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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.

Co bude s hotelem Epopej?
Nedávný prodej hotelu Epopej
s sebou přinesl obavy místních
občanů o jeho budoucnost.
Množí se názory, že hotel bude
dlouhodobě obsazen rómskými
rodinami. Takovouto zkušenost
mají například ve Znojmě, kam
se letos přistěhovalo téměř padesát rómských rodin z východního
Slovenska a nastěhovali se do
jedné z ubytoven.
Celorepublikový jev je spojen
především s většinou přemrštěným nájmem za ubytování.
Majitelé ubytoven totiž dostávají
zaplaceno přímo ze sociálních
dávek ubytovaných, a tak se
podnikání v tomto oboru pro ně
stalo výnosným byznysem. Zda
podobný podnikatelský záměr má
i nové vedení hotelu Epopej, jsme
se zeptali jednoho z nových majitelů, pana Lubomíra Sklenára.
Prý chcete v hotelu Epopej
ubytovávat nepřizpůsobivé spoluobčany. Je to pravda?
Toto je pouhá fáma, kterou
vypouští pravděpodobně lidé,
kteří chtějí hotelu pouze uškodit.
Skutečnost je taková, že z důvodu
přesunu Slovanské epopeje ztratil
hotel významnou část svých zákazníků, kterou tvořily turistické
zájezdy. Naším zájmem je samozřejmě udržet hotel ekonomicky

stabilní. Vedení hotelu se proto
rozhodlo řešit nadbytek volných
ubytovacích kapacit tím, že část
hotelu, a to 1. patro, využije pro
ubytování soběstačných seniorů. Hotel bude v případě zájmu
nabízet kromě ubytování též
možnost celodenního stravování
a úklid pokojů. Druhé patro bude
samozřejmě nadále přístupné pro
klasické hotelové ubytování.
Plánujete i nějaké změny týkající se restauračního provozu?
Jisté změny, které už si naši
zákazníci mohli všimnout, bylo
zavedení každého desátého menu
zdarma, a to jak pro jednotlivce,
tak i pro firmy. Naši zákazníci
mohou v restauraci požádat o vydání speciální kartičky, na kterou
se jim průběžně zaznamenávají
odběry jídel. Za odevzdanou
vyplněnou kartičku s devíti odebranými obědy získají zákazníci
každé desáté menu zcela zdarma.
Změny se dotknou také jídelního lístku. V současnosti připravu-

jeme nový jídelní lístek s pochoutkami a specialitami staročeské
kuchyně. Naším dalším záměrem
je vybudování salátového baru, ve
kterém si hosté restaurace budou
moci vybrat množství potravin dle
vlastního uvážení, a to z různých
druhů zeleniny, ovoce, zeleninových salátů, dresingů a masa
pečeného na nugetky či filety.
Hotel byl vždy známý pro pořádání zimních plesů. Plánujete
do budoucna zachovat společenský sál pro podobné akce?
Samozřejmě. V současnosti
dokonce plánujeme rekonstrukci společenského sálu. Máme
v úmyslu zvětšení kapacity sálu,
přesunutí barové části, renovaci
parketových podlah a stropu a zajištění ozvučení a videoprojekce
pro potřeby společenských akcí.
Plánujete nějaké další novinky?
Další připravovanou novinkou
by měla být rekostrukce sklepních prostor hotelu. Tyto prostory
bychom chtěli rozdělit na dvě

části. V první části bude bazén,
ve kterém by v ranních až dopoledních hodinách probíhaly rehabilitace a odpoledne by byl dále
přístupný pro veřejnost. V tomto
duchu bychom zde chtěli dále
vybudovat saunu, infrasaunu,
masážní salon a fitness centrum
pro kondiční posilování. Ve druhé
části sklepních prostor hodláme
vybudovat sportbar s projekcí
sportovních kanálů. Uvažujeme
o vybavení například šipkami,
stolním fotbálkem, jukeboxem a
billiardem.
Chtěli byste něco vzkázat našim čtenářům?
V souvislosti se zahájením
nového provozu vzniklo několik nedostatků a nedopatření.
Hostům, kterým jsme nesplnili
jejich očekávání kvality a úrovně
pokrmů, se omlouváme. Budeme
usilovně pracovat na nápravě.
Našim stálým zákazníkům děkujeme za přízeň a podporu v začátcích provozu.
/abé/

Hledáme zkušené pracovníky na pozici:

TRUHLÁŘ

Požadavky: výuční list v oboru a odpovídající
zkušenosti. Místo pracoviště: Moravský Krumlov.
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

NABÍZÍME K PRONÁJMU
nově zrekonstruované kancelářské
prostory v Ivančicích na náměs�.

S!

Tři kanceláře o výměře 70 m2, dále dvě
samostatná WC, vstupní hala 14,36 m2.
Prostory se nacházejí ve druhém nadzemním podlaží nově opraveného domu
s výhledem na náměs�.

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

������� ���������
info na tel.: 777 761 207

Nám. 13. prosince č. 8
664
Oslavany
Nám.
13.12
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è. 8
664800
12 101
Oslavany
volejte zdarma:
150
volejte zdarma:
telefon:800
546101
425 150
181
telefon: 546 425 181
mobil:
608
505
mobil: 608 505 529
529
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Dopravní peklo v Ivančicích Příliš vzdálený obchvat

Slovo úvodem

Díky, drazí věrozvěstové
Letos připadly červencové svátky na velmi příjemné dny - čtvrtek a pátek,
takže si řada z nás velmi příjemně prodlouží volné dny nebo krásně natáhne
dovolenou. A komu že vděčíme za dva krásné volné dny navíc? 5. 7. je svátek
Cyrila a Metoděje a 6. 7. je výročí upálení mistra Jana Husa.
Mistra Jana dnes trápit nebudeme. Podíváme se na zoubek Cyrošovi a
Metodovi, jak se jim správně po moravsku říká. Tito sva� bratři, apoštolové
Slovanů nebo jestli chcete slovanš� věrozvěstové, Konstan�n (později Cyril)
a Metoděj, alias bratři ze Soluně, přišli šířit slovo boží na naši milovanou
Moravěnku v roce 863 našeho letopočtu. K tomuto účelu je pozval velký
velkomoravský kníže Ros�slav. Toho velmi pravděpodobně rozezlilo, že
nemaje talent na řeči, nerozuměl la�nskému a německému brebentění
nějakých přivandrovalců ze západu, kteří sami sebe hrdě označovali jako
franč� kněží. Cítě v tom lumpárnu dal je vyhnat a obrá�l se v roce 862 o
pomoc ke svému váženému kolegovi byzantskému císaři Michaelovi III.
Ten dobře znaje od své tajné služby Ros�slavův mizerný lingvis�cký
talent a z toho pramenící špatnou náladu, neváhal a zaslal mu dva šikovné
kněze. Konstan�na a Metoděje. Ti začali šířit křesťanství v rodném jazyce
Moravanů. Dokonce, když zjis�li, že žijí až moc šťastně a spokojeně, vymysleli
jim i písmo, hlaholici, a tak dali prazáklad dnešní zemské byrokracii.
Co vlastně o obou bratrech víme? Mladší z obou bratrů Konstan�n,
kterému přezdívali Filosof, se narodil v roce 827 v řecké Soluni a zemřel 14.
února 869 v Římě. Byl profesorem filosofie v Konstan�nopoli. V roce 855 se
rozhodl vstoupit do kláštera. Podle záznamů byl pouze prostým mnichem. Je
zajímavé, že oba bratři byli po celý středověk považováni za biskupy. Z toho
odešel na výzvu svého císaře na svou moravskou misi. Klášter mu byl ovšem
souzen. Vstoupil do něj znovu. Stalo se tak před jeho smr� v Římě. Zde přijal
i své řeholní jméno Cyril, pod kterým ho známe i dnes.
Jeho starší bratr Metoděj se narodil v roce 813 také v Soluni a zemřel
6. dubna 885 na Moravě. Opro� svému bratru vystřídal mnoho povolání.
Byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem
a nakonec i prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
V roce 1980 oba bratry pokrokový papež Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony
Evropy. Cyril a Metoděj jsou dokonce hlavními patrony Moravy. V České i
Slovenské republice slavíme jejich svátek právě 5. července. Až budete v tento
volný den ležet u vody, či se skrývat před vedrem nebo deštěm ve své oblíbené
hospůdce, vzpomeňte si na oba bratry. Nejen z vděčnos� za volný den. I za to, že
jsme se právě díky takovým lidem jako národ dokázali udržet tolik stole� kulturně
Petr Sláma
i poli�cky v prostoru české kotliny. Všichni takové štěs� neměli.

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
RADEK ZÁVIŠKA
K. H. Máchy 415, Moravský Krumlov
tel.: 728 957 930

VÝPRODEJ LETNÍCH PNEU
PLNĚNÍ A SERVIS KLIMATIZACÍ
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
DIAGNOSTIKA A GEOMETRIE
BATERIE VARTA • PRODEJ ND
VÝPRODEJ LETNÍCH PNEU
VÝMĚNY AUTOSKEL
PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK
VÝMĚNY VÝFUKŮ
OPRAVY BRZD A PODVOZKU
BATERIE VARTA • PRODEJ ND

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402

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

29.06.2012

/Ivančice/ Velmi bouřlivý závěr mělo veřejné zasedání ivančického
zastupitelstva dne 25. června. Obyvatelé ulice Mřenkovy z Ivančic sem
přišli požadovat okamžité vyřešení složité dopravní situace ve svém
bydlišti. Ta vznikla uzavřením hlavní tepny, ulice Oslavanské, z důvodu výkopu kanalizace a následným přesunem dopravy na ulici Mřenkovu, která je příliš úzká a chybí zde částečně chodník. Občané se právem
obávají nejen o bezpečnost svou, ale hlavně svých děti, kterým začínají
prázdniny. Komunikaci, která se jevila zpočátku jako částečné řešení
pro místní dopravu, začali využívat všichni řidiči, včetně těžkých kamionů. Řidiči se navíc v oblasti, která je značena jako obytná zóna,
začali chovat velmi arogantně. Přes velmi hektický začátek diskuze
zastupitelů s občany se oběma stranám podařilo dohodnout. Dohodu
nakonec shrnul ivančický zastupitel MVDr. Šlapanský. Bylo přislíbeno, že situace bude projednána s investorem a generálním dodavatelem
tak, aby mohla být ulice Mřenková do města zjednosměrněna. Zároveň
by byl pro osobní dopravu otevřen i Ostřihom, aby se zátěž po dobu
/PeSl/
stavby kanalizace na ul. Oslavanské rovnoměrně rozdělila.

Jízdenky na 6 zón skončily
Možná se to stalo i vám. Odjíždíte z Brna a spoje velmi slušně
navazují. Podle svého zvyku
zajdete do nejbližší trafiky a požadujete šestizónovou jízdenku.
Odpovědí je nechápavý pohled
obsluhujícího personálu s odpovědí, že se tyto jízdenky už
nevedou. A proč ne?
S dotazem jsme se obrátili na
firmu, která provozuje IDS, Kordis. Pan Květoslav Havlík našim
novinám odpověděl: „Jízdenky
na více než 5 zón nejsou vůbec
v předprodeji vyráběny. Cestující

Intenzivní kurz anglič�ny
pro mírně pokročilé i pokročilé a pro dě� od 7 let
Chcete sobě nebo svým dětem smysluplně
vyplnit prázdninové dopoledne?
Věříte, že učení anglič�ny může být i zábava?

