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Poslední promítání na apríla
/Moravský Krumlov/ V neděli
prvního dubna se v krumlovském
kině uskuteční poslední veřejné
filmové promítání. Ne, není to
apríl, ale holý fakt. Sice se hovoří
o dočasném uzavření, ale v podobě, v jaké kinosál Krumlovští znají, se již veřejnosti nepředstaví.
K uzavření kina směřovalo
několik aspektů již hodnou řádku
let. Špatný stav budovy, nevyhovující elektroinstalace, a také to,
že kino nebylo digitalizováno,
tudíž nemohlo promítat nejnovější
filmy zaznamenané na digitálních
nosičích. To vedlo k postupnému
útlumu zájmu o promítání a odlivu
návštěvníků do velkých multikin,
ale i před obrazovky kin domácích. Průměrná návštěvnost snad
desítky vytrvalců nemohla přinést
do pokladny kina peníze ani na
mzdové náklady správce.
„Pokusili jsme se oživit filmovou náladu ve městě, upravili
vstupné, změnili promítací doby
a přizpůsobili promítání jednotlivým věkovým kategoriím, ale
nepodařilo se dostat diváky do
hlediště. Nastartovali jsme dva
filmové festivaly, ale ani jeden
se nesetkal s odezvou, kterou
jsme očekávali. To nám ukázalo
jasně, že Moravský Krumlov není
městem filmu. Již dlouhodobě

je návštěvnost natolik nízká, že
provoz kina je finančně neúnosný. Je pravda, že tomu přispívá
i neutěšený stav budovy kinosálu
a fakt, že kinoprojekce není digitalizovaná. Nicméně skutečnost,
že v okolních destinacích lidi
do kina chodí za podobných
podmínek, dávala najevo, že
kino v našem městě už dosáhlo
cílové stanice,“ uvedl k uzavření
kina ředitel městského kulturního
střediska Bořivoj Švéda.
Poslední ránu dala existenci kina
loňská ztráta 1,5 milionů korun
v rozpočtu kulturního střediska,
způsobená absencí finančních prostředků ze vstupného za Slovanskou epopej. Nedostatek financí
pro letošní rok vedl vedení města
a městského kulturního střediska
k razantním úsporám. Kromě již
zmíněného uzavření kina a propuštění jeho správce dojde ke
snížení pracovních úvazků také
v knihovně i v samotném kulturním středisku. Informační centrum
na Zámecké ulici bude sloučeno
s MěKS a dojde k omezení těch
projektů, které v minulosti město
muselo dotovat.
Záměrem města ale není nechat
kino chátrat. Naopak. Budova by
měla projít celkovou rekonstrukcí
a do budoucna poskytnout zázemí

RAZÍTKa

pro koncerty i divadelníky s hledištěm pro asi dvě stovky diváků.
Promítání filmů by se mohlo do
Krumlova vrátit také, pokud ale
dojde k zakoupení digitalních
technologií, které obnášejí investici dva až tři miliony korun. Město
chce náklady spojené s rekonstrukcí krýt z dostupných dotací.
Poslední promítání pro veřejnost se uskuteční v neděli 1.
dubna v 19.00 hodin. Netradiční

akce bude doplněna průvodním
slovem ředitele MěKS Bořivoje
Švédy a prohlídkou promítací kabiny. Pro diváky je za zvýhodněné
vstupné 39 korun připravena nová
česká komedie Bohdana Slámy
pod názvem ČTYŘI SLUNCE.
V hlavních rolích se představí
Karel Roden, Aňa Geislerová, Jiří
Mádl a Jana Plodková. Nenechte
si ujít poslední filmové představení v krumlovském kině. /mape/

VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ
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e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
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Co dál s Besedním domem

Slovo úvodem

ANALÝZA - TO JE VĚC
Analýza. Tímto tajemným slovem se dnes velmi rádi všichni
ohánějí. Co to vlastně znamená? Zeptáme se chytré knihy, zvané
též encyklopedie. Analýza (z řeckého slovíčka ana-lyó, rozvazovat,
rozebírat) znamená rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečnos� rozkladem na jednodušší. Používá se v mnoha vědách,
ve filosofii i v běžném životě, pokud chceme dospět k jistým
výsledkům na základě detailního poznání podrobnos�. Tolik tedy
velemoudrá kniha či spíše její c�hodný autor.
Definice je tedy na světě. Dokonce i člověk, který se analýzou
zabývá. Kdysi by byl považován za věštce či šarlatána, dnes je to
solidní vědec. Nazývá se analy�kem. Poznáte ho podle toho, že
se tváří velmi důležitě a rád pouš� do éteru svá moudra. Analy�ků se nám tady rojí spousta. Ekonomič�, sociologič� či poli�č�.
Ta poslední skupina je skutečně pozoruhodná. Má jednu velmi
milou vlastnost. Dělá ráda účty bez hos�nského. Když to volič-občan spočítá o volbách poli�kům a váženému vědátorovi jeho
počty nevyjdou, tváří se obyčejně velmi ublíženě. Svůj neúspěch
zdůvodňuje tak, že se opíral o nesporná fakta, ale zlotřilí voliči
ho drze neposlechli (a to má, pěkně prosím, nejméně tři vysokoškolské �tuly) a u volebních uren si dělali, co chtěli. Bráno z jedné
i druhé strany, analy�ci bývají velmi vzdělaní lidé, kterým občas
jejich prognózy vyjdou. Pak se tváří blahosklonně a společně se
starým pesimistou Próteem tvrdí: „Vidíte, já jsem vám to říkal!“
Národ český i moravský si velmi váží vysokoškolských �tulů. Hlavně profesí, u kterých si myslíme, že nic nedělají a pečení holuby
jim létají přímo do úst. Pokud �tulů nemáme a vědomos� se nám
nedostává, staneme se natčenými amatéry a jdeme analy�kům
fušovat do řemesla. A tak se stalo, že jsme v naší zemi vygenerovali
jednu speciální profesi. Pouličního analy�ka. Dotyčného jedince
poznáte velmi snadno. Pobíhá od jedné skupinky občanů ke druhé
a s velkým nadšením jim sděluje svoje závěry, ke kterým došel neznámo kde. A tak se dozvídáte, že bude zavřen nedávno otevřený
obchod (jeho manažer se na mě díval dos� nechápavě, když jsem
se ho na to zeptal), bude měněno vedení tras hromadné dopravy
(reakce pracovníka příslušné dopravní firmy byla sice korektní, ale
adrenalin byl cí�t ve vzduchu), případně, že se nebude stavět jistý
objekt, na který jsou vyčleněny peníze a zpracovává se projekt.
Takových informací od těchto nadšenců se vždy objeví spousta.
Ať už jsou šířeny s dobrým či špatným úmyslem. Pokud si je snažíte
ověřit na příslušných odpovědných místech, zjis�te, že zástupci dotčených ins�tucí, kterých se týkají, většinou nevěří svým vlastním
uším. Ovšem pouliční analy�ky, na rozdíl od jejich kolegů, žádná
fakta nezajímají. Mají svůj svět, svoji pravdu a svoji logiku. Nedej
bože, aby měl čirou náhodou nějakou barvou zaplavený mozek. Pak
se z něj stává fana�cký revolucionář analyzující, jak svými drby rozložit poli�ckého pro�vníka. I za cenu lži. Na druhou stranu uznejme,
že na víc, třeba rovnocenný poli�cký souboj, prostě nemá. Končívá
obvykle zapšklý a nenávistný v kruhu svých spolubratří ve víře.
Analýza jako taková bývá velmi dobrou a užitečnou vědeckou
disciplínou. Solidní analýza a její vyhodnocení bývá obyčejně
spolehlivou cestou vpřed. Každý, kdo se jí zabývá, ví, že veškerá
fakta se musí několikrát ověřit. Předčasné zveřejnění nesmyslů
může vyvolat zmatek a paniku. To ovšem pouliční amatéry nezajímá. Oni si tu svou kuličku koulí, po vzoru jistého brouka, dál.
Podle toho to potom vypadá. K tomu se dá dodat pouze jediné.
Uši máme na to, abychom poslouchali. Dar mozku nám byl předán
k myšlení. Tak ho využívejme.
Petr Sláma

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

23.03.2012

/Ivančice/ Besední dům v Ivančicích je tradičním společenským
centrem mikroregionu. Mnozí
jeho návštěvníci, zejména ti, kteří
se účastní tradičních plesů, si
všimli, že budova není v takovém
technickém stavu, jaký by si objekt
jeho významu zasloužil. Majitel
objektu, město Ivančice, začíná
připravovat jeho rekonstrukci.
Rada města se, na základě návrhu výběrové komise, rozhodla
přidělit zakázku na zpracování
projektové dokumentace na akci
s názvem „Rekonstrukce Besedního domu Ivančice“. Plány zpracuje firma Ing. Václava Pelouška

z Brna, za celkovou cenu 432.000
Kč. Současně členové rady schválili příslušnou smlouvu o dílo.
Zatím to vypadá tak, že se hotelu, který byl postaven v secesním
stylu, začíná konečně blýskat na
lepší časy. Poté, co se ho podařilo
radním dostat zpět pod přímou
správu města, byl vyměněn managment a opětovně otevřen Cobra
bar (bývalá „Dvojka“). Poslední
novinkou je znovuotevření vinárny v suterénu. Zbývá jen doufat,
že město Ivančice v dnešní době
nalezne peníze i na jeho rekonstrukci. Její cena je odhadována
od 15 do 20 milionů korun. /PeSl/

Silnice budou opraveny
/Oslavany/ Co bude s komunikacemi po výstavbě kanalizace?
Budou z nich znovu silnice nebo
obvyklý letitý tankodrom? Takovou otázku si klade také řada
oslavanských občanů.
Starosta města, pan Vít Aldorf,
sdělil na veřejném zasedání
zastupitelům i přítomným občanům: „Daná akce (výstavba nové
kanalizace, pozn. redakce) jde do
své závěrečné fáze a zapravovány
budou povrchy dotčených komunikací po uložení kanalizace a vodovodů. Dodavatel stavby má za
povinnost provést pouze opravy
komunikací v rozsahu zapravení
komunikací nad rýhou včetně
přesahu potřebného pro spojení
stávajícího a nového povrchu.
Částečné nebo celkové poškození povrchů komunikací
způsobeného při provádění stavby bude na své náklady hradit
dodavatel stavby následovně: u
komunikací, které byly před za-

početím stavby v dobrém stavu,
ponese dodavatel náklady v plné
výši, u komunikací, které byly
před započetím stavby částečně
poškozeny, ponese dodavatel
náklady ve výši 50 % a investor
zbývajících 50 %.
Na základě uzavřené Smlouvy o
vzájemných vztazích při realizaci
daného projektu se město Oslavany zavázalo uhradit ze svých
prostředků, nad rámec příspěvku,
veškeré vyčíslené mimořádné
náklady. Přesný rozsah výše mimořádných nákladů na opravu komunikací bude znám na přelomu
měsíce března - dubna.“
Zastupitelstvo města Oslavan
schválilo model financování oprav
komunikací v Oslavanech a Padochově, které byly dotčeny v rámci
investiční akce „Zlepšení kvality
vod v řekách Jihlava a Svratka nad
nádrží Nové Mlýny“. Financování
nepřesáhne částku šest milionů
korun bez DPH.
/PeSl/

/Moravský Krumlov/ Kateřina Klasnová /VV/ se při své
návštěvě Jihomoravského kraje
sešla také s krumlovským starostou Tomášem Třetinou.
„Se starostou jsme se bavili například o rozpočtovém určení daní
a pomoci malým obcím a mikroregionům, samozřejmě ale zejména
o Slovanské epopeji. Tvrdím, že
by epopej měla být vystavena v
Krumlově, a hodlám iniciovat na
toto téma schůzky s ministryní
kultury a s pražským primátorem.

