrém guláši vzpomínalo a plánovalo co dál. Již dnes se všichni
těšíme na další ročník.
Josef Šťastný, Šumice

styl, historie i přírodní podmínky.
Prostřednictvím projektu Ochutnejte Moravu chceme návštěvníkům umožnit pohled do tohoto
zrcadla a představit náš kraj v jeho
pestrosti a typických chutích a vůních - jednou z nich je chřest.
K Ivančicím patří chřest již
od roku 1829, kdy sem místní
lékárník a radní Anton Worell
přivezl první sazenice. A právě
chřestu budou vystrojeny již 17.
slavnosti chřestu. Tisíce lidí budou moci během dvou dnů koupit
čerstvý chřest a v degustační zóně
ochutnat chřestové speciality, re-

malých pivovarů a další. Vedle
toho je připravena gastronomická show, vystoupení someliera,
soutěže pro návštěvníky a bohatý
kulturní program. To vše 20. a 21.
května 2011 na Palackého náměstí v Ivančicích. Záštitu nad touto
společenskou a kulturní událostí
převzal hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Michal Hašek. Letošní slavnosti budou ve znamení
novinek a vzájemné spolupráce
několika organizací.
Ve vestibulu památkově chráněné radnice bude chřestové
speciality nabízet mobilní re-

RC Měsíční houpačka vás zve na povídání o zdravém přebalování

„MIMINKA V BAVLNCE“

pondělí 16. května 2011 v 10.30 hodin po muzikohrátkách
RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice

Ivančický lesní klub „Za humny“, inspirovaný lesní mateřskou školou
a zřizovaný rodinným centrem Měsíční houpačka, o.s., vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PEDAGOGA
do tohoto lesního klubu (nástup září 2011).
Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 20. května 2011
pouze na e-mailovou adresu: art.amen@volny.cz.
Požadujeme kladný vztah k dětem i přírodě.

ZÁPIS DO IVANČICKÉHO
LESNÍHO KLUBU ZA HUMNY
Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí svým dětem dopřát dětství
v náručí přírody, pod širým nebem, v rozmanitém a na podněty
bohatém prostředí čtyř ročních období, můžete se pro přihlášku
do ivančického lesního klubu „Za humny“ inspirovaného lesní
mateřskou školou zastavit v úterý 10. 5. 2011 od 8.00 do 17.00
do prostor Měsíční houpačky (Palackého nám. 27, 1. patro).
Zápis pro školní rok 2011/2012 proběhne ve středu 25. 5.
2011 od 9.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod. Pokud vás
téma zaujalo, více informací se můžete dozvědět na webu Terezy
Vošahlíkové, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol ČR:
www.lesnims.cz. Manažerkou projektu je Mgr. Martina Turečková
(art.amen@volny.cz, mobil 603 57 69 88).

kde se vedle stálého gastronomického partnera Tomáše Sysla
z Ivančic představí i několik
dalších restaurací z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Prezentovat
se zde budou i výrobci místních
a farmářských produktů. Chybět nebudou vinaři s nabídkou
toho nejlepšího, co na místních
půdách vypěstovali. V rámci
kulturního programu můžete i
několikrát za den navštívit na nádvoří radnice zábavnou kuchařskou show Petra Stupky, kuchaře
a showmana, který bude zároveň
provázet slavnostmi.
Zábavný program je v pátek
odpoledne a v sobotu připraven

kde mohou samy na zkoušku
obchodovat, dětskou střelnici,
velkoplošné hry a pouťové atrakce. Po kulinářských zážitcích
si mohou návštěvníci slavností
vychutnat i následné projekce
v kině Réna. Zde mohou zhlédnout 6 produkcí, týkajících se
gastronomie. Vstupné 70 Kč pro
dospělého a 50 Kč pro seniory,
rodinné vstupné ve výši 200
Kč. Děti do 12 let mají všechny
vstupy zdarma. Pokud Vám to
čas a okolnosti dovolí, vydejte
se směrem k Ivančicím. Věříme,
že chřestové slavnosti ve Vás
zanechají krásné gastronomické
i kulturní prožitky!
/KIC/

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.

