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NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %
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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.

www.pomocpro.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

RAZÍTKa
602 782 272

/Moravský Krumlov/ Krum-
lovský zámek je opět otevřen 
veřejnosti. Návštěvníci mohou 
shlédnout nejen prostory, kde 
byla umístěna Muchova Epopej, 
ale i místa, která byla po dobu 20 
let veřejnosti uzavřena. 

Do prvního podlaží zámecké 
budovy byly navíc nainstalovány 
umělecká díla současného české-
ho umění ze Sbírky Marek.

Sbírka Marek, tj. umělecká 
sbírka bratrů Ivo a Zdeňka Mar-
kových, se začala formovat kolem 
roku 2000 s orientací na studenty 
a čerstvé absolventy českých 
vysokých výtvarných škol. V sou-
časnosti obsahuje sbírka Marek 
práce od 110 českých a sloven-
ských autorů a čítá kolem 400 
děl různé povahy. Převahu tvoří 
klasická sběratelská média - mal-
ba a kresba. Své místo ve sbírce 
nicméně zaujímají i ostatní média 
včetně záznamových (videa, vi-
deoperformance nebo animace). 
Právě v zájmu o tuto sběratelsky  
prozatím neatraktivní oblast se 
Sbírka Marek specificky liší od 
ostatních sbírkových institucí. 

„Nejedná o standardní výstavní 
prezentaci , ale záměr „osvojit“ si 
zdevastovaný prostor prostřed-
nictvím umění. Výtvarná díla 
jsou do něj umísťována s výhrad-

ním ohledem na jeho charakter, 
který v sobě nese směs přízraků 
minulých historických epoch. 
Také proto jsme s dalšími kolegy 
(Ondřejem Chrobákem a Tomá-
šem Svobodou) výstavní soubor 
redukovali a z děl dovezených 
na krumlovský zámek jich hodně 
nevystavili,“ uvedla kurátorka 
výstavy Marika Kupková.

Expozice má za sebou úspěš-
nou vernisáž a žalostně zničené 
prostory s velmi osobitými ex-
ponáty ožily při prvních víkendo-
vých návštěvách veřejnosti.

„Vernisáž výstavy pro mě 

znamenala spontánní doklad o 
možnosti symbiózy současného 
umění (které bývá obviňováno z 
uzavřenosti vůči „široké veřejnos-
ti“) a zaujetí návštěvníků, kteří s 
ním zjevně nemusí mít zkušenost. 
Podstatným „argumentem“ bylo 
samozřejmě kouzlo zámku, jehož 
otevření dodávalo výstavní akci 
závažnější společenský rozměr. 
Byla jsem ráda i za symbiózu 
místního pěveckého sboru a DJs 
s mixáky, symbiózu různorodých 
generačních a profesních vrstev. 
Napadlo mě, že bychom se mohli 
orientovat na pořádání výstav v 

menších městech a na venkově, 
protože jejich obyvatelé nejsou 
přesycení přemírou výstav na 
každém rohu. Díky městu MK 
za tuto jedinečnou zkušenost,“ 
dodává Marika Kupková. 

Jedinečnost výstavy ocenili 
také návštěvníci v návštěvní kni-
ze: „Vynikající nápad otevřít celý 
prostor, aby lidé viděli…A třeba 
se najdou i mecenáši, kteří pomo-
hou dát objekt do původního sta-
vu.“ nebo „Ze zámku v Morav-
ském Krumlově budu odcházet se 
smíšenými pocity. Pocity plnými 
zármutku, z toho jak M. Krumlov 
těžce bojuje za záchranu tohoto 
místa, a radosti, hřejivými pocity, 
že se nevzdává!“

Výstavu OTEVŘENO v běžně 
nepřístupných prostorách krum-
lovského zámku budou moci zá-
jemci navšívit do 16. září vždy o 
víkendech mezi 11 a 17 hodinou.

„Chtěl bych veřejnost pozvat 
na výstavu, která je záměrně 
umístěna i do prostor zámku, 
které se budou opravovat. Rádi 
Vás přivítáme a provedeme, ať už 
se k nám vydáte pěšky, na kole, 
vlakem, autobusem či autem. Po 
domluvě je také možno prohléd-
nout výstavu mimo víkendy,“ zve 
na výstavu místostarosta města 
Zdeněk Juránek.                /mape/

Měsíční vydání - SRPEN 2012

OTEVŘENO! Račte vstoupit! 

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

NIKE, ASICS, KAPPA, ADIDAS, LOAP, POWER, ...

Palackého nám. 22 • Ivančice

  LETNÍ VÝPRODEJ - SLEVY AŽ 60 %

VELKÝ
VÝBĚR

KOPAČEK
A OBUVI

NOVĚ SÁZKOVÝ TERMINÁL
ZÍSKEJ BONUS AŽ 2.200 Kč !!!

KOPAČKY
NIKE LIBRETTO JR
1490 Kč    890 Kč

NIKE MERCURIAL 
MIRACLE

2990 Kč   1990 Kč

AKCE

LETÁKY - TISKOPISY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISK A DISTRIBUCE V ČR

Pro neziskové a příspěvkové organizace

SLEVY AŽ 20 %
Se svou poptávkou nás kontaktujte

na info@alma.cz, nebo na  602 782 272.

CEDULE A PVC BANNERY  

 Foto: Marie Makovičková
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

INZERUJTE
V ZRCADLE
ZDARMA!

ZAČALI JSTE LETOS
PODNIKAT? VAŠI ODVAHU 

PODPOŘÍME!
Na základě živnostenského listu 
vystaveného v ROCE 2012 Vám 
při objednávce jednoho inzerátu 

dáme druhý stejně velký

ÚPLNĚ ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272

PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Přijela k nám pouť
Co křesťanský svět světem stojí a léto sluníčkem lidi připaluje, 

nepatří k tomuto ročnímu období pouze koupání, houbaření
a okurkový salát. Nejteplejší roční období je i časem střelnic, kolotočů 
a strašidelných hradů (nemíním �m ten pražský). Nastal nám čas pou�. 

Co je to vlastně za akci? Kde se vzala? Na rozdíl od svátku sv. 
Valentýna do našich končin patří už od ranného středověku. Pouť, 
je prapůvodně zbožná cesta věřících za účelem návštěvy místa, 
kde se udál nějaký svatý zázrak, zjevil se některý svatý nebo bylo 
z náboženského hlediska jinak významné. Byla vlastně iniciačním 
aktem a úkonem odevzdání. Není ovšem křesťanským vynálezem.

Vyskytuje ve všech náboženstvích. Správný hinduista putuje na tzv. 
čardham. To lidé mojžíšského vyznání v minulos� kráčeli křepce do 
Síló a později také do Jeruzaléma. Cílem byla Hospodinova svatyně 
a tajemná archa úmluvy. V buddhismu jsou poutě spojeny s životem 
Gautamy Buddhy, v křesťanství s Ježíšem Kristem. Muslimové zase 
spěchají do Mekky, kde se narodil jejich velký prorok Mohamed. 
Nábožné cesty podnikali také staří Řekové a Římané. Ani zavilí Germáni 
nechtěli být pozadu a konali hromadné výlety ke svým posvátným 
dubům a jeskyním. Ale kde hledat moderní podobu pou�?

Kde jinde než v naší milované křesťanské Evropě. Zde se místo 
pou� stávalo centrem společenského života. Časem se k programu 
náboženskému přidružil i ten zábavní. Je vidět, že už tehdy frčela 
komerce. Po místech pou�, kromě počestných kupců, kočovali se 
svým vybavením veselí komedian�, majitelé kolotočů, houpaček, 
zábavních střelnic, strašidelných domů i dalších atrakcí. Na své si 
přišlo i umění. Herci kočovných divadel zde hráli hry s náboženskými
a postupem času i světskými tématy. Časem se tato zábava oddělila
a odstěhovala se dál od vážných a poklidných náboženských center. 

Například pražská Matějská pouť se od kostela svatého Matěje
v Dejvicích odstěhovala a za nové místo působiště si vybrala Výstaviště. 
Typickým příkladem jsou i Ivančice. Poutě byly původně konány
u kostela svatého Jakuba, patrona Ivančic. Dnes probíhají v poslední 
červencový víkend na Palackého náměs�. Ono táhnout atrakce do tak 
prudkého kopce se dnes nikomu nechce. A tak se většina komediantů 
i zábavních parků stěhovala bez ohledu na náboženské dění do 
pohodlnějších lokalit. Ale jak se kolo historie vrací, tak se místa 
tradice sloučení náboženské a zábavní slavnos� obnovují.

Kromě událos� náboženské a trochy toho povyražení se poutě 
staly i významnou společenskou událos�. Paní starostová a manželky 
radních si vždy pořizovaly nové šaty, aby ostatní selky pukly závis�. Na 
pouť byli vždy zváni příbuzní a známí. Nebylo to jen o setkávání, které 
se často uskutečnilo pouze jednou v roce. Jednalo se i o vzájemnou 
spolunáležitost při prožívání mše svaté nebo při slavnostním obědě.

Dnes pou� tento duch chybí. Z původně doprovodné zábavy se stal 
hlavní účel. Je z ní čistě komerční záležitost, při níž je účelem, kromě 
vyrábění nadměrného hluku, také vytáhnout co nejvíce peněz z kapes 
rodičů. Kdo ostatně odolá dítě�, které si chce na památku koupit 
předraženou hračku, o které už dopředu víte, že druhý den přestane 
fungovat. O atrakcích ani nemluvím. Jejich zevrubné zkoumání, jestli 
jsou v takovém technickém stavu, abych na ně mohl potomstvo 
pus�t, mě už dávno přestalo bavit. Zlaté červené známky z STK na 
autech. Tuto poznámku berte ovšem s rezervou. Jedná se o povzdech 
spojený s mou bezpečáckou profesní deformací.

A co se týče pou�? Pokoušet se vrá�t ke kořenům bude velmi ob�žné, 
ba přímo nemožné. Doba z nás vychovala ateisty (až se bojím, že nás
za to pán Bůh potrestá). Tam, kam se nadá dojet autem, nedojdeme
a konec konců i ten randál kvůli našim dětem přetrpíme. Jediné co nám
zůstalo, je svatojakubská husa. Už se na ni docela těším.       Petr Sláma

Slovo úvodem

AKCE
probíhajícího léta

125.000 Kč již za 2.249 Kč
180.000 Kč za pouhých 3.583 Kč

PŮJČKY
Pro všechny ženy
na MD i důchodce

úroky od 9,79 %

tel.: 775 225 367

/Ivančice/ Bentonit, tento 
šedivý nerost je v Ivančicích 
zdrojem neustálých problémů. 
Jednalo o něm i poslední veřejné 
zastupitelstvo před prázdninami. 
Vedoucí majetkoprávního odbo-
ru městského úřadu Mgr. Lenka 
Mrajcová informovala zastupitele 
a přítomnou veřejnost o posled-
ních událostech v této kauze.

Dne 25. 5. 2011 byl vydán roz-
sudek, ve kterém Krajský soud v 
Brně zamítl žalobu firmy Bentex 
Bohemia ohledně užívání pozem-
ků ve vlastnictví města Ivančice. 
Firma Bentex se proti tomuto 
rozsudku odvolala.

Dne 14. 12. 2011 proběhlo soud-
ní jednání u odvolacího Vrchního 
soudu v Olomouci ohledně užívání 
pozemků. Vrchní soud zrušil roz-
sudek krajského soudu a vrátil věc 
k novému projednání. Důvodem 
bylo nedokončené řízení o odpisu 
zásob. Vrchnímu soudu se také 
nelíbilo to, že k jednání nebyli 
přibráni ti, kterých se tento spor 
nejvíce dotýká. Místní zahrádkáři. 

Dne 30. 1. 2012 krajský soud 
vydal usnesení o tom, že do řízení 
se přibírají další účastníci řízení 
- Zahrádkářský svaz Ivančice a 
všichni dotčení zahrádkáři.

Dne 27. 3. 2012 a dne 11. 4. 
2012 se uskutečnilo na Městském 

úřadě v Ivančicích za přítomnosti 
právního zástupce firmy Bentex, 
jejího majitele a účastí zástupců 
města jednání, kde byly předlože-
ny firmou následující řešení:

1) Městu Ivančice byl nabídnut 
k odprodeji 100% obchodní podíl  
ve společnosti za cenu 9,5 mil. Kč 
Finanční částka by byla splatná 
ve třech splátkách během příštích 
tří let s tím, že vedle kupní ceny 
společnosti by město bylo povin-
no uhradit dluh společnosti třetí 
osobě ve výši 2,5 mil. Kč, kterým 
je společnost zatížena.  Celko-
vé náklady by se tak vyšplhaly
na 12 milionů korun. 

