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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

/Moravský Krumlov/ Starosta 
Moravského Krumlova Tomáš 
Třetina, hejtman JM kraje Mi-
chal Hašek, ministryně kultury 
ČR Alena Hanáková a jednatel 
společnosti Incheba Praha Jozef 
Kaliský podepsali na začátku 
srpna memorandum o spolupráci 
na projektu obnovy části zámku
v Moravské Krumlově.

Memorandum - (z lat. „na 
paměť“, „to, co se má pamato-
vat“) je spíše neformální záznam 
nějaké skutečnosti, jednání nebo 
stanoviska. V diplomacii se pak 
užívá pro významná, i když práv-
ně nezávazná společná stanoviska 
různých představitelů. A tak je 
také potřeba brát i memorandum 
k obnově zámku v Moravském 
Krumlově. Rozhodně přímo 
neřeší návrat pláten Slovanské 
epopeje, i když pro Krumlov jsou 
plátna stále ve hře.

„Jsem rád, že se dnešek usku-
tečnil a Memorandum bylo pode-
psáno. K tomu, aby se mohl snít 
sen o návratu Slovanské epopeje 
do Moravského Krumlova, je 
potřeba opravit zdejší výstavní 
prostory. Je to i podmínka Hlav-
ního města Prahy, aby v této věci 
mohla pokračovat další jednání. 
Memorandum znamená, že nyní 
budeme řešit další osud zámku 

společně. Ať už se zde bude 
v budoucnu nacházet Muchova 
Slovanská epopej nebo jiná díla. 
Pro Moravský Krumlov je to jistě 
dobrá zpráva. Jihomoravský kraj 
v posledních dvou letech přispěl 
na opravy zámku dvěma miliony 
korun. A v rámci krajského roz-
počtu jsme připraveni na těchto 
opravách participovat i v letech 
následujících,“ uvedl hejtman JM 
kraje Michal Hašek. 

V memorandu se hovoří o 
vzájemné vůli ke spolupráci při 
realizaci projektu „Obnova části 
renesančního zámku Moravský 
Krumlov“ pro účely zřízení 

a provozování výstavních pro-
stor. Aby byl cíl společné dohody 
- vystavování uměleckých děl 
v obnovených prostorách zámku 
- dosažen, je potřeba nemalých 
finančních prostředků.

„Zámek je ve špatné kondici. 
Chceme zámek opravit a rozšířit. 
Pět milionů bude celková investi-
ce pro letošní rok. Město MK ve 
svém rozpočtu letos vyčlenilo na 
pětiletý podnájem částku ve výši 
dva miliony korun, ministerstvo 
kultury milion korun, JMK na 
projektovou přípravu 1,2 milionu 
a společnost Incheba investuje 
dva miliony korun. Čili v této 

chvíli na zahájení oprav peníze 
jsou,“ uvedl k financování za-
čátku oprav výstavních prostor 
starosta Tomáš Třetina.

Pro Krumlov pomalu končí 
turistická sezóna bez Epopeje. 
Město přišlo o tisíce návštěvníků, 
kultura o statisíce za vstupné a 
řada obchodníků má existenční 
problémy. O zaměstnání přišlo 
několik lidí, jejichž práce různě 
souvisela s Epopejí. 

Výstava Muchových pláten
v Praze potrvá dva roky. Tento čas 
chtějí Krumlovští věnovat opra-
vám zámku a v roce 2014 zahájí 
jednání o návratu Epopeje.  /mape/

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Nezávislý regionální čtrnáctideník

TISKOPISY • LETÁKY • PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK + DISTRIBUCE V CELÉ ČR
S poptávkou nás kontaktujte na e-mailu: info@alma.cz,

nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY 

RAZÍTKa
602 782 272

Memorandum Epopej neřeší

 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

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 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

Učení - mučení
Léto pozvolna končí a s ním, k velké rados� rodičů, jsou u konce i 

prázdniny. Naše milovaná dítka 3. září navléknou své baťůžky, napocho-
dují pěkně do svých škol a zahájí volky nevolky další úspěšný školní rok. 
Věřili byste, že je to v našich zemích už po 238? 

Už od roku 1774. Tehdy osvícená panovnice, Marie Terezie,
ustanovila všeobecnou vzdělávací povinnost. Dě� tehdy chodívaly do 
školy od 6 do 12 let. Výjimkou bylo pouze léto, kdy dě� musely pomá-
hat rodičům na poli. Tedy žádné prázdniny. A tak se stalo, že ve větších 
obcích hlavně v průběhu XIX. stole� vznikaly tvz. triviální školy (které se 
dnes velmi úspěšně snažíme zrušit). Ve městech pak vznikaly větší školy 
- hlavní. Ty se pyšnily třemi až čtyřmi třídami.

Od roku 1869 byla stanovena povinná školní docházka. Byla prodlou-
žena na 8 let. Vznikla tak národní škola skládající se z pě�leté školy obec-
né a tříleté školy měšťanské. Místo měšťanky bylo možno navštěvovat 
gymnázium, reálku, reálné gymnázium či jinou specializovanou, např. 
rolnickou školu. Nově vzniklá republika celý systém přebrala. Nově ho 
ovšem doplnila o ruční práce pro chlapce, domácí nauku pro dívky, po-
vinný tělocvik (blahodárný vliv sokolské organizace) a občanskou nauku.

Po roce 1948 byla zákonem o jednotné škole obecná škola přejme-
nována na školu národní a měšťanská škola sloučena s nižšími ročníky 
gymnázií do nově utvořené školy střední. Výuka na gymnáziu byla 
zkrácena na 4 roky, stejně jako SOŠ a SOU. V roce 1953 byl ale přejat
a uzákoněn sovětský model osmileté střední školy a jedenác�leté 
střední školy (6-17 let). V roce 1960 byla základní školní docházka 
postupně prodloužena na 9 let, znovu zavedeny střední všeobecně 
vzdělávací školy, 3 roky, později změněny na gymnázia, 4 roky. Základ-
ní škola se tehdy na rozdíl od osmiletých škol nazývala základní deví-
�letá škola - ZDŠ. Devátá třída byla postupně zrušena mezi léty 1976 
- 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků. Povinná 
školní docházka byla přitom prodloužena na 10 let, tedy každý absol-
vent základní školy musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, střední 
odborné škole nebo středním odborném učiliš�. V roce 1990 byla 
povinná dese�letá docházka zase zkrácena na 9 let a postupně byla 
na základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, 
od roku 1996 následně pak povinná. 

Její císařská výsost by se asi divila, kam až její bohulibý úmysl 
vzdělávat své drahé poddané zašel. Zvlášť po tom, co se do vzdě-
lávání místo starých dobrých kantorů dali význační vědátoři, kteří 
dělají s požitkem z našich dě� pochodující encyklopedie. Pro někoho 
je učení radost a zábava, pro druhého, zejména pro ubohé rodiče
a pedagogy, dras�cké mučení. Vysvětlit takovému prvňákovi, kterého 
baví pouze počty, že čtení a psaní je také životní nutnost, je skoro 
nadlidský úkol. K tomu je třeba svaté trpělivos� jak paní učitelky, tak 
pevných nervů jeho zákonných zástupců. Teprve jako rodič jsem zjis-
�l, že do školy chodíme dvakrát. Poprvé jako žáci, podruhé když tam 
vypravíme naše dě�. Protože vysvětlit takovému primánovi základy 
fyziky, to chce být nejméně jednu kapitolu před ním napřed. Takže 
do nového školního roku přeji za celou redakci nejen pevné nervy
a spoustu trpělivos�, ale i op�mismu.                                  Petr Sláma

Slovo úvodem Rozdělí miliony do regionu
Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko dne 

20. 8. 2012 vyhlásila 7. výzvu k předkládání projektů v rámci reali-
zace Strategického plánu Leader ŽIVÉ POMEZÍ - ATRAKTIVITA
A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST. Projekty budou přijímány 
od 17. 9. 2012 do 25. 9. 2012 do 16 hodin. Předpokládá se rozdělení 6,5 
mil. Kč do 6 oblastí podpory: • Modernizace zemědělských podniků,
• Podpora místních produktů, • Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy, • Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, • Obnova a roz-
voj vesnic, • Kulturní dědictví venkova.

