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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Musí ředitelé škol na konkurz?
Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.), která mimo
jiné upravuje délku funkčního období ředitelů školských organizací, hovoří o tom, že k 31. červenci
2012 končí výkon funkce ředitelů
škol bez ohledu na zřizovatele,
ale také jedním dechem dává
zřizovatelům možnost, nikoliv
povinnost ředitele odvolat.
Podle výkladu ministerstva
školství ze dne 10. ledna 2012
zřizovatelé nejsou povinni vyhlašovat na místa ředitelů konkurzy, pokud vyhlášení konkurzu
nenavrhne Česká školní inspekce
nebo školská rada. V případě,
že zřizovatel za podmínek stanovených v novelizovaném §
166 odst. 3 školského zákona
nevyhlásí konkurz, pokračuje
dosavadní ředitel ve funkci
v šestiletém funkčním období.
Zřizovatel nebude vydávat
pokračujícímu řediteli jmenovací
dekret, protože zákon v těchto
případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Je však vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli
potvrzení o tom, že byly splněny
podmínky automatického prodloužení „funkčního období“.
Ředitel bude ve své činnosti
potřebovat doklad, že skutečně
danou funkci zastává.

Úmyslem ministerstva bylo k
31. červenci letošního roku odvolat všechny ředitele, kteří jsou ve
funkci déle než šest let. V příštím
roce se má totéž týkat ředitelů s
třemi až šesti lety ve funkci a v
roce 2014 všech ostatních. Noví
ředitelé pak budou jmenováni jen
na dobu šesti let.
Jednotlivé kraje, ale i obce jako
zřizovatelé školských zařízení
řeší danou situaci různě. Například v Jihomoravském kraji přííprava konkurzů na místa ředitelů
škol zřizovaných krajem pokračuje dále. „Do 150 konkurzních
řízení se přihlásilo celkem 309
uchazečů, z toho 122 v městě
Brně,“ řekl na tiskové konferenci
po jednání Rady JMK náměstek
hejtmana Stanislav Juránek.
„To, co nás nyní čeká, je práce, v současné době probíhají
úpravy harmonogramu jednání
konkurzních komisí tak, aby termíny vyhovovaly všem členům
konkurzní komise. První jednání
komisí začnou ještě v březnu,
druhá kola, kde se už představí
osobně všichni uchazeči, se budou konat od dubna. Počítáme
s tím, že všechny konkurzy proběhnou nejpozději do června“,
dodal náměstek Juránek, který
ubezpečil, že konkurzy nepove-

Hejtman Michal Hašek a jeho náměstek Stanislav Juránek na jednání
Rady Jihomoravského kraje.
foto: archiv JMK

dou k navýšení výdajů v rámci
krajského rozpočtu.
Kdo nehodlá plošně odvolávat
ředitele jím zřizovaných základních a středních škol, je například
Olomoucký kraj. Tamní radní
si nechali zpracovat expertizy,
podle nichž povinnost odvolávat
a následně v konkurzech vybírat
ředitele z novely nevyplývá,
hovoří pouze o tom, že školský
zákon nově umožňuje, ne přikazuje zřizovatelům škol odvolat
všechny ředitele, kteří jsou ve
funkci šest a více let.
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

Vedení Olomouckého kraje se
především obávalo toho, že nové
znění zákona spustí lavinu konkurzů a jmenovat rychle desítky
nových ředitelů bude obtížné.
I když na samotném úmyslu
ministerstva sjednotit funkční
období ředitelů na šest let není
nic špatného, rozhodně nedobrý
může být způsob, jakým se tak
děje. Demokratický způsob volby, jakým je konkurz, se může
s požehnáním novely zákona změnit například na účelné zbavování
se zkušených ředitelů.
/mape/

AKCE!

Sedmikomorový profil
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Kraj uvolní další miliony
pro znojemskou nemocnici

Slovo úvodem

Šetřím, šetříš, šetříme ...
Šetrnost je naše národní vlastnost. Nejsme rozhazovační a
šetříme velmi rádi. Na domeček, dovolenou či auto. Korunka ke
korunce a slamník, případně spořitelní knížka či bankovní konto je
plné a k výdajům na nějaký ten majeteček, který bude soused jistě
závidět, připravené. Předpokládám, že již naše pramá� Morava,
stoupající na Špilberk, měla nahamouněný nějaký ten majeteček
v ranci. Na horší časy, přirozeně. Ne nadarmo říkala již legendární
babička svojí milé vnučce Barunce „Dobrá hospodyně přes plot
i pro pírko skočí!“ a údajně skokem plavmo přes překážku ho i
ukořis�la. Nebo připomeňme přísloví: „Kdo šetří, má za tři“, kterým
nás častovali rádi i naše rodiče.
Šetřit se samozřejmě dá. V našich rozpočtech existuje jistě řada
zbytečných výdajů, na kterých se dá ušetřit. Nemusíme mít každou
hloupost, na kterou se podíváme. Například takové jídlo. K čemu.
Zvyšuje pouze obezitu a ohrožuje naše zdraví. Když nebudeme
jíst, budeme hubení a zdraví. K čemu knihy. Při jejich četbě se kazí
oči a nu� používat mozek. Ten se potom opotřebovává myšlením.
V našich zeměpisných šířkách zbytečný a hlavně drahý luxus.
Rozvíjet mozkové pochody kvalitním vzděláním a dobrými
pedagogy? K čemu to? Je to drahé. Zbytečné učitele nahradíme
vojenskými veterány. Osvědčená metoda Marie Terezie bude
opět slavit úspěch. Co ovšem v našich podmínkách s rákoskami?
Pro nezaměstnané učitele využijeme metodu známého zločince
Maa a vyhlásíme kulturní revoluci. Ovšem místo pěstování rýže je
pošleme zametat v oranžových ves�čkách naše obce. Inteligen�
hold potřebují pracovní převýchovu. Kazí nám národ vědomostmi.
Co se týče hasičů, dovolil bych si navrhnout starou dobrou
metodu. Požáry a jiné podobné událos� vyhlásit za trest boží a
rozestavět kolem pos�žené nemovitos� místo hašení kříže a řádně
se modlit, aby to nepos�hlo nás ostatní. Pokud budeme ušetřeni,
zapla�me církvi svaté daň, pokud ne, zapla�me dvojnásobek,
protože jsme hříšníci a potřebujeme odpustky.
Policisté? Ti jsou zcela zbyteční. Již se těším, jak bude na našem
území vyhlášeno právo divokého západu dle známého reklamního
sloganu: „Bůh stvořil lidi silné a slabé, Samuel Colt to vyrovnal.“
Opráším svůj stetson, pořídím dva šes�raňáky a vyrazím do ulic
na nákup. Nedej bože, abych nachytal někde bankovní lupiče.
Limonádový Joe zbledne závis�. Pokud ovšem oni nebudou
rychlejší a nebo zákeřnější. Ale to už je holt ten divoký západ.
Přeháním. Vím. Ale pokud čtu zprávy o plánovaném propouštění
učitelů, hasičů a policistů, vaří se ve mně krev. Byli to právě učitelé,
kteří mě přivedli ke knihám, a jsou to hasiči a policisté, kteří denně
nastavují svůj krk, aby tato země byla jen o trochu bezpečnější.
Pravda, můžu přestat kouřit, pít víno nebo si pořídit úsporné zářivky.
To jsou věci, kde se šetřit dá a má. Je to i prospěšné. Nejen rodinnému
rozpočtu, ale i zdraví. Ale šetřit na vzdělání, nebo na bezpečnos�
občanů? To nehodlám dále komentovat ...
Petr Sláma

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Tiskové prohlášení ODS

V minulém čísle Zrcadla bylo napsáno, že by ODS chtěla odsunout
vybudování koupaliště o jeden až dva roky.
K tomu je třeba dodat, že s vybudováním koupaliště máme dva zásadní problémy, a to jsou omezené finance, které by bylo třeba použít
na havarijní objekty, např. budovu Sokolovny, a dále zcela zásadní
problém máme s lokalitou, kde má být koupaliště vybudováno.
V minulém volebním období byla schválena výstavba krytého bazénu a byl vypracován projekt za cca 450.000 Kč. Nyní bylo od výstavby
krytého bazénu upuštěno a narychlo, bez diskuze a hledání vhodného
umístění, schváleno koupaliště na sídlišti. Rada MS ODS M. Krumlov

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»
»
»
»
»

veškerá technologie pro bazény a jezírka
izolace plochých střech i spodních staveb
izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
balkony, terasy, jímky » zastřešení bazénů
zateplení střech » radon, ropné produkty

Zástupci kraje v pondělí 5.
března jednali v Nemocnici Znojmo o pokračující rekonstrukci a
dostavbě této příspěvkové organizace kraje. Celkové náklady
této II. etapy dosáhnou výše 750
milionů korun včetně DPH.
„Na dnešním jednání jsme se
dohodli společně se starostou
Znojma a ředitelem nemocnice,
že rekonstrukce bude pokračovat
a do měsíce dořešíme zajištění financování celé akce prostřednictvím veřejných rozpočtů,“ uvedl
hejtman Michal Hašek.
Jak následně dodal, peníze se
nebudou hledat na úkor dalšího
zadlužování kraje, ale v rámci

Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Výzkum Řež u Prahy uspořádaly 28. února diskuzní „kulatý stůl“, kde byla diskutována zpráva
o výsledcích zátěžových testů obou našich jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Dokument byl schválen SÚJB, vládou a zaslán orgánům EU. Nyní následuje etapa připomínkování veřejností a dále dojde
k projednání Radou pro hodnocení zátěžových zkoušek evropských JE.
Každá elektrárna bude navštívena jednou ze tří pracovních skupin rady
a přímo na místě bude projednána závěrečná zpráva.
Úvodem „kulatého stolu“ přednesla předsedkyně SÚJB paní Dana
Drábová pohled státního dozoru na výsledky zátěžových testů a shrnula dosud zjištěné skutečnosti o havárii elektrárny Fukušima. Zástupce
ČEZ, a. s. pan Vladimír Hlavinka nás seznámil se záměry své firmy
v souvislosti s návrhy na další posílení jaderné bezpečnosti elektráren,
které vyplynuly ze zátěžových testů. Posledním řečníkem byl pan Andres
Molin, člen Rady pro hodnocení zátěžových testů. Informoval nás, jak
bude celý proces partnerského hodnocení zátěžových testů pokračovat
a jaký má legislativní rámec. Diskuze se účastnili zástupci ekologických
sdružení Greenpeace, Calla, Jihočeské matky a dále starostové obcí
v blízkosti elektráren, Sdružení obcí Energoregion 2020 a komisaři OBK.
Pro připomenutí uvádím, že rozhodnutí o provedení zátěžových testů
padlo po havárii japonské elektrárny Fukušima, a to velice ukvapeně,
a proto dosti nepromyšleně. Úkolem zátěžových testů je zkontrolovat,
zda se od doby úvodního projektu jednotlivých elektráren nezměnily
přírodní poměry nebo nebyly opomenuty některé okolnosti důležité
pro jadernou bezpečnost.
Závěrečné zprávy o provedení zátěžových testů obou našich elektráren konstatují, že nebyla nalezena žádná skutečnost, která by vyžadovala
okamžitý zásah. Bylo zjištěno několik oblastí, kde je možno doplněním
provozních předpisů či jejich změnou dosáhnout ještě vyššího stupně
bezpečnosti. Tato legislativa spolu s dalšími technickými opatřeními
bude realizována po řádném zhodnocení a úvaze v horizontu roku.
Koncem tohoto měsíce přijede zmiňovaná pracovní skupina pro
hodnocení zátěžových testů do Dukovan. Na Jarním semináři OBK
19. dubna tak dostanou starostové ty nejčerstvější informace.
Naše účast na „kulatém stolu“ nám umožnila posoudit kvalitu dotazů
ekologických aktivistů. Mnohým chyběla základní znalost projednávaného dokumentu a mnohdy šlo o neporozumění textu. Zde musím
opět připomenout, že možnosti získávání informací o jaderné energetice všeobecně a dukovanské elektrárně zvláště má OBK naprosto
nadstandardní.
5. 3. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Nově otevřený pneuservis a
pro osobní i nákladní automobily

servis

Višňové 384
67138 Višňové
tel.: 515 339 912
mobil: 733 165 325
e-mail: info@trucktrans.cz

e-mail: janprustomersky@seznam.cz

SNĚHOVÁ JARNÍ PŮJČKA

Žaluzie Koblížek

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

RPSN od 11,6 %

mobil: 605 153 504

80.000 za 1.500 Kč
110.000 od 2.080 Kč
330.000 od 5.166 Kč
Tel.: 776 819 685

schváleného rozpočtu na letošní
rok. „Kraj tak bude muset změnit
své priority, ale dostavbu nemocnice považujeme za zásadní jak
pro pacienty, tak pro její personál,“ dodal hejtman.
V roce 2012 kraj uvolní potřebné prostředky k financování
rekonstrukce majetku v Nemocnici Znojmo, konkrétně na rekonstrukci prostor v nové části
nemocnice. Od této rekonstrukce
je odvislé přemístění zbývajících
oddělení ze staré části nemocnice na ulici Vídeňská. Jedná se
o lůžková oddělení: infekční, psychiatrické, rehabilitační a dlouhodobě nemocných.
/abé/

Občanská bezpečnostní
komise informuje

KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ PNEUMATIK
již od 450 Kč (vč. DPH)

pro všechny, i pro důchodce,
ženy na MD, UP, ...