2) Město Ivančice by odkou-
pilo 100% obchodního podílu 
ve společnosti s tím, že by město 
nejprve převzalo závazek společ-
nosti vůči třetí osobě ve výši 2,5 
mil. Kč, a poté by došlo k nabytí 
100% podílu ve společnosti za 
cenu 9,5 mil. Kč. Finanční částka 
by byla opět splatnou ve třech 
splátkách během příštích tří let
v  celkové výši 12 milionů Kč. 

Zastupitelé nakonec vzali na 
vědomí nabídku společnosti 
BENTEX s tím, že do vydání 
konečného rozsudku ve sporu
o „vyvlastnění pozemků na Réně 
pro těžbu bentonitu“ nebude měs-
to o nabídce jednat.            /PeSl/

Kauza bentonit pokračuje:
BENTEX požaduje miliony

ZPRÁVY Z RADNIC
Dotace ivančickým hasičům

/Ivančice/ Ivančická městská rada si velice dobře uvědomuje vel-
ký význam dislokace požární stanice HZS JmK pro ochranu občanů 
města. Z tohoto důvodu neváhá krajské hasiče podpořit i finančně.
Na svém posledním zasedání doporučila zastupitelům přijmout roz-
počtové opatření a poskytnout veřejnou finanční podporu formou 
dotace ve výši 50.000 korun z rezervy zastupitelstva Hasičskému 
záchrannému sboru JmK. Finanční částka bude určena na opravu od-
sávání výfukových zplodin z garáží požární stanice Ivančice.    /PeSl/

Nové zadání digitalizace
/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla zrušit veřejnou zakázku 

malého rozsahu na digitalizaci městského kina. Zároveň rozhodla o vy-
psání výzvy nové. K účasti přizvala následující firmy: pana Lubomíra 
Petra z Olomouce - Nové sady, pana Stanislava Feita z Popůvek a firmu 
Daite s. r. o. Brno. Podle materiálu, který vydalo Ministerstvo kultury 
ČR, digitalizace znamená nahrazení 35mm filmových projektorů di-
gitální technologií a zároveň změnu zavedených způsobů distribuce. 
Kvalita digitálního promítání je srovnatelná s promítáním z 35 mm. 
Digitální kopie navíc nepodléhá mechanickému opotřebení a její kvali-
ta tedy zůstává konstantní. Digitální projekce mají přinést v budoucnu 
úspory zejména při výrobě kopií a jejich distribuci. Na přechodné 
období, kdy bude ještě souběh klasických 35 mm kopií a již nových 
digitálních nosičů, je však třeba počítat s vyššími náklady v oblasti dis-
tribuce. Úspora se podle expertní komise projeví až v okamžiku, kdy 
bude distribuce probíhat z větší části na digitálních nosičích.      /PeSl/

Ivančice čeká obří úvěr
/Ivančice/ Zastupitelé Ivančic jednali na svém posledním veřejném 

zasedání o veřejné zakázce s názvem „Úvěr města Ivančice“. Úvěr, 
ze kterého by se čerpalo od října 2012 až do prosince 2013, by si mělo 
město vzít v celkové finanční částce 166 500 000 korun. Byly by z něj 
uhrazeny následující položky: refinancování starého úvěru města ve 
výši 30 467 916 Kč, investiční příspěvek SVaK Ivančice 75 646 746 
Kč, opravy místních komunikací spolknou 45 385 338 Kč a v poslední 
řadě rekonstrukce Besedního domu 15 000 000 Kč. Ivančičtí zastupitelé 
těsnou většinou (8 pro, 1 proti a 5 se zdrželo) schválilo odůvodnění této 
veřejné zakázky a způsob jejího vyhlášení v nadlimitním řízení.   /PeSl/

Začnou opravy komunikací
/Ivančice/ Výstavba kanalizace v Ivančicích postupuje do další 

fáze. Rada města v plném souladu s usnesením zastupitelstva, udělila 
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice souhlas k provedení oprav 
komunikací v rámci projektu „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Opraveny budou následující ulice 
ve městě: Kounická, Široká, Vodárenská, Příčná, Kaštanová, Za Ústa-
vem, U Řeky, K Pekárce, V Zatáčce, Na Návsi a K Lesu.            /PeSl/

Kraj zadotuje územní plán
/Ivančice/ Územní plány jsou nutnou a neoddělitelnou součástí 

rozvoje našich měst a obcí. Tento fakt si také velice dobře uvědomuje 
vedení Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu i krajský úřad dotuje 
jednotlivé projekty. Na ten ivančický kraj přispěje finanční částkou 
112.100 Kč. Rada města Ivančic na svém minulém zasedání schválila 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  /PeSl/

/Region/ Průběh letošní sklizně 
v regionu dává tušit to, co země-
dělci předpokládali. 

„Letošní výsledky sklizně ji-
homoravských zemědělců nelze 
nazvat jinak než katastrofální, 
pamětníci se shodují, že něco 
podobného nepostihlo náš region 
desítky let. Bohužel kombinace 
jarních mrazíků a výjimečného 
sucha s velkým vláhovým defici-
tem znamená reálné škody v mi-
liardách korun na jižní Moravě,“ 
uvedl hejtman Hašek při setkání 
se zemědělci. 

Dlouhodobé sucho letos na jaře 
mělo výrazný dopad na sklizeň 
základních obilovin zejména na 
jižní Moravě. Jestliže v rámci 
ČR šlo o poškození přibližně pě-
tiny ploch a snížení výnosu o 40 
procent, v Jihomoravském kraji 

bylo poškozeno téměř 100 000 
hektarů osevní plochy, tedy při-
bližně 60 procent - na Znojemsku 
a Břeclavsku jsou přitom tyto 
ztráty ještě vyšší. Některé plochy 
nebylo možné sklidit vůbec. 

Velké škody napáchalo sucho 
také na kukuřici. Jen v Jihomo-
ravském kraji bylo postiženo 
téměř 35 000 hektarů. V okrese 
Znojmo se očekává poloviční 
výnos kukuřice na zrno na všech 
osevních plochách. U cukrovky 
se předpokládá snížení výnosů 
v jihomoravských pěstitelských 
oblastech až o polovinu. Posti-
ženy jsou také speciální plodiny, 
např. chmel, ovocné sady, ale 
i mák, luštěniny, slunečnice a 
další plodiny. V nejpostiženějších 
oblastech se očekává i výrazné 
snížení výnosů řepky.           /abé/

Kritický rok pro zemědělce
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den. Dostala jsem upomínku od jedné firmy, která vymáhá 
pohledávky, že mám uhradit neuhrazenou fakturu. Faktura je však 
stará již 4 a půl roku. Chtěla bych se Vás zeptat, jestli musím tuto 
fakturu uhradit nebo je už promlčená? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že s největší pravděpodobností je faktura 
promlčena (neznám všechny souvislosti případu, např. zda-li nebyla 
dlužníkem písemně uznána). Promlčení pohledávky však neznamená, že 
pohledávka automaticky zaniká, proto jsou i tyto promlčené pohledávky 
vymáhány. Úhrada promlčené pohledávky v této fázi záleží na Vás. Pro-
mlčení znamená to, že pokud dáte námitku promlčení pohledávky a tato 
námitka je oprávněná, nemůže soud věřiteli přiznat právo na zaplacení 
pohledávky, pohledávka je tedy nevymahatelná. Na druhou stranu je tu 
však riziko v tom, že pokud námitku promlčení u soudu či u rozhodčího 
řízení aktivně písemně nepodáte, tak dluh bude věřiteli soudem či roz-
hodčím soudem přiznán a může být poté i exekučně vymáhán, což je 
nyní případ několika firem, které promlčené pohledávky uplatňují soud-
ní cestou a spoléhají na to, že se dlužníci nebudou aktivně bránit. 

Stává se tedy, že i když je dluh promlčený, tak je soudně přiznán vě-
řiteli, pokud se aktivně nebráníte a budete jej muset následně zaplatit. 

Obecná promlčecí doba dle občanského zákoníku je tři roky, dle 
obchodního zákoníku je pak čtyři roky. Promlčecí doba běží ode dne 
následujícího po splatnosti faktury, tedy od prvního dne, kdy mělo 
být plněno. Pokud je však v této době pohledávka věřitele dlužníkem 
písemně uznána či soudně přiznána, tak se promlčuje až za deset let. 
Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo jiného přísluš-
ného orgánu, promlčecí doba neběží po dobu tohoto řízení. 

Promlčecí doba je u některých věcí stanovena odlišně (např. práva 
z přepravy dle občanského zákoníku se promlčují již za jeden rok), 
proto je vhodné případné promlčení nároku u složitějších věcí konzul-
tovat s právníkem.

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V neděli 1. července 2012 byl uveden do provozu 3. reaktorový blok 
na JE Oi, jako první z 50 odstavených energetických reaktorů v květnu 
2012 – v souvislosti s řešením události v JE Fukushima Daiichi, pro 
využití získaných zkušeností a implementaci nápravných opatření. 
Elektrárnu Oi provozuje společnost Kansai Electric Power v prefektu-
ře Fukui. Po uvedení 3. RB JE Oi do provozu japonská vláda následně 
snížila hranici energetických úspor pro společnosti v oblasti Kansai
(s centrem v Osace) pro letošní léto na 10% z dříve stanoveného limitu 
úspor 15%. 3. RB v JE Oi byl v odstávce od března 2011. Společnost 
Kansai připravuje na konci července uvedení do provozu i 4. RB JE Oi.

Společnost TEPCO začala práce na výstavbě ocelové krycí kon-
strukce kolem poškozené stavby 4. bloku JE Fukushima - Daiichi. Dle 
zpráv z Japan Atomic Industrial Forum je tato konstrukce nutná před 
zahájením vyvážení jaderného paliva z bazénu skladování 4. bloku. 
Konstrukce vytvoří prostor, který bude odvětráván přes filtrační stani-
ci, aby se zamezilo úniku radioaktivity do ovzduší. Toto odvětrávání 
bude monitorováno z hlediska koncentrace radioaktivních materiálů na 
vstupu i na výstupu z filtrů a informace bude veřejně přístupná, včetně 
aktivace alarmu při překročení úrovní, na displejích na budovách v lo-
kalitě JE. Podobná konstrukce již byla vytvořena kolem 1. reaktorové-
ho bloku. Vyřazování 1.-4. bloku JE Fukushima - Daiichi probíhá podle 
schváleného scénáře z listopadu 2011 a je rozplánováno do třech fází, 
z nichž prvé dvě: vyvezení paliva a odstranění radioaktívních zbytků 
budou trvat okolo 10 let a třetí fáze se odhaduje na dalších 40 let.

24. 7. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Kraj pořídí nové sanitky
Rada JM kraje schválila nákup sedmnácti nových vozidel rychlé 

lékařské pomoci pro Zdravotnickou záchrannou službu JmK v celkové 
předpokládané hodnotě veřejné zakázky 31,7 mil. korun bez DPH.

Finanční zdroje umožnily v roce 2012 nákup čtyř vozidel, což neod-
povídá plně potřebám obnovy této zdravotnické techniky. Organizace 
využívá při poskytování přednemocniční neodkladné péče celkem 72 
vozidel. S ohledem na zatížení a opotřebení vozů odpovídá roční potře-
ba obnovy osmi až devíti z nich.

Vzhledem ke značnému rozsahu dodávky a době nutné k výro-
bě vozů a jejich úpravě pro potřeby rychlé lékařské pomoci dojde
k dodávce nových vozů v průběhu první poloviny roku 2013.       /abé/

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

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.

DLAŽBA VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU 
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

PROGRAM ZDRAVÉHO A VYVÁŽENÉHO 
STRAVOVÁNÍ NA 5�7 DNÍ V TÝDNU

� CELODENNÍ MENU �
snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře

z čerstvých surovin v krabičkách uzavřených 
fólií - jídlo si zachová chuť a neokorá.

� I PRO VEGETARIÁNY �
� MOŽNOST DOVOZU DOMŮ �

KRABIČKOVÁ DIETA

ZVEME K POSEZENÍ V NAŠÍ RESTAURACI,
kde jsme pro Vás připravili velký výběr jídel, 

nápojů a domácích čerstvých zákusků.
Od úterý do neděle Vám také nabízíme Menu - 
polévka a výběr ze dvou jídel. Přijďte si posedět

do příjemného prostředí údolí řeky Oslavy.

RESTAURACE U PRÁTŮ
V Oslavě 25, 664 12 Oslavany

www.restauraceupratu.cz
e-mail: radim.prat@seznam.cz

 » TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ
      Požadavky: absolvent VŠ strojní se
      zaměřením na obrábění, znalost NJ
---------------------------------

 » SEŘIZOVAČI LISŮ
      Požadavky: SOU stroj. zaměření,
      praxe podmínkou, znalost měření
      a technických výkresů

 » BRIGÁDA ve výrobě

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 

zabývající se lisováním a kovoobráběním
náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 

kandidáty na tato pracovní místa:

Uběhlo půl roku od doby, kdy 
se poté, co se objevily zprávy o 
hrozícím zrušení tamního gyneko-
logicko-porodního oddělení, roz-
hodlo vedení nemocnice zabojovat 
za jeho zachování. Celou kampaň 
podpořil nemalou měrou i starosta 
města MUDr. Vojtěch Adam.

