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EXEKUCE?

Dluhy? Finanční tíseň?
Řešte svoji situaci
ještě dnes!

volejte: 724 680 736

Nezávislý regionální čtrnáctideník
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17. června 2011

„
„Byla to pořádná šlupka

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.

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.

/Moravský Krumlov/ Nález
letecké pumy z druhé světové
války při výkopových pracích
na náměstí TGM byl příčinou
nevídaných policejních manévrů v Moravském Krumlově.
Krátce po desáté dopolední
byla přivolána policie a hasiči
k doposud nevybuchlé munici
v těsné blízkosti internátu a
školní jídelny. Během dvaceti
minut bylo náměstí uzavřeno,
uzavřeny obchody a evakuovány domy na náměstí.
Ihned byl povolán policejní
pyrotechnik, který dorazil
těsně před polednem. Po obhlídce a zajištění pumy bylo
rozhodnuto, že bude převezena do lomu na Leskouně
a tam odpálena.
Odhadem stokilová bomba
byla svržena společně s dalšími při leteckém útoku v květnu
1945. Konstrukce pumy, výbušný systém a její relativně
zachovalý stav umožňoval
okamžitý převoz. Proto byla k
údivu přihlížejících naložena
do policejního vozu a odvezena k likvidaci.
Odjezdem kolony policejních a hasičských aut do les-

kounského kamenolomu byla
ukončena blokáda náměstí a
život místních se pomalu vracel do svých kolejí.
Příprava odpalu letecké bomby si vyžádala téměř hodinu.
„Byli jsme upozorněni, že dojde
k odpalu a že nemáme vycházet
ven. Pak houkli a bouchlo to.

Byla to pořádná šlupka,“ uvedl
ředitel jedné místní firmy.
Nález bomby především
pamětníky a historiky nijak nepřekvapil. Naopak. Z výpovědí
a dobových fotografií po bombardování se nález nevybuchlých leteckých bomb dal očekávat. S obavami sledují další
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

práce při skrývce desítek tun
hlíny, které musí být odvezeny
v rámci rekonstrukce průtahu
městem. Průzkum staveniště
detektory kovů by podle odborníků vzhledem k poměrně husté
inženýrské síti moc nevyřešil.
Stavební práce pokračují dál,
i když s větší opatrností. /mape/

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Oslavany
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664800
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Oslavany
volejte zdarma:
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telefon:800
546101
425 150
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mobil:
608
505
mobil: 608 505 529
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e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Slovo úvodem
To nám ty okurky pěkně začínají
Nadchází nám pomalu léto. Jahody a třešně zrají a sládnou na jazyku.
Okurky se začínají pozvolna rozpínat. Zanedlouho začne jejich sezóna
spojená s létem, dovolenými a sladkým nicneděláním. Doba obávaná
všemi redaktory a hlavně šéfredaktory na celém širém světě. V toto
období se obyčejně nic moc neděje. Nachytaná televizní star, která
se sluní „nahoře bez“, dnes nikoho nerozhodí. Ovšem letos, navzdory
le�té tradici, nám okurková sezóna začíná pěkně vřít. Spor mezi naší
drahou vládou a jejími milovanými občany (odboráři jsou také občané
této země) pomaličku a jistě vygradoval do formy stávky. Pro odboráře
krajní forma toho, jak dát jasně najevo mocným, že se jim něco nelíbí.
Pro mocné ekonomický zločin, který způsobí mnohamilionové ztráty.
Co to vlastně ta stávka je? Podívejme se do chytré encyklopedie:
„Stávka je forma protestu spočívající v hromadném dočasném odmítnu�
vykonávání práce v jednom nebo více podnicích ze strany zaměstnanců.
Účelem stávky je splnění určitých požadavků, většinou mzdových, technických nebo poli�ckých. Divoká stávka je označení spontánní stávky samotných pracujících bez formální iniciace odborů. Stávky se někdy užívá
jako forma nátlaku na vládu s cílem změnit její poli�cký směr. Výjimečně
může stávka podkopat pozici některé poli�cké strany. Významným příkladem je stávka v gdaňských loděnicích pod vedením Lecha Wałęsy, vlivem
které došlo k pádu komunis�ckého režimu v Polsku.“ A co na to dějiny?
Poprvé stávkovali již staří Egypťané. Konkrétně dělníci, stavějící pyramidy. Faraonovi úředníci jim zapomněli vypla�t mzdu, a tak se drze ozvali
a přestali pracovat. K rozumu je přivedla, jak jinak, armáda.
A tak se stávky a jejich potlačování táhlo jako červená nit dějinami.
Nejznámější v našem kraji je událost, která se stala koncem roku 1920
v Oslavanech, známá také jako prosincová stávka. Dodnes ji připomíná
název místního náměs�. Začala také velmi nenápadně. V oslavanské
elektrárně chtěli, v rámci poválečné krize, samozřejmě, snižovat platy
a zaměstnancům se to nelíbilo. Konec známe všichni. Dnes se stal ze
stávky legální prostředek poli�ckého boje posvěcený Ústavou ČR. Je to
humánnější než si střílet z lodiček a následně likvidovat každého, kdo
se světonázorem vládnoucí kliky nesouhlasí, jak to bylo v naších krajích
v dobách nedávno minulých neblahým zvykem.
Jedním z největších hříchů, kterých se můžou demokra�cky zvolení
poli�ci dopus�t, je donu�t občany, aby šli za svá práva bojovat do ulic.
Nedávno jsem sledoval film „Jan Žižka“ natočený Otakarem Vávrou.
Páni radní, dosazení králem, nazývali povýšeně lid lůzou, kterou je
třeba rozehnat dráby. Tento názor měli pouze do doby, kdy za nimi ona
„lůza“, vedená hejtmanem Žižkou, přišla na radnici. Srdečná výměna
názorů skončila �m, že páni radní byli vyhozeni na čerstvý vzduch.
Oknem. Pravda, naštěs� už nemáme XV. stole�, poli�ka se nám zkul�vovala a místo defenestrací požíváme bulvární noviny, pomluvy a jiné
pokrokové prostředky, jak zničit poli�ckého pro�vníka. Jedno ovšem
zůstalo společné feudalismu, kapitalismu i socialismu. Povýšená nafoukanost mocných na straně jedné a zoufalá snaha uhájit si své právo
na slušný život na straně druhé.
Velmi nerad hledám k současné situaci historické paraely, ale zde se přímo nabízí. Nezbývá než doufat, že se píše rok 2011, a ne 1917 nebo 1419.
Snad už jsme za ta léta pobrali trošku rozumu. Nebo ne?
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ • VÝMĚNA AUTOSKEL

PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

VÝPRODEJ LETNÍCH PNEU
PNEU BARUM BRILANTIS 2
155 / 70 R13 75T
165 / 70 R13 79T
165 / 65 R14 79T
185 / 55 R15 82H
195 / 70 R15C Vanis 104/102R
PNEU MATADOR
165 / 70 R13 83T XL
185 / 65 R15 88T
195 / 65 R15 91T
PNEU SEMPERIT
205 /55 R16 91V
PNEU UNIROYAL
195 / 65 R15 91H
195 / 50 R15 82H
195 / 70 R15C Rainmax 2

690,760,840,1.250,1.550,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

820,- Kč
1.050,- Kč
1.090,- Kč
1.600,- Kč
1.300,- Kč
1.300,- Kč
1.750,- Kč

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

Do školky může více dětí

/Moravský Krumlov/ Od minulého pátku mají všichni milovníci
hypermarketových nákupů k dispozici další prodejní stánek v podobě
nově otevřené provozovny Penny marketu. Na Znojemské ulici naproti jatkám v Moravském Krumlově byla totiž za velké pozornosti
nedočkavé veřejnosti otevřena jejich prodejna. Zájem o avizované
zaváděcí ceny banánů byl natolik velký, že způsobil kolaps v dopravě
na parkovišti, benzínové pumpě i celé Znojemské ulici. Po několika
dnech humbuk upadl a vše se postupně vrátilo do normálu. Zda budou
v normálu i tržby okolních prodejen potravin, zeleniny, masa a pečiva,
ukáže čas. Máme tržní hospodářství a majitelé malých a tradičních
prodejen musí sami najít způsob, jak si udržet své zákazníky. /mape/

/Ivančice/ Zoufalou situaci v oblasti nedostatečné kapacity mateřského školství se snaží řešit školky nejen ve velkých Ivančicích, ale i
v okolních městských částech. MŠ v Ivančicích - Řeznovicích požádala Radu města Ivančic o výjimku v počtu dětí na třídu. Rada města se
rozhodla na svém zasedání žádosti vyhovět. Kapacita třídy řeznovické
mateřské školy byla zvýšena na celkových 16 míst.
Petr Sláma

Změnili dodavatele plynu

/Oslavany/ Změna je život. Toto heslo neplatí jen pro lidi, ale jak je
vidno i pro města. Ví to i oslavanští radní. Na svém zasedání schválili
výpověď stávajícímu dodavateli Jihomoravské plynárenské, a. s., a
rozhodli se uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu s Pražskou plynárenskou, a.s. Zároveň udělili novému
dodavateli plnou moc pro změnu dodavatele.
Petr Sláma

Kontrolní výbor zvolen
/Ivančice/ Město má konečně svůj kontrolní výbor, který je povinna
zřídit ze zákona každá obec. Zastupitelé se shodli na pěti členech, přičemž tři členové kontrolního výboru byli jmenování z řad opozice. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen MVDr. Luboš Šlapanský, který
předložil nominaci na jmenování dalších dvou členů kontrolního výboru
z řad opozice. Zbývající členy nominovala ČSSD a KSČM. Kontrolní
výbor bude pro volební období 2010 - 2014 fungovat v následujícím
složení: Předseda MVDr. Luboš Šlapanský, členové : Ing. Antonín
Moravec, Ing. Roman Sládek, Julie Jánová a František Tylč. Petr Sláma

Smlouvy o poskytnutí dotací
/Ivančice/ Veřejné zastupitelstvo schválilo smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města. Finanční prostředky byly vyčleněny zastupitelstvem již na 1. zasedání. Schváleno bylo 143.000 Kč pro Házenkářský
klub Ivančice na úhradu nákladů spojených s činností klubu a reprezentací města v roce 2011. Částka ve výši 56.000 Kč z celkové částky
je poskytnuta jako výpomoc při pořádání turnajů pro mládež: „Vangl
cup 2011“. Pro FC Ivančice na úhradu nákladů spojených s provozem
a údržbou areálu na Malovansku, zabezpečením správcovských a úklidových prací a s činností v roce 2011 byla schválena částka 472 000 Kč.
A jako poslední byla schválena dotace ve výši 150.000 Kč pro HZS
Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s opravou odvětrávání garáží na Tesařově náměstí.
Ke smlouvě pro FC Ivančice starosta MUDr. Vojtěch Adam uvedl,
že částka je oproti minulému projednávání snížena o 50 tis. Kč. V této
výši poskytla rada města překlenovací dotaci FC. Uvedl, že z rezervy zastupitelstva by následně měla být částka 50 tis. převedena zpět
do rezervy rady rozpočtovým opatřením. Ing. Antonín Moravec požádal o doplnění usnesení u smlouvy s FC Ivančice o přesnou citaci
předmětu smlouvy a to: „na úhradu nákladů spojených se sportovní
činností příjemce dotace zaměřenou na mládež“.
Petr Sláma

