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Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

EXEKUCE?

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

volejte: 724 680 736

Ročník X.

•

Číslo 15

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.
Návrh zpracujeme a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka. Grafický návrh ZDARMA.

Miroslavské
hasičky třetí

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

Palackého nám. 22 •
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vyrovnané výkony, ale především
nedělní královská disciplína - požární útok. Ta je vždy záležitostí
celého družstva, které je složeno
ze sedmi členů. Každý má svůj
úkol, který musí provést rychle a
přesně. Jakákoliv chyba se projeví v celkovém čase.
A ten byl u Miroslavských
parádní. Čas požárního útoku 25,42 sekund, což je jen zhruba o
vteřinu pomalejší čas, než jakého
dosáhl vítězný tým z Ledenic.
Bojů se zúčastnilo 17 ženských
družstev a bronzová medaile
patří miroslavským hasičkám.
Gratulujeme.
/mape/

Práce na průtahu tropická
vedra příliš nezpomalila

Ivančice
tel.: 731 222 369

NIKE, ASICS, JOMA,
ADIDAS, LOAP, POWER, ...

ČEK
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SLEVY AŽ 60 %

BUNDY, MIKINY, TRIČKA, KALHOTY

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ

/Miroslav/ První místo v krajském přeboru, který se odehrál
23. června v Hodoníně, otevřelo
miroslavským hasičkám cestu
na Mistrovství České republiky v
požárním sportu. To se ve dnech
20. a 21. srpna konalo v Ostravě.
V několika kategoriích se závodů zúčastnilo na sedm stovek
hasičů. Miroslavské hasičky
reprezentující Jihomoravský kraj
získaly ve své kategorii bronzové
medaile těsně za zlatým týmem
z Ledenic u Českých Budějovic
a z téměř domácími hasičkami
za Ostravy - Michálkovic.
O bronzové příčce rozhodly

foto Jiří So�a, Miroslav

/Moravský Krumlov/ Stavební práce na střední části náměstí pokračují podle plánu i přes vysoké teploty, které práce ztěžují. Komunikace vedoucí přes celé náměstí až k zámku dostala v posledních dnech
vrstvu asfaltu a brzy začnou finální úpravy chodníků a nájezdů. Vrstva
nového asfaltu končí před Komerční bankou a dále směrem ke gymnáziu pokračují výkopové práce. Těsně před začátkem školního roku tak
bude mezi oběma budovami gymnázia panovat čilý stavební ruch.
„Úsek od zámku po konec náměstí bude spuštěn v předstihu, podle
postupu prací je s největší pravděpodobností stanoven termín 12. září.
Ke gymnáziu bude zachován chodník a mezi budovami bude zajištěn
průchod. Přesto je nutná zvýšená pozornost, protože budou studenti
nuceni chodit přes staveniště,“ doplnil starosta Tomáš Třetina.
Už téměř měsíc je zprovozněn úsek od Ivančické po zámek. Kvalitní povrch dává i přes značkou omezenou rychlost pohodlné spojení
s centrem a mnozí řidiči už zapomněli na „tankodrom“ v podobě „rozhádaných“ kočičích hlav a bezpočet výmolů. Za dva týdny se opravený
úsek prodlouží a přijde na řadu poslední etapa rekonstrukce. /mape/

Strojírenská společnost střední velikosti,
zabývající se přesným CNC obráběním
příjme nové pracovníky na pozice:
Mistr výroby - řízení, organizace a kontrola výroby ve strojírenské společnosti.
Práce ve dvousměnném provozu.

Požadujeme: • SOU, SŠ nebo VŠ strojního zaměření • praxe s řízením kolektivu • praxi v oboru • dobrou
znalost výrobní dokumentace • uživat. znalost práce na PC • ŘP skupiny B • AJ/NJ výhodou (není podmínkou).

CNC obráběč - obsluha a programování CNC. Práce ve dvousměnném provozu.

Požadujeme: • SOU, SŠ strojního zaměření • praxi v oboru • dobrou znalost výrobní dokumentace
• uživatelskou znalost práce na PC • ŘP skupiny B (není podmínkou) • AJ/NJ výhodou (není podmínkou).

Kontrolor - mezioperační a výstupní kontrola dílů. Práce ve dvousměnném provozu.

Požadujeme: • SOU, SŠ nebo VŠ strojního zaměření • praxi na 3D měřicích zařízení výhodou (není
podmínkou) • dobrou znalost výrobní dokumentace • uživatelskou znalost práce na PC • ŘP skupiny B
(není podmínkou) • AJ/NJ výhodou (není podmínkou).

Nabízíme: • práce ve stabilní, dynamicky rozvíjející se společnosti • výhodné platové podmínky
• příspěvek na stravování • možnost odborného růstu, vzdělávání.
Kontakt: STARTECH spol. s r. o., Školní 354, 664 82 Říčany u Brna
Ing. Miloš Šildberger, tel: 546 247 340, mobil: 603 455 690, fax: 546 427 025
e-mail: milos.sildberger@startech-ricany.cz • www.startech-ricany.cz
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Zvony z kostela v Horních ZPRÁVY Z RADNIC
A MÁME PO PRÁZDNINÁCH Dubňanech jsou v opravě Nezaměstnanost v letních
/Horní Dubňany/ V pátek hy - Zbraslav. Doporučil nezvonit
Tak nám to zase uběhlo jak voda. Dva měsíce sladkého
5.
srpna byly spuštěny dva a provést opravu zvonů.
nicnedělání, letos patřičně propršeného a někdy nuceně
měsících zase vzrostla
zvony
z věže kostela sv. Petra
Zvon s emblémem Panny
stráveného u nudného televizního programu nebo počítače. Za pár
Slovo úvodem

dní přijde měsíc září. V té době se probouzí všichni vrchní úřednič�
medvědi z letního spánku. S�ženi vidinou blížícího se posledního
kvartálu začnou slastně kvílet o prošvihlých termínech, rozdávat
svým podřízeným různé úkoly, vyžadovat po všech okamžitou práci
a patřičné vyplňování tabulek. To proto, aby se o adventu pohroužili
v poklidný spánek vánoční, ukončený novým rokem a další horečkou
pracovitos� spojenou s evidencí, tabulkami a jinými nesmysly.
Archiv je archiv a musí se nějak naplnit. Někdy i nesmysly.
Lepší to nebude ani ve školách. Svobodomyslná mládež vtrhne
nabitá létem do jejich vrat. Započne opět obvyklá zákopová válka
s ubohými kantory, při níž jako obranná munice budou sloužit
pětky a poznámky. Rozhodný vojevůdce v hodnos� školníka bude
nekompromisně vyžadovat nošení přezůvek po budově školní.
Studen� a žáci opět začnou používat různých fint, protože se
domnívají, že ve svých létech nošení bačkor nedorostli. Dě� mají svým
způsobem pravdu. Na nošení bačkor je v životě vždycky času dost.
Letní přestávka skončila i pro obecní a městská zastupitelstva.
Naši zastupitelé opět započnou jednat pro nějaké to národní či
obecní blaho. Dobře odpoča�. Doufejme, že snad i lépe naladění
a naklonění rozumným kompromisům více než před prázdninami.
Ku prospěchu obcí samozřejmě.
Léto nám pomalu, ale jistě končí. Můžeme ho nazvat deš�vým,
blá�vým či bláznivým (s přihlédnu�m k poslednímu tropickému
týdnu). Letos ne okurkovým. Každý podle své nátury. Někomu
se vydařilo, někomu zase ne. To už tak někdy bývá. Naštěs� i po
mizerném létě přichází občas slunečný a teplý podzim. A ten,
spojený s vůní dozrávajícího ovoce a chu� dobrého burčáku na
rtech, obyčejně každou pachuť smaže. A neděste se Mikulášů a
čertů v našich obchodech a marketech. To jen obchodníci zase
trochu blázní, aby posléze nakazili nás všechny. Vánoce a hlavně
zima jsou pořád ještě daleko.
Petr Sláma

Tesco je ve výstavbě
/Ivančice/ Rozsáhlé staveniště,
označené názvem Boží hora II.,
znají dnes už důvěrně všichni
obyvatelé Ivančic. V jakém stádiu jsou v současné době práce
v této lokalitě? Zhotovitel stavby
firma Veselý dokončil vodovod
a plynovod pro Tesco. Nyní probíhají ověřovací tlakové a mikrobiologické zkoušky. Současně
s touto akcí stavaři připravili tzv.
„nápojné body“ pro vodu, plyn,
dešťovou a splaškovou kanalizaci. Pro Tesco je také v plném
běhu přípojka nízkého napětí,
kterou připravuje EOn. Zahájení
přímých stavebních prací na OD
Tesco je směřováno k datu 30.
září. Stavba obchodního domu
má být oficiálně ukončena v
měsíci únoru 2012.

V lokalitě Boží hora však
probíhá v současné době několik
stavebních akcí zároveň. Jsou to:
Příprava na výstavbu druhého obchodního domu. Podle oficiálního
zdroje to má být prodejna firmy
Aventin, která se zabývá prodejem sportovního zboží. Dále se
provádí příprava pro obytnou
výstavbu a v plném proudu je výstavba přečerpávací stanice splaškových vod z celé oblasti Boží
hory. Splašková kanalizace je
s vyústěním do přečerpávací stanice již přibližně z poloviny hotova. V této chvíli je již dokončena
dešťová kanalizace postavená pro
I. etapu - „Západní část lokality“.
Jsou přeloženy všechny datové
sítě. Finišuje spodní stavba pro
kruhový objezd.
Petr Sláma

KURZY ANGLIČTINY
1. polole� 2011/2012 (září - leden) - 1x týdně 90 min., 17 týdnů,
34 vyučovacích hodin (v. h.). Cena 2890 Kč (tj. 85Kč/v. h.)
6 - 10 studentů ve skupině
• VĚČNÍ ZAČÁTEČNÍCI + VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ •
od pondělí 19. 9. 2011, 17.00 - 18.30 hod.
• MÍRNĚ POKROČILÍ •
od čtvrtka 22. 9. 2011, 17.00 - 18.30 hod.
• POKROČILÍ + PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY FCE 2013 •
od pondělí 19. 9. 2011, 15.00 - 16.30 hod.
Místo: Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, učebna 7
Přihlášky: lena.karlik@seznam.cz, tel. 606 522 461
(v době školního vyučování pouze sms.)