Přijďte se učit a bavit

v týdnu od 6. 8. do 10. 8. 2012
ALRETE s.r.o, Jana Schwarze 4, Ivančice,
tel.: 775 184 336, e-mail: krejcipetra@seznam.cz

mají řadu jiných možností, jak
si tyto jízdenky zakoupit - např.
v jízdenkových automatech, na
železničních stanicích, případně
přímo u řidiče regionálního autobusu. V novinových stáncích se
prodává pouze omezený a doplňkový sortiment jízdenek. Doporučujeme přitom prodejcům, aby
prodávali i univerzální jízdenky,
které nahradí veškerý sortiment
jednorázových jízdenek.“
Někteří prodejci a majitelé
trafik s tímto vyjádřením nesouhlasí, protože právě šestizónové
jízdenky byly jedny z nejprodávanějších. Faktem zůstává, že pro
občasného návštěvníka Brna bylo
lepší koupit si jízdenku v novinovém stánku než pracně hledat
u zastávky MHD automat. Dnes
o tuto možnost přišel a zaplatí si
klasickou dvojzónovou s tím, že
v autobuse zaplatí další čtyři. Ta
je samozřejmě dražší. Ostatně i
takto se dají krýt ztráty z provo/PeSl/
zování dopravy.

Projednávání připomínek ke konceptu územního plánu nebývá příjemná
práce. Plán rozvoje města či obce vždy zasáhne v dlouhodobé perspektivě do
života celé místní komunity. Ať už pozitivním, či negativním způsobem.
Největším kamenem úrazu bývá vždy jeho základ. Naplánování dobré
dopravní infrastruktury a její následné napojení na rozvojové plochy. Tato
práce vyžaduje nejen odbornou erudici příslušného týmu odborníků, velmi
dobré, detailní a citlivé pochopení okolního terénu, ale i ostatních, zejména
historických a věcných souvislostí. Dobrá dopravní dostupnost je základem
rozvoje nejen celé obce, ale i okolního regionu.
Veřejné zastupitelstvo města Ivančic dne 25. 6. 2012 projednávalo, kromě
jiného, i připomínky občanů k naplánovanému dopravnímu řešení ve variantě
„A“ konceptu územního plánu. Dopravní řešení zde počítá se zrušením stávající železnice v úseku Ivančice - Oslavany. Na jejím místě by měl vzniknout
silniční obchvat Ivančic, který by svedl tranzitní dopravu z dnes velmi frekventované trasy přes ulici Na Brněnce a střed města Dolními Pancíři na ulici
Krumlovskou. Občané vlastnící v této lokalitě nemovitosti proti této variantě
přirozeně protestují. Když odhlédneme od jejich námitek k rušení klidové
zóny, musíme připustit, že vedení komunikace krajského typu přes lokalitu
Dolních Pancířů bude velmi technicky náročné a neřeší svedení tranzitní dopravy z ulice Krumlovské a městské části Němčice. Tato dopravní varianta by
byla skutečně výhodná jako místní spojnice mezi ulicí Oslavanskou a Krumlovskou tak, aby byl odlehčen střed města od místní dopravy.
Existuje i druhý návrh dopravního řešení. Využít konečně přirozeného
terénního sestupu na pozemcích pod novým sídlištěm. Opět velmi dobré
řešení pro místní dopravu, s ohledem na zde plánovanou obytnou zónu. Ale
co ta tranzitní? Zatížit raději místo Brněnky více ulici Oslavanskou?
Variantou, o které v této chvíli nikdo neslyšel, snad kromě tří ivančických zastupitelů, kteří hlasovali pro přijetí připomínek občanů, je starý
známý vzdálený obchvat za silem s napojením na silnici č. 152. Komunikace odkazovaná ivančickým starostou MUDr. Adamem do mýtické
říše pohádek a legend. Ovšem oproti oběma předchozím variantám má i
přes svou značnou finanční náročnost poměrně dost výhod. Komunikace
by byla přímo napojena na plánované obchvaty Tetčic i Neslovic. Svým
umístěním blíže k Oslavanům a těsným sousedstvím s jejich průmyslovou
zónou by nepoměrně pomohla i k částečnému řešení dopravní situace nejbližšího ivančického souseda. V případě propojení se směrem na Moravský
Krumlov by vyřešila problematickou situaci celého jihozápadního směru.
V poslední řadě, při koordinaci s krajem Vysočina by se mohla stát nejen
přímou spojnicí na Třebíč, ale i do jižních Čech. Nepomohla by pouze
Ivančicím, ale rozvoji celého regionu. Tak proč ne?
V první řadě je to známá a letitá snaha brněnských úředníků vytvořit
kolem moravské metropole sanitární kordón z obcí a měst, které by sloužili
pouze pro rekreaci a případné ubytování pracovních sil pro Brno. Z tohoto
důvodu nehodlají připustit rozvoj dalšího silného regionu, jakým by Ivančicko při svých možnostech nepochybně bylo, v těsné blízkosti Brna.
Za druhé, je to řada lokálních pidizájmů a drobných nevraživostí mezi jednotlivými obcemi a městy. Ty jim brání sjednotit se a účinně spolupracovat.
A za třetí? Známá nechuť komunálních politiků prosazovat v zájmu celého
regionu velké strategické projekty, které by mu do budoucna přinesly rozvoj.
Řečeno slovy velkého českého klasika Járy Cimrmana: „Můžeme o tom
diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je
/Kap./
tak všechno, co proti tomu můžeme dělat.“

Žaluzie Koblížek

WHC therm., s.r.o.

Mjr. Nováka 24, Ivančice

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Amway – vysoce účinné
a ekologické výrobky
pro domácnost, pro krásu
a pro zdraví.
E-shop pro Moravskokrumlovsko:
http://zkracene.cz/eacs
Tel.: 773 02 73 02

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

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

OSLAVANY

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:

» TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ

Požadavky: absolvent VŠ strojní se
zaměřením na obrábění, znalost NJ

» TECHNIK PRO 3D
PROGRAMOVÁNÍ A MĚŘENÍ
--------------------------------» 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

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

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.

29.06.2012
Město Miroslav nabízí v centru města
na náměstí k pronájmu

3 samostatné nebytové prostory
o výměře 33,70 m2, 27,00 m2 a 20,80 m2.
Prostory se nacházejí ve zděné budově, ve 2. patře se
sociálním zařízením a osvětlením.
Bližší informace u p. Bauerové
(Správa majetku města Miroslav, tel.: 515 334 028).

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, máme s manželem dospělého syna, který má celou
řadu dluhů, jež nesplácí. Syn je na adrese našeho bytu přihlášen
k trvalému pobytu, ale dlouhodobě se u nás nezdržuje. Myslíme si, že
v blízké době proti němu bude nařízena exekuce. Chtěla bych se tedy
zeptat, jestli je exekutor oprávněn provést exekuci v našem bytě a při
této exekuci za dluhy syna zabavit i naše věci?
K Vašemu dotazu uvádím, že soudní exekutor je v případě exekučního řízení oprávněn vymáhat dlužnou částku po dlužníkovi několika
způsoby. Nejjednoduššími prostředky pro vymožení dlužné částky
je exekuce obstavením bankovního účtu nebo srážkami ze mzdy dlužníka. Další možnosti jsou již komplikovanější a patří mezi ně i provádění exekuce prodejem movitých věcí v bydlišti dlužníka nebo v místě,
o němž se exekutor dozví, že dlužník bydlí či se v něm zdržuje. Pokud
se soudní exekutor rozhodne k provádění exekuce tímto způsobem,
je bohužel vysoce pravděpodobné, že se exekutor dostaví do místa
Vašeho bydliště, kde je nahlášeno trvale bydliště Vašeho syna. Exekutor velmi často vychází z toho, že se dlužník v místě svého trvalého
pobytu zdržuje a nachází se tam i jeho majetek. Je to také většinou jediná adresa na dlužníka, která se mu podaří zjistit. Pokud se k Vám exekutor dostaví, bude záležet na domluvě s jeho pracovníky (vykonavateli). Bohužel exekutor je oprávněn v místě Vašeho bydliště zabavovat
věci, pokud se domnívá, že jde o věci dlužníka. Je tedy Vaší povinností
prokázat, že věci nejsou dlužníka, nejjistějším způsobem jsou doklady
o zakoupení věci na jméno osoby odlišné od dlužníka.
Pokud by se stalo, že Vám vaše věci budou exekutorem sepsány pro
exekuci Vašeho syna, nezbývalo by Vám nic jiného než se obrátit nejprve písemně na provádějícího exekutora a domáhat se po něm vyloučení Vašich věcí z exekuce. Pokud tomuto návrhu do 15 dnů nevyhoví,
můžete se domáhat vyloučení věcí ještě soudní cestou. Podmínkou pro
vyloučení věcí z exekuce je prokázání Vašeho vlastnického práva k
zabaveným věcem (např. doklady o zakoupení).
S ohledem na nastalou situaci, kdy syn u Vás dlouhodobě nebydlí,
doporučoval bych Vám také podat k příslušnému obecnímu úřadu
návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Vašeho syna na Vaší
adrese, což nebude mít sice okamžitý vliv na probíhající exekuce,
ale do budoucna by to mohlo tyto problémy omezit.
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Speciální školství v Miroslavi má budoucnost
K 1. září 2011 byly v Základní
škole Miroslav, Třináctky 19
otevřeny dvě speciální třídy, které jsou zaměřeny na vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, děti s lehkým, středním
a těžkým mentálním handicapem,
ale i žáky s kombinovanými vadami (např. se sluchovým, zrakovým
a tělesným postižením). Děti zde
přicházely do nejen příjemného
a hezkého prostředí, ale zejména
do prostředí, které bere ohled na
jejich individuální potřeby a vývojové zvláštnosti.
Také na školní rok 2012 / 2013
se připravujeme pečlivě a chceme
se zaměřit zejména na vzdělávání
dětí se středním a těžkým handicapem. Proto jsme zpracovali - ve
spolupráci se speciálně pedagogickým centrem Brno - vzdělávací a rehabilitační programy s
názvy „ŠKOLA do ŽIVOTA“ a
„ŠKOLA k SAMOSTATNOSTI“,
které naše žáky v co největší míře
připraví do praktického života.
Mentálně i tělesně handicapované děti jdou svou cestu životem
s konkrétními omezeními, se
kterými se musí naučit žít, musí
se učit zvládat i akceptovat nejrůznější nároky a vlivy okolního
světa. Proto si klademe jako hlavní
cíl vybavit naše žáky schopnostmi
a dovednostmi tak, aby se stali
v co největší míře samostatnými,

dostatečně adaptabilními, sebevědomými, ale přitom tolerantními
lidmi, připravenými ve společnosti
obstát a s ohledem na míru vlastního omezení se do ní zapojit.
Vzdělávací a výchovné strategie přizpůsobujeme psychickým
a fyzickým možnostem našich
žáků. Při výuce důsledně uplatňujeme individuální přístup,
vytváříme vhodný prostor i podmínky pro rozvoj a kompenzaci
handicapu žáků. Pro žáky vytváříme modelové situace reálného,
každodenního života.
Program pro žáky s těžkým
mentálním handicapem a souběžným handicapem s více vadami
směřujeme k tomu, aby u nich
byly vypěstovány a osvojeny hygienické a sebeobslužné návyky.
Vedeme žáky k rozvoji komunikačních dovedností, rozvíjíme
jejich motoriku a snažíme se dosáhnout co největší možné míry
samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí. Rozvíjíme schopnost spolupracovat se spolužáky
i blízkými osobami. Snažíme se
u žáků probudit potřebu projevit
své city i pocity vůči okolí. Rozvíjíme pozornost, vnímání, vůli i
paměť. Prezentujeme práce žáků
na veřejnosti i soutěžích. Vytváříme pro žáky bezpečné prostředí, a
tím v nich budujeme pocit jistoty
a důvěry v pedagogy i ve vlastní