Během kampaně došlo na 
oddělení ke zvýšení úrovně a 
kvality ubytování po porodu a ke 
změnám ve stravování maminek. 
V současné době je na oddělení 
k dispozici osm kvalitně vyba-
vených jednolůžkových pokojů.  
Přesto, že byly vytvořeny pod-
mínky ke zvýšení kvality pobytu 
na úkor lůžek, je kapacita oddě-
lení dostatečně vysoká. Pokud 
jde o změny ve stravování, mají 
maminky kromě možnosti kon-
zultací s nutriční specialistkou 
k dispozici i nové edukační letáč-
ky, které jim poradí, jaká strava je 
pro ně a pro miminko v období po 
porodu vhodná.

V rámci kampaně nemocni-
ce byl natočen i televizní spot, 
jehož cílem je přiblížit a ukázat 
fungování a možnosti tohoto od-
dělení, ale především informovat 
nastávající maminky o všech 
možnostech a službách, které je 
v této malé porodnici s domác-
kým prostředím čekají. Tento 
spot bude možné shlédnout i na 
webových stránkách nemocnice 
a města Ivančice.

Postupné zvyšování počtu po-
rodů a zájem maminek nejen o 
návštěvu Dne otevřených dveří je 
dokladem toho, že se vedení ne-
mocnice rozhodlo správně. Je proto 
na místě položit pár otázek iniciá-

torovi celé kampaně, Ing. Jaromíru 
Hrubešovi, řediteli nemocnice.

 Co je podle Vás ten důvod 
PROČ si mají maminky vybrat 
právě porodnici v Ivančicích?

Hlavním cílem kampaně je 
ukázat budoucím maminkám, že 
služby poskytované v naší ne-
mocnici jsou srovnatelné se služ-
bami v ostatních nemocnicích a 
oproti velkým centrům poskytuje 
naše nemocnice podstatně pří-
jemnější domácké prostředí.

Byla důvodem ke změnám na 
oddělení pouze kampaň za jeho 
zachování?

Zachování porodnice v naší 
nemocnici má vliv na celou 
nemocnici. Pokud by skončila 
porodnice, bude těžké zachovat 
gynekologii a po ztrátě těchto 
dvou pracovišť by poskytované 
služby ztratily na komplexnosti. 
Což by šlo proti dlouhodobým 
snahám o zlepšování kvality po-
skytovaných zdravotních služeb 
reprezentovaným komplexní 
rekonstrukcí lůžkových i ambu-
lantních oddělení, rekonstrukcí 
operačních sálů a centrální steri-
lizace, rekonstrukce laboratoře a 
radiologického oddělení včetně 
digitalizace a zavedení CT vyšet-
ření. Zprovoznění rehabilitačního 
bazénu, přemístění lékárny do 
prostor s možností řídit prostředí. 
Zavedení systému řízení jakosti 
podle ISO 9001, dále podle ISO 
13485 na centrální sterilizaci a 
akreditací laboratorních vyšetření 
podle ISO 15189. 

Jaké další konkrétní kroky na 
porodním oddělení plánujete?

Nyní na gynekologicko-po-

rodnickém oddělení probíhá re-
novace podlahové krytiny a dále 
uvažujeme o renovaci sociálních 
zařízení, doplnění pokojů o křesla 
pro kojení a v neposlední řadě 
hledáme prostředky na výměnu 
oken v celé budově. Záměrem ve-
dení nemocnice je udržet gyneko-
logicko-porodnické oddělení jako 
komplexní službu pro spádovou 
oblast. Pro udržení klientely se 
snažíme vylepšit prostředí i pod-
mínky se zaměřením do oblastí, 
kde máme nejvíce připomínek, a 
to je ubytování a strava.

Máte nějaké hmatatelné vý-
sledky uplynulých měsíců?

V současné době bych nerad 
činil závěry. Dva měsíce bylo 
více porodů, další dva měsíce 
méně porodů pak měsíc více a 
opět měsíc méně. Z dlouhodobé-
ho pohledu porodnost v republice 
klesá, proto nečekám významný 

nárůst, ale stagnaci.
Jak Vy sám hodnotíte přínos 

této kampaně za zachování od-
dělení?

Z hojné účasti na dnech otevře-
ných dveří pro budoucí rodičky 
je zřejmé, že se podařilo rozšířit 
povědomí o porodních službách 
v naší nemocnici a tento zvýšený 
zájem mě velice těší. Myslím si, 
že tímto je každé budoucí ma-
mince dána možnost zhodnotit 
prostředí, ve kterém by mohla 
přivést svého potomka na svět
a svobodně s dostatkem infor-
mací zvolit pro to nejvhodnější 
místo. Jsem přesvědčen, že kva-
litní a bezpečné zdravotní služby 
je možné poskytovat i v domácím 
prostředí regionálních nemocnic 
a není nutné vše centralizovat do 
vzdálených anonymních center.  

Děkuji Vám za rozhovor,
Vladimíra Wunschová.

PORODNICE V IVANČICKÉ NEMOCNICI ZŮSTANE

Pokud ano, je tu pro vás dětský 
klub rodinného typu v Ivančicích 
- Hrubšicích s širokou nabídkou 
tvořivých aktivit v kombinaci s 
častým pobytem v přírodě. 

Klub nabízí celodenní hlídání 
dětí v kreativním prostředí. Za 
hlavní krédo považuje individuální 
pozitivní a laskavý vztah k dětem. 
Přirozenou cestou chce vést děti 

k aktivnímu a tvořivému trávení 
času, k úctě k přírodě, ke vzájem-
né toleranci a ke kamarádství.

Na naše otázky odpovídala 
Soňa Pomezná:

Čím se liší Váš dětský klub od 
těch běžných mateřských školek?

Osobním laskavým přístupem 
k dětem, což ale umožňuje men-
ší počet dětí, skupinka nejvýše 

šesti dětí. Maximálně se tak 
podporuje individuální rozvoj 
osobnosti dítěte.

Co dětem nabízíte?
Nabízíme aktivity podporující 

přirozený všestranný rozvoj dítě-
te. Hravou formou s dětmi tvoří-
me, zpíváme, seznamujeme je se 
základy angličtiny atd. Výtvarné 
aktivity mohou s dětmi sdílet i 
jejich rodiče, např. kurz keramiky 
je otevřen široké veřejnosti.“

Jaký je program dne?
Dopoledne jsou děti venku v 

přírodě. Hravou formou je učíme 
pozorovat svět kolem nás, všímat 
si změn během ročních období, 
sbíráme a sušíme bylinky, plody 
(např. připravujeme bezovou 
šťávu, sbíráme květy lípy apod.). 
Následuje oběd a po něm odpo-
činek s pohádkou. Odpolední 
program probíhá na velkém 
bezpečném dvoře, který dětem 
poskytuje dostatek podnětů ke 
hraní - zahradní koutek, dětský 
obchůdek, venkovní kuchyňku či 
krásné dřevěné posezení.

 Co si myslíte, že rodiče ve vaší 
školce nejvíce ocení? 

Nejvíce rodiče uvítají, když 
paní učitelka - teta ve školce má 
děti opravdu ráda. Pochopitelně 
je důležité, pokud se dítě ve škol-
ce také něco zábavnou formou 
naučí a pohraje si s vrstevníky, 
ale pozitivní vztah učitelky ke 
své práci osobně hodnotím jako 
nejdůležitější.

U nás rodiče znají program na 
následující dny. Dále bych ráda 
zdůraznila aktivní a empatický 
přístup paní učitelky, která do-
káže citlivě zvládnout případné 
adaptační potíže, dítě postupně 
zapojit do kolektivu a svou po-
zornost spravedlivě rozdělit mezi 
všechny děti.

Co vzkážete rodičům?
Nejlepší je osobní zkušenost, 

přijďte se tedy podívat osobně 
do Sovičky na Den otevřených 
dveří ve středu 15. srpna mezi 9 
- 12 hod a 15 - 18 hod. Najdete 
nás v Ivančicích - Hrubšicích 21. 
Těšíme se na vás. 

Máte potíže s umístěním dítěte do mateřské školy? 

Kaple byla zachráněna
/Horní Dunajovice/ Kaple sv. Markéty v Horních Dunajovicích – 

Domčicích, významná kulturní památka, prošla náročnou rekonstrukcí. 
Na zachování původních historických částí čtyři století staré cír-

kevní stavby dohlíželi i pracovníci Památkového ústavu Znojmo. Na 
opravách se podíleli i obyvatelé obce. Kaple se dočkala opravy střešní 
krytiny, výměny prohnilých krovů a získala novou věž. Vzhledem ke 
stáří byla stavba staticky zajištěna. Proměnou prošel i interiér, kde byly 
vyměněny elektrické rozvody a obnovena výmalba. 

Celkové náklady na obnovu historické kaple činily 470.000 korun, 
z nichž 100.000 přispěla Nadace ČEZ. Na jižní Moravě letos nadace 
podpořila opravu dalších sakrálních staveb, například pořízení nového 
zvonu pro kapličku panny Marie Lurdské ve Výrovicích, opravu zvoni-
ce v Senoradech či restaurování stropních maleb v Horních Kounicích. 
„Kaple, kostely a fary jsou často dominantou obcí a měst a připomínají 
nám historii daného místa. Podporujeme proto snahu místních farností 
i obcí zachovat tyto pamětihodnosti a jejich odkaz i do budoucna,“
říká Vladimír Černý, člen správní rady Nadace ČEZ.                    /abé/
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Po prvním neúspěšném pokusu 
v sobotu 9. 6. o slavnostní otevře-
ní Lesonické školní naučné stes-
ky, kdy nás deštivé počasí nepus-
tilo do přírody, se v pondělí 18.6. 
podařilo velmi úspěšně tuto akci 
uskutečnit. I když se jednalo o 
první pracovní den v týdnu, přišlo 
v prosluněném a horkém počasí 
kolem 70 dospělých a 30 dětí. 

Slavnostní zahájení proběhlo 
před budovou základní školy, kde 
je umístněn hlavní informační 
panel naučné stezky. Děti ze ZŠ 
Lesonice měly připraven krátký 
kulturní program v podobě básní a 
písniček. Po proslovu paní ředitel-
ky Emílie Mácové a starosty Pavla 
Hermana následovalo slavnostní 
odhalení hlavního panelu, kterého 
se s radostí ujaly děti. Ona celá 
stezka je hlavně pro ně a o nich.

Za přítomnosti tří vzácných 
kmotrů: starosty M. Krumlova To-
máše Třetiny, starostky Petrovic  
Ireny Záviškové a vedoucího Po-
lesí M. Krumlov pana Koneckého 

byla starostou přestřižena páska. 
Kmotři popřáli dětem, učitelské-
mu sboru a samotné stezce mnoho 
prosluněných a radostných dnů. 
Starosta Moravského Krumlova 
Tomáš Třetina zdůraznil důležitý 
význam školy pro život malé 
vesnice a apeloval na vedení obce
o udržení místní malotřídky.

Po slavnostním zahájení se 
celý průvod návštěvníků vydal 
na prohlídku naučné stezky, která 
nabízí šest tematických zastavení. 
U každého panelu děti ZŠ Lesoni-
ce vtipně a odborně komentovaly 
popsané zajímavosti.

První zastavení je zaměřeno 
na vepřín a zemědělskou činnost 
v regionu, kde hospodaří  AGRO 
družstvo Petrovice.

Druhé zastavení pojednává o 
průběhu druhé světové války a his-
toricky unikátním a zachovalém 
zařízení obilních jam. O historii 
obilních jam odborně povyprávěli 
manželé Grunovi z Petrovic.

Třetí zastavení popisuje les a 

lesní společenství a nabízí pří-
jemné odpočinutí s pohledy do 
daleké krajiny.

Před čtvrtým zastavením, které 
vyobrazuje dobu kamennou a život 
pravěkých lidí, starosta společně 
s dětmi označil pramen potoka, kte-
rý dostal pojmenování Lesůňka.

Páté zastavení následovalo po 
projití podél kouzelného koryta 
potůčku porostlého kapradím 
k místnímu rybníku, kde žáci po-
psali faunu a flóru kolem vody.

Šesté zastavení bylo poslední a 
děti všem ukázaly, jak krásné vý-
hledy místní krajina poskytuje a 
upozornily na tři možnosti získá-
vání el. energie. Pomocí tří elekt-
ráren jaderné, větrné a solární. 

Celá trasa naučné stezky je 
dlouhá 3,6 km a končí jako 
okruh opět u budovy školy, kde 
je možno parkovat auto. Celá byla 
zbudována za pomoci dětí ZŠ Le-
sonice, občanů a obecního úřadu. 