O návratu epopeje chci hovořit co
nejdříve s radním pro kulturu pražského magistrátu Novotným.
Pochopitelně je nutná rekonstrukce výstavních prostor, ideálně celého zámeckého objektu
v Moravském Krumlově. Pevně
doufám, že za dva roky nejpozději bude Slovanská epopej v
Krumlově zpátky, v dobrém stavu, a bude opět pozdvihovat dění
v celém regionu. Panu starostovi
děkuji za velmi milé přijetí,“ řekla Kateřina Klasnová.
/abé/

Klasnová /VV/ v Krumlově

»
»
»
»
»

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

Uplatnění EFT:

ZAČALI JSTE LETOS
PODNIKAT? VAŠI ODVAHU
PODPOŘÍME!

potraviny a výrobky pro bezlepkovou
dietu (trvale v sortimentu i na objednávku)
bezlepkové zákusky, dárkové balíčky
z ingrediencí dle vlastního výběru.

Proč EFT?

Na základě živnostenského listu
vystaveného v ROCE 2012 Vám
při objednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký

pořádání akcí, seminářů a přednášek
dětský koutek a wi-fi připojení

VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Otevřeno: pondělí - čtvrtek 9.00 - 20.00,
pátek 9.00 - 21.00, sobota 14.00 - 21.00,
neděle 14.00 - 20.00 hodin. Tel.: 606 719 060,
Na Brněnce 4, Ivančice (naproti ZŠ TGM)

/Oslavany/ Staré energetické sítě dovedou řádně zkomplikovat
život. Zejména při výstavbě nové kanalizace. Stavební podnikatelé by
na toto téma mohli vyprávět nekonečné hodiny. Aby nekomplikovali
v Oslavanech stavařům život, rada města odsouhlasila odstranění starých teplovodů, které jsou v majetku města. Radní usoudili, že stávající
teplovody jsou nefunkční a neuvažují o jejich budoucím zprovoznění.
Staré rozvody budou zlikvidovány v místech kolize s rekonstruovanou
nebo nově budovanou kanalizací či vodovodem. /PeSl/

Navýšení míst ve školkách
řeší výjimkou na dva roky
/Ivančice/ V celé ČR je notorický nedostatek míst ve školkách.
Stejný problém mají i Ivančice. Radnice se problém pokusila vyřešit
otevřením nové třídy v objektu na ul. Mjr. Nováka a pravidelným navyšováním počtů dětí ve třídách. Na svém minulém zasedání udělila
rada města další výjimku. Odsouhlasila navýšení počtu dětí v MŠ Ivančicích-Němčicích a Alexovicích. Každá z těchto školek má dvě třídy,
ve kterých bude po povoleném navýšení 28 dětí. Výjimka byla udělena
na školní roky 2011/2012 až 2013/2014.
/PeSl/

Na podzim Krumlov bude
mít novou sportovní halu

/Moravský Krumlov/ Krumlovští zastupitelé na svém posledním
zasedání schválili předložený záměr vystavět novou sportovní halu.
S halou se počítá v areálu výchovného ústavu, který jako školský
institut je pod správou ministerstva školství. Právě podmínka, aby
hala stála na pozemku ministerstva, byla rozhodující pro výběr dané
lokality. Ministerstvo totiž stavbu zafinancuje dvanácti miliony korun. Z městské pokladny půjdou dva miliony.
Pokud bude dodržen harmonogram projektu a stavebních prací,
měla by být hala hotova ještě letos. Na halu se tak mohou těšit krumlovské školy, které by v rámci smluvních podmínek měly nové kryté
sportoviště využívat jen za samotné provozní náklady. Podle slov ředitele výchovného ústavu Jana Košíčka se pro financování provozu
počítá s širokým využitím haly veřejností.
/mape/

Schválili si odměny

/Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé si jako jedni z posledních v regionu na svém veřejném zasedání schválili odměny za svoji činnost.
Zastupitel dostane zaplaceno 500 korun měsíčně, 700 korun obdrží
předseda komise a 1.500 korun člen rady. Pro hlasovalo 11 zastupitelů, tři se zdrželi hlasování.
/PeSl/

603 576 656

INZERUJTE Café Manuela
V ZRCADLE
ZDARMA!

ÚPLNĚ ZADARMO.

Odstraní staré teplovody

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

e-mail: janprustomersky@seznam.cz

Každý měsíc pořádáme nejrůznější semináře,
např. automatická kresba, zdravé tělo,
přednáška o čajích, atd.

/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila zakázku na provedení jarního udržovacího prořezu keřů a stromů. Vybrána byla mohelská firma
Kavyl, s. r. o., která se profesionálně zabývá nejen sadovými úpravami
a komplexní údržbou městské zeleně, ale i rekonstrukcí zámeckých
parků, zahrad, výsadbou vzrostlých stromů, i rizikovým kácením
stromů i za pomoci horolezecké techniky nebo vysokozdvižné plošiny. Město za její služby zaplatí 290 Kč za jednu hodinu. Firma bude
pracovat pro město přibližně 30 hodin. Cena za údržbu zeleně bude
hrazena z rozpočtu technického a investičního odboru.
/PeSl/

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

mobil: 605 153 504

kávové speciality ze značkových káv,
vybrané sypané čaje, zrnková i mletá
káva, široká řada doplňkového
sortimentu, včetně zákusků, koření,
oříšků a čajových souprav

Upraví městskou zeleň

DŘEVO

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

ZPRÁVY Z RADNIC

Terapie metodou EFT

- energe�cká psychologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strachy, fobie, stres, úzkost, panika
nadváha, závislos�
emoční traumata
dětské problémy
mezilidské vztahy
jiné zdravotní problémy (i fyzické)
rychlost výsledku
vysoká úspěšnost
trvalý efekt po odstranění všech aspektů příčiny
použi� bez pomůcek a léků
lze se ji naučit a aplikovat samostatně.

Nabízím Vám kvalifikovanou pomoc formou
konzultace. Dále nabízím tělové svíce TÁDÉ, které
jsou vynikající na fyzické i psychické problémy.
Kontakt:
Bc. Romana Škopová
Na Brněnce 4
664 91 Ivančice

Tel.: 604 357 650
- objednávky konzultací
www.e�-zdravi-radost.cz
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Zavítejte do Muzea a informačního centra Vedrovice

Nově otevřené muzeum a informační centrum ve Vedrovicích
nabízí návštěvníkům a turistům
mnoho zajímavostí z historie dané
lokality. V muzejní části můžete
shlédnout expozici na téma Vedrovice před 6000 lety. Jedná se o
období neolitu, kdy se na území
usazovali první zemědělci. Z této
doby se našly pozůstatky sídliště
i pohřebiště lidu s lineární keramikou a také ohrazené areály
(rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou.
Nedaleký Krumlovský les
nabízel rozsáhlé těžební území

kamene rohovce z období jury.
Tento kámen využívali lidé
k výrobě štípaných kamenných
industrií - nástrojů. Obrovský
rozsah a nejasný účel těžby
z Krumlovského lesa činí jednu
ze záhad moravského pravěku,
proto si zaslouží vlastní expozci
s názvem Krumlovský les.
Realizováno bylo také datování kosterního materiálu radiokarbonovou metodou. Vedrovice
v jistém smyslu sloužily jako
průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými
krajinami, a proto nemají v České

Soutěž ZLATÝ ERB 2012
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola,
které bude vyhodnoceno 2. dubna 2012 v Hradci Králové. V kategorii
webových stránek měst získal první místo Vyškov - www.vyskov-mesto.cz, druhé místo náleží Šlapanicím - mesto.slapanice.cz, a na třetím
místě, stejně jako loni, porota vyhodnotila webovou stránku Oslavan
- www.oslavany-mesto.cz.
V kategorii webových stránek obcí zvítězily Ostrovačice - www.ostrovacice.eu, těsně za nimi se umístila webová stránka obce Vranovice
- www.vranovice.eu, a na třetím místě webová stránka obce Ketkovice
- www.ketkovice.cz.
V kategorii „Elektronická služba“ zvítězil web Boskovic s velmi
pěknou digitalizovanou kronikou města. Na druhém místě skončila
ojedinělá elektronická služba Šlapanic se svojí stránkou pro seniory a
na třetím místě ekologická stránka ENVIRO obce Senorady.
Cenu veřejnosti v tomto roce získala webová stránka obce Březina.
Tato cena je ovlivňována návštěvníky stránek dané obce s umístěným
logem soutěže. Vítězem je obec nebo město, kde poměr mezi počtem
obyvatel a počtem hlasujících pro danou webovou stránku je nejvyšší.
Obec Březina s počtem obyvatel 557 získala 101 hlasů svých příznivců. Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné fotoaparáty, monitory, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou
využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst. /abé/

V regionu hrozí požáry,
kraj vyhlásil nebezpečí

/Region/ Hejtman JM Michal Hašek ve čtvrtek vyhlásil na území
Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
„Rozhodl jsem na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Podle jeho sdělení se v posledních
dnech podstatně zvýšil počet požárů, zejména v přírodním prostředí,
kde hrozí jejich rozšíření,“ řekl hejtman Hašek.
Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat
otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Rozhodnutí
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyvěšeno
na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude rozesláno na všechny obce v kraji. Rozhodnutí platí do odvolání.
/abé/

republice a střední Evropě obdobu. Zkoumání významné vedrovické archeologické lokality
a okolí započalo již v 19. století
a pokračuje dodnes.
V části s turistickým informačním centrem dále získají turisté
a návštěvníci cenné informace
o Vedrovicích a mikroregionu
Moravskokrumlovsko, co se
týká kultury, památek, ubytování,
stravování, volnočasového vyžití
i dopravní dostupnosti. Nově je
toto centrum certifikované na
turistické informační centrum
ČCCR - Czech Tourismem.
V podkroví objektu je vybavená přednášková místnost s kapacitou max. 40 osob. Mohou se
tu pořádat přednášky, workshopy,
sympozia, prezentace vzdělávacích programů či schůze odborníků nebo zájmových skupin.
Součástí vybavení je dataprojektor a projektové plátno, možnost
zapůjčit laptop. Tato místnost
může sloužit i jako výstavní
díky závěsnému systému (fotografie, obrázky, výkresy, mapy
atd.). Dále je možné pronajmout
prostory kuchyně s kachlovými kamny a posezení ve dvoře
komplexu pro realizaci případných oslav, posezení nebo využití k udržování lidových tradic

Kraj podpoří podnikatele
/Kraj/ Rada JMK na svém jednání 22. března schválila Dotační
program JM kraje pro začínající
podnikatele pro rok 2012. Na tento dotační program je v současné
době k rozdělení připravena částka 1,2 milionu korun.
„Rozhodli jsme se, že zájemci
dostanou dotaci ve výši 20 až
60 tisíc korun. Chceme pomoci
především malým živnostníkům,
kteří pro začátek svého podnikání
potřebují relativně malé prostředky,“ uvedl náměstek hejtmana
Stanislav Juránek.