/Oslavany/ Je doba krize a finančních prostředků se obyčejně
firmám nedostává. O to záslužnější je, když si jedna z nich
vzpomene na ty nejmenší.
Firma Strojírna Oslavany,
spol. s r. o. se rozhodla darovat
finanční částku 5.000 Kč na

zakoupení hraček a didaktických pomůcek pro mateřskou
školu Duha Oslavany. Rada
města Oslavan na svém zasedání, jako zástupce zřizovatele, města Oslavan, rozhodla
na základě darovací smlouvy
o přijetí toto daru.
/PeSl/

Strojírny obdarovaly děti

schopnosti a samostatnost.
Jsme školou otevřenou, podporujeme kontakty se všemi vrstevníky i s okolním světem, což
nejlépe vystihují slova jedné naší
kolegyně, kterou si zde dovolím
citovat: „Ve třídě se sice vyučuje
podle výukového programu, na
chodbě však probíhá společná
výuka podle „ŠVP život“. Děti
se učí dobrým vzájemným vztahům, respektují se, nacházejí
k sobě cestu, mají se rády, jsou
to přece spolužáci, a zdá se, že
docela dobří. Co lepšího bychom
si mohli přát? Snad jen, aby

se jim i později dařilo budovat
dobré mezilidské vztahy, aby jim
i v dospělém životě nebyl cizí
vzájemný respekt a úcta k druhému, aby ten svět, do něhož rostou,
byl přiznivý pro všechny, aby je
handicap nerozděloval, aby viděli
potřeby druhých a uměli si pomáhat, aby byly šťastné v rámci
svých možností.“
Naše škola je tu pro ty, co to
potřebují, tedy i pro vás !!! V případě zájmu se lze informovat na
adrese ZŠ Miroslav, Třináctky
19, nebo telefonicky 605 584 809,
604 468 505. Mgr. Máca Jaroslav

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Projekt EDU+ naplánovaný již v roce 2005 navrhoval výměnu a modernizaci všech osmi turbosoustrojí, generátorů a vývodových transformátorů a zvýšení výkonů všech čtyř reaktorů. Tak se původní výkon
elektrárny zvýšil z 1760 MW na dnešních 2000 MW, což je úroveň výkonu Temelína. V úterý 26. června proto došlo na strojovně ke zvláštní
slavnosti. K původním osmi turbínám pojmenovaným budovateli elektrárny Marie, Alena, Zdena, Irena, Dáša, Lenka, Gerda a Marta přibyla
a byla slavnostně pokřtěna další, fiktivní turbína Kateřina s výkonem
240 MW. Součástí slavnosti byl i transport statoru generátoru o váze
190 tun do skladu jako rezerva. Pro tuto operaci bylo nutno spřáhnout
oba hlavní jeřáby strojovny. Přejeme „nové turbíně“ i celé elektrárně
ještě mnoho let bezpečného a spolehlivého provozu.
Ve stejný den jsem se setkal se zástupci Občanské informační komise
slovenské elektrárny Mochovce. Rozprava se starými přáteli vyústila v
rámcovou dohodu o jejich účasti na podzimním semináři OBK, kde
budou projednány závěry zátěžových testů obou elektráren. To bude
další pokračování dlouholeté spolupráce našich komisí.
Na závěr ještě optimistická informace z Japonska. Radiační dávky
ve Fukušimě a okolních prefekturách jsou pod úrovní mezinárodně
dohodnutých hodnot pro obyvatelstvo. Předběžná zpráva Světové
zdravotnické organizace (WHO) říká, že úrovně radiačních dávek
téměř po celém Japonsku nedosáhly úrovní, kdy se zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění. Ve dvou nejvíce ohrožených lokalitách
Namie (okolo 10 km od JE) a Itate (okolo 40 km) dosáhly dávky maximálních úrovní 10-50 mSv v několika mimořádných případech, ale na
převážné většině ostatních míst v těchto nejvíce zatížených lokalitách
0,1-10 mSv. Zpráva počítá s údaji nashromážděnými do září 2011 a
je možno ji nalézt na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/
9789241503662_eng.pdf 26. 6. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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Čtenářský pas pro školáky Vydařená sezóna ivančických házenkářek
Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce
2011/12 pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané
Čtenářské pasy. Šlo o nový projekt, který navazoval na předcházející
projekty pro první a druhé třídy, na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Do projektu se zapojilo 55 žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní. Opět
šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce
knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si malí čtenáři vedli do
pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize - autora, název knihy,
počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se
děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim
daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve
škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala.
V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu,
z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu knihu, ostatní pak sladkou odměnu. Děkujeme Jednotě Moravský Krumlov
za zasponzorování odměn. Nejlepší čtenáři: Zdeňka Stixová a Sabina
Kunčíková ze 3. třídy ZŠ Ivančická, Natálie Klaková a Pavla Nováková ze 3. A, 3. B ZŠ Klášterní.
Za MěK M. K. Martina Nováková

Olbramovická škola naruby
V pondělí 18. června přijeli pracovníci krumlovské městské knihovny,
aby slavnostně pasovali dvacet prvňáčků na čtenáře. Ve druhé třídě poté proběhlo hodnocení žáků v projektu Škola naruby. Všech jedenáct dětí se stalo
zdatnými čtenáři. Nejlepší čtenářkou byla oceněna Evička Tocháčková.
Děti rády čtou a poslouchají čtené - příjemné zjištění v dnešní době
techniky a všudypřítomných počítačů. Za tento školní rok jsme přečetli
5 titulů mimočítankové četby. V posledních dnech dočítáme knihu
Václava Řezáče Poplach v Kovářské uličce, kterou jsem před více než
čtyřiceti lety s napětím také přečetla. Příběh o nepoctivém hokynáři
zaujme tedy i dnešní generaci.
Pracovníci knihovny ocenili i čtenářský deník Blanky Matoušové,
která nejen pěkně čte, ale i krásně maluje. Jménem všech dětí děkuji
pracovníkům knihovny za návštěvu a těšíme se na další setkání v příštím školním roce. Dana Petrlová, tř. uč. druhé třídy ZŠ Olbramovice

Diplomy zapadané prachem
minulosti, z let 1959 - 1962, donedávna jen vzpomínaly na slávu
ivančické dívčí házené v našem
městě. Před čtyřmi lety se klub rozhodl oprášit zašlou slávu a založil
vedle silných a úspěšných oddílů
v mužské kategorii oddíl dívek.
Stupínek po stupínku malé házenkářky dostoupaly až téměř na samý
vrchol házenkářského Olympu.
Sezóna 2011-2012, která prá-

vě končí, byla pro naše děvčata
(mladší žačky) nadmíru úspěšná.
Vedle nadvlády nad Jihomoravským krajem uspěly holky i v celonárodním finále, odkud si přivezly bronzové medaile. Vyhrály
turnaj v Třebíči, 3. místo obsadily
v Plzni na zimním turnaji a ve
Veselí nad Moravou. Odehrály
na 102 utkání, z toho 59 vítězně.
Nastřílely 1204 branek.
Tak to by bylo bilancování.

Léto na brněnském okruhu
Již tradičně patří prázdninové měsíce na Masarykově okruhu v Brně motocyklovým závodům. Ve dnech 20. - 22. července se pojede
Mistrovství světa motocyklů Superbike. Poslední srpnový víkend (24.26. 8.) se koná motocyklový svátek - bwin Grand Prix České republiky.
V kategorii MotoGP uvidíme domácího jezdce Karla Abraháma, který
nemá v letošní sezóně mnoho štěstí a podporu domácích fanoušků bude
určitě potřebovat. V nové třídě Moto3 startuje v celém seriálu Jakub
Kornfeil. Tento jezdec dokázal jet v letošním roce i na špici závodu, ale
bohužel do vítězného konce to ještě nedotáhl.
/Ctibor Adam/
Foto: Kv. Adam
Karel Abrahám na Ducati týmu Cardion AB

Prvňáčci pasováni na radnici

Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i v úterý 19. června v
obřadní místnosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasování se
zúčastnil místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek, který
žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny,
ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny,
kterou zasponzoroval Hotel Epopej.
Další fotografie a příspěvky z pasování a dalších akcí knihovny
jsou na webu www.knihovnamk.cz

Mají medaile ze Slovinska
Ve dnech 15. a 16. června se
skupinka ivančických hochů
vypravila na atletické závody do
partnerského města Radovljica ve
Slovinsku. Akci organizačně zabezpečilo SVČ Ivančice ve spolupráci s městem Ivančice.
Závody proběhly na novém atletickém stadionu v krásné scenérii přímo pod alpskými velikány.
288 závodníků z celého Slovinska a 5 zástupců z České republiky se zde v parném sobotním
dopoledni utkalo v 5 věkových
kategoriích - do 10, 12, 14, 16 a

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích
6. července 2012 od 16 do 20 hodin

18 let. A naši hoši se v této nabité
konkurenci neztratili. Celkem se
nám podařilo získat 9 medailí - 1
zlatou, 5 stříbrných a 3 bronzové.
Kromě vlastních závodů jsme si
stihli prohlédnout samotné město
Radovljica, vykoupat se v nedalekém průzračně modrém jezeře
Bled či ochutnat místní kuchyni.
Hoši byli z celého víkendu
nadšeni a již se těšíme na další
ročník, na který jsme byli předsedou atletického klubu pozváni.
Výsledky: Zlatá medaile - Jakub
Chabina (běh 100 m). Stříbrné medaile: Tomáš Březina (běh 100 m),
Ivo Kocáb, Patrik Bobela, Tomáš
Březina, Jakub Chabina (štaf. - běh
4x100 m). Bronzové medaile: Jakub Chabina (skok do dálky), Karel
Laga (hod koulí, běh 100 m).
Ondřej Podolský, SVČ Ivančice

Zveme širokou veřejnost na prohlídku nových prostor:
Hotel Ryšavý
Vémyslice 73
tel.: 515 323 428
www.hotelrysavy.cz

•
•
•
•
•

Ještě nebyl čas to pořádně oslavit.
Dala jsi nejvíc gólů z našich
holek, co bys nám k tomu řekla?
Jsem ráda, ale holky byly hned
za mnou. Důležité je, že v našem
týmu střílí branky všichni.
Jste dobrá parta holek v házené? Ano, užíváme si spolu co
to jde. Někdy se pohádáme, ale
hned se usmíříme.
Která je tvá nejlepší házenkářská kamarádka? Kamarádím
se všema holkama. Nedá se říct,
která se mnou kamarádí víc a
která míň.
Víme, že máš sestru Lucku, je to
sice taky házenkářka, ale nezlobí
tě někdy? Tak každá sestra zlobí,
jinak by to nebyla taková sranda.
Jak ti jde škola? Jaké bude
vysvědčení? Jde mi jako normální
holce. Myslím, že budu mít dvojky a jedničky, takže docela dobrý.
Budeš o prázdninách sportovat? Těším se hlavně na letní
sporty - koupání, kolo.
Děkujeme, a přejeme všem
školákům krásné prázdniny.