09.03.2012

ZPRÁVY Z RADNIC
Projekt eGon čeká audit

/Ivančice/ Na ivančické radnici funguje již nějakou dobu projekt
vzdělávání úředníků státní správy v tzv. eGon Centru. Aby byla zjištěna efektivita jeho činnosti, rozhodla se rada města Ivančic provést,
podle požadavku zákona o auditorech a standardu ISA 800 projektu
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, audit. K jeho
provedení byla vybrána auditorská firma Ing. Jaroše z Třebíče. Celá
kontrola přijde městskou pokladnu na 50.000 korun.
/PeSl/

Cena za sport pro Voborného

/Ivančice/ Na cenu města Ivančic byl navržen pan Bořivoj Voborný
za celoživotní přínos sportu. Tento ivančický občan patří mezi nejúspěšnější a nejvýznamnější fotbalisty města. Během své sportovní
kariéry dosáhl mnoha úspěchů v lize a dostal se i do širší nominace
národního týmu na MS v Chile v roce 1962. Zasloužil se velkou měrou
o propagaci Ivančic nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí.
/PeSl/

Za lidská práva v Tibetu
opět vyvěsí vlajku

/Miroslav/ Na sobotu 10. března připadá již 53. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika
se ke kampani připojuje od roku 1996 a v loňském roce ji v ČR podpořilo 364 obcí, měst, městských částí nebo krajů. „V roce 1999 se na
Radu města Miroslavi obrátilo občanské sdružení LUNGTA s žádostí
o podporu. Protože nám není lhostejné porušování lidských práv, radní
žádost samozřejmě schválili a od tohoto roku je vlajka Tibetu v Miroslavi pravidelně vyvěšována, což učiníme i letos. Stále ale tvrdíme, že
míst, kde je dodržování lidských práv pouhou frází je mnohem více,
a proto by měly vlajky těchto států na veřejnosti vlát také,“ uvedl
k plánované akci místostarosta Roman Volf.
/abé/

Schválili novou techniku
pro Městské lesy Ivančice

/Ivančice/ Kdysi k údržbě lesa stačila sekera, pila a koňský potah.
Ve 21. století musí nastoupit špičková technika. Z tohoto důvodu Rada
města Ivančic udělila souhlas Městským lesům Ivančice s nákupem
traktoru s příslušenstvím, potřebným pro práci v lese. Jedná se o čelní nakladač, příkopové žací rameno, jednonápravový vlek, shrnovací
radlice a profesionálního štěpkovače. Stroj bude zaplacen částečně
z městského rozpočtu a částečně z dotace Státního zemědělského
intervenčního fondu. Traktor nebude používán jen pro práce v lese,
ale i pro údržbu městské zeleně.
/PeSl/

Ivančický rozpočet přijat
/Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé na svém veřejném zasedání přijali
městský rozpočet na rok 2012. Oproti rozpočtu z roku 2011 se zde
objevila např. položka 2.500.000 korun, která je určena na nutné investice do městského bytového fondu, nebo finanční částka ve stejné
výši určená nově vzniklé příspěvkové organizaci Besední dům. Dva
miliony korun investuje ivančická radnice do digitalizace kina Réna.
Bylo zde pamatováno i na oslavy 800. výročí města Ivančic.
/PeSl/

DŘEVO

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

603 576 656

Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

OSLAVANY

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘE

WHC therm., s.r.o.

STROJNÍ MECHANIKY

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

SOU/ÚSO elektro,
vyhl. 50, § 6, praxe v oboru
SOU/ÚSO stroj. směru,
svářecký průkaz (G, Z),
praxe v oboru

-----------------------------------

brigádníky na celoroční výpomoc
Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz
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Vítejte v nové Dr. Max Má „třináctá komnata je v rodných Dolních Dubňanech
zaplněné láhve. „Takové zbytky sklenice medu od 96letého včelékárně - Tesco Ivančice!
mám rád…“ usmál se. Jednalo se laře, manželčina tatínka. Tento
Síť lékáren Dr. Max působí na českém trhu již šestým rokem. Díky
osobnímu přístupu k pacientům, vysoké odbornosti personálu, trvale
výhodným cenám a široké nabídce výhod se stala síť lékáren Dr. Max
největší společností na trhu lékáren v ČR.
V současné době je možné nalézt lékárny Dr. Max již na téměř 200
místech v celé České republice. Cílem společnosti je, aby se Dr. Max
lékárny staly lékárnou první volby pro všechny klienty, pro které je
péče o jejich zdraví důležitá!

Lékárna pro Ivančice připravila řadu výhod!

LÉKY NA RECEPT • Trvale nízké ceny léků a doplatků, inzuliny
bez doplatku • Klientská karta ZDARMA - v lékárně ji vystaví na počkání! • Lékárníci ochotně poradí, jak s předepsanými léky nakládat a
čeho se vyvarovat.
VOLNĚ PRODEJNÝ SORTIMENT • Trvale nízké ceny celého
sortimentu volně prodejných léků, doplňků stravy a dětské výživy.
• Body za každý Váš nákup, které můžete uplatnit jako slevy na jakýkoliv nákup v našich lékárnách. • Akční slevy na vybraný sortiment
- měsíční letákové akce. • Sortiment vlastních vysoce kvalitních Dr.
Max přípravků za velmi příznivé ceny.
DALŠÍ VÝHODY • Otevřeno 12 hodin denně, sedm dní v týdnu.
• Snadný vstup do lékárny i s nákupním košíkem či kočárkem. • Jednoduchá orientace díky zařazení sortimentu do tematických regálů.
• Odbornost, profesionalita a individuální přístup našich zdravotníků
- poradenství v prevenci onemocnění i v léčbě. • Odborné materiály
/komerční článek/
pro vás - poradna Dr. Max, brožury pro pacienty.

ADRA hledá dobrovolníky
pro pomoc seniorům
Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Znojmo pořádá v pondělí 12. března od 15.30 do 19.00
hodin bezplatné školení pro nové dobrovolníky.
Dobrovolníci vyplňují volný čas seniorům a osobám se zdravotním
postižením, se kterými si povídají, čtou, chodí na procházky, hrají
společenské hry, doprovázejí je na výlety a také nabízejí své vlastní
nápady a aktivity. Dobrovolníkům poskytujeme smluvní ošetření,
pojištění, supervizi a proplacení cestovného.
Pokud máte čas 1 až 2 hodiny týdně, jste starší 15 let a chcete pomoci
osamělým uživatelům pečovatelské služby, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších služeb, přijďte k nám. Na oplátku
získáte nové kontakty, zkušenosti a přátelé. Těšíme se na Vás.
Bližší informace: DC ADRA, Veselá 20, Znojmo, hodiny pro
veřejnost: pondělí 14.00 - 17.00, středa 13.00 - 18.00 hod., mobil:
607 144 090, e-mail:zdenka.severinova@adra.cz, www.dczn.cz.

Jan Kudláček - narozen 3. září 1928 v Dolních Dubňanech. Maliř, grafik,
ilustrátor, též činný v animovaném filmu, autor nástěnných realizací.
Vystudoval AVU u prof. Vlastimila Rady a prof. Vratislava Nechleby.
Na fotografii v Knížecím domě MK dne 8. 12. 2008.

Tak to nám v polovině února
napsal malíř a grafik Mistr Jan
Kudláček. Dostalo se nám již na
začátku adventu cti být mezi obdarovanými jeho půvabnou útlou
publikací „Maminčiny lampy“
doprovázenou ilustracemi a linorytem. Tisk bibliofilské edice
na ručním papíru s pořadovým
číslem 4 z celkových 30, autorem podepsaných, číslovaných a
opatřených slepotiskem, vydala
Galerie Pod Bílou horou v Kopřivnici v roce 2011.
Je tam mnohem více, než by
mohlo být na nemnoha stranách
očekáváno. Krásný a nevyprchalý
prožitek z dětství a nedlouhého
pobytu v Dolních Dubňanech.
Něžná připomenutí maminky,
otce „Velkého žanka“ i babičky
z vůbec ne jenom idylického živobytí na Moravskokrumlovsku.
Byl potěšen, když jsme jeho
mužnou postavu objevili po di-

gitalizaci zapomenutého amatérského 8mm filmu z pouti v roce
1981. Opouští náš dům (sice
jen 15vteřinová sekvence) spolu
se vzácnou přítelkyní Růženou
Hekrdlovou, jež stála, jak sám
říká, u počátku jeho návratů do
rodného kraje. Bylo to ještě před
tím, než u nás s manželkou (tuším
v roce 1983 nebo 84) několik dní
pobývali. Z té doby mi mimo jiné
uvízlo pár drobných zážitků.
Při přípitku jsem se omluvil, že
naléváme už jen ze spodní třetiny

o whisky J. Walker, tehdy dostupnou jen v Tuzexu, dnes jsou samozřejmé nejen tyto směsné, ale i
single malt značky. Další je spojen
s jeho paní, která byla tehdy řidičkou. Auto zahraniční provenience,
jehož typ si nepamatuji, stálo před
naší garáží. Byl jsem opakovaně
vyzýván, abych se s ním projel,
ale netroufl si. Abych své sebevědomí znovu nabyl, projevil jsem
aspoň přání podívat se na motor.
Bohužel jsme spolu nedokázali
otevřít kapotu. Nikdy předtím to
sama nepotřebovala a vše ostatní
jim zařizoval pražský autoservis.
Konečně si vzpomínám, že po
procházce vesnicí označil překvapivě za nejzajímavější dům čp.13,
naproti škole. Nezaujaly jej nové
stavby, právě jen tato historická
chalupa v nepříliš dobrém stavu
mu připomínala nejvíce dětství.
Však zpátky do dnešních dnů.
Přílohou korespondence z naší
strany byly naposledy také malé
lahvinky pálenek z Trstěnic i

podle něj vzácný balíček z našich
bioproduktů zahřál nejenom u
srdce, ale i na prsou.
Musím se však nakonec přiznat
k jednomu pochybení. V psaní
mluvíme o mrazech a možných
škodách, protože jsme stále
praktikujícími zemědělci. A zde,
nevím, kde se vzala ta pýcha,
jsem se chtěl blýsknout a uvést
obhospodařovanou výměru po
staru, v měřicích a návazně nejvyšší jednotce lánu. Dobře jsem
to vydělil, ale špatně opsal historickou informaci, kolik od roku
1748 činil v naší obci lán. Až po
odeslání jsem nahlédnutím do publikací V. Haňáka a Fr.Vystrčila
zjistil svůj omyl. Mistru J. K. se
dodatečně omlouvám.
Na závěr, jak se Jan Kudláčekletos v září 84letý, nyní cítí. Píše,
že ho už neduhy také dostihly a
trápí, ale zaplať Pánbů, že nejsou
nejhorší.“ Ať žije jaro!“ zvolával
prý často skladatel Debussy, a to
je i jeho přání.
Karel Kolář

Nové varovné sirény
/Ivančice/ Varovný systém na řece Jihlavě pod vodním dílem Dalešice, který slouží jako „Systém varování a vyrozumění obyvatelstva
v okolí JE Dukovany“, bude rozšířen o další prvky. Konkrétně o další
dvě sirény, které budou umístěny v Letkovicích a Hrubšicích. Zastupitelstvo města Ivančic schválilo souhlas s jejich umístěním společně se
/PeSl/
zřízením věcného břemena za úhradu 5.000 Kč za 1 sirénu.