RESTAURACE „DIVÁ BÁRA

„

Kdo z nás by neznal divou Báru z povídky Boženy Němcové. Šikovné a odvážné děvče se srdcem na pravém místě. Není divu, že na
její počest byla pojmenována jedna z restaurací v Brně, na Štefánikově
třídě. Má zajímavou dislokaci. Ve sklepě jednoho z prvorepublikových
domů. Ovšem vybavení je stylově vesnické a profesionální personál
zde vytváří ojedinělou atmosféru. Restaurace je zaměřena hlavně na
domácí českou a moravskou kuchyni, ale najdete zde i kuchyni mezinárodní. Je tu kladen důraz na čerstvost použitých surovin a domácí
kvalitu pokrmů, a to pozor, bez použití odporných polotovarů, které
v poslední době zaplevelily naše pohostinství. Kromě normálních pokrmů obsahuje jídelní lístek zvěřinu, grilovaná masa, ryby, těstoviny,
pečená žebírka a mnoho dalších jídel. Pokud si chcete v klidu vychutnat dobré jídlo, nechoďte sem v době oběda. Tato restaurace je
kvalitou svých meníček vyhlášená. Každý den vaří tři druhy a ty stojí
opravdu za to. Těžko najdete volné místo. Ovšem na druhou stranu je
velmi sympatické, že v době obědů od 10.30 do 14 hodin se tu nekouří.
Takže do této restaurace můžete vzít bez obav i své děti. Svůj tip pro
tuto restauraci nemám. Vždy je problém vybrat si ze tří jídel. Všechna
jsou velice dobrá a krásně na talíři vypadají.
Petr Sláma
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• květen - VÝSTAVA „VŮNĚ ČAJŮ A BYLIN“. Výstava potrvá do 29. května
2011.Knížecí dům, po-pá: 9.00-11.00, 12.00-15.30, ne: 14.00 -16.00 hodin.
• květen - VÝSTAVA: ZŠ LESONICE - 150. VÝROČÍ NAROZENÍ
A. MUCHY, MěÚ MK - 1. patro.
• 6. a 7. 5. - V. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE A ZPĚVU
- MAJÁLES - „SLAVNOSTI JARA“. Vrabčí hájek Moravský Krumlov.
• 8.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá v 10.30 hodin.
• 8.5. od 14.00 hod. - II. ROČNÍK PŘEHLÍDKY REGIONÁLNÍCH
DECHOVÝCH HUDEB. Vrabčí hájek.
• 12.5.v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI. Vystoupí Laďa Kerndl a žáci
ZUŠ. Orlovna Rakšice. Předprodej IC, tel.: 515 321 064.
• 14.5. v 16.00 hod. - 18. MORAVSKOKRUMLOVSKÉ SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ. Nádvoří zámku /nepřízeň počasí - zámek - Rytířský
sál, Moravský Krumlov/. Vstupné 80 a 40 Kč.
• 14.5. - ZÁJEZD - „PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLU A SKANZEN
STRÁŽNICE“. Přihlášky přijímá IC - tel.: 515 321 064. Pořádá Klub přátel
turistiky v MK, info: www.turistimk.estranky.cz.
• 14.5. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ROCKOVÁ ZÁBAVA se skupinou
CAYMAN a hosty. Orlovna Rakšice
• 14.5. - ZÁJEZD na muzikál „KAT MYDLÁŘ“. Divadlo Broadway Praha.
• 16.5. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY ZUŠ. Kinosál, pořádá ZUŠ.
• 19.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT ke Dni matek. Sál ZUŠ.
• 20.5. v 16.30 hod. - JARNÍ KONCERT - PS Sluníčko. Galerie Knížecí dům,
• 21.5. od 15.00 hod - II. HUDEBNÍ FESTIVAL „VRABČÁK“ - Charlie
Straight, Marek Ztracený, Jaksi Taksi aj. Areál přírodního koupaliště Vrabčí
hájek MK, předprodej vstupenek: IC.
• 30.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 31.5. v 19.00 hod. - DIVOKÉ KOČKY - travesti skupina, kinosál MK,
předprodej vstupenek: IC.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 6. a 7. 5. (v sobotu dle zájmu) - KNIHOVNICKÝ JARMARK - prodej
vyřazených knih. Akce se koná na Vrabčáku v rámci akce Majáles.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 13.5. až 26.6. - STŘÍPKY A MOSTY. Výstava fotografií česko - slovinské společnosti. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma
• 20.5. a 21.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2011. NÁDVOŘÍ RADNICE: PÁTEK: • 10.00 VYSTOUPENÍ SOUBORŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A.
MUCHY Ivančice • 13.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů
• 13.30 FANTAZIE – populární kapela • 15.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA
STUPKY a jeho hostů • 16.00 MAŽORETKY SVČ Ivančice • 16.30 NIGHTWISH
REVIVAL – symfonický metal • 18.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY
a jeho hostů • 18.30 PONAVA – cimbálová muzika. SOBOTA: • 9.00 POLANKA
– dechová hudba • 11.00 PAVEL NOVÁK – “Cestování po světě” – pro děti • 12.00
KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 13.00 PAVEL NOVÁK
– „Neřesti a ctnosti Pavla Nováka” • 14.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 15.00 FLERET – folkrocková kapela • 14.00 KUCHAŘSKÁ
SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 19.00 PANTOFLÁČI – country kapela.
NÁDVOŘÍ MLÝNA - ŘEMESLA A PROGRAM PRO DĚTI: PÁTEK: Hry a
soutěže pro děti – pořádá SVČ Ivančice. SOBOTA: Velkoplošné hry pro děti i
dospělé – divadlo Studna • 10.00, 13.00, 16.00 – VYSTOUPENÍ NA CHŮDÁCH.
PROMÍTÁNÍ V KINĚ RÉNA: PÁTEK: • 15.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE – animovaná komedie • 18.00 KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
– rodinný snímek • 20.00 JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT – příběh nejen o světové
gastronomii. SOBOTA: • 14.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE – animovaná
komedie • 17.00 KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – rodinný snímek •
20.00 DOBRÝ ROČNÍK – film o víně a úctě k přírodě. PAMÁTNÍK ALFONSE
MUCHY: PÁTEK, SOBOTA: EXPOZICE VLADIMÍRA MENŠÍK A ALFONSE
MUCHY, • VÝSTAVY: A. T. Linhart - Slavný syn rodáka z Ivančic • Střípky a mosty - Slovinsko ve fotografiích • Libry, lokte, žejdlíky...(pořádá Muzeum Brněnska,
vstupné 20 Kč, 18 Kč, 10 Kč). PARK RÉNA: PÁTEK: Taneční zábava se skupinou
Reflexy – pořádají házenkáři Ivančice. NEPLACENÁ ZÓNA: • Palackého náměstí
- prodej čerstvého chřestu, běžný trh, stánky s občerstvením, pouťové atrakce • Vestibul radnice • Restaurace Cha-cha • Kino Réna • Restaurace. PLACENÁ ZÓNA: •
Prostor za kostelem: Degustační zóna restaurací a místních gastronomický výrobců
• Kino Réna: projekce v kině Réna • Nádvoří mlýna: Řemesla a program pro děti
• Nádvoří radnice: Hudební produkce, kuchařské show Petra Stupky, ochutnávka
vín. VSTUPNÉ NA DEN: dospělí 70 Kč, důchodci 50 Kč, rodinné vstupné 200
Kč, děti do 12 let zdarma. VSTUPENKA OBSAHUJE: Průvodce slavnostmi, degustační příbor, konzumné ve výši 30 Kč, recepty zúčastněných restaurací, propagační materiály, vstup do Památníku A. Muchy (kromě výstavy Muzea Brněnska),
vstupy na projekce v kině, hudební produkci na nádvoří radnice, divadelní produkci
na nádvoří mlýna a možnost vyhrát nějakou z mnoha cen.
• PŘIPRAVUJEME: • 7.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13
měst CONCENTUS MORAVIAE - ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS. Kino Réna. Vstupné: 300, 250, 200 Kč. Předprodej v KIC.
• 20.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE - BARDOLINO: P. Fischer - housle, M. Klepáčová - violoncello,
C. Caller - perkuse. Besední dům Ivančice. Vstupné: 200, 150, 100 Kč.
• 16.7., 17.7. nebo 18.7. (termín bude upřesněn) - Zájezd Brno - nádvoří hradu Špilberku LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI - ZKROCENÍ
ZLÉ ŽENY. Jiskřivá komedie o věčném souboji mužů a žen. Účinkují: Tatiana Vilhelmová (Kateřina), Roman Zach (Petruchio), Vojtěch Dyk (Lucentio),
David Novotný (Hortensio), Lucie Štěpánková (Bianka) a další. Cena (vstupenka a doprava): 760, 530 Kč. Odjezd v 19.00 hodin od Besedního domu.

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
• 8.5. v 15.00 hod. - PÍSNIČKY OSVOBOZENÉHO DIVADLA. Pásmo
ke dni matek v podání ochotníků divadla „Na Mýtině“. Vstupné 30 Kč.
• 13.-15.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol
Padochov pořádají 17. ročník festivalu v areálu hřiště TJ Sokol Padochov.
• 15.5. v 10.30 hod. - MÓDNÍ SHOW. Svatební a společenká modní přehlídka,
ukázky svatebních šatů a líčení, svatební kytice a svatební výzdoby. Moderuje
Dušan Binka, moderátor rádia Kiss Hády. Zajištěna tombola - 1. cena půjčení
svatebních šatů zdarma, 2. cena svatební kytice zdarma. Hosté Bellynky a
Bellyteens Oslavany - břišní tanečnice a Bohouš Josef a BURMA JONES.
• 21. a 22.5. - MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ V ATLETICE Oslavany Schkeuditz - Bühll. V prostorách fotbalového stadionu TJ Oslavany.
• 22.5. v 16.00 hodin - ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS.
Koncert v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností, dělnický dům Oslavany.
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 180 Kč. Během programu vystoupí ZUŠ
Oslavany. Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641.
• 26.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ v Dělnickém domě.
• 28.5. - BABIČČINO ÚDOLÍ, ZÁMEK RATIBOŘICE, ADRŠPAŠSKÉ
SKÁLY - poznávací zájezd. Cena za dopravu 320 Kč dospělý, 280 Kč děti do
15ti let. Předprodej v kanceláři KIS nebo tel.: 546 423 283, 604 108 641. Odjezd
autobusu ve 4:30 z AN se zastávkami po městě.