Výše dotace dle jednotlivých opatření: minimální výše dotace je 100 
tis. Kč, maximální výše dotace je 1000 tis. Kč. Další informace o výzvě 
naleznete na stránkách MAS www.zivepomezi.cz. 

Své projekty můžete konzultovat v kanceláři MAS v Moravském 
Krumlově: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka, tel.: 724 702 722, 
manager@zivepomezi.cz; Ing. Hana Kunčáková, referentka SPL,
tel: 515230240, kuncakova@zivepomezi.cz

ZPRÁVY Z RADNIC
Čtyři nová pracovní místa

/Ivančice/ Financování veřejně prospěšných prací mělo být původ-
ně v režii měst a obcí. Ty na něj ovšem neměly vyčleněny ve svých 
rozpočtech peníze. Situace se však naštěstí změnila a část financo-
vání na sebe vezme stát. Rada města Ivančic vzala při svém jednání 
na vědomí tuto informaci a pověřila tajemnici MěÚ jednat s Úřadem 
práce Brno-venkov o uzavření příslušné dohody. Na jejím základě by 
mělo být v Ivančicích vytvořena 4 pracovní místa na dobu určitou. 
Úřad práce přispěje na každého zaměstnance částkou 8.000 korun. 
Zbytek dofinancuje město ze svého rozpočtu.                           /PeSl/

Kdo postaví koupaliště?
/Moravský Krumlov/ Krumlovská radnice pokračuje ve svém 

záměru vystavět v lokalitě Sídliště letní koupaliště. V půli srpna 
vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Stavba se skládá 
z provozní budovy, plaveckého a dětského bazénu, vířivky, rozvodů 
sítí, odstavných ploch, bazénového ochozu, vnitřní a vnější komuni-
kace, převlékacích kabinek, oplocení, zeleně, osvětlení a mobiliáře. 
Předpokládaná hodnota díla je více jak 33 milionů Kč bez DPH.  /abé/

Bioodpad do kompostárny
/Ivančice, Oslavany/ Jan Neruda napsal kdysi slavný fejeton: 

„Kam s ním?“ Jednalo se o starý slamník, kterého se chtěl zbavit. 
Podobnou otázku řešily i rady Ivančic a Oslavan v otázce bioodpadu, 
který vzniká po údržbě městských ploch. Tentokrát se obě shodly. 
Schválily na svých zasedáních dohodu o budoucí spolupráci se ze-
mědělským družstvem Pooslaví Nová Ves, o ukládání bioodpadů 
vznikajících nejen z údržby obecních zelených ploch, ale i ze zahrad 
občanů v kompostárně družstva.                                               /PeSl/

ASISTENTKA MANAGEMENTU
Požadavky: VOŠ/VŠ vzdělání, výborná 
znalost NJ i AJ podmínkou, nadstandardní 
znalost PC, komunikační a organizační  
schopnosti, reprezentativní vystupování, 

řidičské oprávnění skupiny B
----

SEŘIZOVAČI LISŮ
ELEKTRIKÁŘI s vyhl. 50 §6

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:

ZAHRADNICTVÍ V POLÁNCE

Polánka u M. Krumlova (naproti hospodě) 
Tel.: 515 336 413  •  606 406 060

otevřeno: po - pá 8 - 17 hod., so 8 - 12 hod.
www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

JAROSLAVA BURŠÍKOVÁ
nabízí: chryzantémy od 20 Kč, macešky 10 Kč,

trvalky, vodní rostliny, okrasné dřeviny,
trávy, sadbu jahod, vinné révy,

ROZMARÝNY NA SVATBY A HODY od 2 Kč, 
ky�ce, věnce na památku zesnulých.

/Moravský Krumlov/ Infor-
mační centrum bylo přesunuto 
z původního místa na Zámecké 
ulici na náměstí T. G. Masaryka 40,
tedy do Galerie Knížecí dům. 

„Tento přesun byl součástí 
centralizace služeb Městského 
kulturního střediska a tímto kro-
kem se Galerie stává kulturním 
bodem pro kulturní, turistické 

a informační záležitosti,“ uvádí 
ředitel MěKS Bořivoj Švéda  

Otevírací doba zůstává stejná, 
otevřeno je každý pracovní den 
od 8.00 do 16.00 s přestávkou 
od 11.00 do 12.00 hodin. V so-
botu je otevřeno od 9.00 do 12.00
a v případě pořádání výstav navíc 
i v neděli od 14.00 do 16.00 hod. 

Telefonní číslo na Informační 
centrum taktéž zůstává stejné
a stává se platným i pro MěKS, 
tedy pevná linka 515 321 064
a mobil 725 579 923.            /abé/

Informační centrum nyní
v patře Knížecího domu

Místostarosta zachován status quo 
/Ivančice/ Rušné jednání zažili 

ivančičtí zastupitelé a přítomní 
občané na posledním veřejném 
zastupitelstvu. Jednalo se o status 
druhého místostarosty. Mgr. Radek 
Musil, který tuto funkci vykonává, 
byl jmenován ředitelem Gymnázia 
Jana Blahoslava. V programu bylo 
navrženo, aby se stal místostaros-
tou neuvolněným s 60% odměnou 
za výkon funkce. 

Není divu, že tento bod způso-
bil patřičný rozruch nejen mezi 
zastupiteli, ale i mezi přítomnými 
občany. Otázka druhého mís-
tostarosty je v Ivančicích velice 
citlivá. Toto místo bylo utvořeno 
v minulém volebním období 
z důvodu realizace výstavby 
kanalizace a následně převedeno 

ze stejných důvodů do tohoto 
volebního období. Programový 
bod vyvolal řadu polemik a padlo 
několik návrhů. Od zrušení místa 
druhého místostarosty a převede-
ní jeho pravomocí na radu města 
(Mgr. Jana Heřmanová) až po ná-
vrh na přeobsazení místa druhým 
zastupitelem za ČSSD, panem 
Petrem Slámou (Ing. Roman 
Sládek). Ten však návrh velmi 
razantně odmítl. Protože se zastu-
pitelé neshodli na žádné variantě, 
zůstává prozatím status quo. 

Jak dlouho, na to jsme se ze-
ptali jednoho z těch, kteří zrušení 
postu druhého místostarosty voli-
čům slibovali, pana Petra Slámy.

„Udržení tohoto místa bylo 
jedním z nejtěžších kompromisů, 

které jsme s ohledem na povo-
lební situaci v Ivančicích museli 
udělat. Bylo to s ohledem na vo-
liče, kteří jasně řekli, koho chtějí 
vidět ve starostenském křesle, a 
my nemůžeme jejich hlasy igno-
rovat tak, jak to dělá s oblibou  
nynější vládní koalice. Druhou 
věcí byla akce takového rozsahu 
jako výstavba kanalizace. Ta už 
končí. Myslím si, že právě do-
zrává čas jednat o zrušení místa 
druhého místostarosty a přecho-
du jeho pravomocí na jediného 
místostarostu, jak tomu v našem 
městě historicky vždy bylo.“ 

Zda se tento úmysl podaří, je 
otázkou. Protože podobná místa 
se velmi dobře a snadno tvoří.
O to hůře se potom ruší.       /abé/

/Ivančice/ V Ivančicích pod 
nově vzniklým Tescem by mělo 
vyrůst další obchodní centrum. 
Zatím tam roste jen tráva a ještě 
nějakou chvíli růst bude.

Jak je notoricky známo, Ivanči-
ce stále nemají územní plán, a tak 
o územním rozhodnutí o umístění 
stavby rozhoduje zastupitelstvo. 
To, hlavně hlasy opozičních rad-
ních, souhlas s výstavbou nových 
obchodů dát odmítlo. Proč?

Opoziční zastupitelé se odvo-
lávali na zájmy místních živnost-
níků, které by právě výstavba 
obchodního centra poškodila. 
Obávali se také „vyklizení“ centra 
města. Do jaké míry gesto, které 

má po starém dobrém způsobu 
regulovat konkurenci ve městě, 
bude účinné, uvidíme do budouc-
na. Hlavně v souvislosti s novým 
územním plánem.

