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

RAZÍTKa

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.

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

OTEVŘENA

Zveme Vás na čaj a vodní dýmku
do nově otevřené čajovny
Ivančice (napro� hasičům)
tel.: 777 198 577 www.pramenzivota.com
V čajovně právě probíhá prodejní výstava
obrazů (mandal) od Lucie Kopecké.

Množství uranu nadlimitní
/Moravský Krumlov/ Přísné
limity pro obsah uranu v pitné
vodě dělají vrásky na čele krumlovským zastupitelům. Zvýšený
obsah uranu byl zjištěn v pitné
vodě ze zdroje z úpravny vody
Moravský Krumlov - Slatina již
před dvěma lety. Mírnější limit,
který schválil hlavní hygienik, je
povolen do 31. 12. 2016. Do té
doby musí být provedena taková
opatření, aby množství uranu bylo
v limitu 15 mikrogramů na litr.
Je potřeba také uvést, že voda
z úpravny Slatiny je naprosto

nezávadná a v řadě zemí Evropské unie by bez problémů splnila
požadované normy a limity.
Moravský Krumlov spotřebuje cca 776 kubíků vody denně.
Využívá dvou zdrojů pitné vody,
což dává další možnosti, jak tento
problém řešit.
První možností je na úpravně
ve Slatinách díky změně technologie snížit obsah uranu již
při úpravě vody. Tato opatření
mohou být velmi nákladná a po
úpravě vody bude vznikat odpadní radioaktivní voda.

Hala i koupaliště budou

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

Čajovna pramen života

/Moravský Krumlov/ Plánované investiční akce, které byly
krumlovskými zastupiteli požehnány, mají za sebou první měsíce
„papírových“ příprav.
Jednou z významných investic
ve městě je sportovní hala v areálu výchovného ústavu. Stavbu
haly dvanácti miliony financuje
ministerstvo školství a dvěma
miliony se podílí město. Za ně
ale chce pro školy v Krumlově
nulové nájemné.
Zastupitelé proto na svém
posledním zasedání odsouhlasili
smlouvu o bezplatném využívání haly moravskokrumlovskými
školami, které budou platit pouze

samotné provozní náklady.
Podle zastupitele a ředitele
výchovného ústavu Jana Košíčka
zatím vše běží, jak má: „Stavební
povolení by mělo být do konce
července a abychom splnili podmínky dotace, musí být kolaudace do konce prosince 2012.“
Podobně je na tom projekt letního koupaliště na Sídlišti. Také zde
se očekává dotace v řádu 12 milionů. Kolaudace by měla proběhnout
v dubnu příštího roku. Záměrem
města je pak areál pronajmout
provozovateli. Pokud se vše podaří, příští léto by mohli místní
trávit horké dny u vody několik
metrů od domova.
/mape/

Druhou a dle studie nejdražší
variantou je mísení vody z obou
úpraven tak, aby výsledná koncentrace uranu byla vyhovující.
Třetí možností je úpravnu
vody Slatiny odstavit a používat
výhradně vodu ze Štítar. Dalšími
studiemi by se musela zajistit
vydatnost vody a hlavně vyřešit,
dodávku pitné vody do obce Lesonice, která je napojena na Slatiny a je na vodě z tohoto zdroje
zcela závislá.
Zastupitelé, kteří byli s jednotlivými postupy seznámeni,
se především zajímali o to, jak
se milionová investice do řešení
tohoto problému dotkne peněženek krumlovských domácností.

Vyžádali si také protokoly z jednotlivých měření z posledních let,
aby se přesvědčili, zda zvýšený
výskyt uranu je problémem dlouhodobým a úprava technologie
zcela nezbytná.
/mape/

Omezí vyhláška zábavy?
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé na pondělním zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku o zajištění veřejného pořádku při
provozování veřejnosti přístupných kulturních akcí. Vyhláška s
označením 2/2012 vymezuje povinnosti organizátorů akcí na území
Moravského Krumlova. Kromě dodržování obecných hygienických
předpisů a norem a zajištění pořadatelské služby vyžaduje především
v lokalitách zámeckého parku, Vrabčího hájku a venkovního areálu
Orlovny ukončení akce v pátek a v sobotu ve 23.00 hodin a ve 22.00
hodin ve všední dny. Tímto rozhodnutím prakticky nutí všechny
organizátory večerních zábav, aby žádali o výjimku o dodatečné
prodloužení akce. Povinnost žádat o výjimku se nevstahuje jen na
akce pořádané městem. Vyhláškou nařízené ukončení akce neplatí
pouze na oslavu Nového roku, kdy je veřejnosti dovoleno bavit se
až do 5.00 hodin a to dokonce v celém katastru města.
/mape/
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s izolaèním trojsklem!
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e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

01.06.2012

Digitalizace již v červnu

Slovo úvodem

Po božím těle skoč do vody směle
Léto se pomalu, i přes bláznivé aprílové počasí, blíží. Sluníčko
začíná pomaličku připalovat a lákat k ochlazení nejen do našich
hospůdek, ale i k našim řekám či bazénům. Když jsem byl mladší,
přirozeně také otužilejší, byl jsem schopný skočit do řeky i při pálení čarodějnic. Pokaždé, při hledání plavek, se na mě moje babička
nedůvěřivě podívala, poklepala si na čelo, zvedla prst a prohlásila:
„Po božím těle skoč do vody směle!“ a probrala všechny možné nemoci způsobené prochlazením od rýmy po regma�smus ve starších
letech. To všechno bych chápal. Až na to boží tělo.
Ani jsem nemohl. Ve škole to tajili, totalitní učebnice se o něm
nezmiňovaly a pana faráře jsem se zeptat styděl. Na moudrost našich předků jsem si vzpomněl, když jsem byl zas letos u vody, slunko
pálilo a já začal uvažovat, že si poprvé letos zaplavu. Tak jsem si
vzpomněl i na to „Boží tělo“ a popřemýšlel, kdy do té vody vlastně
můžu skočit. Naštěs� dnes již máme i jiné informační zdroje.
Nuže nahlédl jsem zvědavě do vševědoucího internetu a zjis�l
následující fakta. Slavnost Těla a Krve Páně připadá na den 7. června. Je svátkem římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná
přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka. Podle věrouky
křesťanských církví dochází při slavení mše k přepodstatnění obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista. Slavení svátku
může být provázeno nápadnou zvyklos�, kdy z kostela vychází
průvod (procesí), v němž je nesena Svátost oltářní, a na čtyřech
předem určených místech se konají krátké pobožnos�. V některých
katolických zemích, jako je například Rakousko, je dokonce tento
den státním svátkem. Tolik trochu internetového moudra.
Je faktem, že ještě za mého mládí jsme ještě do té vody mohli
skočit. Často i před božím tělem. Bylo kam. Kryté bazény byly pouze
ve velkých městech, koupališť pomálu a akvapark jsme považovali
za odporné imperialis�cké slovo (ruský ekvivalent nemělo). Tak
jsme se koupali v řekách Oslavě i Jihlavě a sem tam vlezli k velkému
vzteku rybářů i do chovného rybníka. Když jsme byli hodní, tak nás
rodiče vzali i do říčních lázní u Střipského mlýna (dnes nádherně obnovených). Plavat jsme uměli skoro všichni. Byla to životní nutnost.
Zvlášť při riskantním koupání pod splavem na Réně.
Naše dě� se do řeky koupat nechodí. Vlastníme bazény a před
vstupem do vody provádíme alchymis�cké pokusy s chlórem či jinými desinfekčními prostředky. To aby voda zůstala čistá a řádně nás
desinfikovala před všemi nemocemi. Bazény jsou pohodlné, dnes i
vyhřívané, abychom náhodou neprochladli. Holt, to je ta civilizace.
O to více jsme, hlavně naše potomstvo, náchylní k různým nemocem. Dě� přichází o boj s vodním proudem, nebo klidnou plavbu ve
s�nu stromů v přímém kontaktu s naší nádhernou přírodou. Ještě
naše generaci žila s řekou i vedle ní. Respektovali jsme ji a věděli,
že nám může ublížit. Naše dě� znají akvaparky i moře. Ale naučí se
poslouchat mluvě řeky? Snad ano.
Petr Sláma

/Ivančice/ Dne 19. května během Slavností chřestu proběhlo
poslední promítání filmu 35 mm
ve velkém sále kina Réna Ivančice.
Jednalo se o film pro nejmenší diváky - animovaná komedie Alvin a
Chipmunkové 3. V tomto okamžiku se promítací sál uzavřel.
Už o tři dny později byla zahájena technická úprava - změna
promítací technologie v sále i v
promítací kabině. Jedná se o zavedení digitální projekce dle standardu DCI (pro laika promítání ve
2D). Kromě DCI 2D projekční
technologie bude v kině kompletně změněn a upraven nevyhovující zvuk tzv. AUDIO Technologie
(Dolby CP), změnou - výměnou si
projde i projekční plátno.
„Realizace samotného projektu
by neměla trvat déle jak do 20.
června. Ihned po vydání certifikátu a proškolení promítačů - nasazujeme filmy, na které jste čekali

a o které si píšete,“ uvedla za kino
Dana Langová.
Zkušební provoz bude zahájen
21. června, a to českým filmem
- OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední
zápas Pepika Hnátka. Slavnostní
zahájení digitálního provozu DCI
- standart v kině Réna Ivančice
proběhne během Slavnostního
předávání cen města dne 30.
června v 17.30 hodin. Po ukončení programu bude v kině v 19.15
hodin zdarma promítnut film ve
2D - Sněhurka a lovec.
„Promítací dny v kině rozšíříme
na středa - čtvrtek - sobota - neděle. Atraktivní filmové tituly budeme promítat vícekrát. Již nyní tyto
filmy najdete na stránkách kina
www.kinorena.cz. Věříme, že digitalizace kina Réna a jeho zachování bude kulturním přínosem pro
naše město i jeho okolí. Těšíme se
vaši návštěvu- jsme tu pro vás,“
dodala Dana Langová.
/abé/

Příspěvek ČEZu rozdělen
/Ivančice/ Rada města Ivančic
na svém zasedání rozdělila celkem 400.000 korun od skupiny
ČEZ. Na další rekonstrukci obřadní síně židovského hřbitova
v Ivančicích bylo věnováno
40.000 korun. Největší část obdrželo KIC Ivančice: 40.000 Kč
na pořádání slavností chřestu,
90.000 Kč na digitalizaci kina a
částku 30.000 Kč na populární
ivančický grilfest.
Radní nezapomněli ani na
nejmenší. Akce na Dny dětí byly
zadotovány celkovou částkou
39 tisíc korun, na Den Země
pořádaný ivančickým SVČ bylo
uvolněno 14.000 korun, Zahradní
slavnost v režii Mateřské školy,

Základní školy a Dětského domova Ivančice byla podpořena
částkou 8.000 korun. Projektu
Dětského světa v centru Ivančic
byla poskytnuta podpora 90.000
Kč. Ivančický lesní klub Za humny dostal 10.000 Kč.
Byly podpořeny i koncerty
ZUŠ A. Muchy finanční částkou
10.000 korun. Po sportovce bylo
vyčleněno celkem 10.000 korun,
z toho 4.000 na Ivančickou hodinovku a cyklistický závod „Letkovský šíp“ 6.000 Kč. Stromokruh Evropy dostane 2.000 Kč.
Rada nezapomněla ani na propagační materiály města. 17.000 Kč
zaplatí za propagační materiály
a tiskoviny.
/PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC

Mlýnský náhon se vyčistí
/Ivančice/ Vyčištění mlýnského náhonu je už v dohlednu. Na základě doporučení komise pro zadávání veřejných zakázek rozhodla rada
města na svém zasedání o zadání zakázky na „Čištění mlýnského náhonu“. Akci provede firma OHL ŽS, a.s., Brno za cenu 2.397.565 Kč.
Ta v dnešní době provádí i rekonstrukci kanalizace ve městě. Rada
města současně schválila příslušnou smlouvu o dílo. Finanční částka
bude uhrazena z rozpočtu technického a investičního odboru. /PeSl/