09. 05. - 22. 05. 2011

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
• 7.5. od 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město
Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 8.5. od 6.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ na rybníku Suchánek.
• 21.5. od 10.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KOŠT - 15. ročník mezioblastní
výstavy vín. Pořádají: Skupina mirosl. vinařů, OS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 21.5. od 8.00 hod. - ZAKONČENÍ FLORBALOVÉ LIGY. Sokolovna.
• 21.5. od 13.00 hod. - TURNAJ V NÁRODNÍ HÁZENÉ - GARDY.
Na novém hřišti u kostela. Info na: ww.hazena-miroslav. Občerstvení zajištěno.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 31.5. - SIRKÁRNA. V půjčovní dobu knihovny můžete zhlédnout výstavu
krabiček od sirek různých tvarů, barev, stáří i původu. Městská knihovna.
• 7.5. ve 20.00 hod. - NA MIKROFON - STAND UP COMEDY. Poctivá porce
slovního humoru v podání brněnských klasiků žánru stand up comedy. Café Panorama.
Vstupenky v kanceláři KIC 40 Kč, na místě 50 Kč. Pořádá OS DSEK Rosice.
• 8.5. - DEN MATEK. Vystoupení žáků 1. až 3. tříd bude věnováno maminkám.
Začátek v 13.30 hod. v aule základní školy. Pořádá základní škola.
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ AKT u pomníku padlých na hřbitově.
• 11. 5. od 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA. Poznávání zajímavých
míst planety Země bude tentokrát věnováno divokému středomořskému ostrovu
- Korsice. Pořádá městská knihovna.
• 13.5. od 17.00 hod. - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Aula základní
školy. Srdečně zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 15.5. - PAVEL ŠPORCL A ROMANO STILO. Koncert houslového virtuosa
Pavla Šporcla v doprovodu slovenské romské cimbálové kapely. Uskuteční se
v rámci dalšího ročníku Hudebních slavností. Vystoupí vokálně instrumentální
soubor ZUŠ Rosice. Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 350 Kč. Pořádá
KIC Rosice a Hudební slavnosti.
• 16.5. od 17.00 hod. - VYHNĚME SE RAKOVINĚ. Přednáška Prof. MUDr.
Jana Žaloudíka, CSc. o prevenci a léčbě této zákeřné nemoci. Společenský sál
Zámeckého kultrurního centra. Pořádá OS Klub seniorů.
• 20.5. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT A VERNISÁŽ VÝSTAVY
prací VV oboru ZUŠ. Srdečně zvou žáci a učitelé. Ve společenském sále
Zámeckého kulturního centra. Pořádá Základní umělecká škola Rosice.
• 21.5. ve 14.00 hod. - OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ KNIHOVNY. Bohatý
program na nádvoří zámku zahrnuje vystoupení žáků ZŠ i ZUŠ Rosice,
tematická čtení, vyhlášení Čtenáře století, podvečerní Listování s Lukášem
Hejlíkem a vystoupení hudební skupiny Tremolo. Pořádá městská knihovna.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,
tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. - JÍZDY NA KONÍCH. Přijďte se se
svými dětmi podívat na koně a svézt se. Ivančice, statek Padochovka. Poplatek
20 Kč / 10 min / osoba. Za nepříznivého počasí se nejezdí!
• 7.5. od 16.00 do 17.00 hod. - PRINCEZNIČKA NA BÁLE. Na děti ve věku
2 - 5 let čeká princezna a pan král, se kterými zažijí spoustu dobrodružství. SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 11.5. v 17.00 hod. - UŽ JSTE SLYŠELI O HMOTĚ FIMO? Chtěli byste
vyzkoušet práci s ní? SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek 50 Kč +
materiál. S sebou: přezůvky, krabičku na výrobky. Nutné se přihlásit do 6.5.
• 13.5. - odjezd: 16.15 hod. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí.
Odjezd od Ivančic od Besedního domu. Návštěva Bonga od 17.00 do 19.00
hodin. Zdarma děti do 2 let, 200 Kč/děti do 18 let, 150 Kč/ostatní (děti mohou
jet bez doprovodu, pedagog. dozor zajištěn). Nutné se přihlásit do 9.5. v SVČ.
• do 15.5. - RUČNÍ VÝROBA HRAČEK. Soutěž ve spolupráci s Egyptským
národním centrem pro dětskou kulturu. Výroba hraček z místního folklóru či
vlastní myšlenka zpracování výroby. Bližší informace v SVČ Ivančice.
• do 15.5. - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Soutěž ve spolupráci s Egyptským
národním centrem pro dětskou kulturu. Portrét, volný čas, architektura, příroda.
Bližší informace v SVČ Ivančice. Práce odevzdávejte do 15.5. v SVČ Ivančice.
• 21.5. - 22.5.2011 - VANGL CUP 2011. Velký házenkářský turnaj za účasti
týmů z celé republiky. Kategorie minižáci.Sportovní hala na Rybářské ulici
• 22.5. od 15.00 do 17.00 hod. - VI. IVANČICKÉ REKORDY. Soutěže
v pojídání bramboráků, doprovodný program, prezentace činnosti SVČ
Ivančice. Ivančice, nádvoří MěÚ, vstupné dobrovolné.
• PŘIPRAVUJEME: • 27. - 28. 5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIRIÁDA.
13. ročník tradiční přehlídky volnočasových aktivit. Těšit se můžete na: tábornické
dovednosti, lanové aktivity, tvořivé aktivity, na hlavolamy, střelecký koutek,
dětský koutek, různá pódiová vystoupení. Ivančice, park Réna, vstup volný.
• 29.5. ve 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES. Čeká na vás odpoledne plné
pohádkových stanovišť, her a soutěží, diskohrátky, tvořivá dílna, jízdy na
koních, dětský koutek. Vystoupení šermířské skupiny Exulis. Ivančice, park
Réna, poplatek 40 Kč/osoba.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• do 31.5. - ŽIVOTADÁREK A MALÁ KNIHA NEJEN LESNÍ KATEDRÁLY.
Výstava obrazů Jitky Stojanové. Výstava se koná v rámci celorepublikové
kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny naší rodiny“. www.jitkastojanova.cz
• vždy v pátek 13. května, 20. května, 27. května od 10.00 do 11.30 hod.
- Vůně a dotek pro matku a dítě. KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
- 3 SETKÁNÍ s použitím aromaterapie a muzikoterapie, s prvky indických,
švédských a reflexních masáží. Poplatek 600 Kč/ 550 Kč členové. Poplatek
zahrnuje lektorné, skripta, oleje. S sebou: prostěradlo nebo velkou osušku,
náhradní plenu, mističku na oleje. Setkání vede Kateřina Pokorná (lektorka
muzikoterapie a masáží dětí a kojenců). Přihlášky jsou akceptované po uhrazení
zálohy ve výši 200 Kč u koordinátorky centra.
• TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN: - 16. 5. od 10.30 do 11.00 hod.
- MIMINKA V BAVLNCE. (po Muzikohrátkách) Povídání o látkových
plenách a jejich používání, ukázky přebalování. • 16. - 27. 5. - VÝSTAVA
LÁTKOVÝCH PLEN v prostorách Houpačky - pleny poskytla prodejna Stella
Ivančice (u autobusového nádraží). Akce je zdarma, případně za přispění na
chod centra. Hlaste se, prosím, předem.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ.
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE.
• každé úterý od 9.45 do 10.45 hod. a čtvrtek od 11.45 do 12.45 hod. pokročilí; každé úterý od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA
PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ.
• RELAXAČNÍ VEČERY - 6. 5., 3. 6. vždy od 18.00 do 20.00 hod. - TANEC
PRO RADOST. Ala Afrika a spontánní s doprovodem bubnů a živé hudby.
• 20. 5., 17. 6. vždy od 18.00 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY
• v pondělí od 10.45 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU
• v úterý od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
• ve středu - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA: od 9.30
do 10.00 hod. - nelezoucí děti, od 10.15 do 11.00 hod. - lezoucí a chodící děti.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 7.5. - MAJÁLES NA VRABČÍM HÁJKU. V rámci akce vystoupí i Domečkovské kroužky: žonglování, Free Dance Group a Let´s Dance, aerobic, čekáme na
vás v řemeslných dílničkách, kde si budete moci vyrobit dáreček ke Dni matek.
• 18.5. - CROSS PARK - branný závod tříčlenných družstev pro žáky ZŠ
v zámeckém parku.
• 28.5. od14.00 do 16.00 hod. - ART MARATON - sobotní dílna výtvarných
technik. Přijďte si vyrobit originální jarní dekoraci a odreagovat se od stresu.
Vede: Magda Novotná, cena: 40 Kč za dílničku + materiál.
Připravujeme: • 5.6. od 15.00 hod. - AKADEMIE DOMEČKU. Přehlídka
celoroční činnosti kroužků, vystoupení pro rodiče, prarodiče a známé, v Orlovně
v Rakšicích. Srdečně zveme všechny příznivce Domečku.
• 12.6. - ZAPARKUJTE S DĚTMI … LETOS NA VRABČÁKU. Tradiční
oslava Dne dětí, zábavná stanoviště pro malé i větší, přijďte s námi strávit
příjemné odpoledne do krásného prostředí Vrabčího hájku.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.5. - 19. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU Z IVANČIC DO IVANČIC.
Start a cíl je ve sportovní hale od 6.30 do 18.00 hod. Pěší trasy 6, 12, 25, 44 km.
Cyklotrasy 35 a 55 km. Vedoucí akce Hana Pokorná.
• 21.5. - ZE SV. KOPEČKU U MIKULOVA PŘES PÁLAVU DO DOLNÍCH
VĚSTONIC. Autobusový zájezd, odjezd autobusu v 7.00 hod. od Besedního
domu. Delší trasa bude 15 km, kratší trasa 5 km s prohlídkou městské
památkové rezervace v Mikulově a ve Věstonicích archeologické muzeum.
Během cesty proběhne návštěva vyhlídkové plošiny v Bratčicích. Poplatek se
platí při přihlášení:členové 70 Kč, mládež do 15 let 50 KČ, nečlenové 120 Kč.
Jídlo s sebou. Návrat kolem 18.00 hod. Přihlášky do 13.5. u vedoucího akce p.
Jiřího Eibela na tel.: 539 083 044 nebo na adrese Široká 40.
• 28.5. - NEJEN PRAHA PRČICE, TAKÉ NÁMĚŠTˇ - ČUČICE. Trasy jsou
plánované na 5, 10, 20, 25, 40 a 50 km. Účast samostatně. Odjezd z Ivančic
autobusem v 6.23 hod. do Tetčic a z Tetčic vlakem v 7.02 hod. do Náměště.
• Různé: informační schůzka na základnu „SLATIŇANY-ŽELEZNÉ
HORY“ se koná v pátek 20.5. v 18.30 hod. ve vinárně Komarov. Vezměte s sebou
obč. průkaz a zálohu 1000 Kč. Vedoucí základny Hana Šťastná a Hana Valová.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 8.5. v 15.00 hod. - DEN MATEK. Kulturní pásmo kroužků DDM a školní
družiny věnované maminkám k svátku spojené s prodejní výstavou keramiky
a šperků. Ve velkém sále DDM. Vstup volný.
• 12.5. ve 13.00 hod. - OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN. Na ZŠ Oslavany
v prostorách sportovního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
• 17.5. - OKRESNÍ SOUTĚŽ DSMC. Ve spolupráci s Besipem a ZŠ Oslavany
na dopravním hřišti na ZŠ Oslavany.
• 29.5. - DEN DĚTÍ ANEB DOBA LEDOVÁ. Zahájení před DDM ve 14.00
hodin vystoupením dětí z kroužků. Cesta do pravěku 14.15 - 16.00 hod. Cesta plná
úkolů, která končí u DDM malováním na chodník, ledovou odměnou a pravěkým
dárkem. Posezení na zahrádce s občerstvením a zábavnými atrakcemi. Vstupné:
děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
NABÍZÍME AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
• 14.05. - PRÁCE S PEDIGEM. Poplatek 600 Kč. • 21.05. - PRÁCE S KŮŽÍ.
Poplatek 400 Kč. • 25. a 26.05. - ZÁKLADNÍ PRÁCE NA PC-WORD 2007.
Poplatek 800 Kč. • 19.05. - KERAMIKA I. ČÁST – VÝROBA. Poplatek 500
Kč. • 02.06. - KERAMIKA II. ČÁST. Poplatek 500 Kč. Uzávěrka přihlášek
vždy týden před konáním semináře nebo v případě naplnění kapacity semináře.
Více informací na www.ddm-oslavany.cz nebo v kanceláři DDM Oslavany.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny
kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228.
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 15.5. - PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLU, STRÁŽNICE A OKOLÍ. Plavba
v úseku (Veselí n. M.) - Vnorovy - Strážnice přes atraktivní křížení s řekou
Moravou. Podle zájmu prohlídka skanzenu a zámku ve Strážnici, zámecký
park s amfiteátrem, historický komplex modrobílých vinných sklepů v Plžích u
Petrova (Slovácko sa súdí, Básníci a jiné). Prohlídka větrného mlýna v Kuželově,
podle zbývajícího času nenáročná turistika 10-15 km v Bílých Karpatech přes
Vojšické louky a výstup na rozhlednu Travičná. Odjezd z MK: 5.30 (hotel), 5.35
(Blondýna), návrat nejpozději ve 20.00 hod. Cena: doprava 300/280 Kč (děti do
15 a senioři nad 60 let), plavba 200 Kč, skanzen 60 Kč, zámek 50 Kč, větrný
mlýn 50 Kč, Travičná 20 Kč. Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo
e-mail: danhelova@meksmk.cz. Další informace: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel
Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny příznivce
lodní dopravy, lidové architektury a pohodové turistiky.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565,
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• každé pondělí od 13.00 do 13.45 hod. - KERAMIKA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Mgr. Marcela Hermannová, (20 Kč)
• každé pondělí od 14.00 do 15.00 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ,
Eva Jarošová, budova ZŠ (300 Kč/ pololetí).
• každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. - ANGLICKÝ JAZYK PRO DOSPĚLÉ
/ mírné pokročilí, Mgr. Helena Habánová, budova ZŠ (1.500 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 7.45 do 8.30 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA, Radka
Kudláčková, budova MŠ, (250 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 16.30 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÉ CVIČENÍČKO PRO
RODIČE S DĚTMI, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč/ rodič a dítě).
• každé úterý od 17.30 do 18.30 hod. - LEHKÁ GYMNASTIKA A
AEROBIC PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU, sokolovna (25 Kč/ dítě)
• každé úterý od 18.30 do 19.30 hod. - AEROBIC PRO MLÁDEŽ A
DOSPĚLÉ, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč, možnost předpl. 300 Kč/pol.).
• každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. - MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÝ
TULIPÁNEK, Mgr. Daniela Bednaříková, budova ZŠ, (20 Kč).
• každý čtvrtek GRAFOMOTORICKÝ KURZ pro děti předškolního věku,
Mgr. Yvona Slaninová, (250 Kč/ pololetí)
• každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. - TAE–BO, Dana Bystrianská,
sokolovna (40 Kč).
• Dále máme pro naše školní děti SPORTOVNÍ KROUŽEK (Bc. Šárka
Chaloupková), hudební kroužek: klavír, kytara, flétna (S. Čájka), kroužek
informatiky (Mgr. Dagmar Příkazská). V únoru děti ZŠ a MŠ začaly jezdit
na plavecký výcvik, v březnu a květnu pojedou do divadla.