Možná by se v Ivančicích mělo 
vytvořit znovu cechovní zřízení, 
jak ho známe ze středověku. Za-
stupitelstvo mu jistě dá zelenou, 
a vytvoří tak ojedinělý evropský 
skanzen. Je také pozoruhodné, 
že lidé, kteří se při jednání za-
stupitelstva odvolávali na zájmy 
místních obchodníků, neváhali 
v oblasti sběru a likvidace odpadů 
prosazovat na úkor místní firmy, 
kterou spoluvlastní i jejich město,  
nadnárodní společnosti.       /Kap/

NE! pro obchodní centrum

/Ivančice/ Mnoha motoristům, 
kteří pravidelně používají silnici 
mezi Ivančicemi a Neslovicemi, se 
možná splní letitý sen. Rada města 
Ivančic udělila brněnské společ-
nosti Geostar, spol. s r. o., souhlas 
ke vstupu na městské pozemky 
v areálu Knížecího lesa. Tato firma 
se profesně zabývá inženýrsko-
-geologickým průzkumem pro 
všechny typy staveb, geotechnic-
kými výpočty a poradenstvím v 
geotechnických oborech. 

Na městských pozemcích 
bude provádět inženýrsko-geo-
logický průzkum pro investiční 
akci nazvanou „Silnice II/394 
Neslovice- Ivančice“. Bude se 
jednat o přípravné práce k na-
přímení této komunikace. Pokud 
průzkum dobře dopadne a Jiho-
moravský kraj vyčlení potřebné 
peníze, zmizí konečně zatáčky, 
které zejména v zimním období 
nadělaly vrásky na čele nejedno-
mu řidiči.                          /PeSl/

Silnice bez serpentýn?
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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.

Moji rodiče dluží peníze z podnikání, dluží jak státu na daních, tak 
i obchodním partnerům. Každou chvíli jsou u nich exekutoři. Chtěla 
bych se zeptat, jestli můžeme být jako potomci odpovědni za jejich 
dluhy nebo některé jejich dluhy, hrozí nám, že se u nás objeví exeku-
toři pro dluhy rodičů. Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu sděluji, že jde o dosti častou otázku, se kterou se 
setkávám. Odpověď na ni je taková, že za dluh odpovídá ten, kdo si jej 
vzal. Pokud jsou tedy dlužníci Vaši rodiče, za dluh odpovídají pouze 
tito rodiče nebo jeden z nich (podle toho, zda jsou dluhy obou ve spo-
lečném jmění manželů či nikoliv, ale to z otázky nepoznám). 

Pokud tedy nefigurujete u některých dluhů rodičů jako ručitel či 
spoludlužník, tzn. že byste musela podepsat ručitelské prohlášení nebo 
dluh udělat společně s rodiči, nemusíte se obávat, za dluhy rodičů ne-
jste odpovědná. Pokud bydlíte na jiné adrese než rodiče a rodiče také 
mají jiné trvalé bydliště než na Vaší adrese, nemusíte se ani obávat,
že se u Vás doma objeví exekutor pro dluhy rodičů. 

Exekutor však může provádět exekuci zabavením movitých věcí, 
pokud se může důvodně domnívat, že na adrese bydlí dlužník a může 
mít zde své věci. Pokud tedy rodiče u Vás budou bydlet či budou mít 
ve Vašem domě trvalé bydliště, může se stát, že Vás exekutor navští-
ví a bude chtít zabavit movité věci v domě pro dluhy Vašich rodičů. 
Pak mu musíte prokázat, že movité věci v domě jsou Vaše či koholiv 
jiného, hlavně že nejsou rodičů. Toto je jediné úskalí, které Vás může 
postihnout při dluzích rodičů. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Ještě jednou se vracím k události v japonské Fukušimě. Evropská 
unie reagovala na tuto havárii provedením tzv. zátěžových testů a na 
podzimním semináři OBK budou starostové z okolí elektrárny infor-
mováni o opatřeních, která jsou a budou realizována v Dukovanech. 
Opatření realizovaná v Rusku uvádí následující článek.

Ruský Rosenergoatom investoval 65 mil. EUR do pořízení
doplňujících prostředků a zařízení ke snížení potenciálních následků 
hypotetických nadprojektových havárií. Představitelé státní jaderně-
-energetické korporace Rosatom říkají, že tato speciální opatření
vyplývají z direktivy vydané ruskou vládou po zkušenostech z udá-
losti na JE Fukushima-Daiichi v Japonsku v březnu 2011.

Rosenergoatom vybavil všech svých 10 jaderných elektráren (33 re-
aktorových bloků) následujícím doplňkovým zařízením: 66 mobilních 
dieselgenerátorů, 35 mobilních motor-čerpadel a 80 monoblokových 
čerpadel. Mobilní dieselgenerátory mají sloužit jako náhradní systém 
pro napájení zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti a pro napájení 
havarijních systémů v extrémních situacích, které překračují projekto-
vé podmínky a předpoklady. Mobilní čerpací stanice a monobloková 
čerpadla jsou určeny pro dodání chladicí vody z rezervních zdrojů do 
chladicích smyček reaktorů a do bazénů skladování použitého paliva.

V souladu s vládní direktivou Rosenergoatom sestavil speciální 
pracovní skupiny, které měly za úkol analyzovat všechny možné 
scénáře potenciálních nadprojektových havárií na JE v Rusku a 
vypracovat jejich řešení, včetně všech nápravných opatření pro za-
mezení jejich vlivu na populaci a na životní prostředí. Z výsledků 
práce těchto pracovních skupin byla sestavena zpráva, která obsahuje 
seznam dodatečných zařízení, kterými se mají vybavit ruské JE, aby 
mohly čelit i extrémním nadprojektovým událostem.

26. srpna 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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

Metaldyne Oslavany, spol. s r. o.
je významným zaměstnavatelem
v regionu Brno-venkov se sta-
bilním mezinárodním zázemím. 
V závodě v Oslavanech je hlav-
ním výrobním programem liso-
vání a obrábění součástek přede-
vším pro automobilový průmysl. 
Například hřídele, náboje, tělesa 
filtrů, součásti řízení, brzdové 
písty, kluzná pouzdra a excentric-
ké hřídele. K významným zákaz-
níkům společnosti patří Bosch, 
BMW, Daimler, Volkswagen a 
dokonce i do nového Porsche 
Cajun se dodávají díly z Oslavan.

Celosvětový koncern ME-
TALDYNE má výrobní závody 
rozmístěné po celém světě, 
v nichž se sériově vyrábí podle 
high-technologie.

V Evropě patří do koncernu 
Metaldyne německý závod v Zell 
a. H. a v Norimberku, v České 
republice se současný závod 
Oslavany rozšiřuje o další závod 
umístěný v nedalekém Zbýšově. 

Historie Metaldyne Oslavany 
se začíná psát v roce 1993. Teh-
dy byl dne 23. 12. 1993 založen 
společný podnik Tepláren Brno, 
a. s., a norimberské společnosti 
Neumeyer-Fliesspressen.  

V roce 1996 odkoupila oba zá-
vody americká firma MascoTech 
Group, která se později stala sou-
částí skupiny Metaldyne. V roce 
2003 došlo zatím k poslednímu 
přejmenování závodu na Metal-
dyne Oslavany.

Za tu dobu se společnost stala 
vedoucím výrobcem dílů lisová-
ním za studena. Výrobky a jejich 

vývoj mají velkou reputaci v ce-
lém automobilovém průmyslu. 

Za skoro 20 let svého trvání 
si Metaldyne Oslavany získala 
v našem regionu image firmy, 
nabízející jistotu práce a mezd. 
Moderní sociální zázemí, nabíd-
ka finančních odměn a zavádění 
nových trendů v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů zařadily společ-
nost mezi zaměstnavatele, o které 
je neustálý zájem.

Metaldyne Oslavany má v sou-
časnosti přibližně 300 zaměst-
nanců a do budoucna toto číslo 
v souvislosti s expanzí do nového 
závodu ve Zbýšově poroste. 

Společnost Metaldyne pro plá-
nované rozšíření výroby zakoupi-
la na začátku února 2012 bývalý 
areál „Kepak“ ve Zbýšově. Do 
nákupu hal, rekonstrukce a pře-
sun výroby společnost investova-
la více jak 100 milionů korun. Do 
konce roku bude bude obsazeno 
40 nových pracovních míst a spo-
lečně se stávajícím personálem 
obrobny z Oslavan bude v novém 
zbýšovském závodě pracovat při-
bližně stovka zaměstnanců.