Ivančická v novém kabátě
za téměř třicet milionů

/Moravský Krumlov/ Po šesti měsících byla ukončena významná
investiční akce pod názvem „Zlepšení energetických vlastností ZŠ
Ivančická Moravský Krumlov“. Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR. Slavnostní
ukončení stavby se uskutečnilo ve čtvrtek 16. června.
Městu Moravský Krumlov jako zřizovateli základní školy na ul.
Ivančická se podařilo získat dotaci na realizaci projektu z prostředků
Fondu soudržnosti Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla
zahájena 22. 10. 2010, předání dokončeného díla se uskutečnilo dne
29. 4. 2011. Celkové náklady byly vyčísleny na 27,7 milionů korun.
Příspěvek z Fondu soudržnosti činí 16,8 milionů a Státní fond životního prostředí ČR poskytl milion korun. Město se na tomto projektu
podílelo finančními prostředky ve výši 9,9 milionů korun.
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé se rozhodli přezkoumat hospodaBěhem stavebních prací dodavatelská firma Hrušecká stavební
ření města. Rada města schválila na svém zasedání smlouvu o přezkou- spol. s r.o. provedla tepelnou izolaci fasády celého objektu školy,
mání hospodaření města Oslavany za rok 2011 s brněnskou společností došlo k výměně oken a dveří, bylo provedeno zateplení stropu suteBOHEMIA AUDIT, s. r. o. Tato firma se od roku 1995 specializuje rénu u pavilonu A, zateplení střechy u pavilonů A až F a opraveno
na auditorskou činnost a výkon daňového poradenství. Petr Sláma obvodové uzemňovací vedení. Realizace tohoto projektu zcela jistě
přispěje k výraznému snížení spotřeby energií v
provozu rozlehlého pavilonového objektu školy.
Tato nákladová položka v posledních třech letech
dosahovala v průměru téměř padesát procent
ročních provozních výdajů školy.
„Přesto, že akce probíhala během školního
MASEK, KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ
roku, díky vzájemné spolupráci a vstřícnosti mezi
A DĚTSKÝCH SVATEBNÍCH OBLEČKŮ
dodavatelem stavby, městem a školou se podařilo
stavební práce zajistit tak, že omezování školní výMIROSLAVSKÉ
uky bylo zcela minimalizováno. Jsem rád, že akce
na ulici Dvořákova 639
proběhla bez vážnějších problémů a rovněž nedošlo
KNÍNICE 43
k žádným škodám a úrazům,“ zhodnotil Tomáš
(vjezd za areálem stavebnin)
tel.: 731 237 097
Třetina, starosta města. /z TZ Ing. Marie Brückové/
Moravský Krumlov,

Audit hospodaření radnice

NOVĚ OTEVŘENO

Restaurace
Králův Dvůr
Jan Halada, tel.: 606 706 193

restaurace 60 osob, zahrádka 60 osob,
dětský koutek, parkování

OSLAVY NAROZENIN,
SVATBY, VEČÍRKY,
DENNÍ MENU
(po dohodě možný rozvoz)

PRODEJ LÁTEK
A PŮJČOVNA

515 334 518
515 334 587

OTEVÍRACÍ
DOBA
pondělí, středa
16.30 - 19.00
pátek 14.30 - 19.00
sobota 8.00 - 11.00

Každé pondělí je v prodejně švadlena!

www.pujc-kostym.webnode.cz

OSLAVANY

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

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

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

seřizovače
CNC strojů

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Penny market v Krumlově
byl slavnostně otevřen

ZPRÁVY Z RADNIC

DŘEVO

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

17.06.2011

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

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

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

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

17.06.2011
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Bílá letní noc v Dobřínsku letos pro Kapku naděje
V sobotu 30. července se uskuteční v Dobřínsku na fotbalovém
hřišti již čtvrtý ročník Bílé letní
noci a i letos se bude jednat o
charitativní koncert, protože celý
výtěžek bude věnován známému
nadačnímu fondu Kapka naděje.
Požádali jsme hlavní organizátory Petra a Karla Kameníka, aby
nám celou akci více přiblížili.
„Letošní bílá noc bude opět
charitativní akce, stejně jako loni,
kdy jsme přímo na místě předali
šek na částku 57.700 Kč Patriku
Heroutovi, který je po vážné
dopravní nehodě připoután na in-

validní vozík. Pro letošní ročník
jsme se spojili s nadačním fondem Kapka naděje a celý výtěžek
bude věnován právě tomuto fondu, který za něj zakoupí potřebné
vybavení na oddělení dětské
onkologie ve FN Brno Bohunice.
Přímo na místě bude pak předán
šek zástupcům Kapky naděje. My
doufáme, že částka bude co nejvyšší, a k tomu vlastně přispěje i
každý návštěvník, který příjde na
tuto akci a zaplatí vstupné.“
Co na letošním ročníku návštěvníkům nabídnete?
„Oproti minulému ročníku

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.

Bufet u slovanské bohyně
Blíží se léto a s ním doba dovolených. Někdo rád širé dálavy se slanou příchutí moře, druhý zase rád poznává kraje vezdejší na kole nebo
pěšky. Vysočina a zejména okolí Žďáru nad Sázavou je pro choutky
tuzemské turistiky jednou z nejlepších destinací. A kde se zastavit, když
vám při tom toulání začne kručet žaludek? Dovolím si doporučit jistý
bufet u centrálního náměstí Žďáru. Jmenuje se Vesna, stejně jako slovanská bohyně mládí, života, mladé nespoutané lásky a jara. Pokud hledáte solidní restauraci s diskrétní obsluhou a tlumeným osvětlením, nechoďte sem. Ovšem v případě, že vám nevadí méně klasický moravský
bufet s širokým výběrem, rychlou obsluhou a se spoustou spokojených
strávníků, neváhejte. Je to jeden z mála podniků, kde se, v rozporu s vysokou kvalitou jídla, drží poměrně nízké ceny. Majitelé vsadili spíše na
kvantitu a kupodivu i v dnešní době jim tato obchodní taktika vychází.
V době obědů zde není téměř k hnutí. Je zde široký výběr teplé i studené
kuchyně, zejména vynikajících polévek a cukrovinek. Precizní organizaci práce by tomuto bufetu mohla závidět nejedna zahraniční firma.
Věřte, nevěřte, dlouho ve frontě stát nebudete. Stejně rychle se uvolňují
i místa k sezení. Perfektně načasovaný a promazaný stroj. Za mírný
obolus se zde dokonale nacpe i strávník mého kalibru. A můj tajný tip?
Řízek s bramborovým salátem nebo výborný guláš.
Petr Sláma

§ Advokátní poradna
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 jsem se zeptat na jednu věc: máme s manželem
hypotéku na rodinný dům na 20 let, kdy ručíme tímto domem. Splácíme pravidelně, ale bohužel já mám více půjček a tyto jsem nemohla
splácet. Exekutoři chtějí nyní náš dům dražit. Mohou k tomu přistoupit, když dům splácíme a vlastně není ještě náš? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že rodinný dům je Váš s manželem, tzn.
máte ho ve svém vlastnictví, hypotéka je zajištěna pro financující banku či jinou společnost pouze zástavním právem na Vaší nemovitosti.
Toto zástavní právo však nijak neomezuje nakládání s Vaší nemovitostí
a neznamená to, že nemovitost je banky, která poskytla hypotéku.
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh,
který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě je
možné pro věřitele dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.
Zástavní právo je tedy pouze zajištění.
Pokud však je dům zajištěn v exekučním řízení pro jiné dluhy, je
možné tento dům dražit. Zástavní věřitel, který Vám poskytl hypotéku,
je veden většinou na prvním místě, tzn. přednostně se bude vyplácet
toto zástavní právo na nemovitosti a poté dále ostatní dluhy dle svého
pořadí. Banka či jiná společnost poskytující hypotéku má tyto případy
upraveny ve svých obchodních podmínkách, kdy v případě dražby domu
či exekucí na domě může požadovat např. okamžité splacení hypotéky.
To však závisí na obchodních podmínkách jednotlivých bank.

došlo k přeměně z místní taneční
zábavy na hudební minifestival a
tomu také odpovídají účinkující.
Letos za námi přijede skupina
Argema, Petr Bende & band, zpěvačka Debbi s kapelou, Olga Lounová s kapelou, Robbie Williams
revival Brno a skupina Sillage.“
Takže návštěvníci se mají
opravdu na co těšit. Řeknete
nám ještě něco málo k organizačním věcem?
„Celá akce se uskuteční poslední sobotu v červenci 30. 7.
na fotbalovém hřišti v Dobřínsku,
začátek je od 16.00, areál bude
zpřístupněn od 14.00. Doporučuje
všem si koupit lístky v předprodeji za cenu 170 Kč, protože jenom
tyto lístky budou slosovatelné
o hodně zajímavé a hodnotné
ceny. Vstupné na místě je 240

Kč. Děti do 130 cm v doprovodu
rodiču mají vstup za 100 Kč.
Veškeré informace, např. kde
sehnat lístky, se dozvíte na plakátech, nebo na Facebooku po
zadání Bílá letní noc.“
Šla by celá tato akce uspořádat bez sponzorů?
„To určitě ne. Nepodařilo by se
to bez partnerů a lidí, kteří celou
akci finančně podpořili, a také
mediálních partnerů, k nimž samozřejmě již tradičně patří i Zrcadlo.
Za to všem patří velký dík.“
A co byste řekli závěrem?
„Určitě chceme všechny co
nejsrdečněji pozvat, ať se poslední sobotu v červenci přijdou
pobavit a zároveň tím přispět na
dobrou věc. Těšíme se na Vás a
samozřejmě Vás čekáme v bílé
barvě.“
/abé/

Kino s novým zvukem
/Oslavany/ Oslavanské kino
je nově ozvučeno novou technologií Dolby Stereo SROV. Takto
je označen analogový zvukový
systém pro profesionální použití,
který pomocí matice zakóduje 4
vstupní nezávislé kanály tak, aby
bylo možno zaznamenat výsledný
signál na standardní dvoustopé
nosiče, a před reprodukcí ze dvou
přenesených kanálů opět dekódu-

je ony 4 kanály. Dolby Stereo SR,
které je použito pro ozvučení kina
v Oslavanech, označuje novější
systém, který na rozdíl od předešlého používá novější zařízení
pro potlačení rušivého šumu.
Aby se široká veřejnost mohla
seznámit s novým a vysoce kvalitním ozvučením kina, rozhodla
rada města zorganizovat bezplatné promítání.
Petr Sláma