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Regionální úzkorozchodná železnice a Muzeum průmyslových
železnic se sídlem ve Zbýšově vás zvou na

JÍZDY HISTORICKÝMI VLAKY,

které se konají na úzkorozchodné železnici mezi Zbýšovem
a Babicemi u Rosic. Jízdy se konají ve dnech 14. 5., 18. 6., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 20. 8., 24. 9. 2011 (vlaky tažené parní lokomotivou)
a 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. 2011 (vlaky tažené motorovou
lokomotivou). Více informací na www.reuz.cz a www.mpz.cz.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Sto let od založení SDH v Letkovicích

Sdružení poslavských osad pořádá 17. ročník soutěže trampských písní

TRAMPSKÁ NOTA

13. - 15. května 2011 • Sokolovna Padochov
13. 5. od 19.00 hod. - setkání u táboráku
14. 5. od 11.00 do 21.00 hod. - soutěž písní, večer slavnostní oheň,
vyhlášení výsledků, volná zábava, ...
15. 5. v 10.00 hod. - slavnostní stažení festivalové vlajky.
Hosté: HEŘMÁNEK (Dolany) a SLÁVEK JANOUŠEK
... a dalších 16 soutěžících skupin a jednotlivců.
Další informace na: http://podkova.e-metro.cz
Spolek rybářů Olbramovice si Vás dovoluje pozvat na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍKU RAŠELÁK

sobota 14. května 2011
Start závodu v 6.00 hodin, střídání místa v 9.00 hodin, ukončení
ve 12.00 hodin. Startovné dospělí: 150 Kč, děti do 15 let: 100 Kč.
Občerstvení zajištěno: pivo, limo, káva, ... tolstolobik na způsob
pana Malého, uzená cigára pana Šimka. Po skončení závodu a
vyhlášení výtězů bude slosována bohatá tombola. Bližší informace
na www.raselak.webnode.cz.

Středisko volného času Ivančice hledá

DOBROVOLNÍKY VE VĚKU 15 – 25 LET
NA OBSAZENÍ POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
NA AKCI POHÁDKOVÝ LES,

který se koná v neděli 29. května 2011 v parku Réna v Ivančicích.
Hlásit se můžete do 13. května 2011 na tel. čísle: 546 451 292,
na e-mail: ondrova@svcivancice.cz nebo na adrese: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, Ivančice ( 8.00 - 18.00 hod.)
MěKS Moravský Krumlov a Pěvecký sbor Karla Němečka
Vás srdečně zvou na

18. MORAVSKOKRUMLOVSKÉ
SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
sobota 14. května 2011 od 16.00 hodin
nádvoří zámku Moravský Krumlov (za nepříznivého počasí zámek Slovanská epopej). Účinkují: Pěvecký sbor Sluníčko při MŠ Husova,
Smíšený pěvecký sbor K. Němečka Mor. Krumlov, Smíšený pěvecký
sbor Carmina Vocum Praha, Dačický pěvecký sbor, Pěvecký sbor
Cantamus corde z Jezeřan - Maršovic. Uvádí Zdeňka Coufalová.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Vstupné: 80 Kč, senioři: 40 Kč, děti do 6 let zdarma

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

do 15. května 2011
8.00 až 15.30 hod. - pro děti se zdravotním postižením
s potížemi v oblasti komunikačních schopností a vadami řeči, se
sluchovým postižením, s poruchou autistického spektra a s autistickými rysy. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice,
Široká 42, 664 91 Ivančice. Váš občanský průkaz a rodný list dítěte
s sebou !!! Kontakt: 546 451 931, 777 572 070.