JAMOLICE CUP 2012

Pasování v ZŠ Lesonice

Pondělí 18. června přijel pasovat žáky 1. ročníku král Bořivoj Švéda
se svou družinou z knihovny. Chtěli jsme přivítat krále jak se patří, a
proto jsme pro něho nachystali překvapení v podobě vystoupení čertovských tanečníků. Následoval samotný akt slavnostního pasování
pěti prvňáčků na čtenáře a vyhlášení nejlepšího čtenáře 2. ročníku.
Tím je Gabriela Velebová, která přečetla 8 knih. V závěru ceremoniálu
jsme s radostí informovali hosty o právě dokončené Lesonické školní
naučné stezce a pozvali je na procházku. Těšíme se za rok na pasování
prvňáčků na čtenáře.
Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice

Kniha však zůstává dále otevřená a nedočtená. V příští sezóně
věříme, že v dalších kapitolách si
hrdí sponzoři, partneři a příznivci
házené, hlavně té dívčí, přečtou o
dobrých výkonech a výsledcích
ivančických házenkářek.
A aby dostali slovo i ti nejlepší,
pár otázek jsme položili naší nejlepší hráčce a střelkyni sezóny (190
branek) Báře Krejčíkové (přezdívka
- Xena, post - střední spojka).
Jak dlouho házenou hraješ
a co se ti na ní líbí? Od 2. třídy,
takže 4 roky. Líbí se mi, že se pořád zlepšujeme, sbíráme medaile,
potkáváme hodně týmů a poznáváme plno nových kamarádek.
Jaký turnaj se ti líbil nejvíc i
co se výsledků týče? Nejvíce se
mi líbilo v Plzni na mistrovství
ČR, protože jsme hrály s nejlepšími týmy v ČR a získaly jsme
bronzovou medaili.
Vyhráli jste Jihomoravskou
ligu mladších žaček, jsi ráda?
Ano, snažily jsme se a vyšlo to!
Jak jste to s holkama oslavily?

tři stylové a jeden bezbariérový pokoj
moderní místnost s audiovizuální technikou a kapacitou až 70 osob
multifunkční krytá hala - tenisový kurt, futsal, nohejbal, stolní tenis
squash a krytý bazén s vířivkou, parní saunou a bazénkem pro děti
bar s nabídkou nápojů a lehkého občerstvení a odpočinková zóna

Od 11. července 2012 pro Vás nové prostory a aktivity otevíráme!

O víkendu se uskutečnil již XIV. ročník nohejbalového turnaje amatérských družstev v příjemném prostředí areálu „Pod Templštýnem“,
kterého se zúčastnilo 63 družstev z různých částí naší republiky. Vítězem turnaje se stali „Řízci A“ z Velkých Pavlovic, na druhém místě se
umístilo družstvo „Třebíč II“ a na třetím místě skončili „Raptoři“ z Petrovic. Pro návštěvníky, kterých přišlo na 600, bylo připraveno bohaté
občerstvení a k vydařenému turnaji přispělo krásné slunečné počasí.
Velké poděkování patří pořadatelům - Tělovýchovné jednotě Jamolice, ale nejenom jejím členům, ale i jejich rodinným příslušníkům,
hasičům, myslivcům, „jamolské omladině“ a všem ostatním, kteří mají
zásluhu na hladkém průběhu tohoto turnaje.
Akci podpořili - skupina ČEZ, mikroregion Moravskokrumlovsko,
Obec Jamolice, JAROS, spol. s r. o. Jamolice, „Hostinec u Martina“,
RUPOS, s. r. o. Ivančice, Dětský ráj - Blanka Svatošová.

Dva turnaje ve střelbě
Již 29. ročník „Ceny osvobození Miroslavi“ ve střelbě z malorážných zbraní se konal na střelnici ČSS - SSK Miroslav - Štěpánov.
V olympijské disciplíně Lm/StM 60 ran na 50 metrů zvítězil Martin
Bartoš (roč. 1997) nástřelem 529 bodů, z SSK Miroslav. Druhé místo
patří p. Jiřímu Vodákovi (roč. 1948) za nástřel 495 bodů - SSK Znojmo,
a bronz patří J. Šálkovi s nástřelem 494 bodů - SSK Budějovice. Pořadí
v kategorii libovolná pistole 60 ran na 50 m: 1. místo Libor Šícha (roč.
1963) - nástřel 438 b., 2. místo Josef Pilát - nástřel 429 b. a 3. místo
Ludmila Pilátová - nástřel 403 b., všichni z SSK Slavkov.
Také v dalším střeleckém závodě dominovali miroslavští. Ve 4.
ročníku Putovního poháru SSK Miroslav ve střelbě ze samonabíjecích
zbraní na 100 metrů 3x20 ran zvítězil nástřelem 552 bodů p. František
Matyšek, miroslavský rodák, toho času puškař v městě Blansku. Stříbro patřilo J. Tuzovi s nástřelem 533 b., z MS Rapotice, a bronz si odnesl
Libor Křeček s nástřelem 494 bodů, z SSK Miroslav.
Organizátoři děkují za podporu činnosti městu Miroslav a firmám z
Miroslavi: Handmacher - výrobce kožené obuvi, Vyrtex - výrobce prac.
oděvů, p. Evě a Josefu Černým - drogerie Teta, Riel - výrobce kosmetiky, a firmám z okolí: Víno Tichý Rybníky a Víno Lechovice a dalším.

KONKURS

Starosta obce Rybníky 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 příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rybníky, okres Znojmo, příspěvková organizace
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2012
Ředitel příspěvkové organizace bude jmenován na dobu určitou, a to na období šesti let.

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125,672 11 Mor. Krumlov
prodává v centru Moravského Krumlova:

dům č. p. 2 na ul. Zámecká (5 bytů + 1 nebytový prostor)
včetně pozemku par. č. 317 o výměře 480 m2
za minimální cenu 5 199 000,- Kč.
a

dům č. p. 25 na ul. Zámecká (2 byty + 1 nebytový prostor)
včetně pozemku par. č. 350/1 o výměře 237 m2
za minimální cenu 5 000 000,- Kč.
Nabízené nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce. Pro bližší informace o způsobu podání nabídek lze kontaktovat Správu majetku města Moravský Krumlov
na tel. 515 324 735. Informace o prodeji jsou také zveřejněny na elektronické desce
na webových stránkách Města Moravský Krumlov www.mkrumlov.cz .

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 kontaktní adresy pro doručování, kontaktního spojení – telefon, 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 30. července 2012 do 16 hodin na adresu:
Obec Rybníky, Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov nebo osobně na Obecní úřad Rybníky, Rybníky 59.
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 a MŠ Rybníky– neotvírat“.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM NA ČERVENEC 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
• do 8.7. - VÝSTAVA OBRAZŮ JANA ZELENÉHO. Galerie Knížecí dům.
Otevřeno: po-pá: 9.00-11.00 a 12.00-15.30 hodin, neděle: 14.00-16.00 hodin.
• od 17.7. do 26.8. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Ivančický fotoklub „FOTKI“.
Galerie Knížecí dům. Otevřeno: po-pá: 9-11 a 12-15.30 hod., neděle: 14-16 hod.
• do 31.8. VÝSTAVA - KRESBY Blanky Trávníkové. Městský Úřad Moravský
Krumlov, chodba - 1. patro, přístupno v době otevření MěÚ.
• 10.-13.7. - FILMOVÉ LÉTO - kinematograf bratří Čadíků. Promítání filmů: Fimfárum – Do třetice všeho dobrého, V peřině, Nevinnost, Lidice. Náměstí T. G. Masaryka, Mor. Krumlov, vstupné dobrovolné, začátky: 21.30 hodin.
• 14.7. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL. Areál Vrabčí
hájek M. Krumlov. Hraje Old Arcus a hosté. Prodej ryb od 17.00 hodin.
• 28.7. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU VICOMT. Orlovna Rakšice.
PŘIPRAVUJEME: • 31.8.- 2.9. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. VI. ročník
pohádek. Pořádá Moravskokrumlovsko a okolní regiony.

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
• do 31.8. - TICHÁ ZASTAVENÍ - výstava fotografií LIBUŠE PROSECKÉ
• BOX PRO VRÁCENÍ KNIH: Městská knihovna Moravský Krumlov přichází s další službou pro čtenáře. V 1. patře budovy, kde sídlí knihovna, byl
nainstalován box pro vracení knih. Do této schránky mohou čtenáři vracet knihy
a časopisy i po uzavření knihovny. Při vracení do boxu se čtenáři nemusí obávat
záměny knih. Každá kniha i časopis má svůj kód a podle něj knihovnice zjistí,
kdo knihu vracel, a odečte ji z výpůjček čtenáře.
• ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY: Z důvodu zrušení pracovního úvazku v Městské
knihovně M. Krumlov, dochází ke zkrácení provozní doby knihovny. Půjčovní
doba v červenci a srpnu: pondělí: ZAVŘENO, úterý: 8.30-16.30 hod., středa: 8.3016.30 hod., čtvrtek: ZAVŘENO, pátek: 8.30-15.30 hod. Polední pauza: 11.3012.30 hod. V týdnu od 16. do 22. července a od 13. do 19. srpna ZAVŘENO !!!