Letošní téma? Design
/Ivančice/ Letošní výtvarné
téma žáků výtvarného oboru
ZÚŠ Alfonse Muchy Ivančice?
Design. Tento původně anglický
význam byl odvozen z latinského de-signare (označit, vyznačit).
Postupem času se mu také dostalo
významu navrhnout či návrh.
Od II. poloviny XX. století se
začal klást větší důraz na vzhled
výrobků a reklamu a rozšířil se
do mnoha jazyků včetně češtiny.
Stal se synonymem pro výtvarné
návrhy užitkových předmětů.
Toto téma také zvolila pro
školní rok 2010 - 2011 učitelka
výtvarného oboru zdejší školy
Libuše Smutná pro výuku svých
žáků. V tomto duchu se nesla i
závěrečná vernisáž uspořádaná
dne 3. června před muzeem Alfonse Muchy a Vladimíra Menší-

ka na Palackého náměstí.
Akce byla tradičně zahájena
krátkým předtančením tanečního
oboru ZUŠ Alfonse Muchy, pod
vedením učitele Petra Zenkla. Následovaly projevy ředitelky školy
Mgr. Dagmar Fialové a samotné
iniciátorky a dobré duše letošní
vernisáže, paní učitelky Libuše
Smutné. Krátce zhodnotily školní
rok a výkony dětí. Zároveň se
rozloučily s letošními absolventy
ZUŠ. Poté pozvaly všechny přítomné do prostor muzea, kde byla
vystavena výtvarná díla žáků.
O tom, že skvělá česká škola
průmyslového designu, kterou
proslavili naši výtvarníci v 60.
letech minulého století, nevymře,
se můžete sami přesvědčit až do
26. června v muzeu A. Muchy a V.
Menšíka v Ivančicích Petr Sláma

/Dalešice/ Setkání historických
vozidel se uskutečnilo 11. června
v areálu pivovaru v Dalešicích.
Zúčastnilo se jej cca 200 posádek
majitelů historických motocyklů
a automobilů. K vidění bylo také
dobové oblečení a plavky, které
se náramně hodily k plánovanému
koupání na Hartvíkovické pláži.
Před naplánovaným odjezdem
ve 13 hodin na pláž proběhlo
vyhlašování různých kategorií.

Následoval hromadný přesun
na Hartvíkovickou pláž, kde se
uskutečnily různé soutěže. Po
ukončení akce nastal přesun vozidel zpět do pivovaru v Dalešicích.
Následoval společný večírek zúčastněných posádek, na kterém
mimo živé hudby a možného
tance bylo k vidění i koupání
v kádi studené vody po vzoru
filmu Postřižiny, který se natáčel
v těchto prostorách.
/abé/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Na dukovanské elektrárně zahájila 6. června své působení mise
OSART. Proto nejprve o tom, co se vlastně bude v Dukovanech dít.
Náš stát stejně jako ostatní státy, na jejichž území se provozují jaderné elektrárny, objednává u Mezinárodní agentury pro mírové využití
jaderné energie (MAAE) kontroly svých elektráren. Perioda kontrol
je přibližně deset let. V předem stanoveném termínu přijede skupina
odborníků a důkladně prověří jednotlivé oblasti řízení a provozování
elektrárny. Každá elektrárna má jinou instrumentaci, a proto komisaři
nesledují vlastní zařízení, ale kvalitu a organizaci údržby, provádění
oprav, stav provozních předpisů, personální otázky jako kvalitu náboru, výcvik a podnikovou kulturu a další a další oblasti. Všichni komisaři jsou dlouholetými pracovníky jaderných elektráren po celém světě.
A výsledkem jejich 2 - 3 týdenního pobytu na elektrárně je závěrečná
zpráva, která obsahuje výhrady k používaným metodám provozování,
upozornění na možná rizika, ale i tzv. „dobrou praxi“, což jsou pracovní postupy, které je možno doporučit i jiným elektrárnám. Po dvou letech pak přijíždí menší skupina expertů, která prověří reakci elektrárny
na zjištěné nedostatky a doporučení.
Mise OSART tedy přichází do Dukovan proto, aby přispěla k řádnému, bezpečnému a bezchybnému provozu elektrárny. Pro OBK je to
pozitivní zjištění a všichni komisaři si se zájmem prostudují výsledky
šetření mise. Nepochybuji o tom, že tyto výsledky budou podnětem a
inspirací pro další práci komisařů.
Závěrem se chci pochlubit tím, že existence Občanské bezpečnostní
komise byla ve zprávě minulé mise uvedena jako „dobrá praxe“.
14. června 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Freestyle contest 6

/Ivančice/ V sobotu 28. května proběhl jíž 6. ročník freestyle závodů
a rockového festivalu Freestyle contest 6 pod záštitou města Ivančic na
místním fotbalovém stadionu. I přes nepříznivé počasí, které nás doprovázelo po celý den, byla účast hojná. Bohužel se neuskutečnily jak
závody českých jezdců ve freestyle BMX a MTB kol, tak doprovodný
program Team Petra Kuchaře. Během dne jsme si mohli poslechnout
známé rockové zpěváky i kapely jako legendární Olympic, českou
Tinu Tuner Věru Špinarovou a Petra Koláře. Dále také kapely: Doga,
Škwor, Divokej Bill a mnoho dalších. K večeru déšť ustal a Mirek
Lisý předvedl svou MOTOSHOW, která diváky velmi zaujala. Vyvrcholením doprovodného programu byl velkolepý ohňostroj. Doufáme,
že příští rok se sejdeme při lepším počasí a opět s dobrou náladou.

Sešlo se na 200 seniorů

/Petrovice/ Na neděli 29. května pozvali petrovičtí zastupitelé
všechny seniory z okolních obcí ke společnému setkání. Do kulturního
domu přišli jak místní, tak i z Dobelic, Kadova, Lesonic, Vémyslic a
letos nově i z Rybníků. Celkem nás bylo bezmála dvěstě! Krátce po
15. hodině vystoupily děti z MŠ Petrovice a v krátkém programu - recitovaly, zpívaly i tančily. K dobré pohodě přispěla i dechová kapela
Petrovanka, která vyhrávala téměř do 19.00 hodin. Během odpoledne
předvedly svůj taneček místní ženy a jsme velmi rádi, že některé byly
právě z řad „seniorek“. Za své vystoupení právem sklidily potlesk. Čas
však neúprosně utíkal a v podvečerních hodinách se všichni rozjížděli
do svých domovů. A my doufáme, že z Petrovic odjížděli s dobrou náladou a hezkými vzpomínkami na setkání se svými kamarády, spolužáky, spolupracovníky či známými. Příští rok se uvidíme zase - tentokrát
v Rybníkách.
Irena Závišková, starostka obce Petrovice

klíč 2011
Dalešice: 200 veteránů Miroslavský
/Miroslav/ Odpoledne v neděli 12. června zaplnily stovky přátel
dobré dechovky amfiteátr letního kina. Publiku se představily dechové
soubory Polanka, slovenská Zahorienka a Dubňanka. Následovalo slosování vstupenek. Výherce potěšila hudební CD, publikace „Průvodce
živou přírodou Miroslavska“ a dárková balení vín. Největší radost měl
šťastný výherce hlavní ceny, uzeného selete, které věnovalo Agrodružstvo Miroslav. Odpolední program uzavřel host festivalu, populární
jihočeští Babouci. Celým odpolednem vtipně prováděl moderátor
Pavel Jech. Akci podpořily firmy: Skupina ČEZ, Stavební a obchodní
firma Miloš Ryšavý, Poštovní spořitelna a Allrisk Brno. Mediální podpora - Český rozhlas Brno, Rádio Blaník, Znojemské noviny Rovnost
a čtrnáctideník Zrcadlo. Ceny do tomboly věnovaly Agrodružstvo
Miroslav, Český rozhlas Brno a město Miroslav.
/abé/

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.
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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
• červen - VÝSTAVA - KRESBY Lenky Drahozalové. MěÚ MK - 1. p.
• do 14.8. - VÝSTAVA - Registrační pokladny „PLATÍM !!!“ Galerie Knížecí
dům MK, otevřeno: po - pá + ne.
• 25.6. v 9.30 hod. - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, večerní TANEČNÍ ZÁBAVA - Arcus. Orlovna Rakšice.
• 25.6. v 15.00 hod. - KONCERT „MORAVIA CONCENTINO“. Farní
kostel M. Krumlov. Vystoupí: PS Karla Němečka a PS Towarzystwo spiewu
„HALKA“ z Polska. Vstupné 50 Kč.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 26.6. - STŘÍPKY A MOSTY. Výstava fotografií česko - slovinské
společnosti, chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 26.6. - DESIGN - Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy Ivančice.
Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž 3. 6. v 17.00 hodin.
• 18.6. - AFRICKÝ VEČER. V 17.30 hodin - Bubnování pro každého
- bubínek s sebou, na místě možnost zapůjčení djembe. Vstup zdarma.
Od 20.00 hodin - TUBABU - africké rytmy v podání špičkové brněnské
bubenické skupiny. Vstupné: 60 Kč. Nádvoří radnice, za deště vestibul.
• 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.
• 2.7. od 19.00 do 23.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. K tanci a poslechu hraje
cimbálovka DONAVA. Vstupné: 50 Kč. Nádvoří radnice.
• 9.7. od 19.00 do 23.00 hod. - COUNTRY VEČER. K tanci a poslechu hraje
country skupina GRÝN z Oslavan. Vstupné: 50 Kč. Nádvoří radnice.
• Připravujeme: • 30.- 31.7. - IVANČICKÁ POUŤ. Zábavný program na nádvoří radnice, pouťové trhy a atrakce na Palackého náměstí. SOBOTA: 13.00
METROPOLICE - funkrocková kapela, 15.00 ROCK STRING - rocková kapela, 17.00 BEZKOFEINU - rocková kapela, 19.00 GRAVIT - MUSIC BRNO
- country kapela. NEDĚLE: 13.00 MUŽÁCI - mužský pěvecký sbor z Pohořelic
a okolí 15.00 ZLAŤANKA - dechová hudba.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 17. a 19.6. - Velký turnaj „RISHADA CON“ ve hře MAGIC: THE GATHERING v Kulturním domě Miroslav. Info na: mtg.miroslav.biz
• 18.6. - ZUMBA PÁRTY na hřišti národní házené u katolického kostela.
• 21.6. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 26.6. v 9.00 hod. - BOŽÍ TĚLO. Slavnostní mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši půjde procesí kolem polních oltářů do kostela.
• 27.6. - 3.7. - ŠKOLA (nejen) ROCKU, pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav
a OS MAREK, pro muzikanty od 13 let. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 29.6. - ROCKOVÝ KONCERT pro základní školu v KD v Miroslavi.
• 30.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY devátých ročníků Základní
školy Miroslav na radnici.
• Připravujeme: 9.7. - 2. SLET ULTRALAHKÝCH LETADEL na letišti AirCon Miroslav. Očekává se slet řady letadel z celé ČR. Diváci jsou srdečně zváni,
z bezpečnostních důvodů však bude vstup na plochu k letadlům uzavřen.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 18.6. od 13.00 hod. - DEN ŽONGLOVÁNÍ S U.J.S. Soutěž v žonglování v
různých disciplínách a dvou věkových kategoriích. V KD Cristal. Pořádá Středisko volného času Rosice.
• 18.6. v 9.30 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. Výstava voříšků a pejsků bez PP.
Program: výstava, umisťovací výstava pejsků z útulků, soutěže, tombola. V areálu
kynologického klubu za zimním stadionem. Pořádá Kynologický klub Rosice.
• 18.6. ve 20.30 hod. - TALENT SHOW. Účinkují: Mighty Shake Zastávka,
Veronika Stýblová, Neopercussio, Ultimate Juggling Squad. V KD Cristal.
Vstupné dospělí 200 Kč, studenti 130 Kč. Pořádá Mighty Shake Zastávka.
• 19.6. - POUŤOVÁ MERENDA NA STARÉM PIVOVÁRU. Dopoledne
můžete navštívit na zahradě krámky řemeslníků a tvořivců všelikých, vyskákat
se dosytosti na trampolíně, případně si nechat pomalovat obličej. V odpoledním
programu bude hrát kapela Tremolo a v 15.00 se můžete těšit na divadelní představení Baron Prášil. Budeme dbát o vaše klidné spočinutí, pitný režim i buňky
chuťové. V případě špatného počasí se akce koná v omezeném měřítku.
• 1. 7. - 31. 8. - VÝSTAVA HRNČÍRNA. Městská knihovna Výstava keramiky
Petra Jurníčka. Vždy v otvírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 2.7. - X-TRIATLON NA KOUPALIŠTI. Amatérská akce pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie. Podmínkou účasti je cyklistická helma a horské kolo
v dobrém technickém stavu. Závodníci se zúčastní na vlastní zodpovědnost. Akce
se koná za každého počasí. Tratě: 0,5 km plavání - 20 km MTB - 5 km kros. Program: 9.00 - 9.30 prezence, 9.45 rozprava, 10.00 ostrý start, 14.00 předpokládané
slavnostní vyhlášení vítězů. Přihlášky na: dokoupil.b@seznam.cz nebo SMS na
tel.: 607 215 883 - nutno uvést jméno a ročník. Startovné 100 Kč vč. občerstvení.
• 8.7. ve 20.00 hod. - Loutkový horor NOSFERATU. Máte svůj život pevně
ve vašich rukách? Co je realita? Co je výplod naší fantazie? Mezinárodní loutkový horor divadla Toy Machine z Prahy. Vstupné 50,-/60 Kč. Začátek ve 20.00
hod. na Starém pivováru. Předprodej v KIC Rosice. Hrají Mariana Večeríková a
Tomáš Běhal, scénografie Karolína Ráčková, hudba Markéta Dvořáková. Představení vzniklo za finanční podpory nadace Život umělce. Pořádá OS DSEK.