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá společně s kapelou

OLD ARCUS - ZÁBAVA

v sobotu 21. května 2011 na hřišti Sokola
Vvystoupí obsazení kapely z konce 80 let i současné složení.
Mimo jiné zazní skladby: Sirius, Jarní dívky, Náhrobní kámen,
Portrét, Ber kde ber, Severní pól, Funebráci a další.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

Obec Dobřínsko zve rodáky obce Dobřínska
a širokou veřejnost na slavnostní akci:

SVĚCENÍ PRAPORU
A ZNAKU OBCE DOBŘÍNSKO
spolu se setkáním rodáků obce, která se uskuteční
v sobotu 28. května od 14.00 hodin
v kostele sv. Prokopa v Dobřínsku a následně u kulturního domu
v Dobřínsku. Občerstvení je zajištěno, k poslechu a tanci hraje
známá dechová hudba Dubňanka z Dolních Dubňan.

KIS Oslavany připravuje poznávací zájezd

ZÁMEK RATIBOŘICE, BABIČČINO
ÚDOLÍ, ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
sobota 28. května 2011
Cena za dopravu: dospělí 320 Kč, děti do 15 let 280 Kč.
Odjezd autobusu ve 4.30 hodin z AN se zastávkami po městě.
Rezervace míst v kanceláři KIS nebo na: 604 108 641, 546 423 283.
ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

MÍSTNÍ VÝSTAVA
SUCHOHRDLY U MIROSLAVI
28. - 29. května

06.05.2011

Sbor dobrovolných hasičů v Letkovicích v roce 1931.

Dnes je samozřejmostí, že téměř
v každém městě je hasičský profesionální sbor a v některých ještě
pomáhají Sbory dobrovolných
hasičů. Nebezpečí ohně trvalo po
celá staletí. Podmínky k tomu byly
jak stvořené. Hořlavý materiál, ze
kterého byly domy a hospodářské
budovy stavěny, nedostatečná,
nebo žádná prevence a nedostatečná vybavenost pro případ požárů.
Pokud si všimneme, jak docházelo k založení Sborů dobrovolných hasičů v Ivančicích a okolí,
pak v Ivančicích byl založen sbor
v roce 1879, v Hrubšicích 1905,
v Řeznovicích 1923, v Němčicích 1925 a v Budkovicích 1929.
V Alexovicích byla zřejmě zřízena
hasičská jednotka již při zahájení
provozu textilky.
Na Letkovice jsme nezapomněli, o činnosti hasičského sboru
podáme více informací. Nebezpečí
požárů zde bylo jako v jiných
obcích, navíc zde vznikaly škody
při povodních, kterými byla obec
často postihována.
V Pamětní knize obce Ledkovice je uvedena informace, že 11.
června 1739 celá obec vyhořela.
Další velký požár je uveden v roce
1850, kdy shořelo několik domů
a hospodářských stavení. Také o
jiných požárech je zde uvedeno
dost informací.
Přeskočíme do roku 1910.
Obecní zastupitelstvo se na schůzi 9. září 1910 usneslo požádat
Zemský výbor o přidělení požární
stříkačky z ústavu pro hluchoněmé
v Ivančicích. V srpnu stejného
roku pozval starosta několik desítek občanů obce a 36 z nich se
usneslo založit v obci hasičský
sbor za předpokladu, že se podaří
z ústavu hluchoněmých získat
zdarma stříkačku. Do přípravného
výboru byli zvoleni: Josef Čech,
Josef Dvořák, Václav Bartůněk a
František Feit. Dne 30. dubna 1911
byl na ustanovující schůzi založen
Sbor dobrovolných hasičů.
Do prvního hasičského výboru
byli zvoleni: Václav Bartůněk
- předseda, Emanuel Roháček - náčelník, Josef Dvořák - pokladník,
František Sova - zbrojmistr.
Členové zakládající a v prvním
roce přistupující byli Josef Čech,
Jan Starý, Bohumír Starý, František Starý, Rudolf Knotek, Cyril
Kvasnička, Eduard Blažek, Jan
Čuda, František Kocáb, František Zedník, Jan Čech, František
Vognar, Antonín Šlapanský, Josef
Krontorád, František Čech, Josef
Coufal, Josef. Jonáš, Jan Jonáš
a Jan Bednařík.
Dvojkolová stříkačka od firmy
Hüller darovaná Zemským výborem z ústavu hluchoněmých v
Ivančicích, byla upravena firmou
R.A. Smejkal v Čechách u Prostějova na čtyřkolovou a vyzkoušena
za přítomnosti župního dozorce
Františka Kaplera. Jaká byla její

účinnost můžeme vyčíst z tehdejších záznamů. Jestliže čerpalo 16
mužů a byla-li použita jednoproudová hubice o průměru 13 mm, byl
dostřik 38 metrů. Při použití dvou
hubic o průměru 10 mm byl dostřik 30 metrů. Nemá cenu srovnávat tehdejší a současné možnosti.
Tehdy to byl pokrok v porovnáním
s dodávkou vody ve kbelících
nebo vysmolených koších. Za
výstroj a hadice zaplatil sbor
1.200 korun a na další vybavení
si z Občanské záložny vypůjčil
2.200 korun zaručených obecním
výborem. Dne 1. dubna zaplatil
sbor za obdrženou stříkačku 100
korun ústavu hluchoněmých v
Ivančicích. Od Ústředí hasičských
jednost obdržel sbor 300 K, od pojišťovny Assicurazioni Generali 30
K, od obce 200 korun.
V roce 1912 zakoupil hasičský
sbor od firmy RH Smekal 80 m
hadic a výstroj pro 2 muže, prodal
obci darovaný kočár za 40 K, ze
zemských prostředků dostal 100
korun. Na dluh 2.200 K v záložně
splatil sbor 600 korun.
Dne 5. září 1912 zadal sbor
stavbu hasičské zbrojnice na místě
dosavadní kolny staviteli Fr. Kaplerovi z Ivančic. A o měsíc později
bylo projednáno zavedení elektrického proudu do hasičské zbrojnice
a jedna žárovka zdarma. Slavnost
svěcení stříkačky a zbrojnice se
konala v neděli 24. září, ale velice
utrpěla celodenním deštěm, takže
vynesla pouze 20,61 korun zisku.
Kmotrami byly Františka Bartůňková a Marie Roháčková.
Po válce bylo nutné doplnit vybavení sboru, a proto v říjnu 1919
povolilo obec. zastupitelstvo 1.000
korun hasičskému sboru.
V září 1921 postaven na návsi
pomník padlých ve svět. válce,
a to z dobrovolných příspěvků.
Místní SDH přispěl částkou 865
Kč. Odhalení pomníku bylo odloženo pro náhlou mobilizaci na 18.
6. 1922. V této době byly do sboru
přijaty k samaritské službě Jana
a Anastázie Čechovy, Kristýna
Dubská, Antonie Bezectná a Marie
Krontorádová.
Je nutné připomenout i další

činnost hasičského sboru. Bylo
to např. zajištění hasičských hodů
v roce 1925 a v dalších letech.
V roce 1929 zahájil sbor také divadelní činnost. První představení za
vedení Václava Bednaříka a Cyrila
Kvasničky sehrál sbor 20. ledna za
neobyčejné účasti obecenstva.
V roce 1936 byl na oslavu 25.
trvání zdejšího hasičského sboru
konán v Letkovicích 15. srpna
župní hasičský zájezd. Župní vzdělávatel A. Kleckner z Trboušan
vzdal zvláštní poctu zakládajícím
členům, kteří seděli u čestného stolu u pomníku padlých a promluvil
o hasičské myšlence a o brannosti k
četnému obecenstvu a 170 hasičům
v uniformách.
V roce 1938 koupil SDH od
firmy Jar. Chotěbor motorovou
stříkačku za 24.000 Kč. Jmenované firmě zaplatil 10.000 Kč a
dal starou stříkačku v hodnotě
4.000 Kč na protiúčet. Zbývajících
10.000 Kč si vypůjčil u Občanské
záložny v Ivančicích.

ze a 6 členských schůzí, cvičení
většinou se stříkačkou. V průběhu
žní vykonával povinné žňové hlídky a pak obstarával každodenní
noční stráže. V dalším průběhu
války zajišťoval sbor valné hromady, členské schůze, zúčastnil se
obvodové valné hromady v Ivančicích a při této příležitosti zvítězil
v soutěži s motorovou stříkačkou.
Poplachové cvičení bylo za asistence četníků. Zúčastnil se hašení
požárů v obci i mimo, např. při
lesním požáru na Bouchalu.
Po osvobození v roce 1945 se
po čtyřech letech konala valná
hromada SDH. Ve volbách byl
zvolen starostou Krontorád Josef,
Dvořák Josef místostarostou,
náčelníkem Rybníček František,
pokladníkem Čech Ignác, je zde
uvedeno ještě dalších cca 15 jmen
do různých funkcí. Byl odsouhlasen záměr zakoupení nového
hasičského auta. Z plesu byl zisk
6 103 Kč, hodnota sbírky po obci
byla 4 444 Kč, z vázaných vkladů

Cvičení SDH v Letkovicích v roce 1932.