BLESKOVÁ PŮJČKA
50.000 - 500.000
120.000 od 2.100 Kč
160.000 od 3.006 Kč
300.000 od 5.100 Kč

INFO: 776 819 685

DŘEVO

RPSN 14,7%

ÚVĚRY PRO VŠECHNY • NA 6 LET

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

603 576 656

a Pavla v Horních Dubňanech.
Oba zvony jsou vytlučené,
jeden z nich má skoro 40cm
prasklinu. Zvony se opět rozezní až na jaře příštího roku.
V dubnu loňského roku byly
na těchto zvonech zjištěny velké
závady. Odbornou prohlídku
provedl Petr Rudolf Manoušek,
zvonař a restaurátor zvonů z Pra-

Marie byl odlit roku 1653 a váží
asi 600 kg, druhý zvon sv. Petra a
Pavla pochází z roku 1706 a váží
přes 500 kg
„Historie kostela sv. Petra a
Pavla sahá do roku 1312, kdy byl
majetkem templářů z Templštýna
u Jamolic. Nynější podobu má
od roku 1775,“ řekl správce farnosti P. Josef Požár.
/abé/

IDS: Linka 406 zůstane
Výstavbou nového přestupního uzlu IDS v Tetčicích a jeho
uvedením do provozu se vyrojila
mezi cestujícími spousta dohadů
o možném zkrácení linky č. 406,
která vede z Ivančic do Brna, na
Mendlovo náměstí. Zda se s touto
alternativou počítá, jsme se zeptali provozovatele IDS, společnosti
KORDIS. Obratem nám odpověděl odpovědný zaměstnanec
firmy, pan Květoslav Havlík:
„Zpráva o zkracování linek
406 nebo 423 jen do Tetčic se
nezakládá na pravdě. Jak vlaková linka S4, tak autobusová

linka 406 obsluhují odlišné části
Brna, a proto má jejich existence
význam. Nepředpokládáme proto
zkracování linky 406 jen do Tetčic. Nový přestupní uzel však je
výhodný pro cestující do středu
Brna a dále ve směru např. do
severozápadní a východní části
Brna - do Komárova, na Černovickou terasu, do Maloměřic, do
Králova Pole apod. Přestupem
na vlak s možností operativního
zjištění času jeho odjezdu mohou cestující do těchto oblastí
Brna proti současnosti ušetřit až
10 minut cesty.“
Petr Sláma

Návštěva v obci Vir (HR)
Ve dnech 10. až 14. srpna navštívila delegace města Oslavany,
na základě pozvání, partnerskou
obec Vir ležící na stejnojmenném
ostrově v Chorvatské republice.
Tato návštěva proběhla u příležitosti výročí odkupu ostrova
jeho obyvateli, souběžně s pobytem dětí z našeho města.
V měsíci lednu letošního roku
se děti z ostrova Vir zúčastnily
pobytu na horách, který zajistilo
město Oslavany a recipročně byl
organizován pobyt dětí z Oslavan
na ostrově Vir v rámci vzájemné
spolupráce mezi oběma sídly.
Zástupci partnerské obce připravili pro naši delegaci a pro děti
program, který umožnil poznání
ostrova a jeho okolí. Delegace
se zúčastnila v sobotu 13. srpna
slavnosti odkupu ostrova pod
názvem Virská noc. V rámci bohatého programu vystoupily na
slavnosti také mladší i starší břiš-

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

OSLAVANY

ní tanečnice z Oslavan a jejich
vystoupení sklidilo u přítomných
diváků, kterých bylo několik tisíc, veliký ohlas a potlesk.
Zástupci města byli společně
s dalšími hosty pozváni a představeni na hlavním podiu před
budovou obecního úřadu a předali starostovi obce Vir dar pro
děti z Mateřské školky Smješko
- čepičky, které představují povolání, pohádkové bytosti a zvířátka.
Starosta obce Vir pan Kristijan
Kapović ocenil před přítomnými
rozvoj vzájemné spolupráce. Slavnost byla zakončena nádherným
ohňostrojem. V neděli 14. srpna
v dopoledních hodinách následoval odjezd delegace zpět do České
republiky. Děti, které odjížděly
z ostrova až v úterý 16. srpna ve
večerních hodinách, byly s pobytem moc spokojeny a všem, kteří
se organizačně a finančně na této
akci podíleli, patří velký dík. /KIS/

/Ivančice/ Počet nezaměstnaných občanů v Ivančicích v měsíci
červenci opět vzrostl o další 0,2 %. Práci v současné době hledá 472 ivančických občanů z celkového počtu 4592 ekonomicky
aktivních obyvatel města. Vyjádřeno v procentech je to 10,3 %.
Nezaměstnanost v Ivančicích odpovídá celkové míře nezaměstnanosti v celém mikroregionu. V měsíci červenci evidoval místně
příslušný úřad práce 1160 uchazečů o zaměstnání. To činí 10,4 %
práceschopného obyvatelstva celého Ivančicka.
Petr Sláma

Opravy kina pokračují
/Oslavany/ Oslavanští radní se opět rozhodli investovat do filmové
kultury. Po rekonstrukci zvukového systému přišla na řadu oprava stavebního objektu místního kina. Odvlhčení a sanace zdiva. Pro tuto stavební akci byla vybrána místní firma RK-mont, spol. s r. o. Oslavany,
která předložila cenově nejvýhodnější nabídku. Rada města schválila
s touto společností smlouvu o dílo.
Petr Sláma

Dali peníze do reklamy
/Ivančice/ Rada města schválila částku 10.000 Kč ze své rezervy.
Částka bude poukázána na účet Českých drah, a. s., Brno a je určena na
propagaci Ivančic v rámci regionu. Město se bude prezentovat u příležitosti slavnostní jízdy parních vlaků s historickými vozy dne 10. září,
která se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví a Oslavanských
historických slavností. Ivančičtí radní také schválili finanční částku
15.000 Kč na reklamu hotelu Besední dům v deníku Mladá fronta
DNES. Reklama bude uhrazena z rezervy rady.
Petr Sláma

Veřejné zakázky vypsány
/Ivančice/ Ivančická radnice podnikla první kroky k řešení některých dlouholetých bolestí města. Na svých webových stránkách vypsala zadání veřejných zakázek, které by měly vyřešit problémy s hustou
dopravou ve městě a se špatným stavem některých ulic. Výzva ke zpracování projektové dokumentace se týká obou plánovaných kruhových
objezdů jak na Tesařově náměstí, tak U Tří kohoutů. Nové podoby by
se měly dočkat také ulice K Pekárce, Na Volvách, V Olších, Zahradní,
Ve Sboru, Tyršova a U Malovaného mlýna.
Petr Sláma

Nájemce: Zámecký pivovar
/Oslavany/ Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy se
společností Zámecký pivovar, a. s., Brno - sever, na pronájem prostor
oslavanského zámku. V pronajatých prostorách bude tato firma provozovat pivovarnickou činnost. Nájemné bude 14.000 Kč. Petr Sláma

Nová vyhláška upravuje
povinnosti majitelů psů
/Ivančice/ Volně pobíhající psy bez vodítka a náhubků, nepořádek
na chodnících a jiné negativní jevy má pomoci eliminovat Městské
policii v Ivančicích nová obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Ivančic. Předcházející vyhlášku zrušilo pro některé formální nedostatky Ministerstvo vnitra
ČR. Rada města doporučila zastupitelům normu přijmout. Petr Sláma

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

LIHOVAR A PÁLENICE
MOHELNO, spol. s r. o.

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

Přijímáme zralá jablka, hrušky
a švestky do kádí společného
kvašení na výrobu destilátu.

se znalostí NJ nebo i AJ:

KAŽDOU SOBOTU A STŘEDU
od 13.00 do 17.00 hodin.

» pracovníka na plánování a řízení
výrobních zakázek
» procesního inženýra
» koordinátora kvality
» inženýra kvality
---------------------------------------» seřizovače-operátory CNC
pro zakázkovou výrobu
---------------------------------------» brigádníky na celoroční výpomoc

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

Dále přijímáme objednávky
na pálení ovocných kvasů.
Bližší informace na tel. číslech:
568 642 455, nebo 721 163 370

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

MARKÝZY v AKCI !!!
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

VZORKOVÁ
PRODEJNA
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Ivančický lesní klub „Za humny“ inspirovaný lesní
mateřskou školou zahajuje svůj pravidelný provoz

Po ročním experimentálním
období, kdy inspirovaní rodiče
chodili každý pátek se svými ratolestmi na celé dopoledne včetně
oběda do lesa, přichází oficiální
provoz dětské „lesní školičky“.
Slavnostní zahájení školního
roku proběhne „za humny“ již
v předvečer prvního školního dne,
aby svá dítka mohla „do lesa“
vyprovodit celá rodina. Zřizovatelem LK „Za humny“ je rodinné
centrum Měsíční Houpačka, o. s.
Od 1. září 2011 bude lesní
školička fungovat každou středu,
čtvrtek a pátek od 8:00 do 16:00
hod. V tuto chvíli je přihlášeno 17
dětí od tří do sedmi let z Ivančic
a blízkého okolí, přičemž denní
limit je 15 dětí na jednoho pedagoga a jednoho asistenta.
Zázemí se nachází pod železničním mostem mezi Ivančicemi
a Moravskými Bránicemi, na
okraji rozlehlého 15km souvislého lesního porostu, sahajícího až
k Moravskému Krumlovu. Dětem
bude na základnu dovážen teplý
oběd, dvě svačinky jsou v režii
rodičů. Zázemí je vytopitelné
kamny na dřevo, součástí je i ložnička sloužící k poobědové siestě
na lehátkách ve spacácích. Zápis
je do naplnění kapacity průběžný. Dítě si může provoz v lesní

školičce vyzkoušet nanečisto, a
to bezpečně v doprovodu rodiče.
Po předchozí domluvě můžete
absolvovat se skupinou řádně
přihlášených dětí a s jejími pedagogy tzv. „zkušební týden“.
Jeden takový zkušební den od 8:
00 do 13:00 hodin včetně oběda
pro rodiče i dítě vás přijde na 200
korun. Jaké pro tuto příležitost
doporučujeme vybavení a jaké
jsou provozní podmínky klubu,
najdete na www.zahumny.cz.
Dětský lesní klub „Za humny“
je nekomerční neziskovou iniciativou, nabízející plnohodnotnou
náhradu předškolní výchovy
a vzdělávání. Je založena na
otevřené partnerské spolupráci
všech zúčastněných - rodičů, dětí
a pedagogů. Lesní školka probíhá
celoročně, za každého počasí
v přírodě. Děti mají ve věčně
proměnlivé přírodě nekonečné
množství podnětů, přičemž lesní
školka nevyžaduje žádné zvláštní
investice. Děti mají díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu
lepší kondici. Zatímco v kamenné
školce jsou děti v zimě hodně
nemocné, protože se od sebe
v uzavřených místnostech nakazí,
venku jsou na tom daleko lépe.
Jsme členy Asociace lesních
mateřských škol ČR, která

sdružuje iniciativy inspirované
myšlenkou lesní mateřské školy
a podporuje sdílení zkušeností o
fungování a programu lesních mateřských škol/klubů z celé Evropy.
Asociace připravuje také podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřských škol jako plnohodnotné
alternativy ke klasické mateřské
škole. Do té doby lesní kluby
nedosáhnou na státní příspěvky,
a rodiče tudíž platí plnou výši na
pokrytí nákladů. Pro srovnání:
v Praze to je měsíčně 7.200 Kč,
v Brně 5.600 Kč, v Ivančicích
3.250 Kč. To jsou ceny pro
případ celotýdenní celodenní
docházky včetně oběda a úrazového pojištění dítěte.

Při naší činnosti se inspirujeme
lesními mateřskými školami v Německu a Skandinávii, zapojujeme
prvky waldorfské a Montessori
pedagogiky, pracujeme s konceptem Respektovat a být respektován. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr a provoz klubu.
Držte nám palce, těšíme se na
vaši návštěvu. A nezapomeňte:
„nejhorší počasí je z okna“ :-)!
Za pedagogický tým tvořený
Jitkou Valehrachovou, Dis. z
Rapotic, MVDr. Bárou Bártovou
z Rosic, Bc. Katkou Janíčkovou
z Moravského Krumlova
Mgr. Martina Turečková z
Ivančic, manažerka projektu,
e-mail: art.amen@volny.cz, mob.
603 57 69 88, www.zahumny.cz

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Stane-li se něco popáté, tak to již není zvláštnost, ale dostane-li
fabrika popáté ocenění a titul Bezpečný podnik, to zvláštnost je, a
veliká. Podepsáním závěrečného protokolu byl 12. 8. 2011 ukončen
audit Státního úřadu inspekce práce, který ověřil systém bezpečnosti
práce na JE Dukovany. Šestičlenný tým auditorů již popáté potvrdil,
že elektrárna Dukovany má systém bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci plně funkční a jeho pravidla během provozu dodržuje.
Jaderná elektrárna Dukovany tedy bude moci do roku 2014 užívat
titul Bezpečný podnik. Ocenění a titul Bezpečný podnik elektrárna
Dukovany poprvé získala v roce 1999. V letech 2002, 2005, 2008
a 2011 úspěšně absolvovala jeho obhajobu.
Audit byl zahájen 29. 6. a ve dnech 18. - 25. 7. prováděla pětičlenná
skupina inspektorů kontrolu přímo v provozu JE Dukovany. Podniků,
které mohou ke svému jménu použít i titul Bezpečný podnik, je v ČR
padesátka. Na Vysočině se elektrárna zařadila do šestice firem, které
opakovaně splňují náročné podmínky pro získání tohoto ocenění.
Úkolem Občanské bezpečnostní komise je sledovat, zda způsob,
kterým je provozována elektrárna, zakládá předpoklad řádného, spolehlivého a hlavně bezpečného provozu. Komisi zajímá nejen jaderná
bezpečnost, ale i obecná bezpečnost práce.
Za opakovaným udělením titulu Bezpečný podnik vidí OBK
systematickou práci vedení elektrárny na cestě za trvale bezpečným
provozem.
21. 8. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Mažoretky z celé republiky
se sjedou do Ivančic
$
/Ivančice/ Dne 24. září se bude nemohou nebo nechtějí věnovat

v ivančické sportovní hale konat
již druhý ročník celorepublikové
postupové soutěže mažoretek
pořádané občanským sdružením
„SAM - sdružení amatérských
mažoretek“ Ždánice.
Soutěž je určena především pro
začínající soubory a ty, kteří se

tomuto sportu na vrcholové úrovni, přesto se však chtějí podobných soutěží účastnit a mít také
naději na umístění. Pořadatelé
soutěže chtějí dát šanci hlavně
těm, kteří vystupují pro veřejnost
a nesbírají medaile na ostatních
Petr Sláma
šampionátech.