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
• 18.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence 5.00 až 6.00 hodin. Losování
sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky dopředu emailem
vit.aldorf@post.cz nebo tel. 603 89 20 68 v předprodeji nebo případně na místě
v době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen !!! Předprodej
místenek: 17. 6. od 15 do 20 hodin u DDM. Bohatá rybářská tombola.
• 19.6. - DEN HUDBY. Koncerty v 15.00 hodin v prostorách zámecké kaple a
v 16.30 hodin v zámeckém parku. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 23.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,
tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 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!
• 18.6. - 19.6. - VANGL CUP - HOLKY. Velký házenkářský turnaj za účasti
týmů z celé republiky. Kategorie minižačky. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Přijďte povzbudit naše hráčky.
• 30.6. od 8.30 do 11.00 hod. - HURÁ, UŽ JE KONEC! Rozloučení se školním rokem, hry a soutěže pro děti. Ti, co donesou ukázat své vysvědčení, dostanou lízátko, každou půlhodinu losování odměn. Nádvoří MěÚ.

20. 06. - 03. 07. 2011

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 18.6. - KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I S KOLEM. Pěší trasy 9, 23, 40
a 50 km, cyklo 33 a 61 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. a z Brna v 8.16
hod. Příjezd do Doubravníku v 9.03 hod. Vedoucí akce Milan Blaha.
• 28.6. Vycházka - JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY. Odjezd z Ivančic autobusem
č. 447 na Zastávku v 6.01 hod. Chůze 15 km. Vede p. Hana Šťastná.
• 2.7. - TŘEBÍČSKO, Z VLČATÍNA ÚDOLÍM BALINKY DO VEL.
MEZIŘÍČÍ. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod., přestup Střelice, Studenec
8.55 hod., Vlčatín 9.25 hod. Pěší trasa cca 20 km. Zpět z Vel. Meziříčí vlakem
v 16.10 hod., je možno přestoupit v Zastávce u Brna na autobus linka 153 v
18.18 hod. odjezd a 18.53 hod. příjezd do Ivančic. Vede Milan Blaha.
• Různé: Iinformační schůzka pro účastníky základny „Vysoké Tatry“ se
koná v pátek 17.6. v 18.30 hod. ve vinárně Komarov.

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
• každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. - TAE–BO, Dana Bystrianská,
sokolovna (40 Kč). Ostatní kroužky a aktivity po letních prázdninách.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 19.06. od 14.00 do 17.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Výuka na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany pro veřejnost. S sebou dopravní
prostředek, helmu, pití. Poplatek 10 Kč.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 30.6. - 2.7. - HURÁ NA PRÁZDNINY - PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Vydáme se na výlet za skřítky, v pátek na velký výlet lodí na hrad Veveří, spousta her a zábavy, spíme ve spacáku na Domečku, nudit se nebudete… Poplatek:
450 Kč, přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři na Domečku,
nástup: 30. června v 16.00 hodin.
• 7. - 8.7. - každý den od 9. do 16. hodin - TANEČNĚ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Dva dny pestrých táborových aktivit, dopolední taneční
bloky, odpolední výtvarné a sportovní aktivity. poplatek: 140 Kč.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově si vás dovoluje pozvat
na jednodenní turisticko-poznávací zájezd
• 18.6. - PŘÍRODNÍ PARK HOHE WAND A BAD VÖSLAU. Odjezd z
Krumlova: 6.30 (Blondýna), 6.35 (náměstí), návrat nejpozději ve 22.00
hodin. Cena: doprava 290 Kč / 260Kč (děti 15- a senioři 60+), 2 € vstupné do
parku, 6 € koupání (po 16. hodině). Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064,
nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. Další informace: Tel. 721 763 489 (Ing.
Pavel Roháček) nebo na www.turistimk.estranky.cz. Podmínkou účasti na
zájezdu je uzavřené cestovní pojištění!
• 25. 6. - SPLAVOVÁNÍ DUNAJE NA RAFTECH - obsazeno.

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.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 21.6. od 10.00 do 11.30 hod. - RADOSTNÝ TANEC A ZDRAVÉ ZPÍVÁNÍ
PRO MAMINKY S DĚTMI. Setkáním provází: Katka Pokorná (lektorka
tance, muzikoterapie a babymasáží). Poplatek: 60 Kč / 50 Kč členky.
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 - 3. 6. od 18.00 do 20.00 hod. - TANEC PRO
RADOST. • 17. 6. 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.

Občanské sdružení ALMA

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 5. - 7. srpna - DJEMBE MARATHON aneb víkend nejen africké hudby
a tance v podání špičkových formací z celé republiky. Po celý víkend ethnotržiště, jamování na djembe, workshopy afrického tance a hry na djembe, pro děti
výtvarné dílničky, soutěže a dárky. Zajištěno občerstevní a stanování. Bubínky
s sebou! Festival se koná ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově. Vstupenky na hudební produkci v síti Ticketportal a v redakci Zrcadla, Růžová
39, Moravský Krumlov - 100 Kč/den, 170 Kč/oba dny, na místě130 Kč/den,
200 Kč/oba dny. Více informací na: www.djembe.alma.cz. Festival finančně
podpořila Nadace ŽIVOT UMĚLCE.
• 2. - 4. září - KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
aneb realistická kresba s Mgr. Alenou Andrysovou. Kurz je vhodný pro
všechny, kteří chtějí na sobě pracovat. Více o lektorce a metodě se dozvíte
na www.umim-kreslit.cz. Třídenní víkendový kurz se koná v Moravském
Krumlově v hotelu Epopej. Cena je 2.800 Kč; děti, studenti, důchodci a maminky
na mateřské dovolené 2.100 Kč. Závazné přihlášky na tel. č.: 602 782 280 nebo
na e-mail: obchod@alma.cz

Český střelecký svaz - Sportovně střelecký klub Miroslav
pořádá na veřejné sportovní střelnici SSK Miroslav ve Štěpánově

4. ROČNÍK VEŘEJNÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE

ve střelbě z dlouhých samonabíjecích zbraní - 3 x 20 na 100 metrů
otevřenými mířidly.
Neděle 19. června 2011 od 9.00 hodin.

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 2. července 2011
Zájemci se mohou nahlásit u paní Zdeňky Slámové, Rešice č. 40,
tel.: 723 753 251, a paní Anny Husákové, Rešice č. 59, tel: 732 621 783.
Odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin, z Mašůvek odjezd po ukončení
mše svaté, asi ve 22.00 hodin (přesný odjezd bude upřesněn).
Autobus pro poutníky je zdarma, pěší poutníci vychází z Rešic
v 7 hodin. Další poutníci se mohou připojit po telefonické domluvě
(v Tavíkovicích v 9.30 až 10.00 hodin).
Obecní úřad Tavíkovice společně s výborem pro mládež a kulturu
pořádá v neděli 19. 6. 2011 v zámeckém parku

4. TAVÍKOVICKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

ANEB ZAZPÍVEJ A ZATANCUJ SI S NÁMI.
V tomto ročníku Vám zahrají: Mistříňanka, Polanka, Venkovanka,
Horané. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 100 Kč. V rámci festivalu
vystoupí Mažoretky a Rouchováček z Rouchovan. Festivalem bude
provázet Hanka Štěpánová. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Folk & Country festival pod Templštýnem

TEMPLÁŘSKÝ ŠTÍT

18. června od 16.00 hodin - vstupné 150 Kč
vystoupí: Paleček a Janík, Piknik, D.N.A., Maranta, Wegett,
H - Kvartet, Bonni Expres, taneční skupina z Březníku.

TJ JAMOLICE pořádá XIII. ročník velkého nohejbalového turnaje
neregistrovaných družstev

JAMOLICE CUP 2011

o putovní pohár starostky obce
25. - 26. června 2011
v areálu letního tábora „Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy
V sobotu večer v areálu diskotéka. Po celou dobu turnaje zajištěno
bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Základní škola Vémyslice Vás zve dne 24. června 2011

NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Program: 15.00 - 17.00 hodin - Prohlídka školy (Školní kavárna),
18.00 - 19.00 hodin - Akadamie (Sokolovna - vystoupení žáků školy),
od 19.00 hodin hraje k tanci a poslechu country kapela ŠERO.
Posezení na školním dvoře. Bohaté občerstvení.