Dne 21. srpna 1938 byla stříkačka při hasičské slavnosti vysvěcena
oslavanským farářem K. Fabiánkem. Kmotrami při svěcení byly
pí. Marie Markusová, choť vrchního strážmistra v. v. a pí. Marie
Dvořáčková, choť rolníka. Každá
věnovala sboru částku 2.000 Kč.
Při slavnosti, které se také zúčastnily okolní hasičské sbory, promluvil p. farář, starosta župy 56.
okresu ivančického Alois Kleckner, starosta obce p. J. Doležal,
náčelník sboru Václav Bednařík a
vzdělávatel sboru Josef Kysela. Po
slavnosti byly předvedeny ukázky
z Civilní protivzdušné obrany,
které řídil p. František Veselý
z Ivančic s místním velitelem
Františkem. Machem. Následující
požární cvičení bylo přerušeno
bouřkou a silným deštěm.
Dne 15. ledna 1939 byly vykonány volby s tříletou platností.
Zvoleni byli: Čech Josef - starosta,
Krontorád Josef - místostarosta,
Rybníček František - náčelník,
Dvořák František - pokladník,
a dalších cca 12 členů bylo pověřeno různými funkcemi.
Hasičský sbor konal v roce 1940
valnou hromadu, 3 výborové schů-

z archivu p. Marie Bisové

bylo uvolněno 5 000 Kč.
Na Bílou sobotu v roce 1946
vytroubil Josef Dvořák mírovou
vzpomínku a při oslavě 1. výročí
osvobození zapálil vatru na Hlinku. Sbor se v tomto roce zúčastnil
13x veřejného vystoupení, mimo
jiné i v Javůrku při odhalení pamětní desky gen. Lužovi.
V roce 1947 bylo hasičské auto
v ceně 76.000 Kčs zaplaceno a zásluhou Františka Koláře opraveno
a upraveno. Sbor složil 16.000
Kčs, úprava byla v hodnotě 35.000
Kčs, zbytek 25.000 Kč byl uvolněn
z vázaných fondů.
O svátku sv. Floriána, patrona
hasičů, vykonával sbor každoročně od svého vzniku vycházku
na mši do kostela v Oslavanech.
Tato vycházka byla v roce 1947
naposled, po únoru 1948 bylo nemyslitelné, aby si sbor připomínal
církevního patrona.
Během roku se SDH Letkovice
zúčastnil slavností na Hlíně, v Moravských Bránicích, na Kratochvíle a v Němčicích.
Dne 26. prosince 1947 byla
valná hromada (v Pamětní knize
je uvedeno asi 25 jmen a rozdělení funkcí). Starostou byl zvolen
Prudil Jan, náčelníkem Rybníček
František. Činnost sboru po tomto roce si mnozí ještě pamatují.
Poslední informace o sboru jsou
z roku 1996, kdy byl materiál předán buď SDH v Němčicích, nebo
hasičské jednotce v Ivančicích a
činnost SDH v Letkovicích definitivně skončila.
V článku je použit název Ledkovice, který platil do 28. 4. 1924. Od
tohoto dne byla obec přejmenována na Letkovice.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Pamětní kniha
obce Ledkovice – SOkA Rajhrad,
fond 38 1A

Bývalá hasičská zbrojnice v Letkovicích.
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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 na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Jawa 350/638, r.v. 1991, černá
barva, najeto 11000 km, dobrý stav,
cena 9.000 Kč. Tel.: 608 523 302.
•• vozík za VARI nebo TERU ANV
350 větší. Volejte po 19. hod. Tel.:
605 705 297.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• Prodám zahrádku v Ivančicích,
lokalita Volvy. Zděná chatka s udírnou
a verandou. Možnost vytápění, WC,
kůlna, posezení na pěkném místě u
vody. Cena dohodou. Tel.: 775 059 504.
•• byt 3+1, v os. vlastnictví na novém
sídlišti v Ivančicích, 7. posch (krásný
výhled do údolí řeky Oslavy). Výtah,
balkon, nově zateplené štíty i střecha,
74 m2, plovoucí podlahy, dřevěné
obložení, pův. jádro i okna. Cena
1,55 mil. (cena k jednání). RK prosím
nevolat! Tel.: 603 426 286.
•• RD 5+1 v MK, garáž, zahrada. Více
informací na tel.: 777 582 899.
•• byt 2+kk v OV v Oslavanech,
4.patro, vlastni plyn. kotel, klidné
prostředi, byt je situovaný na jih.
Volat po 14 hod. na tel. 737 571 172.
•• DB 3+1 v M. Krumlově na Sídlišti.
Po rekonstrukci. Tel.: 777 070 753

•• byt 3+1 v OV v centru Ivančic,
3.p třípodlažního cihl. domu na
ul. Josefa Vávry. K bytu 74,54 m2
náleží lodžie 3,22 m2 a sklepní kóje
5,70 m2. Koupelna s hydromasážním
boxem a WC jsou zvlášť. Byt je po
celkové rekonstrukci, plast. okna,
plov. podlahy, v kuchyni podl. topení.
Vlastní kotelna. Velký uzavřený dvůr,
vhodný pro děti, pískoviště, houpačky.
Podíl na pozemku je v ceně bytu.
NÍZKÉ měsíční náklady.Cena bytu
je: 1,790.000 Kč. Při rychlém jednání
dohoda možná! Tel.: 777 762 526.
•• RD s dvěmi bytovými jednotkami
v Miroslavi. Zahrada, dvůr, sklepy,
hospodář. budovy. Tel.: 733 288 869.
•• garáž v Lesonicích. Tel.:
733 552 437.
•• garáž u Lacrumu v MK, cena
dohodou. Tel.: 608 469 660.
nabízím podnájem/pronájem
•• byt 1+1 v Ivančicích na starém
sídlišti, po částečné rekonstrukci,
kompletně vybavený, cena 4.000 Kč
+ inkaso. Tel.: 737 169 081.
•• jednopokojový byt na novém sídlišti v Ivančicích. Tel.: 605 705 297.
hledám podnájem/pronájem
•• bytu 1+1 v M Krumlově. Levně.
Tel.: 731 840 725.
•• kdo prodá nebo pronajme zahradu
v Ivančicích? Tel.: 728 319 263.
vyměním
•• jednopokojový byt v Oslavanech
za jednopokojový byt v Ivančicích.
Tel.: 724 950 726.

Hotel Ryšavý Vémyslice zve širokou veřejnost na:

CHŘESTOVÉ DNY

od 13. května 2011 • Čerstvý chřest je k dostání po celý rok,
nicméně ten nejlepší a nejchutnější chřest je pouze v sezóně, tedy
od poloviny dubna do konce června.
20. a 21. května 2011 - 17. Slavnosti chřestu v Ivančicích
• Na slavnostech v degustační zóně bude šéfkuchař Hotelu Ryšavý
pro Vás připravovat originální jídla z chřestu. Srdečně Vás zveme.
Hotel Epopej v Moravském Krumlově vás srdečně zve na:

ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
FORMOU RAUTU

pátek 20.5. od 17.00 hodin
Těšit se můžete na minimálně 20 druhů řízečků
a čokoládovou fontánu s ovocným špízem. Menu 260 Kč
REZERVACE NA TEL. : 515 321 317

»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.