Všem patří obrovské poděkování.
Tento horký den byl ukončen 

příjemným posezením v místní 
sokolovně, kde děti ZŠ Lesonice 
zahrály divadelní představení. 
Potěšující je, že v Lesonicích vy-
růstá další generace vynikajících 
ochotníků. Před představením byli 
přivítáni budoucí prvňáčci, kterým 
školáci popřáli do školního roku 
mnoho radosti a zdraví.

„Obec Lesonice je malá 
vesnička, ale má lidi s dobrým 
srdcem, kteří dovedou z mála 
vytvořit mnoho. Je dobré, že se 
umíme zastavit a věnovat čas 
svým dětem, které nám pomáhá 
příkladně vychovávat místní 
škola v čele s paní ředitelkou 
Emílií Mácovou. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem za krásný 
den a vyslovit velké uznání za 
nezištnou pomoc při všech akti-
vitách v naší obci,“ uvedl staros-
ta obce Pavel Herman.        /abé/

Lesonická školní naučná stezka v režii dětí

 Foto: Iva Kaufmanová

/Ivančice/ Téměř zaplněný sál 
kina Réna byl v podvečer dne 
30. června 2012 svědkem slav-
nostního předávávání cen města 
Ivančic za rok 2012 občanům, 
kteří se zasloužili o rozvoj a 
propagaci města. Letos byla tato 
záležitost o to slavnostnější, pro-
tože proběhla v rámci oslav 800. 
výročí od první písemné zmínky 
o Ivančicích. 

Proti dřívějším létům bylo 
letošní předávání cen odlišné. 
Zatímco dříve bylo v obřadní 
síni radnice pouze za přítomnosti 
příslušníků a přátel oceněných, 
letos se jednalo o veřejnou akci 
- kulturně koncipovaný večer, 
který moderovala a zpěvem do-
provázela Leona Machálková.

Slavnostní projev přednesl 
starosta města MUDr. Vojtěch 
Adam, přítomni byli i místosta-
rostové Mgr. Radek Musil a 
Radoslav Skála. Slavnostní ráz 

večera zvýšila přítomnost zá-
stupců zahraničních měst, kteří 
pozdravili shromáždění: primátor 
města Sládkovičovo ing. Anton 
Szabó, ze slovinského města Ra-
dovljica župan Ciril Globočnik, 
který předal starostovi města cenu 
města Radovljica a prostřednictví 
internetu pozdravil i starosta měs-
ta Soyaux (Francie) pan Francois 
Nebout. Před předáním cen se 
na podium ivančického kina do-
stavili jednotliví laureáti a byli 
vždy představeni s informacemi 
o jejich zásluhách pro město. 

Ceny byly uděleny:
Tamaře Valešové za výtvarné 

umění, Bořivoji Vobornému za 
rozvoj sportu, Vítu Karasovi, 
šéfredaktoru Ivančického zpra-
vodaje za kulturní činnost, Fran-
tišku Zemkovi za rozvoj sportu, 
Jiřímu Širokému za osvětovou 
činnost na poli historie, Jaro-
slavu Pospíchalovi za zásluhy 

o rozvoj města, Ing. Antonínu 
Moravcovi za rozvoj sportu a tu-
ristiky a Jaroslavu Vobornému 
za propagaci města.

Při slavnostním ceremoniálu 
obdržel každý Cenu města - pla-
ketu s vyobrazením „Vzpomínky 

na rodné město Ivančice“ od ivan-
čického rodáka Alfonse Muchy a 
skleněný pohár se znakem města.

Přejeme uvedeným občanům 
Ivančic pevné zdraví a podle 
možnosti hodně úspěchů v jejich 
činnosti pro město.            /mape/

Ceny města Ivančic 2012

 Předávání ceny města Ivančice našemu kolegovi Jirkovi Širokému

Dobřinský dechfest 2012
V sobotu 30. června se uskutečnil v Dobřínsku u Moravského Krum-

lova sedmý ročník festivalu Dobřínský dechfest. Desítky lidí si přišly 
poslechnout nejlepší moravské a české dechovky.

Festival začal ve tři hodiny odpoledne a pokračoval večerní zábavou 
do půlnoci. Jako první vystoupila krojovaná dechová hudba Ištvánci ze 
Šardic, vystřídala je slovenská dechovka Skaličané, ze Slovácka přijeli 
Vacenovjáci, jejichž zpěvákem je organizátor Dechfestu Pavel Jech, a fes-
tival zakončila nejstarší dechová kapela u nás - Babouci z jižních Čech. 

„Jsme rádi, že lidé sem jezdí pravidelně a program se jim stále 
líbí,“ hodnotí Pavel Jech, který pochází z Humpolce a do Dobřínska 
se přiženil. „K folkloru tíhnu od malička. Situace na Znojemsku není 
taková jako třeba na Podluží nebo Slovácku, takže se snažíme sem zvát 
kvalitní a oblíbené kapely nejen z  jižní Moravy,“ vypráví Pavel Jech a 
dodává, že už připravuje další ročník. Jaké kapely chce pozvat, nepro-
zradil, ale bylo na něm vidět, že už své tipy má.

Součástí Dechfestu byla ochutnávka vín ze soukromého vinařství Pet-
ra Novotného z Čejkovic. Programem provázel Karel Kopřiva z Milotic, 
legenda lidových vypravěčů. Jeho příběhy a vyprávění nenechaly jedno 
oko suché. Lidé se opravdu dobře bavili a neodradilo je ani horké poča-
sí. Opět se v Dobřínsku sešli posluchači nejen staršího věku, byli mezi
nimi i mladí, kteří si prozpěvovali známé moravské písničky.         /abé/

Jaderná maturita EDU 2012
Jak to všechno vlastně začalo? Zcela jednoduše. Čtyři studenti ze 

semináře z fyziky pod vedením paní profesorky Mgr. Sobotkové měli 
možnost nahlásit se na třídenní stáž v dukovanské elektrárně nazvanou 
Jaderná maturita EDU I. Takováto možnost se každému nenaskýtá dnes 
a denně, proto jsme po ní „ skočili jako kapři na háček“ a my čtyři „vy-
volení” jsme nemohli dospat prvního dne stáže.

EDU nám proplatila jak jízdné, tak i stravu po celou dobu stáže. Au-
tobusovým spojem jsme tedy ve středu dorazili do Informačního centra 
JE. Účastníkům jaderné maturity byla vyhrazena jedna místnost, kde 
probíhaly přednášky. Sjelo se nás celkem 42 studentů různých gymná-
zií a všemi dny nás provázela paní Štraubová.

Během první přednášky jsme se seznámili se základy fungování 
elektrárny, jak se využívá uran, neboli s chodem primárního a sekun-
dárního okruhu. Následovaly přednášky o radiační ochraně a havarij-
ním štábu a nakonec jsme se podívali do strojovny.

Druhý den nás provedli infocentrem a velmi zajímavý pro nás byl 
trenažér, kde jsme nanečisto odstavovali reaktor. Po obědě jsme si 
prohlédli mezisklad a úložiště radioaktivního odpadu. Přes veškeré 
obavy jsme dle dozimetrů nedostali z těchto míst do těl vůbec žádnou 
radioaktivní „pecku”. Na konci druhého dne nám byla nabídnuta další 
spolupráce s jadernou elektrárnou, včetně možnosti stipendia.

Hned na začátku dne třetího bylo na řadě to největší sousto. Znalost-
ní test. Vypracovali jsme ho na počítačích a dle vyhodnocení jsme si 
počínali velmi dobře, avšak první příčky jsme neobsadili. Poté násle-
dovala beseda se skvělou osobností z oblasti energetiky, předsedkyní 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Danou Drábovou. Zku-
sili jsme uspět i v kreativní soutěži, jež nám šla lépe než test. Tím jsme 
se blížili finále, slavnostnímu ukončení společně s ředitelem elektrár-
ny panem Žákem. Takto stáž skončila a nám v hlavách utkvěly zajíma-
vé zážitky, legrační situace a hlavně hora vědomostí o chodu jaderné 
elektrárny. Nové znalosti se nám určitě budou hodit, a proto jsme
za účast na zajímavé stáži vděčni!          Kristýna Řezáčová, GMK 3.A   

Miroslavské Meruňkobraní
s Jarmarkem u Floriána 
/Miroslav/ Po zkušenostech z minulých let, kdy byly obě akce slou-

čeny do jedné velké slavnosti, se ve stejném duchu nesl také letošní, již 
23. ročník. Kromě velkého zájmu návštěvníků Meruňkobraní navštívilo 
mnoho vzácných hostů, např. delegace z partnerského města Svätý Jur 
na Slovensku, zástupci města Bělá pod Bezdězem, atašé Generálního 
konzulátu Ruské Federace v Brně Anton Petrakov, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, radní Jihomoravského kraje 
JUDr. Marie Cacková, starostové okresu Znojmo a mnoho dalších. 
Skupinu ČEZ reprezentovala paní Zdeňka Ošmerová. 

Hlavní závod „O knedlíkového krále“ byl plně v režii loňského 
vítěze. Stateční borci sváděli tuhý boj a po dvaceti minutách byl 
závod ukončen a vyhlášeny výsledky: I. místo Kamil Hamerský, Vír 
(69 knedlíků); II. místo Jaromír Rafaj, Zlín (60 knedlíků) a III. místo 
Stanislav Hamerský, Vír (51 knedlíků).

„Knedlíky z odpalovaného těsta v počtu 1 200 kusů připravil ko-
lektiv kuchařek školní jídelny MŠ Husova pod vedením paní Marcely 
Krulové, batoh ve tvaru opice věnovala paní Anna Počarovská, krásné 
skleněné plakety pro vítěze vyrobil pan Petr Sláma a přípravné práce 
zajistila SMM Miroslav,“ uvedl místostarosta Roman Volf. 

V soutěži Meruňka roku bylo hodnoceno 35 vzorků. Pomyslné zlato 
získala Milena Kotálová, stříbro Ing. Jindřich Mach a bronzovou příč-
ku obsadila Zdeňka Kolmanová. Všichni z Miroslavi.

Svého ocenění se dočkali také majitelé vítězných pálenek. V soutěži 
Meruňkovice roku bylo hodnoceno 69 vzorků. Degustační porotě nej-
více chutnala pálenka Karla Kincla, Eduarda Janíčka a Jiřího Buchty.

Po předání cen vítězům následovalo vystoupení zpěvačky Petry Čer-
nocké s manželem Jiřím Pracným, která zazpívala směs svých největších 
hitů. Publikum bylo odměněno přídavkem a následnou autogramiádou. 

„Žádnou akci nelze uspořádat bez přispění laskavých a štědrých 
sponzorů, kterým patří náš velký dík. Jsou to: Skupina ČEZ, generál-
ní partner, Jihomoravský kraj, Poštovní spořitelna, Česká spořitelna, 
a.s., Allrisk Brno, makléřská společnost, Promt Modřice, Stavební a 
obchodní firma Miloš Ryšavý, .A.S.A., Vinné sklepy Lechovice, AG-
RODRUŽSTVO Miroslav a firma Strabag,“ vyjmenoval Roman Volf.



Fotografie Tomáše Frolce
budou k mání v čajovně
/Ivančice/ Čajovna Pramen života v Ivančicích (naproti hasičům) 

pořádá od 5. srpna do poloviny září prodejní výstavu fotografií Tomáše 
Frolce pod názvem a na téma STROMY. 

Tomáš Frolec je všestranným fotografem, který rád experimentuje,
i když podle vlastních slov preferuje především klasické pojetí fotogra-
fie. Nejraději se věnuje reportážní a krajinářské fotografii, rád pracuje 
s pocity, které fotografie vyvolávají. Fotografuje svatby i soukromé 
projekty na objednávku.

Za svou tvorbu získal již několik ocenění. Například v roce 2011 - 
umístění ve finálové desítce nejlepších fotografií - celonárodní fotogra-
fické soutěže Ekologie v objektivu. V témže roce - umístění fotografie 
v semifinálové 50 nejlepších fotografií kalendář NIKON „Moje srdeč-
ní záležitost“ + výstava v Czech Photo Gallery PRAHA. Letos získal 
5. cenu odborné poroty a hlavní cenu diváků Festivalu amatérského
a nekomerčního filmu KLAPKA 2012 Kladno.

Se svými fotografiemi je zatím na průběžném 3. místě celkového 
pořadí - první kolo: „Strom v krajině“ fotografické soutěže serveru 
www.orso.cz/foto (Život kolem nás ve fotografii Františka Bumby 
a Jaroslava Dvořáka). V současnosti jeho snímky soutěží ve druhém 
kole: „První ranní paprsek“.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM NA SRPEN 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 26.8. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Ivančický fotoklub „FOTKI“. Galerie 
Knížecí dům MK. Otevřeno: po-pá: 9-11 a 12-15.30 hodin, neděle: 14-16 hodin.
• srpen - VÝSTAVA - KRESBY Blanky Trávníkové. Městský Úřad Moravský 
Krumlov, chodba - 1. patro.
• 31.8.- 2.9. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. VI. ročník pohádek. Pořádá Mo-
ravskokrumlovsko a okolní regiony.
• do 16.9. - VÝSTAVA „OTEVŘENO“. Současné umění na zámku v Morav-
ském Krumlově. Sbírka Marek. Otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 11.00 do 
17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.