Program je zaměřen na nejvíce
hospodářsky postižené regiony
kraje. Oslovit by tedy měl především začínající podnikatele
s místem trvalého pobytu spadajícího do působnosti těchto obcí
s rozšířenou působností - Hodonín, Znojmo, Kyjov, Veselí nad
Moravou, Moravský Krumlov,
Mikulov, Břeclav, kde v současnosti nezaměstnanost překročila
hranici 12 procent.
Podrobnosti budou zveřejněny
na stránkách dotačního portálu
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Život teče rychlostí proudu
řeky Oslavy zvláště, když je to život plodný, věnovaný spoluobčanům i zájmům města a regionu.
Dne 3. dubna 2012 se dožívá
krásného věku 80 let významný
oslavanský občan, zakládající,
dlouholetý člen a místopředseda
Vlastivědného spolku Rosicko
- Oslavanska, vynikající znalec
historie regionu a dlouholetý zastupitel, pan Jan Kyselák.
Jako oslavanský občan stál
vždy v popředí dění města, ať už
to byly v minulosti odbory nebo
členství ve výboru Vědeckotechnické společnosti v oslavanské
elektrárně. Jako člen vlastivědného spolku se podílel i na založení

známého Muzea hornictví a energetiky v Oslavanech. Je autorem
knihy „Elektrárna Oslavany“. Významná je i jeho redakční činnost
v oslavanském „Okně“.
Předseda vlastivědného spolku
Ing. Zdeněk Vévoda pozval při příležitosti tohoto jubilea na veřejném
zasedání oslavanské zastupitele na
malou slavnost, která se bude konat
dne 14. dubna v obřadní síni MěÚ
Oslavany. Tato akce by měla být
poděkováním za celoživotní přínos
pana Kyseláka Oslavanům.
Redakce Zrcadla se připojuje
touto cestou ke gratulacím. Přejeme panu Kyselákovi všechno
nejlepší, hodně zdraví a životního
optimismu.
/PeSl/

Blahopřejeme k jubileu

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.

a povznesení místní kultury.
Na dvoře tohoto komplexu je
i umístěno původní větrné kolo
z chráněné technické památky
Větrného čerpadla postavené
v roce 1912. Při nepříznivých
větrných podmínkách bylo poničeno v roce 2008 a opětovně
2009, proto bude na původním
místě nahrazeno replikou (jen
lopatkové kolo). Toto zařízení
zvané Halladayova turbína využívalo síly větru k čerpání vody
pro místní vodovod. Získali jsme
zelenou pro výrobu turistické
známky s touto památkou, takže
si turisté mohou přidat další suvenýr do své sbírky.
Od dubna 2011 je v nabídce
expozic muzea i Venkovská stodola, která bude otevřená vždy
od dubna do září. Expozice skýtá
různé předměty denní potřeby
venkovských lidí na přelomu 19.
a 20. století, řemeslné předměty
truhlářů, kovářů, hrnčířů, také
staré zemědělské stroje, nástroje
a předměty, např. velmi zachovalou mlátičku obilí, selský vůz,
koňský pluh, trakař, moučnice,
hrnce, formy na pečení a mnoho
dalších. Bc. Hana Ivanovičová
Tel: 515 294 656, e-mail:
info@muzeumvedrocice.cz
web: www.muzeumvedrovice.cz

Občanská bezpečnostní
komise informuje
O tom, jak se stará elektrárna o nábor a školení svých budoucích
zaměstnanců, jsem psal již několikrát. Dnes ocituji slova mluvčího
elektrárny pana Petra Spilky: „Jak se podporují mladí technici v České
republice a v Texasu, jsme mohli porovnat při návštěvě tří jaderných
Texasanek během jejich návštěvy v Jaderné elektrárně Dukovany. Ve
středu 14. března zavítaly na prohlídku JE Dukovany tři dámy zabývající se podporou technického vzdělávání mladých v americkém Texasu.
Zástupkyně „Nuclear Power Institute“ a dvě učitelky středních škol
přijely na pozvání VUT v Brně. Cílem jejich zájmu byla spolupráce
mezi středními a vysokými školami a firmami podnikajícími v jaderném průmyslu. Kromě JE Dukovany navštívily také partnerské školy
Skupiny ČEZ a setkaly se se zástupci Třebíče.
Při rozpravě nás překvapilo, že na náboru zaměstnanců pro jaderné
elektrárny se ve Spojených státech amerických aktivně podílí státní instituce, přestože obě texaské elektrárny jsou v soukromém vlastnictví.
Stát Texas podporuje učitele škol, aby se zapojili do aktivit motivujících žáky ke studiu přírodních věd. Pro studenty pořádají individuální
setkání se zaměstnanci elektrárny, kurzy (zaměřené nejen na techniku)
a pečlivě se věnují studentům při výběru budoucího povolání. Ve středu
zájmu jsou dívky - těch je, stejně jako u nás, v technických oborech poskrovnu. Velký důraz se klade na pozitivní vnímání jaderné energetiky
mezi mladými. Zdá se, že se Texas potýká se stejnými problémy jako
my - zájem o přírodní vědy obecně klesá. Ku prospěchu věci je fakt,
že stejně jako u nás, je práce jaderné elektrárně chápána jako prestižní
záležitost. Počet zájemců obecně převyšuje potřeby jaderných zařízení
i přes loňské dramatické události v Japonsku.“ Tolik citát.
Ve středu 22. února byla po 31 dnech ukončena odstávka 3. bloku a
hned 26. února začalo odstavování druhého bloku. Na něm bude kromě
pravidelných kontrol a výměny paliva provedena rekonstrukce, která
zvýší jeho výkon na 500 MW. V květnu tak bude elektrárna dodávat do
sítě v součtu 2000 MW.
Na závěr bych chtěl upozornit na webovou podobu časopisu
Zpravodaj JE Dukovany. Ten lze najít na adrese: www.zpravodajedu.cz.
8. března 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Vítání občánků v Lesonicích

V neděli 11. března proběhlo v obci Lesonice historicky první vítání
nových občánků. Tato pro obec velká slavnost byla připravena v opravené učebně místní základní školy. Bylo pozváno šestnáct nových občánků
ve věku 6 měsíců až 6 let. Vzhledem k velkému počtu dětí a jejich příbuzných bylo vítání rozděleno na dvě po sobě následující slavnosti.
Program zahájili žáci místní základní školy hudebním a malým divadelním představením. Po přivítání a proslovu pana starosty se rodiče
zapsali do pamětní knihy. Za blesku fotoaparátů byly dětem předány
dárečky a maminkám bílé orchideje. V prostorách místní školy ukáply
i slzy štěstí a dojetí. Po ukončení oficiálního programu následovalo
posezení s pohoštěním, které připravily místní maminky v podobě
výborných buchtiček a sklenky dobrého vína. Na této akci se podílelo
finanční pomocí SDH Lesonice a TJ Sokol Lesonice.
Tomuto kulturnímu svátku předcházelo v sobotní podvečer divadelní
vystoupení místních ochotníků. Vždy naplněný sál svědčí o výborné
úrovni a umění našich herců. Ne jinak tomu bylo i tento kulturní víkend.
Všem zúčastněným na obou akcích ať v roli účinkujícího, nebo diváka patří veliké poděkování.
Pavel Herman

Zvony se vrátily do Dubňan
/Horní Dubňany/ Ve čtvrtek 15. března se do kostela sv. Petra
a Pavla v Horních Dubňanech vrátily po opravě dva památné zvony.
Velký zvon z roku 1653 a malý z roku 1755.
„Zvony „cestovaly“ s Petrem Rudolfem Manouškem, restaurátorem
zvonů, až do nizozemského Astenu, a to z důvodu zničení Manouškovy vlastní zvonárny povodněmi v roce 2002. V Holandsku byly zvony
svařeny, opatřeny dřevěnými hlavicemi s kováním, kompletace se
prováděla opět v Čechách,“ uvedl tiskový mluvčí Petr Spilka za společnost ČEZ, která se také na opravách zvonů podílela.
Proces restaurování začíná podrobným průzkumem poškození,
následuje chemická analýza slitiny a příprava svařovacího materiálu stejného složení. Vlastnímu svařování předchází výbrus trhliny a
pozvolný ohřev zvonu na 450 °C. Po opravě musí zvon několik dnů
řízeně chladnout. Pak následuje povrchová úprava, zvony se chemicky
patinují a konzervují speciálními vosky.
/abé/

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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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

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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Kino Réna v Ivančicích Ivančické porodnici
bude digitalizováno
hrozí zrušení
Digitální film je technická revoluce zasahující všechny oblasti
filmového průmyslu od produkce po distribuci. Místo celuloidového
pásku se přechází na podstatně levnější, ale i operativnější ukládání
záznamu pomocí digitálních technologií. Tato technologická revoluce se nyní rozběhla neuvěřitelně rychle. Na tento rok 2012 ohlásili
filmoví distributoři radikální útlum výroby celuloidových kopií. To
znamená, že nedigitalizovaná kina budou muset na film čekat s velkým zpožděním, anebo jej již nedostanou vůbec.
Tyto naléhavé skutečnosti vedly vedoucí kina Réna Ivančice Danu
Langovou k tomu, aby i kino Réna Ivančice prošlo co nejdříve touto
technologickou změnou. Za podpory ředitele Kulturního informačního
centra Mgr. Aleše Turečka zjistila, co je nutné pro tento proces připravit a že náklady na zavedení digitální projekce dle standardu DCI
našeho kina by činily přibližně 2,7 mil. Kč.
„Na základě získaných informací mělo kino našeho typu možnost
požádat Ministerstvo kultury ČR - Státní fond pro podporu a rozvoj
kinematografie - o finanční příspěvek na podporu digitalizace. Zpracovanou žádost 21. listopadu 2011 schválila Rada města Ivančice.
V únoru 2012 přišlo vyrozumění naší žádosti. Rada Státního fondu
České republiky zařadila kino Réna Ivančice mezi 26 kin ze 70, která
v této již V. vlně digitalizace kin uspěla, a získalo nejvyšší možnou
dotaci v částce 550.000 Kč,“ uvedla vedoucí kina Dana Langová.
K finanční dotaci na podporu digitalizace kina v Ivančicích se
připojila i Skupina ČEZ Dukovany a přispěla 90.000 korun. Dne 5.
března Zastupitelstvo města Ivančice v čele se starostou MUDr. Vojtěchem Adamem schválilo dofinancování digitalizace kina v rámci
rozpočtu na rok 2012. Projekt digitalizace kina Réna Ivančice by měl
být dokončen v měsíci červnu 2012.
/abé/

Kapacity brněnských porodnic
už téměř nestačí, přesto hrozí, že
v nich budou muset rodit další
stovky nastávajících maminek z
jižní Moravy. V poslední době
se objevily informace o rušení
malých porodnic a mezi ně patří i
porodnice v Ivančicích. To je důvodem, proč se ředitel nemocnice
Ing. Jaromír Hrubeš rozhodl za
zachování tamního gynekologicko- porodního oddělení bojovat.
Toto rozhodnutí má velkou
podporu starosty města a poslance MUDr. Vojtěcha Adama, proto
jsem mu položila několik základních otázek.
1. V poslední době se hodně
mluví o zrušení malých porodnic, jaký na to máte názor Vy,
pane starosto?
Tato doba se vyznačuje destrukcí
téměř všeho, co doposud dobře fungovalo a sloužilo lidem. A co bylo
i chloubou České republiky, kterou
jí všichni záviděli. Nápad rušení
malých porodnic pro jejich neefektivitu, a tím i údajnou nižší
erudici personálu do rámce těchto
snah zapadá. S těmito snahami tedy
naprosto nemohu souhlasit.