„Nákupem areálu ve Zbýšově 
se výrobní plocha Metaldyne 
Oslavany skoro zdvojnásobí.
V novém závodě bude pouze ob-
rábění. Většina obrobny, která se 
dnes nachází v Oslavanech, se tím 
pádem přestěhuje do Zbýšova, 
přičemž v Oslavanech se rozšíří 
úsek lisovny. Stěhování obrobny 
s sebou přinese také velké změny 
pro stávající závod v Oslavanech. 
Přesunutím lisu pro lisování za 
tepla a lisu s poloohřevem z No-
rimberka budeme poprvé schopni 
vyrábět všechny výrobky z oceli 

až po obrobení v ČR a nebude-
me už muset nakupovat žádné 
polotovary z Německa,“ uvedl 
jednatel společnosti Sebastian 
Wagner.

Slavnostní otevření nového závo-
du ve Zbýšově je plánováno na so-
botu 22. září. Pozvaní hosté, rodiny 
zaměstnanců i široká veřejnost bude 
mít možnost se poprvé podívat do 
nového závodu a dozvědět se více 
o použití výrobků Metaldyne přímo 
v automobilech. Bude připraven 
atraktivní program pro děti i dospělé 
i bohaté občerstvení.   /komerční článek/

METALDYNE Oslavany zahájí výrobu ve Zbýšově

Foto: mape                                     Výrobní hala ve zbýšovském závodě

K O N K U R S
 
Rada města Miroslavi ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvkové organizace

                                                                                  
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), 2) doklad o průběhu zaměstnání a délce peda-
gogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),  3) strukturovaný 
profesní životopis, 4) písemnou koncepci rozvoje školy (s ohledem na zapojení MŠ do projektu „Zdravá školka“) 
v rozsahu max. 5 normostran, 5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 6) čestné prohlášení podle
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (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.
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: říjen 2012
Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Miroslav, Husova 32 - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce nejpozději do 10. 9. 2012 
do 11.30 hodin na adresu: Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zahradnictví Kopetka Jan - Vedrovice
Vás srdečně zve na čtvrtý ročník

ve dnech 14. až 16. září od 8.00 do 18.00 hodin
místo konání: Vedrovice 315

Nabízíme:
macešky • chryzantémy • vřesy • thuja smaragd

podzimní cibuloviny • RŮŽE KORDES
skalničky • trvalky • čarověníky • substráty gramoflor

drobné ovoce • rhododendrony • zeleninu z vlastní produkce
STÁNEK S OBČERSTVENÍM • KAŽDÝ ZÁKAZNÍK SI ODNESE MALÝ DÁREK.

Kontakt: Mgr. Iveta Kudláčková, mobil: 731 103 985, e-mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

podzimní prodejní výstavy

www.zahradnictvivedrovice.cz

Persefona - pomoc obětem
Persefona je občanské sdružení poskytující odborné sociální, právní a psy-

chologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního násilí a znásil-
nění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Aktuálně jsme rozšířili naše služby v Ivančicích o další poradenský 
den v měsíci, kdy kromě již zavedeného čtvrtého pondělí v měsíci 
v době od 14.00 do 18.00 hodin probíhá poradenství také každou
druhou středu v měsíci v době od 9.00 do 13.00 hodin ve Středisku
volného času, Komenského náměstí 12. Do konce roku 2012 jsou to 
tyto termíny: 12. 9. a 24. 9., 10. 10. a 22. 10., 14. 11. a 26. 11, 12. 12.

První konzultace s  klientem probíhá s terénní sociální pracovnicí, 
která v případě potřeby zprostředkuje další konzultaci klienta s práv-
ničkou nebo psycholožkou Persefony, o. s.

Na konzultaci v uvedených termínech je možné přijít bez objednání, 
ale jistější je se telefonicky objednat na mobilní lince 737 834 345 
nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v čase 9 - 17 hodin.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou 
ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro Váš příběh.

Přísněji na pevná paliva
Dne 1. září 2012 nabude účinnosti nový zákon č. 201/2012 Sb.,

o ochraně ovzduší. Co přinese za novinky a jak se projeví jeho usta-
novení při topení v domácnostech? Zákonem se zakazuje spalovat 
ve spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW 
energetické hnědé uhlí (jedná se o prachové uhlí a průmyslové smě-
si) lignit, uhelné kaly a proplástky. Tento zákaz se naopak nevztahuje 
na tříděné uhlí, kostku a ořech. 

Toto opatření by mělo zabránit zhoršování kvality ovzduší lokál-
ními topeništi. Od roku 2014 budou pro spalovací stacionární zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW 
platit pro uvádění na trh přísnější požadavky na minimální účinnost
a emisní parametry kotlů.                                                          /PeSl/
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Mohou přežít venkovské prodejny?
Jednou ze základních potřeb obyvatel menších obcí je zcela jistě 

obchodní obslužnost, tj. zda v místě působí prodejna potravin.
Zatímco ve městech se staví stále nové a nové velkoprodejny, na 

venkově se počet prodejen spíše snižuje. Společným jmenovatelem 
těch fungujících je zápas o holé přežití. Jednak je to dáno nízkou kupní 
silou, která vychází ze struktury venkovského osídlení. Zejména starší 
věkové složení zákazníků předurčuje užší rozsah i obsahovou náplň 
nabídky prodávaného zboží, čímž do značné míry limituje možnost 
dosahovaných výnosů obchodníků. Na druhé straně oprávněné po-
žadavky na technické vybavení, náročnější hygienické podmínky 
i ekologičtější vytápění znamenají výraznější zvýšení nákladů. Za 
těchto podmínek venkovský obchod míří ekonomicky jednoznačně 
do ztrátovosti a z podnikatelského hlediska se stává nezajímavým pro 
stávající i případné budoucí provozovatele.

Z odborných studií vyplývá, že při striktním dodržování součas-
ných norem a podmínek pro maloobchod je provozování prodejen
v obcích pod 800 obyvatel spíše ztrátové, a tudíž jako oblast podni-
kání neperspektivní.

Mladší generace, která v malých obcích žije, ale stejně za prací musí 
dojíždět do větších sídel, protože zejména drastický útlum zemědělské 
výroby prakticky vymazal možnost zaměstnání v místě, uspokojuje 
svoje nákupní potřeby ve městech. Ale co hlavně starší lidé, kteří 
nevlastní např. automobil nebo ze zdravotních důvodů nemohou pra-
videlně dojíždět za nákupy, byť jenom těch základních druhů potravin 
- pečiva, mléčných výrobků, uzenin? Nebo maminky s malými dětmi?

Je zřejmé, že z celospolečenského hlediska uplatňovat na venkovské 
prodejny pouze ekonomický pohled je naprostý nesmysl. Musí být 
přece zájmem státu i dalších zainteresovaných institucí rozvíjet kvalitu 
života na venkově. Vždyť téměř 3 miliony obyvatel republiky žije v 
malých obcích do 2000 obyvatel. Dnešní mladí, kterým způsob ves-
nického života vyhovuje, také nebudou chtít do budoucna akceptovat 
překážky v dostupnosti základních potřeb života.

V duchu jak prodeje základních potravin, tak i rozvoje dalších pří-
padných služeb, např. poštovních, v místech, kde je pobočka pošty 
rušena, rozvíjí svoje podnikání zejména spotřební družstva - Jednoty 
- prezentovaná nyní značkou COOP. Působení spotřebních družstev je 
i historicky spjato s venkovem, již od jejich vzniku v 19. století.

V řešení dostupnosti obchodních služeb ve venkovském prostoru 
spoléhat na zázračnou ruku trhu asi nebude to pravé ořechové. Vyžádá 
si to vzájemnou spolupráci a pochopení jednak na úrovni obcí, jejich 
morální, případně i ekonomickou podporu. Ale jen to by nestačilo, 
volení zástupci na jednotlivých stupních - zastupitelé, poslanci, jejichž 
zájmem by rovnoměrný rozvoj měst i obcí být měl, nesmějí při svém 
rozhodování tuto problematiku přehlížet.