Občanské sdružení ALMA pořádá kurz Mgr. Aleny Andrysové

KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
ANEB REALISTICKÁ KRESBA

Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat.
Více o lektorce a metodě se dozvíte na: www.umim-kreslit.cz
Třídenní víkendový kurz se koná od 2. do 4. září 2011
v Moravském Krumlově, v hotelu Epopej na náměstí T. G. M.
Cena kurzu je 2.800 Kč; děti, studenti, důchodci a maminky
na mateřské dovolené platí 2.100 Kč.
Závazné přihlášky a informace na tel. č.: 602 782 280
nebo na e-mailu: obchod@alma.cz

Je těžké býti kantorem?
Jak řídit dětský kolektiv, zaujmout malé neposedy a udržet jejich
pozornost. To vše si mohli vyzkoušet žáci deváté třídy Základní školy
Vladimíra Menšíka v Ivančicích dne 3. června 2011.
Pedagogové ZŠ uspořádali projektový den nazvaný „Děti dětem“
v parku Na Réně. Žáci deváté třídy měli za úkol vyhledat podle předem připraveného programu deset vhodných stanovišť, řádně je nachystat a zvládnout nápor svých mladších kamarádů. Připravena byla
řada soutěží, při kterých se měly menší děti zabavit. Děti měly plnit
na stanovištích různé úkoly. Poznávaly obrázky nebo cedulky, lovily
rybičky, házely míčky do terče nebo absolvovaly opičí dráhu s přelézáním, podlézáním a skákáním. Po splnění všech úkolů si mohly
zařádit na parketu. Mezitím přišli do parku i žáci z druhého stupně,
kteří trávili část dopoledne s třídními učiteli různorodými aktivitami
při soutěži „ Znáte svoje město“. Start soutěže byl u školy. Tam byla
také připravena výstava fotografií „Ivančice včera a dnes“. Starší žáci
si v praxi vyzkoušeli to, co se naučili teoreticky v hodinách zeměpisu
a dějepisu. Dostali mapu, na které byla vyznačena trasa soutěže a
podle které se měli orientovat. Odhadovali počet bran do města, stavěli pravé středověké hradby, odkrývali tematické obrázky, skládali
znak města, sestavovali hebrejský nápis na synagoze a také hledali
Ivančice na starých mapách ze XVI. a XVII. století.
Pedagogové ze ZŠ Vladimíra Menšíka, v čele s ředitelkou školy
Mgr. Lenkou Okurkovou, připravili dětem krásné a podnětné odpoledne. Skloubit a společně zabavit I. a II. stupeň základní školy, děti
různého věku a zájmů, to vyžaduje nejen dobrý nápad, ale i tvrdou
práci a spoustu trpělivosti při jeho realizaci. Svěřit menší děti žákům
devátých tříd, pod nenápadným pedagogickým dozorem, byla dobrá
myšlenka. Vždyť tam, kde panuje kamarádství, ohleduplnost a odpovědnost dětí za druhé, nemá šikana místo. Ale to tito skvělí kantoři
zajisté vědí nejlépe sami.
Petr Sláma

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SOKOLSKÉ HNUTÍ V M. KRUMLOVĚ
DO ROKU 1948 (1930 - 1948)
Rok 1930 je pro dějiny moravskokrumlovské jednoty zásadní, protože se začalo s přestavbou spolkového domu - Sokolovny. Na troskách
stávajícího kinosálu byla postavena nová budova, v jejímž přízemí
vzniklo kino a divadelní podium, v prvním poschodí byla postavena
tělocvična, v areálu bylo i pohostinství. Předběžný rozpočet byl odhadován na 470 000 Kč, celkově se částka vyšplhala na 580 000 Kč. Na
tuto sumu byly složitě sehnány půjčky např. od Královopolské spořitelny v obnose 285 000 Kč, od Občanské záložny aj. Chybějící obnos
v sumě asi 50 000 Kč byl postupně splácen ze zisků z akcí.
Navíc v roce 1932 vznikl Spolek střádalů při TJ Sokol a podpůrcům
byly pravidelně rozdávány dluhopisy. Nově adaptovaná budova byla
slavnostně otevřena při veřejném cvičení a později ji často využívaly
i jiné spolky ke svým akcím. Velký finanční závazek při probíhající
hospodářské krizi ve 30. letech byl regulován dobrovolnými dary členů
a prodejem hostinské budovy za 190 000 Kč v roce 1936.
Za druhé světové války byla činnost Sokola zakázána. Kino bylo
ještě v roce 1938 přestěhováno i s nářadím do Vémyslic, kde se na
krátkou dobu zprovoznilo. Němci měli zájem na promítání válečných
filmů, a tudíž jednotky SA aparaturu zabavily. Ve Vémyslicích bylo
pořízeno nové, na kterém se promítalo po celou dobu války.
Po konci druhé světové války se 52 členů Sokola sešlo poprvé 8.
června 1945. Všechny místnosti bombardováním poničené Sokolovny byly upraveny německými zajatci. Byl zahájen provoz kina
a začala obnova zničené spolkové knihovny. Ze starých členů před
rokem 1938 pokračovalo 29 osob, přistupovali i další ze zaniklých
vedlejších sokolských jednot. Starostou byl zvolen A. Filka, místostarostou J. Kaufman, jednatelem K. Potůček, náčelníkem K.
Jakeš, náčelnicí V. Kořená, vzdělavatelem O. Kristián, hospodářem
G. Kristián, předsedou živnooboru V. Valeš, předsedou zábavního
odboru B. Milian, zapisovatelem V. Jelínek a knihovnicí M. Halámková. Stav členů k 31. 12. 1945 byl 111 osob, v roce 1946 se počet
navýšil na neuvěřitelných 187 aktivních členů.

Stará sokolovna před přestavbou v roce 1930, Palackého ulice

Brzy bylo navázáno na kulturní odkaz. Došlo k úpravě fotbalového
hřiště na Střelnici, začal zřejmě největší rozvoj ochotnického divadla,
byly opět pořádány plesy, kabarety, večírky, přednášky a koncerty, nově
se začaly slavit narozeniny prezidenta E. Beneše a výročí SNP. V roce
1946 vznikl při dramatickém odboru dokonce 36-členný orchestr,
k obnově loutkářského odboru nedošlo z důvodu nedostatku financí.
Návrh z roku 1946 na založení smíšeného sboru neprošel. Vznikl ale
tenisový a zdravotní odbor, aktivní byl turistický a fotbalový odbor.
Po únorovém puči 1948 vznikl v jednotě akční výbor a několik členů
z jednoty vystoupilo. Další vývoj probíhal pod sjednocenou tělovýchovou pod dohledem ústředních orgánů. Areál Sokolovny, čekající
na rekonstrukci, ovšem slouží v téměř nezměněné podobě dodnes a
přes svůj havarijní stav je jedním z mála míst ve městě, kde se dají
pod střechou pořádat kulturní akce, kde se stále oproti jiným městům
udrželo promítání filmů a kde mají své zázemí krumlovští ochotníci
a různé dobrovolné sportovní skupiny.
SOKOL V RAKŠICÍCH
Pobočka Sokola v Rakšicích vznikla v roce 1920 pod patronátem
sokolské jednoty v Moravském Krumlově. Ta v roce 1921 darovala
rakšické pobočce na prvotní fungování 1 200 Kč. V roce 1922 se část
lidovecky smýšlející obce postavila v petici proti stavbě místní Sokolovny a udělení hostinské koncese sokolům. Přesný rok založení Sokolovny není z kusých archivních pramenů znám, celkově je o působení
sokolské jednoty v Rakšicích jen velmi málo informací. Z dobového
tisku (Zájmy lidu) se dozvídáme, že jednota pořádala tělocvičné besídky, zábavy, výlety, pořádaly se silvestrovské zábavy, plesy, maškarní
merendy atd. Nejaktivnější byla jednota v hraní divadel a dětských
představeních. V roce 1926 měla jednota 50 členů a jejím starostou
byl p. Štol, vzdělavatelem p. Krebs, jednatelem p. Šachl, náčelníkem
p. Boreš a náčelnicí pí. Sobotková. Po dobu druhé světové války byla Sokolovna pustá. Sokol po válce byl podle pamětníků obnoven, s největší
pravděpodobností zanikl po roce 1948. V místnostech bývalé Sokolovny
byla umístěna mateřská škola. Aktivní divadelní tradice přežila díky
zapáleným rakšickým rodinám do konce 70. let. Mgr. Hana Prymusová
Prameny a literatura: • Sokolský archiv v majetku místní jednoty,
• MZA, B40/I, sign. 2/7, k. 3.837, inv. č. 99, SOkA Znojmo, MK/I., k.
32, inv. č. 422 • VALEŠ, V.: Z historie kult. života a činnosti spolků
a organizací v MK a okolí (vzpomínky autora). In: Sborník Státního
okresního archivu Znojmo, sv. 22, roč. 2007, č. 29, s. 72 – 89. • Zájmy
lidu 3. 11. 1927, č. 8, s. 3-4; 10. 11. 1927, č. 9, s. 3; 17. 11. 1927, č. 10,
s. 3-4; 24. 11., č. 11, s. 3-4; 9. 12., č. 13, s. 3-4; 15. 12., č. 14, s. 3-4; 29.
12., č. 16, s. 3-4; 5. 1. 1928, roč. 4, č. 1, s. 3-4; 12. 1. 1928, č. 2, s. 3-4;
19. 1. 1928, č. 3, s. 3-4.
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Historie školy v Němčicích
Říká se, že škola je základ
života. Můžeme s tím souhlasit,
ale když se podíváme o cca 150
let zpět, pak zjistíme, že se školní
docházkou to nebylo tak jednoduché. V městech již byly zavedené
školy, ale po vesnicích se školy
teprve zřizovaly. I tak zde byly
potíže se školní docházkou, protože děti byly od dětství pomocníky v hospodářství a lehčí práce
byly jejich povinností.
Ne jinak tomu bylo i v Němčicích. Zde se naštěstí zachovala
školní kronika psaná učitelem Janem Váchou od roku 1873. V té
době trápila obecní zastupitelstvo
špatná školní docházka němčických dětí do ivančické školy.
Mimo běžných dětských povinností v rodinách byla pro chudé
rodiny potíž sehnat 5 zlatých a 76
krejcarů na školné. Byl to vysoký
poplatek a v jiných obcích byl až
o dvě třetiny nižší. Proto rodiče
žádali obecní zastupitelstvo, aby
byla v Němčicích zřízena škola.
První žádost o zřízení školy
v Němčicích byla podána již v roce 1857, ale po mnoha urgencích
byla úřady povolena až v roce
1866. Z nějakého důvodu zmeškalo obecní zastupitelstvo zřízení
školy. Nová žádost byla podána 3.
června 1871 a c.k. zemská školní
rada povolila výnosem ze dne 3.
července 1872 zřízení jednotřídní
samostatné Veřejné národní školy
v Němčicích s vyučovacím jazykem českým.
Aby se neopakovala dřívější
chyba postavil p. Josef Šnédar na
vlastní útraty prozatímní dům, který byl později využit pro nájemní
ubytování. Po kolaudaci povolila
zemská školní rada vyučování
v tomto domě s podmínkou, že
do dvou let bude postavena nová
školní budova. Prvním učitelem se
stal Jan Vácha, předsedou školní
rady byl zvolen Josef Šnédar.
Dne 2. září 1873 započal školní
rok. Dle zápisu mělo nastoupit do
školy 86 dětí. Další sedm pokračovalo ve vyšších třídách školy
v Ivančicích, několik jich bylo
v učení, i když ještě nedosáhly
14 let. Již první rok ukázal, že pro
vysoký počet dětí nemůže povolená jednotřídní škola vyhovovat,
a proto byl zhotoven návrh na
školu dvoutřídní. Novou dokumentaci provedl zednický mistr
p. Rudolf Hans z Ivančic, do
stavebního výboru byly zvoleny
přední osobnosti Němčic.
Záměr byl v pořádku, ale pro
stavbu chyběly finance. Obec
byla zadlužena, ale přesto se
podařilo vypůjčit z Občanské záložny v Ivančicích 6 000 zlatých.
Další finanční prostředky byly
vypůjčeny ještě u dvou dalších
peněžních ústavů.
Dne 1. června 1873 byly kopány základy a o rok později 4.
září 1874 byla škola hotova. Po
prohlídce c.k. okresní školní komise bylo v nové škole povoleno
vyučování. Slavnostní vysvěcení
školy se konalo 14. září 1874.
Druhý den začalo v nové budově školy učit. Počet dětí vzrostl
mezitím na 100 a proto obec
požádala o rozšíření školy na
dvoutřídní. Nastala potíž, protože byl nedostatek zkoušeného
učitelstva, takže se prozatím
požadovaná místa obsazovala
nezkoušenými osobami.
V příštím roce se vyúčtovaly
náklady na stavbu budovy, která
stála 6.045 zlatých. Další velký