50000. návštěvník rozhledny
/Hlína/ Dne 30. července
přivítala rozhledna Vladimíra
Menšíka svého padesátitisícího
návštěvníka. Tím šťastným se
stal slovenský cykloturista, pan
Milan Valachovič z Gbelů na Slovensku. Starosta obce Hlína, pan
Miloš Dostalý, společně se svojí
místostarostou, paní Janou Vašulínovovou, předali padesátiti-

sícímu návštěvníkovi jako upomínku na slavnostní chvíli nový
dalekohled a různé upomínkové
předměty. Součástí daru byl také
dekret o doživotním bezplatném
vstupu na rozhlednu.
Pan Valachovič poděkoval
zápisem v pamětní knize za nečekané, ale o to srdečnější přijetí
a upomínkové dary. Petr Sláma

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

Chtěl bych využívat služeb finančního poradce. Jak si mám vybrat?
Jak poznám toho správného? Děkuji za odpověď.
Především Vám musí sedět „lidsky“. Musíte být ochotna poradci
důvěřovat a otevřít se mu. Protože jedním z nejvýznamnějších úkolů
finančního poradce je dobře poznat svého klienta. Nestačí znát pouze
jeho finance (i když je to jedna z hlavních podmínek), ale i jeho osobnost, rodinu, koníčky, osobní cíle, obchodní cíle a spoustu dalšího.
Velmi významným kritériem v hodnocení poradce je styl jeho práce a komunikace. Musíte z něj cítit jistotu profesionála, ale zároveň
Vás nesmí do ničeho tlačit. Spíše než argumenty používá otázky, na
Vaše otázky odpovídá otevřeně a upřímně, nemá potřebu „mlžit“ či
se vymlouvat. Jednoznačným kritériem jsou registrace a certifikace
- registrace u ČNB pro pojištění i investice by měly být samozřejmostí,
certifikace v rámci mateřské společnosti, kurzy a další. Šířka portfolia
partnerů je dále důkazem jeho nezávislosti. Dostupnost mateřské servisní organizace - zelená linka, web, oddělení stížností a její ochota
nést odpovědnost za poradce může hrát také významnou roli.

Zahradnictví Kopetka Jan - Vedrovice
Vás srdečně zve na tře� ročník

podzimní prodejní výstavy
ve dnech 2. a 3. září od 8.00 do 18.00 hodin
místo konání: Vedrovice 315
Akční zboží: thuja smaragd - 29 Kč • rudbeckia hirta - 35 Kč • macešky - 12 Kč
chryzantémy od 49 Kč • vřes - 29 Kč • podzimní cibuloviny od 3 Kč
široký výběr bylinek od 20 Kč. Dále nabízíme: široký sor�ment okrasných
dřevin, trvalek, skalniček, vodních rostlin, zeleninu vlastní produkce,
mrazuvzdornou keramiku, potřeby pro floris�ku, substráty a hnojiva.

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK SI ODNESE MALÝ DÁREK!
Kontakt: Mgr. Iveta Kudláčková, mobil: 731 103 985, e-mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

www.zahradnictvivedrovice.cz

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

ANÁ
V
KOMPLETNÍ
Ý
M
Y
ŽBA šVťka 5 cm
A
L
D
BETONOVÝ
tlou
s
k
/
č
PROGRAM
K
55,
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

b.
ní záso
yprodá
v
o
d
tí
PH, pla

č. D
cena v

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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Divadelní kroužek při SDH Hlína
sehraje bláznivou hudební pohádku
pro celou rodinu

SNĚHURKA
a 7 trpaslíků
Na motivy pohádky bratří Grimmů napsali:
Karel Cón, Stano Slovák, Jan Sotkovský
a Petr Štěpán

neděle 4. září 2011 ve 13.00 hodin
Dukovany, zámecký park
Za nepříznivého počasí sledujte informace na www.obec-hlina.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 29. 08. - 11. 09. 2011
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
• 27.8. od 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinou BAGR. Orlovna Rakšice.
• VÝSTAVA „STO DVACET SCHODŮ DO ČTENÁŘSKÉHO NEBE
ANEB KNIHOVNOU KŘÍŽEM KRÁŽEM“. Výstava k 120. výročí založení
knihovny v Moravském Krumlově. VERNISÁŽ se uskuteční 6. září 2011,
v 18.00 hodin a slavnostně zahájí Halina Pawlowská. Galerie Knížecí dům
Moravský Krumlov. Výstava potrvá do 30. října 2011. Otevřeno: po - pá: 9.00
až 11.00, 12.00 až 15.30, ne: 14.00 až 16.00 hodin.
• ZÁŘÍ - VÝSTAVA - FOTOGRAFIE MATYÁŠE HOŠKA. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 3. 9. od 17.00 hod. - SUPERSTAR V MOR. KRUMLOVĚ. Velká Open Air
párty na rozloučenou s prázdninami. Hraje: Deejay César jr. Vystoupí 16 účastníků SUPERSTAR: Petr Ševčík, Martin Kurc, Matěj Piňák, Celeste Buckingham, Martin Harich, Noah Ellenwood, Simona Fecková, Alžběta Kolečkářová a
další. Areál Vrabčí hájek. Vstupenky: předprodej: 110 Kč, na místě: 150 Kč.
• 3. - 4. 9. - ROZMARÝNOVÉ HODY v Polánce. Hraje Polanka a Fantazie.

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
• 27.8. od 18.00 hod. - FESTIVAL „HVĚZDY POP-ROCKU V LETŇÁKU“.
Vystoupí Olga Lounová, Ruda z Ostravy, Rock String, Zbyněk Drda, Holki,
Lucy Junk, Michael Hejč, Sweet Zone a Public Relations. V Letním kině
Miroslav. Pořádá Galerie Linhart.
• 28.8. v 15.00 - TUČ a ŇÁK - loutkové divadlo v KD.
• 2.-4.9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY, hraje
ŠARDIČANKA. Pořádají: město Miroslav, MKIC, ŘK farní úřad a os Marek.
• 14.9. v 19.00 hod. - VLČÍ MÁKY - vystoupení souboru ONDRÁŠ v KD.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 30.8. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - ČTYŘI POHÁDKY:
Kuřátko a obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupežníci. Klasické
veršované pohádky Františka Hrubína v netradičním zpracování Divadla ŠUS
z Prahy. Nádvoří radnice (při špatném počasí kino Réna). Vstup volný.
• 3.9. - HUKVALDY, KOPŘIVNICE, ŠTRAMBERK - celodenní poznávací
zájezd. Odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu Ivančice. ŠTRAMBERK
- městská památková rezervace, zřícenina hradu s válcovou věží, muzeum Z.
Buriana, muzeum Novojíčínska, jeskyně Šipka. KOPŘIVNICE - prohlídka
Technického muzea Tatra, expozice Emila a Dany Zátopkových. HUKVALDY
- prohlídka zříceniny hradu, památník Leoše Janáčka. Doprava: 420 Kč.
• 10.9. - 11.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - so, ne 13 - 17 hod. • KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- so, ne 13 - 17 hod. • KAPLE SV. JAKUBA - so, ne 13 - 17 hod. • KOSTEL
SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH - so, ne 13 - 17 hod. • ŽIDOVSKÝ
HŘBITOV - so, ne 9 - 12, 14 - 17 hod. • SYNAGOGA - so, ne 9 - 12, 13 - 17
hod. • PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY - so, ne 9 - 12, 13 - 17 hod. Expozice
A. Muchy a Vl. Menšíka - běžné vstupné, sklepení - vstup zdarma.
• 10.9. - 25.9. - GAUDEAMUS IGITUR - VÝSTAVA. GYMNÁZIUM JANA
BLAHOSLAVA IVANČICE. Vernisáž 9. září v 16.00 hod. Památník A. Muchy
• 10.9. - 25.9. - DUŠA KRAJINY / DUŠE V KRAJINĚ. Mezinárodní výstava studentů a absolventů fotografických vysokých škol, mapující rozmanitost
autorských přístupů ke krajině. Koncepce výstavy - Veronika Markovičová.
Vernisáž v pátek 9. září v 18.00 hodin, Synagoga. Vstup zdarma.
Připravujeme: • 23. - 24. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2011. Tradiční trhy,
zábavný program, prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého nám. Ivančice.
PÁTEK 23. ZÁŘÍ: 11.00 EVELÍNA - folkrocková kapela • 13.00 D. N. A.
- dívčí folková kapela • 15.00 MAŽORETKY SVČ Ivančice • 15.30 TRAVELLERS - rockenrollová kapela • 17.30 DEEP PURPLE - revival • 19.30 OHŇOVÁ
SHOW. SOBOTA 24. ZÁŘÍ: 10.00 VACENOVJÁCI - slovácká dechová hudba
• 13.00 FLYBAND - bigbeatová kapela • 15.00 HEJKALOVÉ - country kapela.
NÁDVOŘÍ RADNICE: VÝSTAVA BONSAJÍ - pořádá sdružení bonsajistů
bítešska a brněnska - pátek a sobota. IVANČICKÝ GRILFEST - 1. ročník - soutěž
v grilování - sobota v 10.00 (přihlášky soutěžních týmů na tel. 546 419 467)