Chceme snad všichni, aby se na našem venkově dobře žilo.
Ing. František Šlapanský, kandidát KSČM do krajských voleb 2012

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
 VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012

vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,
na nichž srdečně uvítáme všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout 

své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží
v termínech: 15. září • 20. října • 17. listopadu a 15. prosince.

Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace
na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

MEGATRONIC sound servis pořádá

ROCK STRING FEST
sobota 1. září - Fotbalový stadion FC Ivančice

od 14.00 do 02.00 hodin (areál otevřen od 12.00 hod.)
Vystoupí: Jaromír Hnilica a SILLAGE, KRISTOVY LÉTA, KOBLIŽCI, 

MORČATA NA ÚTĚKU, KISS czech company, BAGR, ROCK STRING
Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích vás zve na výstavu

HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH 
FOTOGRAFIÍ MĚSTA

do 21. října 2012 v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích,
Palackého náměstí 9.

Město Moravský Krumlov s garantem Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska pořádá v rámci
DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012

ZŘÍCENINA HRADU TEMPLŠTÝN
Prohlídka s výkladem Ing. Davida Hamzy, vlastníka památky,
neděle 9. září 2012. Sraz zájemců ve 14 hodin u turistické

tabule „Templštýn“. Pohyb v areálu zříceniny na vlastní nebezpečí.

Bývalí členové auto-moto klubu SVAZARM pořádají

PŘEDNÁŠKU S PROMÍTÁNÍM FILMŮ
pana Kristiána o historických terénních a rychlostních závodech. 

Přednáška se uskuteční v galerii Knížecí dům
v pátek 14. září v 17.00 hodin.

Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné. 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu M. Krumlov,
Květiny Dvořáková, Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

a Město Moravský Krumlov Vás srdečně zvou na

8. PODZIMNÍ ZAHRADNICKOU VÝSTAVU
která se koná 8. - 11. září v galerii Knížecí dům, nám. TGM 40, MK.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. září v 9.00 hodin.
Na výstavě budou ke zhlédnutí i k prodeji: aranžérské práce, řezané, 
hrnkové a pokojové květiny, suchá vazba, kaktusy, ovoce, zelenina, 
vinná réva, živé včelstvo, degustace medů, rukodělná keramika, 
léčivé kameny, solné svíčky, fotografie, kresby, dřevěné plastiky. 
Otevírací doba: sobota, neděle, pondělí: 9-17, úterý: 9-14 hodin. 

Vstupné: dospělí 25 Kč, senioři 20 Kč, žáci a studenti 5 Kč.

Občanské sdružení Za mezilidské vztahy zve na muzikál v přírodě

ZAZDĚNÁ JEPTIŠKA
A JAK TO BYLO DÁL

Dolní Kounice, Veselá hora, 23. září v 15.00 hodin
Taneční vystoupení MIGHTY SHAKE Zastávka a TK Orion Oslavany.

Vstupné dobrovolné, info: www.dolni-kounice.muj-domov.cz

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,

na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v září zve na akce:
2. 9. od 9.00 do 13.00 hodin - Spontánní tanec

inspirovaný 5 rytmy podle Gabriely Roth
16. 9. od 9.30 do 12.00 hodin - Korálkové dopoledne
Přijďte si udělat odpočinkové dopoledne plné „tvoření“.
20.9. - Prezentace Fair Trade - povídání o produktech,

ochutnávka. Přijďte se dozvědět, co to znamená Fair Trade.
23.9 od 9.00 do 12.30 hod. - Chi-kung aneb meditace v pohybu

po celé září - prodejní výstava fotografíí Tomáše Frolce
Více informacích o akcích naleznete na našem Facebooku:

Čajovna a masáže Pramen života v Ivančicích. Účast hlaste vždy 
předem na telefonu 777 198 577 nebo přímo v čajovně.

/Vedrovice/ V sobotu 21. čer-
vence se ve Vedrovicích na více-
účelovém hřišti pod mateřskou 
školkou odehrál nohejbalový 
turnaj. V roli organizátora byl 
Vedrovický pedál - zdejší ama-
térský klub zapálených cyklistů. 
Všechny zápasy pískal rozhodčí 
místní Bc. Petr Záviška. 

Počasí této akci přálo, a tak se 
sjelo 10 týmů, které se utkaly o 
poháry vítězství. Před vyprahnu-
tím a hladem je zásoboval stánek 
s občerstvením. K pochutnání byla 
cigára z udírny a žízeň se mohla 

uhasit pořádným pivem. Týmy 
přišlo podpořit mnoho lidí a také 
se dalo do pořádného fandění. 

Nejvýznamnějšími utkáními 
byly poslední kola boje o pohá-
rové umístění. Zde to bylo až do 
konce nejednoznačné. Nakonec 
tým Sympaťáci zvítězil o jeden 
bod. Na druhém místě se umístili 
místní Rodáci a třetí místo obsadili 
Džungláci. Zbylé týmy se podělily 
o čestné čtvrté místo. Dále už ná-
sledovalo jen kamarádské čutání a 
zábava při dobrém jídle, pití a hud-
bě. Příští rok zase nashledanou.

Sympaťáci těsně zvítězili

Švédova trojka z Krumlova 
vyhrála letošní Portu

Vítězem letošního 46. ročníku žánrového festivalu PORTA se stala 
kapela Švédova trojka z Moravského Krumlova. Jedná se o rodinné  
trio muzikantů, které volně navazuje na skupinu Tah, účinkující na 
hudební scéně na přelomu tisíciletí. Repertoár tvoří výhradně autorská 
tvorba, která pochází z dílny Bořivoj Švéda a Roman Diviš.

Soubor tvoří Bořivoj Švéda (zpěv, kytara, kazzo), Jitka Švédová 
(zpěv, kontrabas) a Jana Švédová (zpěv, tahací harmonika, perkuse). 
Jejich první oficiální vystoupení se odehrálo v listopadu 2008 na klu-
bovém večeru v Moravském Krumlově a od té doby sehráli již řadu 
koncertů. Jako nejvýznamnější se jeví hodinový živý koncert v Čes-
kém rozhlase Olomouc, který proběhl začátkem roku 2011.

Švédovu trojku můžete vidět a slyšet na recitálech, klubových ve-
čerech, vernisážích a festiválcích. Jejich silnou stránkou je akustická 
produkce. Soutěží neradi, ale již měli možnost vystoupit na Portě 2010 
(postup do semifinále) a na 36. ročníku Mohelnického dostavníku se 
umístili na druhém místě, stejně tak i ve finále Moravského vrabce. 
V roce 2011 okusili atmosféru Zahrady, největšího festivalu v České 
republice. A letos dosáhli na již zmiňovanou zlatou příčku v celostátním 
kole Porty. „Toto ocenění je pro nás hodně potešující, protože se nám tím 
dostalo potvrzení, že naše hudba má smysl,“ uvádí Bořik Švéda. 

Švédova trojka se představí na svém koncertě 7. září od 19 hodin
na nádvoří radnice v Ivančicích. Nenechte si jej ujít!                        /abé/

/Miroslav/ Ve dnech 7. až 9. 
září proběhnou v Miroslavi tra-
diční krojované hody. Slavnost 
společně pořádají krojovaná 
chasa, město Miroslav a Římsko-
katolický farní úřad Miroslav. 

Rozjezdem akce bude páteční 
taneční zábava, ke které zahraje 
duo Roman a Jarda Band. Oficiál-
ním zahájením hodů je sobotní pře-
dání hodového práva chase staros-
tou města Augustinem Formanem 
v obřadní síni městského úřadu. 

Po deváté hodině následuje vy-
hrávání po městě a zvaní na hody. 
Od 16.00 hodin je připraveno 
krojované zavádění pod májí a od 
20 hodin taneční zábava v kultur-
ním domě. 

Nedělní program začíná průvo-
dem krojované chasy do kostela 
sv. Petra a Pavla. V 9.00 hodin 
zde bude sloužit slavnostní mši 
svatou Mons. Dr. Karel Simandl 
z berlínské nunciatury. Poté ná-
sleduje kladení věnců na hřbitově 
a opět vyhrávání po městě a zvaní 
na hody. V 16.00 hodin následuje 
krojované zavádění před kultur-
ním domem a v 17.00 hodin bude 
patřit taneční parket zavádění 
ženáčů. Po oba dny bude k tanci
a poslechu hrát kapela VACENOV-
JÁCI (večerní zábava bude „3 na 
3“). V kostele sv. Petra a Pavla 
připraví z plodů polí a zahrad 
Klub katolických žen výstavu 
„Poděkování za úrodu“.  /abé/

Tradiční krojované hody 

Dovolte mi, abychom Vás 
touto cestou pozvali na 1. ročník 
Krumlovského burčákobraní, 
konaného 22. září od 10 hodin  
na nádvoří moravskokrumlov-
ského zámku. Akce se koná ve 
spolupráci s městem Moravský 
Krumlov, s Městským kulturním 
střediskem v  Moravském  Krum-
lově a společností Incheba.