dluh ve výši 5.073 zlatých se
nahromadil za posledních 14 let,
po která obec na školu v Ivančicích a v Němčicích neplatila.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo
rozpočítat tento dluh mezi poplatníky obce.
Nevíme, jaký plat měl v této
době nadučitel Jan Vácha. Nežli
přišel do Němčic učil v Rychnově, kde měl plat 200 zlatých
ročně. Bylo to služné, že se
mohl dokonce oženit. Učitelství
koncem 19. století nebylo již
výsadou mužů. V roce 1876 byla
dekretem c.k. zemské školní
rady ustanovena pro němčickou
školu podučitelka Hedvika Machálková, v roce 1879 nastoupila
na místo podučitelky sl. Žofie
Kratochvílová z Ivančic. Od
roku 1889 je známých několik
jmen podučitelek.
Mimo učitelského platu měli
učitelé snahu si finančně přilepšit.
Roku 1875 pěstoval Jan Vácha
bource morušového a odvedl
spolku v Olomouci 360 litrů zámotků. Bylo to největší množství
zámotků od pěstitelů na Moravě.
Okolí školy bylo neupravené,
a proto se zasadil p. Vácha o založení zahrady. Bylo sem navezeno
několik set vozů hlíny a v roce
1878 zde byla založena zahrada.
Do školního roku 1880 bylo
zapsáno 128 dětí. Byl problém
jak děti do tříd usadit, naštěstí
se nikdy nesešly v plném počtu.
Rodiče místo do školy posílali
děti na zemědělské práce, takže
když přišel na kontrolu školní
dozorce Vilém Dechet, bylo ve
škole pouze 32 dětí.
Nadučitel Jan Vácha zemřel
v roce 1891, po něm nastoupil
nadučitel Antonín Tesař. Na jeho
návrh se v roce 1897 uskutečnily
na Stání první dětské radovánky,
známé již cca 50 let v Ivančicích.
Škola neměla vlastní rozpočet
ani příjmy. Školní potřeby, ale
i dárky na Vánoce nakupovala
škola z darů občanů, z úroků
nadace a příspěvku Občanské
záložny. Pravidelným dárcem
byl němčický rodák František
Rumreich, který se vystěhoval do
USA, žil v Pisku v Severní Dakotě a několikrát škole finančně
přispěl. Ještě v roce 1922 přijel
do Němčic jeho syn Erhart a
věnoval škole 10 000 Kč.
Provoz školy se postupně
lepšil, ale velice nepříznivě se
projevily důsledky 1. sv. války.
Od roku 1920 se projevoval ve
škole nedostatek učeben. Snahy o
přístavbu nebo i nadstavbu školy
byly zamítnuty. V roce 1930 bylo
rozhodnuto o stavbě nové školy, ale až v září 1933 se začalo
stavět. Obec, která pronajímala

Současný stav školy v Němčicích

Původní školní budova z roku 1874 po opravách

obecní cihelnu, si dala do nájemní
smlouvy, že nájemce daruje pro
stavbu školy 10 000 cihel. Byla
to vítaná pomoc. Dne 12. srpna
1934 byla nová škola slavnostně
předána pro vyučování. Celkové
náklady na stavbu včetně vybavení činily 378.935 Kč.
Po dobu 15 let byl ředitelem
školy Jan Vojanec, bývalý legionář v Rusku. Mimo starostí o
školu byl činný i v obci. Např.
měl na starosti obecní pokladnu,
veřejnou knihovnu, byl činný
v tělocvičné jednotě Sokol jako
funkcionář i jako starosta. Právě
v době jeho starostování byla
postavena sokolovna, a nejvíce se
postaral o postavení nové školy.
Na začátku okupace byl v dubnu 1939 přeložen do výslužby,
protože bylo nepřijatelné, aby
dřívější legionář zastával místo
ředitele školy.
V období 2. sv. války dopadly
na školu stejné důsledky jako na
jiné školy. Používané učebnice
byly vzaty z oběhu a učitelé
museli zajistit vyučování bez
nich. Škola musela zajistit sběr
železa, barevných kovů a jiných
surovin, dále byl stanoven limit 3
kg suchých bylin na žáka. Citelně
se projevoval nedostatek paliva,
několikrát byly vyhlášeny „uhelné“ prázdniny. Na konci války
byly 18. dubna 1945 osvobozeny
Ivančice, ale Němčice zůstaly
v „zemi nikoho“. Byly za řekou
a pouze občas zde projížděly kozácké hlídky. Dne 3. května 1945
dopadla před školu mina, která
vážné poškodila školní budovu.
Až 9. května byly Němčice osvobozeny a ihned se začalo s opravou školy, takže již 24. června
byla znovuotevřena.
Po roce 1948 bylo zahájeno
jednání o sloučení škol v Němčicích a Letkovicích. Byl utvořen nový školní obvod včetně
Alexovic a němčická škola byla
organizována jako pětitřídní se
šesti učebnami v Němčicích a
Letkovicích. Postupně bylo na
škole utvořeno rodičovské sdružení, vybudována školní jídelna

se školní družinou atd. Později,
po zrušení školy v Budkovicích,
začali do němčické školy dojíždět
i žáci z Budkovic.
Do volebního programu města
byla v roce 1973 v akci „Z“ zařazena přístavba školy. Přístavba
byla dokončena k 1. září 1974,
ale dále pokračovaly vnitřní
úpravy. Uvolněná stará budova
byla zmodernizována a slouží pro
školní družinu. Není zde místo,
abychom popsali všechny akce,
které se uskutečnily v průběhu
let 1969 - 1993, kdy byl ředitelem
školy Václav Procházka.
Od 1. 7. 1993 byla jmenována
ředitelkou školy pí. Marie Magerová. Od jejího nástupu do funkce
byla provedena řada zlepšení ve
škole. Především došlo ke zlepšení stavu budov, starší musely být
rekonstruovány, byla provedena
přestavba hygienických zařízení,
došlo ke změně použitých paliv
z pevných na plynovou kotelnu. Po
opravách vznikly krásné prostory
pro dvě oddělení školní družiny,
výdejna obědů, třída pro výtvarnou
výchovu a třída pro tělesnou výchovu. Poslední velkou akcí bylo
zateplení budov a nová fasáda.
Ze školy vycházejí žáci dobře
připraveni pro další studia. Mohu
to potvrdit ze zkušenosti. Před 9
lety bylo na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích stanoveno
pořadí nejlepších přijatých studentů a první tři místa obsadily
dívky z němčické školy. Podobně
tomu bylo o pět let později.
Děkujeme všem pracovníkům
školy a přejeme, aby se jim i
nadále dařilo připravovat žáky
pro plynulý přechod do vyšších
stupňů studia.
K vysvěcení školy 13. září 1873
byly rozdávány pěkné obrázky.
Nemá někdo ze čtenářů tento
obrázek? Prosíme o zapůjčení, po
okopírování vrátíme. Děkujeme.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny:
• Procházka, V.: 120 let školy
v Němčicích • Magerová. M.:
130 let školy v Němčicích
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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.

» BYTY - NEMOVITOSTI
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
Prostorný dům 4+1 s garáží Ivančice
- Budkovice, parcela 169 m2, po
rekonstrukci, uzavřený dvorek,
terasa s posezením, nová koupelna,
plast. okna, nové rozvody, fasáda,
cena 2,3 mil. k jednání • Dům 4+1 v
Oslavanech, 380 m2, k rekonstrukci
nebo jako stavební parcela, 570 tis.
Kč k jednání • Novostavba patrového
RD 4+1 Oslavany, vyjímečné místo,
ZP 111 m2, velká zahrada 1400 m2,
terasa s posezením, sklep, cena 4,750
mil. Kč k jednání • Dům 2x 2+1
k rekonstrukci Moravské Bránice,
parcela 367 m2, cena 710 tis. Kč k
jednání • DB 3+1 s garáží Oslavany,
1 NP, lodžie, plast. okna, cena k jednání. Další info a nemovitosti na tel.:
605 749 319 a na www.re-max.cz
koupím
•• stavební místo v okolí Moravského
Krumlova. Tel.: 777 582 899.
prodám
•• byt 3+1 v Ivančicích, 1. patro,
balkon, po úplné rekonstrukci, NE
RK! Tel.: 724 563 729.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích, 2./4p.,
dům po revit., lodžie. Volat po 17.
hod. Tel.: 721 870 212.
•• klidný a slunný byt 3+1
v Ivančicích v OV za výjimečnou
cenu 1,290.000 Kč. Další informace
na tel: 603 426 286.
•• byt 2+1 Oslavany v OV, Letkovská
ul., 2. patro, vest. kuchyň, komora,
WC a koupelna po rek. S podílem na
pozemku. Cena 920.000 Kč k jednání.
Tel.: 737 032 371.