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 při-
chází 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: 8.30-
16.30 hod., čtvrtek: ZAVŘENO, pátek: 8.30-15.30 hod. Polední pauza: 11.30-
12.30 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 31.8. - KUDY CHODÍ MOJE DUŠE. Výstava obrazů  TAMARY VALE-
ŠOVÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 7.8. - 21.10. - IVANČICE V PROMĚNÁCH ČASU. Výstava historických 
a současných fotografií města. Galerie Památníku A. Muchy Ivančice. Pořádá 
Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
• 2.9. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. V rámci festivalu se usku-
teční pohádkové představení NENÍ DRAK JAKO DRAK. Herci s využitím 
loutek různého typu a proměnlivé scény rozehrají tři pohádky plné nečekaných 
zvratů, humoru a výtvarných nápadů. Draků se nebojte, tentokrát totiž není 
proč. Účinkuje Divadýlko KUBA Plzeň. Nádvoří radnice (za nepříznivého 
počasí kino Réna). Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME: 26.11. - KAREL GOTT - TOUR 2012. Zájezd na koncert
několikanásobného Zlatého slavíka. Odjezd v 17.30 hodin od Besedního domu 
Ivančice. Kajot Arena (býv. hala Rondo), cena: 1130 Kč (vstupenka a doprava).

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

• 30.7. až 4.8. - Tradiční letní „PŘÍMĚSTSKÉ FLORBALOVÉ SOUSTŘE-
DĚNÍ II.“. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, pro zájemce od 6 do 13 let.
• 18. a 19. 8. - HODY V KAŠENCI. V neděli ve 14 hod. slavnostní mše u kaplič-
ky. Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC, SMM a město Miroslav.
• 25.8. od 20.00 hod. - VELKÁ LETNÍ NOC V LETNÍM KINĚ SE SKUPI-
NOU CODEX. Pořádá FC Miroslav, bohaté občerstvení.
• 31.8. ve 20.00 hod. - Koncert skupin DOGA a KRISTOVY LÉTA v letním 
kině (v případě nepříznivého počasí v KD). Občerstvení zajištěno.
PŘIPRAVUJEME: • 2.9. od 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY
v kulturním domě v Miroslavi. • 7.-9. 9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ 
KROJOVANÉ HODY, hrají VACENOVJÁCI. Pořádají: město Miroslav, 
SMM, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a Os Marek.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 30.7.-5.8.  - LETNÍ ZÁKLADNA JESENÍKY - ZLATÉ HORY. Vedoucí 
akce Hana Šťastná. Akce je pouze pro přihlášené.
• 4.8. - LUNGNASAD. Pochod a keltský festival (hry, soutěže). Hrad Veveří, 
trasy do 15 km, od 08.00 do 17,00 hod. Pořádá KČT Kudrna. Účast samostatně. 
Bližší info na: www.kudrna.cz/lughnasad
Připravujeme: • 1.9. - Z BRTNICE PŘES ZŘÍCENINU HRADU ROŠ-
TEJN DO BRANSOUZE. Akce p. Milana Blahy Podrobnější informace 
koncem srpna v nabídkách KČT Ivančice na měsíc září.

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.
• 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. 

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
• 18.8. - ROZMARÝNOVÉ HODY V PADOCHOVĚ. TJ Sokol Padochov. 
• 25.8. - PIVNÍ SLAVNOSTI. Tradiční slavnosti piva v oslavanském zámku. 
Pořádá Zámecký pivovar. 
• 25.8. - VYJÍŽĎKA PO PIVOVARSKÉ CYKLOSTEZCE. Tradiční cyklis-
tická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové Pivovarské cyklos-
tezce. Po zeleném pásovém značení projedeme krásnými údolími řek Oslavy 
a Jihlavy kolem Dalešické a Mohelenské přehrady, zřícenin starých hradů, 
rozhledny Babylon a Biskoupské hadcové stepi. Od oslavanského zámeckého 
pivovaru do pivovaru filmových „Postřižin“ v Dalešicích. Prezentace na nádvo-
ří zámku od 9.30  do 10.30 hodin. V 10.30  společný výjezd na trasu z nádvoří 
zámku, návrat individuální. Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka 
asi 60 km (možnost zkrácení). Na zámku probíhají Pivní slavnosti s celodenním 
kulturním programem a jsou také otevřena muzea. ČD přistaví přímé vozy pro 
cyklisty z Brna s odjezdem v 7.49 a 9.54 hodin. Zpět z Oslavan v 15.08, 17.08, 
19.08 hodin. Pořádá KIS Oslavany, hlavní partner Skupina ČEZ.
PŘIPRAVUJEME: • 1.9. v 17.00 hod. - KONCERT SKUPINY KAMELOT. 
Koncert skupiny Kamelot v areálu oslavanského zámku. Předprodej vstupenek 
na KIS od 15. srpna. Pořádá KIS Oslavany. • 8.-9. 9. - OSLAVANSKÉ HISTO-
RICKÉ SLAVNOSTI. Program najdete na www.oslavany-mesto.cz

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 31. 8. - POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY. Výstava pohádkových posta-
viček, které vyrobily děti z výtvarných kroužků SVČ Rosice. Vždy v otvírací 
dobu městské knihovny. Pořádá městská knihovna. 
• 3.8. ve 21.00 hod. - RETRO LETNÍ KINO. Filmovým překvapením bude 
československá hudební komedie, po které bude následovat oldies party ve stylu 
80 let. Účast v dobovém oblečku vítána. V areálu koupaliště, vstupné 40 Kč. 
V případě deště se koná oldies party v osvěžovně. Pořádá KIC Rosice.
• 24.8. od 19.00 hod. - LETNÍ NOC NA KOUPALIŠTI. Taneční zábava
s bohatým občerstvením v areálu rosického koupaliště. K tanci a poslechu hrají 
skupiny GONG a Lusy. Otevřeno od 18.00 hodin, vstupné 90 Kč. Pořádají: 
Osvěžovna na koupališti a KIC Rosice. 
• 25.-26. 8. - RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ. Z programu 
XXI. ročníku: Sobota: od 9.00 hod. - historické tržiště na nádvoří zámku s pro-
gramem (historická hudba, taneční vystoupení, kejklíři), ve 13.00 hod. - průvod 
městem, od 15.00 hod. - hlavní program na kolbišti pod zámeckým parkem, ve 
20.30 hod. - ohňové vystoupení. Neděle: polní bitva v zámeckém parku. Po 
celý víkend prohlídky zámku a protiatomového krytu. Pořádají: Správa zámku 
Rosice, SHŠ Taranis a Instruktoři Brno. 

 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, prota-
hování 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.

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
• ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ IVANČICE: Zápis všech účastníků do zájmo-
vých kroužků ve školním roce 2012/2013 bude probíhat centrálně v budově 
SVČ Ivančice, Komenského náměstí 12 v týdnu od 17.9. do 21.9.2012 od 9 
do18 hodin. Kompletní nabídku zájmových kroužků naleznete během měsíce 
srpna na webových stránkách SVČ Ivančice (www.svcivancice.cz).

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
PŘIPRAVUJEME • 15.9. - LIPNO, VÍTKŮV HRÁDEK, VYŠŠÍ BROD 
A ROŽMBERK. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Navštívíme hrad 
Rožmberk, prohlédneme si přírodní kamenný útvar Čertova stěna, zastavíme 
se na lipenské přehradní hrázi, navštívíme klášter a/nebo Poštovní muzeum 
ve Vyšším Brodě. Zájemci navštíví Stezku korunami stromů (otevřena v 
červenci 2012) s případnou projížďkou na lanovce a bobové dráze NEBO 
Informační centrum Elektrárny Lipno NEBO Vítkův hrádek s vyhlídkou na 
přehradní jezero Lipno (z časových důvodů lze vybrat pouze 2 z těchto 3 
objektů). Odjezd: 5.00 (Blondýna), 5.05 (náměstí), návrat kolem 21.00 hodin. 
Cena: Doprava 420/400 Kč (děti -15 a senioři 60+), Stezka v korunách 150 
Kč, IC Lipno 20 Kč, Vítkův hrádek 40 Kč, Klášter 100 Kč, Poštovní muzeum 
50 Kč, Rožmberk 100-170 Kč. Přihlášky: Od 6. srpna 2012 v Informačním 
centru MěKS M. Krumlov, tel. 515 321 064. Srdečně zveme všechny přízniv-
ce přírody a historických památek.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• 3. až 5. 8. - FESTIVAL DJEMBE MARATHON 2012 - ZRUŠEN.
• PŘIPRAVUJEME: Od září budeme organizovat další sbírku pro brněnský 
Klokánek, kde nyní akutně potřebují ODĚVY A OBUV PŘEDEVŠÍM PRO 
CHLAPCE OD 8 DO 15 LET. Další sbírka bude organizována ve spolupráci 
s organizací ADRA, pro kterou budeme zajišťovat SBÍRKU ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Nejedná se o finanční sbírky. Dárcům děkujeme.

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: • 18. srpna • 15. září • 20. října • 17. listopadu
a 15. prosince. Věříme, že nás i letos potěšíte

Vaší návštěvou. Informace na tel.: 515 339 130.

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

Český svaz chovatelů Ivančice pořádá akci

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ, DRŮBEŽE.

sobota 28. července od 8.00 do 20.00 hodin.
neděle 29. července od 8.00 do 16.00 hodin.
Němčice, ul. Pod Hájkem, u tenisových kurtů. 

Spolek SVD-JZM ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel 
Brno a HFZ pořádá mimořádnou jízdu parním vlakem z Moravského 

Krumlova do Znojma - Šatova a zpět.

PARNÍM VLÁČKEM
ZA VÍNEM A HUDBOU

Sobota 28. července a neděle 29. července.
Mimo samotné jízdy vlaku bude pro Vás nachystán doprovodný 

program. Více informací na: www.svd-jzm.cz

HRDINŮ JE MNOHO, ALE VÍTĚZ JEN JEDEN
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany pořádá III. ročník 

sportovního turnaje

DUBŇANSKÉ CHLAPÁK
sobota 4. srpna 2012 od 14.00 na hřišti.

Disciplíny: pivní trať, hod bečkou, dubňanská lávka a další soutěže. 
Zveme zdatné muže, aby přijali tuto výzvu a přijeli se ucházet o titul, 
poháry a hodnotné ceny. Zveme soutěžící i diváky na tuto netradiční 

podívanou. Večer taneční zábava se skupinou TeamRock,
která pobaví kvalitní rokovou hudbou.

V. BÍLÁ LETNÍ NOC
sobota 28. července 2012 od 19.00 hodin v areálu KD

Dobřínsko u Moravského Krumlova
Vystoupí: • HARDBREAK ROCK

• CHAMELEON GROOVE • DEPECHE MODE Revival Live Band
• JAROMÍR HNILICA & Sillage • STONE

Zajištěno bohaté občerstvení!
Kdo přijde v bílé, dostane panáka zdarma! 

SPK Petrovice pořádá

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
17. MUCHA CUP

v sobotu 4. srpna 2012 od 8.30 hodin • fotbalové hřiště 
družstva 5 + 1 „starých pánů“ od 33 let, startovné: 400 Kč/tým.

Přihlášky a startovné do 31. července 2012 na tel.: 603 888 474.
Občerstvení zajištěno (cigára, kotlík, makrely).

SPK Petrovice pořádá

TANEČNÍ ZÁBAVU
S KAPELOU PAROHÁČI

sobota 4. srpna 2012 ve 20.00 hodin
fotbalové hřiště, posezení pod pergolou, občerstvení zajištěno
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Samota u Padochova - čerpací stanice z roku 1872
Když se vydáte po silnici od 

Padochova nebo Oslavan směrem 
na Zbýšov, v údolí potůčku, který 
přitéká od Neslovic, nepřehlédne-
te osamocené stavení. První, co 
neznalého cestovatele napadne, 
je, že jde zřejmě o myslivnu. Ale 
není tomu tak, bylo to kdysi dů-
ležité místo související s těžbou 
uhlí, byla to čerpací stanice, kte-
rou místní nazývali nejprve „Ma-
šinka“, později „U Ryškových“. 
Tento místní název vznikl proto, 
že vodní čerpadla obsluhovaly 
dvě generace Ryšků. První, kdo 
tento úkol vykonávali, byl pan 
Moric Průša a pak Brablencovi. 
Po nich nastoupil pan František 
Ryška, po jeho smrti pokračovala 
jeho žena Marie a konečně pak 
dlouhá léta obsluhovala čerpadla 
jejich snacha paní Julie Ryšková.