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
• 30.8. od 15.00 hod. - MALÝ LOUTKOVÝ FESTIVAL. Loutkové
představení pro děti v sále Kina Oslavany. Pořádá KIS Oslavany.
• 3.9. v 17.00 hod. - KONCERT SKUPINY KAMELOT. Na zámeckém
nádvoří. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej: KIS
Oslavany, nebo Zámecká restaurace. Pořádá KIS Oslavany a INASAK.
• 8.9. v 17.00 hod. - SETKÁNÍ BÝVALÝCH HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ.
Každoroční setkání horníků a energetiků v prostorách zámku.
• 10.-11.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Sobota 10. září:
• 10:00 slavnostní zahájení • 14:00 historický průvod městem s králem Přemyslem
Otakarem I. • 14:30 Provazochodecké spektoláto • 20:00 večerní ohňová show
• 21:00 večerní historický průvod s loučemi ulicemi města • 21:15 slavnostní
ohňostroj na náměstí. Po celý den zajištěn historický kulturní program - rytířské
souboje, kejklíři, provazochodci, klauni, ukázky tanců s bičem, dobové hry pro
děti….. Neděle 11. září - turistický den: vyjížďka po Hornické cyklostezce.
• 18.9. od 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRÍVRŮ. Výstava všech
plemen retrívrů se zahraniční účastí.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.-28.8. - RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ. - historické
tržiště na nádvoří zámku s programem (historické tance, loutkové divadlo,
kejklíři, dobová hudba), průvod městem; hlavní program na kolbišti pod
zámeckým parkem od 15.30 hodin bude věnován průřezu historického vojenství. Večer ohňové vystoupení a ohňostroj. Neděle: polní bitva o pevnost. Po
celý víkend prohlídky zámku, kejklíř a historické občerstvení. Pořádá Správa
zámku Rosice a skupina historického šermu Taranis.
• 1.9. ve 13.00 hod. - DEN PRO DĚTI - CIRKUS LEGRANDO. Z programu:
Cirkus Legrando - cirkusová škola pro děti a dospělé, žongléři, sportovní gymnastika, mažoretky, kung-fu, Wildcats, sebeobrana, program s Military klubem.
Občerstvení zajištěno. Na nádvoří zámku. Pořádá SVČ Rosice.
• 1.9. - 30.9. - PRÁÁÁZDNINY. Soutěžní výstava amatérských fotografů. Fotografie z prázdnin, dovolené a cest. Vítěz obdrží jako odměnu hezkou knihu. V
městské knihovně vždy v otevírací dobu. Pořádá městská knihovna.
• 6.9. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Veselé hraní, povídání a
čtení pro děti a jejich rodiče tentokrát ve sportovním duchu. Městká knihovna.
• 9.9. od 19.30 hod. - GOTTLAND. Scénické čtení knihy polského autora Mariusze Szczygiela v podání studentek DAMU Praha Terezy Volánkové a Mariany
Večeríkové. V Zámeckém kult. centru. Vstupné 40 Kč. Pořádá městská knihovna.
• 10. 9. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. V rámci letošních Dnů evropského dědictví nabízíme prohlídku areálu sklárny s výkladem
a návštěvu výstavy rosického skla v prostorách zámku. Sraz účastníků je v 15.00
hod. na ulici Zbýšovská u panelu naučné stezky č. 5. Symbolické vstupné na výstavu je10 Kč. Pořádá KIC Rosice ve spolupráci se Správou zámku Rosice.
• 16.9. od 16.00 hod. - SUTERÉN ZAHAJUJE - otevření klubu po prázdninách.

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.-30.9. - „STO DVACET SCHODŮ DO ČTENÁŘSKÉHO NEBE ANEB
KNIHOVNOU KŘÍŽEM KRÁŽEM“ - výstava k 120. výročí založení knihovny
v Moravském Krumlově. • Vernisáž úterý 6. 9. v 18.00 hodin, Galerie Knížecí
dům. Křest loga knihovny ilustrátorem Jiřím Fixlem. Křest a prodej publikace
„Knihovna Moravský Krumlov“ o historii i současnosti knihovny od autorky
Evy Grunové. Vernisáž zahájí a knihu pokřtí Halina Pawlowská. Doprovodná
výstava fotografií moravskokrumlovských fotografů a výstava děl moravskokrumlovských výtvarníků na téma: „Kniha 100x jinak“. Medailonky známých
osobností, které navštívily moravskokrumlovskou knihovnu. Tematicky zaměřené literární a výtvarné práce žáků z moravskokrumlovských škol. Ukázky
z tvorby místních autorů. Výstava knih z fondu knihovny vydaných před 100
a více lety. Prodej knih H. Pawlowské spojený s autogramiádou.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA DOMEČKU ZAČÍNAJÍ SVOU PRAVIDELNOU ČINNOST 19. 9. 2011. Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM
od 1. 9. VEŠKEROU NABÍDKU A ROZVRH KROUŽKŮ NAJDETE NA
WWW.DOMECEKMK.CZ.
• 12.-16.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU. Přijďte se podívat na ukázkové hodiny kroužků a cvičení, popovídat s vedoucími a prohlédnout
si prostředí Domečku. Jedinečná možnost vyzkoušet si, co by vás bavilo dělat ve
volném čase. Srdečně zveme děti, rodiče i širokou veřejnost. Těšíme se na vás!
• CVIČENÍ NA DOMEČKU PRO DOSPĚLÉ - ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ!
• BALANCE BALL - CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH. Pololetní kurz,
750 Kč, lektor: Šárka Ivanovičová, ČTVRTEK 18.10-19.15 hod., začínáme: 15.9.
• FIT MIX - kruhový posilovací trénink s různými cvič. pomůckami, pololetní
kurz 750 Kč, lektor: Jitka Švédová, STŘEDA 17.00-18.00 hod., začínáme: 14.9.
• KONDIČNÍ CVIČENÍ - cvičení s různými cvičebními pomůckami zaměřený na problematické partie těla a zlepšení kondice, lektor: Anna Žáková, PONDĚLÍ 18.10-19.15 hod., 50 Kč/hod., začínáme: 12.9.
• SUPER JUMP - dynamické cvičení na trampolínách pro dospělé a studenty,
pololetní kurz 750 Kč, lektor: Šárka Ivanovičová, ČTVRTEK 17.00-18.00 hod.,
kapacita omezena na 11 míst., začínáme 15.9.
• TAE-BO - dynamické cvičení s hudbou s prvky bojových umění, lektor: Pavla
Schovancová, ÚTERÝ 18.10-19.10 hod., 50 Kč/hod., začínáme: 20.9.
• ORIENTÁLNÍ TANEC - určeno ženám každého věku, podpora ženství a
ladného pohybu. Součástí je relaxace a meditace, přijďte se odreagovat od stresu.
Tančit orient. břišní tanec se naučí každá žena, není důležitý věk, postava ani talent,
lektor: Soňa Soukupová, 50 Kč/hod., ÚTERÝ 19.15-20.15 hod. začínáme: 13.9.
• KERAMIKA - pololetní kurz tvoření z keramiky pro dospělé, lektor: Magda
Novotná, ÚTERÝ 16.00-19.00 hod., začínáme 13.9.

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
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012:
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: Angličtina hrou • Aerobik pro malé
holčičky • Přípravka mažoretek • Sportovní hry • Zumbatomic • Přípravka
házené • Flétna • Tvořínek • Keramika. KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI:
Angličtina hrou • Anglická konverzace v praxi • Francouzský jazyk • Aerobik
pro holky I. - III. • Zumbatomic • Ivančické mažoretky Kopretina I. - III. •
Sportovní gymnastika • Florbal I. - III. • Minikopaná • Basketbal • Miniházená I.
-II. • Přípravka tenisu • Tenis • Karate • Flétna • Taneční divadlo • Tvořivá dílna
• Keramika • Fotografování • Press Studio RCI (mediální studio) • Filmový klub
• Deskovky • R-klubáci • Experti • Zvídavý cestovatel • Dračí doupě • Šachy
• Dětský a mládežnický parlament • Instruktoři pro práci s dětmi. KROUŽKY
PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ: Anglická konverzace v praxi •
Francouzský jazyk • Florbal • Aerobik s Hanou • Kondiční cvičení s Jarmilou •
Jóga • Karate • Taiči • Outdoor • Fotografování • Press Studio RCI (mediální
studio) • Filmový klub • R-klubáci • Instruktoři pro práci s dětmi • Klub FAJN
spolupracovníků střediska • Dětský a mládežnický parlament • Country skupina
A JE TO • Kreativní klub • Keramika. KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH:
Outdoor klub • Filmový klub • Kondiční trénink. KROUŽKY PRO RODIČE
S DĚTMI: Pohybové hry I. - II. • Klub Batole • Barvínek • Keramika • Dětské
centrum s půldenním provozem • Dětské centrum s celodenním provozem.
Více informací na webových stránkách www.svcivancice.cz.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• sobota 10. 9. - KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK - přechod z Polska na Moravu.
Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Z polské Sienny přejdeme
nenáročnou hřebenovou trasou na vrchol Králického Sněžníku (1423 m),
výraznější stoupání pouze před vrcholem, výstup možný ze sedla, nebo
lanovkou přes Černou horu. Ze Sněžníku sestoupíme kolem pramene Moravy
a sochy slůněte do Stříbrnic (celkem 17 km) nebo ze Sněžníku budeme
pokračovat po hřebeni k rozhledně Klepáč a na Horní Moravu (celkem 22 km).
Možno naplánovat okružní trasu jen v Polsku s návštěvou Medvědí jeskyně
a uranového dolu (12 km), prohlídky pro skupiny max. 15 lidí, pouze v polštině,
nutno objednat předem. Odjezd: 5.00 (MK - náměstí), 5.05 (Blondýna), 5.20
(Ivančice), 5.30 (Rosice), návrat asi ve 21.00 hodin. Cena: doprava 280/250 Kč
(děti do 15, senioři 60+), lanovka 90 Kč, jeskyně 120 Kč, uranový důl 65 Kč.
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz.
Další info: Tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček), www.turistimk.estranky.cz.

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
Od 19. září se opět můžete těšit na: • hernu pro děti • muzikohrátky • výtvarné
hříčky • pohybové hrátky pro kojence a batolata • angličtinu pro předškoláčky
• jógu pro děti od 3 let • kurzy jógy pro dospělé • angličtinu pro maminky na
mateřské dovolené. A a nově také na: • kurzy předporodní přípravy • lekce pilates.

Občanské sdružení ALMA

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 2. - 4. září - KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
aneb realistická kresba s Mgr. Alenou Andrysovou. 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.

Město Dolní Kounice pořádá v sobotu 3. 9. 2011

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI
Pátek 2. 9. - KULTURNÍ DŮM • 18.00 Vernisáž výstavy obrazů
Ing. Arch. Ivo Mana. KLÁŠTER ROSA COELI • 19.00 koncert
Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. KOSTEL SV.
BARBORY - Výstava aranžovaných květin absolventek zahradnické
školy v Rajhradu a obrazy Dolních Kounic Rostislava Slováka
Výstava je otevřena v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hodin.
Sobota 3.9. - SYNAGOGA • výstava kolorovaných grafik M.
Štroblové, vernisáž ve 14.00 hod., výstava potrvá do 4. 9. 2011.
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ • 10.00 - 22.00 historický jarmark •
13.00 slavnostní zahájení • 13.00 - 20.00 Výstava vín pěstitelů
dolnokounické oblasti. Pódium: 13:00 „Arma Bravo“ - Bravo Team
• 14:00 „Zábava pro krále“ - DUEL • 15:00 „Gaskoňští kadeti“
- Bravo Team • 16:00 průvod městem k turnaji na zámek
• 16:30 rytířský turnaj (Zámek) • 19:30 večerní blok na pódiu
• 19:30 CODEX - středověká hudba • 20:30 El Faro - ohňová show
• 21:15 večerní průvod městem s loučemi • 22.00 ohňostroj.
HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE: 10:15 Vystoupení hudební
skupiny FLEK • 11:15 Orientálně taneční divadlo MAHLEESCH
• 11:30 Tanečně divadelní vystoupení Historizující Sdružení Žakérské
Poustevník • 11:45 Orientálně taneční divadlo MAHLEESCH
• 12:00 Vystoupení hudební skupiny FLEK • 12:45 Divadelně
šermířské vystoupení Karkulka, Dimas – Divadlo Mečem A Slovem
• 13:15 Začátek hledání pokladu - interaktivní hra pro dětí • 13:30
Spolek elegantních dam • 13:45 Show s výukou tance se skupinou
HONKY TONK, Kocandy - Show Z Brněnského Štatlu, Doodah
- Moderní Line, Marietta - španělský country tanec, výuka tance
pro ostatní • 14:15 Tanečně divadelní vystoupení Historizující
Sdružení Žakérské Poustevník • 14:45 Divadelně šermířské
vystoupení Dobroš, Dimas - Divadlo Mečem A Slovem • 15:15
Spolek elegantních dam • 15:30 Liskací a jiná show s výukou tance s
HONKY TONK: Liskací show - show o tom, jak se 2 ženský perou o 1
chlapa, Suzanne - Moderní Line, Žíznivý Slim, výuka tance pro ostatní
• 16:00 -16:15 Spolek elegantních dam • 16:30 Rytířský turnaj
• 20.00 Diskopárty na hradě. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK Dolní
Kounice 20.00 Taneční zábava. Více na www.dolnikounice.cz