Smlouva s Inchebou odložena

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé odložili schválení nájemní smlouvy
se společností Incheba, která vlastní moravskokrumlovský zámek. Město,
které investuje do zámku dva miliony, podepsalo memorandum o spolupráci s krajem a ministerstvem a hledá možnosti, jak do Krumlova vrátit
Epopej, chce od nájemní smlouvy zajištění svých investic. Do smlouvy
zastupitelé požadují zapracovat, aby Incheba vybrané nájemné do zámku
opět vrátila ve formě financování nutných oprav a aby město výstavní
prostory mohlo využívat nejen k stálým expozicím, ale také k pořádání koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí. Ve smlouvě je také
potřeba zohlednit skutečnost, kdy Incheba bude chtít zámek.
/mape/

Pracovní četa bude doplněna

/Ivančice/ V minulosti se podařilo městským či obecním úřadům
vytvořit v rámci veřejně prospěšných prací několik pracovních míst
na dobu určitou s podporou Úřadu práce ČR. V roce 2012 Úřad práce podobnou smlouvu s Ivančicemi neuzavře. Rada města vzala tuto
negativní informaci na vědomí a i přes tuto skutečnost se členové
rady rozhodli z důvodu zajištění úklidu města, údržby městské zeleně a pomocných prací navýšit počet zaměstnanců u stavební čety
o čtyři tabulková místa. Zaměstnanci dostanou smlouvu na dobu
určitou, a to do 30. listopadu 2012.
/PeSl/

Stížnosti na hlasitost sirén
/Oslavany/ Siréna je zařízením, které má za úkol upozornit občany
na případná nebezpečí. Její zvuk je velmi nepříjemný. O tom ví své
oslavanští občané, zejména ti, kteří bydlí v blízkosti školy. Na hlasitost
sirény si stěžovali i na veřejném zasedání oslavanského zastupitelstva.
Starosta Vít Aldorf jim odpověděl: „Siréna spadá do Integrovaného záchranného systému a je dimenzována tak, aby v případě hlášení požáru
či poplachu pokryla určitou část města.“ Současně občany upozornil,
že další siréna bude zřízena na ulici Letkovská a také v Padochově,
neboť území města musí být pokryto signálem kompletně.
/PeSl/

WHC therm., s.r.o.

INZERUJTE V ZRCADLE
ZDARMA!

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling

DŘEVO

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

603 576 656

Vážení zákazníci,
z důvodu výkopových prací a obousměrného uzavření ulice Oslavanská
v Ivančicíh v období 15. 5. až 15. 8.
2012 si vás dovolujeme informovat,
že v uvedeném období nebude možné
využívat parkoviště před prodejnou ani
volný příjezd k naší prodejně.
Pro příjezd k návštěvě prodejny si prosím
vyžádejte „kartu na povolení vjezdu“
přímo u prodejců SIKO IVANČICE,
a to bezprostředně před plánovaným
příjezdem. Více informací na tel. čísle
546 452 983, nebo 733 678 121.

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

OSLAVANY

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

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost
zabývající se lisováním a kovoobráběním náhradních
dílů pro automotive hledá vhodné kandidáty na tato
pracovní místa ve Zbýšově a Oslavanech:

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

» QA ENGINEER s NJ
» TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ s NJ
» TECHNIK PRO 3D MĚŘENÍ

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»
»
»
»
»

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

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

--------------------------------Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

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

» SEŘIZOVAČI – OPERÁTOŘI CNC
» BRIGÁDA ve výrobě
Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

Na základě živnostenského listu vystaveného
v roce 2012 Vám při objednávce jednoho
inzerátu dáme druhý stejně velký ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info
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§ Advokátní poradna 18. Slavnosti chřestu v Ivančicích se vydařily
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, asi před čtrnácti dny jsem podal trestní oznámení na
jednoho člověka, protože mě podvedl a vzal mi nějaké peníze. Teď
se však tento člověk se mnou spojil a společně jsme se dohodli. Chtěl
jsem se tedy zeptat na to, jestli je možné, abych podané trestní oznámení vzal zpět. Ptal jsem se na to několika lidí a někteří mi řekli, že je
to možné, a někdo, že ne. Tak bych se chtěl zeptat, jak to opravdu je?
Pokud podáte na někoho trestní oznámení, policie tuto věc prověří,
zdali se stalo ve věci nějaké protiprávní jednání (např. trestný čin nebo
přestupek) nebo nikoliv. Pokud tedy podáte trestní oznámení, není
možné ho vzít zpět. Trestní oznámení není stejný příklad jako např.
žaloba, kde jste žalobce a žalobu můžete vzít kdykoliv zpět. Trestním
oznámením pouze oznámíte policii, že se domníváte, že byl spáchán
trestný čin či jiné protiprávní jednání, a policie toto musí prověřit. Poté
sama policie rozhodne, zdali věc odloží (pokud nebylo spácháno protiprávní jednání), zahájí ve věci trestní stíhání nebo věc postoupí jinému
příslušnému orgánu, např. přestupkové komisi k projednání přestupku.
Trestní oznámení vzít zpět nemůžete, ale můžete je doplnit či změnit,
což je také možnost.
Existuje také jedna možnost, kdy je možné trestnímu stíhání zabránit.
Jedná se o tzv. souhlas poškozeného s trestním stíháním. Trestní stíhání
pro některé méně závažné trestné činy (mezi ně patří i podvod) lze dle §
163 trestního řádu zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat
pouze se souhlasem poškozeného. Podmínkou však je, že poškozeným
je ve vztahu k pachateli tzv. osoba blízká, která může odepřít souhlas
s trestním stíháním svého příbuzného a trestní stíhání pak musí být zastaveno. Bližší podrobnosti stanoví § 163 a § 163 a) trestního řádu.

Hašek jednal s ministryní
kultury také o Epopeji

/Kraj/ Budoucnost Lednicko-valtického areálu, Slovanského hradiště v Mikulčicích, zámku v Moravském Krumlově a Janáčkova kulturního centra byly hlavními tématy jednání hejtmana JM kraje Michala
Haška s ministryní kultury Alenou Hanákovou.
Jednání se mimo jiné týkalo přípravy výstavních prostor zámku
v Moravském Krumlově, kde kraj ve spolupráci s městem a společností Incheba chce upravit tyto prostory tak, aby zde bylo možné opět
vystavit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Současně se probírala
možnost před vrácením Slovanské epopeje zatraktivnit zámek jinou
expozicí tak, aby město Moravský Krumlov v době, kdy budou probíhat jednání o navrácení, neztratilo přitažlivost pro návštěvníky. /abé/

Ve dnech 18. - 20. května byly
v Ivančicích uspořádány 18. Slavnosti chřestu. Již v pátek odpoledne se Palackého náměstí zaplnilo
zájemci, pro které byl připraven
kulturní program, prodej čerstvého chřestu, řemeslný trh, program
pro děti, ochutnávky vín a ochutnávky chřestových jídel.
Totéž se opakovalo i v sobotu.

Mimo hlavní podium před budovou MÚ bylo ještě menší před
kostelem a zaplněna byla i plocha
nádvoří MÚ. Hlavní část, zvláště
pro gurmány, byla na ploše před
kostelem, kde ve stanech vařilo
9 restauračních a stravovacích
podniků. Byla to změna proti loňskému roku, kdy byly restaurace
včetně posezení byly umístěny za

Ve dnech 4. - 16. června 2012
se uskuteční již 3. ročník veřejné
charitativní cyklo tour „Na kole
dětem“. Jde o akci, která se svým
rozsahem zařadila mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.
Peloton cyklistů v čele s Josefem
Zimovčákem vyrazí na cyklojízdu
napříč bývalým Československem.
Přidat se může každý na kousek,
jednu etapu nebo celou trasu. Mezi
aktivními účastníky cyklojízdy nebudou chybět významné osobnosti
(např. prof. Pavel Pafko, několikanásobný mistr České republiky
v badmintonu Petr Koukal, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě
Martina Štěpánková, herec Petr
Štěpánek, sportovní komentátor
Petr Vichnar, plzeňští hokejisté a
mnoho dalších).
Během jízdy cyklisté zavítají
také do Polska, Rakouska a Ně-

mecka a navštíví skoro všechny
kraje České a Slovenské republiky a osobním příkladem, formou
osvěty a propagace předají široké
veřejnosti vzkaz „My, kdo máme
štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“
„Při cyklistické tour zastaví
v Miroslavi Jozef Zimovčák
s doprovodem ve středu 13.
června kolem 13.00 hodiny jako
součást etapy ze Svatobořic - Mistřína do Třebíče. Celá akce bude
zakončena v sobotu 16. června
v Aši. Součástí projektu jsou také
přednášky na školách. Pan Zimovčák vyprávěl žákům Základní školy v Miroslavi své zážitky
ze závodů Tour de France, Giro
d´ Italia nebo La Vuelta Espana
ve středu 4. dubna. Město Miroslav podpořilo projekt částkou
5.000 korun,“ uvedl Roman Volf,
místostarosta Miroslavi.
/abé/

„
Projekt „Na kole dětem

Nutná oprava klimatizace
přijde město na milion
/Ivančice/ Problematická klimatizace v památníku Alfonse
Muchy bude konečně opravena.
Rada města Ivančic je na základě
výběrového řízení zadala firmě
M-tech, s.r.o., z Pardubic.
Za celkovou rekonstrukci

město zaplatí finanční částku
948.702,- Kč. Současně byla
schválena i smlouva o dílo. Výběrová komise vybírala ze čtyř
nabídek. Částka bude uhrazena
z rozpočtu technického a investičního odboru.
/PeSl/

kostelem u bývalého mlýna.
O slavnosti byl velký zájem.
Odhaduje se, že přišlo asi 9000
zájemců. Celkem se prodalo více
jak 4,5 tuny chřestu, část (asi 500
kg) byla prodána restauracím ve
městě i okolí. Škoda, že přecházející mrazíky zničily velkou část
chřestu těsně před sklizní. Poslední svazek čerstvého chřestu
se prodal v neděli po obědě.
Na nádvoří MÚ představilo 8
vinařských firem a dvě vínotéky. Snad si mohly připadat jakoby odstrčeny od hlavního zájmu
lidí na náměstí. Jejich spokojenost nemůžeme odhadnout, ale
i zde šlo především o prezentaci jejich výrobků. Otevřen
byl i Památník Alfonse Muchy

a Vladimíra Menšíka, kde byla
i výstava o chřestu. K zábavě
přispělo i kino Réna zařazením
odpoledních i večerních představení a slavnosti zakončovalo
Středisko volného času.
První ohlasy jsou velice kladné,
již dnes slibuje část přespolních,
že v příštím roce přijedou znovu.
Ke zdárnému průběhu slavností
přispělo i pěkné počasí. Drobné
nedostatky, které se vyskytly
(např. výměna košů s odpadem při
největším návalu, nedostatečná kapacita pevných záchodů, když přenosné TOlky většina lidí nechce
použít, nutné je zvýšení kapacity
posezení u restaurací před kostelem), jsou známy a bude snaha je
Jiří Široký
příště odstranit.

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Dlouhá odstávka 2. výrobního bloku plánovaná na 78 dní skončila
14. května s předstihem 14,4 hodin. Následuje prověřování všech důležitých systémů, a to na několika výkonových úrovních. Plného výkonu,
to je 500 MW, dosáhne blok koncem měsíce května. Tím byla završena
modernizace celé elektrárny a její standardní výkon bude 2000 MW.
Ke druhému letošnímu zasedání OBK se sešli komisaři 23. května.
Pravidelnou informaci o provozu elektrárny přednesl Ing. Jaroslav
Vlček. Jak to vypadá s náborem perzonálu, nám prozradila Ing. Marta
Růžičková, která má v Dukovanech tuto agendu na starosti. Z jejího
referátu vyplynulo, že přirozená obměna provozního perzonálu je zajištěna a výchova nových jaderných odborníků se zdárně rozvíjí.
Komisař, starosta Dukovan pan Miroslav Křišťál, nás informoval o
svém vystoupení na veřejném projednávání závěrů zátěžových testů
8. května v Bruselu. O zátěžových testech jsem Vás již vícekrát informoval. V současné době rozpracovávají provozovatelé elektráren
opatření, která vyplynula ze zátěžových testů. Ta budou v horizontů
jednoho až dvou roků postupně realizována. To se týká i Dukovan s
tím, že žádná opatření si nevyžadují okamžitého zásahu. S ohledem
na to, že dukovanská elektrárna bude brzo žádat SÚJB o prodloužení
licence na provozování (vždy po 10 létech), budou potřebná opatření
realizována urychleně.
Důkladná informace o tom, co se v této souvislosti v Dukovanech
v zájmu dalšího posílení bezpečnosti udělá, bude přednesena na podzimním semináři OBK. 29. 5. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

IB-MET

s.r.o.

MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
8.00 - 16.00
Po-Pá
Sobota
8.00 - 11.30

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.
mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

KOVOŠROT
NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 21. 05. 2012
Kč/kg

MATERIÁL

DRUH

Železný šrot

6,00
litina, max. 40x40 cm
5,50
Fe těžké nad 4 mm
5,50
litina velkokusá, trubky
4,50
Fe šrot lehký do 4 mm - plechy
17,elektromotory (bez řemenic)
143,Cu drát nový lesklý
Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak 133,38,CU kabely izolované
92,bronz plech, kus.
83,mosaz plech, kus.
35,-/34,Al drát nový/starý
30,Al kus litý bez Fe, profily
27,Al plech bez Fe
3,Al kabely izolované
27,-/24,Pb čisté/mašle
35,nerez nemagnetická
0,50
časopisy, noviny, letáky

Měď

Bronz
Mosaz
Hliník

Olovo
Nerez
Papír

Aktuální a podrobnější ceny na našich
webových stránkách: www.ib-met.cz

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117

Provozní doba:
po - pá 8.00-12.00
13.00-17.00
sobota 8.00-12.00
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá na hřišti
u místní sokolovny dne 30. června 2012 od 20.00 do 03.00 hod.

LETNÍ NOC „POŠLI TO DÁL

„

Mezigenerační setkání kapel jihomoravské legendy OLD ARCUS
a moravskoslezské kapely z Pustějova NEVÍM, které nabídnou
hudbu pro všechny generace návštěvníků. Část zisku půjde
na podporu konkretního projektu Rádia Impuls „Pošli to dál“.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 100 Kč.
Divadlo Na mýtině, o.s. pořádá v neděli 3. 6. 2012 od 10 hodin
v areálu zámku Oslavany

POHÁDKOVÝ ZÁMEK S PRINCEZNAMI
Poslední vstup do pohádek bude ve 13 hodin. Vstupné děti 20 Kč,
dospělí 30 Kč. Máme připraven Divadelní „blešák“ jehož výtěžek
bude věnován na podporu ZŠ, MŠ a DD Ivančice. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pohádkové bytosti.
www.divadlonamytine.estranky.cz

CONCENTUS MORAVIAE

XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
čtvrtek 7. června v 19.30 hodin
Moravský Krumlov - kostel Všech svatých
ELŻBIETA GRODSKA-ŁOPUSZYŃSKA - soprán • STANISŁAW
DZIEWIOR - trubka • WACŁAW GOLONKA - varhany
sobota 16. června v 19.30 hodin
Moravský Krumlov - kostel Všech svatých
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DAVID EBEN - umělecký vedoucí
POSVÁTNÁ ZNAMENÍ - pět symbolů v liturgii
www.concentus-moraviae.cz

Tančilo přes 2500 vrabčáků
Oblíbené kapely jako Mandrage,
Horkýže Slíže nebo Rybičky 48,
moderátor Ruda z Ostravy, dva
a půl tisíce návštěvníků a pěkné
počasí. To byl třetí ročník hudebního festivalu Vrabčák. Ten
se odehrál tradičně ve Vrabčím
hájku v Moravském Krumlově v
sobotu 26. května.
„Návštěvnost festivalu nás překvapila, ukazuje se, že Vrabčák
prostě do Krumlova patří,“ uvedl
za pořadatele spokojený starosta
Moravského Krumlova Tomáš
Třetina. Dodejme, že minulý rok
navštívilo festival přibližně 1100

Ivančická BAMBIRIÁDA

HK Ivančice, Středisko volného času Ivančice, Město Ivančice,
sponzoři, rodiče, sponzoři rodiče, hráči, osm družstev, dvojnásobné
zahraniční zastoupení, 28 zápasů, 90 hráčů, 560 odehraných minut,
506 vstřelených branek….
I takto by se dal popsat pátý ročník turnaje ze série Vangl Cup věnovaný minižákům. Byl to víkend plný házené, sportovních výkonů a
především skvělého vyplnění volného času ať už z pohledu hráčů nebo
přihlížejících diváků. Jako vždy byl turnaj kvalitně obsazen družstvy
z celé ČR plus hosty z Rakouska (UHC Horn) a Slovenska (Senec).
O prvenství v turnaji až do konce tvrdě bojovalo hned několik družstev, nejlépe z těchto bojů vyšly HBC Strakonice, na druhém místě
skončila Dukla Praha a na třetím místě HK Piccard Senec. Domácí
skončili na pěkném pátém místě.
V tradičním ALL STAR TÝMU TURNAJE, který je volený trenéry,
jsme měli dva zástupce (Michal Grepl a Robin Žaloudek).
Konečné pořadí: 1. HBC Strakonice, 2. Dukla Praha, 3. HK Piccard
Senec, 4. UHC Horn, 5. HK Ivančice, 6. HK Baník Most, 7. Tatran
Bohunice, 8. Sokol Nové Bránice.
/HK Ivančice/

V minulých dnech se v 19
městech České republiky konal
14. ročník Bambiriády, což je
přehlídka volnočasových aktivit
organizací, které pracují s dětmi a
mládeží. Mottem letošního ročníku bylo „Nadšení i zkušenost“.
Aktivně se Bambiriáda připojila k Evropskému roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity. Proto se zde prezentovali
senioři z Ivančic a Rosic.
V rámci Jihomoravského kraje
proběhla Bambiriáda 25. a 26.
května v Ivančicích, v parku
Réna. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana JM kraje
Ing. Stanislav Juránek a starosta
Ivančic MUDr. Vojtěch Adam,
kteří přišli návštěvníky pozdravit.
Bambiriádu dále zahájila europoslankyně Ing. Zuzana Brzobohatá,
ředitelka SVČ Ivančice Jana Heřmanová a za krajskou radu dětí a
mládeže Pavel Zdráhal. Hlavním
pořadatelem
celorepublikové
Bambiriády byla Česká rada dětí
a mládeže, koordinátorem na jižní
Moravě bylo Středisko volného
času Ivančice.
Na
programu
ivančické

Putovní pohár starosty partnerského města Oslavan, města
Schkeuditz, doputoval a zůstane
už natrvalo atletům TJ Oslavany,
kteří vyhráli potřetí ve vzájemném utkání žactva partnerských
měst. Od minulé série, kdy pohár
vybojovali rovněž Oslavanští, se
uskutečnila čtyři utkání a pouze
jedenkrát vyhráli němečtí soupeři. Starosta města Schkeuditz nyní
bude muset darovat pohár nový a
poprvé se o něj bude soutěžit příští rok v Oslavanech.
V sobotu 19. května se uskutečnilo na stadionu TSG Schkeuditz tradiční utkání mezi mladými
atlety domácího TSG a atlety TJ
Oslavany. Soutěžilo se v kategoriích mladšího a staršího žactva
v disciplinách běhy na 60 a 800
metrů, skok daleký, hod míčkem

ková 390 cm, 3. Krobotová 365
cm, míček: 1. Krobotová 23,6 m,
2. Ondráčková 23,5 m. Smíšená štafeta: 4x50m 1. Oslavany
(Krobotová, Ondráčková, Kolda,
Krčma) 31,6.
St. žáci: 100 m: 1. Hlavinka
12,23, 2. Sova 13,24, 800 m:
1. Hlavinka 2:26,41, 3. Sova 2:
47,62, dálka: 1. Hlavinka 559
cm, 2. Sova 466 cm, koule: 1.
Hlavinka 13,44 m, 3. Sova 9,41
m St. žákyně: 100 m: 1. Skrutková 14,33, 4. Jochová 16,95,
800 m: 1. Skrutková 3:06,54, 4.
Jochová, dálka: 1. Skrutková 460
cm, 3. Jochová 384 cm, koule:
1. Skrutková 7,03 m, 2. Jochová
5,89 m, smíšená štafeta 4x100 m
1. Oslavany (Skrutková, Jochová,
Sova, Hlavinka) 55,83.
Mgr. Miloš Musil

VANGL CUP II. - minižáci

Oslavanští atleti s kupou medailí
a štafeta na 4x50m. Starší měli
místo šedesátky běh na 100 metrů
a místo míčku vrh koulí. Štafetu
měli na 4x100m. Oslavanští atleti
své hostitele nešetřili a zvítězili
jak v utkání mladších chlapců, tak
dívek a stejně si vedli i v kategorii starších. Celkově vyhráli mladí
atleti TJ Oslavany 122:70 bodům.
Všichni si zaslouží pochvalu za
dobré výkony a příkladnou reprezentaci města Oslavany.
Výsledky: Ml. žáci - 60 m.: 1.
Krčma 9,40, 3. Kolda 9,67, 800
m: 1. Krčma 2:39,23, 4. Kolda 2:
58,10, dálka: 1. Krčma 412 cm,
4. Neugebauer 390 cm, míček: 2.
Krčma 34,0 m, 3. Kolda 33,6 m
Ml. žákyně: 60 m: 1. Ondráčková
9,88, 2. Krobotová 9,92, 800 m:
1. Ondráčková 3:13,59, 2. Krobotová 3:15,76, dálka: 1. Ondráč-

návštěvníků. Organizátoři už
nyní plánují další ročník.
„Letošní ročník je pro nás
závazek, budeme pokračovat v
podobném duchu. Festival bude
postaven na kvalitních kapelách,
chceme ale také zlepšit zázemí
pro návštěvníky a třeba se i zamyslet nad tím, jak rozšířit nabídku pro rodiny s malými dětmi.
Těch totiž přišlo na Vrabčák poměrně hodně,“ zamýšlí se Bořivoj
Švéda z moravskokrumlovského
kulturního střediska.
Čtvrtý ročník festivalu Vrabčák
plánují pořadatelé opět v květnu.

Bambiriády, kterou navštívilo
2304 účastníků, se podílelo 42
organizací, uskutečnilo se 51
pódiových vystoupení s 968
účastníky, svou činnost organizace představily na 34 prezentačních stáncích. Součástí akce
byly 3 sportovní turnaje, po
celou dobu trvání bylo otevřeno
ICM a R-klub mládeže Ivančice.
Návštěvníkům byly představeny
projekty ČRDM „Kam chodit“,
„Kecejme do toho“, „72 hodin
- RUKU NA TO!“, dále projekty
„Informační a propagační turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“, „Finanční gramotnost“ a
mládežnické karty EURO 26.
Více podrobností o zapojených organizacích, jednotlivých
vystoupeních i fotogalerii akce
naleznete na webových stránkách
bambiriada.cz/ivancice nebo na
www.svcivancice.cz.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na programu i zdárném
průběhu Bambiriády v Ivančicích, a těšíme se na setkání
v příštím roce. Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice

01.06.2012
Základní umělecká škola v Moravském Krumlově vyhlašuje

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

do hudebního, výtvarného a tanečního oboru na školní rok 2012/13
Kontakt: 515 322 283, e- mail:zusmkrumlov@sis.znojmo.cz
Do uvedených oborů přijímáme děti od 5 let.
Podrobnější informace:www.zusmkrumlov.cz
HUDEBNÍ OBOR:
do konce června 2012 - každý den od 13.00 do 16.00 hod.,
ředitelna školy nebo uč. č. 14 - přízemí
VÝTVARNÝ OBOR:
do konce června 2012 - ve dnech PO, ST, ČT a PÁ
od 13.00 do 16.00 hod., učebna výtvarného oboru č. 17 - přízemí
TANEČNÍ OBOR:
do konce června 2012 ve dnech ÚT a ČT, od 14.00 do 16.00 hod.
- taneční sál školy, v jiných dnech ředitelna školy.
Vážení přátelé přírody, zveme vás na slavnostní otevření

LESONICKÉ ŠKOLNÍ NAUČNÉ STEZKY,
která vznikla jako projekt Základní školy Lesonice ve spolupráci
s Obcí Lesonice. Slavnostní otevření proběhne v sobotu 9. června
2012 v 10.00 hodin před budovou školy v Lesonicích.
Poté společně projdeme Lesonickou školní naučnou stezku, jejíž
délka je 3,6 km. Na šesti tematických zastaveních se dozvíte spoustu
zajímavých informací. Na závěr bude připraveno občerstvení. Všichni
jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast. ZŠ Lesonice.