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 13.7. - 100 LET OD ZALOŽENÍ KOPANÉ V IVANČICÍCH. Výstava
FC Ivančice k výročí založení. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• do 31.8. - KUDY CHODÍ MOJE DUŠE. Výstava obrazů TAMARY VALEŠOVÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 13.7. od 19.00 do 23.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. Vinárna Romana Komarova (vedle ZUŠ). K tanci a poslechu hraje cimbálovka DONAVA. Vstup zdarma.
• 28.-29.7. - IVANČICKÁ POUŤ. Dvoudenní akce s kulturním programem, zábavnými atrakcemi a trhy. Palackého náměstí a nádvoří radnice. Vstupné: zdarma.
Program: Sobota: 13.00 hod. WENDY BAND - popová kapela, 15.00 hod. CRAZER - rocková kapela, 17.00 hod. ROCK STRING - rocková kapela, 19.00 hod.
PAROHÁČI - country kapela. Neděle: 14.00 hod. VRACOVJÁCI - dechová hudba.
PŘIPRAVUJEME: • 26.11. - KAREL GOTT - TOUR 2012. Zájezd na koncert
několikanásobného Zlatého slavíka. Odjezd od Besed. domu, Kajot Arena Brno.

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
• 9. až 14.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „SPORTCAMP“. Pořádá DDM
v Miroslavi, pro děti od 3. do 9. třídy (na akci je nutno přihlásit se předem).
• 14.7. - 5. SLET ULTRALEHKÝCH LETADEL na letišti AirCon Miroslav.
Očekává se slet řady letadel z celé ČR. Diváci jsou srdečně zváni.
• 16. až 21.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT“.
Pořádá DDM v Miroslavi, pro děti od 6 do 14 let (je nutno přihlásit se předem).
• 20.7. - Koncert folkové skupiny KAMELOT S HOSTEM ILONOU CSÁKOVOU v letním kině. V 18 hodin skupina NO PROBLEM s Kristýnou Klejdusovou, v 19.30 hodin POZDNÍ SBĚR a od 20.30 hodin skupina KAMELOT.
• 20.7. ve 23.00 hod. - Zámecká párty s folkrockovou skupinou PŘECESPOLU v parku před zámkem s bohatým občerstvením a míchanými drinky.
• 21.7. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM U FLORIÁNA - XXIII. roč.
Začátek v 9.00 hod. - Tradiční trh, koncert sk. NO PROBLEM s jejich hostem Kristýnou Klejdusovou, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových
kostýmech, stanové ležení, dvě ukázky výcviku mušketýrů a pikenýrů, ukázky letového provozu na novém letišti, výstava automobilů, módní přehlídka,
ukázky kovářské práce, atrakce pro děti (skákací hrad a kolotoč), ochutnávka
vín z Miroslavska a Mikulovska. Odpolední součástí slavnosti jsou: v 15 hodin
„BITVA Z OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY“, od 16 hodin soutěže v pojídání meruňkových knedlíků - „MERUŇKOVÝ KRÁL“, o nejhezčí meruňku
- „MERUŇKA ROKU“, nejlepší meruňkovou pálenku - „MERUŇKOVICE
ROKU“, ochutnávání meruňkovice, vystoupení PETRY ČERNOCKÉ a koncert „Akordeon jako koncertní nástroj“ na zámku. Večer pak ohňostroj a Velká
letní noc v letním kině se skupinou ISLAND. Pořádá, město Miroslav, SHŠ
Miroslavští z Miroslavi, Dům dětí a mládeže, MO ČZS Miroslav, FC Miroslav
a OS Marek, MKIC a SMM Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 22.7. ve 13.00 hod. - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ před kulturním domem,
od 20 hodin koncert ZÁVIŠ. Bohaté občerstvení + dobrá zábava.
• 23. až 28.7. - Tradiční letní „PŘÍMĚSTSKÉ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.“. Pořádá DDM Miroslav, pro zájemce od 6 do 13 let.
• 23.až 28.7. - „LET‘S DANCE“ - II. ročník příměstského tábora v Miroslavi.
Pro děti od 2. třídy pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 28.7. od 9.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU na hřišti FC Miroslav.
O ceny budou soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
• 30.7. až 4.8. - Tradiční letní „PŘÍMĚSTSKÉ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.“. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, pro zájemce od 6 do 13 let.

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
• 14.-15.7. - 305. KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH:
PÁTEK 13. července: ve 20.00 hod. - COUNTRY VEČER SE SKUPINOU TREMOLO. Taneční večer na zahrádce Děl. domu. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
SOBOTA 14. července: ve 14.00 hod. v zámeckém parku k poslechu a dobrému pivu hraje country kapela GRÝN. Pořádá KIS Oslavany. Ve 20.00
hod. - TRADIČNÍ KARNEVALOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA. Hraje skupina
RELAX. V zámeckém parku. Pořádá TJ Oslavany. Ve 20.00 hod. LETNÍ NOC
SE SKUPINOU HOBBIT. Tradiční taneční zábava na zahrádce Dělnického domu.
NEDĚLE 15. července: Kulturní akce na zámku:Otevřeny všechny muzejní
expozice, prohlídky zámku s průvodci. Zámecký park: v 10.00 hod. zahájení 305.
Karmelské pouti vystoupením ZUMBA JUNIOR, slavnostní křest a následný
prodej nové publikace: OSLAVANY, SOUČASNOST MĚSTA VE FOTOGRAFIÍCH, od 10.15 hod. hraje slovácká dechová hudba VACENOVJÁCI,
od 14.00 hod. hraje hudební skupina MELODY MUSIC. Zámecké nádvoří:
10.00 - 17.00 hod. k poslechu hraje country kapela FROGS. Zámecká alej: 9.00
- 18.00 hod. - Tržiště lidových řemesel. Zámecká vinárna: 10.00 - 20.00 hod.
posezení u cimbálu s p. KLOBÁSKOU Z MUTĚNIC. Pořádá KIS Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1. 7. - 31. 8. - POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY. Výstava pohádkových postaviček, které vyrobily děti z výtvarných kroužků SVČ Rosice. Vždy v otvírací
dobu městské knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 6.-7. 7. vždy od 15.00 hod. - MULTIMEDIÁLNÍ FESTIVAL HRADBY
SAMOTY. Tematicky zaměřený festival na audiovizuální projekty týkající se
hudebních žánrů jako dark folk, drone, industrial, noise. Zámek Rosice, vstupné
na oba dny 500 Kč. Pořádají Hradby samoty.
• 10.7. v 19.00 hod. - AFRIKA TANČÍ. Podvečer v horkém rytmu Afriky
s taneční skupinou Iyasa ze Zimbabwe. Studenti z umělecké školy z Bulawayo
přijedou na své další turné do České republiky s novým programem. Starý pivovár, v případě deštivého počasí v sále Zámeckého kulturního centra. Předprodej
vstupenek v kanceláři KIC. Děti do 6 let a ZTP zdarma, děti do 12 let a senioři
50 Kč, dospělí v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 20.7. ve 21.00 hod. - LETNÍ KINO - SLAVNOSTI SNĚŽENEK. V předvečer pivního svátku promítneme kultovní snímek dle předlohy Bohumila Hrabala. Vstupné 40 Kč, nimrodi, myslivci, hajní a paroháči vstup volný, občerstvení
zajištěno, areál Starého pivováru. Pořádá KIC Rosice.
• 21.7. v 10.00 hod. - SETKÁNÍ PIVOVARŮ VII. Ochutnávka zlatavého
moku doplněná kulturním programem. Účast přislíbily pivovary Černý orel
Kroměříž, Richtár Jakub Bratislava, Pegas Brno, Pacov, Chýně u Prahy, Valášek Vsetín, Kvasar Sentice, Pivovar Rohozec a další. Pivo bude čepovat pravý a
nefalšovaný hastrman od Bobravy. V doprovodném programu vystoupí kapely
Model Bazaar, Jesus and The Bastards, Lusy... Soutěže o ceny, bohatá pivní
tombola, skákací trampolíny pro děti. Vstupné 30 Kč, občerstvení zajištěno. Na
Starém pivováru. Pořádá OS Prádelna.
• 27.7. ve 20.00 hod. - COUNTRY LETNÍ NOC. Letos se country večer uskuteční v předvečer Vozatajských závodů, a to s tanečním parketem přímo na závodišti.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Seveři. Vstupné dobrovolné, bohaté občerstvení zajištěno. Závodiště u Mor. Plynostavu, za špatného počasí se akce nekoná.
• 28.7. - VOZATAJSKÉ ZÁVODY VIII. V osmém ročníku uvidíte: přehlídku
plemenných hřebců Tlumačov, závody párových spřežení - Rosické derby, formanskou jízdu, ovladatelnost s kládou a těžký tah. Pro děti jízdy na ponících a
skákací trampolíny. Občerstvení zajištěno. Vstupné děti do 3 let zdarma, děti 15
Kč, dospělí 30 Kč. Pořádá František Šmerda a Svaz chovatelů koní.
• 28.7. ve 21.00 hod. - POULIČNÍ DIVADLO. Představení z autorské dílny
DSEK, inspirované geniem loci rosického zámku. Koná se na II. nádvoří zámku. Vstupné dobrovolné. Pořádá OS DSEK.

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
• SYNAGOGA: otevřeno od 5. 5. do 16. 9. 2012 - sobota, neděle, státní svátky
od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 15 Kč, děti, studenti, senioři 10 Kč. Mimo
otevírací dobu se vstupné zvyšuje o 100 %. Fotografování 30 Kč, kamera 50 Kč.
• po celý měsíc červenec - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ.
• KLÁŠTER ROSA COELI. Otevřeno od 7. 4. do 28. 10. 2012 - sobota, neděle,
státní svátky od 10 do 17 hodin. Od 3. 7. do 2. 9. 2012 - úterý - neděle, st. svátky
od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč.
• 21.7. ve 20.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI
s doprovodným programem. Vystoupí Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce.
• 28.7. ve 20.00 hod. - KONCERT ŽALMAN A SPOL. Klášter Rosa coeli.

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
• 22.7.-28.7. - SPORTOVNÍ TÁBOR. Otrokovice-Štěrkoviště, cena 2.500 Kč.
Budova, stany, 12-18 let. Cyklistika, plavání, in-line bruslení, běhání, míčové
hry, noční hry, zážitkové, lanové aktivity, aerobik, zumba, tvořivé aktivity, ...
• 22.7.-28.7. - TÁBOR PRO NÁCTILETÉ. Otrokovice-Štěrkoviště, cena
2.500 Kč. Budova, stany, 10-18 let. Cyklistika, plavání, in-line bruslení, běhání,
míčové hry, noční hry, zážitkové, strategické, lanové aktivity, aerobik, zumba,
tvořivé aktivity, soutěže a týmové hry
• 4.8.-11.8. - TÁBOR PRO MATKY S DĚTMI. Otrokovice-Štěrkoviště.
Cena: do 9 let 2.000 Kč, do 18 let 2.500 Kč, ostatní 3.200 Kč. Budova, stany.
„Dobrodružný pohádkový svět“, sport, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové, lanové a tvořivé aktivity.
• BONUS OD VZP: VZP nabízí svým klientům možnost získat příspěvek na letní tábor zaměřený na pohybovou aktivitu. Pro čerpání příspěvku je nutné předložit účtenku s datem 1.6.-30.6. Více na: www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 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 do 18.00 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.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 6.7. ve 14.00 hod. - NA KOLE LESEM. Sraz na hřišti „Pod Skalami“.
• 21.7. - NOHEJBALOVÝ TURNAJ na víceúčelovém hřišti pod MŠ.