Tradiční krojované hody
/Miroslav/ Město Miroslav, miroslavská chasa a Římskokatolický
farní úřad Miroslav pořádají ve dnech 2. - 4. září 2011 tradiční krojované hody. Rozjezdem slavnosti bude páteční zábava s kapelou Jarda a
Roman Band v kulturním domě. Oficiálním zahájením akce je předání
hodového práva chase v sobotu dopoledne. Hodové právo, a tím i také
vládu nad městem udělí chase starosta města. Poté bude následovat
vyhrávání po městě a krojované zavádění pod májí u kulturního domu.
Od 20.00 hodin začíná taneční zábava s kapelou STONE.
V neděli ráno půjde chasa průvodem do kostela. Od 9.00 hodin bude
v chámu sv. Petra a Pavla sloužit Mons. Dr. Karel Simandl z nunciatury
v Berlíně slavnostní hodovou mši. Po jejím skončení půjde průvod na
hřbitov. Zde po modlitbě za miroslavské občany položí chasa kytice na
hroby zemřelých kamarádů. Poté opět následuje vyhrávání po městě
a zvaní na hody. Od 16.00 hodin bude opět zavádění před kulturním
domem a v 17.00 hodin budou zavádět ženáči.
„Po oba dny zahraje dechová hudba Šardičanka. V chrámu sv. Petra
a Pavla bude připravena výstava z plodů polí a zahrad „Poděkování
za úrodu“. Návštěvníci hodů se budou moci také seznámit s již skoro
dokončeným projektem „Obnova katolického hřbitova a veřejného
prostranství u kostela sv. Petra a Pavla“, který je realizován za přispění
Státního fondu životního prostředí Praha. Projekt zahrnuje odstranění
nemocných a neperspektivních dřevin, které budou na podzim nahrazeny novými výsadbami, odvodnění celé lokality, vybudování mlatových
cest v parku, vydláždění prostoru před hlavním vchodem do chrámu,
zřízení parkovacích stání, instalaci nového veřejného osvětlení, nového
mobiliáře a nasvícení kostela. Po dobu konání hodů bude připraveno bohaté občerstvení,“ vyjmenoval místostarosta Roman Volf.
/abé/

FESTIVAL LOUTEK PRO MALÉ I VELKÉ
Bližší informace o termínech a místech plánovaných
představení naleznete na webových stránkách www.meks.cz

Vlčí máky veteránům
/Miroslav/ Město Miroslav bude spolupořadatelem jednoho z deseti
benefičních koncertů, které pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje JUDr. Michala Haška, organizuje Československá obec legionářská spolu s Ministerstvem obrany České republiky.
„V rámci tohoto projektu se uskuteční v Miroslavi koncerty vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Ve středu 14. září v 19.00 hodin
začíná v kulturním domě vystoupení pro válečné veterány a veřejnost
pod názvem „Z kraje do kraje“. Na čtvrtek 15. září dopoledne připravují umělci představení „Zatoulané pohádky“ pro žáky mateřských škol a
I. stupně základní školy. Poté, od 11.30 hodin, uvidí žáci II. stupně pořad „Rande naslepo“. Členové souboru ONDRÁŠ vystoupí bez nároku
na honorář zcela zdarma,“ uvedl Roman Volf, místostarosta města.
Součástí projektu je na základě povolené veřejné sbírky u benefičního koncertu „Z kraje do kraje“ dobrovolné vstupné. Výtěžek ze všech
deseti koncertů bude použit na zlepšení péče o válečné veterány. /abé/

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V IVANČICÍCH
BUDE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST
v sobotu 10. září a v neděli 11. září
vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin
Odborný výklad zajištěn.
Navštivte tuto ojedinělou kulturní památku.
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ Záměr IV. Bílé letní noci Bubenický festival hostil
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SPOLKY
DO ROKU 1938: Zdravotní a sociální péče měla ve středověku
značně nahodilý charakter, pomoc chudým se stala předmětem činnosti
církve. Teprve od raného novověku je sociální péče upravována tzv. policejními řády, kde část povinností připadá i na obce. Zvykem bylo poskytovat péči chudým s domovským právem v chudobincích, pastouškách
apod. Za Josefa II. již bylo přistoupeno ke zřizování farních chudinských
ústavů. Moderní sociální péče pak staví na rakousko-uherských základech - chudinském zákoně z r. 1868. Výkon zdravotní péče podle něj
náležel státu a obci, která často z nedostatku financí vydržovala pouze
sirotčince či chudobince.
V 19. století dochází k tomu, že se sociální péče stává věcí veřejnou
a jsou zakládány dobrovolné organizace a instituce s angažovanými
pracovníky. Bylo společenským standardem, že se rodiny zapojovaly do
sociální péče od drobné výpomoci (např. sběr šatstva) pro charitativní
nadace a stipendijní programy chudých studentů. Tak i v M. Krumlově
vznikly mezi lety 1913 a 1915 dva české a německé spolky, které měly
na starosti celkovou zdravotní péči. Byly to německá Okresní péče o
mládež se sídlem v Miroslavi pro soudní okres M. Krumlov a Sirotčí
spolek, pozdější Okresní péče o mládež. Charitativní podtext měla řada
spolků - účastnily se např. veřejných sbírek v době Vánoc. Speciálně
ženské spolky organizovaly sbírky všeho druhu šatstva, sbíraly peníze
na vánočky s kávou pro přilepšenou dětem ze sirotčinců apod.
Zvláštní důraz byl kladen na péči o mládež. Na správnou výživu a
výchovu dětí rodiči dohlížel soud. O sirotky bylo postaráno mj. zmiňovaným chudinským zákonem. Ten ukládal povinnost obcím zřizovat a
financovat zařízení pro osiřelé, opuštěné a zanedbané děti. Dobrovolná
péče o děti všech věkových kategorií byla organizována sirotčími spolky
zřizovanými podle jednotlivých okresů a zemí pomocí Zemských a Okresních komisí. Alarmující hodnoty dětských nemocí a úmrtnosti nutily tyto
centrální instituce zřizovat a spolupracovat s mnoha dílčími dobrovolnými
organizacemi, které spadaly buďto přímo pod jejich správu, nebo působily
samostatně a v případě potřeby s nimi spolupracovaly (např. Masarykova
liga proti tuberkulose, Československá ochrana matek a dětí). Po 1. světové válce byly tyto instituce sjednoceny pod tzv. Okresní péče o mládež
(dále jen OPM). OPM v sobě měla slučovat všechny složky dobrovolné
péče vždy v určitém okrese, poskytovala poradenské centrum pro matky
v tísni, v těhotenství apod. Její nadřazenou institucí byla v naší lokalitě
Česká zemská péče o mládež na Moravě se sídlem v Brně.
Ochranovna a Okresní péče o mládež
Ochranovna byla v M. Krumlově vybudována jako zemský německý
sirotčinec pro chlapce v roce 1907. Chlapci v něm se učili německy
a byli posíláni do německé obecné a měšťanské školy, sirotčinec tedy
působil jako podporovatel poněmčování města. Již před 1. světovou
válkou byly snahy z české strany jej přestěhovat, což bylo provedeno až
po převratu v roce 1919, kdy se přesunul do Vranova. Prázdnou budovu
získala Česká zemská péče o mládež v zemi Moravskoslezské, která zde
zřídila kancelář nové pobočky Okresní péče o mládež v M. Krumlově
a umístila zde dvoutřídní chlapeckou školu pro chovance ústavu.
Když v roce 1921 dochází konečně k jednotnému vedení, OPM centralizují v okresech zdravotnické organizace a podniky, poradny pro
matky s dětmi, ordinace, organizují spolupráci s lékaři atd. Účel OPM
spočíval v tom, že např. umísťovala nemocné a postižené do ústavů,
pořádala peněžité sbírky, posílala děti na ozdravné tábory, zajišťovala
bezplatně léky, ošetřování atd. Např. v roce 1924 byla při OPM otevřena
stravovací stanice pro 120 dětí nezaměstnaných a instalována výstava
o činnosti organizace. Nejužší spolupráce probíhala s Čs. červeným
křížem a Dámským odborem Ústřední Matice Školské. O činnosti OPM
bohužel neexistují téměř žádné prameny. Budova ochranovny sloužila
za války německé správě, poté zde byli umístěni jugoslávští učni,
od roku 1947 zde byla opět obnovena výchova chlapců i dívek od 6
do 15 let. Od roku 1958 zde byl umístěn Dětský výchovný ústav (DVÚ)
pro mravně narušené dívky. Budova ochranovny plní dodnes své původní poslaní – jako Výchovný ústav a Dětský domov se školou.
Československý červený kříž (ČsČK)
Čs. červený kříž navázal v roce 1919 celorepublikově na starší spolek,
jehož kořeny jdou hluboko do 19. století. Krumlovská pobočka vznikla
v roce 1920. V představenstvu ČsČK v roce 1924 působil jako předseda
rada Matouš Kuchyňka, místopředsedou byl řídící učitel v. v. Florián
Štenzl, zapisovatelem obvodní lékař MUDr. Antonín Janíček. Základním
účelem ČsČK byl boj proti nemocem, zmírnění sociálních a psychických důsledků války, zakládání ozdravných táborů, výcvik zdravotníků
a zdravotního personálu, budování zdravotních stanic, zdravotní osvěta,
propagace osobní hygieny, práce s mládeží aj.
Nejužší spolupráce probíhala se sborem dobrovolných hasičů, OPM
a Dámským odborem při Ústřední Matici Školské, kterému přispíval
na vánoční nadílky a na vydržování jeho mateřské školky. S hasičským
sborem spolupracoval od roku 1925 u tzv. „samaritánských stráží“, které
zajišťovaly poskytnutí první pomoci před příchodem lékaře. V roce 1934
měl spolek 961 členů. Po r. 1945 byl Červený kříž zařazen do organizací
Národní fronty.
Chronologický seznam spolků a ústavů v M. Krumlově, vykonávajících zdravotní a sociální péči, podle soupisu z roku 1934:
• Nedatováno - obecní chudobinec
• 1892 - mateřská škola Ústřední Matice Školské
• 1899 – německý spolek Dětská zahrádka
• 1907 - zemský chlapecký sirotčinec, od 1919 jako Ochranovna České
zemské péče o mládež v Brně
• 1913 - německá Okresní péče o mládež v Miroslavi pro soudní okres
Moravský Krumlov
• 1915 - Sirotčí spolek, pozdější Okresní péče o mládež
• 1917 - Německá zemská komise pro podporu dětí a péči o mládež,
změna stanov v roce 1922, přemístěna do Miroslavi
• 1919 - Mateřská škola M. Krumlov, vydržovaná obcí
• 1920 - Československý červený kříž Moravský Krumlov
• 1922 - Poradna pro matky a děti (kojence) Hrotovice - M. Krumlov
Mgr. Hana Prymusová
Literatura a prameny: MZA, B40/I, kniha 437n, I. man; SOkA Znojmo, (MK/1.) 1367
– 1945 (1974), sign. K - I – 479, k. 33, inv. č. 440; Okresní výbor MK 1945-1949, k. 297;
TVRDOŇ, A.: Spolky, ústavy a zařízení pro péči o chudé a péči o mládež ochrany potřebnou v republice československé, seznam podle stavu v roce 1934. Praha 1936, s. 218 – 219;
www.vuddmoravskykrumlov.cz; Materiály Městského muzea.