Přijďte ochutnat čerstvé burčá-
ky, kvalitní vína a piva, nebo se 
jen tak pobavit u hudebního vy-
stoupení několika kapel. Nebudou 
chybět ani produkty z kulinářské i 
řemeslné oblasti. 

Po celou dobu slavnosti bude 

v areálu zámku probíhat dopro-
vodný program - lidový jarmark, 
pro děti bude zdarma připraven 
dětský koutek s malováním a ská-
kacím hradem.

Pro návštěvníky budou zdarma 
otevřeny i jinak nepřístupné sály 
zámku a výstava současného čes-
kého umění ze sbírky Marek, která 
se orientuje na začínající umělce.

Rádi bychom, aby se toto 
burčákobraní stalo každoroční 
skvělou ochutnávkou bohatého 
programu a příjemným zážitkem 
pro všechny návštěvníky.

Za pořadatele Lukáš Valla, To-
máš Kudera a Libor Košíček 

Krumlovské burčákobraní

/Dukovany/ Zaměstnanci Ja-
derné elektrárny se zapíší do české 
knihy rekordů. Elektromobilem 
Peugeot IOn kroužili kolem elek-
trárny a ujeli na jedno nabití 171 
kilometrů! Pokus trval 4 hodiny, 
55 min. a 44 sekund.

V úterý 28. srpna se 12 za-
městnanců (5 žen a 7 mužů) JE 
Dukovany pokusilo ujet co nej-
více kilometrů elektromobilem 
Peugeot IOn. Dojezdová vzdá-
lenost elektromobilu na jedno 
nabití je zhruba 150 kilometrů, 
při běžném ježdění je to kolem 
120 km. Zaměstnanci se střídali 

na okruhu kolem elektrárny dlou-
hém 7,4 kilometrů. Snažili se jet 
co nejekonomičtěji. „Aby se ušet-
řila energie, bylo nutné omezit 
klimatizování, mít zavřená okna 
a vypnuté rádio. Naopak bylo po-
třeba využít sjezdy, které po trase 
jsou a brzdit pouze rekuperací,“ 
říká k průběhu jízdy specialista 
komunikace Václav Krejčí. 

Průběh pokusu dokumentoval  
prezident pelhřimovské agentury 
Dobrý den pan Miroslav Marek, 
Za rok se zaměstnanci JE Duko-
vany pokusí právě ustanovený 
rekord překonat.                   /abé/

Elektromobil rekordman
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 03. DO 16. ZÁŘÍ 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

• 31.8.- 2.9. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. VI. ročník pohádek. • 31.8. v 
18.00 hod. - KOCOURKOV - nám. TGM, MK. • 1.9. v 15.00 hod. - JAK ZVÍ-
ŘÁTKA UZDRAVILA STUDÁNKU - Orlovna Rakšice. • 2.9. v 15.00 hod. 
- PRASEČÍ SLEČINKY - Polánka, sál KD. • 2.9. v 17.00 hod. - KAŠPÁRKO-
VY POHÁDKY - KD Rokytná. Celý program na www.mkrumlov.cz. Pořádá 
Moravskokrumlovsko a okolní regiony.
• 8. až 11. 9. - 8. PODZIMNÍ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA v galerii Knížecí 
dům Moravský Krumlov. Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. září 2012 v 9.00 ho-
din. Otevřeno: so, ne, po 9.00 - 17.00 hod., út 9.00 - 14.00 hod., výstava potrvá 
do 11. září 2012. Vstupné: dospělí 25 Kč, senioři 20 Kč, žáci a studenti 5 Kč.
• 9. 9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - zřícenina hradu Templštýn s výkla-
dem Ing. Davida Hamzy. Začátek: 14.00 hodin u turist. označníku Templštýna.
• 16.9. ve 14.30 hod. - VARHANNÍ KONCERT - kostel Všech Svatých.
• do 22.9. - 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
• 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 PŮJČOVNÍ DOBY: Městská knihovna Moravský Krumlov od září 
upravuje svou provozní dobu: pondělí a čtvrtek - zavřeno, úterý a středa - 8.30 
až 16.30 hod. a pátek - 8.30 až 15.30 hodin.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 7.9. v 19.00 hod. - ŠVÉDOVA TROJKA. Koncert folkové kapely z Mo-
ravského Krumlova, která vyhrála letošní Portu. Nádvoří radnice v Ivančicích,
v případě špatného počasí - vestibul radnice. Vstupné: 50 Kč, předprodej v KIC.
• 7.-30.9. - IVANČICE - VARIACE A INSPIRACE. Výstava Gymnázia 
J. Blahoslava. Památník A. Muchy. Součástí výstavy budou jak fotografie z 
různých akcí, tak kresby ivančických památek, variace na téma tří ivančických 
řek, mapy soutoku apod. Nebudou chybět ani divadelní kostýmy z představení 
Trojlístek pověstí. Vernisáž v pondělí 10. 9. v 16.00 hodin.
• 8.-9.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Otevření památek v Ivančicích. 
Vstup zdarma. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - so, ne 13-17 hod. 
• KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - so, ne 13-17 hod. • KAPLE SV. JAKUBA 
- so, ne 13-17 hod. • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - so, ne 9-12, 14-17 hod. • PA-
MÁTNÍK ALFONSE MUCHY - so, ne 9-12, 13-17 hod. Expozice A. Muchy a 
Vl. Menšíka - běžné vstupné, sklepení - výstava Gymnázia J. Blahoslava KOS-
TEL SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH - so, ne 13-17 hod.
• 28.-29.9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Tradiční trhy, zábavný program, 
prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého náměstí, nádvoří radnice. Vstup 
zdarma. Program: Pátek: • 11.00 - IVANČICKÝ DIXIELAND • 13.00 - 4 PSI
- country kapela • 15.00 - MAŽORETKY SVČ Ivančice • 15.30 - KAREL 
GOTT revival Morava • 17.30 - bezKOFEINu - rocková kapela. Sobota:
• 10.00 -  VLČNOVJANKA - dechová hudba • 13.00 - MUŽÁCI - mužský pě-
vecký sbor z Pohořelic a okolí • 15.00 - MONTY FOLK - tlustý pan MONTY.
• 28.9. v 10.00 hod. - IVANČICKÝ GRILFEST - II. ročník soutěže v grilování, 
za doprovodu country (možnost přihlášení soutěžních týmů tel. 546 419 467).