Ukončeny práce na projektu EU na GMK
Vážení čtenáři, pravidelně vás
seznamujeme s tím, jak probíhá
realizace projektů na Gymnáziu
v Moravském Krumlově - tedy
lépe řečeno už jen na jednom
projektu, a to Posilování jazykových kompetencí žáků Gymnázia v Moravském Krumlově,
č. CZ.1.07/1.1.02/01.0035, na
který čerpáme finanční prostředky
z fondů Evropské unie a rozpočtu
České republiky v celkové výši 1
547 597, 39 Kč.

Tentokrát se jedná o rekapitulaci, protože projekt bude k 31. 3.
2012 po třech letech ukončen.
Během těchto tří let byly vytvořeny soubory pracovních listů
a metodik pro výuku anglického,
německého a ruského jazyka, byla
vybavena mobilní učebna cizích
jazyků a vytvořeny e-learningové
stránky, prostřednictvím kterých
mohou studenti pracovat s cizojazyčnými poslechy i doma.
Za tuto dobu pracovalo s těmito

pracovními listy přes 400 studentů,
což dokládají čísla v monitorovacích indikátorech zaznamenávaná
po dobu realizace projektu.
Projekt má také smluvně danou
pětiletou udržitelnost, to znamená,
že ještě nejméně dalších pět ročníků studentů moravskokrumlovského gymnázia bude mít možnost výsledků projektu a tím i financí EU a
státního rozpočtu ČR využívat.
Mgr. Hana Schnablová,
Gymnázium Moravský Krumlov

Studio Zlata - modeláž nehtů a prodej kosme�ky
Zlata Ondrová
Provozovny
IVANČICE:
Studio Zlata
Jiřího Dvořáka 1
Modrá kočka
Chřestová 39

www.senzanehty.cz
e-mail: zlata@senzanehty.cz tel.: 774 806 319

LETNÍ PNEU BARUM
SKLADEM
„
„
pneu 13„.... od 850,- Kč
pneu 14 .... od 980,- Kč

pneu 15„.... od 1.300,- Kč
pneu 16 .... od 1.600,- Kč

PNEU OSTATNÍCH VÝROBCŮ PRO VÁS ZAJISTÍME DO DVOU DNŮ
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PNEUSERVIS
PETR BAŠTA

12 V 45 Ah 1.250,- Kč
12 V 56 Ah 1.650,- Kč
AUTOBATERIE 12 V 60 Ah 1.880,- Kč
12 V 74 Ah 2.150,- Kč
PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ OD 500,- Kč

VARTA

Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402
po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU
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AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
RADEK ZÁVIŠKA
diagnostika - prodej náhradních dílů
plnění a servis klimatizací
K. H. Máchy 415, Moravský Krumlov
tel.: 728 957 930

.
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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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Na gurmánské soutěži Ivančická atletika po letech obnovuje svoji činnost
Mnozí příznivci ivančického
Právě při pořádání poslední mladší a starší žactvo 16. května vatel a tehdejší závodník brněnvančické klobásy třetí sportu
si jistě vzpomínají na hodinovky v minulém roce se 2012. Discipliny 60 metrů. skok ské Zbrojovjky Jiří Kolbaba.
Oficiální tým města Ivančice v sestavě pp. Bánovec, Sedmík, Seidl
se zúčastnil v sobotu 25. února gurmánské soutěže „V. ročník medzinárodného klobáskového festivalu“ v partnerském městě Sládkovičovo
(Slovensko). Jednalo se o napínavé utkání 21 družstev ve výrobě klobásek. Ivančické mužstvo bylo jediné z Moravy, převládala mužstva ze
Slovenska, ale také účastníci z Maďarska.
Pro soutěž dostal každý tým (po zaplacení 15 eur) 10 kg surovin sádla, plecka a bůčku a potřebnou délku připravených přírodních střev.
Vše ostatní si musela mužstva přinést podle svých zkušeností. Recept a
postup zůstanou utajeny a pro soutěž v příštím roce budou zcela určitě
vylepšeny. Hodnocení předaného vzorku probíhalo dle kritérií: prezentace družstva, prezentace gastronomických tradic regionu, souhra soutěžního družstva, hygiena a pracovní úbor, chuťové vlastnosti, vzhled,
vůně upečené a syrové klobásky. Vyhlášení výsledků bylo v 15 hodin.
Tým města Ivančice, vedený Josefem Sedmíkem, obsadil v nelehké
mezinárodní konkurenci (zejména maďarské) nádherné 3. místo.
Akci měli možnost přihlížet i občané z Ivančic, pro něž KIC Ivančice uspořádal v tento den do Sládkovičova zájezd spojený s koupáním
v termálních bazénech. Společně s dalšími účastníky tak v tento den
zavítalo do partnerského města Sládkovičovo cca 60 Vančáků z řad
široké veřejnosti, spolků a občanských sdružení.
Byl to opět úspěch ivančického mužstva. Připomeňme si loňské
první místo v mezinárodní soutěži vaření zelené polévky v soutěži ve
Stupavě. Jsme rádi, že zde máme spoluobčany, kteří tak výborně propagují naše město. Jiří Široký

Miroslavský košt 2012

Letos netradičně, již první březnovou sobotu, se uskutečnil už 16.
ročník výstavy vín „Miroslavský košt“. Pořadatelům se podařilo
shromáždit bezmála 500 vinných vzorků ze znojemské, mikulovské,
velkopavlovické podoblasti a ze Slovenska. V pátek 24. února proběhla v restauraci Slávie odborná degustace vzorků. Jako nejlepší
byla vyhodnocena tato vína: Šampión bílých vín - Pálava 2011, výběr
z hroznů, Vinařství Lahofer, Dobšice; Šampión červených vín - Zweigeltrebe 2011, výběr z hroznů, Znovín Znojmo; nejlepší rossé - Rossé
frankovka 2011, Adámkovo vinařství, Višňové.
Nejlepší víno miroslavského výrobce - Müller-Thurgau 2011, Vinařství Kohoutek, nejlepší víno zahraničního výrobce - Ryzlink vlašský
2011, Pöthe Ladislav, Báhoň, Slovensko.
„Ocenění vinaři obdrželi krásné ceny ze skla, které vytvořil miroslavský výtvarník Petr Sláma. O miroslavském vinařství informuje
také velký článek v březnovém čísle odborného časopisu Wine and
Degustation. V reportáži jsou představeny Vinařství Hanzel, Vinařství
Kohoutek a vinař Josef Procházka. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
pomohli akci zorganizovat a návštěvníkům za účast,“ uvedl k tradiční
akci Roman Volf, místostarosta města.
/abé/

úspěšné roky ivančické atletiky,
kdy se členové atletického oddílu Slovan Ivančice se svými
výsledky pohybovali na předních místech krajských tabulek
a někteří dokonce reprezentovali
Československou republiku.
Bohužel i ivančickou atletiku
zastihl sportovní útlum, činnost se
zastavila, až na pořádání několika
dílčích sportovních akcí. Jeden ze
sportovních podniků, který bývalí
členové oddílu po letech obnovili,
je Ivančická hodinovka.

rozhodli bývalí aktivní atleti nastartovat dřímajíci tradici a založit
občanské sdružení ATLETICKÝ
KLUB Ivančice. V letošním startovacím roce se hned v lednu sešlo
20 členů sdružení a zvolilo výbor
klubu, kontrolní orgány a schválilo
terminovou listinu sportovních
akcí. Hlavním sportovním záměrem je vylákat děti od počítačů a
ukázat, jak je atletika krásný sport.
Memoriál Jaromíra Růžičky
/dlouholetého předsedy ivančické
a okrení atletiky/ se uskuteční pro

daleký a vrh koulí. Běžeckou
zdatnost si každý bude moci změřit 13. června 2012 při akci Běh
na 12 minut. Atletičtí nadšenci si
zasportují 10. září 2012 při veřejném atletickém odpoledni.
Všechny tyto závody se budou
konat na krásné dráze u základní
školy T. G. Masaryka Na Brněnce.
Tradiční Ivančická hodinovka
pro všechny věkové kategorie
se poběží na dráze městského
stadionu Na Malovansku 4. řijna
2012. Musíme připomenout, že
se jedná již o 26. ročník a rekord
má v držení známý český cesto-

Letos město Ivančice oslavuje
800. výročí svého založení a každý z nás se může oslav zúčastnit
během na 800 metrů na ivančickém náměstí.
Co myslíte, za jaký čas vyběhnete schody na Kocperky? I
tento výkon si můžete změřit při
speciálním běhu, jehož termín,
tak jako termín na 800 metrů při
oslavách založení města bude
uveřejněn na speciálních letácích
a na vývěsce Atletického klubu
Ivančice u hasičské zbrojnice na
Krumlovské ulici.
Hanka Karasová a Richard Pokorný

Cycles Perfecta plánuje
na akce bohatou sezónu Vypalování porostů, pálení
V pátek 2. března se sešli na
členské schůzi členové ivančického Cykloklubu cycles Perfecta,
aby si odsouhlasili akce pro letošní sezónu.
Sezóna byla zahájena společným novoročním výjezdem hned
1. ledna se spřáteleným klubem
z Oslavan a někteří se zúčastnili
i další akce 12. února. To pravé
„jarní“ vyjetí se uskutečnilo na 37
km dlouhé trase v neděli 4. března
za účasti 12 členů klubu. Společně vyšlapali první klubové body
na trase do Malešovic a zpět.
Na první schůzi v novém
roce proběhla prezentace firmy
Forever Living, kterou provedla
naše členka paní Jana Nováčková z Brna. Klub má v současné
době 48 členů a 5 členů čestných:
manžele Johna a Sarah Muchovi,
Josefa Zimovčáka, Pavla Heliu
a Jaroslava Vyskočila.
V letošním roce mimo tradičních společných čtvrtkových
a nedělních výjezdů chystají
členové klubu rozšíření své spor-

tovní činnosti. Vedle tradiční časovky „letkovský šíp“ a pro děti
„letkovský šípek“ s termínem
v kalendáři 4. července bude pro
cyklisty našeho a oslavanského
klubu a jejich hosty uspořádán
závod s hromadným startem s názvem „jarní klasika“ s termínem
24. března a „podzimní klasika“,
který se naopak pojede poslední
podzimní sobotu na stejné trati,
tedy Hrubšice - Biskoupky Nová Ves - Oslavany - Letkovice
- Alexovice - Řeznovice s cílem
v Hrubšicích.
V turisticko společenské činnosti bude uspořádán dvoudenní
výlet do Cyklopenzionu Višňové,
a jestli se podaří zprovoznit patentovaný nosič kol na vozíku, je
v plánu návštěva destinací, které
jsou pro cyklisty rájem. V plánu
je také návštěva klubu v družebních městech Radovljici (Slovinsko) a slovenské Stupavě.
Přejme, aby se členům klubu
vše zdařilo a hlavně, aby vždy
zdraví dojeli do cíle. Jiří Široký

klestí - hlášení o pálení

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena
opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského
kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků,
stařiny, slámy na poli, plevel, suchý rákos …) na volném prostranství.
Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby
provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na
internetových stránkách www.firebrno.cz/paleni-klesti, nebo nahlásit
telefonicky na linku 950 640 404.
Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování
porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale
pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků,
doporučujeme, obdobně jako právnickým osobám, oznámit pálení
na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince.
Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha,
v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa
(minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit
po částech pod dozorem osoby starší 18 let, na místě pálení musí být
k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení
(voda, písek, lopaty, ...), izolovat určené místo k pálení odstraněním
veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18-ti let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání
zeminou.
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Znojmo