KONKURS

Rada města Moravský Krumlov v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje
konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

Základní školy, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace
a
Základní školy, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo,
příspěvková organizace
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2012.
Ředitel příspěvkové organizace bude jmenován na dobu určitou, a to na období šesti let.
Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy (zejména občanská a morální bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti),

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
případně doklady o dalším vzdělání),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení potvrzený
posledním zaměstnavatelem,
3) strukturovaný životopis s uvedením kont. adresy pro doručování, kontaktního spojení - tel., e-mail,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození
po 1. prosinci 1971),
7) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přihlášky s uvedenými doklady zasílejte do 20. dubna 2012 do 14 hodin na adresu:
Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov nebo osobně na podatelnu Městského
úřadu Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh
k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy:

„Konkurs - ředitel/ředitelka ZŠ Ivančická - neotvírat“ nebo
„Konkurs - ředitel/ředitelka ZŠ náměstí Klášterní - neotvírat“

Mgr. Tomáš Třetina,
starosta města

2. Kriteriem pro posuzování
zrušení porodnic jsou čísla.
Myslíte si, že v této době, kdy
populace klesá, je vhodné stavět hodnotící kriteria právě na
„číslech”?
Jenom jakási fiktivní čísla
nemohou být rozhodujícím
kriteriem pro existenci zdravotnického zařízení. Jde přece taky
o dostupnost porodnice a prostředí, které budoucí maminka
zná a ví, do čeho jde. A o kvalitě
poskytovaných služeb nemám
žádné pochybnosti. Argument,
že malá porodnice není schopna
zajistit erudici personálu, nemůže obstát, protože není pravdivý.
Chápu, že ekonomika provozu je
taky důležitá, ale všeho s mírou.
Zmiňovaná hranice 800 porodů
za rok je natolik nereálná, že
mám obavu, aby se při jejím
striktním dodržení nenaplnilo
pravidlo, že šetřit se musí, ať to
stojí, co to stojí.
3. Problém se týká i porodnice
v Ivančicích. Součástí porodního oddělení je i gynekologie,
takže zrušením této porodnice by
zaniklo i toto oddělení. Ve městě
i okolí by pak ženy musely řešit
problém, ke kterému lékaři jít a
hlavně jak se tam dostat. Existuje nějaká možnost, jakým
způsobem se proti tomuto kroku
účinně postavit?
Kdyby k tomu mělo dojít, pak
by se jednalo o totální rozvrat
poskytování zdravotnické péče
ve spádové oblasti nemocnice.
Je to třeba říci naprosto otevřeně. Gynekologie a porodnictví
patří mezi čtyři základní obory,
které jsou základem medicíny.
Nedovedu si představit, že by
veškerou péči převzaly brněnské

nemocnice. Zřizovatele ivančické
nemocnice je Jihomoravský kraj.
Věřím, že se nám společnými
silami podaří gynekologii a porodnici zachránit.
4. Velké nemocnice nejsou
schopné převzít porody za malá
zařízení. Je smutné, že „politické
rozhodnutí” ministra Hegera
vůbec nemyslí na kvalitní péči
o matku a dítě, o které by státu
mělo jít v první řadě. Z pohledu
muže a politika - jaký je Váš
názor?
Je to tak. Souhlasím, že velké
nemocnice jsou natolik kapacitně vytížené, že převzít do
péče další spádové oblasti tzv.
malých porodnic je pro ně velký
problém. Nedovedu si představit,
že budoucí maminka bude těžko
hledat místo ve velké porodnici,
protože ta její byla administrativním opatřením ministerstva zdravotnictví a zdravotní pojišťovny
zrušena. Kdo bude zodpovědný
za případné komplikace vyplývající z těchto „reforem”? Otázek se
nabízí celá řada. O co jde „státu”
v první řadě, nechť každý čtenář
posoudí sám.
5. V poslední době se hodně
mluví o domácích porodech, ale

nemyslíte, že tohle je spíše návrat
do středověku a riziko je pro rodičky příliš vysoké?
Moje medicínská erudice je
chirurgická. Jsem absolutním odpůrcem domácích porodů. Samozřejmě, že nekomplikovaný porod
je pro matku a dítě fyziologickou
záležitostí. Ale současně je třeba
říci, že nikdo není schopen v
domácích podmínkách řešit komplikace, které při porodu mohou
nastat. Ty ohrožují na životě matku i dítě a jedním z rozhodujících
momentů je čas. Máte pravdu, že
riziko jak pro dítě, tak pro matku
je neúměrně vysoké.
6. Takže podporujete myšlenku malých porodnic?
Podporuji takové porodnice,
které poskytuji kvalitní péči a s
kterými jsou maminky spokojeny.
O to by mělo jít v první řadě, a to
bez ohledu na to, zda se tam narodí za rok 500 nebo 1000 dětí.
Děkuji Vám za podporu naší
kampaně a za rozhovor.
/Vladimíra Wunschová/
Všichni, kteří chtějí pomoct a
podpořit zachování porodnic, mají
možnost podepsat Petici na záchranu porodnic na těchto webových
stránkách: www.petice24.com.

Krumlovská ZUŠ slaví šedesáté výročí
Základní umělecká škola
oslavila 60. výročí slavnostním
koncertem 12. 3. 2012 v kinosále
města. Historie krumlovské základní umělecké školy se datuje
od roku 1952, kdy byla zahájena
činnost hudební školy. Školskou
reformou v roce 1961 byla hudební škola přejmenována na lidovou školu umění a v roce 1990
dochází k další významné etapě
nejen v uměleckém školství.
Jednak se lidové školy umění
stávají základními uměleckými
školami, a hlavně jsou opětovně
zařazeny do základního uměleckého školství, když byly předtím
na čas zařazeny mezi školská
zařízení. Krumlovská základní
umělecká škola má od 1. 1. 2000
právní subjektivitu, je příspěvko-

vou organizací a jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Až do roku 1993 se škola
potýkala s nedostatkem prostor,
vyučovalo se na čtyřech pracovištích. V roce 1993 získává škola důstojné útočiště v samostatné
budově na ul. Školní za podpory
města Moravský Krumlov. Též
za finanční podpory města Moravský Krumlov a za finanční
podpory Jihomoravského kraje
byl v roce 2002 postaven v zahradě školy taneční sál.
Za 60 roků svého působení
si škola vydobyla významnou
pozici a je uznávanou vzdělávací
společenskou institucí. Vychovala stovky absolventů, někteří
pokračovali v dalším studiu na
uměleckých školách, na konzer-

vatoři, pedagogických fakultách,
středních výtvarných uměleckých
školách nebo architektuře a ostatním se umění stalo koníčkem.
V současnosti škola nabízí
umělecké vzdělání ve třech
oborech - hudební, taneční a výtvarný. Celková kapacita školy je
400 žáků. Na základní umělecké
škole působí 18 pedagogických
pracovníků a 5 nepedagogických
pracovníků. Snahou a cílem učitelského sboru je předat žákům to
nejlepší, aby ve škole získali dovednosti a způsoby jednání, které
mají smysl a které bez problémů
uplatní v dalším životě. Touto
cestou děkuji všem zaměstnancům školy a přeji jim do dalších
let hodně úspěchů a spokojenosti
v osobním životě.
/Vl. Kočí/

AUTO-JF s.r.o.
Medlice 20
671 40 Tavíkovice
prodej: 736 624 953
servis: 736 624 955, 515 339 345

www.autocentrumcerny.cz
Prodej nových vozů DACIA a RENAULT • Prodej skútrů SYM
AKCE

Dacia Duster
259.900 Kč

AKCE

Přestavba vozu
na LPG
od 16.990 Kč

AKCE

Tažná zařízení

ŠKODA

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • GEOMETRIE • DIAGNOSTIKA • KLIMATIZACE

DACIA - RENAULT
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM 26. 03. - 08. 04. 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
• 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.
• duben - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Josefa Kristiána „Proměny města“ proběhlé stavební práce v MK. MěÚ Moravský Krumlov - chodba 1. patro.
• 2.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER KE DNI UČITELŮ. Taneční sál ZUŠ.
• 3.4. a 6.4. v 19.00 hod. - „PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU“.
Divadelní představení, DS Bezgest, kinosál MK, vstupné: 70,- Kč.
• 8.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA. Hraje
Dreams. Orlovna Rakšice.
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.

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
• duben - VÝSTAVA „NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY“ - výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy. Ve studovně knihovny.

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
• 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. ve 20.00 hod. - COUNTRY-BÁL - hrají RANČEŘI a A JE TO. V KD.
• 21.4. - 22. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „MIROSLAVSKÁ
ŠLÁPOTA“ (připraveno je 6 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy). Start 8.00
- 10.00 hodin u budovy ZŠ, cíl je letos v LETNÍM KINĚ! Startovné 30 Kč dospělí
a 20 Kč děti. Pořádá DDM Miroslav a ZŠ Miroslav. Partnerem je Skupina ČEZ.

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.
• 2.-28.4. - NA KŘÍDLECH POCITŮ - MARTINA POSPÍŠILOVÁ.
Výstava energetických obrazů s polodrahokamy. Galerie a sklepení Památníku
A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
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 v KIC.
• 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.

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
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

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 30.3. v 18.00 hod. - MOTOKROSOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO PAMĚTNÍKY
A FANOUŠKY MOTOKROSU v MICV. Provází p. Kristián z MK.
• 31.3. v 9.00 hod. - VELIKONOČNÍ PEČENÍ PERNÍČKŮ PRO DĚTI v MICV.
• 1.4. ve 14.00 hod. - VÝROBA KRASLIC ZDOBENÝCH SLÁMOVOU
TECHNIKOU v MICV. Vede E. Dočkalová.
• 1.4. - KONCERT PANA PREISINGERA v kostele sv. Kunhuty.
• 4.-14.4. - VÝSTAVA KRASLIC občanů a soutěž o nejhezčí kraslici v MICV.
• 13.4. v 18.00 hod. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. V KD /K. Polachová, I. Novotná/.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 30.3. - NOC S ANDERSENEM. Noc v knihovně stráví deset vylosovaných
dětí z druhých až čtvrtých tříd. Pořádá městská knihovna.
• 31.3. od 9.00 do 17.00 hod. - VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ III. Prodejní výstava s ukázkami řemesel, velikonoční workshop, tradiční občerstvení
ve společenském sále ZKC, mini ZOO ze dvorečku, řemeslný jarmark a poníci
na I. zámeckém nádvoří, zpřístupnění zámeckého příkopu, zdobení velikonočního stromu na Palackého náměstí. Pořádá KIC Rosice.
• 31.3. od 9.00 do 13.00 hod. - VESELÉ VELIKONOČNÍ DOVÁDĚNÍ.
V rámci Velikonočního kumštování proběhnou v herně MC Kašpárkov velikonoční dílny. Cena 70 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 1.4. od 9.00 do 17.00 hod. - RODINNÉ KONSTELACE III. V herně MC
Kašpárkov. Lektrorka Jitka Jedličková. Pořádá MC Kašpárkov
• 3.4. v 10.00 hod. - VELIKONOČNÍ LEGRÁCKY. Povídání a hry pro děti
a jejich rodiče. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 4.4. v 10.00 hod. - VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNKY. Veselé písničky, básničky
a říkadla v podání dětí ZŠ a MŠ. Ve společ. sále ZKC. Pořádá KIC Rosice.
• 4.4. v 18.00 hod. - VELKÁ (VELIKO)NOČNÍ HRA. Účastníci této noční
hry budou po celých Rosicích hledat symboly Velikonoc a u toho hrát LARP.
Startovné 20 Kč. Nutné přihlásit se předem. Pořádá SVČ Rosice.
• 5.-7.4. od 8.30 hod. - VELIKONOČNÍ DOVÁDĚNÍ. Příměstský tábor
na téma Velikonoce. Pořádá SVČ Rosice.
• 8.4. - VELIKONOČNÍ KONCERT. Velikonoční a duchovní skladby v podání žáků ZUŠ. Po ranní bohoslužbě v kostele sv. Martina. Pořádá ZUŠ Rosice.