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 jednotlivé 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.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.7.-8.7. - JIZERSKÉ HORY - LÁZNĚ LIBVERDA. Vedoucí základny
ing. Antonín Moravec. Akce je pouze pro přihlášené.
• 30.7.-5.8. - LETNÍ ZÁKLADNA JESENÍKY - ZLATÉ HORY. Vedoucí
akce Hana Šťastná. Akce je pouze pro přihlášené.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
FESTIVAL DJEMBE MARATHON BYL ZRUŠEN. K tomuto rozhodnutí nás
vedlo 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.

PROJEKT „OTEVŘENO

„

Léto na moravskokrumlovském zámku
Město Moravský Krumlov po dohodě s vlastníkem místního zámku
- Inchebou Praha - připravuje na letní měsíce kulturní aktivity v rámci
projektu „OTEVŘENO“.
Ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně je připravována výstava ze
sbírky MAREK, jednoho z nejdůležitějších a nejzajímavějších souborů
současného umění, jejíž vernisáž se koná v sobotu 7. července 2012
v 15 hodin v Rytířském sále moravskokrumlovského zámku. Vernisáži bude předcházet tisková konference k projektu „OTEVŘENO“,
která se na stejném místě bude konat od 14 hodin. Záštitu nad touto
akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Pro krumlovské občany a ostatní veřejnost budou po více než dvaceti
letech zpřístupněny dosud uzavřené části zámku. „Chceme návštěvníkům ukázat prostory, které se budou postupně opravovat, a zároveň
nastínit nové využití a výstavní možnosti v prostorách zámku. Smyslem je upozornit na nezbytnost zahájení obnovy vedoucí k záchraně
moravskokrumlovského zámku, centra historie našeho města,“ uvedl k
projektu starosta města Tomáš Třetina.
Prohlídky s průvodcem k výstavním exponátům a k historii zámku
budou probíhat o sobotách a nedělích od 8. července do 16. září. Začátek skupinových prohlídek o maximálním počtu třiceti návštěvníků
bude vždy každou celou hodinu od jedenácti do sedmnácti hodin.
Tyto aktivity směřující k oživení zámku budou zpestřeny doprovodným programem, např. Dnem krumlovských hospůdek, Filmovým létem od 10. do 13. července, kdy do města zavítá Kinematograf
bratří Čadíků. Vyvrcholením bude srpnový víkend s Petrem Niklem,
autorem ojedinělé expozice Orbis Pictus.
/abé/

Meruňkobraní s Jarmarkem
u Floriána - 21. července
V sobotu 21. července se v Miroslavi uskuteční již 23. ročník největší městské slavnosti - Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána. Rozjezdem bude páteční vystoupení folkové kapely Kamelot a hosty Ilonou
Csákovou, No Problem, Pozdní sběr, Kristýnou Klejdusovou a následující zámeckou party s folkrockovou skupinou PŘECESPOLU.
Sobotní program zahájí historický průvod v čele s kněžnou Miroslavou. Družina půjde od kulturního domu na náměstí Svobody k soše sv.
Floriána, kde starosta města, Ing. Augustin Forman, v 9.30 hodin oficiálně Meruňkobraní zahájí. Po celé dopoledne bude před kulturním domem připravena výstava automobilů značek Mercedes, Jeep, Chrysler,
Opel, Škoda a Seat. Na pódiu zahrají písničkářka Kristýna Klejdusová
a kapela No problem z domu dětí a mládeže. Pro děti bude připraven
skákací hrad, malování na obličej (facepainting) a kolotoč.
Od 10 hodin budou u zámku k vidění historické tržiště, ukázky kovářské práce, ve sklepě pod zámeckým mostem ochutnáme vína miroslavských vinařů a na letišti AIRCON se představí různé typy letadel.
V 10.30 začíná před KD módní přehlídka Boutique Elegance, po které
následuje ukázka tanečního stylu ZUMBA. V době od 13 do 15 hodin
uvidí návštěvníci výcvik mušketýrů a pikenýrů. Od 13.30 hodin sehrají
fotbalisté na svém stadiónu přátelské utkání s mužstvem FK Blansko.
V 15 hodin začne u zámku historická bitva z období třicetileté války.
„Po skončení válečné vřavy uvidí hosté soutěž v pojídání meruňkových knedlíků „Meruňkový král“. Rekord Meruňkobraní drží Kamil
Hamerský z Víru, který spořádal v časovém limitu 20 minut neuvěřitelných 128 knedlíků o váze přesahující 8 kg. Dále budou dekorováni
vítězové soutěží o nejhezčí meruňku a nejlepší meruňkovici. Pro návštěvníky budou připraveny všechny soutěžní vzorky pálenek zdarma
k ochutnání,“ doplnil k programu místostarosta Roman Volf.
Po ukončení soutěží následuje koncert Petry Černocké. Na devatenáctou hodinu je připraven koncert „Akordeon jako koncertní nástroj“
Ondřeje Zámečníka a Filipa Škrdlíka. Po setmění ozáří město ohňostroj a celý program zakončí Velká letní noc.
Pod záštitou hejtmana JM kraje JUDr. Michala Haška pořádají Město
Miroslav, SHŠ Miroslavští z Miroslavi, DDM, Český zahrádkářský svaz,
FC Miroslav, OS Marek a MKIC Miroslav. Akce za podpory JM kraje. /abé/

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

100 let Kounicko - Ivančicko
- Oslavanské dráhy (KIOD)

29.06.2012

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančice - 800 let od prvního písemného dokladu

Nádraží v Ivančicích v roce 1912

V Zrcadle č. 13/2007 byla popsána historie železniční dráhy Moravské Bránice – Ivančice – Oslavany. V době stavby a po cca 30 let provozu byla známá pod zkratkou KIOD – Kounicko-Ivančicko-Oslavanská dráha. Dnes uvedeme pouze základní údaje, abychom připomněli,
že 14. července tomu bude již 100 let od zprovoznění této dráhy.
Přes veškerou snahu od konce 19. století se podařilo zajistit finanční
prostředky pro stavbu až v roce 1910. Již v roce 1907 vypracoval plán
tratě podnikatel staveb O. Životski (je pohřben v Rosicích), a v únoru
1911 byla uzavřena smlouva se stavitelem Aloisem O. Samohrdem.
Stavba okamžitě začala a dne 14. července 1912 projel novou tratí do
Oslavan první slavnostní vlak.
Nultý kilometr byl umístěn naproti středu nádražní budovy - tehdy stanice Kounice-Ivančice, ale dnes již není k vidění. V km 4,889
leží zastávka Ivančice-město (Malé nádraží). Dřevěná čekárna byla
postavena v roce 1913. Stanice Ivančice (5,619 km) byla vybavena
patrovou nádražní budovou, skladištěm s rampou, kolejovou váhou,
výtopnou pro dvě lokomotivy, skládkou uhlí a vodárnou. Z nádraží
měla odbočovat vlečka do koželužny Sinaiberger & Sohn, ale k její
stavbě nedošlo. Zastávka Ivančice-letovisko (původní název Střípský
mlýn) byla otevřena v červnu 1940. V Oslavanech byla postavena
přízemní nádražní budova. Existuje i neuskutečněný projekt vlečky
vedoucí až do areálu oslavanského cukrovaru.
Ročenka Státních a soukromých drah v ČSR za rok 1929 uvádí, že
místní dráha měla dvě lokomotivy, čtyři osobní a pět nákladních vagonů. Hospodářská krize začátkem třicátých let se vážně dotkla místní
dráhy snižováním objemu přepravy, a tím i příjmů. Od 3. října 1932
zavedla KIOD autobusovou dopravu, přičemž provoz dráhy byl omezen jen na dva páry vlaků denně. Finanční situace se stále zhoršovala
a k 31. prosinci 1935 dosáhla ztráta 1 613 088,69 Kč. Správní rada
KIOD požádala ministra železnic o převzetí provozu na místní dráze
státem. Bylo propuštěno osmnáct zaměstnanců místní dráhy. Lokomotivy a všechny vagony odkoupila firma Baťa.
Od 1. února 1936 byla zavedena automobilová doprava ČSD - tři
autobusy a dva nákladní automobily, a v říjnu 1936 byla místní dráha
prohlášena za vlečku s neveřejnou dopravou. Po technicko-bezpečnostních zkouškách byla dne 3. ledna 1938 opět zahájena železniční
osobní doprava. Bylo to proto, že brněnské firmy požadovaly co nejvíce pracovníků, takže dráha umožnila jejich dopravu do Brna. Dopravní
služba byla zajištěna zjednodušeným způsobem, což znamenalo, že
stanice Ivančice a Oslavany nebyly obsazeny výpravčími a doprava
byla dirigována ze stanice Dolní Kounice.
Koncem války byla doprava zastavena 18. dubna 1945. Po nutných
opravách vyjel první vlak 15. května 1945. Od 19. května jezdily dva
páry vlaků z Oslavan do Střelic a od 5. června 1945 jeden pár vlaků až
do Brna. Ještě po válce byly pokusy o postavení železnice směrem na
Hrotovice, Jaroměřice, ale to se už zvyšovala silniční přeprava ČSAD
jak nákladní, tak i osobní. V šedesátých letech byly parní lokomotivy
nahrazeny motorovými vozy.
Největší zátěž na trati byla od roku 1969, kdy se začalo vozit uhlí ze
Zbýšova do Oslavan po železnici. Denně jezdily přes Střelice dva páry
uhelných vlaků tažených lokomotivami řady 556.0203, později bylo uhlí
ze Zbýšova do Oslavan dopravováno lanovkou. Po železnici se také dopravovalo uhlí z Polska. A nesmíme zapomenout na podzimní kampaně
cukrové řepy. Starší si ještě vzpomenou na ohromné skládky řepy na
nádražích před odvezením do cukrovaru. Poslední velká změna, která se
dotkla stanice Ivančice, byla stavba vlečky do obilního sila. Další úvahy
jako např. postavení nové nádražní budovy na opačné straně nádraží,
blíže k městu, nebo postavení vlečky do Retexu, již nebyly realizovány.
V posledních deseti letech docházelo na jedné straně k modernizaci
např. zabezpečovací nebo signální zařízení, moderní úprava silničních
přejezdů, na druhé straně k uzavření stanice Oslavany a mimo několika
letních měsíců k ukončení dopravy do Oslavan.
Kolikrát se před příjezdem vlaku ozývalo „už jede“ a zvědavě
jsme pozorovali příjezd. Za sto let provozu patřila dráha přes Ivančice neodmyslitelně k městu. Jenže časy se mění. Dočkáme se ještě
dalších výročí?
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Ivančický zpravodaj - různá čísla
Osvětová beseda Rešice pořádá

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU HAVAJBEND
sobota 14. července od 19.00 hodin, před místním pohostinstvím
(při nepříznivém počasí v kulturním domě)
Vstupné 40 Kč. Občerstvení: uzená cigára. Srdečně zvou pořadatelé.