Kdy: středa 21. 3. 2012, mezi 1500 a 1800 hod.
Kde: v prostorách rodinného centra Měsíční houpačka,
Palackého nám. 27, 1. patro
Jak: na místě budou k vyzvednutí přihlášky do lesní školky,
k nahlédnutí spousta fotek, provozní řád a smlouva s rodiči
ohledně docházky dítěte, část pedagogického týmu a hravá
„lesní“ tvořivá dílna pro naše nové kamarády :-)
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM 12. 03. - 25. 03. 2012
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
• březen - VÝSTAVA „Akce MěKS 2011“. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 12.3. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ. Kinosál MK. Pořádá ZUŠ.
• 15.3. v 10.00 hod. - VELRYBA LÍZINKA. Pořad pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Kino.
• 16. a 17.3. - BEZGESTFEST - festival regionálních divadel. Pátek 16. 3.
- DS EĎAS - „Panoptikum Obutý pes“ a DS PRÁDELNA - „Žízníci“, sobota
17. 3. - DS BEZGEST - „O hamburgerové chaloupce“ a „Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu“, DS LESONICE - „Postel pro anděla“. Doprovodný program:
Vlakvous. Kinosál MK, předprodej vstupenek: IC M. Krumlov, tel.: 515 321 064.
• 17.3. v 10.00 hod. - V. ročník „JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA“. Orlovna Rakšice. Pořádá Spolek vinařů.
• 20.3. od 8.00 do 15.30 hod. - TRHY na nám. T. G. Masaryka, M. Krumlov.
• 29.3. v 19.00 hod. - KONCERT dechové hudby „DUBŇANKA“ s hosty.
Kinosál MK, vstupné: 80 Kč, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064.
• 30.3. v 19.00 hod. - „PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU“.
Divadelní představení, DS Bezgest, kinosál MK, vstupné: 70,- Kč, předprodej
vstupenek v IC, tel.: 515 321 064.
Připravujeme: • TANEČNÍ SHOW LORD OF THE DANCE - Kajot
Arena BRNO, pondělí 29. října 2012 - 20.00 hodin. Cena: 1.080 Kč (vstupenka
k sezení + doprava). Závazné přihlášky na MěKS do 27. března 2012.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 10.3. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě začátek. Hraje skupina Roman&Jarda band + předtančení žáků 9. ročníků ZŠ Miroslav.
• 17.3. - MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL FC MIROSLAV v KD.
• 19. - 25.3. - 13. ročník filmového festivalu „SVĚTLO A STÍNY SVĚTA“
v kulturním domě. Promítání filmů s ekologickou tématikou a zabývajících se
lidskými právy + nově také přehlídka autorských snímků. Pořádá Dům dětí a
mládeže Miroslav, ZŠ, MKIC a OS Marek.
• 30.3. v 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM v Městské knihovně Miroslav.
Na akci je nutno přihlásit se předem, počet míst je omezený.
• 31.3. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA v Základní škole Miroslav.
Vyrobíte si velikonoční ozdoby, předvedeme vám i ukázku velikonočního stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav.
• 31.3. OD 20.00 HOD. - COUNTRY-BÁL v KD Miroslav.

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 31.3. - IVANČICKÉ FotKI. Výstava fotografií fotoklubu Ivančice. Galerie a sklepení Památníku A. Muchy Vstupné: 10 Kč.
• do 1.4. - NORSKO - OBRÁZKY Z CEST. Výstava fotografií ING. MILAN
ŠVADLENA. Chodba Památníku A. Muchy Vstup zdarma.
• 13.3. v 18.00 hod. - NA KOLE PO FILIPÍNSKÝCH OSTROVECH. Beseda s promítáním ZDENĚK BERKA. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč
• 23.3. ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČICE A BESEDNÍHO DOMU.
K tanci a poslechu hraje skupina PAVLA NOVÁKA, cimbálovka DONAVA,
swingová kapela MELODY GENTLEMEN LEDNICE. Besední dům Ivančice.
Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 1. 3.v Besedním domě.
Připravujeme: • 19.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT VEČER S MUZIKÁLEM. Účinkuje prof. Jarmila Krátká, studenti JAMU, klavírní doprovod
Mgr. Lenka Císařová. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 90, 70 Kč, Předprodej od
12.3. v KIC Ivančice.
• 21.4. - FLORA OLOMOUC 2012 - jarní etapa tradičních zahradnických
trhů ČECHY PO KOSÍŘEM - zámek, zámecká zahrada s rozhlednou, muzeum
historických kočárů ARBORETUM BYSTROVANY - možnost zakoupení
okrasných dřevin a květin. Celodenní poznávací zájezd, odjezd v 7.30 hodin od
Besedního domu Ivančice. Doprava: 340 Kč.
• 26.4. - Zájezd Brno - hala Vodova Koncert LUCIE BÍLÁ SE SKUPINOU
PETRA MALÁSKA. Odjezd v 18.30 hodin od Besedního domu Ivančice.
Cena (vstupenka a doprava): 1000 Kč.
• 29.10. (pondělí) - Zájezd Brno - hala Rondo LORD OF THE DANCE.
Živoucí legendy v novém kabátě! Fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné
pohádkové scéně, precizní taneční výkony, které proslavily irský tanec po celém
světě. Odjezd v 18.30 hod. od Besed. domu. Cena (vstupenka a doprava): 1.110 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 22.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
Připravujeme: • 21.-22.4. - IV. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
MINERÁLŮ, DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ v Oslavanech. Po celý
víkend v Dělnickém domě. Otevřeno: So 09.00 - 19.00, Ne 09.00 - 18.00 hodin.
Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. Pořádá KIS Oslavany

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 13.3. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - Moskva a Petrohrad.
Promítání ze zajímavých míst planety Země. Tentokrát z cesty do Ruska, kterou na
vlastní pěst podnikla Radka Dolíhalová a Radek Hakl. Pořádá městská knihovna.
• 14.3. v 17.00 hod. - KRONIKA A JEJÍ KRONIKÁŘKA. Povídání se současnou kronikářkou Alenou Rausovou a kastelánem Jaroslavem Dytrychem.
Nahlédnout budete moci do kronik, které budou na tento podvečer zapůjčeny
z radnice. V městské knihovně.
• 15.3. ve 14.00 hod. - MY DĚTI ZE STANICE ZOO. Čtení z drásavé
a realistické knihy Christiane F. o bludném kruhu drogové závislosti. V kině
Panorama. Pořádá městská knihovna.
• 16.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé.
Ve společenském sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 17.3. v 15.00 hod. - ČÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TŘI ZLATÉ ZUBY
DĚDA VŠEVĚDA. Pohádkové představení pro malé i velké v podání Divadelního spolku Kroměříž. V kině Panorama. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
Předprodej a rezervace v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.
• 20.3. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - Oceánie a ostrovy Tonga. Promítání ze zajímavých míst planety Země - tentokrát se s cestovatelem Tomášem
Ruskem vypravíme do Oceánie a na exotické ostrovy Tonga. Městská knihovna.
• 23.3. v 18.00 hod. - VESELÝ UČITELSKÝ KONCERT. Operetní a muzikálové melodie v podání učitelů základní umělecké školy. Ve společenském sále
Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 25.3. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Prodej dětského oblečení
a hraček. Společenský sál zámeckého kulturního centra Poplatek za prodejní
místo 100 Kč. Přihlášky do 21. 3. v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.
• 25.3. v 10.00 hod. - Divadélko před obědem. V tanečním sále ZKC. Bližší
informace naleznete na www.kasparkov.cz. Pořádá MC Kašpárkov.

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
• 13.3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prominutí registračních, upomínacích
a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny, zpřístupnění sklad. oddělení.
V průběhu března prodej vyřazených časopisů a Harlequinů.
• 20.3. v 17.30 hod. - „KNIHA, MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL“ - autorské čtení
spisovatelky Kláry Janečkové. Klára Janečková vydala svou první knížku před
osmi lety a tím odstartovala úspěšnou spisovatelskou dráhu. Čtení z knihy Temnota je spojené s besedou, s prodejem knih a s autogramiádou Kláry Janečkové.
Po besedě proběhne křest autorčiny nově vydané knihy Temnota. Galerie Knížecí dům, vstupné 40 Kč. Více o autorce a jejích knihách: www.klarajen.cz
• 30.3. - NOC S ANDERSENEM. Pravidelné nocování dětí v knihovně - čtení
z oblíbených knížek, výprava na policejní stanici, pátrání po pachateli, hledání
pokladu, dobrodružství, hry a soutěže na téma: „Detektivové v akci“. Ke 105.
výročí narození Astrid Lindgrenové, autorky knížek nejen o detektivovi Kallovi.

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
• každou středu od 14.00 hod. - NA SLOVÍČKO S DOBROVOLNÍKY.
Můžeš pokecat s dobrovolníky, kteří v klubu a ICM pracují v rámci projektu
EDS. Procvičíš angličtinu, a pokud ji nezvládáš, nevadí, zaručeně se nějak
domluvíte. Zeptat se jich můžeš na to, co tě zajímá. SVČ Ivančice, R-klub
mládeže, Réna, vstup zdarma
• PO až PÁ - 15.00 až 19.30 hod. - NEW BEJ CLUB - NOVĚ OTEVŘENÝ
KLUB MLÁDEŽE. Nové Bránice 7, 1. patro radnice.
• 15.3. v 17.00 hod. - TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU. Máš dobré
reakce, předvídáš nebo tě jenom baví fotbálek? Přijď si změřit své schopnosti a
síly ve stolním fotbálku. Nové Bránice, New Bej Club. Poplatek 10 Kč/osoba.
• 17.3. ve 14.00 hod. - TURNAJ V FIFA NA PLAYSTATIONU. Jsi vášnivý
hráč virtuálního fotbálku? Vezmi kámoše a přijď k nám zapařit FIFU. SVČ
Ivančice, R-klub mládeže, Réna. Vstup zdarma.
• 17.3. od 16.00 do 17.30 hod. - MAKOVÁ PANENKA. Na rozkvetlém
paloučku čeká Maková panenka a motýl Emanuel, kteří pro tebe připravili odpoledne plné her, soutěží, úkolů a tvoření. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 17.3. v 16.00 hod. - WORKSHOP MIXOVÁNÍ HUDBY A MODERNÍHO
DJJINGU. Jsi začínající DJ? Zkoušíš doma mixovat muziku a nevíš pořádně
jak na to? DJ LAS, oblíbený DJ (Two Faces Brno, Moo Svitavy, Black and White Brno club a další), Ti ukáže, jak na to. SVČ Ivančice, R-klub mládeže, Réna.
• 18.3. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU pro 6.- 9. třídy ZŠ
nebo víceletých gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků).
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul. Poplatek 40 Kč/osoba. Nutné se
přihlásit do 11.3. v SVČ Ivančice. Max. počet - 8 týmů, min. počet - 4 týmy.
• 22.3. od 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ. Pro účastníky: ročník
1996 a mladší, SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek 30 Kč/osoba.
• 22.3. v 17.00 hod. - TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE! Není snad nikdo,
kdo by nehrál tuto hru. Přijď a ukaž, jaký jsi stratég a lišák! Turnaj je otevřen pro
všechny věkové kategorie. Nové Bránice, New Bej Club, poplatek 10 Kč/osoba.
• 23.3. - odjezd: 16.15 hod. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí.
Odjezd z Ivančic od Besedního domu, návštěva Bonga od 17:00 do 19:00 hod.
zdarma/děti do 2 let, 200 Kč/děti do 18 let, 150 Kč/ostatní (děti mohou jet bez
doprovodu, pedagog. dozor zajištěn). Nutné se přihlásit do 21. 3. v SVČ.
• 23.3. v 17.00 hod. - KRÁSY A PAMÁTKY JIŽNÍ KOREJE. Beseda s ředitelkou SVČ Janou Heřmanovou, která navštívila Jižní Koreu. Ochutnávka korejských produktů. Promítání fotek, videí a zajímavé povídání. SVČ Ivančice,
R-klub mládeže, Réna, vstup zdarma.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 21.03. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA ve sportovní hale Hattrick
Brno-Lesná. Hrají mladší žáci 1. - 5. třída.
• 1.4. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA ve sportovní hale Pohořelice. Hrají
starší žáci 6. - 9. třída.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ - provozní doba půjčovny pouze
po tel. domluvě - tel. č. 733 451 073 nebo 739 634 100. Nabízíme lyže, snowboardy, boty, helmy… více na www.ddm-oslavany.cz.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - cena za kostým 50 Kč/týden. Pouze po tel. domluvě - tel. č. 737 636 819 nebo 733 451 073, více na www.ddm-oslavany.cz.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,
e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 24.3. - KOUZELNÉ ODPOLEDNE NA DOMEČKU. Na Domečku se bude
od 15. hodin kouzlit a čarovat. Akce pro rodiny s dětmi. Masky kouzelníků, mágů,
čarodějů a bosorek jsou vítány. Doporučujeme přezůvky. Vstupné dobrovolné.
• 26.-30.3. KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Tradiční závod pro žáky ZŠ,
soutěžíme ve znalostech pravidel silničního provozu a jízdě na kole.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 17.3. - VELKÁ JAVOŘINA - ČACHTICE a VRBOVÉ. Autobusem vyjedeme do výšky 683 m, odtud půjdeme po hřebeni Bílých Karpat na vrchol Velké
Javořiny (970 m, kruhový výhled, vysílač), k Holubyho chatě a vyhlídkové věži
na Jelenci (925 m). Z Květné přejedeme do Čachtic a podíváme se na Javořinu
z „Čórtova hrádu“. Délka trasy přes Javořinu asi 15 km (7 km mírné stoupání,
8 km klesání), z Čachtic na hrad 2,5 km mírného stoupání a zpět; cestou zpět
zastávka u šikmé věže ve Vrbovém. Odjezd: 6.00 (náměstí), 6.05 (U Blondýny),
návrat kolem 20.00 hod. Cena: doprava 360 / 340 Kč (děti 15- a senioři 60+).
Přihlášky: v Informačním centru u zámku, tel. 515 321 064. Další informace:
tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.3. - 56. PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT.
Ivančice, Palackého náměstí (radnice) - zahájení turistické sezóny 2012 v 9.30
hod. Program: 8.00 - 10.00 prezentace - pamětní listy, příležitostné razítko, 9.00
- 9.30 hudební vystoupení, 9.30 - 9.45 projevy zástupců KČT a města, 9.45
- 10.00 vystoupení mažoretek, 10.00 - 11.00 hudební vystoupení. Startovné: dospělí 10 Kč; účastníci do 18 let zdarma. Výstup z autobusů je možný na blízkém
autobusovém nádraží, parkování autobusů je možné na parkovišti pod hřbitovem. Možnosti ke shlédnutí: radnice, KIC (Kulturní a informační centrum)
- památník světoznámého malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, pomník Jana Blahoslava, židovský hřbitov,
synagoga, rodný dům Vladimíra Menšíka - pamětní deska, Ivančice, místní část
Řeznovice - románská rotunda sv. Petra a Pavla (přístupná po dohodě s paní
Řezáčovou, tel. 546 437 539), Hlína - rozhledna Vladimíra Menšíka. Pěší tůry
od 5 do 20 km, cyklotrasy 27 a 40 km.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• každé pondělí: 17.30 - 18.30 hod. a každý čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod. JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Poplatek: 200 Kč/členové, 250 Kč/ostatní za 5 lekcí.
Vede: Mgr. Martina Turečková, info o volných místech na tel. č.: 603 576 988.
• každé pondělí: 19.15 - 21.00 hod. - LINE DANCE. Poplatek 50 Kč/hod.
Vede: Romana Kopuletá, informace o volných místech na tel. č.: 776 818 101.
• každé úterý: pokročilí 9.45 - 10.45 hod, začátečníci 11.00 - 12.00 hod.
- ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Poplatek 60 Kč/hod. Vede:
Veronika Rybníčková, informace na tel. č.: 732 243 731.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa, pátek 9.00 - 12.00 hod. - HERNA
• čtvrtek 13.00 - 16.00 hod. - HERNA (úřední hodiny koordinátorky)
• každé pondělí: 9.30 - 10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického
a sluchového cítění dětí, oblíbené písničky, říkadla, rytmické hry, tanec, hra na
rytmické nástroje. Pro maminky (rodiče, prarodiče) s dětmi. Vede: Mgr. Hana
Křivánková. Poplatek: 250 Kč /členové, 300 Kč/ostatní / 10 setkání.
• každé pondělí: 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY. Hodinka
výtvarného tvoření pro děti od 2 let a jejich rodiče. Přijďte se s dětmi pobavit,
přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku, podíváme
se do světa barev, materiálů a různých technik. I cesta je cíl. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/členové, 500 Kč/ostatní vč. materiálu / 10 setkání.
• každé úterý: 15.15 - 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU. Přijďte si zacvičit,
protáhnout si tělíčka, proběhnout se a poznat nové básničky. Naučíme se správnému
držení těla, zlepší se nám dýchání, koordinace i rovnováha. Ale hlavně - budeme si
hrát a bavit se! Pro děti od 3 let bez rodičů (jejich přítomnost dočasně možná). Vede:
Mgr. Jana Aboulaiche, poplatek: 250 Kč členové / 300 Kč ostatní / 10 lekcí.
• každé úterý: 16.00 - 16.40 hod. - pokročilí, 16.50 - 17.30 - začátečníci ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Vede: Mgr. Jitka Pydychová
Urbanová, poplatek: 450 Kč členové / 600 Kč ostatní. 10 lekcí - do 13.4.
• každá středa: 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10:30 - 11:30 hod. - děti od 2
let - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na
tel. č.: 722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní /10 lekcí.
Na kroužky můžete poprvé přijít jednorázově.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 30.3. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Austrálie očima ivančické
fotografky Ireny Knotkové. Součástí večera zábavná dražba fotografií hosta.
• úterý od 15.00 hod. do 16.00 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.