pokazilo deštivé počasí

špičkové české kapely

Poslední červencovou sobotu
proběhl v Dobřínsku u Moravského Krumlova již čtvrtý ročník
Bílé letní noci, výtěžek měl být věnován Nadačnímu fondu Kapka
naděje. Zeptali jsme se hlavních
organizátorů Petra a Karla Kameníka, jak akce dopadla.
Na začátku vystoupila skupina
Argema, poté následovala skupina
Sillage, Robbie Williams revival,
zpěvačka Olga Lounová s kapelou,
která byla pro mnohé obrovským
překvapením, zpěvačka Debbie
s kapelou a tečku za celým dnem
udělal jako vždy výborný Petr
Bende & band. Programem skvěle
provázel moderátor Daniel Rubeš.
Druhým pohledem je fakt, že
záměr letní noci pokazilo počasí,
a tím pádem byla menší účast návštěvníků, než jsme předpokládali.
Z tohoto důvodu se čtvrtý ročník
stal ztrátovým a my jsme nemohli
dostát závazku vůči NF Kapka naděje, jak bylo předem uváděno na
plakátech a v médiích, což je pro
nás obrovské zklamání.
Vždyť ale celou akci podpořila celá řada partnerů? To máte
pravdu. Pro letošní ročník se nám
opravdu podařilo sehnat hodně
partnerů, kteří tuto akci finančně
podpořili, za to jim patří obrovský
dík a pevně věříme, že na Bílou
letní noc v budoucnu nezanevřou.
Bohužel finanční podpora nepokryla ani polovinu celkových nákladů, mezi které například patří
honoráře vystupujících, zajištění
technického zázemí a zabezpečení

celé akce. I když jsme k finančním
darům připočítali výtěžek ze vstupného, pořád to nebylo dostačující.
Jaká tedy byla celková návštěvnost? V předprodeji se nám podařilo prodat 437 vstupenek, což jsme
považovali za první úspěšný krok.
Bohužel vinou počasí, které nám
letos vůbec nepřálo a které jako
jediné jsme nedokázali ovlivnit, se
na místě prodalo jen necelých 80
vstupenek, což bylo opravdu málo.
Pokud vezmeme i volné vstupenky
pro partnery celé akce, mohla se
celková návštěvnost pohybovat
kolem 600 - 650 lidí. Samozřejmě
chceme velmi poděkovat všem návštěvníkům, kteří přišli na letošní
ročník i přes tu nepřízeň počasí.
Bude se tedy vůbec příští rok
konat pátý ročník Bílé letní noci?
Pravdou je, že po letošním ročníku nám trochu chybí to nadšení
a chuť, se kterou se vždy celá akce
připravuje. Přípravy na IV. Bílou
letní noc nám zabraly bezmála
devět měsíců a to je spousta času.
Ale jsme si jistí, že se znovu vrhneme do přípravy pátého ročníku,
který se zřejmě opět uskuteční poslední červencovou neděli 2012.
Hlavní organizátoři akce Bílá
letní noc Karel a Petr Kameníkovi
by závěrem velmi rádi poděkovali
obci Dobřínsko a starostovi obce
panu Jozefu Targošovi za velkou
podporu a pomoc, Sboru dobrovolných hasičů a všem, kteří pomáhali
s přípravou celého areálu letošního ročníku, a starostce obce Dolní
Dubňany paní Janě Mašové.

/Moravský Krumlov/ Žánrový festival, který pořádalo Občanské
sdružení ALMA první srpnový výkend, patřil netradiční muzice protkané rytmy Afriky, Jižní Ameriky, Balkánu i Dálného východu. Za
organizátory festival zhodnotil Marek Pečer:
„Vše začalo na přelomu roku, kdy se nasmlouvávají účinkující.
Všechny kapely se snažíme nejdříve naposlouchat, ať už na koncertech, demo CD, nebo z internetu. Hodně dáme také na zkušenost posluchačů. V Krumlově se již podruhé sešla špička ethno protagonistů
z celé České republiky. Zájem o vystoupení byl tak veliký, že jsme
museli téměř dvě desítky kapel odmítnout.“
Sdružení ALMA také v rámci Kreativní dílny ALMARA připravilo
výtvarné dílny pro děti i dospělé a dětský koutek. Součástí festivalu
byl také dlouhodobý projekt DJEMBE PRO DĚTI, kdy sdružení hledá
sponzory pro zakoupení hudebních nástrojů, především djembe, a ty
pak předává dětským organizacím, školkám a školám. Letos se díky
štědrým sponzorům zakoupilo 17 bubnů v celkové hodnotě 60 tisíc
korun, které budou předány na konci září vybraným školám.
„Poctivý festival“ - jak jej nazval jeden z účinkujících, si postupně
získává své příznivce a oproti loňskému roku počet především mimoregionálních vyznavačů tohoto žánru vzrostl. Jasným důkazem byl stanový tábor, který vyrostl ve Vrabčím hájku. Každou kapelu obklopuje
skupina skalních posluchačů, která ji doprovází po všech jejich vystoupeních, a proto nemohla chybět ani v Moravském Krumlově.
„Zato „domácí“ to projeli na plné čáře. Účast byla naprosto mizivá
a jen těžko odhadovat, zda příčinou bylo proměnlivé počasí, jiné akce
v okolí, pořady v televizi, vstupné dvě stovky na dva dny, osobní
zapšklost, neznalost žánru, předsudky, či vše dohromady. Přesto jsem
rád, jak to dopadlo a že přijela spousta lidí ze všech koutů republiky, a
myslím, že si to všichni báječně užili. Na jednom místě a v jeden čas
jsme posluchačům naservírovali desítku „bubenických“ kapel, které
předvedly skvělé výkony. Příští rok je daleko, ale žánrového festivalu
se nevzdáme. Jen je potřeba si ujasnit, zda jej pro „Nekrumlováky“
uspořádáme v Krumlově, nebo jinde. Možností je dost,“ uvedl Pečer.
Festival velmi zásadně v rámci veřejné finanční podpory podpořilo
Město Moravský Krumlov. Přispělo jak na hudební produkci, tak na
zakoupení afrických bubnů djembe pro dětské organizace. Mezi hlavní
partnery patří také Nadace Život umělce a Jihomoravský kraj.
„Děkujeme opravdu všem, kteří pomohli s realizací festivalu a podpořili hudební produkci i nákup bubnů pro školy,“ dodal Marek Pečer.

S blížícím se podzimem a začátkem školního roku přichází
do našeho města i jedna novinka
v oblasti školství. Hudební výuka,
která funguje po celé naší zemi již
více než 15 let, se poprvé objevuje
i u nás v Moravském Krumlově,
konkrétně v prostorách moravskokrumlovského gymnázia. Jejímu
řediteli, panu Tomáši Küfhaberovi,
jsme položili několik otázek.
Proč jste si vybral právě Moravský Krumlov?
Snažím se zprostředkovat oblíbenou výuku dětem ze všech
lokalit v širokém okolí Brna,
protože osobně zastávám názor,
že děti bydlící v menších městech
či vesnicích by neměly být znevýhodněny oproti svým vrstevníkům
z měst, kde pobočky HŠ YAMAHA
již léta fungují. Mimo jiné řídím
fungující pobočky například v nedalekých Vedrovicích nebo Dolních
Kounicích a všichni si nás chválí
- a já doufám, že stejný zájem bude
i v Moravském Krumlově.
Jak vypadá takový školní rok
v hudební škole YAMAHA?
Náš školní rok vypadá velice podobně, jako je tomu např. u klasické
ZUŠ nebo ZŠ. Na začátku září (v
Moravském Krumlově konkrétně
8. září v 16:30) proběhne zápis do
výuky, domluvíme se na rozvrhu
a výuka začíná téměř okamžitě.
Stejně jako ostatní školy dodržujeme volna o státních svátcích či
prázdninách; náš školní rok končí
na konci června.
V čem je Vaše výuka specifická?
Naše škola nespadá do sítě státem dotovaných škol. Nedostáváme
sice od státu na žáky žádné příspěvky, ale výhodou je to, že nejsme
vázáni žádnými státními osnovami
a můžeme našim žákům nabídnout
výuku tak, aby je opravdu bavila
- moderní, nenásilnou formou. Snažíme se co nejvíce přiblížit heslu
„Učení je radost“.
Jde o moderní pojetí výuky… ?
Nedejte se zmást, nejedná se
o žádnou novinku; celý systém
vznikl už v roce 1954 v Japonsku,
odtud se v šedesátých letech rozšířil do Německa a následně po celém světě. První pobočky v České
republice vznikly v roce 1994. Jde
tedy o systém, který není vytvořen

„na koleně“ a „horkou jehlou“, ale
o léty osvědčené metody výuky,
které se neustále zdokonalují. Dnes
má naše hudební škola po celém
světe více než 700 tisíc žáků.
Jaká vlastně vypadá kompletní
nabídka Vašich oborů?
Původně jsme začínali jen
s obory zobcová flétna, keyboard,
kytara a populární zpěv. Postupně
se skupina těchto oborů rozrostla o
výuku hry na bicí, klavír, baskytaru,
elektrickou kytaru a další obory. Ve
všech oborech používáme při výuce
předehrané podklady z kláves nebo
CD, takže žáci mají dojem, že hrají
s celou kapelou. To je nejen baví,
ale zároveň to pomáhá držet rytmus
a kontrolovat melodii.
Máte také výuku pro malé a
předškolní děti?
Autoři našich výukových systémů
se soustředili i na výuku pro děti
mladší než 6 let. Postupně jsme začali nabízet výuku pro děti předškolní,
a to jmenovitě Rytmické krůčky (pro
děti 4 - 6 let), První krůčky k hudbě
(18 měsíců - 4 roky) a posledním
oborem, který neustále získává na
popularitě, je obor Robátka, určený
pro děti od 4 do 18 měsíců.
Soustředíte se tedy více na děti
předškolní, nebo na ty školou
povinné?
V počátcích byla většina žáků
tvořena dětmi ve věku 6 - 14 let, ale
s rozvojem nabídky předškolních
oborů se situace postupně obrátila.
Převážnou část naší klientely dnes
tvoří děti mladší šesti let (které
chodí do výuky společně s některým z rodičů nebo prarodičů). Náš
výukový systém však není nijak
věkově omezen; posledním trendem, který přichází z naší evropské
centrály v Hamburku, je přiblížit
naši výuku i seniorům, a proto se
pro ně vytvářejí nové metodické
postupy a notové materiály.
A jaké máte výsledky?
Snažíme se dětem ve výuce především ukázat, že hudba nebolí a dá
se u ní zažít spousta legrace. Naše
výsledky např. ukazují, že děti,
které u nás absolvují předškolní
výuku, nemají následně na základní
škole problém se při výuce hudební
výchovy postavit před třídu a něco
zazpívat (to bývá problém zejména
u chlapců). Kromě toho je dokázá-

no, že soustavné hudební vzdělávání u předškolních dětí dokáže zvýšit
jejich IQ až o 7,5 bodu! Na rovinu
říkám, že se nesnažíme dělat z dětí
nějaké super-profesionální umělce,
kteří by po absolvování naší školy
pokračovali na konzervatoři. Takový směr dnes už málokoho baví,
nehledě na to, že sehnat pracovní
místo na ZUŠ či v orchestru je čím
dál těžší. Nicméně - pokud máme
ve výuce výjimečný talent, vždy na
to rodiče upozorníme a doporučíme
jim přejít na ZUŠ, chtějí-li budoucnost svého dítěte směřovat na dráhu
profesionálního muzikanta.
Co se Vaše škola chystá nabídnout Moravskému Krumlovu?

„
Hudební škola YAMAHA - „hudebka pro všechny generace
Své žáčky si musíme vždy vypěstovat odmalička, proto jsme
se rozhodli nabídnout zatím jen
výukový program První krůčky
k hudbě (18 měsíců - 4 roky).
Předpokládám, že brzy navážeme i
s výukou dalších oborů, vše záleží
na zájmu rodičů. Výuka probíhá v
prostorách gymnázia na Smetanově
ulici, kde jsme získali od paní ředitelky do pronájmu jednu učebnu.
Chcete něco říci závěrem?
Každému, kdo by se chtěl na výuku podívat, nabízíme ukázkovou hodinu zdarma; výuku si přijdete zkusit
a teprve pak se rozhodnete, jestli v ní
budete pokračovat, nebo ne. Těšíme
se na návštěvu každého z Vás!

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.