»STAVBA - ZAHRADA

prodám
•• střešní okno Velux – dřevěné
55 x 78 cm, a větrací střešní tašky
Brněnka Engoba červená – 19 ks.
Tel.: 723 224 165.
•• použité pálené cihly. Přenechám za
odvoz. Tel.: 724 690 219.
•• tvárnice domácí výroby, 44 x 34 x
21,5, cca 650 kusů, 10 Kč za kus. Tel.:
775 953 227.

» SPORT - VOLNÝ ČAS

prodám
•• horské kolo Olpran Patriot ve
velmi dobrém stavu, cena 3.500 Kč.
Tel.: 731 111 960.

» RŮZNÉ

•• Hledám spolunájemníka, který by
se se mnou dělil o nájem a inkaso
ve dvoupokojovém bytě v Oslavanech. Spěchá. Tel.: 731 111 949.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• svářečku s kabely. Cena dohodou.
Tel.: 603 938 541.
•• krmítkovou vnadící směs, 2 kg
- 78 Kč. Tel.: 605 948 913.

» ZVÍŘATA

prodám
•• prase - půlky 42 Kč/kg čisté váhy.
(Po domluvě i rozbourané. Tel.:
737 778 268.

» SEZNÁMENÍ

•• Petr, štíhlé postavy, snad i pohledný,
hledá hodnou, sympatickou dívku,
která chybí láska a trvalý vztah. SMS
723 555 924.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• hlídání dětí, praní, vaření, atd. Tel.:
728 536 443.

nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledáme lidi (nejlépe s vlastním
ŽL) pro kompletaci dřevěných hraček
formou domácí práce, volná místnost
výhodou. Jedná se o přivýdělek na 20
až 40 hodin měsíčně. Kontakt email:
slepovani@seznam.cz
•• Nabízíme perspektivní povolání
všem, kteří chtějí budovat svou
vlastní firmu. Nabízíme nadprůměrné ohodnocení, možné i jako
přivýdělek. Ochota se vzdělávat
podmínkou. Bez vstupní investice.
Pavel Procházka, tel.: 724 680 736,
prochazkakrumlov@gmail.com.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 7.5. v 19.00
ne 8.5. v 19.00

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédsko - dánský krimi thriller

so 14.5. v 19.00
ne 15.5. v 19.00

CIZINEC
Thriller Francie/Itálie

so 21.5. v 19.00
ne 22.5. v 19.00

VARIETÉ
Americký hudební film

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 8.5. ve 20.00

ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR

st 11.5. ve 20.00

NICKYHO RODINA
Drama ČR

ne 15.5. v 18.00
a ve 20.00

ODCHÁZENÍ
Drama ČR

SLAVNOSTI CHŘESTU V KINĚ
pá 20.5. v 15.00
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Vtipná animovaná pohádka

pá 20.5. v 18.00

•• Hledáme brigádníka do skladu.
Macko nábytek Moravský Krumlov.
Tel.: 737 411 808.

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU - Rodinný film

pá 20.5. ve 20.00

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Příběh nejen o gastronomii

» SLUŽBY

so 21.5. ve 14.00

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Vtipná animovaná pohádka

so 21.5. v 17.00

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU - Rodinný film

so 21.5. ve 20.00

DOBRÝ ROČNÍK
Film o víně a úctě k přírodě

(komerční inzerce)

•• Úplně nová půjčka - peníze okamžitě na ruku. Bez poplatků, měsíční splátky - MD, OSVČ, důchodci.
Info na tel.: 605 324 100.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Cestovní agentura Sachstour,
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807.
Prodej zájezdů do celého světa.
DO 31. 5. SLEVA 20 % nebo DÍTĚ
ZDARMA na Egypt a Tunisko.
Prodej vstupenek Ticketportal.
•• Půjčka od 5.000 Kč. Bez poplatku
předem, bez volání na drahé linky.
Moravský Krumlov, Ivančice a okolí.
Tel.: 608 282 608.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Sídlo: Zahradní 292, M. Krumlov.

KIS Oslavany pořádá v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností.

ONDŘEJ HAVELKA
A MELODY MAKERS

22. 5. v 16.00 hod. - Dělnický dům Oslavany
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 180 Kč.
Během programu vystoupí ZUŠ Oslavany.
Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 7.5. v 18.00

CIZINEC
Thriller Francie/Itálie

ne 8.5. v 18.00

FIMFÁRUM: DO TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO
Film ČR - pohádky

so 14.5. v 18.00

LONDÝNSKÝ GANGSTER
Krimi romantický film USA a VB

ne 15.5. v 18.00

NEVINNOST
Drama ČR

so 21.5. v 18.00

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Komedie USA

ne 22.5. v 18.00

RANGO
Komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 8.5. v 17.00

GNOMEO A JULIE
Anim. komedie USA, dabing

st 11.5. v 19.00

SPRÁVCI OSUDU
Romantický thriller USA

ne 15.5. ve 20.00

FIGHTER
Sportovní drama USA

st 18.5. v 19.00

SVĚTOVÁ INVAZE
Akční sci-fi USA

ne 22.5. v 19.00

VŘÍSKOT 4
Horor USA

Rybářský spolek Medlice vás zve na

3. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH
ZÁVODŮ V MEDLICÍCH
14. května - začátek rybolovu v 7.00 hodin
na rybníku „Spodňák“. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.
Není třeba rybářský lístek, občerstvení a posezení zajištěno.
Více na: www.rybnik-medlice.webnode.cz
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve na koncert
v rámci HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ, kde vystoupí

LAĎA KERNDL

A ŽÁCI ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV
čtvrtek 12. května 2011 v 19.00 hodin - ORLOVNA RAKŠICE
Vstupné: 190 Kč, předprodej zajišťuje IC - tel.: 515 321 064.

NOVĚ OD ZÁŘÍ 2011 V RC MĚSÍČNÍ HOUPAČKA v Ivančicích

VĚDOMÁ PŘÍPRAVA
NA POROD A MATEŘSTVÍ

předporodní kurzy pod odborným vedením porodní asistentky
Sledujte náš program.
Už v květnu a červnu se můžete těšit na setkání s porodní
asistentkou a dulou, srdečně vás tedy zveme na tyto programy:
16.-22.5.
Světový týden respektu k porodu
16.5. - 15-17 h. Poradna porodní asistentky Zuzany Veselé
20.5. - 17-18:30 h. Beseda s promítáním filmu „Porodní plán“
7.6. - 17-19 h.
Homeopatie u porodu (s dulou Petrou Sušickou)
15.6. - 17-19 h. Těhotenstvím v pohodě
(s por. asistentkou Zuzkou Veselou)

SPK Petrovice všechny zve na divadelní představení
hry Járy Cimrmana v podání místních ochotníků

ŠVESTKA

sobota 7. a sobota 14. května v 19.30 hodin
a neděle 22. května v 18.00 hodin
Kulturní dům Petrovice - vstupné dobrovolné.
Hrají: Jiří Záviška, Tomáš Vespalec, Ivoš Hladík, Jan Schovanec,
František Machara, Vlastislav Solař, Jiří Prustoměrský, Pavel Hladík.
ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na:

MÁJOVÝ VEČÍREK
S KAPELOU CCA BAND

14. května od 20.00 hodin
Chovatelský klub Moravské Bránice
Ty největší hity od let šedesátých až po současnost.
www.ccaband.cz • www.zocschmoravskebranice.eu

BAMBIRIÁDA

krajská přehlídka volnočasových aktivit
pátek 27.5. 9.00 – 18.00 • slavnostní zahájení v 10.00 hodin
a sobota 28.5. 9.00 – 18.00 • Ivančice, park Réna
záštita: Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JM kraje
a MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Ivančic
Program: • Lanové aktivity • Hlavolamy • Výuka tanců • Praktické
ukázky tábornických dovedností • Střelby z luku, praku, vzduchovky
• Pódiová vystoupení • Orientálně taneční divadlo • Dětský pěvecký
soubor • Divadelní představení • Dětský koutek • Jízdy na koních •
Tvořivé dílny • Soutěže • Deskové hry • Taneční koberec • Sportovní
turnaje • prezentace SDH Němčice, Policie ČR, ZZS JMK, Armády ČR.