Na listině vydané na Velehradě s datem 16. června 1212,
podle které věnoval moravský
markrabě Vladislav Jindřich velehradskému klášteru ves Žalkovice a polovinu lesa Rasina, byl
jako svědek zapsán ve skupině
duchovních osob i Mathias de
Ywansiz, tedy Matěj z Ivančic,
zřejmě ivančický farář. Jedná se
o písemný doklad, na kterém je
uveden název Ivančic.
Neškodí krátce uvést, co předcházelo začátkům města v údolí
nedaleko tří řek. Pro začátek si
musíme zajít na Rénu, což je
kopec nad řekou Jihlavou a soutokem s řekou Rokytnou. Nejstarší
archeologický nález, starý kolem
890 000 let, se našel v zářezu
lesní cesty nedaleko bývalé železniční zastávky Němčice. Jedná se
o pěstní klín vyrobený z opracovaného rohovcového jádra. Jeho
stáří je neuvěřitelné. Další tři nálezy jsou podstatně mladší, např.
40 000 let před naším letopočtem.
Přeskočíme nějaký ten pátek a do-

odtud pěšinkou nad vodojemem
až ke „Křížku“, pak nad ním asi
100 - 150 metrů protíná cesta dva
obloukovité zbytky valů a příkopů, které pokračují směrem k vodojemu a navazovaly na opevnění
osady. To bylo vnější opevnění
předhradí, protože z jižní strany
bylo lehce přístupné. Vrátíme-li se po cestě od kříže zpět asi
300 metrů a odbočíme doleva,
pak narazíme v lese na rovině
na další zbytky valů s příkopem.
Tyto chránily předhradí osady a
snad i hrad, který byl dále směrem k rozhledně Alfonse Muchy.
Protože na plochách obou hradišť
nebyl zatím proveden archeologický výzkum, nelze přesněji
stanovit prvotní osídlení obou a
rovněž stanovit, zda byla osídlena
plynule nebo bývala obnovena.
V literatuře je použita věta „Po
svých pravěkých předcích zde
Slované znovu osadili a opevnili
vlastní severní ostrožnu vypínající se až 80 m vysoko nad řekou“.
Nálezy pocházejí pouze z plošné-

Pozůstatky valu a příkopu chránících předhradí

staneme se do doby několik století
před naším letopočtem,
Starší hradiště na Réně bylo
u výškového bodu 319.2 m, ke
kterému byl snadný přístup pouze z jihovýchodního směru. Tam
zbudovali naši předkové napříč
temene obloukovitý násep, dlouhý cca 400, vysoký až 3 metry, a
po jeho venkovní straně hluboký
příkop. Dodnes jsou v terénu
znatelné jak zbytky valu, tak i
jeho příkopu. Od kříže na Réně
musíme jít cestou vlevo směrem
k Ivančickému viaduktu, ale asi
po 400 metrech vlevo začíná rovina, z jižní strany ohraničená zmíněným valem. Pokud chce někdo
vidět pohled od řeky Jihlavy, pak
stačí zastavit u Stříbského mlýna.
Na skálách za řekou bylo právě
hradiště, které popisujeme. Je
vidět, že osadníci měli pod kontrolou celkem úzké údolí řeky.
Druhou linii osídlení na Réně
musíme hledat nad soutokem řek
Rokytné s Jihlavou s výškovým
bodem 283 m. Půjdeme-li od
ivančického parku po červené
turistické značce k rozhledně,

ho sběru nebo 2-3 sond.
Tehdy budovaná hradiště plnila úlohu mocenského, správního
i ekonomického centra, které zajišťovalo moravským knížatům
nadvládu nad osídlením celého
okolí. K tomu ještě přistupovala
další úloha, a tou byla kontrola
nad tranzitní stezkou a výběr
atributu procházejících kupeckých karavan. Nebylo náhodné,
že na komunikačním směru
podél řeky Jihlavy do Čech byla
znovu osídlena další hradiště.
Proto jsou hradiště na Réně
označována jako „strážná“.
Hradiště na Réně zaniklo v 10.
století a nebylo již obnoveno. Příčin zániku hradiště bylo několik.
Dosud stabilní útvar Velké Moravy se pod tlakem vnitřních rozbrojů mezi rody a pod vlivem neustálých ozbrojených srážek s Bavory,
Franky a Čechy prakticky rozpadl.
Rozpad urychlil vpád Maďarů do
Dunajské nížiny a jejich výboje na
Slovensko a Moravu.
Důsledkem rozkladu ústřední
moci byl zánik nebo postupné
dožívání některých hradišť, pře-

5. VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH PIVOVARŮ
sobota 30. června od 13.00 do 3.00 hod.
Padochov - areál bývalých kasáren
Více než 50 druhů točených piv z více než 10 malých pivovarů ČR,
bohaté občerstvení, bohatý doprovodný program, kapely, soutěže
a zajímavé pivní ceny, tombola. Soutěž o NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINOVÉ PIVO roku 2012.
Od 11.00 do 19.00 hodin otevřena prodejna pivních suvenýrů
Ve 20.00 hodin rocková zábava se skupinou Bagr.
Akce se koná za každého počasí. Více na www.pivni-festival.eu

Kamenný klín nalezený na Réně - staří asi 42 000 let

devším na jižní Moravě, která
ztratila svá opodstatnění, např. po
přerušení tranzitních cest. Před nebezpečím maďarských nájezdů se
tak osídlení přesouvala na jihozápadní a střední Moravu, kde došlo
k osídlování dosud neobdělaných
území a vznik nových hradišť.
Mezi nová hradiště patřila
např. Rokytná a cca 20 km
západně Kramolín. Po další
století nejsou k dispozici žádné
písemné prameny, ale Morava
se dostává do vlivu českých Přemyslovců. Základem jejich moci
na Moravě se stala soustava nových hradišť (hradů), v místech
odlišných od dřívějších, jejichž
kasteláni a vojenské osádky
ovládali jednotlivé kraje a mimo
jiné se pod jejich ochranou mohl
rozvíjet dálkový obchod.
Vraťme se do údolí tří řek.
V ivančické kotlině byly první
osady zemědělských obyvatel
již v období druhé poloviny 7. a
v průběhu 8. století, ale k výraznějšímu nárůstu sídel na Ivančicku došlo až v 9. století.
Dost daleko nad kotlinou
byla založena zemědělská osada
v dnešní trati Prostřední Špýry.
Šlo pravděpodobně o venkovskou
osadu vystavěnou z dřevěných
chat a srubů s hospodářským příslušenstvím a pastvinami v okolí.
Podle nálezů zlomků keramiky
zde osada byla až do 10. století.
Další staroslovanská sídliště snad
již z 8. století se nalézala v polních
tratích Lány, Loučky a Staré hory
v severozápadní části katastru.
Od 10. století jsou známé lokality na území dnešních Alexovic,
Letkovic a Němčic. Základem pro
existenci osad musel být dostatek
pitné vody v její blízkosti.
Po zániku hradiště na Réně se
začínalo koncentrovat osídlení do
kotliny a do blízkosti křižovatky
středověkých cest před dnešním
Besedním domem. Právě zde byl
předpoklad osídlení a tato výhoda
byla využita.
Procházela zde významná středověká „Libická“ cesta ve směru
od Pravlova, přes Dolní Kounice,
přes (nebo kolem) hradiště na
Réně. Na ivančickém katastru
procházela terénem k přemyslovskému dvorci (později Na
Bačkoře, dnes penzion Princ),
odtud dnešním Žerotínovým
náměstím, kde se rozdvojila.
Pravý směr cesty vedl pozdější
židovskou obcí a z ní vycházel
směrem k Oslavanům. Druhá část
cesty procházela dnešním náměstím Palackého a vycházela Horní
branou a odtud byly možnosti
tři kam cestovat. Cesta od jihu
vycházela od Dunaje (Krems),
pokračovala přes Retz, Znojmo,

Hostěradice do Ivančic dále přes
bučínský les do Střelic a k Brnu.
Tato cesta spojovala nejdůležitější hrady Moravy - Znojmo a
Brno. Aby těch cest nebylo málo,
musíme připomenout ještě třetí
cestu, které se později jmenovala
Dobytčí. Ta vycházela z Pravlova, pokračovala přes Hlínu, na
Kopaninách se křižovala s cestou
přicházející od Ivančic lesní tratí
Brněnky a pokračovala k Neslovicím, Zastávce, ke Žďáru a dále
do Čech. Jak byla Libická cesta
důležitá, dokládají čtyři kláštery,
které byly postaveny v 12.-13.
století přímo u této cesty. (Můžeme si povzdechnout, že ivančický
rodák ing. Ivan Vávra popisoval
různé středověké cesty, ale ty
v blízkosti Ivančic nepopsal).
Přítomnost trhů na křižovatce
dálkových cest, strategická poloha, možné usídlení správních
úředníků a bojovnické složky,
pravděpodobná stavba zděného
nebo jen dřevěného kostela i husté okolní osídlení to vše muselo
zásadním způsobem ovlivnit podobu Ivančic 11. a 12. století.
Téměř po celé 11. a 12. století
se střídala období míru s obdobím
válek. Právě po středověkých cestách vedoucích v blízkosti Ivančic
pochodovala v obou směrech vojska a jejich přítomnost byla vždy
pohromou pro osadu i okolí a vážně narušovala jejich vývoj. Můžeme připomenout 13 dnů, kdy
nad městem (v Lánech) pobýval
císař Rudolf Habsburský a město
bylo pleněno, nebo kruté vypálení
města Kumány v roce 1304.
Na počátku dvacátých let 13.
století tak vedle vlastní ivančické
osady lze doložit existenci farního
kostela, fary a snad i farní školy.
Při opravě ivančické věže, která
v roce 1879 hrozila zřícením, se
při opravách odkryly základy staré věže nebo kostela, pocházející
snad z 10. století. To by současně
potvrzovalo větší výskyt budov
na ploše dnešního města. S těmito
údaji korespondují také dosavadní
archeologická zjištění.
Od počátku 13. století a po celou jeho první polovinu byly prokazatelně osídleny některé části
budoucího města, a to především
zvýšené terény v jeho západních
a severozápadních částech.
Tolik uvádí literatura. Můžeme
tedy s jistotou říci, že v červnu
si připomeneme pro Ivančice tak
významné výročí - tedy 800 let od
první písemné zmíňky.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Kolektiv
autorů: Ivančice, dějiny města
- 2002 • Kratochvíl Aug.: Ivančice, bývalé královské město na
Moravě - 1906.
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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
•• dvourychlostní babetu po celkové opravě. Cena 6.500 Kč. Tel..
720 391 753.
•• 4 letní pneu (5 mm) Continental
195/50 R15, vše za 3.000 Kč + plech.
disky J6x15 H2. Tel.: 731 273 581.