Hudební víkend v Miroslavi
Od pátku 8. června do neděle 10. června bude amfiteátr letního kina
v Miroslavi patřit muzice všech žánrů. Páteční večer je vyčleněn pro
FOCOBFEST. Zahrají kapely: EARLY TIMES (bluegraass Brno),
KRISTÝNA (písničkářka Miroslav), WORAZ (bluegrass Oslavany),
ÚLETY (folk Velké Bílovice) a trampská kapela ŠERO (Tavíkovice).
Začátek je v 19.00 hodin. Od sobotního podvečera (18.00 hodin) do
časných nedělních hodin zaduní rock, protože se koná již 14. ročník
ROCKFESTU. Zahrají: NO PROBLEM, THE GROUP, NÁŘEZ, MIX
EYES (všichni Miroslav), MANIAC FLOOR (rock´roll aleternative
Znojmo), BONE-BROKE (punk-rock Praha), PAR KINK (alternativní
rock Brno) a HABAKUK (rock Znojmo). Obě akce pořádají DDM Miroslav, MKIC, Motoklub Draci Brno, OS Marek a město Miroslav.
V neděli 10. června začíná ve 14.00 hodin již 8. ročník přehlídky
dechových souborů MIROSLAVSKÝ KLÍČ. V programu se představí
dechovky: POLANKA, HORANKA, VENKOVANKA a přehlídka
bude zakončena vystoupením známé kapely ŠOHAJKA z Dolních
Bojanovic. Programem provede moderátor Pavel Jech. Všechny vstupenky budou slosovány. Pro výherce jsou připraveny hudební CD,
dárková balení vín a hlavní cena – uzené sele, kterou tradičně věnuje
AGRODRUŽSTVO Miroslav. V případě nepříznivého počasí se slavnost uskuteční v kulturním domě. Akce pořádají město Miroslav, ZUŠ
Miroslav a MKIC za významné podpory Skupiny ČEZ.
/abé/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM 04. 06. - 17. 06. 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
• 2.6. - MUZEJNÍ SOBOTA - vlastivědná vycházka z MK do Rybníků, spojená s komentovanou prohlídkou interiéru kaple sv. Markéty s restaurátorem P.
Kobylkou. Podrobné informace na plakátech. Sraz účastníků ve 14.30 hod. MK
(u muzea) a 16.15 hod. (Rybníky, u kaple). Pořádá muzeum MK.
• 4.6. v 17.00 hod. - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 7.6. v 19.30 hod. - XVII. MHF 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
- KONCERT: vystoupí: E. Grodzka-Lopuszyńska (soprán), S. Dziewior (trubka), W. Golonka (varhany). Kostel Všech svatých v Moravském Krumlově.
Předprodej: IC 515 321 064. Vstupné: 100 Kč/200 Kč.
• 8.6. od 9.00 do 17.00 hod. - „ŽIJEME LONDÝNEM“ - Doubeldecker.
Vzdělávací program na nám. TGM v Moravském Krumlově.
• 8.6. v 19.00 hod. - „PANOPTIKUM OBUTÝ PES“. Divadelní představení
DS EĎAS Kinosál MK. Pořádá DS EĎAS.
• 9.6. - ZÁJEZD - KOMEDIE „DEKAMERON“. Otáčivé hlediště Č. Krumlov.
• 11.6. v 17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JANA ZELENÉHO.
Galerie Knížecí dům MK. Výstava potrvá do 8. 7. 2012. Otevřeno: po - pá: 9.00
- 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin, neděle: 14.00 - 16.00 hodin.
• 11.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO ODD. ZUŠ. Zámek.

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
• UZAVŘENÍ KNIHOVNY Z DŮVODU REVIZE. Oznamujeme čtenářům
a návštěvníkům knihovny, že Městská knihovna Moravský Krumlov je od 21.
května do 8. června uzavřena. Probíhá plánovaná revize fondu knihovny.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 3.6. v 15.00 hod. - DEN DĚTÍ U RYBNÍKA VEDROVIC.
• 16.6. v 18.00 hod. - NOC V MUZEU V MICV. Čtení o historických událostech a hraní her s přespáním pro děti a dospělé.
• 23.6. v 17.00 hod. - DISKOTÉKA PRO DĚTI A VEČER I PRO DOSPĚLÉ.
• 29.6. - ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 9.-20.6. - MÍSTO, KDE ŽIJU. Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy
Ivančice. Vernisáž 8. 6. v 17.00 hodin, Galerie a sklepení Památníku A. Muchy.
• 15.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE: HANA BLAŽÍKOVÁ - GOTICKÁ HARFA A ZPĚV. Kostel
sv. Petra a Pavla Řeznovice. Vstupné: 200, 150, 100 Kč.
• 16.6. - DIVADELNÍ PODVEČER: • v 16.00 hod. - ROZUM A ŠTĚSTÍ
- pohádka pro děti i rodiče podle Jana Wericha z knihy Fimfárum. Vstupné:
40 Kč. • v 19.00 hod. - HYMNA - komedie podle hry Ladislava Smoljaka.
Vstupné: 60 Kč. Účinkuje Divadelní spolek Žďár nad Sázavou. Nádvoří radnice.
• 17.11. - POPELKA, KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ. Zájezd Brno
- hala Rondo. Odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstupenka a doprava): 710 Kč. Bližší info v KIC Ivančice.

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
• 4.-6.6. - ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ MIROSLAV v KD.
• 6.6. - OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY na radnici.
• 8.6. od 20.00 hod. - FOCOBFEST v letním kině. Vystoupí skupiny: EARLY
TIMES, ÚLETY, ŠERO a Krystýna Klejdusová. Pořádají: Dům dětí a mládeže
Miroslav, OS MAREK, MKIC a město MIROSLAV.
• 9.6. v 18.00 hod. - ROCKFEST v Letním kině Miroslav. Na festivalu vystoupí například tyto miroslavské kapely: NO PROBLEM, THE GROUP, NÁŘEZ, MIX EYES, BONEBROKE (rock-punk) z Prahy, PAR KINK (alternativní rock) a HABAKUK ze Znojma. Pořádají: DDM Miroslav, MKIC, Motoklub
Draci Brno, OS Marek a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 10.6. v 9.00 hod. - BOŽÍ TĚLO. Slavnostní mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši půjde procesí kolem polních oltářů do kostela.
• 10.6. ve 14.00 hod. - INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN na hřišti FC Miroslav.
Soutěže, skákací hrad, možnost jízdy na motorkách a čtyřkolce.
• 10.6. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KLÍČ - 8. ročník (přehlídka dechových hudeb) v letním kině. Začátek je ve 14.00 hodin, přehlídku bude uvádět
Pavel Jech. Představí se tyto dechové hudby: POLANKA, HORANKA, VENKOVANKA a slavnost bude zakončena vystoupením známé kapely ŠOHAJKA.
V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v kulturním domě. Pořádají
ZUŠ, MKIC a Město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 13.6. - NA KOLE DĚTEM - VEŘEJNÁ CHARITATIVNÍ CYKLOTOUR.
Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí s Josefem Zimovčákem, profesorem Pavlem Pafkem a profesorem Janem Pirkem.
Předpokládaný začátek ve 13 hodin na náměstí Svobody v Miroslavi.
• 16.6. od 16.00 hod. - ZUMBA PÁRTY na hřišti národní házené u katol. kostela.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 8.6. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Relax v Padochově. Pořádá
Restaurace Dělnický dům.
• 9.6. - NECKYÁDA. Ve 14.00 hod. - start plavidel na konci ulice v Oslavě. Taneční vystoupení, ZUMBA junior, soutěže pro děti, skákací trampolína, skákací
hrad, ve 18.00 hod. vyhlášení výsledků. Soutěž o nejvtipnější plavidlo, soutěž o
sud piva - hodnotné výhry - digitální fotoaparát, mobilní telefon, trička… Večerní
zábava se skupinou bezKOFEINu. Registrace v kanceláři KIS: 546 423 283,
604 108 641 nebo na email kis.oslavany@post.cz. Přihláška musí obsahovat název
plavidla, jméno a věk jednoho z posádky, počet členů posádky. Případná registrace
na místě je možná. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Oslavany a KIS Oslavany.
• 17.6. v 15.00 hod. - DEN HUDBY. Koncerty v zámecké kapli. Pořádá ZUŠ.
• 21.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

30 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MORAVSKÝ KRUMLOV, IVANČICKÁ
Pátek 8. června 2012: Školní akademie pro rodiče a veřejnost
(začátek v 15.30 hodin, atrium školy, občerstvení zajištěno)
Sobota 9. června 2012: Slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí
otevření ZŠ (začátek v 10.00 hodin, atrium školy) • Projev ředitele
školy • Projevy zástupců z řad hostů • Ukázky ze Školní akademie
2012 • Prohlídka školy • Setkání bývalých i současných pracovníků
školy a hostů na slavnostní recepci

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.6. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Letní díl legrácek s podtitulem Hurá léto a hurá prázdniny. Pořádá městská knihovna.
• 5.6. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - TOSKÁNSKO.
Promítání ze zajímavých míst planety Země, se zážitky ze slunného Toskánska
se podělí Veronika Špačková a Honza Veškrna. V městské knihovně.
• 9.6. ve 14.30 hod. - DEN DĚTÍ: NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Slavnostní
průvod vyjde ze zámeckého nádvoří. Na děti čeká bohatý program v zámeckém
parku. Od 17.00 hod. v sále ZKC Domečkyáda - přehlídka činnosti SVČ (vystoupení, divadelní představení, výstava, promítání). Součástí programu bude
country vystoupení v podání členek Klubu seniorů. Pořádá SVČ Rosice.
• 10.6. od 14.00 hod. - TÁTA DNESKA FRČÍ. Hry, soutěže a zábava nejen pro
tatínky a jejich děti. V areálu koupaliště a kuželny. Pořádá MC Kašpárkov.
• 14.6. od 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výroba přívěšku a náušnic z hmoty
FIMO. Cena dílny včetně materiálu 100 Kč. Určeno i pro úplné začátečníky.
V herně MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov.
• 16.-17.6. - SVATOBOR. Raně středověký festival představující dobový život
a válečnictví dávných Vikingů, Slovanů a Varjagů. Těšit se můžete na: souboje,
turnaje, boje v liniích, dobový tábor, živou hudbu, historická řemesla, přednášky
a soutěže. Kolbiště pod zámeckým parkem v sobotu i v neděli od 11.00 hodin.
Vstupné: sobota dospělí 120 Kč, děti 60 Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma. Neděle
vstupné dobrovolné. Pořádá skupina Sigurd a Správa zámku Rosice.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• do 10.6. - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ KRAJINY DOLNÍ KOUNICE A JIŽNÍ MORAVA. Akvarely, oleje a pastely - IVO MAN. Výstava se koná
v prostorách synanogy a je přístupná vždy v so a ne od 10.00 do 17.00 hod.
• 15.-30.6. - VÝSTAVA - AKVARELY PAVLA PROVAZNÍKA. Akvarely
zobrazují nejrůznější místa a krajiny, v nichž našel svou inspiraci. Výstava bude
zahájena v pátek 15. června v 18,00 hodin v chrámu svaté Barbory a uvede ji několika písněmi z Valašska amatérské vokální trio PODOMNĚ. Výstava potrvá
také ještě v sobotu a neděli vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup je volný. Pořádá
Pravoslavná církevní obec v D. Kounicích při chrámu svaté Barbory.
• 16.6. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ POUŤOVOU ZÁBAVU SE SKUPINOU
DOLŇÁCI. Před budovou hasičské zbrojnice. Pořádá SDH Dolní Kounice.
• 17.6. - POUŤ SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Ranní mše je v
kostele v 7.45 hod. Hlavní bohoslužba v poutní kapli sv. Antonína se zpěvem
chrámového sboru začíná v 10.00 hod. Službu slova má trvalý jáhen Mgr. Ing.
Miroslav Bareš z farnosti Zbraslav u Brna, konající službu i v Rosicích.
• do 16.9. - SOUTĚŽ: 1. kategorie - FOTOGRAFIE HISTORICKÉ PAMÁTKY V DOLNÍCH KOUNICÍCH. 2. kategorie - NAMALOVANÝ OBRÁZEK
PAMÁTKY (technika dle výběru autora). Své fotografie a obrázky zasílejte na
adresu: tic@dolnikounice.cz, nebo poštou: Město Dolní Kounice, Masarykovo
nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice. Ceny pro výherce: 1. cena - digitální fotoaparát; 2. cena - flash disk; 3. cena - album na fotografie.