Říční lázně na Jihlavě
Stane se to vždy ke konci prázdnin. Nejlépe poslední týden v srpnu. Celé léto bažím po nějakém dobrém koupání, výletech na kole
a příjemné osvěžovně. Honím se za touto chimérou po celé republice,
abych právě v onen inkriminovaný čas zjistil, že ten největší poklad
mám takřka za domem. O čem, že to vlastně mluvím? O říčních lázních
v Ivančicích, přesněji, o říčních lázních u Stříbského mlýna.
Již v turistickém průvodci z dob první republiky se o této lokalitě
velmi pochvalně zmiňují jako o říčních lázních v překrásném přírodním prostředí, nedaleko od Brna, snadno dostupném vlakem. Tenkrát
splav a přilehlý mlýn vlastnil pan Máca (další měl ve městě). O lázně
se řádně staral, tak jako generace před ním. Prosperovaly. Pak se sice
otočilo kolo dějin, ale Vančáci se starali dál. S příchodem demokracie
a volného podnikání celý pozemek zarostl a zpustl.
Naštěstí, zázraky se dějí i v Ivančicích. Louka, na které lázně několik
desetiletí stály, se opět dostala do poctivých a pracovitých rukou, které
jim vrací jejich původní slávu. A tak si můžete dnes opět lehnout do
chladivé trávy, vedle zurčící řeky, vykoupat se a oddechnout si. Prostě
vychutnávat život tak jako naši předkové. Pokud vás přepadne hlad
nebo žízeň, je tu k dispozici bufet, který prodává sortiment pivovaru
Černá Hora. Jedenácti a dvanáctistupňové pivo, koalu a lahvové limonády stejné provenience. Kromě pití si můžete dát i něco malého
k zakousnutí. Po ochutnání zdejších utopenců musím uznat, že byly
skutečně řádně proleželé, pikantní. Přesně takové, jaké mají být.
V okolí bufetu můžete i v pohodě posedět na stylových židličkách.
Ze zvýšené konzumace zlatavého moku nemusíte mít vůbec strach.
Přebytečné vody se nemusíte zbavovat v přírodě. Pro tento účel je zde
vystavěno dokonalé zátiší. Pan majitel se svou rodinou na zvelebení říčních lázní neustále pracuje. Doufám, že neprozradím žádné tajemství,
když uvedu, že je ve výstavbě pravý a nefalšovaný maják. Jen malou
připomínku bych měl. Chtělo by to nějaké parkoviště pro kola. Jinak
tuto lokalitu mohu všem vřele doporučit.
Petr Sláma

26.08.2011
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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.
koupím
•• motorku 125 do 11 kW. Tel.:
728 279 320.
prodám
•• Mercedes 300 D, typ 124, cena
300.000 Kč. Tel.: 723 110 317.
•• Teru s příslušenstvím. Tel.:
734 305 112.
•• Jawa Pionýr 21 bez TP. Cena
dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• dvourychlostní babetu po GO motoru + nové díly. Cena dohodou. Tel.:
515 333 339.
•• moped Puch – litá kola, po výměně ložisek a simerinků. Tel.:
515 333 339.
•• moto 125 ccm od 16 let – Super
motard. Tel.: 776 626 586.
•• malý motocykl zn. Piaggio ciao
- cena 5.000 Kč, bundu zn. Padana,
červenočerná - cena 1.000 Kč. Tel.:
739 617 601.
•• Yamaha Virago 125, černá barva,
najeto 20 tis. km po výměně oleje a
filtru, pneu v dobrém stavu, s SPZ
cena 32 tis. korun. Tel.: 605 436 423.
•• dva motory na Jawa 250, typ 353.
Tel.: 723 026 402.
•• letní pneu 175/70 R13 - 4 ks, jednu
sezonu jeté, vzorek 5-6 mm. Cena za
komplet 2.000 Kč. Tel.: 723 026 402.
•• jeté letní pneu s disky na Trabanta
- 5 ks / 500 Kč, před. díl výfuku - 300
Kč, zad. dveře na combi - 1000 Kč,
blinkry, mlhovky předni, atd. Tel.:
721 697 181.
•• 4 kola na Ford Mondeo 1. Oba nárazníky a komplet. přestavbu na LPG
Viale. Vše levně. Tel.: 603 233 127.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• byt 1+1, přízemí, staré sídliště
Ivančice, 36 m2, nová okna, volný
ihned. Tel.: 604 912 458.
•• byt v OS 1 + 1⁄2 + kuchyň v Ivančicích na starém sídlišti. Kontakt:
732 770 085, 603 809 333 – jen sms.
•• byt 2+kk, 61 m2, staré sídliště,
Ivančice, novostavba. Balkón 4,5 m2,
sklep 3 m2, včetně kuch. linky, část.
vybaven. Cena 1,800.000 Kč. Tel.:
774 866 099.
•• RD 2+1 k rekreaci s velkou zahradou - Moravský Krumlov. Více na tel.
777 582 899.
•• RD v Mor. Krumlově, 2+1, koupelna, WC, ústřední plynové vytápění.
Malý dvorek, bez zahrady. Dobrý
technický stav, po rekonstrukci. Tel.:
602 755 265.
•• byt 3+1 v Ivančicích, OV, s nádherným výhledem do krajiny. Byt je
slunný, v 7. patře, 75 m2 + balkón
a sklep. Velmi příjemné a klidné
bydlení s parkováním před domem.
Výjimečná cena! (již po slevě)
1.250.000 Kč. Tel.: 603 426 286.
•• 3+1 v centru Mor. Krumlova, dvorek, zahrada, možnost podkroví. Bez
RK. Tel.: 605 290 368.
•• garáž v Ivančicích na Malovansku. Garáž je s elektřinou. Tel.:
606 585 715.
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkami. Volná ihned. Tel.: 720 414 509.
•• chatu, údolí řeky Rokytná, kat. úz.
Buškovice. Tel.: 731 866 751.
nabízím podnájem/pronájem
•• 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.
•• byt. 1 pokoj, 1. kat., balkón,
sporák, část. zaříz. Brno - Lesná.
Cena 7.000 Kč vč. inkasa -2 nájmy
dopředu, 2 osoby. Tel.: 605 501 163,
606 562 803.
•• byt 2+1 Ivančice, 4.000 + inkaso.
Zn. Ihned volný. Tel.: 605 921 303.
•• garáž v Ivančicích na starém sídlišti. Tel.: 773 659 865.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• barevný TV zn. Tesla, obrazovka
82 cm, připojení na kabel. TV, satelit i
jiné. Levně. Tel.: 721 537 763.
•• pultový mrazák Whirlpool
AFG531/G 320 litrů, cena 1000 Kč.
Tel.: 604 711 730.
•• bezsáčkový vysavač Panasonic,
levně. Tel.: 605 776 380.
•• 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.
•• tlačítkový stolní telefon 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.

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• ložnici v dobrém stavu: manželská
postel vč. roštů a zásuvek, skříň,
komodu, noční stolek, zrcadlo a kusový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.:
605 405 959.
•• jídelní kulatý stůl - 300 Kč, šatní
skříň - 800 Kč, psací stůl - 500 Kč,
rohovou nábytkovou sestavu - 2.500
Kč. Vše zachovalé, v barvě buk. Foto
zašlu na email. Tel.: 605 412 234.
•• válendu s úložným prostorem
- 1.500 Kč, a postel dřevo a kov 140 200 cm s roštem i matrací - 7.000 Kč.
Vše nové. Tel.: 776 109 709.

»STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• lis na ovoce. Tel.: 728 279 320.
prodám
•• bílá 5komorová plastová okna, rozměr 1500 x 1650 mm, a balkónovou
sestavu okno 1500 x 1650 a dveře 750
x 2400 mm, včetně žaluzií a parapetu.
Tel.: 608 162 776.
•• kamna na tuhá paliva v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 733 171 446.
•• plnou propanbutanovou láhev - 30
kg. Tel.: 721 954 317.
•• demižóny na víno: 3x 50 litrů
v koši za 300 Kč/ks, 2x 25 litrů za
150 Kč/ks, 1x 10 litrů za 80 Kč/ks.
Tel.: 776 731 540.
•• kladívkový šrotovník. Tel.:
723 110 317.
•• kladívkový šrotovník, málo použitý. Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• pšenici 500 kg, 1q / 430 Kč. Tel.:
721 697 181.
•• brambory na uskladnění. Cena
dohodou. Tel.: 515 320 728. Volat po
20. hodině.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočárek Tako DRIFTER béžový,
trojkomb. Vnitřní lůžko 85 x 37 cm,
délka přenos. tašky na dítě 70 cm,
5-bod. bezp. pásy, nastav. zádová i nožní
opěrka, přehaz. rukojeť, nafuk. kola,
taška na rukojeť, velký nákupní košík,
pláštěnka a nánožník, moderní design.
Rozměry kočárku 61 x 102 x 107 cm,
při složení: 61 x 88 x 59 cm, váha 16 kg.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 737 748 809.
•• kočárek zn. KAJTEX po jednom
dítěti. Spousta doplňků. Velmi zachovalý. Cena 1.500 Kč. Postýlku
s matrací 130 x 80 cm. Cena 500 Kč.
Tel.: 607 515 086.

» SPORT - VOLNÝ ČAS

prodám
•• horské kolo růžové barvy a
stříbrnou koloběžku Olpran. Tel.:
605 776 380.
•• laminatovou pramici zn. Šárka.
Tel.: 723 110 317.

» RŮZNÉ

•• Hledám spolucestujícího na každodenní cesty do Brna z Ivančic a okolí
v brzkých ranních hodinách. Více info
po 15. hod. na tel.: 723 928 710.

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• harmoniku - knoflíkovou heligonku a baskřídlovku. Cena dohodou, volat po 16. hodině. Tel.: 721 911 975.
•• anglický šicí stroj na šití kožešin.
Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.:
723 026 402.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňata pražských krysaříčků. Tel.:
737 166 451.
•• koťátka mainské mývalí kočky za
velmi slušnou cenu. Volný kocourek
a kočičky. Naučená na WC a škrabadlo, jsou hodně kontaktní. Tel.:
603 578 021.
daruji
•• štěně - pětiměsíční pes křížený vlčák + irský setr. Místo: Dobelice. Tel.:
722 617 277.

•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby. Výrobna se nachází v Tetčicích. Tel.: :
724 128 241, 724 290 000.
•• Nabízíme místo vedoucího
kanceláře
finančních
služeb.
Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání.
Kontakt: Zdeněk Zábojník, oblastní
vedoucí pro OVB. Tel.: 602 745 038,
zdenek.zabojnik@ovbmail.cz.
•• Generali Pojištovna, a. s. hledá
pro kancelář v M. Krumlově spolupracovníky na pozici pojišťovací
zprostředkovatel. Náplň práce:
péče o nové i stávající klienty, poradenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné
spol., kariérní růst, indiv. pracovní
ohodnocení + prémie. Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou, časovou
flexibilitu, bezúhonost a spolehlivost, schopnost komunikace a tým.
spolupráci. Bližší info: Generali
Pojišťovna, a. s., Agenturní kancelář Ivančice, Palackého 8, 664 91
Ivančice, mob.: 603903305, email.:
zdenek_kaufman@generali.cz

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
ne 28.8. v 19.00

KAZATEL
Sci-fi thriller USA

so 3.9. v 19.00
ne 4.9. v 19.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodr. film USA, dabing

ne 4.9. v 17.00

ČERTOVA NEVĚSTA
Česká pohádka

so 10.9. v 19.00
ne 11.9. v 19.00

ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama dle skut. události

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 3.9. v 18.00

PAUL
Komedie VB

ne 4.9. v 18.00

MEDVÍDEK PÚ
Anim. komedie USA, dabing

so 10.9. v 18.00

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 2. část

ne 11.9. v 18.00

CZECH MADE MAN
Dramatická komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 28.8. ve 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodr. film USA, dabing

st 31.8. v 18.00
a ve 20.00

VODA PRO SLONY
Výpravná romance USA

ne 4.9. v 15.00
a v 17.00

KUNG FU PANDA 2
Pohádka USA, dabing

st 7.9. ve 20.00

ŽENY SOBĚ
Komedie USA

•• 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.

ne 11.9. ve 20.00

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Scifi film USA

út 30.8. ve 20.30

ŠMOULOVÉ
Dobrodr. anim. film USA

st 7.9. ve 20.00

AUTA 2
Animovaný film, dabing

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Cestovní agentura SACHSTOUR,
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • velká nabídka
LAST MINUTE. Zimní katalogy
EXIMTOURS. Prodej vstupenek
TicketArt a TicketPortal.

hledám
•• Roznesu Vaše letáky v Mohelně
a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.:
728 752 392.