•• řadový dům na Větrné v Miroslavi.
Tel.: 603 469 729.
•• starší RD v Oslavanech, dispozice
2-3 + 1 k rekonstrukci. Předzahrádka,
dvorek a pole. Možno i bez pozemků.
Tel.: 608 456 273.
•• RD 5+1 v MK, garáž, zahrada. Více
informací na tel.: 777 582 899.
•• řadovou garáž v Oslavanech, ul.
Novoveská. Tel.: 731 111 960.
•• hrubou stavbu zahradního domku
- Stříbský Mlýn - Meruňkový sad.
Cena dohodou. Tel.: 604 369 598.
•• stavební pozemek v IvančicíchNěmčicích. Tel.: 777 608 194.
nabízím podnájem/pronájem
•• Nabízíme pronájem několika
kanceláří v Ivančicích - Palackého
nám. 8 (budova vedle MÚ) kanceláře
jsou v I. NP, po rekonstrukci, rozměry 8-30 m2, celkem k pronájmu
cca 90 m2. Prostory jsou vhodné pro
zřízení kanceláří, ordinace lékaře,
učeben nebo kosmetického nebo
masérského studia a pod. Prostory
budou volné dle dohody - nejdříve
06/2011. Nájem dle velikosti a
vybavení od 1.200 Kč/m2/rok +
služby. Bližší informace u Ing.
Faltýnka na tel. č.: 602 201 853 nebo
email: faltynek@profag.cz
•• byt 2+1 v Ivančicích v revit. domě,
dlouhodobě. Volný k nastěhovaní od
1. 7. Tel.: 736 254 503.
•• soukromou obytnou buňku - camp
Výr., okr. Znojmo. Tel.606 585 896.
•• pronajmu nebo prodám byt 2+1
v Moravském Krumlově na Sídlišti.
Tel.: 732 462 829.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

ANTONÍNSKÁ ZÁBAVA
18. června - hraje SANKLABÁNO

Vl. Rozmahelová - LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR TEMPLŠTÝN 2011

NA TAJUPLNÉM OSTROVĚ

od 7. 8. do 20. 8. 2011 - cena činí: 3.850,- Kč
Pojďte s námi po stopách Dr. Trua objevit tajemství tohoto místa,
kde nebudete věřit vlastním očím, smysly vás budou klamat a věci
zde se odehrávající vám nedají spát...
V ceně je zahrnuto: pestrý program, výlet, strava 5x denně, pitný
režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy spojené
s letním táborem, aj. Možnost platby: poštovní složenkou typ C na
adresu: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Moravský Krumlov, 672 01 (prosím o zaslání přihlášky - MOC DŮLEŽITÉ !!!); přes
banku, č. účtu: 0939813143 / 0800; hotově na adresu: Vladimíra
Rozmahelová, Větrná 74, Miroslav, 671 72 (jen po tel. domluvě, také
možnost zaplacení v Moravském Krumlově, Václavská 774).
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!
V případě dalších dotazů volejte : Vladimíra Rozmahelová, telefon:
605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz.

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 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.

POHÁDKOVÁ EXHIBICE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Vyhlašujeme veřejnou soutěž v požárním útoku, které se můžou
zúčastnit týmy se smyslem pro humor a dobrou náladu. Tato soutěž
proběhne v rámci 8. ročníku humanitární akce Topinkyáda, která se
koná 25. 6. 2011 opět na fotbalovém hřišti v Dyjákovicích.
Podmínky soutěže: Začátek soutěže bude ve 12.00 hod. a přípravné
tréninky budou probíhat v dopoledních hodinách. Soutěžní tým musí
být složen z minimálního počtu 7 lidí. Nebude hodnocen čas. Hodnotí
se umělecký dojem, popř. originální nápad v provedení požárního
útoku (pohádkové kostýmy, masky a jiné zajímavé nápady). Technika
včetně strojníka bude připravena na místě. Hodnotit všechny výkony
bude nestranná porota a také všichni návštěvníci letošní Topinkyády.
Hlavní cenou pro vítěze bude soudek piva.
Přihlášky můžete posílat na email: minet.kubicek@seznam.cz.
Dotazy zodpoví pan Pavel Kubíček na tel.: 607 523 855

•• nebytové prostory vhodné jako
prodejna nebo kancelář, cca 60 m2
+ kancelář 9 m2 + samostatné WC.
Růžová 154, Moravský Krumlov.
Info na tel.: 731 500 485.
vyměním
•• třípokojový byt v OV na Sídlišti
v Moravském Krumlově za menší.
Tel.: 602 930 258.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• myčku Siemens SF24T258EU
za 6.790 Kč. Velmi málo používaná,
ve velice dobrém stavu. Původní cena
14.115 Kč. Tel.: 773 674 072.
•• 2 ks tlačítkový telefonní přístroj
TELCO podsvícený display, výkonná
paměť, zobrazení čísla volajícího,
hlasitý hovor, atd. Na 4 baterie,
možno na adaptér. PC 510 Kč, nyní
300 Kč. Tel.: 602 782 272
•• ISDN zakončení Sphairon NT1+
pro telefonní přípojky se dvěma a/b
porty. Umožňuje využívání ISDN
služeb na připojených analogových
telefonech. PC 2.600 Kč, nyní 500
Kč. Tel.: 602 782 272.
•• starší šuplíkový mrazák, cca 200 l.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 732 141 240.

»NÁBYTEK

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

»STAVBA - ZAHRADA
prodám

•• cihly- půdovky, očistěné, cca 700
ks - Ivančice. Tel.: 774 284 705.

» SPORT - VOLNÝ ČAS

prodám
•• dřevěnou kanoi, délka 495 cm,
šířka 84 cm, váha 46 kg, stáří 50. Tel.:
602 884 531.
•• pánské kolo Olpran - zachovaly
stav. Tel.: 731 111 960.
•• chlapecké horské kolo na 3-6
roků. Cena 600 Kč. Ivančice. Tel.:
603 596 213.

» RŮZNÉ

•• Na pletení pro panenky a drobné
výrobky sháníme i malá klubíčka
plet. příze. Nevyhazujte je, všechno
se zužitkuje. Tel.: 777 338 257.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• uchovávací Vacuum System
Vacky, 10 kusů, nepoužívané. Tel.:
728 356 250.
•• zánovní kotel i s kotlinou a řepák
na krouhání řepy s 3 kW motorem.
Tel.: 737 023 454.

» ZVÍŘATA

koupím
•• půlku prasete do 50 kg. Cena do 38
Kč/kg. Tel.: 737 023 454.
prodám
•• štěně zlatého retrívra, odběr
ihned, 2x odčervený, očkovaný. Tel.:
728 247 474.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• prase asi 120 kg, 32 Kč/kg. Tel.:
731 275 855.

daruji
•• biegla, 6 let, hodný, nedostatek
času - student. Tel.: 728 821 889.
•• štěňata - tmavá fenka, pejsek světlý,
menší vzrůst. Tel.: 606 405 218.
•• 4 štěňátka menšího křížence. Tel.:
731 455 763.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 35 let, nekuřák. Rád bych
poznal ženu na vážný vztah. Pokud jsi
sama a chceš to změnit, ozvi se. Tel.:
777 252 359.
•• Hledá se hodná dívenka či
maminka, které chybí krásný a trvalý
vztah, láska a klidná rodinka. Jsem
svobodný, štíhlý a vysoký, prý hodný
i pohledný muž středních let. Děkuji
za odpovědi. Tel.: 608 371 140.
•• Hledám ženu ve věku 50-60 let, i
vdanou, která by se chtěla intimně a
diskrétně scházet s mladším mužem.
Tel.: 606 356 453.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• zedník hledá brigádu. Tel.:
722 722 224.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby. Výrobna se nachází v Tetčicích. Tel.: :
724 128 241, 724 290 000.
•• Obec Jamolice vyhlašuje konkurs
na pracovní místo ředitele/ky
Mateřské školy v Jamolicích,
příspěvkové organizace. Možnost
podání přihlášek do 30. 6. 2011.
Bližší informace na webových
stránkách obce Jamolice.
•• 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.

» SLUŽBY

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 18. 6. v 19.00
ne 19.6. v 19.00

ČERNÁ LABUŤ
Americký psychologický thriller

so 25.6. v 19.00
ne 26.6. v 19.00

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Romant. komedie USA

ne 26.6. v 17.00

AUTOPOHÁDKY
Pohádka ČR

ČERVENEC - NEPROMÍTÁ SE

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 19.6. v 15.00
ČERTOVA NEVĚSTA
v 17.00 a ve 20.00 Hraná pohádka ČR
st 22.6. v 18.00

AUTOPOHÁDKY
Pohádka ČR

ne 26.6. v 17.00

HOP
Anim. komedie USA, dabing

st 29.6. ve 20.00

VŘÍSKOT 4
Horor USA

ne 3.7. v 17.00

RIO
Anim. komedie USA, dabing

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 18.6. v 19.00

SVĚTOVÁ INVAZE
Akční thriller USA

ne 19.6. v 19.00

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Romantická komedie USA

so 25.6. v 19.00

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Akční thriller USA

ne 26.6. v 19.00

MÁMA MEZI MARŤANY
Anim. komedie USA, dabing

so 2.7. v 19.00
ČERTOVA NEVĚSTA
ne 3.7. v 15.00 a 19.00 Pohádka ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
st 22.6. v 18.00

RIO
Anim. komedie USA, dabing

ne 26.6. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Akční film USA

st 29.6. v 18.00

HOP
Anim. komedie USA, dabing

ne 3.7 v 17.30
a ve 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodružný film USA dabing

(komerční inzerce)

•• Úplně nová půjčka - peníze okamžitě na ruku. Bez poplatků, měsíční splátky - MD, OSVČ, důchodci.
Info na tel.: 605 324 100.
•• Cestovní agentura SACHTOUR,
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • Prodej zájezdů
do celého světa • VELKÝ VÝBĚR
LAST MINUTE • VSTUPENKY
TicketPortal a TicketArt.
•• STOP finančním problémům a
exekucím! Pracuji pro 1. věřitele.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• půjčky NA JEDNIČKU: 70. tisíc
až 4.900.000 Kč. • 100.000 Kč již za
1.901 Kč / 72 měsíců • 300.000 Kč
již za 5.603 Kč / 72 měsíců •
1.000.000 Kč již za 5.004 Kč / 28 let.
RPSN 13,1 %. Tel.: 733 433 601.
•• Půjčka od 5.000 Kč. Bez poplatku
předem, bez volání na drahé linky.
Moravský Krumlov, Ivančice a okolí.
Tel.: 608 282 608.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

MÍSTNÍ VÝSTAVY

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
so 18.6. ve 21.30

NEZNÁMÝ
Akční film USA

pá 24.6. ve 21.30

AUTOPOHÁDKY
Pohádka ČR

so 25.6. ve 21.30

VŠEMOCNÝ
Thriller USA

st 29.6. ve 21.30

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodružný film USA dabing

pá 1.7. ve 21.00

RIO
Anim. komedie USA, dabing

so 2.7. ve 21.00

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Akční thriller USA

ne 3.7. ve 21.00

FIMFÁRUM:
Do třetice všeho dobrého
Závěrečná část pohádek

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 18. června 2011 13. ročník
humanitární akce na podporu výzkumu léků proti rakovině

BĚH NADĚJE

Program začíná ve 13.00 hodin různými atrakcemi (koníci, dětský
Bungee jumping, bodypainting aj.), vystoupení skupin aerobiku,
motorkářů a historických aut. Prezentace BN v 14.30 hod. Start
Běhu naděje v 15.00 hod. Běh naděje je během nesoutěžním a
mohou se ho zúčastnit všichni lidé, a to i s kočárky či na kolech.
Děkujeme za Vaši účast, vždyť nevíme, kdy budeme potřebovat
pomoci sami. Akce se koná za každého počasí !!!

18. - 19. června - SKALICE
Srdečně zveme do Galerie Stříbský mlýn na VÝSTAVU

Městská knihovna v Moravském Krumlově upozorňuje čtenáře,

IVANČICKÉHO FOTOKLUBU - FOTKI

úterý, středa, čtvrtek a pátek 8.45 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin,
pondělí zavřeno.

Vernisáž v pátek 1. července 2011 od 18.00 hodin
Zahraje Jan Sobotka - zobcová flétna, zatančí orientální tanečnice
MITyPa. Výstavu uvede Irena Knotková. Výstava potrvá do 24.7.