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
• 13.6. v 17.00 hod. - DRÁTKOVÁNÍ. Jak pomocí drátku ozdobit kamínek,
láhev, květináč. To Vám poradíme v SVČ Ivančice. S sebou láhev nebo
květináč. Ivančice, Komenského náměstí 7. Poplatek: 50 Kč dospělí + materiál,
30 Kč dítě + materiál. Nutno se přihlásit předem do 8. 6. 2012.
• 16.-17.6. - VANGL CUP - MINIŽAČKY. Tradiční turnaj v házené.
Ivančice, Sportovní hala, Rybářská ulice.
• 16.6. od 8.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Rybník Řeznovice.
Soutěže v chytání ryb: O největší úlovek a O největší počet ryb (délky
ryb se sčítají). Airsoftová střelnice a občerstvení zajištěno. Jedna chycená
mírová ryba bude ponechána rybáři.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 8.6. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Cizinkou ve vlastní zemi - Erika
Bulak. Ochutnávka ukrajinských specialit, příběh Ukrajinky žijící v Čechách,
povídání na téma „být cizincem“, písně jiných kultur. Vstup zdarma.
• pondělí od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Posilování, protahování pro mladší i starší ženy. Vede Klára Marvánová, tel.: 775 109 228.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Vhodné pro
dospělé, kteří se domluví anglicky, 40 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš.
• úterý od 16.00 do 17.00 hod. - RYTMICKÝ TANEC PRO DĚTI pro děti
od 8 do 12 let. Vede Klára Marvánová.
• středa od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Hry, tvoření, sport,
pokec, výlety. Poznávání hodnot, sebe sama a druhých, Vedou Tomáš (tel.:
777 955 548) a Klára Marvánovi.
• čtvrtek od 15.30 do18.00 hod. - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Pro maminky nejen na mateřské dovolené a jejich děti. Poplatek 20 Kč/rodina
za setkání. Vede Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 8
do 13 let, vede Zdeněk Chotaš.
• neděle od 10.00 do 12.00 - BOHOSLUŽBY. Pro všechny věkové kategorie.
Vede Zdeněk Chotaš nebo Tomáš Marván.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 17.6. od 14.00 do 17.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutěže. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 10 Kč.
• 22.-24.06. - OPENGAME - turnaj ve florbalu. Turnaje se zúčastní naši
nejlepší florbalisté. Více na stránkách www.opengame.cz
• TÁBORY: • 14.07.-27.07. - LETNÍ TÁBOR POZĎATÍN „SOUBOJ
TITÁNŮ“. Táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek. • 29.07.-04.08.
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR POD PERNŠTEJNEM. Rekreační středisko Prudká
se nachází na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zámky Rájec a Lysice. • 9.7. -13.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I . • 20.8. - 24.8.
PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II.

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
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN:
• 2.-4.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝLETNÍCI. Každý den se vydáme
na výlet, čeká nás cesta kolem Krumlova, výprava za koňmi a zábavný park
v Brně. Možno přihlásit se na celou dobu nebo na jfednotlivé dny.
• 9.-13.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVATELÉ. Vydej se s námi na
dobrodružnou cestu kontinenty, zažijeme spoustu dobrodružství, budeme vařit
cizokrajná jídla a mnoho dalšího. Přihlášky a info v DDM nebo na www.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 16.6. - PERLY SASKÉHO ŠVÝCARSKA. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Vystoupíme na vyhlídkový skalní pískovcový útvar Lilienstein, ze
3⁄4 obtékaný řekou Labe, pěšky přejdeme (asi 6 km) k hradu Neurathen a skalnímu mostu Bastei, prohlídka pevnosti Königstein - pouze při dopravě autobusem. Doprava vlakem: Odjezd: 4:47 (nádraží ČD), návrat 23:40, Cena: 370/20
Kč dospělí / děti <15. Doprava autobusem: Odjezd: 4:00 (Krumlov), návrat
24:00, Cena: 650/630 Kč (<15, 60>). Ostatní: hrad Neurathen 2 €, přívoz přes
Labe 2 €, pevnost Königstein 8 €. Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064.
Další info: tel. 721 763 489 (Pavel Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz.
Pro zájezd je nutné si individuálně sjednat cestovní pojištění!

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 2.6. - ZE ŠTEPÁNOVIC NA ROZHLEDNU KRIVOŠ A BABYLON.
Chůze asi 15 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. a z Brna v 8.53 hod.
Jízdenky kupovat do Štepánovic tam a zpět. Povede Hana Pokorná.
• 9.6. - TRENKOVA ROKLE - TIŠNOVSKO. Odjezd vlakem z Ivančic
v 7.16 hod., z Brna v 8.00 hod. do Rožné. Příjezd ve 9.22 hod. Zpět z Dolních
Louček vlakem v 15.24 hod. nebo 17.24 hod. Delší trasa do 20 km. Kratší trasa
cca 10 km po žluté a modré TZ z Rožné přes Habří, Věžnou do Nedvědic, odtud
vlakem do Ivančic. Odjezdy vlaku sdělí vedoucí akce Milan Blaha.
• 23.6. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNÁNICKÝM SKLÍPKŮM. Trasa vede
nenáročným terénem v části NP Podyjí s ochutnávkou vína, 8 - 9 km. Odjezd autobusem v 5.38 hod. do Znojma. Vede Antonín Moravec. Pořádá KČT Znojmo.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 5.6. od 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA. Tentokrát si vytvoříte ozdobu na
kotník a jednoduchý náramek na paměťovém drátku, který zvládnou i vaše děti.
Přijďte si udělat radost a vykvést do krásy. Poplatek: 120 Kč (v ceně je lektorné,
materiál a zapůjčení kleští). Dílnou pravází Jana Šaurová, maminka s více než
4letou praxí s korálkováním a tvořením. Hlaste se prosím předem.
• 21.6. od 16.00 hod. - LÉČIVÉ SVÍCE A JEJICH POUŽITÍ. Seminář o tom,
co jsou to ušní a tělové svíce, jak a k čemu se používají. Prakticky si každý vyzkouší, jak se svíčkami zacházet, a jako bonus navíc se dozví, jakými metodami zvýšit
jejich léčebný účinek. Ušní a tělová svíce je medicínská pomůcka, která po přiložení na tělo vytvořením podtlaku vytáhne negativní energii a uvolní blokádu v daném
místě. Poplatek: dle počtu zájemců 150 až 200 Kč, v ceně jedna svíčka (v hodnotě
35 Kč). Lektorka: Hana Uřídilová, absolventka 11stupňového semináře „Poznej
svůj cíl” Zdeňky Jordánové, www.oktavazdraví.cz. Hlaste se, prosím, předem.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• HERNA - PONDĚLÍ 9.30 - 12.00 hod., ÚTERÝ 9.30 - 12.00 hod., STŘEDA
9.30 - 12.00 hod., ČTVRTEK 9.00 - 12.00 hod., PÁTEK 9.00 - 12.00 hod. a
úřední hodiny koordinátorky.
• úterky od 15.15 do 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU. Pro děti od 3 let
bez rodičů. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche, poplatek: 25 Kč členové/ 30 Kč ostatní.
• úterky od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA (POKROČILÍ) PRO
PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, max. 8 dětí. Vede: Mgr.
Jitka Pydychová-Urbanová, poplatek: 450 Kč členové / 600 Kč ostatní /10 lekcí.
• čtvrtky od 10.30 do 11.30 hod. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ INSPIROVANÉ
MONTESSORI PEDAGOGIKOU. V rámci hodiny je pro děti připraven
i domácí Montessori koutek. Pro děti od cca 1,5 roku. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche, poplatek: 45 Kč / členové, 50 Kč / ostatní vč. materiálu.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• pondělky od 17.30 do 18.30 hod. a čtvrtky od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková (informace o volných místech
na tel. č.: 603 576 988). Poplatek 200 Kč /členové, 250 Kč /ostatní / 5 lekcí.
• pondělky od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá
(informace o volných místech na tel. č.: 776 / 818 101). Poplatek: 50 Kč / hod.
• úterky od 9.45 do 10.45 hod. - pokročilí; od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou vítány, zatímco Vy se učíte, hrají si ve Vaší přítomnosti v herně. Vede: Veronika Rybníčková
(informace na tel. č.: 732 243 731). Poplatek: 60 Kč / hod.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
Všem našim hudebním přátelům: Po dlouhé a pečlivé úvaze jsme se rozhodli,
že letošní ročník DJEMBE MARATHONU pořádat nebudeme. K tomuto
rozhodnutí nás vede několik faktorů, ale především nedostatečné finanční krytí
festivalu. I přes významnou finanční podporu města Moravský Krumlov se nám
nepodařilo uspět s dalšími žádostmi v grantových výzvách. Filozofie a zaměření
našeho festivalu má nejen specifický okruh návštěvníků, ale také sponzorů a
partnerů. V našich možnostech není plně financovat třídenní festival i přes
plánované navýšení cen vstupenek. Abychom nemuseli polevovat z našich cílů
a představ, které samozřejmě něco stojí, a abychom se nedostali do výrazných
„červených čísel”, rušíme s konečnou platností letošní festival.
Doufáme, že se nám pro rok 2013 podaří zajistit dostatek finančních prostředků
a že se opět setkáme na letním žánrovém festivalu DJEMBE MARATHON, ať
už v Moravském Krumlově, či někde jinde.

Tělovýchovná jednota Jamolice ve spolupráci s Obcí Jamolice pořádá

XIV. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE AMATÉRSKÝCH DRUŽSTEV
O POHÁR STAROSTKY OBCE
23. - 24. června 2012
Areál Letního tábora Pod Templštýnem v údolí řeky Jihlavy.
Zahájení turnaje: sobota 23. června v 9.00 hodin.
Po celou dobu turnaje je zajištěno bohaté občerstvení
V sobotu večer v areálu diskotéka. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ivančický lesní klub „Za humny“ pořádá do 10. června 2012