Budova čerpací stanice byla 
postavená před 140 léty, v roce 
1872 a to těsně u Neslovického 
potoka na rozhraní katastru obce 
Padochov a Zbýšov před zbýšov-
skými serpentinami. Hranici kata-

stru tvořil malý potůček, tekoucí 
ze západní strany od Zbýšova, ve 
směru od bývalého dolu Barbora. 
Protékal pod silnící a směrem 
východním pokračoval přímo 
k Neslovickému potoku, kam se 
vléval. Čerpací stanice stála těsně 
nad tímto potůčkem, tedy v kata-
stru obce Zbýšov, pod potůčkem 
již byl katastr obce Padochov. 
Samotu nazvali „Mašinka“ a bu-
dova nesla číslo popisné 76. Byl 
zde i byt pro obsluhu čerpadel. 

Stanici vybudovali tehdy noví 
majitelé bývalých dolů, vídeňská 
Innerberská společnost. Po koupi 
oslavanských müllerovských dolů 
v roce 1869, ke kterým patřily 
především doly v jižní části Zbý-
šova, začala Innenberská společ-
nost budovat na dole Anna novou 
třídírnu uhlí a novou koksovnu. 
V dubnu 1871 zahájili ostravští 
zedníci pod belgickým vedením 
výstavbu koksovny. Zakázku na 
stavbu kotlárny a budovy prádla 
získali stavitelé Rudolf a Václav 
Hansovi z Ivančic. Získali také 
zakázku na výstavbu řady domů 
ve Zbýšově, tak zvané dělnické 
kolonie Majrov, kam se první 
obyvatelé stěhovali právě před 
140 léty (1872). 

Na dole Anna bylo po dokon-
čení prací v listopadu 1872 dáno 
do provozu 100 koksových pecí 
typu Gobiet, dva komíny, 201 
metrů dlouhá nakládací rampa, 
parní stroj o 8 koňských silách na 
vytlačování koksu a prádlo uhlí 
s drtičem o výkonu 400 tun za 24 
hodin. Oba provozy potřebovaly 
vodu a především nové uhelné 
prádlo, kde třídění uhlí probíha-

lo mokrou cestou. Voda čerpaná 
z Neslovického potoka byla 
přiváděna na důl Anna potrubím 
dlouhým 948 metrů.

Ihned po uvedení čerpačky 
do provozu podal padochovský 
obecní výbor Innerberské společ-
nosti protest proti odebírání vody 
z potoka. Došlo k jednání a správa 
dolů odsouhlasila, že za každou 
koksárenskou pec v provozu bude 
platit padochovské obci jeden zla-
tý ročně. Pecí bylo v provozu teh-
dy 50, obec dostávala 50 zlatých.

Při praní uhlí (uhlí je lehčí než 
hlušina) docházelo k oddělení těž-
šího kamene od lehčího uhlí a nej-
drobnější uhlí a uhelný prach byl 
vodou odnášen. Takto znečištěná 
voda byla těžařskou společností 
vypouštěna zpět do Neslovického 
potoka. I z tohoto důvodu hned 
od počátku docházelo ke sporům 
s obcemi, kterými potok protékal. 

Starý potok, jak tomuto potoku 
místní občané říkali, tekl kolem 
padochovského dolu Františka, 
pokračoval směrem jižním v blíz-

kosti padochovských skal, pak se 
prudce stáčel směrem na Osla-
vany a pokračoval pod lesnatou 
strání, které se říkalo Amerika
a vléval se u bývalé štoly Xaver 
a šachty Charlotta do potoka Ba-
linka. Takže znečištění potočního 
koryta pokračovalo až do řeky 
Oslavy, kam Balinka ústí. Hustá 
černá voda znečišťovala potok 
v celé délce a také řečiště Oslavy 
až k cukrovaru.

Padochovský obecní výbor 
vznesl opět protest a když nepo-
mohlo přímé jednání, obrátil se na 
báňský úřad. Komise prošla povo-
dí potoka až do Oslavan a zjistila, 
že stížnost je oprávněná. Nařídila 
provoz prádla zastavit. Innerber-
ská společnost musela vybudovat 
na dole Anna nádrže na zachyco-
vání uhelných kalů a teprve  potom 
zčištěnou vodu pouštět do potoka. 
Za tímto účelem bylo vybudováno 
sedm odkalovacích jímek.

Po dvanácti letech působení 
v revíru Innerberská společnost 
zakoupené doly prodala. Její 
záměr, pro který doly koupila, 
tedy vyrábět zde kvalitní koks, se 
nenaplnil. Předpokládala, že koks 
vyrobený ze zdejšího uhlí bude 
sloužit pro její právě budované 
rozsáhlé železárny ve Schwecha-
tu u Vídně. K tomuto účelu také 
dobudovala v roce 1873 z dolu 
Simson na důl Anna železniční 
vlečku. Měla tak připravené ide-
ální podmínky pro zamýšlenou 
přepravu koksu do Vídně. Avšak 
koks vyrobený z vytěženého 
zdejšího uhlí byl sice výborný, 
ale pro metalurgické účely se ne-
hodil, proto společnost doly pro-

dala a opustila revír. V roce 1882 
patří již tyto doly Rosické báňské 
společnosti v Božím Požehnání. 
Ta rozhodla těžbu z dolu Anna 
převést na důl Simson a zrušit
i provoz nevyhovující koksovny
a třídírny a vybudovat novou tří-
dírnu uhlí u dolu Simson. 

Bývalý hlavní vodohospodář 
Rosických uhelných dolů pan ing. 
Josef Dragoun, mi podal zajímavé 
údaje. Pro výtlak vody z čerpací 
stanice bylo tehdy použito litinové 
potrubí temované dřevem a ještě 
v 60. letech bylo toto potrubí stále 
v provozu. Čerpaná voda tehdy 
sloužila pro zásobování bytů na 
Barboře, tedy jednopatrové budo-
vě, ve které po uzavření dolu byly 
zbudovány byty pro šest rodin. 
Jako zásobník sloužil objem vody 
v potrubí k Anenské.

K pitným účelům tehdy pou-
žívali asi vodu ze studánky ve 
svahu pod Anenskou. Čerpanou 
vodu také využívali obyvatelé 
čtvrti Anenská k zalévání zahrá-
dek. Tehdejším zdrojem vody 
byla už vybudovaná studna, která 
se nacházela asi 30 metrů od čer-
pačky v nivě Neslovického poto-
ka - proti proudu. Po vybudování 
prvního zbýšovského koupaliště 
sloužila tato voda také k naplnění 
bazénu a po jeho naplnění se voda 
už jen doplňovala. K tomuto úče-
lu město Zbýšov vybudovalo od 
bývalé koksovny na koupaliště 
vodovodní potrubí. V letech 1964 
až 1967 se k vodovodní přípojce 
na koupaliště napojili také zbý-
šovští zahrádkáři z osady nad 
koupalištěm. 

V roce 1960 byla dokončována 
hlavní výstavba bytů ve Zbýšově 
a počet obyvatel se zdvojnásobil. 
Nastal zvýšený nedostatek vody. 
Proto byla čerpadlem Nautila 
čerpána voda z další studny, 
vzdálené asi 50 metrů od budovy 
čerpačky. Tato voda byla dodáva-
ná do čerpací stanice zbýšovského 
vodovodu. Byl tak posilován zdroj 

vody pro Zbýšov. Zbýšovský vo-
dovodní řad byl takto posilován až 
do roku 1967, kdy byl zprovozněn 
skupinový vodovod z prameniště 
u Moravských Bránic. 

 Voda z čerpačky u Neslovické-
ho potoka sloužila také jako zdroj 
chladicí vody pro kompresory na 
padochovském dole Františka. Po 
zautomatizování čerpacího proce-
su již čerpací stanici obsluhovali 
a kontrolovali pracovníci provo-
zu oslavanského dolu V. Nosek-
-Kukla, ke kterému pomocný důl 
Františka patřil. Budova objektu 
čerpací stanice byla zařazena do 
bytového hospodářství RUD. Po 
zrušení odběru vody pro Františ-
ku Rosické uhelné doly provoz 
čerpačky zrušily.

V roce 1972-73 byla z naří-
zení města Zbýšova provedena 
demolice obytné budovy a při-
lehlých hospodářských stavení 
na Barboře a postupně zde byla 
vybudovaná zahrádkářská kolo-
nie, jejíž členové vodu z čerpací 
stanice také odebírali. Využívali 
k tomu stále původní potrubí, i 
když už tehdy velmi porucho-
vé. Po zrušení provozu stanice 
podnikem RUD, zahrádkáři 
zakoupili potřebné čerpadlo a 
položili k zahrádkářské osadě na 
Barboře nové vodovodní potru-
bí a o provoz čerpačky se sami
do dnešních dní starají. 

Samotný objekt - budovu, 
vybudovanou před 140 léty 
v souvislosti s těžbou uhlí, zís-
kalo v rámci privatizace město 
Zbýšov. V roce 1996 zde bydlela 
už sama paní Ryšková. Protože 
byty RUD bylo možno získat, 
tedy privatizovat z Fondu národ-
ního majetku pouze na základě 
založení bytového družstva, a 
protože v tomto případě družstvo 
utvořeno nebylo, získalo dům 
Město Zbýšov a po odstěhování 
paní Ryškové dům pronajalo sou-
časným nájemníkům. 

 Jarmila Plchová 

Kolonie Majrov - Rudolf a Václav Hansovi z Ivančic

Budova čerpací stanice byla postavena před 140 lety

Čerpací stanice - od Neslovického potoka, květen 2012

Oranžové šlapání
V neděli 22. července se členové ivančického klubu Cycles Perfek-

ta zúčastnili v rámci „Folkových prázdnin“ v Náměšti nad Oslavou 
Oranžového šlapání. Tato dobročinná akce je tradičně pořádána na-
dací ČEZ na podporu různých projektů v regionu. Účastníci šlapáním 
na speciálně upravených rotopedech šlapou po dobu 1 minuty a takto 
získanou energii (přepočítanou na peníze), věnují letos na opravu far-
ní budovy s hudební školou v Náměšti a Diakonii Brno na podporu 
činnosti střediska časné péče. Nejedná se o malou částku. Každoroč-
ně se takto „vyšlape“ kolem 200 000 Kč.

V minutové jízdě se vystřídali členové klubu: Jitka Hečková, Miroslav 
Drybčák, Jaroslav Pospíchal, Milan Šipl a Michal Trejtnar. Rozhodně 
se cyklisté - Vančáci v poli účastníků neztratili a do společného součtu 
„vyšlapali“ 4100 Kč. V krásných dresech s vyobrazením plakátu Alfonse 
Muchy byli opět středem pozornosti. Využili také návštěvy pana Josefa 
Zimovčáka, známého jízdami na historickém kole, a předali mu jako 
svému čestnému členovi dres klubu Cycles Perfekta.              Jiří Široký

Závod horských kol pro širokou veřejnost KOLKOLEM.com, 
který se jede již potřetí v okolí Vémyslic u Moravského Krumlo-
va, pokračuje ve své tradici. Závod je určen pro všechny příznivce 
cyklistiky všeho věku. Mohou přijet amatérští závodníci, víkendoví 
hobby jezdci, rodiny s dětmi, ale i ryzí profesionálové.

Závod se jede převážně po polních a lesních cestách překonavající 
několik brodů. Během závodu učastníci zdolávají řadu převýšení,
po kterých následují i náročnější sjezdy. 

Pro závodníky jsou zajištěny během závodu občerstvovací stanice. 
Občerstvovací místa se budou nacházet při průjezdu obcí Rybníky 
a Skalice (trať 30 km pouze Rybníky, 50 km Rybníky i Skalice). Na 
těchto stanicích budou také pořadatelé připravení s technickou pomocí 
v případě defektu, či jiné technické závady. Po celou dobu 50 km zá-
vodu bude peloton doprovázet technická a zdravotní podpora, jež bude 
schopna kdykoliv poskytnout adekvátní pomoc závodníkům.

Oproti minulým ročníkům bude hromadný start. Přednost v pořadí 
mají účastnící loňského závodu, v řazení dle předchozího umístění. 
Zároveň budou jezdci řazení v pořadí ELITE a HOBBY.

V letošním roce jsou pro zájemce připraveny závodní kategorie: 
Hobby - 30 km, Elite - 50 km (startovné 150 Kč online, 200 Kč na mís-
tě), dětský závod: 5-8 roků na 1 km, 9-14 roků na 5 km (zdarma).

Mapy tratí, online přihláška a více informací na www.kolkolem.com

Dětské rybářské závody
/Lesonice/ První prázdninový víkend patřil v Lesonicích dětem. 