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.
• 28.3. v 17.00 hod. - WORKSHOP PRÁCE S KAMEROU. Ukážeme Vám
základní principy, jak pracovat s kamerou. Praktické rady, tipy a triky. SVČ
Ivančice, R-klub mládeže, Réna. Vstup zdarma.
• 30.3. od 16.00 do 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ JARMARK. Přijďte se
inspirovat, naladit a něco vyrobit. Velikonoční tvořivé dílny, zdobení velikonočních kraslic, zdobení velikonočních perníků, ozdobné vyřezávání ovoce
a zeleniny, ukázky studené kuchyně, ukázky stolování, ukázky háčkovaných
doplňků, květinářství Alice s jarními dekoracemi, jarní líčení s Mary Kay,
degustace vín Romana Komarova, dětský koutek. Ivančice, Besední dům.
Poplatek dle zvolené aktivity.
• 30.3. od 20.00 hod. - OLDIES DISKOTÉKA S DJ HANSEM. Vinárna
Besedního domu. Poplatek 40 Kč/osoba.
• 30.3. v 19.00 hod. - NOC FILMOŽROUTŮ. Akce pro všechny filmové nadšence. Přijďte se podívat na 3 filmové hity, které si sami vyberete. Přihlašování probíhá
u služby v New Bej Clubu. Nové Bránice, New Bej Club. Poplatek 10 Kč/osoba.
• 5.4. od 10.00 hod. - VII. SKATE PARK. Disciplíny: přeskok přes překážku,
nejlepší jízda, nejlepší trik. Kategorie: freestylová kola, skateboardy. Skate park
Ivančice. Poplatek 30 Kč/osoba.
• 6.4. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Pro 1.- 4. ročník SŠ
nebo gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice,
sportovní hala na Rybářské ul. Poplatek 50 Kč/osoba. Nutné se přihlásit do 1.4.
v SVČ Ivančice. Max. počet - 8 týmů, min. počet - 4 týmy.
• 7.4. od 16.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijďte
zajíčkovi pomoct posbírat rozsypaná čokoládová velikonoční vajíčka, zahrát si
hry a soutěže. Kdo bude mít zájem, může si uplést pomlázku. Ivančice, park
Réna. Poplatek 50 Kč/dítě. Zájemci o pomlázku se hlaste v SVČ do 2. dubna.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 1.4. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA ve sportovní hale Pohořelice. Hrají
starší žáci 6. - 9. třída.
• 5.4. ve 13.00 hod. - CESTA ZA VELIKONOČNÍM POKLADEM. Pojďte
s námi hledat poklad. Sraz u DDM. Startovné za dítě 20 Kč. Vhodné pro děti od
1. do 5 tř. ZŠ a maminky s dětmi od 2 let. S sebou batoh na záda, svačinku, pití,
kapesníčky. Nutno se předem nahlásit na tel. čísle 775 603 494.
• 5.4. a 6.4. od 9.00 do 13.00 hod. - KERAMICKÁ DÍLNIČKA.
• 5.4. a 6.4. - LEZENÍ V KUŘIMI. DDM Oslavany pořádá v době velikonočních prázdnin soustředění lezeckého kroužku na umělé lezecké stěně v Kuřimi.
Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Ivančicích na hl. vlakovém nádraží ve
čtvrtek v 7.45 hodin. Zavazadla se nakládají do osobního auta, které je doveze
do Kuřimi. Děti si do vlaku vezmou svačinu a pití. Předpokládaný návrat vlakem do Ivančic je v pátek v 15.40 hod. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany a podrobnější informace na tel. 607 580 563.
• 6.4. od 9.00 do 12.00 hod. - DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI - výroba
velikonoční dekorace. Cena 60 Kč za osobu na materiál. Děti od 1. do 5. třídy
si vyrobí dekorativní věneček na zavěšení, kraslici zdobenou voskem, papírové
zápichy do květináče. Vhodné i pro maminky s dětmi od 2 let, mohou si též vyrobit věneček a kraslice (doneste si vyfouklá vajíčka na kraslice). Děti od 2 do 6
let budou vyrábět zápichy nebo si vymalují velikonočního zajíčka (dle zručnosti
dítěte). Nutno se předem nahlásit na tel. čísle 775 603 494.

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
• 26.-30.3. KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Tradiční dopravní soutěž
pro děti mateřských škol, soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy a jízdy
na koloběžce. Finále proběhne na náměstí TGM.
• 30.3. od 17.00 do 19.00 hod. - SEMINÁŘ „DJEMBE JAKO DOPROVODNÝ NÁSTROJ“. Základy hry na africké DJEMBE pro učitelky MŠ, ZŠ, školní
družiny i další hudební nadšence. Dva dvouhodinové semináře vede Marek
Pečer. Cena: 300 Kč, možno i jednotlivě za 150 Kč. Druhá část 13. dubna.
• 5.-7.4. - SUPER DNY ZNOJMO - VELIKONOČNÍ PUTOVNÍ TÁBOR.
O velikonočních prázdninách se nemusíš nudit! Navštívíme krásnou vodáckou
základnu ve Znojmě, zahrajeme si spoustu her, poznáme zajímavosti města
Znojma, navštívíme dinosaury a mnoho dalšího. Nocujeme ve spacáku! Vhodné
pro děti už od 1. třídy. Poplatek: 650 Kč, pro členy zájmového kroužku DDM
600 Kč, na akci je nutno nahlásit se předem. Přihlášky na www.domecekmk.cz
nebo v kanceláři DDM. Těšíme se na vás!
• Od 10.4. OTEVÍRÁME KURZ PRO DOSPĚLÉ - GRAFIKA, FOTOGRAFIE, VIDEO NA PC. Pro dospělé zájemce, kteří rádi fotí na digitální
fotoaparát a chtějí vědět jak zpracovávat fotografie, videa a jak na počítačovou
grafiku. Vede zkušený lektor Mgr. Radim Šmíd, každé úterý 16. -19. hodin,
cena: 1.200 Kč. Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.
Neváhejte - počet míst je omezen!
• Připravujeme: • 27.-28.4. - ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Rej
čarodějnic a čarodějů, hry, soutěže, spaní ve spacáku... Poplatek: 60 Kč.
• POZOR !!! DĚTI I DOSPĚLÍ !!! Představujeme vám nový sport, který
má po světě velký úspěch. KIN-BALL byl vymyšlen pro všechny! Míčová
hra, která se hraje s lehkým míčem o průměru 122 cm. Hrají tři týmy o čtyřech
hráčích. Stačí 10 minut na vysvětlení pravidel a můžeš začít hrát! Ukázka této
zajímavé hry proběhne s profesionálním lektorem 17. dubna od 14.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Ivančická. Více o této hře na www.kin-ball.cz

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 14.4. - TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI ÚSTÍ NAD LABEM. Vystoupíme na Střekovskou vyhlídku - rozhlednu na Sedle (284 m), navštívíme hrad
Střekov, prohlédneme si plavebními komory na Labi, unikátní chráněný čedičový útvar Vrkoč a nejvyšší vodopád CHKO České středohoří nad Vaňovem.
Navštívíme vyhlídkový zámeček Větruše s rozhlednou, zrcadlovým bludištěm
a lanovkou. Zdatní turisté si navíc pěšky projdou Bertino údolí a navštíví rozhlednu Erbenova vyhlídka. Doprava z Brna do Ústí n. L. pohodlným přímým
vlakem Eurocity. Odjezd: 4:47 ze železniční stanice M. Krumlov, návrat 21:
39 nebo 23:39. Cena: Doprava a služby 320 Kč / 20 Kč (děti do 15 let a osoby
s bezplatnou přepravou ČD), hrad Střekov 70/50 Kč, lanovka 18 Kč, rozhledna a bludiště na Větruši 10+10 Kč. Přihlášky: v Informačním centru u zámku,
tel. 515 321 064. Další informace: Tel. 721 763 489 (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 túry
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
PONDĚLÍ:

• 9.30 - 10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY - pro rodiče (prarodiče) s dětmi.
• 17.30 -18.30 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Info na tel.: 603 576 988.
• 19.15 - 21.00 hod. - LINE DANCE. Info na tel.: 776 818 101.
ÚTERÝ:
• 9.45 - 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - pokročilí.
• 11.00 - 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - začátečníci.
• 15.15 - 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU - pro děti od 4 let bez rodičů.
• 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY s rodiči - pokročilí.
• 17.00 - 17.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY s rodiči - začátečníci.
STŘEDA:
• 10.00 - 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY S VÝTVARKOU - děti od 1,5 do 3,5 let.
ČTVRTEK:
• 9.00 - 10.00 hod. - FRANCOUZŠTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - začátečníci.
• 10.30 - 11.30 hod. - VÝTVARNÉ TVOŘENÍ INSPIROVANÉ MONTESSORI PEDAGOGIKOU - od 1,5 roku.
• 18.00 - 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Info na tel.: 603 576 988.
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.

SPK Petrovice srdečně zve všechny milovníky ochotnického
divadla na divadelní hru Járy Cimrmana se zpěvy a tanci

AKT

premiéra: pátek 30. března 2012 v 19.00 hodin
I. repríza: sobota 14. dubna 2012 v 19.00 hodin
II. repríza: neděle 22. dubna 2012 v 18.00 hodin
Kulturní dům Petrovice. Vstupné dobrovolné. Obsazení: Žíla (malíř)
- Jan Schovanec, Žílová (jeho žena) - Vlastislav Solař, Láďa Pýcha
(učitel) - Jiří Prustoměrský, Bedřich Síra (neurčitého povolání)
- Pavel Hladík, Josef Turnovský (sexuolog) - Jiří Záviška.

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

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.

Upozorňujeme zájemce o koupi publikace

KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV,
že je v prodeji v Moravském Krumlově na těchto místech:
Městská knihovna, Galerie Knížecí dům, Informační středisko
a knihkupectví na Zámecké ulici za 50 korun.

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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„
„Vyprávěj/te/....!

Nevypůjčil jsem si titulek, toto slovo nás provází celý život. Po setkání
s blízkými i zajímavými lidmi si klademe otázku: zapamatovali jsme si
to nejdůležitější? Dřívější generace nás opouštějí a my zjišťujeme, že je
toho hodně, co bychom se potřebovali ještě od nich dozvědět.
Pocházím z rodiny, kde se otec „zasnoubil“ s fotografií a později
filmováním, první fotoaparát si sestrojil v roce 1907 ve svých devíti
letech. Postavy domácích lidiček i různě významných cizích zachycených v daném okamžiku či pohyblivých obrázcích mne tedy obklopovaly odjakživa. U ozvučení dosud „hluchých“ záběrů jsem však nebyl.
Tatínek si v půlce 60 let pořídil z druhé ruky magnetofon Telefunken.
Vzpomínám si, s jakými obtížemi získával od západoněmeckého
výrobce nějaký náhradní díl. Takže využití pro natáčení zajímavých
návštěv bylo minimální, do dnešní doby se zachovalo několik kotoučů
z rozhlasu převzatých pořadů, kde, dnes vím proč, dominovaly skladby
vážné hudby. Snad protiváha naší živé velké rodiny šesti dětí, tísnící se
v nevelkém ostravském bytě.
Já sám ambice toho druhu dlouho neměl. Po přesídlení do Dolních
Dubňan, s mezidobím asanace starého a postavením nového domu, se
malý kazetový magnetofon dostal do naší domácnosti hodně pozdě. A
využití? Spíše snad jen zábava. První vážný pokus jsem udělal okolo
roku 1980. Dopadl katastrofálně. Navštívil nás dolnodubňanský rodák
/na Slovensku žijící/ Josef Novotný, který za 2. světové války byl leteckým mechanikem čsl. bombardovací perutě RAF ve V. Britanii. Anabázi z městečka Krupiny blízko Zvolena přes Turecko, Afriku do jediné
neokupované Anglie jsem doslova hltal. Zapnul jsem přístroj položený
na okně a náš host se najednou začal chovat úplně jinak.
Strýc F. Vystrčil, který sám několikrát už se skutečným rozhlasem
natáčel, zasáhl a záznam skončil dříve, než začal. Byla to krutá daň
za nezkušenost. Příběh velmi dramatické cesty, zpracovaný v rukopise
na cca 20 stranách, se později nenávratně ztratil. Vzpomínám si za pár
let při krátkém pobytu malíře Jana Kudláčka i besedě se spoluobčany
se na možné natáčení vůbec nepomyslelo.
Nová digitální doba, hlavně po roce 2000, také mne hodně ovlivnila
a poznamenala. Mohli jsme například se ženou poslouchat z radia svých
mobilů jedno z 5 půlhodinových vyprávění životních osudů bratra prof.
Viktora Koláře, pedagoga pražské FAMU. Ve vlaku ČD na několikadenní výlet do Mnichova v listopadu 2007 to sice nebylo nic extra, brzy však
přišly kopie 3 CD, které interpret od Českého rozhlasu Praha dostal.
Poprvé jsem byl přítomen profesionálnímu natáčení u nás doma
o dva roky později. Obec se zúčastnila úspěšného seriálu Českého rozhlasu Brno „Moravská rodina“. Po poledni, vzpomínám, přijel hlavní
tvůrce, redaktor Jaromír Ostrý, vyzpovídat nejstaršího občana a mého
tchána Františka Jelínka. Rozhovor probíhal naprosto uvolněně, oba
aktéři si, myslím, dobře rozuměli. Když už se sbalil mikrofon a starý
pán cosi vyprávěl off record, jsem upozornil na jeho vazbu k autu Trabant, stojícímu naproti v průjezdě s odkazem, že to není moc vhodné
ke zveřejnění. „Ale naopak,“ řekl rozhodně redaktor Ostrý a okamžitě
se obnovilo pokračování natáčení. Hlavní zpovídaný s jiskrou v očích
mladicky pookřál a reagoval u něho nevídaně, skoro až fanfaronsky.