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Papír prosíme noste do kontejneru přistaveného na parkoviště pod
ivančickým městským hřbitovem. Každým kilogramem starého papíru přispějete 2 Kč na naši lesní školku:)! Sbíráme: noviny, časopisy,
letáky, obaly a krabičky od potravin a drogerie, kancelářský papír,
papír ze skartovaček, lepenku, knihy (bez plátěných obalů)...
Papír se netřídí, vše se dává do jednoho kontejneru.
Papír nesmí být znečištěný ani mokrý. Děkujeme.
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Neolitické vedrovické sbírky
na výstavě ve Vedrovicicích
Pro letošní rok připravilo vedrovické muzeum průřezovou výstavku lokálních archeologických nálezů, které vlastní ve svých sbírkách Městské
muzeum v Moravském Krumlově. Koncepce vychází z úzkého zaměření
expozice na neolitické osídlení Vedrovic a jeho důležitosti pro evropskou
archeologii. Výběr předmětů z krumlovského muzea do této expozice
se proto udál na základě vyloučení keramického materiálu, jehož kopie
ve všech typologických tvarech a formách mohou návštěvníci shlédnout
v místních expozicích. Za tímto účelem byly vybrány materiálově a funkčně
rozličné předměty, tzn. broušená a vrtaná industrie různých velikostí a typů
(sekery, kopytovité klíny, sekeromlaty), kostěné nástroje (jehly, šídla a další), předměty vážící se ke tkalcovství (závaží ke tkalcovskému stavu a keramické přesleny), štípaná kamenná industrie (úštěpy a úštěpová jádra) a jen
několik kusů keramiky. Většina vystavených předmětů pochází z původní
soukromé sbírky Josefa Kaufmana, který je jako kustod krumlovského
muzea předal této instituci. J. Kaufman se věnoval archeologii amatérsky,
zato však soustavně pravděpodobně od 20. let 20. století do své smrti v roce
1978 a vytvořil tak největší a velmi hodnotově vypovídající sbírku archeologických nálezů z regionu Moravskokrumlovska. Předmět jeho zájmu nebyl
zaměřen na určité dějinné období ani materiálově, ale územím bývalého
krumlovsko-hrotovického politického okresu.
Přestože v jeho éře nebylo ještě běžné, aby byly nálezy zaměřovány
pomocí GPS a odborně stratifikovány, zanechal pan J. Kaufman mnohdy
barvité popisy situací. Nacházíme zde jednak lokality bez bližšího určení
(Vedrovice, Zábrdovice), tak např. nálezy poblíž vedrovického kostela,
u Stavení v polesí, často se vyskytuje umístění poblíž „větrníku v Zábrdovicích“ či u známé Winklerovy cihelny. Častým dárcem byla zřejmě rodina
p. Novosáda, který na svém pozemku v serpentině hlavní komunikace
nacházel často archeologický materiál.
Z dalších sbírek vážících se k Vedrovicím připravíme ve spolupráci s Muzeem a informačním centrem ve Vedrovicích i v následujících letech další
průřezové přehledy z dalších pravěkých období. Můžete se tak těšit např. na
vykopávky z doby bronzové, pocházející z Vedrovic, Zábrdovic či jiných
Vám jistě známých lokalit a dále z lokality Leskoun. Věřím, že podobná
spolupráce proběhne i v blízkých Vémyslicích ve spolupráci s Historickým
sdružením HISTORICA na podzim 2012.
PREZENTOVANÉ LOKALITY A PŮVOD SBÍREK:
Kolem poloviny 6. tisíciletí př. n. l. dochází na našem území k převratným ekonomickým, kulturním a sociálním a jiným změnám, souborně
nazývanými tzv. „neolitickou revolucí“. Na rozdíl od dřívějších období jsou
zakládána stálá sídliště, jsou pěstovány zemědělské plodiny, je zahájena
domestikace dobytka, vyráběna první keramika, broušené a vrtané nástroje.
Na katastru obce Vedrovice se nachází jedna z nejvýznamnějších lokalit kultury s lineární keramikou, prokopávaná pracovníky Moravského zemského
muzea v Brně, a již dříve zde byly prováděny „záchranné výkopy“ Josefem
Kaufmanem, které jsou dnes uloženy v Městském muzeu v M. Krumlově.
Pod inventárními čísly 163, 166 a 191 se ukrývají sekeromlaty. U inv.
č. 163 se jedná o sekeromlat šedé barvy obdélníkové varianty s kónickým
provrtem menšího průměru ze Zábrdovic z pozemku dárce J. Novosáda u
serpentiny silnice. Jedná se možná o kulturu s moravskou malovanou keramikou. Inv. č. 166 je polotovar sekeromlatu hnědé barvy z ojedinělého
nálezu u kostela ve Vedrovicích. Jde o trojúhelníkovou variantu, původně
snad artefakt představoval větší sekeromlat, který se v provrtu přelomil a
jehož lomová plocha byla zcela zbroušena. Jedná se snad také o kulturu s
moravskou malovanou keramikou. Inv. č. 191 prezentuje kopytovitý klín
z polesí u Stavení na katastru Vedrovic. Jde snad o kulturu s moravskou
malovanou keramikou. Tento polotovar kopytovitého klínu byl tvarován
hrubým odbíjením na obou bocích a následně přebrušován. Předmět s neobvyklými rozměry je patrně z opuky.
Dále jsou předmětem výstavy kostěné předměty ze sídlišť v Zábrdovicích
(inv. č. 256 - 257, 263 - 265, 267). Jedná se o kostěnou jehlici, hladítko,
vrták, hladičky a šídlo. Pod inv. č. 268 - 270 se ukrývají kulovitá závaží ke
tkalcovskému stavu, pocházející z blíže neurčené lokality ve Vedrovicích.
U inv. č. 1171 - 1172 se jedná o částečně opracované kvarcitové úštěpy z blízkosti větrníku v Zábrdovicích. Pocházejí ze sběru z roku 1960 z pozemku
p. Šedrly, kde se našel polykulturní materiál od pravěku až po středověk.
Další soubor předmětů pod inv. č. 2650, 2657, 2659, 2662 a 2673 pocházejí ze Zábrdovic z Winklerovy cihelny a byly nalezeny Kaufmanem v roce
1938. Pozdější Kaufmanův záznam popisuje okolnosti nálezu: „V bývalé
cihelně Winklerově po stržení břehu objevila se jáma kotlovitého tvaru
vyplněna velkým množstvím fragmentárního archeologického materiálu
keramiky volutové, páskové, malované, z nástrojů kopytovité klíny, ústěpy
kvarcitu a brousek z pískovce, hodně obroušený. Typický střepový materiál,
pokud jsem nějaký našel, jsem sesbíral a uložil ve své sbírce.“ Jedná se
o kvarcitové úštěpy, škrabadlo a kopytovité klíny.
Následující inv. č. 2824 - 2827, 2832 - 2833 a 2836 pocházejí z nálezu
v Zábrdovicích z blízkosti větrníku. První dvě čísla označují typické trojúhelníkovité sekery kultury s moravskou malovanou keramikou, dále jde o
přeslen a nástroje z kostí a parohů. Kaufman opět popisuje okolnosti nálezu:
„V roce 1932 podnikl jsem systematickou vykopávku neolitické jámy za
větrníkem. Jámy [byly] dřívějšími výkopy rozrušeny, že nedalo se jejich obrys zjistit. Jen jediná dost zachovalá jen částečně nakopnutá jáma odpadová
byla kotlovitého tvaru do spraše zahloubená. Je to velmi význačné naleziště
kultury pomalované, neboť většina fragmentárního materiálu má silné
stopy nanesených žlutých a červených barev. Vedle rytých a slabostěnných
fragmentů je to mnoho střepů silnostěnných, pomalovaných. Také typická
malá sekera (2 kusy) a kostěné šídlo a jehlice byly nalezeny, osteologickým
materiálem byly rozdrcené kosti a provrtaná část parohu.“ Inv. č. 2978, 2980
- 2982, 3009 - 3017 a 3020 prezentují kamennou štípanou industrii, nalezenou společně s další kamennými broušenými nástroji a keramikou na pozemku p. Novosáda v Zábrdovicích u serpentiny mezi hostincem a úvozem
silnice. Mezi úštěpy nacházíme rohovcová a kvarcitová jádra a nože.
Poslední nálezy pod inv. č. 3566 - 3567, 3579 - 3580 pocházejí z Winklerovy cihelny a byly nalezeny v rozrušené neolitické jámě po stržení břehu
hlíny cihláři. K nálezu patří i prezentované nefritové sekery a štípaná industrie. „Z břehu se rýsovaly fragmenty nádob s ozdobou páskou a nehtovitým
vrypem, placaté závažisko jako velmi vzácný nález, 2 nefritové sekerky a
úlomek větší, pomalované sošky nějaké bohyně, torzo s pomalovanými
prsy. Fragment antropomorfní páskové nádoby s výčnělkem v podobě lidské nožky byl další zajímavý nález,“ píše Kaufman.
Poslední soubor předmětů pod inv. č. 3498 - 3500 představuje příklad
volutové keramiky, nalezené na poli p. Novosáda mezi zábrdovickou serpentinou a úvozem k hostinci. J. Kaufman zde vykopal několik narušených
odpadových a sídelních neolitických jam ve sprašovém podloží. Z nálezů
prezentujeme pohárek s prsovitými výčnělky s páskem s notovým ukončením, kulovitou nádobu rovněž s notovou výzdobou a drobnou misku s výzdobou čárkovou.
Mgr. Hana Prymusová,
odborná muzejní pracovnice, historička. Městské muzeum M. Krumlov
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Likvidace řádu templářů
Už je tomu 700 let! Druhého
května 1312 papež Kliment V.
papežskou bulou „vox in exeiso“
zrušil řád templářů. Zničení templářského řádu byla událost, která
zasáhla celou tehdejší Evropu.
Všemu předcházela akce v
pátek 13. října 1307. V ten den
otvírali francouzští velitelé dopisy, ve kterých byl jasný povel:
„Zatkněte každého templáře, na
kterého narazíte.“ Údajně bylo
zatčeno kolem 15 tisíc templářů.
V následujících letech byly
stovky templářů umučeny nebo
popraveny. Čtenáři ať si vzpomenou na rčení „pátek třináctého
nešťastný je den“. V podvědomí
si každý na uvedené rčení vzpomene, když v kalendáři tento
den uvidí. Většina lidí ale neví,
proč je tento den nešťastný a
u některých států dokonce zastrašující. Vysvětlení je několik,
ale nejpravdivější souvisí právě
s pátkem 13. října roku 1307.
Ale pojďme raději k tomu, co
tomuto dni předcházelo a připomeňme si historii řádu templářů.
Na počátku historie templářského řádu kolem roku 1119
bylo osm mladých francouzských
šlechticů, kteří chtěli sloužit Bohu
s mečem v ruce. Řád byl založen
v době po dobytí Jeruzaléma první křížovou výpravou, kdy se ke
Kristovu hrobu vydávaly zástupy
křesťanských poutníků, které
potřebovaly po cestě i v muslimském prostředí ochranu. Tehdy se

pořídil rozsáhlé loďstvo pro přepravu poutníků, za kterou si nechal dobře zaplatit. Dalším zdrojem příjmů byl majetek mladých
rytířů, kteří do řádu vstupovali.
Zavazovali se přitom k odříkání,
chudobě a byli pro svatou věc
ochotni položit své životy, což se
většině splnilo. Templáři museli
bojovat do posledního dechu a
nikdy se nevzdávat. Na druhé
straně řád vynakládal ohromné
finanční prostředky na činnost
řádu a na stavbu desítek obrovských hradů jak v Evropě, tak i
ve Svaté zemi. Jako oděv nosili
templáři bílé pláště s červeným
křížem na prsou.
Nechme nyní templáře bojovat
s nevěřícími a pojďme se podívat,
co se dělo u nás doma.
Datum příchodu templářského
řádu do Čech se v literatuře udává
rok 1232. Odkud a proč k nám v
té době templáři přišli a zda nějaký Čech v té době vstoupil do tohoto řádu, se nezachovaly žádné
bližší údaje. V českých dějinách
nesehráli templáři žádnou významnější roli, jejich působení u
nás bylo příliš krátké. Templáři se
nejprve usídlili v Praze na Starém
Městě, jejich připomínkou může
být Templářská ulice.
O templářském řádu na Moravě je první zmínka v listině
rakouského vévody Fridricha II.
z 23. ledna 1243. V ní se hovoří o Fridrichovi, templářském
komturovi pro Moravu. Z dvou

zrodili templáři, oficiálně si zvolili název „Chudí rytíři Kristovi
a Šalomounova chrámu“. Templ
- chrám se vžil do názvu řádu.
Dnešními slovy to byla ozbrojená ochranka, první profesionální
církevní armáda, která se těšila
velké oblibě a přízni papežů.
Do vínku dostali na tehdejší
dobu obrovská privilegia. Nepodléhali světské moci, mohli
si ponechávat kořist, vybírat na
svých panstvích daně, ze kterých
neplatili desátky. Na vysvětlenou:
desátky byla církevní daň z příjmů ve výši 10 procent ze zisku.
V podstatě to znamenalo, že si
vytvářeli svůj vlastní stát, kamkoliv vstoupili. Řád si postupně

řádových komend, známých na
Moravě, byla nepochybně starší
řádová komenda v Čejkovicích, o
které je zpráva z roku 1248.
O druhé komendě, v Jamolicích, kde templáři postavili kostel
a obsazovali i faru, je zpráva až
z roku 1279. Na katastru Jamolic
si templáři postavili hrad Templštejn. Strohá podoba hradu bez
věží, situovaná na hřebenu nad
řekou Jihlavou, dobře vyhovovala nevelké komunitě.
Prvá zpráva o templštejnské
komendě pochází z roku 1281,
kdy se Templštejn uvádí jako sídlo komtura Dětřicha. Jamolická,
respektive templštejnská komenda vykonávala patronátní právo