Světlo a stíny světa 2012
/Miroslav/ V době od 19. do 25. března proběhne v kulturním domě
již 13. ročník filmového festivalu „Světlo a stíny světa“. Žákům základní školy budou promítány filmy s ekologickou tématikou a díla
zabývající se lidskými právy. Letošní novinkou bude přehlídka autorských snímků. Akci pořádají Dům dětí a mládeže Miroslav, základní
škola, MKIC a občanské sdružení Marek.

Skořápkovník miroslavský
/Miroslav/ Od roku 2004 vždy před Velikonocemi rozkvétá na miroslavském náměstí Svobody Skořápkovník miroslavský (Cicicricus
craslicus). Je to bříza, na které jsou navěšeny stovky nabarvených
vaječných skořápek, jež dodají školní kuchyně. Vajíčka malují žáci
základní školy, školní družiny a děti z obou mateřských škol. Ve stejném duchu bude nazdoben také vchod do radnice. Výzdobu doplní také
makety kohouta, slepičky a kuřátek. V letošním roce vyroste skořápkovník ve středu 4. dubna dopoledne.

13. ples házekářů a 4. SVČ

V sobotu 25. února se velmi vydařil 13. ples házenkářů a 4. Střediska
volného času v Ivančicích, který se konal v Besedním domě v Ivančicích, a to ve všech jeho prostorách. Ve velkém sále probíhal hlavní
program a hrála skupina Merlin, v Cobra baru diskotéka DJ Hanse a ve
vinárně Duo Gejzír. Ples zahájila ředitelka Střediska volného času Jana
Heřmanová a předseda klubu házenkářů Milan Buček. O kulturní zahájení se postaraly tanečnice Mighty Shake s názvem skladby Nemix a
Cr- A- zy . V dalších vstupech zatančila Nikol s Jiřím standardní tance
- walz, tango, slowfox, kvikstep a Nicol s Pavlem předvedli latinu sambu, ča-ču, rumbu a džajv. V tombole čekalo 420 velmi zajímavých
cen. Účastníci si odnášeli z tomboly poukazy na dřevo, fůru písku, vepřovou hlavu, autosklo, poukazy do obchodů, slevy na řidičáky, lampičky, settopboxy, topinkovač, sportovní míče, taburety, popelnici, bečky
piva, dorty, balíčky kosmetiky, z lékárny, knihy a další zajímavé ceny.
Je dobré, že v dnešní tak uspěchané a stresové době si dokážeme najít čas a chuť se bavit a odreagovat se. Téměř všichni účastníci vydrželi
až do konce a odcházeli usměvaví, dobře naladí a spokojení. Celý ples
byl pod heslem sportu a volnému času ZDAR a zúčastnilo se téměř
250 lidí. Děkujeme všem partnerům, sponzorům a příznivcům, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu.
/SVČ Ivančice/

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým,
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS.
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je na
vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info
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LETNÍ TÁBORY 2012
TÁBORY SVČ IVANČICE
TÁBOR PRO SPORTOVCE - 12. 7. - 18. 7. 2012
Biskupice, cena 2.650 Kč, chatky, 1.-9. třída ZŠ, „Olympiáda v Biskupicích“, fotbal, florbal, stolní tenis, nohejbal, basketbal, indiaca,
baseball, petanque, fresbee, koupání, noční hry.
TÁBOR S ANGLICKÝM JAZYKEM - 12. 7. - 18. 7. 2012
Biskupice, cena 2.650 Kč, chatky, 7-12 let, výuka angl. jazyka zábavnou formou, netradiční hry a soutěže, sport, koupání, noční hry.
SPORTOVNÍ POBYTY U MOŘE - 29. 6. - 8. 7., 6. 7. - 15. 7. 2012
Chorvatsko-Igrane, do 18 let 6.000 Kč, ostatní 6.800 Kč, 2-, 3- a 4lůžkové apartmány - plavání, volejbal, badminton, potápění, kondiční
cvičení, vodní sporty, indiaca, poznávání blízkého okolí, tvořivá dílna.
PŘÍMĚSTSKÉ VÝTVARNÉ TÁBORY - 9. 7. - 13. 7., 16. 7. -20. 7.,
6. 8. - 10. 8. 2012, Ivančice, cena 1.100 Kč, 6-15 let, program: 8-16
hod. Výtvarné techniky: keramika, práce s přír. materiály, textilní
techniky, drátkování, drhání, výtv. vycházky.
TÁBORY S KOŇMI - 22. 7. - 28. 7. 2012, 5. 8. - 11. 8. 2012
Ivančice, cena 2.250 Kč, budova, 7-15 let, výlety do okolních stájí,
projížďky na koních, hry v přírodě i v místnosti, tvořivá dílna.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - 23. 7. - 27. 7. 2012, 13. 8. - 17. 8. 2012
Ivančice, cena 950 Kč, 6-10 let, program: 8-16 hod., hry a soutěže
v přírodě i v místnosti, sport, tábornické dovednosti, tvořivá dílna.
SPORTOVNÍ TÁBOR - 22. 7. - 28. 7. 2012
Otrokovice - Štěrkoviště, cena 2.500 Kč, budova, stany, 12-18 let,
cyklistika, plavání, in-line bruslení, míčové hry, noční hry, zážitkové,
lanové aktivity, aerobik, zumba, tvořivé aktivity, soutěže a týmové hry.
PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR - 20. 8. - 24. 8. 2012
Ivančice, cena 950 Kč, 5-10 let, program: 8-16 hod., aerobik, zumba,
breakdance, new style, funky, břišní tance, samba i disko, hry, soutěže, velká taneční soutěž.
TÁBOR PRO MATKY S DĚTMI - 4. 8. - 11. 8. 2012
Otrokovice - Štěrkoviště, do 9 let 2.000 Kč, do 18 let 2.500 Kč,
ostatní 3.200 Kč, budova, stany. „Dobrodružný pohádkový svět“,
sport, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové,
lanové a tvořivé aktivity.
LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH - 11. 8. - 21. 8. 2012
Zblovice u Vranovské přehrady, cena 3.250 Kč, chatky, stany s podsadou, 6-16 let, celotáborová fantastická hra „Letopisy Narnie“,
sportovní turnaje, koupání, noční hry, výlet na hrad Bítov, tábornické
dovednosti, lanové aktivity.
TÁBOR U MOŘE - 21. 8. - 2. 9. 2012
Chorvatsko - Orebič, cena 6.000 Kč, stany pro 4-6 osob, pro všechny, plavání, sport, hry a soutěže, tvořivá dílna, koupání, výlety.
Bližší informace a přihlášky na tábory: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá LETNÍ TÁBOR:

SAXANA A LEXIKON KOUZEL

18. - 25. 8. 2012 v rekreačním středisku Spálený mlýn Rešice.
Ubytování v chatkách, strava 5x denně, bazén.
Cena: 2900 Kč, pro členy zájmového kroužku DDM 2800 Kč,
přihlášky v kanceláři DDM nebo ke stažení na www.domecekmk.cz

DŮM DĚTÍ MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY
Tel.: 546 423 520, 739 634 100, WWW.DDM-OSLAVANY.CZ

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2012
LETNÍ TÁBOR POZĎATÍN - SOUBOJ TITÁNŮ
14. 07.-27. 07, cena 3.450 Kč (v ceně je zahrnuto pojištění dítěte,
strava, doprava, ped. dozor, odměny pro děti, celodenní výlet).
Ubytování – stany s podsadou a chaty, zděná jídelna a sociální
zařízení. Strava 5x denně + celodenní pitný režim.
Místo - táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.

ZÁLESÁCKÝ TÁBOR POD PERNŠTEJNEM

29. 07.-04. 08, cena 2 990 Kč (v ceně je zahrnuto pojištění dítěte,
strava, doprava, ped. dozor, odměny pro děti, celodenní výlet).
Ubytování 3-4lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky.
Strava 5x denně + celodenní pitný režim.
Místo - rekreační středisko Prudká se nachází na rozhraní jižní
Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zámky Rájec a Lysice.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY I. a II. - 5 DNŮ
9. 7. - 13. 7. 2012 a 20. 8. - 24. 8. 2012, cena 650 Kč

Více informací včetně přihlášek na www v sekci tábory.