Konaly se zde dětské rybářské závody, sportovní odpoledne plné her  a 
večerní stezka odvahy spojená s opékáním špekáčků. Rybářské závody 
byly zahájeny v 8 hodin. Zúčastnilo se 13 dětských rybářů z Lesonic 
a Petrovic. Již od prvních okamžiků bylo patrno, že děti jsou plné na-
pětí a očekávání velkého úlovku. Pro radost všech přítomných i rodičů 
nebyl nikdo zklamán. Děti se zhostily role lovců na výbornou. Z vody 
vytahovaly jednu rybu za druhou a tři hodiny rybolovu si náležitě užily. 
Celkem bylo uloveno 29 ryb (kapr, lín) o celkové délce 11,61 metrů.

Z vítězství se radovala Žaneta Čechová, která porazila všechny 
chlapce a dívku s velkým náskokem. Druhý byl Jakub Šibral a třetí 
Radek Kovář z Petrovic, který současně ulovil největší rybu v podobě 
kapra o délce 64 cm. Všechny děti si odnesly kromě zážitků a věcných 
drobností i nádherného kapra.

Přítomní dospělí rybáři jen s obdivem hleděli na šikovnost dětí 
a množství ulovených ryb. Bylo potěšení dívat se na spokojené 
dětské oči. Díky počasí a ochotným organizátorům se podařilo při-
pravit nezapomenutelný den pro děti z Petrovic a Lesonic. Věřím, že
do budoucna vymyslíme více společných akcí.            Pavel Herman

Hráči Komety v Ivančicích
/Ivančice/ Město Ivančice ve spolupráci s firmou M-sport uspořá-

dalo autogramiádu hokejistů HC Kometa Brno, kteří se letos probo-
jovali až do finále extraligy. Tato akce byla sportovním vyvrcholením 
oslav 800 let od založení města. Do Ivančic dorazil nejlepší střelec 
Komety v letošním tolik úspěšném Play-off Tomáš Svoboda, obrovi-
tý 202 cm vysoký navrátilec z pražské Slavie obránce Juraj Valach 
a nová posila útočník Martin Dočekal. V provizorním stanu před 
prodejnou M-sport na Palackého náměstí se podepisovali několika 
stovkám fanoušků více než hodinu a půl bez jediné minuty oddechu, 
což byl v úmorném vedru od hokejistů heroický výkon.             /abé/

V soutěži ulovili 729 ryb
/Vedrovice/ V sobotu 23. června se uskutečnil 8. ročník rybářských 

závodů ve Vedrovicích. Soutěžícími bylo uloveno celkem 729 ks ryb 
o celkové délce 18214 cm. Alespoň jednu rybu ulovilo 64 závodníků. 
Nový rekord závodů ve Vedrovicích v hodnotě 2384 bodů stanovil 
vítěz kategorie SENIOR pan Martin Reim ze Židlochovic. Pro tento 
výkon chytil 110 ks ryb. Největší rybu (amur - 66 cm) v kategorii SE-
NIOR ulovil pan Robert Šenk z Brna

Kategorie SENIOR: 1. místo - Martin Reim, Židlochovice (2384 
bodů); 2. místo - p. Hejtmánek, Brno (1322 bodů); 3. místo - p. Kadlec, 
Pouzdřany (1159 bodů). Kategorie JUNIOR: 1. místo - Marek Tuza, 
Polánka (403 bodů); 2. místo - Lukáš Došek, VE (300 bodů) a 3. místo 
- Adam Diviš, Újezd u Brna (221 bodů). Největší rybu v kategorii JU-
NIOR ulovila Anita Schneiderová z Pravlova - amur 66 cm.

Výsledkovou listinu naleznete na webových stránkách rybářského 
spolku: http://rybarivedrovice.websnadno.cz/

„Všem, kteří vážili cestu do Vedrovic, děkuji za účast a všem spon-
zorům, kteří nějakým způsobem přispěli na závody, děkuji za podpo-
ru,“ uvedl starosta obce Vedrovice Richard Janderka. 



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Jawa OHC, Jawa „Pérák“, Jawa 
OHV. Předrenovační stav, „stodolov-
ka“. Tel.: 777 983 088.
•• Jawa 50 typ 20, 21 nebo 23. Tel.: 
725 549 811.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Mazda 323F, 3 dveře, stříbrná, kli-
ma, el. okna, el. zrc., posilovač, letní 
i zimní pneu, cena dohodou. Ivančice. 
Tel.: 732 648 194 nebo 724893464.
•• přívěs za OA na malých kolech, 
s doklady. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
515 333 945, mob. 608 770 305.
•• obě zadní větračky na Š 110R cupe 
za 900 Kč včetně těsnění a pacek. Vo-
lat po 15.hod. Tel.: 603 326 486.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• Reality Krajíček nabízí k prodeji:
RD 3+1 v MK - Rakšicích v dobrém 
stavu - cena 980.000 Kč • RD 2+1 v 
Olbramovicích, zhoršený stav, po-
zemek 653 m2  - cena 490.000 Kč • 
RD v Petrovicích, 1+1 a 2+1, starší, 
pozemek 1060 m2 - cena 680.000 Kč 
• RD v Hostěradicích, zemědělská 
usedlost, velký pozemek - cena 
900.000 Kč • RD v M. Krumlově, po-
blíž centra, 2+kk, rekonstruovaný. 
K bydlení i jako provozovna - cena 
1.240.000 Kč. • Vinohrad v Olbra-
movicích, 3360 m2, ve výborném sta-
vu, případně pronajmeme • stavební 
místo v Bohuticích, 1466 m2, všechny 
sítě, vč. projektu - cena 750.000 Kč. 
Informace na tel: 602 755 265.
prodám
•• větší RD ve velmi dobrém stavu, 
okamžitě k bydlení. Ivančice - část 
Budkovice. Tel.: 602 757 732.

•• dům 5+kk po rekonstrukci 14 km 
od Brna. Garáž, dvůr, zahrada. Tel.: 
773 652 550.

•• garáž v Oslavanech, ul. Novočes-
ká. Tel.: 731 111 960.
•• zahrádku 420 m2 v M. Krumlově 
pod Floriánkem v os. vlastnictví, u ře-
ky, dřevěná chatka, pergola, užitková 
plocha je malá. Tel.: 724 857 821.
hledám pronájem
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 
773 164 981.
pronajmu

•• Pronajmu nový obchod v Oslava-
nech - levně. Tel.: 721 681 677.

•• byt 1+1 od 1. 8. 2012, Moravský 
Krumlov, Sídliště. Tel.: 777 582 899.
•• byt 2+1 v Ivančicích, částečně zaří-
zený, volný ihned. Tel.: 777 030 173.
•• byt 2+1 v Ivančicích, částečně zaří-
zený. Cena 6.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 
723 729 677.
•• garáž v Oslavanech, 100 m. od aut. 
zastávky. Cena 800 Kč/měs. + inkaso. 
Tel.: 731 255 669.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• mrazící box na zmrzliny, prosklený 
180 litrů, cena 4.500 Kč. Volat po 15. 
hod. Zn. Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• mrazící box pultový Calex 220 
litrů, cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. 
Zn. Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• kombinovaný sporák MORA (el. 
trouba, plynové hořáky na vaření)
za 500 Kč. Tel.: 724 950 726.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starší kuchyňskou rohovou lavici, 
koženkovou s úložným prostorem. 
Tel.: 605 405 959.

•• Kdo daruje nebo levně prodá starší 
rustikální komodu, skříň či kredenc, 
tvrdší válendu nebo cokoliv do prázd-
ného domečku. Jen sms, zavolám, 
děkuji. Tel.: 721 908 330.
prodám
•• šatní skříň s nástavcem, skříňka 
s policemi prosklená s podstavcem, 
mahagon - lesk, dobrý stav. Cena 800 
Kč za oba ks. Tel.: 603 441 063.
•• starožitný pokoj ze zámku 
Kinských, cena 160.000 Kč. Tel.: 
723 110 317.
» STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm. 
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
prodám
•• nadzemní kruhový  bazén  Orlan-
do, pr. 3.6 metrů, výška 0.9 metru, 
modrý plech. Nerozbalen, s veškerým 
příslušenstvím. Levně, cena 5.000 
Kč. M. Bránice. Tel.: 776 781 889.
•• závaží do kol na TK14. Tel.: 
606 605 738.
•• sekačku Vari dvoububen nový, tera 
motor použitý. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
606 605 738.
•• palivové dříví. Tel.: 773 799 439.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár 3.komb. (autosedačka, hlu-
boká a sport. korba), nánožníky, taš-
ka, s aretací. Málo používaný. Záruka 
do 12/2012. Barva šedo-zelená. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 604 280 313.
daruji
•• dětské oblečení - 2 tašky, vel. 128/
135, chlapec. Tel.: 721 870 212.
» RŮZNÉ
•• Vyzýváme paní Janu Špiříkovou
z Oslavan, aby uhradila své závazky 
za odebrané inzertní služby v periodi-
ku Zrcadlo ve výši 9.187 Kč. Redakce

•• Fotograf hledá dívky k fotografo-
vání v ateliéru i exteriéru. Finančně 
vypomohu. Vhodné jako brigáda 
pro studentky. I bez zkušeností. Tel.: 
732 180 721.
•• Hledáme na hlídání dítěte dů-
chodkyni, studentku nebo maminku 
na MD na dlouhodobou spolupráci, 
jenom seriózně. Tel.: 775 676 799.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• kladívkový drtič, tel.: 603 888 474.
•• kdo daruje za odvoz nebo levně 
prodá staré linoleum, sud na vodu, 
zahradní potřeby, židličky apod. do 
začátku bydlení. Pouze sms, zavolám. 
Tel.: 721 908 330.
prodám
•• kadeřnickou keramickou mísu, 
barva černá, černá noha + černé křes-
lo. Výborný stav. Tel.: 724 857 821.
» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí krmiva 
pro psy, kočky, rybičky a hospo-
dářská zvířata, antiparazitika a 
ostatní doplňky pro Vaše mazlíčky. 
Tel.: 608 152 300. 
koupím
•• psa francouzký buldoček nebo 
Mops, stáří do 1 roku, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 733 154 371.
prodám
•• štěňata rotvajlera bez PP, mají 
kupírované ocásky. Máme 6 pejsků 
a 4 fenky. Při odběru budou štěňátka 
očkovaná a odčervená. Možnost je 
vidět. Tel.: 732 933 598.
•• štěňata bíglu bez PP, po rodičích 
s PP. Barva tricolor, stáří 3,5 měsíce. 
Moc pěkná, 3x očkovaná, odčervená. 
Tel.: 724 033 609.
•• akvarijní set 200 l, rozměr 100 x 
40 x 50 cm s krytem a osvětlením, fil-
trem. Cena 1.800 Kč. Dále akvarijní 
ryby ancistrus, péřovce různé druhy
a velikosti. Tel: 728 319 263.
•• selata do 20 kg po 60 Kč/kg. Tel.: 
728 651 876.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 
732 562 498.

» SEZNÁMENÍ
•• Finančně zajištěný 47/170 muž 
hledá mladší holku k trávení společ-
ného volného času. Nic není nemož-
né. Tel.: 733 439 374
•• Svobodný, prý hodný i pohledný 
podnikatel středních let hledá symp. 
dívenku či ml. maminku pro lásku a 
rodinku. Máš-li ráda děti, zvířátka, 
zahrádku a práci v kuchyni, zavolej. 
Tel.: 737 671 654.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• zaměstnání/brigádu jako kuchařka, 
výpomoc v domácnosti. Děkuji za 
nabídky. Tel.: 777 582 899.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Firma - masná výroba přijme do 
HPP muže do výroby. Výrobna se na-
chází v Tetčicích. Tel.: 724 128 241.
•• hledám kosmetičku s klientelou 
na dvoudenní práci v týdnu. Info 
na tel.: 602 757 732.
•• Domov u lesa Tavíkovice, přísp. 
organizace, 67140 Tavíkovice č.p. 
153, vypisuje výběrové řízení na 
vedoucího sociálního oddělení - me-
todika přímé péče. Bližší informace 
na webových stránkách www.do-
movtavikovice.cz. nebo na telefonu: 
515 300 521, ing. Svatava Cidlíková

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka do domu od 4.500 Kč. Nevo-
láte na linku 900. Neplatíte poplatky 
předem. Tel.: 775 370 127, operátor O2.
•• 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. 
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Sprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zam., OSVČ /i začínající/, 
důchodce, ženy na MD, půjčky v 
hotovosti i na účet. Jsme schopni 
vyplatit Vaši nemovitost před exe-
kucí, půjčíme i na zástavu. Přijďte 
si vybrat Váš finanční produkt. Na-
jdete nás v Ivančicích, Palackého 
nám. č. 8. Tel.: 731 933 513. Pracuji 
pro více věřitelů.