Templářská pečeť

nad farními kostely v Horních
Dubňanech, Dobřínsku a Jamolicích a na filiálními kostely v Dukovanech a později v zaniklých
Bohuslavicích (zatím se neví,
kde byly). Mimo to ještě vlastnila
další majetky, např. do roku 1290
dvůr a dva lány ve Svatoslavi na
Třebíčsku, v Dobřínsku, Petrovicích, Popicích a část Řeznovic.
Nešlo jen o francouzské templáře. V listině ze 16. července
1298 ze Znojma uvádí Mikuláš
z Dobřínska, že do řádu vstupují
jeho bratři Abel a Vícemil z rodu
z Dobřínska.
Další památku zjistíme při
prohlídce románského kostela sv.
Petra a Pavla v Řeznovicích, ve
kterém je vedle dveří do sakristie
kámen se vtesaným dutým křížem.
Původ kamene není jasný, ale někteří historici se domnívají, že je
zde vyobrazen templářský kříž. Tomuto názoru napovídá skutečnost,
že kostel kolem roku 1300 náležel
řádu templářů. Podle pověsti byl
v kostele pohřben v roce 1310
komtur řádu Ekko. Tato informace
se běžně používá, ale její původ
bude asi neznámý. Zajímavé je, že
Augustin Kratochvíl v Moravské
vlastivědě tento kámen nepřipomíná. Rovněž datum úmrtí nemusí
být pravdivé, protože povinností
komtura Ekka bylo postupné předávání majetku templářů novým
vlastníkům. Tento proces probíhal
ještě v roce 1312. Odkud Ekko
pocházel už asi nezjistíme.
V roce 1291 byli templáři
poraženi u města Aklonu a jen
nepatrný počet se jich zachránil,
ale vedoucí osobnosti templářů
zde zahynuly. Jejich činnost
ve Svaté zemi skončila a jako
poražení museli ze země odejít.
Těsně před porážkou byl Ekko
poslán s tajuplným nákladem do
Evropy. V té době měl asi 40 let.
Předpokládá se, že tento náklad
obsahoval předměty nebo listiny
dříve vykopané v podzemí Šalomounova chrámu. Zůstává zatím
záhadou, oč se jednalo.
O rok později, tj. v roce 1292
se objevuje jméno rytíře Ekka
jako komtura čejkovické komendy. Postupně se stává komturem
dvou pražských komend a konečně je v roce 1294 jmenován
za zemského komtura pro Čechy,
Moravu a Rakousko. Právě do
Čejkovic přenesl hlavní sídlo
z Prahy. Tento krok měl zřejmě
praktický význam, protože Ekko
z čejkovické tvrze řídil obrovská
území na Moravě, Slezsku i v
Dolním Rakousku.
Konec templářů v českých zemích nebyl tak dramatický jako
např. ve Francii. Templáři zde
nebyli stíháni a majetek předávali johanitům, nebo i světským
osobám. Čejkovice byly předány
Jindřichu z Lipé. Po Ekkovi se

zachovala jeho pečeť s nápisem
S. Fratris Ekkonis z roku 1295.
Nakonec ještě informace, proč
došlo ke zničení řádu a kdo měl
o to největší zájem. Tím, kdo se
rozhodl mocné templáře zlikvidovat úplně, byl francouzský
král Filip IV. Sličný. Důvodů
měl víc. Templářská nezávislost,
se kterou představovali pověstný
stát ve státě, se nehodila do jeho
konceptu centralizované říše.
Jejich likvidací by navíc oslabil
moc papežského stolce, o což se
usilovně snažil.
Nezanedbatelnou roli jistě hrálo
i to, že si od templářů půjčil obrovské částky a neměl je z čeho vracet. Templářské peníze navíc stále
odtékaly z Francie na Kypr, kde
velmistr řádu Jaques de Molay připravoval tažení proti Saracénům.
S likvidací bohatých skupin
obyvatel měl Filip IV. Sličný zkušenosti. V roce 1291 král vystoupil
proti italským bankéřům, které nechal zatýkat, věznit, uděloval jim
těžké pokuty a vyhošťoval je ze
země. Roku 1306 byli podobným
způsobem zneužiti i na francouzském území žijící Židé. Francouzská koruna tak poměrně snadno
přišla k rozsáhlým jednorázovým
obnosům, které nutně potřebovala.
Přinejmenším z krátkodobého
hlediska se tedy královskému
dvoru tento přístup dosud rozhodně vyplácel.
Musíme připomenout, že velký podíl na likvidaci řádu měl
tehdejší papež Kliment V. Již
v době svého nástupu vážně
nemocný muž byl v červnu roku
1305 zvolen kardinálským kolegiem zejména proto, že stál mimo
vrcholné politické dění. Jeho úkol
nebyl lehký, neboť pozice papežské kurie nebyla tak výrazná jako
v předchozích staletích. Přesto,
že templáři byli církevním řádem,
nedokázal je proti záměrům Filipa IV. Sličného ubránit.
Dne 18. března 1314 byl upálen
i poslední velmistr řádu Jaques de
Molay. Traduje se, že těsně před
smrtí povolal k Božímu soudu tři
hlavní aktéry zničení řádu: „Papeži Klimente, nespravedlivý a
krutý kate rytíři Gillaume de Nogarete, králi Filipe, do roka vás
vyzývám před Boží soud. Buďte
prokleti, vy i vaše potomstvo.“
Je náhodou, že papež Kliment
V. zemřel jen o měsíc později, 20.
dubna na úplavici, a 29. listopadu
stejného roku zemřel francouzský
král Filip IV. Sličný? Také vám
toto zajímavé zakončení připomíná Jana Kozinu a Lomikara
v Psohlavcích?
Jiří Široký
Použité prameny: • Horáková
N.: Kronika zapomenutého templáře - Akcent Třebíč 2007 • Brožurka: Románský kostel sv. Petra
a Pavla v Řeznovicích • Ivančické
zpravodaje různá čísla.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• 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
•• Alfa Romeo 147, 1,6 TS. r. v. 2000.
Cena 70.000 Kč. Tel.: 721 823 208.
•• Peugeot Boxer - 9místný z roku
1995, TK do 12/2013, koroze, vada
převodovky, najeto 160.000 km,
stav odpovídá době používání, cena
30 000 Kč. Mobil 606 753 863, pan
Jaroslav Kudrna.
•• 2 ks uzamykat. příčných nosníků
Hakr na hagusy, univerzální velikost,
možno i 2 ks nosičů kol. Zn. Jako
nové. Tel.: 777 331 226.
•• komplet kola 195/65 R15, rozteč 5
x 100, Pneu 25 %. Cena 3.000 Kč.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• byt 2+1 v Ivančicích, 2. patro, dům
po revitalizaci, lodžie. Cena dohodou.
Tel.: 777 062 622.
•• chatu v Ivančicích, třešňový sad.
Tel.: 604 961 583.
•• zahrádku pod Zavřelákem v MK,
bez chatky, neudržovanou. Tel.:
728 898 204.
•• zahrádku 420 m2 v M. Krumlově
pod Floriánkem v os. vlastnictví, u řeky, dřevěná chatka, pergola, užitková
plocha je malá. Tel.: 724 857 821.
•• Prodám rodinný dům na klidném
slunném místě v Oslavanech v ulici
Na Vyhlídce. Pozemek 661 m2,
veškeré inženýrské sítě zavedeny do
domu, ihned k nastěhování. Bližší
informace rád poskytnu na tel.:
777 211 671. RK prosím nevolat.
•• Obec Vedrovice prodá ve veřejné dobrovolné dražbě RD se
zahradou. Jedná se o soubor věcí
nemovitých: • budova č. p. 228 s
přistavěným skladem • pozemek
p. č. st. 150 /zastavěná plocha a nádvoří) - 365 m2 • pozemek p. č. 1415
(zahrada) - 446 m2 • trvalý porost.
Vyvolávací cena: 1.350.000,- Kč.
Dražba se uskuteční dne 18. 6. 2012
v 18.00 hod. v budově OÚ ve Vedrovicích. Více informací na web.
stránkách Obce Vedrovice http:
//vedrovice.cz, dražební vyhláška:
http://vedrovice.cz/uredni_deska/
vyhlasky/Drazebni_vyhlaska.pdf
nebo na tel.: 724 183 815.
pronajmu
•• byt 1+1 s pěkným výhledem na
Sídlišti v MK. Tel.: 603 770 951.
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém
sídlišti. Byt je zařízený. Volný ihned.
Tel.: 773 674 072.
•• cihlový byt 2+1 v Ivančicích (staré
sídliště), 2. posch., část. zařízený.
Volný od 1.7. Tel.: 728 461 900.
•• domek 1+1 v MK na Palackého
ulici k bydlení nebo podnikání. Tel.:
724 857 821.
•• Dlouhodobě pronajmu prostory
s výlohou k podnikání naproti
Albertu v Moravském Krumlově.
(Bývalá Květinka). Celková plocha
30 m2. Tel.: 777 559 750.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• futunové lůžko včetně roštu i
matrace, 120 x 200, staré dva roky.
Cena 1.500 Kč, možnost slevy. Tel.:
775 940 946.

» 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
•• zachovalou staveb. míchačku bez motoru. Cena 800 Kč. Tel.: 721 864 767.
•• interiérové dveře 2/3 sklo. Šířka
80 cm - 2x pravé,1x levé, dále plné
dveře, šíře 60 cm - 1x levé. Tel.:
777 270 345.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

prodám
•• horské kolo, značky BALANCE
Halley, modro-stříbrné, málo ježděné,
cena 1.000 Kč nebo dohodou. Tel.:
775 940 946.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• hračky, dřevěné výrobky a školní
potřeby - vše nové. Zn. levně. Tel.:
777 580 906.

» RŮZNÉ

•• Vyzýváme paní Janu Špiříkovou
z Oslavan, aby uhradila své závazky
za odebrané inzertní služby v periodiku Zrcadlo ve výši 9.187 Kč. Redakce
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• 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.
•• letošní jetel. Malé balíky - 150 ks.
Nabídněte. Tel.: 601 334 019.
prodám
•• kadeřnickou keramickou mísu,
barva černá, černá noha + černé křeslo. Výborný stav. Tel.: 724 857 821.
•• kufříkový psací stroj Consul. Zn.
levně. Tel.: 546 451 049.

» ZVÍŘATA

prodám
•• prase 150 kg, po 30 Kč/kg. Tel.:
728 651 876.
•• selata, cena 55 Kč/kg.
Tel.: 720 271 589.
daruji
•• ze zdravotních důvodů 2letou fenku vestík křížen se stafordem. Vhodná do domu i bytu, hodná, přítulná.
Spěchá. Tel.: 731 870 207.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledám paní na výpomoc v domácnosti v RD Moravský Krumlov, 3x týdně, úklid, vaření, Tel.: 774 930 587.
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP muže do výroby. Výrobna
se nachází v Tetčicích. Tel.: 724 128
241, 724 290 000.

Orel jednota Rakšice pořádá

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN
v areálu Orlovny Rakšice v neděli 10. června od 14.00 hodin.

100. VÝROČÍ ŠKOLY
V ŘEZNOVICÍCH
Vážení spoluobčané, naše škola bude na podzim slavit 100. výročí. Prosíme Vás o pomoc. Rádi bychom uspořádali výstavu všeho, co souvisí se
školstvím v Řeznovicích. Dále se chystáme vydat publikaci o škole se seznamy žáků a fotografiemi. Pokud máte doma fotografie tříd, budovy, staré
sešity, učebnice, žákovské knížky, vysvědčení, školní pomůcky, prosíme
o jejich zapůjčení. Fotografie naskenujeme a ihned vrátíme, ostatní věci
bychom Vám vrátili po výstavě - proto Vás prosíme, abyste je měli podepsané. Děkujeme. Mgr. Karla Černá a pracovníci školy v Řeznovicích.