T. S. ŠTĚPÁNEK POŘÁDÁ JIŽ XII. DĚTSKÝ

STANOVÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ
od 30. 6. - 13. 7. 2012. Cena činí 3.800 Kč. TÁBOR JE
V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ OBKLOPEN LESY A RYBNÍKY.
Zaměření tábora: „Cestování po Divokém západě“.
V CENĚ: Strava 5x denně, pojištění, ubytování, doprava a výlety.
NÁPLŇ TÁBORA: Výlety do okolí, oddílové a táborové soutěže,
koupání a jiná táborová činnost - celotáborová hra.
BLIŽŠÍ INOFRMACE: Černý Martin, tel.: 603 962 727,
Žalud Zdeněk, tel.: 604 149 187, www.taboroslavany.ic.cz
Přihlášky k vyzvednutí na adrese Černý Martin, Komenského 9,
Oslavany 664 12. Přihlášky Vám rádi zašleme.

10. ročník dětského tábora Templštýn za účasti

POLICEJNÍ AKADEMIE
ZNOVU VE VÝCVIKU

Občanská patrola vypisuje nábor nových členů, za účasti nejlepších
Lasardových můžů a žen!
Program bude obohacen ukázkami a spoluprací s městskou
a státní policií ČR a záchrannými jednotkami.
I. termín výcviku: 5. - 11. 8. 2012, cena 2.750 Kč
II. termín výcviku: 11. 8. - 18. 8. 2012, cena 2.750 Kč.
Účast na obou výcvicích - 13 dní jen za 3.900 Kč.
Pod vedením Vlaďky Rozmahelové, informace na tel.: 605 252 489
nebo na e-mailu: VladimiraRozmahelova@seznam.cz

09.03.2012

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

20. výročí ukončení těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru
V letošním roce uplynulo už
plných dvacet let od okamžiku,
kdy se na Rosicku-Oslavansku
zastavila těžní kola posledních
šachet. Těžba zde probíhala téměř
čtvrt tisíciletí. Hornická profese
živila převážné procento obyvatel
a zásadním způsobem ovlivnila
rozvoj celého regionu a přispěla i
průmyslovému rozvoji Brna.
V roce 1913 začala vyrábět elektrický proud oslavanská elektrárna,
která byla zařízena na spalování
méně kvalitního uhlí z jižní části
revíru. Vybudováním oslavanské
elektrárny se revír podílel také na
elektrifikaci převážné části jižní,
střední a západní Moravy. V roce
1993 ukončila svou činnost rovněž
oslavanská elektrárna.
Připomínáme si dvacáté výročí
ukončení těžby a určitě nejen bývalí horníci, ale i obyvatelé bývalého
hornického kraje si rádi připomenou některá fakta z této stále ještě
blízké minulosti.
Rosicko-oslavanský uhelný revír
patřil k nejmenším a nejstarším
černouhelným revírům v republice.
Nachází se v jižní části Boskovické
brázdy a uhelné výchozy začínají
asi 15 km zjz. od Brna u Říčan a pokračují přes Zastávku u Brna, Babice, Zbýšov, Padochov, Oslavany až
k Nové Vsi, to je asi v délce 15 kilometrů a šířce necelých pět kilometrů. Ve všech těchto obcích probíhala
těžba uhlí. Od Nové Vsi uhelné výchozy pokračují dále k Hrubšicím
a Moravskému Krumlovu, ale zde
byly již nedobyvatelné.
V produktivním permokarbonu
šedého pásma rosicko-oslavanského souvrství jsou vyvinuty tři uhelné sloje, z nichž první, nejsvrchnější sloj, má vyvinuté ještě další
čtyři samostatné lávky - odslojky.
Těžilo se převážně z I. a II. sloje,
III. sloj byla dobývána jen dolem
Anna ve Zbýšově, a to od konce
druhé světové války až do roku
1967. Pracovní podmínky v revíru
patřily k nejtěžším v republice,
protože stavba slojí byla značně
složitá, s četnými sedimentačními
a tektonickými poruchami a uhelné
nadloží bylo nesoudržné a ihned se
zavalovalo.
Počátky těžby uhlí. V revíru
se začalo nejdříve těžit na výchozech uhelných slojí v Oslavanech.
Oslavanské panství tehdy vlastnily
cisterciačky kláštera Králové na
Starém Brně a patřily k němu
Oslavany, Padochov, Zbejšov,
Let(d)kovice, Němčice, Nová Ves,
Horní a Dolní Řeznovice a osada
Kratochvilka. Tehdy patřily Oslavany do okresu Znojmo.
První uhlí z Oslavan odebírali
znojemští a moravskokrumlovští
řemeslníci pracující s ohněm, což
dosvědčuje i stížnost hřebíkáře
ze Znojma, který měl používat
mezi prvními oslavanské uhlí již
v roce 1755. Záznamy z úplného
prvopočátku těžby v Oslavanech
se nedochovaly. Je zaznamenáno,
že v roce 1760 bylo nalezeno uhlí
v Balinech (Havírně) a v roce 1763
již existovala štola nedaleko padochovského mlýnka a začíná se kutat
u Mašinky. V témže roce, nechala
abatyše Antonie de Ulrici otevřít,
nebo obnovit, štolu Antoni naproti
klášterní zahradě na Zaklášteří.
Dříve bylo uváděno, že uhlí v Oslavanech nalezl František Riedl
v roce 1760, ale František Riedl,
nový vrchnostenský správce, přišel
do Oslavan až v roce 1764. Před tím
byl ve službách u hraběte Harracha
a přicházel tak již se zkušenostmi s
vyhledáváním a těžbou a dá se předpokládat, že si Oslavany jako své
další působiště vyhledal záměrně.
Od tohoto roku lze hovořit na
Oslavansku o cílené těžbě. František
Riedl věnoval maximální úsilí odbytu uhlí, síť zájemců stále rozšiřoval

a oslavanské uhlí se pak prodávalo
především na Mikulovsku, Hustopečsku, Znojemsku, Moravskokrumlovsku, v Brně, Třebíči, Jevišovicích, Ivančicích. V roce 1769 byl
za toto své úsilí odměněn pamětní
zlatou medailí Marie Terezie.
Před 230 léty, v roce 1782, byla
zahájena také těžba uhlí v jižní
okrajové části Zbýšova na dole Sv.
Barbory a na Horní a Dolní Boudě,
tedy na oslavanském panství, a
ještě v tomto roce jsou Oslavany
jediným místem na Moravě se soustavnou těžbou. Brzy na to, dne 17.
března 1785, vydává Vrchnostenské ředitelství kamerálních statků
exjezuitů a náboženského fondu na
Moravě ve Vídni první propůjční
list, který zajišťoval oslavanskému
těžířstvu na věčné časy výhradní
právo dolovat na celém území
oslavanského panství kamenné uhlí
a ledek, a to do té doby, dokdy bude
platit stanovenou urbariální dávku,
což představovalo za těžbu uhlí
roční paušál 150 zlatých.
A právě v té době přichází do
Oslavan z Tyrol zkušený báňský
úředník Johann Baptista Müller,
získává tento propůjční list na těžbu
uhlí na celém oslavanském panství
nejprve do pronájmu, pak do vlastnictví, a zahajuje práce na budování
Müllerova těžařstva. To pak těžilo
v Oslavanech a v okrajové části
Zbýšova ve třech generacích 84
roků. Müllerové vybudovali řadu
štol a dolů. V roce 1869 své doly
prodali Innerberské společnosti ve
Vídni a ta je po 12 letech prodala
zastáveckému těžařstvu, pozdější
Rosické báňské společnosti.
Na rosickém panství bylo uhlí
objeveno v roce 1769 a od roku
1783 byla převážně v oblasti pozdější Zastávky a na Babicku založena řada důlních děl. Toto důlní pole
Boží požehnání v roce 1801 přešlo
do majetku rytíře Johanna Herringa a po počátečních potížích se
z této společnosti stala nejdravější
těžařská společnost v revíru. Nejprve skoupila doly v nejsevernější
části revíru na Říčansku v Okrouhlíku a pak postupně skupovala
všechny doly v revíru. V roce 1911
již vlastnila všechny doly revíru,

Důl Kukla (1929), pozdější důl Václav Nosek l.

Poustkách, kde byly první těžařské
práce zahájeny v roce 1813 těžařem Uhligem a Lorenzim. Ke
konečnému spojení i těchto dvou
posledních těžařských společností
došlo až v roce 1935, kdy vznikla
Rosická báňská společnost Láska
Boží v Božím požehnání.
Po druhé světové válce vznikl
státní podnik Rosické uhelné
doly, dělený na samostatný závod
Důl Kukla v Oslavanech s pomocnými doly Františka v Padochově
a Anna ve Zbýšově, dále Důl
Antonín ve Zbýšově s pomocným
dolem Jindřich a koksovnou, dále
na Důl Julius v Zastávce s pomocným dolem Ferdinand Babicích,
s briketárnou a bulkárnou.
Zásadní změny po roce 1960.
V roce 1960 bylo rozhodnuto vybudovat ve Zbýšově nový důl, který
měl být těžebním dolem pro střední
a severní část revíru. Za čtyři roky
na to bylo rozhodnutí změněno.
Důl Jindřich II byl dokončen jako
centrální těžní jáma celého revíru.
V roce 1967 ukončil svůj provoz
důl Anna a v tomto roce také přestal
těžit důl Julius, který byl od roku
1955 také těžební jámou pro důl
Ferdinand. Důl Kukla, v roce 1947
přejmenovaný na důl Václav Nosek,
přestal těžit v roce 1973 a do konce
roku 1986 sloužil ještě jako větrací a
čerpací jáma. Důl Antonín ve Zbýšově se stal pomocnou jámou nového centrálního dolu Jindřich II.
Napsat na jednu stránku celou

Důl Jindřich I. ve Zbýšově, zaznamenáno v roce 1888

i důlní pole Svatotrojické u Nové
Vsi, kde se již od šedesátých let
netěžilo. Předtím v roce 1865-6
zfúzovala s padochovskou těžařskou společností Františka, které
patřil důl Františka, dále Bohrloch
v Padochově a nový důl Kukla v
Oslavanech. (Na dole Františka
došlo v roce 1860 k největšímu
důlnímu neštěstí, zahynulo 53 horníků a na dole Kukla v roce 1921,
kdy zahynulo 26 horníků).
Těžařská
společnost
Rytíř
Herring a spol. byla v roce 1870
změněna na Rosickou báňskou společnost v Božím požehnání. V revíru vedle této společnosti stále ještě
působilo těžařstvo Láska Boží, které bylo z převážné části v majetku
rodiny Rahnovy. Antonín Rahn I.
získal v roce 1817 podíl ve střední
části Zbýšova na důlním díle na

historii všech dolů není možné.
Proto alespoň bližší údaje k dolu
Antonín, který byl nejdéle těžícím
dolem revíru. Těžil od roku 1848
do roku 1992. Stal se posledním
dolem, ze kterého byly vytěženy
poslední tuny černého uhlí z Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Důl Antonín - nejdéle těžící důl
revíru. Byl zaražen v roce 1846 Antonínem Rahnem I., tedy těžařskou
společností Láska Boží, ve Zbýšově
v trati V Dílech.V této střední části
revíru se nacházely nejsilnější uhelné sloje. Uhlí bylo výborné kvality,
koksovalo a z toho důvodu byla u
dolu vybudována koksovna. Provoz
koksovny byl zastaven v roce 1914,
protože od roku 1908 zahájila provoz ve Zbýšově u dolu Simson nová
koksovna, kde se vyráběly i vedlejší produkty a z koksárenského tepla