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
so 7.5. ve 20.30

SUCKER PUNCH
Akční fantasy USA

pá 13.5. ve 20.30

NA VLÁSKU
Anim. komedie USA, dabing

so 14.5. ve 20.30

CIZINEC
Thriller Francie/Itálie

pá 20.5. ve 20.30

OBŘAD
Thriller USA

so 21.5. ve 20.30

ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR

VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE
za podpory Vinařského fondu Vás srdečně zve na

30. VÝSTAVU VÍN

která proběhne v sále restaurace U Matesa
7. 5. 2011 od 13.00 do 20.00 hodin.
K příjemné zábavě zahraje CM Neoveská, bufet zajištěn.
V ceně vstupného 100/150 Kč je zahrnutý katalog a volná
konzumace vzorků. Od 20.30 hod bude probíhat taneční zábava.

Divadelní spolek „Kača na špagátě“ z Nových Bránic
sehraje v místní sokolovně komedii

PODAŘENÉ PANSTVO

7. května ve 20.00 hodin. Přijďte se s námi pobavit.
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MERCEDES PŘED AUDI
Jarní cena Masarykova okruhu již tradičně zahajuje mezinárodní
mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích. Na
uvedeném podniku se podepsala termínová kolize se závody středoevropské zóny na Hungaroringu, Nicméně i tak bylo k vidění mnoho
zajímavých soubojů..

V sobotním sprintu na deset okruhů si v divizi 4 nejlépe vedl Tomáš
Kostka /Mercedes Benz/, který zvítězil před Michalem Matějovským,
jenž poprvé naostro startoval s vozem AUDI A4 DTM. Třetí místo
si vybojoval Jakub Kubas /Saleen S7R/. Nedělní závod skončil ve
stejném pořadí. Sobotní vytrvalostní dvouhodinovka se jela bez vozů
DTM. Z vítězství se radovala posádka Kubas-Fried /Saleen S7R/ , kteří
ujeli 56 okruhů. Na druhém místě skončili Malchárek a Vorba s Ferrari. Třetí pozice patří dvojici Kusín, Chlad na voze BMW M3. V divizi
3 si v prvním závodě nejlépe vedl Jan Skála před Tomášem Chabrem.
Bronzovou příčku obsadil Giulio Glorioso z Itálie. Ve druhém závodě
zvítězil Chabr před Skálou. Třetí místo opět bral Gloriolo. /text: Ctibor
Adam, foto: Květoslav ADAM
Spokojený Michal Matějovský/

Radek Koblížek a Filip Dvořák dovezli zlato !!!
Ve dnech 20. - 24. dubna se do
Prahy sjely nejlepší výběry hokejových týmů ročníku ´97 z Evropy i zámoří, aby zde porovnaly
síly se stejně starými hochy. A
jelikož oficiální reprezentace
pod hlavičkou svazů je až od
16 let a tento turnaj svoji kvalitou a obsazením nemá ve světě
obdoby, je právem označován za
neoficiální mistrovství světa 14
letých mladíků. Tentokrát ho po
loňské Rize hostila Praha.
Naši republiku reprezentoval
výběr s názvem Czech Selects
´97, do něhož se přes náročné nominační síto probojovali i Radek
Koblížek z Ivančic, který již třetím
rokem obléká dres HC Kometa
Group Brno, a Filip Dvořák z Vémyslic, který zažil v Kometě premiérovou sezónu. Oba jmenování
s Kometou také letos na Mistrovství České republiky v Pardubicích
vybojovali hezké 4. místo
Turnaje se zúčastnily týmy
s věhlasnými jmény – CSKA
Moskva,
Avantgard
Omsk,
Kanaďané z Ontaria i dalekého
Calgary, švédské i finské výběry
a selecty z mnoha dalších zemí.
V základní skupině si naši
chlapci vedli výborně a kromě
prvního zápasu se silným East
Coast Select z Ontaria, který
vyhráli až na nájezdy 5:4, si po-

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
PŮJČUJEME:
» zaměstnancům » důchodcům
» ženám na MD » podnikatelům a OSVČ
» na zástavu nemovitosti
Jana Špiříková, tel.: 605 071 652, 608 869 518, www.pujckajana.cz
kancelář: Palackého náměstí 10, 664 91 IVANČICE
Zprostředkovatel pracuje pro Profi Credit Czech, a. s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření
smlouvy o revolving. úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolving. úvěru.

06.05.2011

E
EJT
VOL DNES!
TĚ
JEŠ

stupně poradili s Kanaďany Pro
Hockey West 6:1, Calgary Nationals 7:2, dále zdolali velmi silné
Rusáky AK Barks Kazaň 5:3
a Avantgart Omsk 1:0 (gól padl 9
sekund před koncem).
Z 1. místa ve skupině jsme tedy
postupovali do pavouku a čtvrtfinále, kde prohra znamená v turnaji konec. Zde jsme bojovali
s týmem Quebec East postupujícím z 8. místa v základní skupině.
Soupeř nás zaskočil skvělou hrou,
v úvodu jsme sice skórovali, ale
houževnatí Kanaďané nejen že
vyrovnali, ale v přesilovce šli do
vedení. Czech Selects, uvědomující si závažnost situace, zpřesnil
hru, postupně nejprve zkorigoval
a zvrátil stav na konečných 5:2.
V boji o medaile jsme se střetli
opět s nejlepším soupeřem na
turnaji - AK Barks Kazaň (RUS).
Byl to neskutečný zápas s obřím
nasazením obou týmů. Špičkové
výkony podtržené nesmírnou
touhou po vítězství. Viděli jsme
elitní partii. Rusové si nechtěli
připustit prohru, přesto inkasovali
a Češi se pomalu usadili na jejich
polovině. Avšak Kazaň disponuje
hotovými hráči, kterým v jejich
herním pojetí nelze absolutně
nic vytknout. Naši hoši si však
vedli skvěle. Toto bylo předčasné
finále a my jsme tušili, že když
přejdeme přes Rusy, není lepší
tým a zvedneme pohár.
Tři góly jsme soupeři dali
v oslabení, což je psychicky
nadlouho položilo. Avšak obrovská síla soupeře se ukázala
4 minuty před koncem, kdy ze
stavu 4:1 dokázali během minuty
zkorigovat na 4:3 a pro nás začaly
krušné chvíle. Kazaň navíc v našem oslabení využila možnosti
hrát powerplay, my jsme však
chytrou hrou získali puk a gólem

do prázdné korunovali obrovský
úspěch Českého výběru. Velmi
dojemná scéna nastala, když
po konečném hvizdu vynikající
brankář Kazaně neudržel svoje
city a rozbrečel se, což se u nás
často nevidí a dokazuje, že tito
mladíci obětují hokeji naprosto
všechno. Jejich hra zde byla určitě opravdovou lahůdkou.

Nakonec jsme se do prázdné brány
přece jen trefili a v tomto turnaji
došli až do vítězného cíle.
Máme zlatý placky a není pochyb o tom, že toto neoficiální
mistrovství světa vyhrála skvělá
parta z České republiky- Czech
Selects ´97, kterou z našeho regionu zastupovali 2 nadějní mladíci: Radek Koblížek z Ivančic a

Finále Czech Selects ´97 - Finland Selects´97 7:2. Seveřané se
snažili, ale my jsme jejich ataky
eliminovali typickou českou chytrostí již v zárodku a dovedli skóre
do stavu 6:1, poté byl spuštěn
hrubý čas (americké pravidlo v ml.
hokeji - vedeš o 5 a více, čas se
nezastavuje). Finové snížili a hráli
ještě humorné powerplay, což spíše
připomínalo dovednostní soutěže.

Filip Dvořák z Vémyslic.
Více informací o turnaji na
www.koblahokej.estranky.cz
Chtěli bychom také na tomto
místě velmi poděkovat vedení
Základní školy T. G. Masaryka v
Ivančicích a zejména řediteli p.
Otmaru Němcovi za pochopení při
častém uvolňování Radka Koblížka - žáka této školy, na tréninky,
zápasy a turnaje. Děkujeme.

IZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan
•
•
•
•
•

izolace plochých střech
zateplení střech
izolace spodních staveb
radon, ropné produkty
izolace proti vlhkosti
a tlakové vodě
• balkony, terasy, jímky

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

ZRCADLO - mediální partner

Redakce čtrnác�deníku ZRCADLO
oznamuje, že od 1. května 2011

RUŠÍ VŠECHNY
„PEVNÉ“ TELEFONNÍ
A FAXOVÉ LINKY.
Mobilní telefony
zůstávají beze změn.
Pro vaše podněty, názory a vzkazy
můžete použít redakční mobil
číslo: 602 782 272, nebo e-mail:
noviny@zrcadlo.info.
Adresa redakce:
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39,
Moravský Krumlov