•• Technické služby Ivančice přijmou bagristy a řidiče Avia sklopka
na výpomoc do listopadu 2012.
Možno i zdatné důchodce s platn.
doklady. Tel.: 602 528 003.
•• Přijmeme účetní, požadavky: znalost podvojného účetnictví, daňová
evidence, DPH, praxe v oboru, znalost práce Microsoft Office, znalost
programu KOSYS výhodou. Práce
na HPP. Nástup možný ihned. HITL,
s.r.o, Dobelice 57, 672 01 Moravský
Krumlov, e-mail.:obchod@hitl.cz

» 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.
•• Rychlá půjčka ve Vašem regionu
s nejnižšími úroky na trhu. Měsíční
splátky. Pro MD, OSVČ, POB. Ne
UP. Bez poplatku. Peníze na ruku
až do domu. Schválení do 1 hodiny.
Info na tel.: 605 720 362.
•• PŮJČKY A HYPOTÉKY. Jen
v Jihomoravském kraji. Vyplácíme
exekuce, zástavy, možnost i ručení
cizí nemovitostí. Úvěry od 80.000 Kč
za 1.600 Kč, hypotéky od 200.000 Kč
za 1.300 Kč. Tel.: 775 225 367.
•• Nově otevřená kancelář SUPRA
HOLDING v Brně, Nové Sady 2 poskytuje hypotéky, americké hypotéky, úvěry na auta, vyplácí exekuce...
Volejte: 774 323 458, 724 722 398.
•• Seriózní půjčka bez poplatků
10 - 70 000 Kč. Do 48 hodin. Tel.:
732 547 490, 734 277 263. Spolupracuji se 2 věřiteli.
•• Nabízíme široké spektrum půjček pro zam., OSVČ /i začínající/,

důchodce, ženy na MD, půjčky v
hotovosti i na účet. Jsme schopni
vyplatit Vaši nemovitost před exekucí, půjčíme i na zástavu. Přijďte
si vybrat Váš finanční produkt. Najdete nás v Ivančicích, Palackého
nám. č. 8. Tel.: 731 933 513. Pracuji
pro více věřitelů.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Individuální výuka anglického
jazyka - veškeré stupně pokročilosti.
Konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky, pohovory, maturitu, doučování přes prázdniny. Lekce jsou
sestaveny na míru podle individuálních studijních potřeb, a odpadají
tak nevýhody skupinových kurzů.
Oslavany nebo online po Skype.
Tel.: 608 874 696. Teším se :)
•• FERONKA - Miroslav Hypr.
Prodej: jackel, profil L, plechy, tyče
ploché, trubky, kari sítě, roxor. Řeznovice - Ivančice. Tel.: 604 680 791,
email: hypr.feronka@email.cz
•• Dům, byt, chata, zahrada. Vše,
co potřebujete, naše firma zvládne
odborně, kvalitně a za férovou cenu.
Od drobných oprav po výstavbu.
Elektro, vodo, odpady, kovo, zednictví, okna a další. Tel.: 773 799 439.
•• Maturita z angličtiny - opravný
termín v září 2012. Individ. příprava
pod vedením zkušeného SŠ učitele s
certifikátem hodnotitele MZ pro písemnou i ústní část. Info: Lena.Karlik@seznam.cz, tel. 606 522 461
(20.00-21.00). Moravskokrumlovsko,
Termíny dohodou. Začněte dnes!
•• 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.

Parta sportovních nadšenců Vás zve na 3. ročník turnaje v minikopané

„DĚLŇÁK CUP

„

sobota 30. června 2012 • fotbalový stadion TJ Oslavany
Další informace na tel.: 728 869 766, 603 472 016.
Těšíme se na Vaši účast.

SOUTĚŽ V MODERNÍM YOYOVÁNÍ
SMYC 2012
sobota 16. června od 14.00 hod. • Vrabčí hájek, M. Krumlov
5. ročník celorepublikové soutěže v yoyování. Účast přislíbili nejlepší
naši i zahraniční yoyeři. Vstupné dobrovolné. www.smyc12.cya.cz

Městys Višňové pořádá

VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,
na kterých srdečně uvítá všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží
v termínech: • 16. června • 21. července • 18. srpna • 15. září
20. října • 17. listopadu • 15. prosince. Věříme, že nás i letos
potěšíte Vaší návštěvou. Informace na tel.: 515 339 130.

PROGRAM K 100 LETŮM KOPANÉ
V IVANČICÍCH
sobota 23. června - fotbalový stadion FC Ivančice
9:50 ST.PŘÍPRAVKA - ZBROJOVKA BRNO U9
10:25 ML. ŽÁCI - 1SC.ZNOJMO • 11:15 ST. ŽÁCI - 1SC.ZNOJMO
12:05 DOROST - FC MORAVSKÝ KRUMLOV
13:15 B MUŽÍ - MENŠIKOVA 11
Vystoupení Miss Angelika (travesti show, parodie na české zpěvačky
Ilona Csáková, Lucie Bílá); vystoupení finalisty Talentmánie Miroslava
Pokorného, držitele několika rekordů, protáhne se squashovou raketou
14:25 STAŘÍ PANI FC IVANČICE - ZBROJOVKA BRNO 78
15:45 PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ FUNKCIONÁŘUM, HRÁČUM FC IVANČICE
17:15 A MUŽI - ROUBÍNA DOLNÍ KOUNICE ( bývalý učístník 2.LIGA)
20:00 TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU KERN A ARCUS
výstava v památníku Alfonse Muchy • skákací hrad po celý den
speciality na grilu a roštu • dovednostní soutěže pro děti pod vedením
SVČ • ochutnávka vín • soutěž o nejrychlejší pivo • zmrzlina
občerstvení • ohnostroj na závěr

PROGRAM KIN
KINO OSLAVANY
( 546 423 018
ne 3.6. v 18.00

PROBUDÍM SE VČERA
Školní komedie ČR

st 6.6. v 18.00

KONTRABAND
Akční drama USA

so 9.6. v 18.00

GNOMEO A JULIE
Anim. film USA, dabing

st 13.6. v 18.00

TOHLE JE VÁLKA!
Akční komedie USA

so 16.6. v 18.00

ZDROJOVÝ KÓD
Akční drama USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
so 17.6. v 18.00
a ve 20.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Nová česká komedie

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 3.6. ve 20.00

ROK KONOPÍ
Dokument ČR

st 6.6. v 17.30
a ve 20.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Nová česká komedie

ne 10.6. ve 20.00

BITEVNÍ LOĎ
Akční sci-fi USA

st 13.6. ve 20.00

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
Drama ČR/SR

ne 17.6. ve 20.00

STUD
Drama VB

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
so 2.6. ve 21.30

PROBUDÍM SE VČERA
Školní komedie ČR

so 16.6. ve 21.30

SIGNÁL
Komedie ČR

st 20.6. ve 21.30

KOCOUR V BOTÁCH
Animovaná komedie USA

AC Moravský Krumlov pořádá 2. KOLO LIGY
ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK (ročník 2001 - 2006)

ZAJÍCOVA LIGA

2. června 2012 od 10.00 hodin
IVANČICE • školní hřiště u ZŠ T. G. Masaryka
Za účasti: AC M. Krumlov, ZŠ Deblín, Bač line, Univerzita Brno,
a TJ Znojmo. Také pro jednotlivce z řad veřejnosti.
Disciplíny: 60 m, 400 m, skok do dálky, vrhačský trojboj, štafety
Koná se za finanční podpory města Ivančice.

SDH VIŠŇOVÉ a MĚSTYS VIŠŇOVÉ pořádají u příležitosti MDD
v sobotu 2. června 2012 od 14.00 hodin u hasičské zbrojnice

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

• vystoupení mažoretek MŠ a ZŠ Višňové • soutěže a ceny jsou
připraveny pro každé dítě • vstupenky pro dospělé za 40 Kč budou
slosovány • občerstvení je zajištěno • hraje živá hudba SILENCE.
Hlavní ceny: poukaz na živé sele, houpačka, gril, univerzální bruska,
plastové židle a jiné. Pro děti navíc zdarma: skákací hrad, malování
na obličej, projížďka na koni, ukázky myslivecké činnosti a další.
PARTNER AKCE: Agroservis Višňové.
Těšíme se na Vaši návštěvu. V případě nepříznivého počasí se
akce uskuteční ve sportovní hale. SDH děkuje všem sponzorům za
příspěvek a pomoc při organizaci akce.
TJ Dobřínsko ve spolupráci s OÚ Dobřínsko pořádá
v sobotu 2. června 2012 od 13.00 hod. na hřišti TJ v Dobřínsku

DĚTSKÝ DEN

Připraveny jsou různé dětské soutěže a dále ukázka a prezentace
Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie ČR
JM kraje Brno, ukázky služební kynologie a policejní techniky.
Občerstvení je zajištěno. K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.

Sportovní o. s. Řeznovice pořádá

DEN DĚTÍ

2. června 2012 ve 14.00 hodin • hřiště MŠ a ZŠ Řeznovice
Navštivte nás se svými dětmi a s dobrou náladou.
Čeká Vás zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Občerstvení zajištěno. Na každé dítě čeká odměna.
Za nepříznivého počasí v tělocvičně. Vstupné dobrovolné.

WAKE UP: SKYLINE,
DEFUCKTO A ZAKÁZANÝ OVOCE
V. ročník hudebního festivalu WAKE UP se uskuteční 23. června
Ve Znojmě, tentokrát v areálu bývalého pivovaru v centru města.
Pořadatelé připravují tři podia, pestrý program zaměřený
na různorodé žánry od rocku, přes hiphop až po techno
a drum&bass. Sledujte aktuální informace na www.wakeup.cz

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 12/12 vyjde 15. června 2012, uzávěrka 12. června 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Memoriál Františka Šťastného v Brně
nic jistého, o vítězství musel bojovat s Polákem Markem Szopkem. Na třetím místě dojel další
Polák Daniel Bukowski. O velké
překvapení se ve třídě Superbike
postaral mladý český závodník
Jan Halbich, který celý závod
vedl. V posledním kole však
z první pozice upadl, a do čela se
tak dostal Slovák Marko Jerman.
Ten si také dojel pro vítězství
před Rakušanem Andreasem
Meklauem a Michalem Fillou.
/Ctibor Adam/

O uplynulém víkendu se na
Masarykově okruhu konaly závody Mistrovství České republiky
silničních motocyklů. Poprvé byl
organizátorem ČSMS, který se za
svůj premiérový závod nemusel
vůbec stydět.
Čtyři vítězství jsou vynikající
vizitkou pro domácí jezdce. Ve
třídě 125 GP zvítězil suverénně
Ladislav Chmelík, na druhém
místě dojel Maďar Adrian Gyutai. Třetí pozice patřila teprve
14leté slečně Romaně Tomáškové. V kategorii Superstock 600
vybojoval velice těsné vítězství
Michal Prášek, který o pouhých
46 tisícin vteřiny porazil Maďara
Jánose Chrobáka. Třetí místo získal Rakušan Manfred Koch. Ve
třídě Superstock 1000 dominoval
kuřimský jezdec Ondřej Ježek.
Přestože na Ducati přesedlal
teprve před krátkým časem, na
Masarykově okruhu si dojel pro
vítězství. Hned za ním dokončil
další „domácí“ jezdec Michal
Filla na BMW. Na stupně vítězů
je doprovodil francouzský jezdec
Gwen Giabbiani. Supersporty
ovládl způsobem start-cíl Igor
Kaláb na motocyklu Triumph. Až

do samého konce závodu neměl

FOTO 1: Kv. Adam Chmelík si jede
pro vítězství.
FOTO 2: Kv. Adam Úspěšná slečna
Romana Tomášková.

01.06.2012

POSLEDNÍ DVA
DOMY 4+1 K PRODEJI
IVANČICE, Břízová ul. 13
(směr od Brna - Na Brněnce)
Cena vč. pozemku od 2. 998.000,- Kč

Krajský přebor v kopané

10. června v 16.30 hod.

M. KRUMLOV
- KUŘIM
Stadion Na Střelnici
Moravský Krumlov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- nezávazné prohlídky
pátek 8.6. od 13.00 do 18.00 hod.
sobota 9.6. od 10.00 do 13.00 hod.
Při koupi RD pro účastníky prohlídky kuchyňská
linka zdarma! Více info na tel.: 776 064 420,
nebo na meilu: alice.fejfusova@century21.cz.