také elektřina. Koksovna patřila
mezi nejmodernější koksovny té
doby ve střední Evropě. Vyráběla
koks až do roku 1955.
V době, kdy byla zahájena těžba
uhlí z dolu Antonín, patřily ke zbýšovské Lásce Boží ještě jámy Kateřinská, Poustka, Terezínská a od
roku 1854 zaražený a v roce 1857
daný do provozu důl Jindřich I.
Při těžbě uhlí zahynuly desítky
horníků. Na dole Antonín došlo ke
dvěma větším důlním výbuchům,
k prvnímu dne 21. srpna 1871, zahynulo 5 horníků, ke druhému 21.
července 1875, kdy při výbuchu
metanu a uhelného prachu zahynulo 14 horníků. Pomník obětem je na
zbýšovském hřbitově.
Vytěžené uhlí se z dolu Antonín
vozilo visutou lanovou dráhou,
později auty, do třídírny vybudované u dolu Jindřich I. v roce 1882.
Od 1. dubna 1850 převzal vedení
dolů Lásky Boží Antonín Honl a
Rahnovy doly řídil až do 15. července 1869, kdy se stal ředitelem
Innerberské společnosti (která koupila Müllerovy oslavanské doly).
Těžařská společnost Láska Boží
byla 22. června 1917 rozšířena na
společnost s ručením omezeným
a v roce 1921 byla přeměněna na
akciovou společnost. Převážný vliv
v ní měl stále Antonín Rahn II. až
do roku 1932, kdy veškeré akcie
Lásky Boží prodal ZME. Hlavním
důvodem bylo, že neměl komu doly
předat. Jeho jediný syn nebyl ze
zdravotních důvodů schopen doly
vést. Tím končí po 115 letech těžařská éra rodiny Rahnů. Akcie Lásky
Boží zakoupily Západomoravské
elektrárny pro Rosickou báňskou
společnost. V roce 1935 dochází ke
konečné fúzi těžařstev revíru.
Od roku 1932 - 1936 probíhala
rozsáhlá rekonstrukce a přístavba
dolu Antonín, a proto byl od 1.
srpna 1933 důl na přechodnou dobu
uzavřen. Byly nově vybudovány
všechny provozní budovy, těžní
jáma byla vybetonována a v roce
1937 bylo těžní zařízení dolu umístěno v budově strojovny a vybaveno jednoduchým zařízením Koepe
z roku 1937. Ocelová příhradová
těžní věž byla vysoká 40,110 m.
Při osvobozovacích bojích na
konci druhé světové války byl důl
Antonín zatopen. Voda na 7. patře
jámy Antonín dosáhla dvoumetrové
výšky. Zatopila hloubení slepé jámy
o průměru pět metrů a hloubce přes
100 metrů. Po skončení války a
odstranění válečných škod se začalo
20. května 1945 těžit uhlí. Od roku
1930 do roku 1964, tedy 34 let, odebírala uhlí z dolu Antonín Teplárna
Brno. Ročně odebírala 60 až 80 tisíc
tun černého uhlí. Později bylo uhlí
z dolu Antonín převážně dodáváno
do oslavanské elektrárny. Pokračování příště.
Jarmila Plchová
Použité prameny: Plchová, J.: Rosicko-oslavanský uhelný revír. Město
Oslavany, 1999 • Plchová, J.: Rosicko-oslavanská černouhelná pánev v
datech. Oslavan, 2002 • Plchová, J.:
Zbýšov, kapitoly z minulosti a těžba
uhlí. Město Zbýšov, 2008
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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

koupím
•• motocykl značky Jawa nebo CZ
s doklady i bez, cenu respektuji. Tel.:
722 534 411.
•• náhradní díly na starou Oktávku a
Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité.
Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu.
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Favorit 135 LXi, r. v. 94,
50 kW, kat, vstřik, tažné, zachovalé,
bez koroze, najeto 80 tis. km, cena
dohodou. Tel.: 728 623 968.
•• Opel Vectra. TK do 11/2013. Info
na tel. 776 365 895.
•• Mazda Premacy 2,0 DITD. R. v.
2000, STK do 05/13, II. majitel. ABS,
4x airbag, centrál, přídav. topení Webasto, klima, el. okna a zrc., mlhovky.
Eko daň zaplacena. Velmi dobrý stav.
Cena 77.000 Kč. Tel.: 602 782 272.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v Ivančicích na starém sídlišti. Tel.: 733 155 895.
prodám
•• byt 1+1 v přízemí, Sídliště MK.
Tel.: 774 930 587.
•• RD 1 + 1 k rekonstrukci v Padochově. Možno dále přistavět. Tel.:
724 972 523.
•• RD - novostavba Hostěradice,
Míšovice, pozemek 2200 m2. Tel.:
777 582 899.
•• RD k rekreaci 2+1, velká zahrada,
ovocný sad, 2000 m2, Moravský
Krumlov. Tel.: 774 930 587.
•• garáž v Lesonicích. Zn. levně. Tel.:
733 552 437.
pronajmu
•• 22 m2 v RD na náměstí v Ivančicích, vedle fary. Zn. Obchod-kancelář. Tel.: 605 473 101.
•• zařízený byt 2+kk v MK ve 2. p.
cihlového, revitalizovaného domu.
Tel.: 777 566 703.
•• byt 1+1 v Brně, část. zařízen, 1
osoba, pes nevadí, cena 8.000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 606 562 803.
•• byt 3+1 v MK na Sídlišti, 6. patro.
Tel. 777 070 753.
•• nebytové prostory, (dílna, sklad)
v Oslavanech o výměře 100 m2 a 160 m2
i samostatně. Tel.: 608 722 724.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA

koupím
•• starší funkční automatickou pračku. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• tlačítkový stolní telefon TELCO,
podsvícený display, výkonná paměť,
zobrazení čísla volajícího, hlasitý
hovor, atd. Na 4 bat., nebo na adaptér.
Poslední kus. Cena 300 Kč. Tel.:
602 782 272.

»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• jídelní stůl 140 x 80 a 4 židle,
vše z masiv. dřeva, tm. zelené mořené. Cena 1.000 Kč. Ivančice. Tel.:
602 886 958.
•• úsporné postele - druhá v šuplíku.
Zn. za odvoz. Tel.: 724 566 611.

»STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm.
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• skleněné střešní tašky bobrovky.
Tel.: 515 320 787.
•• železný sklad. kontejner, maringotku nebo buňku. Tel.: 777 070 749.
prodám
•• čtvery dveře, bílé, 2/3 sklo, levé.
Cena 200 Kč/ks nebo 600 za všechny.
Tel.: 605 340 619.
•• krmnou řepu. Tel.: 728 962 987.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětský kočár, trojkombinaci, po 1.
dítěti. Používaný 1 rok. Žlutozelená
barva, nafukovací kola. Cena 2.500
Kč. Tel.: 721 006 206.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

koupím
•• starší pánské horské kolo. Tel.:
728 319 263.

» RŮZNÉ

•• Fotograf hledá dívky k fotografování v atelieru i exteriéru. Vhodné pro
studentky. Dlouhodobější spolupráce.
I bez zkušeností. Tel.: 732 180 721.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.

» ZVÍŘATA

•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK od března nově
zahájila prodej směsí pro brojlery,
kachny a krůty. Dále nabízíme:
krmivo pro psy 10 kg již od 155 Kč,
široký sortiment veterinár. přípravků proti blechám a klíšťatům za
výhodné ceny, pipety - Frontline,
Advantix, Top spot on stronger 650
mg, obojky - Preventic, Kiltix, Scalibor, Arpalit, Bolfo). Pro stálé zákazníky věrnostní slevy na vybrané
druhy krmiv pro psy a kočky.
prodám
•• loňské pávy modré. Páv a pávice,
cena 1.500 Kč/ks. Tel.: 607 122 142.
•• prase, cena dohodou. Tel.:
728 962 987.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• žena hledá jakékoliv zaměstnání
na HPP, na smlouvu v okolí MK. Nástup ihned po domluvě možný. Tel.:
604 511 670.
•• mladá žena (33) hledá práci na
hlídání dětí a možná i výpomoc
v domácnosti - úklid a i jiná. Tel.:
602 813 094.
nabízím
(komerční inzerce)
•• SoLEIL studio hledá kadeřnici
- klientela částečně zajištěna. Podrobné pracovní podmínky dohodou. Své životopisy prosím zasílejte
na e-mail: info@soleil.cz
•• Hledáme pracovníka na pozici:
Obsluha bioplynové stanice na
HPP. Požadavky: SŠ tech. směru
(mechanik, opravář zem. strojů,
elektrotechnik), praxe v oboru tech.
podmínkou, náplň práce: zajištění a
odpovědnost za chod biopl. stanice,
ŘP sk. B, T podmínkou, znalost
zákl. práce na PC, dobrý zdrav. stav,
bydliště v blízkém okolí Nové Vsi u
Ivančic, odolnost vůči stresům, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita,
průkaz na kol. nakladače výhodou
(nebo během prac. poměru doplnit).
Výhodou: ŘP sk. C, znalost AJ nebo
NJ, platné oprávnění dle vyhl. 50/78
Sb. Nabízíme: práce na směny 2 dny
práce (2x12 hod.) / 2 dny volno, mzda
+ prémie, příspěvek na stravování,
mobil. Přihlášky s profes. životopisem zasílat do 20. 3. 2012 na adresu:
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo,
Nová ves 251, 66491 nebo na email:
jurecka@pooslavi.cz
•• Hledáme spolehlivé lidi na pozici konzultant, příjemný kolektiv,
práce ve finančním oboru. Fixní
příjem 20.000 Kč/měs. + aktivita
navíc. Klientela zajištěna. Firemní
volání. Možnost růstu v kariéře.
Vzdělávání zajištěno firmou. V případě zájmu volejte, nebo pište od
9 do 15 hodin na tel.: 773 799 439.
www.fpconsulting.cz
•• Pivovarská Krčma v Ivančicích příjme servírku na víkendy
- pravidelně pátek, sobota, neděle.
Pracovní doba 14 - 24 hod. Možnost
zaměstnání na HPP, nebo i brigádně. Praxe min. 8 let v oboru podmínkou. Nástup možný od 1. dubna
2012. Více informací na e-mail:
pivovarskakrcma@seznam.cz, nebo
na tel.: 774 987 655.

Pondělí 12. 3. od 17.00 hodin v kinosále města.
Těšíme se na vaši návštěvu.

DH Petrovanka srdečně zve všechny příznivce dechovky
na tradiční taneční zábavu do kulturního domu v Petrovicích.

V. VEČER PŘI DECHOVCE

sobota 17. 3. 2012, začátek akce ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu budou hrát
PETROVANKA, HORNOBOJANI, BLUČIŇÁCI A DUBŇANKA.

Dobrovolný spolek vinařů Moravský Krumlov - Rakšice
a Orel jednota Rakšice zve vinaře a přátele vína na

5. JOSEFSKÝ KOŠT,

který se uskuteční dne 17. 03. 2012 od 10.00 do 19.00 hodin
v Orlovně Rakšice. K dobré pohodě přispěje cimbálová muzika.
Přijďte ochutnat širokou nabídku vín. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve spolek vinařů.

(

515 322 618

so 10.3. v 19.00
ne 11.3. v 19.00

PERFECT DAY:
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR

ne 18.3. v 17.00

RANGO
Anim. komedie USA, dabing

ne 18.3. v 19.00

BASTARDI
Drama ČR

so 24.3. v 19.00
ne 25.3. v 19.00

ANONYM
Drama VB/D

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

so 10.3. v 18.00

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Rodinné drama ČR

ne 11.3. v 18.00

BABYLON A.D.
Sci-fi trhiller Fr/VB/USA

so 17.3. v 18.00

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Romant. komedie Fr/USA

ne 18.3. v 18.00

PLANETA 51
Anim. komedie USA, dabing

so 24.3. v 18.00

NA MAMUTA!
Dramat. komedie Fr.

ne 25.3. v 18.00

PERFECT DAY:
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR

(komerční inzerce)

•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč.
Bez poplatku předem, bez volání
na drahá čísla. Brno, Brno venkov, Ivančice a okolí, Moravský
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469, 736, 601 631

so 10.3. v 18.00
a ve 20.10 hod.

SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Mysteriózní film USA

ne 11.3. v 15.00

KOCOUR V BOTÁCH
Anim. komedie USA, dabing

•• Nová půjčka ve vašem regionu s nejnižšími úroky na trhu. MD, OSVČ,
POB, ne ÚP. Měsíční splátky, bez poplatku. Bez dokládání příjmů. Peníze
na ruku až domů. Info: 605 720 362.

ne 18.3. v 17.00

DOBRODRUŽSTVÍ
ROBINSONA CRUSOE
Pohádka ČR

ne 18.3. ve 20.00

PODIVNÍ
Horor USA,

•• Nabízíme široké spektrum půjček pro zam., OSVČ /i začínající/
, důchodce, ženy na MD, půjčky
v hotovosti i na účet. Jsme schopni vyplatit Vaši nemovitost před
exekucí, půjčíme fin. prostředky
i na zástavu. Přijďte si vybrat
Váš finanční produkt. Spolu
najdeme řešení Vašich fin. problémů. Tel.: 731 933 513. Pracuji
pro více věřitelů.

st 21.3. v 18.00
a ve 20.00 hod.