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 8.-9. 9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. 
SOBOTA 8. ZÁŘÍ: Zámecký park: • 10.00 - Slavnostní zahájení za účasti za-
stupitelů města, oficiálních hostů a zástupců partnerských měst Vir a Schkeuditz
• 10.00 - 18.00 - Výstava historické hasičské techniky • 10.15 - Koncert dechové 
kapely DOUBRAVĚNKA • 14.00 - Koncert skupiny POUTNÍCI • 16.00 - Vy-
stoupení pěveckých souborů z partnerských měst Oslavan, Vir (Chorvatsko) a 
Schkeuditz (Neměcko) • 20.00 - 02.00 - Taneční zábava se skupinou RELAX.  
Po celý den atrakce pro děti: lezecká atrakce, dětská trampolína, skákací hrad, 
malování na obličej, atd. Zámecké nádvoří: Dobové stánky s ukázkami tra-
dičních řemesel - kováři, svíčkařství, řezbáři, pekařství, perníkáři… • 10.15 
- Věčný rytíř - šermířsko divadelní vystoupení • 11.00 - Kouzelné klaunice
• 12.00 - In Flamenus - Ozvěny Orientu – orientální tanec, tanec s hady, fakírské 
lože, chůze po střepech • 13.00 -  Dobová hudba Rebule • 14.20 - Rytířský turnaj 
na počest krále • 15.00 - In Flamenus - Biče a šátky - opalování těla ohněm, poly-
kání ohně, práskání bičem, tanec s vějíři • 15.30 - Bublinář - kouzelný svět bub-
lin • 16.00 - Dobová hudba Rebule • 17.00 - Kouzelné klaunice • 18.00 - Dobová 
hudba Rebule. Zámecká zahrada: • 11:00  Ukázky lovu dravců – největší lo-
vecké ukázky dravců v ČR. Výstava dravců v době 10.30 - 11.00 a 12.00 - 12.30 
hodin • 14.00 - Historický průvod městem v čele s králem  Přemyslem Otakarem 
I. a jeho družinou – heroldem, vlajkonoši, zbrojnoši, dvorním šaškem, panoši, 
bubeníky… Průvod bude zakončen slavnostním ceremoniálem na nádvoří zám-
ku. • 15.00 - rytířský turnaj na koních • 17.00 - Ukázky poslušnosti koní a triky 
s koňmi • 20.00 - Večerní ohňová show • 21.00 - Večerní historický průvod s lou-
čemi ulicemi města. Zámecká alej: • 10.00 - 18.00 - Tržiště lidových řemesel 
– paličkovaná krajka, svíčky ze včelího vosku, medovina, perníčky, keramika … 
Interiéry zámku: • 9.00  - 17.00  Otevřena všechna muzea oslavanského zámku. 
Zámecká vinárna: • 11.30 - 20.30 - Posezení u cimbálu s panem Klobáskou a 
vinařstvím Plačkových. Po celý den prodej burčáku !!! Zámecká kaple: • 10.00. 
16.00,  18.00 - Oslavanské pověsti - vystoupení ochotníků Divadla „Na mýtině“. 
Náměstí 13. prosince: • 21.15  Slavnostní ohňostroj.
NEDĚLE  9. ZÁŘÍ  2012: Nádvoří zámku: Turistický den • 8.30 - 10.30 
- Start pro pěší - trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří cca 10 km.
• Pro cykloturisty - Cyklistická vyjížďka po „Hornické cyklostezce“ - 9.30 
- 10.30 - Prezence účastníků, 10.30 - Společný start, trasa 50 km. Interiéry 
zámku: • 9.00 - 17.00 - Otevřena všechna muzea oslavanského zámku. Kostel 
svatého Mikuláše: • 9.00 -  Mše svatá. Zámecká vinárna: • 12.00 - 17.00 - Po-
sezení u cimbálu s panem Klobáskou a vinařstvím Plačkových. Zámecký park: 
• 14.00  Hudební odpoledne se skupinou Hobbit • Lezecká atrakce.

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

• 2.9. od 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY v KD v Miroslavi. 
Představení Sněhurka. Hraje divadlo Lokvar. 
• 7.-9. 9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY, hrají VACENOV-
JÁCI. Pořádají: město Miroslav, SMM, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a OS Marek.

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 3.9. v 9.00 hod. - PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ v MICV.
• 8.-9.9. - TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY.
• 8.9. - 26.10. - VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z VEDROVIC, v MICV.
• 15.9. ve 14.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU. Nové techniky pletení.
• 22.9. ve 14.00 hod. - KURZ VÝROBY BROŽÍ Z ORGANZY, v MICV.

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.- 24.9. - VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE HAVLENOVÉ SAUDKOVÉ. 
V otevírací dobu knihovny můžete vidět výstavu obrazů dcery fotografa Jana 
Saudka. Po letech strávených v temnotě svými malbami vyjadřuje údiv nad 
zázrakem světa, který nás obklopuje. Pořádá městská knihovna. 
• 2.9. v 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. V šestém ročníku festivalu 
se v Rosicích představí divadlo Cirkus Žebřík s pohádkou O nebojácném Ond-
rovi. Pořádá MěKS Moravský Krumlov ve spolupráci s KIC Rosice. 
• 3.-30.9. - VESELÁ KNIHOVNA. Výstava obrázků loňských prvňáčků na 
téma moje nejoblíbenější knížka nebo pohádka. V otevírací dobu knihovny. 
• 3.9. ve 13.00 hod. - DEN PRO DĚTI. Zábavné odpoledne pro děti na nádvoří 
zámku  včetně prezentace volnočasových aktivit SVČ. Pořádá SVČ Rosice. 
• 8.9. - DNY KULTURNÍHO EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. V letošním roce 
zveme na prohlídku kostela sv. Martina, který bude otevřen od 14:00 do 17:00. 
Pořádá KIC Rosice a Římskokatolická farnost Rosice. 
• 8.9. ve 13.00 hod. - DEN ŽONGLOVÁNÍ - JEDINEČNÁ ŽONGLÉRSKÁ 
SOUTĚŽ. Ultimate JugglingSquad a křest nové žonglérské značky, pro diváky 
tipovací soutěž na vítěze, workshopy. V Dělnickém domě v Zastávce. Startovné 
40 Kč, vstupné 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice. 
• 8.-16.9. - TÝDEN DUCHOVNÍ OBNOVY. Uskuteční se při příležitosti 100. 
výročí lidových misií. Z programu: neděle 9.9. Popelka Nazaretská - literárně 
hudební pásmo Rajhradského pěveckého sboru, začátek v 17.00 hod. v kostele 
sv. Martina; pondělí 10. 9. Tarzan - muzikál o životě sv. Pavla z Tarsu, začátek 
ve 20.00 hod. v kině Panorama. Pořádá Římskokatolická farnost Rosice.
• 9.9. od 14.00 hod. - TÁTA DNESKA FRČÍ. Odpoledne plné her, soutěží a zába-
vy nejen pro tatínky a děti. Na koupališti a v kuželně. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 9.9. od 9.00 do 16.00 hod. - BLEŠÁK. První historický bleší trh v Rosicích. 
Zámecké kulturní centrum. Pořádá OS DSEK. 
• 11.9. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - MALAJSIE. Ces-
tovatelské putování po exotické Malajsii s Dagmar Pacher. V městské knihovně. 
•14. 9. v 19.30 hod. - TURNÉ V HAJZLU. Listování novou knihou C. D. Pay-
na Neviditelný, autora kultovní série Mládí v hajzlu. Po skončení scénického 
čtení bude následovat beseda a autogramiáda s C. D. Paynem, který do české 
republiky přilétá na turné. V kině Panorama. Vstupné v předprodeji 70 Kč,
na místě 90 Kč. Pořádají KIC Rosice a městská knihovna. 

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
• 7.-8.9. - HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSACOELI. PÁTEK: • kulturní 
dům: 15.00 - vernisáž výstavy obrazů Ing. arch. Ivo Mana DOLNÍ KOUNICE 
A JIŽNÍ MORAVA. Klášter:  • 17.00 - vernisáž výstavy BIENÁLE DOLNÍ 
KOUNICE 2012 ZPŘÍTOMNĚNÍ VII • 19.30 - koncert filharmonického sboru 
Beseda brněnská JAROMÍR HNILIČKA, JAZZOVÁ MŠE. Řídí Petr Kolař a 
Aleš Podařil. SOBOTA: Masarykovo nám. • 10.00-20.00 - HISTORICKÝ 
JARMARK • 13.00 - VÝSTAVA VÍN nejvýznamnějších vinařů dolnokounic-
kého vinařského regionu a členů Bratrstva vinařů a kopáčů 1737 o. s. Masa-
rykovo náměstí - pódium: • 13.30 - DRAK A ČARODĚJNICE - pohádka
• 14.30 - VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ - divadlo se šermem • 16.00 - průvod krále k tur-
naji z náměstí ke kolbišti • 16.10-17.00 - RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH 
- Společnost 1645 • 17.10 - průvod krále městem po turnaji • 18.30 - BLÁZEN 
FERRARSKÝ - divadlo se šermem. Večerní blok na pódiu: • 19.30-21.00 
- ŽAKÉŘI - historická hudba, SYMFONIE - divadlo, HARLEKÝNŮV BOJ 
- představení plné ohně • 21.15 - večerní průvod městem • 22.00 - ohňostroj. 