» BYTY - NEMOVITOSTI

•• RK REMAX Acity Brno nabízí:
Dům 5+1 Ivančice - Němčice, ZP
110 m2, UP 170 m2, nová fasáda, zateplení, pl. okna, dvůr, terasa, cena
2.850.000 Kč k jednání • Prostorný
dům v centru Rosic, k bydlení i ke
komerci, ZP 217 m2, UP 400 m2,
cena 2.550.000 Kč k jednání • Byt
1+1 v OV, 32 m2, 1 patro, cena 630
tis. Kč jednání • Nadstandartní
hrubá stavba bungalovu s velkým
pozemkem v Ivančicích, ZP 276 m2,
pozemek 2500 m2, cena info v RK •
Stavební pozemky Ivančice od 7261000 m2, všechny sítě a komunikace, cena 1900 Kč/1m2 bez provize.
Více info na tel. 605 749 319 nebo
na www.re-max.cz
koupím
•• hledám ke koupi nebo k pronájmu zahradu v Ivančicích. Tel.:
728 319 263.
prodám
•• byt 2+1 v OV v Ivančicích. Cena
dohodou. Tel.: 739 939 775.
•• zahrádku 420 m2 v M. Krumlově
pod Floriánkem v os. vlastnictví, u řeky, dřevěná chatka, pergola, užitková
plocha je malá. Tel.: 724 857 821.
hledám pronájem
•• zahrádky s chatkou v Mor.
Krumlově. Prosím nabídněte. Tel :
724 760 325.
pronajmu
•• byt 1+1 v Moravském Krumlově.
Tel.: 774 930 587.
•• 1+1 v M. Krumlově na Sídlišti,
2 patro, výtah. Tel.: 602 755 265.
•• cihlový byt 2+1 v Ivančicích v klidném prostředí (staré sídliště), 2. poschodí, část. zařízen. Nájem 2.800 Kč/
měs. Volný ihned. Tel.: 728 461 900.
•• pěkný DB 3+1 v M. Krumlově
na Sídlišti. Tel.: 777 070 753.
•• domek 1+1 v MK na Palackého
ulici k bydlení nebo podnikání pronajmu nebo prodám. Tel.: 724 857 821.
•• SKLADY k pronájmu. Dlouhodobě i krátkodobě pronajmeme
nové, temperované, suché skladové
prostory v Oslavanech. Sklad kompletně zařízen regály a manipulační
technikou. Možnost příjezdu LKW,
překládky a rozvozu zboží. Kapacita až 500 pal. míst. Objekt střežen.
K dispozici i nová kancelář. Více
info na tel.: 602 528 003.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• elektrický robot BOSCH ProfiMixx 46, 2 roky starý, téměř nepoužívaný. Cena 2.800. Tel.: 723 465 614.
•• mrazící box pultový Calex 220L,
cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn.
Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• mrazící box na zmrzliny, prosklený
180L, cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod.
Zn. Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.

» NÁBYTEK

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

» 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.

» VŠE PRO DĚTI

koupím
•• levný sportovní kočárek pro dvojčata. Tel.: 776 213 975.

» 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.
prodám
•• kadeřnickou keramickou mísu,
barva černá, černá noha + černé křeslo. Výborný stav. Tel.: 724 857 821.
•• starší i novější knihy. Cena dohodou. Tel.: 723 616 258.
•• zachovalou králíkárnu - 7 kotců.
Tel.: 602 956 046.
•• el. motor 380/220 V, 1,5 kW, 1430
ot. (k darlinku), dále krbový vysavač
– nový, nevhodný dar. Zn. vše cena
dohodou. Tel.: 725 614 057.
•• nadzemní kruh. bazén s konstrukcí
zn. HAWAI o prům. 4,57 m a výškou
1,22 m, písk. filtrace, kr. plachta,
schody, nový. Cena 10.500 Kč. Tel.:
605 766 313.
•• kompletní sadu učebnic pro učební
obor automechanik. Cena 1.200 Kč.
Ivančice. Tel.: 723 636 332.

» ZVÍŘATA

•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí krmiva pro
psy, kočky, rybičky a hospodářská
zvířata, antiparazitika a ostatní
doplňky pro Vaše mazlíčky.
prodám
•• jatečné králíky, 150 Kč/ks. Tel.:
606 347 385.
•• jatečné a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.

Obec Dobřínsko ve spolupráci
s Občanským sdružením Dobřínský Dechfest pořádá

DOBŘÍNSKÝ DECHFEST

sobota 30. června od 15.00 hodin - areál KD Dobřínsko
Vystoupí: IŠTVÁNCI, SKALIČANÉ, VACENOVJÁCI, BABOUCI.
Od 19.00 do 24.00 hod. taneční zábava - hrají VACENOVJÁCI.
Slovem provází Karel Kopřiva. Akce se koná za každého počasí.
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.

Městská knihovna Moravský Krumlov Vás srdečně zve
ke zhlédnutí výstavy černobílých fotografií Libuše Prosecké

TICHÁ ZASTAVENÍ

Výstava fotografií ve studovně knihovny bude do 31. srpna 2012

•• prase 140 a víc kg, živé nebo půlky
a selata. Cena 60 Kč/kg. Odběr koncem června. Dále chovného berana,
stáří 1,5 roku, cena 2.000 Kč. Tel.:
737 778 268.

•• 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.

•• Jsem atraktivní žena 46/166 štíhlé postavy mladšího vzhledu s rod.
domem. Hledám slušného, hodného,
zajištěného muže kolem padesátky
pro trvalý vztah. Tel.: 722 767 426.
•• Je tady léto a snad už to vyjde.
Rozvedený nekuřák 182/55 z okolí
Ivančic hledá partnerku. Též nekuřačku, rozvedenou, bezdětnou nebo
vdovu. Pomůžeme náhodě? Tel.:
731 839 886.
•• Hledám přítelkyně, kamarádky
nad 70 roků, nekuřačky s autem,
které mají rády přírodu, houbaření,
pěknou hudbu i lidi a vezmou mně
mezi sebe. Vypomůžu v domácnosti
a na zahradě. Přispěji na benzín. Tel.:
728 177 899.

•• 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.

» SEZNÁMENÍ

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• dva zedníci hledají práci – výstavba domu a veškeré zednické práce
a obklady. Tel.: 606 719 398.
nabízím
(komerční inzerce)
•• IVACAR Ivančice, spol. s r. o.
přijme stolaře. Tel.: 777 252 060.
•• Fotograf hledá dívky k fotografování v atelieru i exteriéru. Vhodné pro
studentky. Dlouhodobější spolupráce.
I bez zkušeností. Tel.: 732 180 721.

» 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.
•• Seriózní půjčka bez poplatků
10 - 70.000 korun. Do 48 hodin.
Tel. 732 547 490, 734 277 263. Spolupracuji se 2 věřiteli.

•• 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)

•• Rekonstrukce bytů, rodinných
domů a koupelen, zateplení fasád.
Více informací na tel.: 732 528 940.
•• 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.
•• 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
•• 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 :)

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.

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: • 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.

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 7. července 2012
Pěší poutníci vycházejí z Rešic v 7 hodin, další poutníci se mohou
připojit po telefonické domluvě. Odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin,
z Mašůvek odjezd po ukončení mše svaté, asi ve 22.00 hodin
(čas odjezd bude upřesněn). Autobus pro poutníky je zdarma.
Zájemci se mohou nahlásit u p. Zdeňky Slámové, Rešice č. 40,
tel: 723 753 251, a p. Anny Husákové, Rešice č. 59, tel: 732 621 783.
Tělovýchovná jednota Jamolice ve spolupráci
s Obcí Jamolice pořádá v sobotu 14. července 2012

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Program: 11.00 hod. - utkání žáci (TJ Jamolice - FC Rakšice)
13.00 hod. - utkání ženy (DFC Rešice - FC Studenec)
15.00 hod. - utkání muži (TJ Jamolice - Sokol Řeznovice)
17.00 hod. - „Staří páni“ - Bolkova jedenáctka
od 20.00 hod. letní noc se skupinou STONE
Srdečně zvou pořadatelé.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631
ne 1.7. v 16.00

SNĚHURKA (2D)
Hraná pohádka USA, dabing

ne 1.7. v 18.00

SNĚHURKA A LOVEC
Fantasy příběh USA, titulky

ne 1.7. ve 20.00

LÁSKA JE LÁSKA
Česká komedie

ne 8.7. v 15.00

DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU (2D)
Anim. pohádka USA, dabing

ne 8.7. v 17.00
a ve 20.00 hod.

HUNGER GAMES
Akční film USA

st 11.7. v 18.00
a ve 20.00 hod.

VRÁSKY Z LÁSKY
Komedie ČR

so 14.7. v 15.00
a v 17.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU (2D)
Anim. pohádka USA, dabing

so 14.7. ve 20.00
a ve 22.00 hod.

PROMETHEUS
Scifi horor USA

ne 15.7. v 17.00

DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU (2D)
Anim. pohádka USA, dabing

ne 15.7. ve 20.00

PRCI,PRCI,PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Komedie USA

st 18.7. v 18.00
a ve 20.00 hod.

TEMNÉ STÍNY
Komedie USA

so 21.7. v 17.00
a ve 20.00 hod.

AVENGERS
Akční film USA

ne 22.7. v 17.00

PIRÁTI
Anim. komedie USA, dabing

ne 22.7. ve 20.00

AVENGERS
Akční film USA

st 25.7. ve 20.00

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie ČR

DOVOLENÁ V KINĚ OD 27. 7. DO 17. 8. 2012

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
pá 6.7. ve 21.00

DIKTÁTOR
Ztřeštěná komedie USA

so 7.7. ve 21.00

POUPATA
Sociální drama ČR

pá 13.7. ve 21.00

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Anim. komedie USA

so 14.7. ve 21.00

SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Akční detektivka USA

pá 27.7. ve 21.00

PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Komedie USA

so 28.7. ve 21.00

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
V ČERVENCI A V SRPNU SE NEPROMÍTÁ

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 1.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie ČR

út 3.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Komedie ČR

ne 8.7. ve 20.00

ŽELEZNÁ LADY
Životopisný film VB

ne 15.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

POLSKI FILM
Komedie ČR/PL, česky

ne 22.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná komedie ČR

ne 29.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

MUŽI V ČERNÉM 3
Sci-fi komedie USA, dabing

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
FILMOVÉ LÉTO 2012
Moravský Krumlov - náměstí TGM
út 10.7. ve 21.30

FIMFÁRUM: DO TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO
Poslední část pohádek J. Wericha

st 11.7. ve 21.30

V PEŘINĚ
Česká muzikálová pohádka

čt 12.7. ve 21.30

NEVINNOST
Dramat. thriller ČR

pá 13.7. ve 21.30

LIDICE
Válečné drama ČR

Vstupné dobrovolné - občerstvení zajištěno.
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29.06.2012
REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU

ZRCADLO

HLEDÁ DISTRIBUTORA
V MIROSLAVI PRO CÍLENÝ
ROZNOS DO SCHRÁNEK.
OD ZÁŘÍ 2012.
INFO NA: 602 782 272

MĚSÍČNÍ VYDÁNÍ PERIODIKA

ZRCADLO č. 14/2012
NA SRPEN

VYCHÁZÍ 27. ČERVENCE

REDAKČNÍ DOVOLENÁ:
9. 7. - 22. 7. 2012

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU ZÍSKÁTE 10 % SLEVU NA MONTÁŽ !!!

#

www.anteko.cz