natáčení ČRo Brno 9. 11. 2009

Byl to pro mne docela hezký zážitek, který napravil mé selhání, coby
fotografa. Při expozici snímků z této ne zcela běžné události mi hlásil
můj malý kompakt plnou vnitřní paměť. Byl bez karty, kterou jsem si
před tím vytáhl ke kontrole a někam s náhradními založil. Takže jsem,
navíc bez brýlí, rychle vymazal bez přemýšlení 2 ze 3 tam uložených
snímků a zachránil situaci. Naštěstí mi tam ještě zbyla dlouho hledaná
fotka /z návštěvy dvou známých, vystudovaných kněží, kteří si přijeli
pro darovanou psí boudu/ !!
Na druhou stranu pomyslné barikády jsem se dostal asi o půl roku
později, tuším koncem května 2010. Zazvonili u nás sympatické děvče s chlapcem a doprovodem ze ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově. Rozhodli se natočit školní videosnímek o bratrech Vystrčilových
z Dolních Dubňan a mne požádali být jeho průvodcem. Na zkoušku
položili mobilní telefon na stůl v kuchyni a mne vyzvali pokynem:
„Prosím vyprávějte!“ Po jisté době poděkovali, telefon vypnuli
a rozloučili se příslibem, že se ozvou.
Blížil se konec školního roku, nicméně natáčení u nás doma i
venkovních záběrů nakonec proběhlo. Pohybovalo se kolem něho
aspoň 10 vesměs dost sebevědomých žáků končících 8. třídu. Já
měl bohužel v té době zdravotní potíže a probdělé noci se nemohly
neprojevit. Snímek „Zemřeli za vlast“ byl přesto nakonec s dobrým
oceněním vybrán a odvysílán ČT Ostrava rámci projektu „Děti točí
hrdiny“ v prvé půlce listopadu.
Letos jsem se rozhodl se vší pokorou realizovat náš vlastní rodinný
příběh. Je zamýšlen hlavně pro budoucnost, i když jeho ústředním tématem a postavou je manželčin tatínek, letos 96letý. Souvisí to s úvodem toho článku. Jedná se o sběrný dokument, bez experimentování.
Fotoaparát přepnutý na video stojí na stativu na stole. Sami se přitom
učíme trpělivě klást správné otázky směrované na jednotlivé části jeho
života. Je přesto nutné průběh trošku moderovat, vyvarovat se vlastních
vstupů, i když má paní používá pro mou činnost jiné označení začínající na bu…. Omezeními jsou samozřejmě dědečkova kondice při udržení pozornosti, ale i když se třeba zaplní paměťová karta. Téměř vždy
se tak stalo, když odpovídal zvláště zajímavě. Máme za sebou několik
hodin vzpomínek na rodiče, dětství a dospívání, ale i život vesnice a
rodiny během okupace a po skončení války. Jsem zvědav mj. na nástup
kolektivizace a dopad na jejich „kulackou rodinu“ ve vzpomínkách
po více jak šedesáti letech.
Karel Kolář, Ing. CSc.
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20. výročí ukončení těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru II.
Situace po roce 1969
Po uvedení do provozu v roce
1969 začal nový centrální důl Jindřich II těžit uhlí z celého Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Nejprve bylo uhlí dopravováno
do oslavanské elektrárny auty a
železniční vlečkou a od roku 1975
právě dokončenou dopravní lanovou dráhou Zbýšov-Oslavany. Důl
Antonín se stal pomocným dolem.
Na 7. patře dolu byla čerpací stanice, která sloužila ke kaskádnímu
přečerpávání důlní vody čerpané z
11. patra dolu Jindřich II a přítoků
po úroveň 7. patra, včetně spouštěné vody z 2. patra.
V roce 1980 došlo na dole Jindřich II k důlnímu neštěstí, hodnocenému jako plynodynamický
jev, při kterém z uhelného pilíře
vyjelo na 400 tun uhlí. Při tomto
neštěstí byli zasypáni čtyři horníci, dva se podařilo vyprostit, zbylí
dva horníci zahynuli. Po tomto
neštěstí byl důl zařazen mezi plynující doly II. kategorie nebezpečí
a mezi doly s nebezpečím průtrží
uhlí a plynu. Přes zavedení důlní
klimatizace se s narůstající hloubkou důlní pracovní podmínky
stále zhoršovaly a zhoršovala se
i kvalita těženého uhlí.
Těžba uhlí v celé téměř 240
leté historii revíru kulminovala
rokem 1963 na výši 751 668 tun.
Byla to nejvyšší dosažená těžba
revíru, od té doby těžba soustavně klesala.
Ukončení těžby
Velká hloubka, složitá stavba
ložiska a nebezpečí průtrží uhlí
a plynů zásadně ovlivnily vývoj
těžby uhlí na Rosicku-Oslavansku. Proto byla vypracovaná
předpokládaná varianta ukončení
těžby v polovině devadesátých
let. Rozhodnutí vlády ČSFR uzavření dolu urychlilo.
Dne 21. prosince 1991 byl dodán z revíru poslední vůz černého
uhlí do oslavanské elektrárny.
Dne 28. prosince 1991 byl
vytěžen poslední vůz uhlí z
centrálního dolu Jindřich II ve
Zbýšově. Byl to nejhlubší důl na
černé uhlí v republice a střední
Evropě. Těžba probíhala z hloubky 1428,5 m a důl dosáhl hloubky
1 456 metrů. Těžní věž vysoká
46,3 metrů se nám zachovala až
do dnešních dní.
Dne 18. února 1992 - poslední den těžby. Po ukončení těžby
rozhodlo vedení podniku těžit
ještě co nejdéle pro vlastní kotelní řád, a to z druhého patra dolu
Antonín, z hloubky 180 metrů,
kde byly kvalitní zbytkové uhelné
pilíře. Pro zápar ve stařinách však
musela být ukončena. Přímý zásah
směřující k likvidaci záparu se nezdařil. Celé 2. patro jámy Antonín
muselo být uzavřeno protivýbuchovými hrázemi. Od 2. ledna
1992 do 18. února 1992 bylo z
dolu Antonín vytěženo ještě 4 870
tun uhlí, poslední uhlí z revíru.
Likvidace pozůstatků těžby
V říjnu 1991 byla zahájena
likvidace důlních děl a povrchového technologického zařízení
souvisejícího s těžbou. Prvním
likvidovaným hlavním důlním
dílem byla výdušná jáma Františka v Padochově. Po vyplenění
lezního oddělení jámy byla demontována horní část těžní věže
a 16. prosince 1991 bylo započato se zasypáváním jámového
stvolu. Zásypovým materiálem
byla haldovina z odvalu dolu
Václav Nosek - Kukla a 27.
května 1992 byla jáma Františka

uzavřena železobetonovou krycí
deskou. Po zjištění poklesu zásypu v následných létech asi o 80
metrů musela být jáma dosypána
haldovinou z dolu Ferdinand. Železobetonová těžní věž dolu byla
zlikvidována odstřelem až 31.
prosince 1997.
Provoz čerpací stanice na 11.
patře dolu Jindřich II byl zastaven
20. dubna 1992. Pak následovalo
ukončení provozu čerpací stanice
7. patra dolu Antonín a čerpací
stanice z 2. a 7. patra dolu Julius.
Následovala likvidace jednotlivých dolů revíru a zasypání
jámových stvolů.
Rosicko-oslavanský revír byl
prvním revírem v republice, kde
byl vyhlášen útlumový program
těžby uhlí. Jáma Františka, Ferdinand, před tím také Simson,
byly zasypány plně. Důl Julius
v Zastávce sloužil od roku 1967
až do likvidace těžby jako větrní
a čerpací jáma. Z druhého patra
dolu byla čerpána kvalitní pitná voda do vodovodního řadu.
Důl Julius byl stejně jako jáma
Antonín zasypán jen částečně
a uzavřen železobetonovou deskou. Těžní věž byla zlikvidována.
Bylo rozhodnuto nezasypávat
doly Jindřich II a Václav Nosek.
U zbýšovské jámy Jindřich II se
předpokládalo, že bude v budoucnosti vydatným zdrojem kvalitní
vody. Důlní vody se však pro
vodárenské využití ukázaly jako
nevyužitelné.
Se zasypáváním jámy Antonín
hlušinou z odvalu dolu Jindřich
bylo započato 19. srpna 1992.
Zásyp byl hotov za šest dnů. Hlušina byla z nákladních aut přímo
sypána do jámy. Jáma Antonín
nebyla zcela zasypána, v úrovni
2. patra byl vybudován železobetonový celík šest metrů mocný,
vetknutý do náraží (+ 172 m).
Na tuto jámovou zátku pak byla
sypána haldovina. Důl Antonín
byl hluboký 900,5 metrů a měl 7.
pater. Dne 7. září 1992 byla jáma
uzavřena krycí železobetonovou
deskou. Současně s provozními
budovami byla zlikvidována také
krásná příhradová těžní věž dolu
Antonín, která byla několik desetiletí dominantou Zbýšova.
Následovalo zatopování důlních prostor revíru vodou, které
trvalo téměř sedm roků. Z Dědičné štoly v Oslavanech začala
voda z celého důlního pole vytékat do řeky Oslavy v roce 1998.
Protože tato důlní voda obsahovala především velké množství
dvojmocného železa, které likvidovalo v řece jak faunu, tak flóru,
musela být z bývalé sportovní
haly vybudována čistírna důlních vod. Čistička byla uvedena
do provozu v roce 2001 a od té

Zbýšov - pohled na zbýšovské doly před likvidací

doby veškeré důlní vody jsou
do řeky vypouštěny až po projití
čistírenským procesem.
Vznik dvou samostatných
právních subjektů
Souběžně s průběhem přípravy
likvidace těžby se podnik připravoval na zcela nový výrobní
program a k tomuto účelu byl do
RUD začleněn 1. ledna 1987 výstavbový podnik - Závod 03, k. p.
VKD, Zastávka u Brna, a stal se
výstavbovým úsekem RUD. Ve
výhledové studii bylo počítáno od
roku 1988 s uvolňováním částečné kapacity RUD pro náběh nové
výrobní činnosti, a to pro stavebně montážní práce na výstavbě
tepelných napáječů. Uvažovalo
se, že po ukončení těžby uhlí a
likvidaci dolu Jindřich a ostatních
důlních děl, se stane akciová společnost RUD generálním dodavatelem výstavby teplovodu Dukovany-Brno a k tomu účelu měla
zaměstnávat až 1 950 pracovníků.
Jádrem podniku měli být bývalí
pracovníci VKD a využito jejich
zkušeností a odborné úrovně. Po
roce 1990 bylo vše jinak.
V roce 1994 vznikly dva samostatné podniky, a to Rosické uhelné
doly, „zbytkový“ státní podnik,
který měl za úkol likvidaci a zahlazování těžební činnosti. Existoval
do 30. června 1998 a od 1. července
1998 řídily útlumový program
Jihomoravské lignitové doly Hodonín, pak Rudné doly Příbram.
Druhým samostatným podnikem, vzniklým z RUD v roce
1994, byla akciová společnost
RUD, vyvíjející samostatný
program, který spočíval v kovovýrobě, dřevovýrobě, ve výrobě
Nail-Web a impregnaci a ve výrobě elektrorozvaděčů.
Rekultivace
Rekultivace hald v revíru
proběhla úspěšně, takže kdysi
krajina charakteristická mnoha
těžními věžemi, těžními budovami a rozsáhlými haldami ztratila
ráz hornické oblasti.

Uhli a elektrina - symbolika Rosicko-Oslavanska do roku 1992.