•• Půjčka od 5.000 Kč. Bez poplatku
předem, bez volání na drahé linky.
Moravský Krumlov, Ivančice a okolí.
Tel.: 608 282 608.

» SEZNÁMENÍ

•• muž, 39 let, hledá ženskou. Tel.:
777 331 638.
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.
•• hledám kamarádku na pokec u
kávy. Je mi přes 30 let. Jsem z Moravského Krumlova. Tel.: 773 168 484.
•• pokud jste svobodný bez zavazků, rodinného typu ve věku kolem
35-45 let a hledáte partnerku, pak se
zkuste ozvat, ráda se seznámím. Tel.:
776 534 609.
•• štíhlý muž hledá diskrétního přitele. SMS 773 166 199.
•• rozvedený muž s vl. bytem hledá
štíhlou ženu 40 až x let i zadanou.
Tel.: 721 404 283.

nabízím

(komerční inzerce)

•• Hledáte zajímavou práci? Jste
pracovitý a samostatný? Firma
TC MACH, s. r. o. Vás přijme jako
servisního technika. Klíčové prac.
úkoly: instalace a servis tepel.
čerpadel, péče o zákazníka před
i po instalaci. Požadavky: SŠ
nebo vyučen v oboru tech. směru,
praktické zkušenosti s instalací otop.
systémů, uživ. znalost MS office,
vysoké prac. nasazení, týmový
duch. Nabízíme: zázemí české spol.,
motivující fin. ohodnocení podle
splnění cílů, odborný růst, zaměst.
výhody. Své nabídky zasílejte na:
tcmach@tcmach.cz nebo na adresu:
TC MACH, s. r. o. U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.
•• Firma SELF servis, spol. s r. o.
hledá pracovníka na plný pracovní
úvazek na pozici: TECHNIK TKR.
Požadujeme: SŠ vzdělání tech.
směru s maturitou, řidič. pr. sk. B,
znalost práce na PC (Excel, Word),
komunikativnost, pečlivost, příjemné
vystupování. Profesní životopis
zasílejte na: badin@selfservis.cz.
Bližší info na tel. 533 383 330 nebo
na www.selfservis.cz.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Peníze až do domu, měsíční splátky. Nová půjčka ve Vašem regionu.
Ne sms! 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.
•• Účetnictví, daně, mzdy. Radmila
Kubešová, tel.: 731 466 849, e-mail:
kubesovaradmila@seznam.cz
•• Peníze - jen do konce prázdnin!
50.000 - 349.000 Kč bez uvedení
účelu. Pracuji pro jednoho přímého věřitele! Tel.: 733 224 414,
nebo 732 547 490.
•• Nabízíme výrobky z aloe vera.
Nejnižší cena v ČR, 100% přírodní
produkty. Možnost spolupráce a
zajištění zajimavých výdělků. Vše
seriozní. Tel.:734 702 322.
•• Půjčky téměř pro všechny v nově
otevřené kanceláři v Ivančicích,
ul. T. Procházky č. 9. Bez poplatků,
1. splátka násled. měsíc po obdržení
peněz na Váš účet. Splátky přizpůsobíme Vašim možnostem. Tel.:
731 933 513. Práce pro více věřitelů.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích si vás dovoluje pozvat
na výstavu pořádanou u příležitosti 90. výročí narození autora

IVANČICE A OKOLÍ V KRESBÁCH
A GRAFIKÁCH VLADIMÍRA ČERNÉHO

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 28. 8. v 17.30
a ve 20.00 hod.

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 2. část

ne 4.9. v 17.00
a ve 20.00 hod.

TRANSFORMERS 3
Akční sci-fi USA, dabing

st 7.9. v 19.00

CIGÁN
Drama Slovensko/ČR

ne 11.9. v 19.00

V PEŘINĚ
Hudební komedie ČR

IV. SUCHOHRDELSKÁ STRETÁNKA
Suchohrdly u Miroslavi - „plac za sokolovnou“
16. až 17. září 2011
pátek od 16.00 hod. - Music: Pár teček…, HYSTERIA, SECOND
HAND – Kabát revival
sobota ve 13.00 hod. - spanilá jízda. Music: ŠVÁBI, JIŘÍ ŠELINGER
revival band, TRI SESTRY Banditos, MORČATA NA ÚTĚKU.
TRIAL show – STRIP show
Zastřešení pro 400 osob, jídlo, pití za příznivé ceny, spaní ve vlastních
stanech. Vstupné 100 Kč na víkend. www.suchobikers.cz
Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 1, Ivančice informuje, že

PRODEJ STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ

bude probíhat následovně:
ZŠ Komenského nám. 7 ve dnech 25. 8. 2011 od 9.00 do 15.00
a 26.8. 2011 od 10.00 do 16.00
ŠJ Ivančice, Na Brněnce 1 ve dnech 29. 8. - 31.8. 2011 vždy od 7.35
do 14.35. Ceny stravného zůstávají nezměněny.
Dále nabízíme veřejnosti možnost zakoupení obědů ze Školní
jídelny Ivančice v ceně 57,- Kč - zpravidla výběr ze 2 jídel.
Bližší informace od 29. 8. 2011 přímo ve Školní jídelně Ivančice,
Na Brněnce 1 nebo na telefonním čísle 546 451 133.
Další informace na webových stránkách sjivancice.cz.

Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9, Ivančice
Výstava potrvá do 2. října 2011.

SETKÁNÍ S PŘÁTELI
Z KONČENIC Z CHORVATSKA

OKRESNÍ VÝSTAVA
MLÁĎAT A VLETKŮ

HORNÍ KOUNICE • sobota 10. září 2011
14.00 až 17.00 - Beseda s krajany,
občerstvení - prase na rožni, douzená cigára.
17.00 až 20.00 vystoupení české besedy Končenice
od 20.00 volná zábava, hraje Sileta a společná kapela
Horních Kounic a Končenic. Vstupné dobrovolné.

Suchohrdly u Miroslavi • 3 - 4. září 2011. sobota 13-18 hodin
a neděle 8-15 hodin. Očerstvení: tradiční masový kotlík
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Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 16/11 vyjde 9. září 2011, uzávěrka 6. září 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Kornfeil sedmý, Abrahám zase nedojel
Cardion ab Grand prix České
republiky byla jedenáctým závodem letošního seriálu MS silničních motocyklů. Tento podnik
se konal na Masarykově okruhu
v Brně. Poprvé v historii startuje
Karel Abrahám jako první Čech
v kategorii MotoGP. Ve třídě do
125 ccm absolvuje celý seriál
Jakub Kornfeil.
Kvalifikace třídy 125 ccm se
nejlépe povedla Nicolasi Terolovi, druhý skončil Johann Zarco a
první řadu doplnil Sandro Cortese.
Jakub Kornfeil si vyjel 20. místo.
Na divokou kartu startující Míra
Popov zajel 27. čas a Ladislav
Chmelík byl třicátý třetí. Strhující souboj o vedení svedli Zarco,
Cortese a Terol. Smůlu měl Terol, který musel odstoupit z této
skupiny z důvodu technického
problému. Z vítězství se nakonec
radoval Cortese, když porazil
Zarca o 0,161 sekundy. Třetí místo
vybojoval Alberto Moncayo.
Vynikající závod zajel Kornfeil,
který po I. kole byl již na 12. pozici. Nadále se probíjel dopředu a v
cíli skončil na vynikajícím 7. místě. Míra Popov dojel sedmnáctý a
L. Chmelík na 25. pozici.
Ve třídě Moto2, která se letos
jede bez české účasti, stáli na startu v první řadě Marquez, Bradl a
De Angelis. O vítězství se téměř
celý závod přetahovala zmíněná
trojice, ke které se ještě přidali
Luthi a Iannone. V závěrečných
kolech přestával stačit nasazenému tempu Luthi a vyjel si tak páté
místo v cíli. Zbylá čtveřice jezdců

bojovala do posledních zatáček a
rozdíl v cíli mezi nimi činil 0,870
sekundy. Z vítězství se radoval
Iannone, druhý byl Marquez a
třetí lídr šampionátu Bradl, čtvrté
místo si odváží De Angelis.
V kategorii MotoGP si nejlepší
pozici do závodu vybojoval Dani
Pedrosa před Jorge Lorenzem a
Casey Stonerem. Náš reprezen-

Foto: Květoslav Adam

vlastní chybě spadl Pedrosa. Do
čela se dostal Stoner.
Smůla se opět pověsila na Abraháma - v pátém kole přišel pád.
„Byl to lehký pád. Při výjezdu
ze zatáčky mi ujelo přední kolo,
ale motorce se skoro nic nestalo,
takže jsem na ni zase nasedl a
s pomocí traťáků jsem se dostal
zpátky na trať,“ řekl Abája.

Karel Abrahám při brněnské Grand prix.

tant Karel Abrahám měl v závěru
kvalifikace pád a i přesto, že se
na trať vrátil, nedokázal svůj
čas zlepšit, a startoval tak ze 17.
pozice. Do závodu nenastoupil
na divokou kartu startující John
Hopkins, který se ve volném
tréninku zranil. Od startu nejlépe
vyrazil Pedrosa, ale při průjezdu
po prvním kole už byl na špici
Lorenzo před Pedrosou, Doviziosem a Stonerem. Abrahám projel
šestnáctý. Ve druhém kole po

Bohužel i přes velkou snahu cíl
závodu neviděl, motor po několika kolech ztratil výkon a nedalo
se dál pokračovat. Z vítězství se
po bezchybném výkonu radoval
Stoner, druhý skončil Dovizioso a
třetí Simoncelli. Na čtvrtém místě
byl Lorenzo a pátý Spies. Šestou
pozici obsadil Rossi před Haydenem. Závod dokončilo 13 jezdců.
Během celého víkendu navštívilo brněnský okruh 238 tisíc
diváků.
/Ctibor Adam/

Kristýna Pálešová touží po olympiádě
Kristýna se po těžkém zranění,
kdy rekonvalescence trvala 1,5
roku, opět bravurně vrátila zpět na
gymnastická náčiní a na letošním
mistrovství ČR v Třinci ve dnech
16.- 18. června ukázala, že se s ní
a jejími výkony musí počítat.
Obhájila titul mistryně ČR ve
čtyřboji, ke kterému přidala i titul
na kladině a prostných. Nyní je
plně fit po univerziádě, která je
po OH druhou nejprestižnější
světovou sportovní akcí, je připravená úspěšně reprezentovat
Českou republiku.
Kristýna Pálešová splnila limit
na MČR v Třinci skvělým výkonem ve čtyřboji a jako jediná se

přímo nominovala na mistrovství
světa, které se bude konat 8.-16.
října v japonském Tokiu a je nominačním pro OH v Londýně.
Kristýna prozradila, že nechce
chybět v Londýně a udělá vše
proto, aby si postup vybojovala.
Veškerá příprava je však finančně
náročná a sponzory je velice obtížné sehnat pro nejsledovanější sport
na každé olympiádě, ke kterým
sportovní gymnastika patří.
Mrzí ji i přístup vedení města
Ivančic, které našlo prostředky
jen pro jiné sporty, které je takovou měrou ve světě nereprezentují, jak je to v případě Kristýny
Pálešové.
/abé/

Krajský přebor v kopané
neděle 4. září v 16.30 hodin

Moravský Krumlov
- Novosedly

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

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

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