•• Máte půjček nad hlavu? Máte 
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte 
exekuce? Máme pro Vás řešení. 
Volejte 773 799 439.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• STŘÍHÁNÍ PSŮ - Hana Králová. 
Nabízíme: stříhání a úprava všech 
menších plemen psů i kříženců, 
rozčesávání i kartáčování dlouho-
srstých plemen, zastřihávání dráp-
ků, depilace a čištění uší. Knížecí 
dům, Růžová 39, M. Krumlov, tel.: 
732 960 377. Otevřeno Po, Pá: 8-12 
a 13-16 hodin, nebo dle objednávek. 
Více na www.strihanikralova.cz

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

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, 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.

•• HODINOVÝ MANŽEL. Chtěli 
byste doma udělat nějakou řeme-
slnou práci a firmy Vás odmítají? 
Využijte mých služeb - drobných 
úprav či oprav nejen ve vaší domác-
nosti. Více info na www.hypr.wbs.cz; 
Hypr Miroslav, Řeznovice 155, 
Ivančice, Tel.: 604 680 791, e-mail:
hypr75@seznam.cz

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.

•• FERONKA - Miroslav Hypr. 
Prodej: jackel, profil L, plechy, tyče 
ploché, trubky, kari sítě, roxor. Řez-
novice - Ivančice. Tel.: 604 680 791,
email: hypr.feronka@email.cz

•• Individuální výuka anglického 
jazyka - veškeré stupně pokročilosti. 
Konverzace, příprava na mezinárod-
ní zkoušky, pohovory, maturitu, do-
učování přes prázdniny. Lekce jsou 
sestaveny na míru podle individu-
álních studijních potřeb, a odpadají 
tak nevýhody skupinových kurzů. 
Oslavany nebo online po Skype.
Tel.: 608 874 696. Teším se :)
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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.

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 15/12 vyjde 31. srpna 2012, uzávěrka 28. srpna 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

V ČERVENCI A V SRPNU SE NEPROMÍTÁ

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631 

DOVOLENÁ V KINĚ OD 27. 7. DO 17. 8. 2012
so 18.8. v 17.00 AMAZING SPIDER MAN
a ve 20.00 hodin Akční film USA

ne 19.8. v 17.00 MADAGASKAR 3
  Anim. pohádka USA, dabing 

ne 19.8. ve 20.00 AMAZING SPIDER MAN
  Akční film USA

st 22.8. ve 20.00 DIKTÁTOR
  Komedie USA 

čt 23.8. ve 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
  Komedie Francie

so 25.8. ve 20.00 TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
ne 26.8. ve 20.00 Thriller USA 

st 29.8. ve 20.00 AVENGERS 
  Akční film USA

čt 30.8. v 17.00 REBELKA
  Anim. komedie USA, dabing

čt 30.8. ve 20.00 PAŘMENI 
  Komedie Austrálie a V. Británie

pá 31.8. v 15.00 REBELKA
a v 17.00 hodin Anim. komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st 5.8. v 17.30 DIKTÁTOR
a ve 20.00 hodin Komedie USA

ne 12.8. v 17.30 SNĚHURKA A LOVEC
a ve 20.00 hodin Fantasy film USA, dabing

ne 19.8. ve 20.00 ÚTĚK Z MS-1
  Akční sci-fi USA/Francie

ne 26.8. v 17.00 MADAGASKAR 3
a v 19.00 hodin Anim. pohádka USA, dabing

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 3.8. ve 20.30 BITEVNÍ LOĎ
  Akční sci-fi USA

so 4.8. ve 20.30 MUŽI V ČERNÉM 3
  Sci-fi komedie USA

st 8.8. ve 20.30  TADY HLÍDÁM JÁ
  Letní rodinná komedie ČR

9á 10.8. ve 20.30 MARKETA LAZAROVÁ
  Historická balada ČR

so 11.8. ve 20.30 ŽELEZNÁ LADY
  Životopisný film V. Británie

pá 24.8. ve 20.30 OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ
  ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
  Komedie ČR

čt 30.8. ve 20.30 DOBA LEDOVÁ 4:
  ZEMĚ V POHYBU
  Anim. Komedie USA, dabing

TJ Sokol Padochov pořádá

ROZMARÝNOVÉ HODY
sobota 18. srpna 2012 v 17.30 hodin

K tanci a poslechu hraje dechovka VENKOVANKA
Vstupné 70 Kč. Bohaté občerstvení.

Všechny občany zvou pořadatelé a 11 krojovaných párů stárků.

Hostinec U Ptáčků Vémyslice pořádá 4. ročník

PIVNÍ SLAVNOSTI 
sobota 4. srpna 2012 od 14.00 hodin

15 druhů piv, uzené makrely a grilované speciality,
pivní štafeta a slosování vstupenek o hodnotné ceny.
K poslechu a k tanci hrají kapely: KRAHOŠ, NEVEREND

a EMOTIONAL FRIME. Vstupné 40 Kč.

Hledáte zajímavý prázdninový program pro Vaše dítě?
Pak je právě pro Vás naše nabídka: Kolektiv tříd speciálních při ZŠ 

Ivančická, Moravský Krumlov pořádá v době letních prázdnin

LETNÍ TVOŘIVOU ŠKOLIČKU
ve dnech 30. července. - 3. srpna 2012 vždy od 8.00 do 13.30

na ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově
A co budeme dělat? Tvořit, vyrábět, malovat, modelovat, zpívat, 

bubnovat, hrát si a zkrátka se bavit! Akce je bezplatná a zúčastnit se
jí může každý školáček - ať už zdravý, nebo s postižením, ze ZŠ 
Ivančická nebo z jiné školy. Kapacita omezená, proto se prosím 

v případě zájmu nahlaste na telefonním čísle 736 452 188.

Tělovýchovná jednota Vodní sporty Dolní Kounice pořádá

VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ KARNEVAL
sobota 11. srpna 2012 od 20.00 hodin

v prostorách loděnice v Dolních Kounicích.
Hudba: Kapela Karla Pešla a Sanklabáno.

Vstupné 100 Kč. Hojnost občerstvení. Srdečně zvou vodáci.

UPOZORNĚNÍ
od 1. 8. 2012 se Informační centrum Moravský Krumlov
přesouvá do prostor Městského kulturního střediska,

galerie Knížecí dům, nám. TGM 40. 

TURNAJ V PIT – PATU O CENY
V ROUCHOVANECH

(obdoba minigolfu, hraje se tágem, pro všechny věkové kategorie)
5. srpna 2012, začátek ve 14.00 hodin, prezence od 13.30

Sraz na hřišti u penzionu Lihovar v Rouchovanech.
Přihlášky na tel. 728 642 078, info@penzionlihovar.cz

Těšíme se na Vaši účast.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé, dovolte, abychom touto cestou poděkovali 
organizátorům sportovního tábora, konaného od 6. - 15. 7. 2012 
v chorvatském Igrane. Akci organizovalo SVČ Ivančice pod 
vedením ředitelky Mgr. Jany Heřmanové. Děkujeme za skvělý výběr 
místa táboru, profesionální přístup všech organizátorů, skvělou a 
promyšlenou  organizaci všech akcí, včetně výletu na Makarskou 
riviéru. Zvlášť bychom chtěli vyzvednout skvělou práci kuchařek, 
jejich umění v oboru a ochotu. Jen tak dál.  Vděční účastníci tábora



BRNĚNSKÉ 
SUPERBIKE

Masarykův okruh devátý závod 
seriálu Mistrovství světa Superbi-
ke. V kvalifikaci a následném Su-
perpole si vyjel nejlepší postavení 
na startu Tom Sykes /Kawasaki/ 
před Carlosem Checou /Ducati/, 
třetí pozici si vybojoval Eugen 
Laverty /Aprilia/ a první řadu do-
plnil Davide Giugliano  /Ducati/. 
Domácí jezdec a stálý účastník 
seriálu Jakub Smrž s Ducati star-
toval z desátého místa. 

Králem obou jízd se stal italský 
jezdec Marco Melandri. Tento 
pilot startující s motocyklem 
BMW se dokázal vždy v závěru 
závodu probojovat na první pozi-
ci a nikoho již před sebe nepustil. 
Dvě druhá místa si z Brna odváží 
Tom Sykes. Třetí pozici v prv-
ním závodě obsadil Loris Baz 
/Kawasaki/, ve druhém závodě 
bral bronzovou medaili Carlos 
Checa. Max Biaggi /Aprilia/- 
s jedenácti triumfy nejúspěšnější 
jezdec „Masecu“ - po nevydaře-

né kvalifikaci vybojoval šesté a 
čtvrté místo. Jakub Smrž skončil 
v první jízdě na desátém místě
a v druhé dojel třináctý. V prů-
běžném pořadí seriálu vede 
Biaggi /271,5 b/ před Melandrim 
/250,5 b/. Třetí je Sykes /212,5 b/. 
Smrž je dvanáctý /84,5 b/.

V kategorii Superstock 1000 
dojel na osmé pozici kuřimský 
jezdec Ondřej Ježek, který si tak 
připsal nejlepší výsledek sezóny. 
Ve třídě Supersport se z vítězství 
radoval Královehradecký tým 

Kawasaki Intermoto Step. Fran-
couzský jezdec Fabien Foret vy-
bojoval již druhé letošní vítězství. 

Během víkendu navštívilo 
okruh 63 129 diváků.  „Je to méně 
než v loňském roce, ale vzhledem 
k horšímu počasí a celosvětové-
mu poklesu počtu návštěvníků na 
motoristických podnicích, to po-
važuji za velmi slušný výsledek. 
Je vidět, že Masarykův okruh má 
silnou tradici a věrné fanoušky,“ 
uvedla ředitelka okruhu Ivana
Ulmanová.             /Ctibor Adam/
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PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU ZÍSKÁTE 10 % SLEVU NA MONTÁŽ !!! 

Krajský přebor v kopané

neděle 12. 8. v 16:30

FC MK
- IE ZNOJMO

sobota 18. 8. v 16:30

FC MK
- FC IVANČICE

středa 22. 8. v 17:00

FC MK
- FC KUŘIM
Stadion Na Střelnici
Moravský Krumlov

Krumlovští fotbalisté jsou 
uprostřed přípravy na novou se-
zónu. Tu předešlou skončili na 6. 
místě, přičemž na domácím hřišti 
byli v celé soutěži nejlepší. 

Právě na domácím trávníku 
hraje Krumlov první tři kola, takže 
pokud naváže na domácí bilanci 
z minulého ročníku, bude se pohy-
bovat v popředí tabulky. Hned ve 
druhém kole se můžou diváci těšit 
na atraktivní derby s Ivančicemi.

Jako tradičně nedošlo v hráč-
ském kádru k mnoha změnám. Po 
půlročním působení v krumlov-
ském dresu odchází do Rakouska 
střelec šesti branek Petr Schwarz. 
Jako náhrada přichází na hosto-

vání z Hrušovan nad Jevišovkou 
útočník Tomáš Kůra, který se ob-
jevil v přípravě už v zimním ob-
dobí. Svěřenci trenéra Pelikána se 
budou chtít prezentovat aktivní, 
útočnou hrou a výsledkově navá-
zat na povedený minulý ročník. 

V přípravě se zatím Krumlovu 
daří. Po vítězství nad Náměští 
nad Oslavou 3:2 (střelci branek 
Staněk, Zelníček, Čepera) porazi-
li Tasovice 4:2 (Řezáč, Machotka, 
Anders, Pelikán).

I ostatní týmy Moravského 
Krumlova se připravují na novou 
sezónu. Navázat na tu předešlou 
nebude jednoduché. Velkého 
úspěchu dosáhla přípravka, které 

se stala přeborníkem okresu Zno-
jmo. Mladší dorost vyhrál ve své 
kategorii krajský přebor. 

Velká část mladších dorostenců 
nastupovala i za starší dorostence a 
i přesto, že se utkávali proti starším 
a fyzicky vyspělejším protihráčům 
skončili na 6. místě. Bude zajíma-
vé sledovat vývoj hráčů, kteří již 
od mladších žáků vyhrávají své 
soutěže. Fotbalová sezóna začíná 
o víkendu 11. a 12. srpna. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Ke každé zakoupené vstupence 

na jeden z prvních tří domácích 
zápasů A-týmu dostanou fanoušci 
poukaz na nákup zboží v prodej-
nách M-sport v hodnotě 100 Kč !!!

REPRÍZA
divadelního představení na Hlíně

ve dnech: sobota 4. 8. v 19.00 hod.
neděle 5. 8. v 15.00 hod.

S čerty 
nejsou žerty

    

Pohádkový muzikál na motivy pohádky
Boženy Němcové  - Čertův  švagr

a filmu Hynka Bočana.
        

Hudba a text:
Jaroslav Uhlíř
Zdeněk Svěrák

Karel Cón
Miloslava Plačková

ZRCADLO
mediální partner akce

FC Moravský Krumlov zahajuje sezónu 

Foto: Květoslav Adam                  Jakub Smrž na Masarykově okruhu

Obec Hlína