Rozsáhlé haldy, které vznikly
z těžeb uhlí dolů Jindřich I, II a
dolu Antonín, tedy z let 18461992, se rozkládaly v celkové ploše na 14 hektarech. Byly úspěšně
zrekultivovány, jsou zarostlé skupinami jak náletových, tak rekultivačních dřevin. V hřebenové
části a na severním a severozápadním úpatí rostou i jehličnaté
opadavé modříny, což je jakousi
přírodní raritou, které si povšimli
i přírodovědci a ekologové a stala
se i objektem jejich výzkumů a
studia. Tato bývalá odvaliště se
stala zalesněným kopcem, který
se začlenil do okolní krajiny. Poněvadž město Zbýšov leží téměř
v jedné výškové rovině, staly se
zrekultivované haldy novou zelenou dominantou města.
Také likvidace haldového
odvalu u bývalého dolu Kukla
probíhá úspěšně. Materiál z haldy
je přímo na místě drcen a upravován a pak odvážen nákladními
auty na budování komunikací
a kanalizací.
Zasypávání dolu Kukla-Václav Nosek
Jámy Jindřich II a Kukla-V.
Nosek zůstaly bez zásypu. V roce
2004 bylo rozhodnuto jámu Kukla zasypat zásypovým materiálem
z vlastního odvalu. S ohledem
na výrobní program Strojírny
bylo nutno vybudovat dopravní
štolu mimo areál závodu. Proto
byl z jihovýchodní strany, deset
metrů pod ohlubní, jámový stvol
prostřelen a vybudována dopravní štola. Nákladními automobily
byla navážena haldovina z bývalé
haldy dolu a hřeblovým dopravníkem byl zásypový materiál
dopravován do jámy. Zasypávání
bylo zahájeno v roce 2005 a za
dva roky na to byl zbývající úsek
jámy k ohlubni zalit betonem.
Nadále pokračuje monitorování jak zásypu, tak případného
výstupu plynů. V revíru nadále
pokračuje i měření případného
poklesu terénu.
Nyní ještě zbývá rozhodnout,
jakým způsobem bude zasypána
jáma dolu Jindřich II ve Zbýšově.
Před 20 lety se zastavila těžní
kola šachet Rosicko-Oslavanska.
Život však jde dál a Rosicko-Oslavansko píše svou novou
historii už celých dvacet let bez
těžby uhlí a bez hornické a elektrárenské profese.
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

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• 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
•• motocykl Dněpr – Ural se sajdkou.
V dobrém stavu, bez TP. Cena 16.000
Kč. Tel.: 606 605 738.
•• MZ ETZ 251 žluté barvy, r. v.
1990, najeto 25000 km. K tomu moto
zámek. Cena 13.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 774 558 222.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• Obec Lesonice prodává pozemky
určené k výstavbě rodinných domů.
Tyto pozemky budou během roku
2012 zasíťovány. Více informací na
www.lesonicemk.cz
•• byt 1+1 v přízemí, staré sídliště,
IVA, 36 m2, nová okna, volný ihned.
Možno i garáž. Tel.: 604 912 458.
•• byt 3+1 v Ivančicích na novém
sídlišti. Byt je v OV, 2. poschodí. Tel.:
604 543 409.
•• RD 3+1 v Rosicích, garáž, předzahrádka, dvorek, vhodná modernizace,
volný ihned. Tel.: 603 578 021.
•• zahrádku v osobním vlastnictví
pod Zavřelákem v M.K. Bez chatky,
neudržovaná. Tel.: 728 898 204.
pronajmu
•• byt 1+1 v Brně - Lesná, panel.,
slunný, časteč. zař., domaci mazlíček
nevadí, pro 1 osobu, nájem 7.500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 606 562 803.
•• starší RD 3 pokoje + kuchyň
v Oslavanech, od dubna 2012. Tel.
776 365 895.
•• dlouhodobě garáž v Oslavanech,
ul. Starohorská. 100 m od aut. nádraží. 800 Kč/měs. + inkaso. Volná od 1.
května 2012. Tel.: 737 600 699.
vyměním
•• státní byt 3+1 + hala, dvě spížky,
dva balkóny vyměním za 1+1 až 2+1,
nejlépe v osobním vlastnictví, v M.
Krumlově. Tel.: 602 458 946.

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• za odvoz starožitný kuchyňský kredenc a umývací stůl. Tel.: 777 270 345.

»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.
prodám
•• svářecí trafo PROFi LINE 1x230/V
výkon 50~140 ampér plus samozatmívací kuklu 8 až 13 Din plus elektrody.
Cena 1.800 Kč. Tel.: 605 849 012.
•• zachovalý plynový bojler Quantum
144 L, 5 let v provozu, cena 1.900 Kč.
Zn. Udržovaný. Tel.: 603 326 486.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• sportovni kočarek ZOPA černočervené barvy, velká kolečka - přední
otočná, nánožník, velice skladný, používaný půl roku, perfektní stav, cena
2.000 Kč. Tel.: 723 036 494.
•• cestovní postýlku Booboo, cena
550 Kč. Dětské chodítko Chicco, cena
350 Kč. Golfové hole CT 0.4 Chicco
tm. modrá, cena 800 Kč. Volat po 15
hod. Tel.: 732 266 324.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

prodám
•• dětské jízdní kolo Leader Fox
Kiddy,vel. 14 pal., modrožluté barvy,
2 roky staré. Cena 1.000 Kč. Osobně
Ivančice nebo foto na mail. Tel.:
737 975 277.
•• 24“ dívčí dětské kolo Dema Iseo,
dovybavené za 1.850 Kč. Volat po 15.
hod. Zn. Málo jeté. Tel.: 603 326 486.
•• pánské krosové kolo MADISON,
27 převodů, výborný stav. PC 8.000
Kč, nyní 2.500 Kč. Tel.: 723 266 362.

» RŮZNÉ

•• fotograf hledá dívky k fotografovaní v ateliéru i exteriéru. Finančně
vypomohu. Vhodné jako brigáda
pro studentky. I bez zkušeností. Tel.:
732 180 721.
•• Nabízím jednu celou stranu letáku
o formátu A6 černobíle, pro inzertní a
propagační účely za polovinu nákladů
na tisk a distribuci. Leták je roznášen
do cca 75 obcí a měst v nákladech
24000 ks. Pohořelicko, Znojemsko,
Moravskobudějovicko, Mikulovsko.
Domluva na tel. čísle 608 814 420.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starší zachovalé pianino za rozum.
cenu. Nabídněte. Tel.: 608 079 140.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry,
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, mince, pivní láhve, smalt. cedule, sošky,
šperky, autíčka, vláček, panenku, auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• kovovou nádrž na vodu, obsah
6700 l za cenu kovošrotu. Tel.:
604 589 152.
•• T profil Fe 40/40, délka 8 m, celkem
asi 80 m, cena za 1m – 70 Kč. Dohoda
možná. Dále prodám baskytaru zn.
Vikomt, vhodná pro začátečníky. Cena
500 Kč. Tel.: 734 507 277.
•• velikonoční hrkačky, klepačky,
trakaře. Tel.: 725 614 668.

» ZVÍŘATA

•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí široký
sortiment veterinárních přípravků
proti blechám a klíšťatům za výhodné ceny - Frontline, Advantix,
Preventic, Kiltix, Scalibor, Arpalit,
Bolfo. Nově v sortimentu krmivo
pro jezírkové ryby.

» SEZNÁMENÍ

•• zajištěný muž, 39 let, hledá submisivní ženu. Na stavu a věku nezáleží.
Tel.: 777 685 203.
•• vážená, pokud máte ráda život,
chybí Vám něha, láska a porozumění,
napište sms na 723 086 476. Jsem 40/
172 fin. nezávislý nekuřák všestranných zájmů. Tel.: 723 086 476.

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35 pořádá kurz

HRA NA DJEMBE

DJEMBE JAKO DOPROVODNÝ NÁSTROJ
část I. - 30. března od 17.00 do 19.00 hodin
část II. - 13. dubna od 17.00 do 19.00 hodin
Cena za oba semináře 300 Kč, možno i jednotlivě - 150 Kč.
Vede: Marek Pečer. Náplň workshopu: tradiční technika hry
na djembe, základní údery a rukoklady, jednoduché rytmy,
hra ve skupině, djembe jako doprovodný nástroj. Seminář je určen
pro pedagogy z MŠ, ZŠ a školních družin, kteří chtějí zařadit djembe
do své výuky, i pro další hudební nadšence. Doporučujeme vzít si
svůj nástroj, omezený počet djembe pro zájemce zajištěn.
Přihlášky do 27. března na Domečku na tel.: 515 322 770 nebo
na e-mailu: info@domecekmk.cz

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• OSP, spol. s r. o. hledá řidiče skupin C a E. V případě zájmu volejte
na: 737 285 095.
•• Stavební firma HUTIRA - PSV
Ivančice, s. r. o. hledá schopného
pracovníka na pozici: Svářeč ocelového potrubí. Požadujeme: vyučení
v oboru potrubář, topenář, instalatér nebo zámečník; sváření ocel. potrubí obal. elektrodou (st. zkouška
EN 287-1 111 T BW 1.1 B); praxe ve
svařování podmínkou; ŘP skupiny
B. Písemné nabídky zašlete na:
HUTIRA – PSV Ivančice, s. r. o.,
Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice
nebo na: libor.sustr@hutira-psv.cz.
Podrobnější informace na tel. čísle:
777 109 971, 777 710 958.
•• 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.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(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.

•• Půjčky - spolupracuji s jedním věřitelem! Tel.: 732 547 490, 734 277 263,
e-mail: pujckainfo@seznam.cz
•• 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.
•• Konec dluhům! Pomůžeme Vám
vyřešit Vaše dluhy bez půjček a dalšího zadlužení. Snížíme Váš dluh
a splátky až o 70 % dle platného
zákona. Pro nezávaznou konzultaci
volejte na tel.: 773 799 439.

» SLUŽBY

(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.
•• 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.

»PODĚKOVÁNÍ

•• Ve čtvrtek 15. března jsem se pro
poruchu na invalidním vozíku dostal
do bezvýchodné situace. V nouzi mi
pomohl strážník městské policie MK,
který se zachoval velmi profesionálně. Pomohl mi uskutečnit návštěvu
polikliniky, návrat a odvoz nepojízdného invalidního vozíku do DPS.
Děkuji a velmi vysoce hodnotím
pochopení pro seniora v nouzi. Klient
DPS MK Zdeněk Slaný.

Základní umělecká škola A.Muchy Ivančice Vás zve na

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 24.3. v 19.00
ne 25.3. v 19.00

ANONYM
Drama VB/D

so 31.3. v 19.00
ne 1.4. v 19.00

ČTYŘI SLUNCE
Dramatická komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
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

so 31.3. v 18.00

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Anim. pohádka USA, dabing

ne 1.4. v 18.00

LEPŠÍ SVĚT
Drama Dánsko/Švédsko

ne 8.4. v 18.00

ROZCHOD NADERA A SIMIN
Drama Írán

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 25.3. v 18.00
a ve 20.00 hod.

ČTYŘI SLUNCE
Dramatická komedie ČR

st 28.3. v 17.00
a ve 20.00 hod.

MODRÝ TYGR
Komedie ČR

ne 1.4. v 15.00

NA VLÁSKU
Anim. pohádka USA, dabing

st 4.4. v 18.00
a ve 20.00 hod.

SUPER 8
Mysteriózní film USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 25.3. v 19.00

LABYRINT
Thriller ČR

st 28.3. v 19.00

ČTYŘI SLUNCE
Dramatická komedie ČR

ne 1.4. v 19.00

LE HAVRE
Komedie Fra/Fin

st 4.4. v 19.00

ODCHÁZENÍ
Drama ČR

ne 8.4. v 19.00

PERFECT DAY:
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR

Helena H-Ellen Konečná vás srdečně zve na

HUDBA KONTINENTŮ

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
„
„VŠEHOCHUŤ

SLAVNOSTNÍ KONCERT UČITELŮ

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

společný koncert čtyř ZUŠ
neděle 25. března, v 15.00 hodin, sál kina Réna Ivančice
k 800. výročí města Ivančice
úterý 3. dubna, začátek v 17.00 hodin, sál ZUŠ

Českobratrská církev evangelická v Miroslavi Vás zve k setkání

VELIKONOČNÍ CESTA

neděle 25. března 2012 v 16.00 hodin
Provedení žalmů a hymnu Zdeňka Pololáníka inspirovaných reliéfy
Křížové cesty akademického sochaře Karla Stádníka.
Monika Drdová - soprán, Stanislav Haloda - varhany
Ondřej Titěra - mluvené slovo.