LABYRINT
Thriller ČR

ne 25.3. v 18.00
a ve 20.00 hod.

ČTYŘI SLUNCE
Drama ČR

st 28.3. v 17.00
a ve 20.00 hod.

MODRÝ TYGR
Komedie ČR

•• Půjčky - spolupracuji s jedním věřitelem! Tel.: 732 547 490, 734 277 263,
e-mail: pujckainfo@seznam.cz

» SLUŽBY

KINO PANORAMA ROSICE
(

•• Studio Oriflame v Moravském
Krumlově je od 1. března přemístěno
z Knížecího domu do administrativ.
budovy Jednoty na náměstí TGM,
přízemí, kancelář č. 6. Provozní
doba: pondělí 10-15 hod., čtvrtek
11-16 hod. Tel.: 732 764 306.

546 412 210

ne 11.3. v 19.00

SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Mysteriózní film USA

st 14.3. v 19.00

BASTARDI 2
Drama ČR

ne 18.3. v 17.30

KOCOUR V BOTÁCH
Anim. komedie USA, dabing

st 21.3. v 17.30

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Anim. komedie USA, dabing

ne 25.3. v 19.00

LABYRINT
Thriller ČR

(komerční inzerce)

•• 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.

Zveme vás na besedu s ředitelkou SVČ Ivančice
Janou Heřmanovou, která navštívila Jižní Koreu.

KRÁSY A PAMÁTKY JIŽNÍ KOREJE

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
„
„VŠEHOCHUŤ

23. března od 17.00 hodin.
Ochutnávka korejských produktů. Promítání fotek, videí a zajímavé
povídání. R-klub pro mládež a ICM, Kounická 70, Ivančice (bývalý
areál speciální školy „Na Réně”), vstup zdarma.

Vernisáž výstavy se uskuteční 24. března v 15.00 hodin.
Café Manuela, Ivančice - Na Brněnce 4.
Součástí vernisáže bude prodej hand made šperků.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov Vás zve na

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

» FINANČNÍ SLUŽBY

Helena H-Ellen Konečná vás srdečně zve na

» SEZNÁMENÍ

•• svobodný, prý hodný i pohl. podnikatel stř. let hledá symp. dívenku či ml.
maminku pro lásku a rodinku. Máš-li
ráda děti, zvířátka, zahrádku a práci
v kuchyni, zavolej na 737 671 654.

•• Firma TC MACH, s. r. o. přijme
servisního technika. 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, vyhl.
50 § 6, ŘP sk. B, vysoké prac.
nasazení, týmový duch. Nabízíme:
zázemí české spol., motivující fin.
ohodnocení podle splnění cílů,
odborný růst, zaměst. výhody.
Nabídky zasílejte na adresu:
tcmach@tcmach.cz nebo na adresu
TC MACH, s. r. o. U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.

PROGRAM KIN

MěKS Moravský Krumlov zajišťuje vstupenky na KOMEDII

CHARLEYOVA TETA

neděle 22. dubna 2012 - 18.00 hod.
Městské divadlo BRNO. Účinkují v alternacích: P. Štěpán, J. Mazák,
A. Novotný, I. Ondříček, P. Vitázková, M. Sedláčková, Z. Junák, ...
Cena: 375 Kč (plné), 255 Kč (senioři, studenti),
Závazné přihlášky: MěKS do 14. 3. 2012,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923

ZUMBA FITNESS S PETROU
Rozvrh lekcí:
ZŠ Hostěradice od 18 do 19 hodin
ZŠ Olbramovice od 20 do 21 hodin
ÚTERÝ
Sportovní hala Střední školy dopravy, obchodu
a služeb Moravský Krumlov od 20 do 21 hodin
STŘEDA
Kulturní dům Petrovice od 17.30 do 18.30 hodin
ČTVRTEK
Tělocvična Výchovného ústavu Moravský Krumlov
od 18 do 19 hodin NOVÉ !!! Začínáme 16. 2. 2012
Orlovna Ivančice od 19.30 do 20.30 hodin
Kontakt: Petra Suliková, zumbapetra@email.cz
tel.: 736 624 585, www.zumbapetra.com
PONDĚLÍ

KOUZELNÉ ODPOLEDNE
neděle 24. 3. v 15.00 hodin v sále DDM.
Budeme kouzlit a čarovat, masky kouzelníků,
čarodějek a mágů vítány. Vstupné dobrovolné.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Husova v Moravském Krumlově včetně odloučených pracovišť
- MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumanna, pro školní rok 2012/2013
proběhne v MŠ HUSOVA 18. dubna 2012 od 9.00 do 15.30 hodin.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do mateřské školy i ty děti, které
nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2013. V měsíci březnu si
rodiče vyzvednou v mateřských školách tiskopisy potřebné k zápisu.
Ve dnech 10. až 13. dubna 2012 proběhne pro rodiče s dětmi
ve všech MŠ od 14. do 16. hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zveme vás na benefiční představení
na podporu dětské lesní školky Za humny, Ivančice

JAROSLAV DUŠEK: ČTYŘI DOHODY
čtvrtek 12. dubna 2012 v 19.00 hod., kino Réna Ivančice
Cena vstupenky: 320 Kč. Předprodej: od soboty 3. 3. 14.00 hod.
Kavárna a galerie Stříbský mlýn, otevřeno so - ne 14.00 - 19.00 hod.
a od pondělí 5. 3. 9.00 hod.: Kniha, Palackého nám. 27, Ivančice.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce:
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 06/12 vyjde 23. března 2012, uzávěrka 20. března 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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DO ZEMĚ ORLA - V.
Parkujeme na blízkém parkovišti a ten kousek jdeme pěšky.
Všude plno turistů a není snadné
najít ten správný záběr pro dokumentaci. Před hledáčkem mi stojí
dvě italské vysloužilé modelky,
tyto se snaží vyfotit stejně starý
kmet. Chvilku je pozoruji a pak
popoháním slovy „presto, presto“.
Všichni kolem se baví, konečně
opouštějí můj záběr. Pár fotek a
rychle pryč, je tu nějak moc lidí.

v garáži a za cenu 54 euro bereme
třílůžkový pokoj. Při vyzouvání a
převlékání si má tělesná schránka
pronikavým odérem říká o sprchu. Po nepravidelné hygieně se
vyvalíme na postel a při sledování filmu v srbochorvatštině a pití
piva spokojeně usínáme. Dnes
najeto 295 km.
3. 6. 2011
Tradičně máme lehce po šesté
hodině ranní budíček. Dnes, po-

Někde v Bosně...

Teplota se opět šplhá ke třicítce
a my se cestou zpět pěkně potíme.
Sedáme na oře a jedeme horami
proti proudu řeky Neretvy směrem na Jablanicu. S nadcházejícím večerem se v horách ochlazuje a začíná opět hrozit déšť.
U silnice v konobě večeříme
pečené jehněčí a zeleninový salát.
U vedlejšího stolu sedí místní
policista, dávám se s ním do řeči
a řešíme platové podmínky, ceny
domů atd. Na jeho doporučení se
přesouváme do motelu Maksumič
v Jablanici. Motorky parkujeme

kud to okolnosti a hlavně počasí
dovolí, je naším úkolem ujet co
největší porci kilometrů. V horách nám opět prší, oblékáme
nemoky. Asi po sto kilometrech
zastavujeme na pumpě. Po
zjištění, že čerpat PHM jde na
platební kartu, neboť BiH má
svoji konvertibilní marku (kurz
přibližně 1 euro - 3 KM), bereme
plnou nádrž a vysvlékáme nemoky, konečně alespoň na chvilku
přestává pršet.
Město Banja Luka, ke kterému
směřujeme, se zdá nedosažitelné.

V horách, přes množství zatáček
a vcelku hustý provoz, nechtějí
kilometry nějak naskakovat. To
vše je ale vyvážené krásnými přírodními scenériemi kolem nás i
přes pošmourné uplakané počasí.
Z SMS zpráv se Jura dozvídá,
že Pavlína vyráží sama na své
motorce nám v ústrety a možná
se dneska potkáme někde u maďarského Balatonu. Podotýkám
možná, neboť všichni tři víme, že
Pavlína je schopna se ztratit i na
kruhovém objezdu.
Opětovně vstupujeme přes přechod Gradiška a pokračujeme na
Daruvar, kde sídlí česká menšina.
V centru navštěvujeme restauraci
Flamengo, jejíž majitelkou je
paní původem z České republiky.
Hosté nás vítají slovy „nazdar, tak
odkud“. Jsme pozváni na nealko
pivo od místního ochmelky, který
se k nám chová jako k účastníkům vytrvalostního závodu
Chille-Argentina. Fotí se s námi
v naději, že se objeví v některém
z médií, a nabízí nám, že nás vezme ukázat své rodině a přátelům.
S díky odmítáme a platíme. Za
ohromné porce masa, hranolek a
zeleniny platíme každý 10 euro.
Směřujeme dál na hraniční
přechod Barcz, kde vstupujeme
do Maďarska. Jura postupně Pavlíně odesílá naše průjezdní body
a s blížícím se setkáním se naše
napětí stupňuje.
Pokračujeme dál směrem na
Balaton a v jedné z táhlých zatáček dostávám asi ve sto kilometrové rychlosti na mokré vozovce
drift, pravděpodobně na rozlitém
oleji nebo naftě. V zrcátku pozoruji Myrka jedoucího asi 200 metrů za mnou ve smyku u příkopu,
ustává to až ve štěrku na krajnici,

máme štěstí. Měl jsem sevřené
půlky i za něj.
Pavlína se s námi setkává asi
50 km před Keszthely na pumpě. Je šťastná, že se jí podařilo
nás najít a překvapit. Sděluje
nám, že na jednom parkovišti
odpočívala a svačila. Přijeli tam
tři chlapi v dodávce. Myslela si,
že ji chtějí přepadnout a ukrást
motorku. Proto se dala na ústup a
zapomněla zavřít plastový pytel.
Z toho důvodu cestou poztrácela
pyžamo, buchty, vložky a zlaté
zubní korunky. Chápu, že zlaté
zuby s sebou vozí každý motorkář, a tak s ní soucítím.
Po příjezdu do kempu s Myrkem zjišťujeme, že jsme dnešním
dnem ztratili kamaráda a spolucestovatele Juru. Ženská svým příjezdem narušila naše úzké vztahy.
Po ubytování v kempu odcházíme
s Myrkem do města, kde chcípl
pes. Nalézáme nálevnu Velkopopovický kozel a za jedno euro
si dáváme každý pivo. Obsluha
je vcelku pohledná ženská, a tak
se dohadujeme, kdo u ní skončí
v ložnici. Sice jí nerozumíme, ale

Po setkání s Pavlínou

09.03.2012

Poslední pozdrav z cesty do země orla ...

naděje umírá poslední. Konec naší
fantazie učiní její manžel a slušně
nás oba vyhazují. Jdeme spát.
Čeká nás už jen cesta domů.
4. 6. 2011
Ráno se kupodivu budíme brzy.
Balíme a odjíždíme k bráně za-

platit. Recepce zavřená, čekáme
asi 10 minut a poté směřujeme
na Bratislavu. Necháváme se vést
GPS a jedeme po krásných vedlejších cestách. Z Bratislavy pokračujeme po dálnici, kterou jsme již
týden neviděli. Z Břeclavi voláme
přátelům a domlouváme příjezd
na náměstí T. G. M., neboť mám
povinnosti ke sponzorům a celou
akci je potřeba zdokumentovat.
Bez problémů dojíždíme ve
smluveném čase. Největší radost
z mého příjezdu měly dcery
Evička a Majda. Připíjíme si
nealkoholickým pivem k bezproblémovému ukončení naší cesty,
kdy jsme najeli krásných 2983
kilometrů a dotkli se šesti evropských zemí.
Ruda Fráňa
Děkuji sponzorům: Štulík Ladislav - JaPe transport • Pelikán Jiří
- Ropelmon • Hanka a Karel Doležalovi - Dolní Dubňany • Jana a Jaromír - moji rodiče • Jana Sobotková
- moje neustále se smějící nebo plačící
sestra • Robert Pokorný - RPTuning
• ZRCADLO - mediální partner.

AKCE ZIMNÍ SLEVY
50% A VÍCE !!!
OKNA, DVEŘE,
ZIMNÍ ZAHRADY

Kollárova 22 - pasáž Sláma, ZNOJMO
tel.: 734 828 974, info1@oknajf.cz