Žáci ZŠ Lesonice pro vás hrají nejen divadelní pohádku

MŠ, ZŠ A DD Ivančice, Široká 42 vás zve na

21. června v 17.00 hodin - Sokolovna Lesonice.

29. června od 14.00 hodin

že v době prázdnin bude otevřeno:

JAK SE NEMOHLI DOPOČÍTAT

ZAHRADNÍ SLAVNOST
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„

„SILNIČÁŘI V BRNĚ Krumlovská přípravka vyhrála E.ON Cup 2011 ve Znojmě
/Brno/ Druhý závod letošního seriálu MČR silničních motocyklů
a šampionátu Alpe Adria zavedl jezdce na trať Masarykova okruhu
v Brně. Ve třídě do 125 ccm zvítězil Ladislav Chmelík před domácím
jezdcem Karlem Hanikou. Třetí skončil Rakušan Lukas Trautmann. Ve
třídě SSt 600 ccm dominovali slovenští jezdci Tomáš Krajčí a Lukáš
Jasenský. Bronzový stupínek obsadil Milan Chalupa. Litrové stocky
byly ve znamení skvělého souboje dvou Rakušanů Andyho Meklaua
a Rolanda Resche s Bulharem Martinem Choyem. Z vítězství se
radoval Meklau, na druhém místě projel cílem Choy a třetí dojel
Reich. Po závodě byl ovšem diskvalifikován Choy z důvodu použité
baterie, která neodpovídala předpisům. Český jezdec Michal Drobný
skončil nakonec jako třetí. Supersportům dominoval kuřimský jezdec
Ondra Ježek. Druhý v cíli byl Michele Conti z Itálie a třetím na
stupních vítězů byl Igor Kaláb. Posledním závodem skvělého dne
na Masarykově okruhu byly superbiky. Vítězství vybojoval Andy
Meklau. Na skvělém druhém místě skončil náš Radek Rous. Třetí
projel cílem Maďar Viktor Kispataki.
/Ctibor Adam/

V Miroslavi se střílelo
/Miroslav/ ČSS SSK Miroslav uspořádal na své střelnici v Miroslavi
28. ročník ceny „Osvobození Miroslavi“ ve střelbě z malorážky LM/
StM 60 ran na 50 metrů. Za finanční podpory MěÚ Miroslav se vynikajícími nástřely umístili:
1. místo - Lucie Dudová
r. 96 - Pravlov
580 b.
2. místo - Kateřina Bartůňková
r. 95 - Miroslav
576 b.
3. místo - Josef Tvarůžek
r. 49 - Prosiměřice 535 b.
4. místo - Martin Bartoš
r. 97 - Miroslav
514 b.
5. místo - Jiří Vodák
r. 43 - Znojmo
486 b.

TURNAJ MINÁČEK 2011
V sobotu 4. června se konal čtvrtý ročník turnaje minižactva v házené nazvaný Mináček 2011. SK Slavia ve spolupráci s městskou částí
Praha 10 připravila klání děvčat a chlapců od osmi do jedenácti let.
Ivančické holky se moc těšily do Prahy. Zajímalo je nejen naše
hlavní město, ale hlavně si nemohly dočkat poměření sil s pražskými
holčičími družstvy. Holky zvládly skvěle úvodní utkání a těšily se, že
zabojují proti Slávii. Poločasová remíza dávala děvčatům velké naděje,
ale chyby v obraně je připravily jak o lepší výsledek, tak i o body a
umístění. Proti Hájím se děj opakoval. Stejně jako proti Slávii. I s těmi
chybami a nekázní při obraně. Bohužel tak silné soupeře bez dobré
obrany po celý zápas porazit nelze. Takže děvčata neuspěla ani proti
druhému favoritovi. Musela na rovinu přiznat, že oba týmy byly lepší.
Hrát se musí celý zápas, ne jen první poločas! Ve zbylých zápasech
tým utkání zvládl a zcela po zásluze si odvezl z Prahy (kde obhajoval
„zlato“) bronzové medaile.
Střelkyně branek: Fraňková 3, Krejčíková 6, Olšová 9, Haladová 4,
Svobodová 8, Vavroušková 9, Kovářová 3, Trejtnarová 1, Velebová 10,
Šiplová 1, Bučková 1.
HK Ivančice

TISKOPISY • LETÁKY
BROŽURY • PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR
Neziskovým a příspěvkovým
organizacím nabízíme
slevy až 20 %.

Již počtvrté jsme se zúčastnili
turnaje E.ON Junior Cup, který
se tentokrát konal ve Znojmě.
Společnost E.ON pořádá po celé
republice na 15 takových turnajů.
Vítězové jednotlivých turnajů postupují do velkého finále v Praze,
kde se utká 16 mužstev (jeden
tým postupuje na divokou kartu)
o titul nejlepšího z nich. To mužstvo, které v Praze zvítězí, bude
reprezentovat naši republiku na
turnaji v Německu. Naši hoši prošli suverénně skupinou a postoupili do semifinále se skóre 12:0,
4x zvítězili a 1x remizovali.
Na tým z Hrotovic jsme se
dobře připravili a rozdílem třídy
vyhráli 6:0. Do finálového zápasu
proti nám nastoupil náš velký rival Znojmo. Klukům to na kopačky nervozitu nepřineslo
a
opět jsme jasně vyhráli 3:0 a mohli tak slavit postup do Prahy. Naši
chlapci předváděli i ve špatném
počasí krásný fotbal plný nasazení
a bojovnosti. Za celý turnaj jsme

nedostali ani branku a dělovky
Čaňka brali doslova dech.
Výbornými výkony se prezentoval Dvořáček, ale i ostatní
kluci předvedli hru, před kterou
musíme smeknout. Za výbornou
reprezentaci klubu a hlavně města
M. Krumlova jim moc děkuji.
Zápasy ve skupině jsme hráli

Dva Vančáci mistry ČR
Ojedinělého úspěchu dosáhli
ivančičtí házenkáři Jan Zahradníček a Michal Molent, kteří
byli loni vybráni do sportovního
centra mládeže a hostují po dobu
studia na SŠ v klubu HC ZUBŘÍ.
Celou letošní sezónu odehráli v tomto klubu zápasy 1.
ligy mladšího dorostu - oblast
Morava. Svými výkony přispěli
k výborným výsledkům týmu,
který v konečné tabulce soutěže
obsadil 1. místo.
S vítězem 1. dorostenecké ligy
pro oblast Čechy Duklou Praha se
utkali dvoukolovým pohárovým
způsobem o titul Mistra ČR. V
obou víkendových utkáních, hraných 22. 5. v Zubří a 28. 5. v Pra-

IZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan
•
•
•
•
•

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

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na:
info@alma.cz, nebo na tel.:
602 782 272.

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY • RAZÍTKA

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

ze, po výborných výkonech celého
družstva zvítězili, vybojovali zlaté
medaile, pohár pro přeborníka ČR
a získali tak TITUL MISTR ČR
v házené - kategorie mladší dorost
pro ročník 2010 - 2011.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat zejména předsedovi klubu HK Ivančice Milanu
Bučkovi, který umožnil oběma
hochům hostování v klubu HC
Zubří a vytvořil tak předpoklady
pro další výkonnostní růst obou
házenkářů. Dále samozřejmě
patří velký dík trenérům HK
Ivančice J. Obršlíkovi, T. Holému
a zejména D. Kremláčkovi, který
se od dětství v největší míře podílel na sportovním vývoji Honzy
Zahradníčka a Michala Molenta.
Ještě jednou blahopřejeme oběma k zisku titulu MISTRA ČR,
děkujeme za vzornou reprezentaci ivančické házené a věříme,
že o výborné práci s ivančickou
házenkářskou mládeží ještě uslyšíme.
FAN klub HK Ivančice

s obrovským nasazením a touhou
vyhrát. Kluci všechny soupeře
přehrávali dobrou kombinací a
rychlým napadáním, kdy jsme
se nedokázali střelecky prosadit
jenom proti týmu ze Znojma.

Finálový zápas proti našemu
tradičnímu rivalovi ze Znojma
jsme začali opatrně. Kluci se
snažili hrát technický fotbal s minimem chyb. Soupeře jsme drželi
pod stálým tlakem a proměňovali
naše šance. Tu první využil náš
nejlepší střelec Čaněk, kdy zhruba
z 20 metrů nedal brankáři žádnou
šanci. Druhý gól na sebe nenechal
dlouho čekat , a to když se uvolnil znovu Čaněk a opět skvěle
zakončil. Čaněk podal na turnaji
dobrý výkon a zaslouženě vyhrál
titul nejlepšího střelce turnaje (11
branek). Poločas skončil 2:0 a
druhá půle již byla klidnější. Kluci uzamkli Znojemské na jejich
půlce a jen díky dobrým zákrokům jejich brankáře nenarůstalo
skóre. Třetí branku jsme přidali
z rohu, kdy se dostal k odraženému míči Březina a upravil tak
konečný výsledek na 3:0. Vlk J.

Odpoledne u rybníka
V neděli 12. června jste se mohli v krásném areálu Vrabčího hájku
přenést do pohádky. Konala se zde akce ODPOLEDNE U RYBNÍKA,
kterou připravil Dům dětí a mládeže pro rodiny s dětmi. V okolí rybníka na vás čekala pohádková stanoviště, potkat jste se mohli s babicemi
bludicemi, vodníky, včelkou a beruškou, rybářkami, chobotnicemi,
vílami, s muzikanty, ... Za splnění úkolu děti získaly nalepenou šupinku do papírové rybičky, kterou dostaly u startu. Za splnění všech
deseti stanovišť každý obdržel malou sladkost a rybička postupovala
do losování o ceny. Po celou dobu akce probíhal na pódiu doprovodný
program, mohli jste si vyzkoušet ukázkové hodiny cvičení na trampolínách, překážkovou dráhu, zastřílet si z air softové pistole, zabubnovat
na africké bubny, vyzkoušet skvělé skákací boty, projet se na čtyřkolce
či na koni, zaskákat si na skákacím hradě. V rámci programu vystoupila i skvělá kapela NATURAL 95, jejíž interpreti jsou s Domečkem
přímo spjatí jako vedoucí zájmových kroužků. Počasí se nám krásně
vydařilo a přilákalo 800 návštěvníků. Chceme na tomto místě poděkovat Moravské ústředně Moravský Krumlov za ceny do tomboly, Jednotě Moravský Krumlov za skákací hrad, rodině Frolkových za obětavé
představení skákacích bot, DS Bezgest za zapůjčení kostýmů, Martinu
Sklenskému za perfektní občerstvení, zvukaři panu Jelínkovi a všem
dobrovolníkům na stanovištích!
Váš Domeček Moravský Krumlov

Dětský den v Oleksovicích
V sobotu 4. června se na fotbalovém hřišti Městyse Oleksovice konal
dětský den. Za krásného počasí byla připravena pro děti spousta soutěží
a atrakcí (trampolína, skákací hrad, požární útok mladých hasičů SDH
Oleksovice, projížďka na koňké bryčce). Vrcholem dětského dne byl
přílet a přistání dvoumístného vrtulníku značky Robinson 22. Děti se
tak mohly aspoň na zemi chvíli stát piloty. Dětský den se velmi vydařil.