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
srdečně zve v pátek 30. března 2012 na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

určené dětem se zdravotním postižením - vadami řeči, sluchovým
postižením, autismem a mentálním púostižením

a VELIKONOČNÍ BESÍDKU.

Přijďte si prohlédnout nově opravenou i vybavenou budovu a potěšit
se z vystoupení dětí celé školy. Školka je přístupná od 8.00
do 11.30 hodin, besídka začíná v 10.00 hodin. Vstup ze zahrady
přímo do růžové budovy. Těšíme se na Vás!
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
zve širokou veřejnost na divadelní představení M. Jonese

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

24. dubna 2012 v 19.00 hodin - kinosál M. Krumlov
Hrají R. Holub a M. Vladyka.
Humorně podaný příběh dvou komparzistů komentujících siuace
a nové vztahy mezi členy filmového štábu, hereckými hvězdami a
místními venkovany se odehrává v malém irském městečku, kde klid
je narušen hollywoodskou filmovou produkcí. A co to udělá se dvěma
obyčejnými chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Více na: www.adf.cz. Předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064,
e-mail: Infocentrum2@seznam.cz, vstupné: 320 Kč.

SVČ Ivančice a Besední dům Ivančice Vás zvou na

VELIKONOČNÍ JARMARK

Pátek 30. 3. od 16.00 do 20.00 hod., Ivančice, Besední dům
Velikonoční tvořivé dílny: • ubrousková technika • dekorace
z proutí • zdobení dřevěných dekorací • papírové dekorace (závěsy
do oken, dveří, zápichy,...) • svíčky ze včelího vosku • veselý hrníček - ozdobný květináč.
Zdobení velikonočních kraslic: • voskem • ubrouskovou technikou • kraklem • polepováním • omotáváním bavlnkou • melírované
kraslice - metalické barvy.
Zdobení velikonočních perníků: • ukázky nazdobených velikonočních perníků • * možnost zdobení perníkových vajíček a zajíčků.
Ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny: • ukázky: z rajčete,
z jablka, z pórku • možnost si vše vyzkoušet.
Květinářství Alice: • výroba velikonočních věnců • jarní dekorace
- velikonoční aranžmá • dekorace do vchodu, bytu, na stůl • okenní
dekorace, girlandy • PRODEJ + VÝROBA.
Degustace vín - Vinařství Roman Komarov: • 5 vzorků bílých vín
• 5 vzorků červených vín • možnost koupě vína na místě.
Jarní líčení - Mary Kay: • ukázky líčení • poradna.
Ukázky studené kuchyně • Ukázky stolování • Ukázky háčkovaných doplňků • Dětský koutek

OLDIES DISKOTÉKA - DJ HANS
od 20.00 hod., vinárna BD, vstupné 40 Kč
MěKS Moravský Krumlov a Divadelní spolek BEZGEST
vás zvou na divadelní komedii Antonína Procházky

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ
DOTÝKÁ SE SNĚHU

pátek 30. března v 19.00 hodin
reprízy: 3. a 6. dubna od 19.00 hodin
Kinosál Moravský Krumlov. Vstupné 70 Kč.
Předprodej vstupenek IC, tel.: 515 321 064.

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 07/12 vyjde 6. dubna 2012, uzávěrka 3. dubna 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Freestyle na výstavišti Jak je důležité mít aktivní základní, mateřskou
V sobotu 10. března se v pavilonu B na brněnském Výstavišti uskutečnil další ročník mezinárodního Freestyle Motokrosu. Na startu byla
kompletní česká špička v tomto sportu v čele s exmistrem světa Liborem Podmolem. Velkým aplausem publikum přivítalo nestora Petra
„Kuchtu“ Kuchaře, který se vrátil po dlouhé absenci. Ze zahraničí přijeli Martin Schenk z Rakouska, Ital Leonardo Fini a maďarský jezdec
Peter Hujber, jenž se bohužel v tréninku zranil a do závodu nenastoupil. Z domácích jezdců startovní pole doplnili Zdeněk Fusek, Tomáš
Lysáček, Ondřej Záruba a teprve dvanáctiletý Matěj Česák.

FOTO: Kv. ADAM

Libor Podmol a Matěj Česák při FMX v Brně

„BEST RUN“ - NEJLEPŠÍ JÍZDA byla první soutěžní disciplína, ve
které se jezdci divákům předvedli. První místo vybojoval Podmol před
Kuchařem a třetí pozici získal Schenk. „BEST TRICK“ - NEJLEPŠÍ
SKOK se stal opět kořistí Podmola, druhý skončil Lysáček a bronz patří Schenkovi. „FREESTYLE BATTLE RACE“ - SOUBOJ DVOJIC,
velice zajímavá podívaná, při které se vyřazovacím způsobem do finále probojoval Česák s Podmolem. Z vítězství se radoval Matěj Česák,
na druhém místě skončil Podmol a o třetí pozici se podělili Záruba a
Fusek. Celý večer byl poté zakončen společnou FMX show, po které
následovala autogramiáda všech jezdců.
/Ctibor Adam/

a komunitní školu, a to nejen pro děti

V následujícím článku bych
se s Vámi velice ráda podělila o
zkušenosti v naší obci, co se týče
základní a mateřské školy. Není
to tak dávno, co v naší škole děti
jen a pouze chodily na vyučování
a zpět domů. Jsou to zhruba 4
roky, co se změnilo jak vedení,
tak i někteří zaměstnanci naší
školy a školky a obě tyto instituce
v naší obci začaly naplno fungovat nejen pro naše děti.
Pracovníci školy a školky připravili spoustu projektů, pár z nich
si dovolím zde vyjmenovat: je to
například pouštění draků, vyřezávání dýní, vánoční jarmark (kde
si věci na prodej vyrábějí samy
děti), vánoční pečení se seniory,
maškarní bál, pálení čarodějnic,
cesta za velikonočním vajíčkem,
dětský den, prázdninové přespávání v budově školy. Těchto akcí
je však mnohem více.
Činnost základní a mateřské
školy pak doplnila (před dvěmi
lety zřízená) komunitní škola.
V rámci ní jsou pro naše děti
vedeny kroužky, jako je keramika
pro děti v MŠ, grafomotorický
kurz, logopedická chvilka, angličtina pro nejmenší, sportovní
kroužek, matematický kroužek
pro děti ZŠ. Komunitní škola se
stará víceméně o tyto kroužky a o
mateřské centrum Duhový tulipánek či je pod ní vedena Univerzita
třetího věku.
Nově máme v MŠ i asistenta
pedagoga, který asistuje chlapci
s DMO (dětská mozková obrna).
Myslím si, že na to, že naše obec
čítá cca 480 obyvatel, je vidět, že
zde funguje spousta věcí, které
v jiných obcích nemají.
I přesto se neustále potýkáme

s několika problémy: Jedním
z nich je přihlašování dětí na
základní školu do nedaleké
Miroslavi. Napadá mne otázka,
proč se tomu tak děje? Copak je
toho v naší obci málo? Co by ještě rodiče potřebovali k tomu, aby
své děti přihlašovali do místní
školy? Vždyť ji mají v místě bydliště. A i z praktického hlediska
skrze dojíždění je to výhodné.
Někteří rodiče nám argumentují nevýhodami malotřídních
škol. Podle mého názoru však
tyto „malotřídky“ mohou být
velikou výhodou, jelikož se pedagogové mohou dětem velmi
individuálně věnovat. Na rozdíl
od třídy, kde je 30 dětí a kde na
ně tzv. „není čas“. Je jasné, že
vše souvisí s personálem školy
a školky, a troufám si konstatovat, že ten máme kvalitní. Nezbývá nic jiného než mu popřát
hodně sil do další práce s našimi
dětmi a poděkovat za jejich práci, kterou již odvedli. My, zastupitelé (ale i rodiče), pak můžeme
doufat, že se situace změní k lepšímu a že nebudeme muset naši
školu či školku zavřít. Pokud
jednou tento krok uděláme, již
ho nebudeme moci vzít zpět...
Dalším problémem je nedostatečné využívání komunitní školy.
I přesto, že rodiče mají možnost
sebe nebo své děti přihlásit do
některého z kroužků, velice často se mi stává, že nemají zájem.
Nevím, zda z důvodu finančního
či jiného. Nakonec některé kurzy, jako je cvičení aerobicu pro
dospělé, angličtinu pro dospělé
aj., musíme z nedostatku zájmu
zrušit. Anebo k nám dojíždějí
lidé z jiných obcí. Jako je třeba

Univerzita třetího věku, kde nám
dojíždí senioři až ze Znojma,
které je vzdálené 40 km. V čem
tkví problém? Proč, když se
tak snažíme a dáváme možnost
využití prostor školy, místním

lidem se „nechce“??? Na tuto
otázku bohužel zatím nemám
odpověď...
Eva Jarošová, Koordinátorka
Komunitní školy při ZŠ a MŠ
Suchohrdly u Miroslavi o.s.

V Ivančicích se tančilo
Šestnáct tanečních souborů předvedlo svá umění na nesoutěžní
taneční přehlídce Let’s dance, která proběhla v neděli 18. března
v ivančické sportovní hale. Během hodiny a půl se téměř dvoustovce
diváků představilo 184 tanečníků v různých tanečních stylech. Tančili
moderní nebo orientální tance, street dance, disko, HIP-HOP a svými
sestavami se pochlubily i mažoretky.
Tanečnice a tanečníci přijeli z Modřic, Vranovic, Sokolnic, Pohořelic, Telnice nebo Nových Bránic. Své zastoupení měly samozřejmě
také Ivančice. Dívky z tanečního divadla SVČ Ivančice vystoupily
na skladbu „Živý sen“. Na skladby „Minulá páteční noc“, „Tam, kde
v noci jasně svítí světlušky“, „Inflagranti“ a na remix klasických písní
se představila 4 seskupení za ivančické mažoretky Kopretina.
Největší divácký potlesk si vychutnaly dívenky ve věku 3 až 5 let ze
skupiny X-trim z Modřic, které zatančily na skladbu „Domino“.
Poděkování patří nejen vystupujícím, ale také vedoucím jednotlivých souborů, za ochotu a nadšení při vedení dětí a mládeže k aktivnímu naplňování volného času. Čtvrtý ročník taneční přehlídky Let’s
dance připravilo Středisko volného času Ivančice.

Věříš si? Kája Dvořák ano

Ve čtvrtek 26. ledna jsme jeli fandit našemu kamarádovi Karlovi
Dvořákovi na natáčení soutěže ,,Věříš si?‘‘. Vyrazili jsme po 3. vyučovací hodině, protože tam Karel musel být dřív. Tak jsme chodili po
Brně a dali jsme si malý oběd v Mc‘ Donaldu.
Kolem jedné hodiny jsme vešli do studia ČT1 v Brně. V šatně jsme si
vysvlékli bundy a čepice a netrpělivě jsme čekali na začátek natáčení.
Všichni jsme byli dost nervózní. Od asistentky jsme nejprve dostali
důležité pokyny o tom, jak se máme před kamerami chovat.
A pak už to začalo! První disciplína byla zahřívačka. Karel uhádl
jednu otázku ze tří. Druhá disciplína byla triatlon. To jsme fandili
nejvíc. Třetí disciplína byla 3. z 9, kterou náš kamarád Karel vyhrál.
Čtvrtá a taky poslední disciplína byla virtuální hra a v té byl Karel
nejlepší. V celkovém pořadí nakonec obhájil krásné 2. místo.
Kájo, gratulujeme! V televizi se tento díl vysílal 13. března.
Martin Chaloupka, ZŠ Vémyslice, 5. tř.