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
• ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013: 
Ve školním roce 2012/2013 zápis všech účastníků (dětí i dospělých) do zájmo-
vých kroužků probíhá centrálně v budově SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 
v týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2012 od 9 do 18 hodin. Účastník se může přihlásit 
i během školního roku (vždy v pondělí, středu od 9 do 18 hodin a čtvrtek
od 9 do 16 hodin v SVČ Ivančice, Komenského náměstí 12), ale nemusí být 
přijat z důvodu naplněné kapacity zájmového kroužku. 
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: angličtina hrou • aerobik pro malé hol-
čičky • přípravka mažoretek • mažoretky Berušky • sportovní hry • zumbatomic 
I. • přípravka sportovní gymnastiky • přípravka házené • tvořítek • keramika I. 
• KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: angličtina hrou • anglická konverzace 
v praxi • aerobik pro holky • zumbatomic II. • přípravka mažoretek • mažoretky 
Berušky • ivančické mažoretky Kopretina I.,  až III. • sportovní gymnastika
• florbal I. až III. • florbal pro dívky • minikopaná I. a II. • basketbal • nohejbal
• kolektivní sporty • miniházená I. a II. • přípravka tenisu • tenis • karate
• taneční divadlo • pohybové tance • tvořivá dílna • keramika II. • fotografování
• mediální studio • geocaching • filmový klub • R-klubáci • šachy • očko po očku 
• kluci a holky v akci • kutil • střelecký kroužek • instruktoři pro práci s dětmi
• klub spolupracovníků střediska • dětský a mládežnický parlament.
• KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ: anglická konverza-
ce v praxi • florbal IV. • florbal pro dívky • kondiční cvičení s Jarmilou • jóga 
• karate • taiči • taneční divadlo • country skupina A JE TO • kreativní klub
• keramika III. • fotografování • mediální studio • geocaching • filmový klub
• R-klubáci • očko po očku • kluci a holky v akci • instruktoři pro práci s dětmi
• klub spolupracovníků střediska • dětský a mládežnický parlament.
• KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH: filmový klub • kondiční trénink 
• cool girl • poker • newBejáci • klubík • Pohybové hry I. a II. • klub Batole
• Barvínek • keramika IV. • dětské centrum.
• R-KLUB PRO MLÁDĚZ: kulečník, stolní fotbal, šipky, stolní tenis, deskové 
hry, akce pro mládež, mediální studio, měsíčník R-zpravodaj, zahraniční dobro-
volníci, PC a internet, TV, HIFI, domácí kino, čajovna, nealkoholický bar a další
• INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ: informace, projekty, Eu-
rodesk, regionální akce, poradenské služby, databáze regionálních informací, 
Evropská dobrovolná služba, PC, internet, tisk.

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
• 10.-14.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU. Přijďte 
se podívat na Domeček a vyzkoušet kroužky, přesný rozpis hodin najdete
na našich webových stránkách: www.domecekmk.cz
• 14.-15.9. - BRAMBOROVÁ NOC NA DOMEČKU. První nocování
na Domečku v novém školním roce, zahrajeme si hry, vyrobíme si či uvaříme 
něco bramborového, cena 60 Kč.
• 17.9. - ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNOU ČINNOST ZÁJMOVÉ KROUŽKY. 
Připravujeme pro vás kurzy finanční gramotnosti a zdravého životního stylu.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 15.9. - LIPNO, VÍTKŮV HRÁDEK, VYŠŠÍ BROD A ROŽMBERK. Jed-
nodenní 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. Zájem-
ci 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 příznivce přírody a historických památek.

 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.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• V týdnu od 17. září 2012 pro Vás a Vaše děti opět otevíráme Vaše oblíbené 
kroužky, už nyní se na ně můžete hlásit na tel. čísle: 734 600 725 nebo e-mail: 
mesicnihoupacka@seznam.cz. Aktuální informace o připravovaném programu a 
akcích se taky dozvíte na našich internetových stránkách www.mesicnihoupac-
ka.cz a nově nás najdete na facebooku www.facebook.com/mesicni.houpacka 
(zašlete si žádost o přátelství a my si Vás rádi přidáme).
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Pro rodiče a pra-
rodiče s malými dětmi. Rozvoj rytmického a sluchového cítění dětí, oblíbené 
písničky, říkadla, rytmické hry, tanec s dětmi v náručí, hra na rytmické nástroje. 
Vede: Mgr.: Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Angličtina zábavným způ-
sobem. Lekce plné her, obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových a vý-
tvarných aktivit. Rodič získá návod jak opakovat učivo - hrát si doma. Vede: Mgr. 
Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. 
Pro rodiče a prarodiče s malými dětmi. Cvičení plné říkadel, pohybových her 
a výtvarných aktivit. Jednotlivé aktivity jsou obohaceny pestrými cvičebními 
pomůckami - vaše děti si vyzkouší opičí dráhu, připravené jsou říční kameny, 
obruče, chůdy, hry s padákem, velkými míči a letos přibudou i novinky. Vede: 
Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. Pro rodiče a prarodiče 
s dětmi přibližně od 2 let. Jednoduché tvoření a malování pro děti provázené 
říkankami. Pojďte s námi děti pobavit přirozenou cestou, rozvíjet jejich fantazii, 
jemnou motoriku a podívat se s námi do světa barev a materiálů. Vede: Jana Ma-
tulová a Renáta Řeháková, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti vč. materiálu.
• každé dopoledne v týdnu od 9.30 do 11.30 hod. - HERNA. Je také možné jen 
navštívit naši herničku a dát si s ostatními maminkami dobrou kávičku. Popla-
tek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 19.15 do 20.45 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte 
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve 
stylu waltz, polka, funky, irsko, country, chacha … vyučujeme nejnovější tance 
vyhlášené WCDF. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč. Informace o vol-
ných místech na tel. 776 818 101.
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. 
- JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl 
a vědomí do rovnováhy. Jóga pro denní život zahrnuje protažení, posílení a 
relaxaci, zvyšuje pružnost, vytrvalost a koncentraci, zlepšuje soustředění a vy-
rovnanost. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 60 Kč člen / 70 Kč ostatní 
za 5 lekcí. Informace o volných místech na tel. 603 576 988.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI 
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Angličtina určená maminkám, zatímco se 
učíte, děti si hrají ve vaši přítomnost v přilehlé herničce. Vede: Veronika Rybníčko-
vá, poplatek 90 Kč / 1 hod. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

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

• SBÍRKY ŠATSTVA: Organizujeme další sbírku pro brněnský Klokánek, kde 
nyní aktuálně potřebují ODĚVY A OBUV PŘEDEVŠÍM PRO CHLAPCE OD 
8 DO 15 LET. Další sbírka je organizována ve spolupráci s organizací ADRA, 
pro kterou zajišťujeme SBÍRKU OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Zde je zapotřebí 
především oblečení pro muže - trika, košile, svetry, pyžama, spodní prádlo, obuv, 
domácí obuv, zimní bundy a podobně. Čisté a ne příliš obnošené oblečení můžete 
přinést do naší kanceláře v Knížecím domě v Moravském Krumlově každý 
pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin do konce září. Dárcům velmi děkujeme.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

100 let od narození Jana Zeleného (1912 - 1989)
Jan Zelený patří k těm osobnos-

tem Moravského Krumlova, které 
jsou nerozlučně spjaty s rozvojem 
divadelní a výtvarné činnosti. Pro 
mnohé pamětníky byl pak čelným 
představitelem krumlovské kultury 
druhé poloviny 20. století. 

Jeho osobnost připomněla vý-
stava s prostým názvem „Obrazy“, 
která probíhala ve dnech 12. 6. až 8. 
7. 2012 v Galerii Knížecí dům a jež 
připomněla umělcových nedožitých 
100 let. Expozice nabídla průřezo-
vou formou jeho malířskou tvorbu. 
Na jejím uskutečnění nesou velký 
podíl jeho tři dcery. Výstava byla 
z velké části navštěvována bývalými 
žáky jmenovaného, kterým vytrvale 
předával své malířské a kreslířské 
zkušenosti a kteří naopak byli udi-
veni šíří jeho výtvarného záběru.

Jan Zelený se narodil 15. červen-
ce 1912 v Brně do rodiny Jana a Jo-
sefy Zelených. Otec byl zaměstnán 
ve firmě Fr. Farmačky, zabývající 
se rozvozem piva. Později se otec 
živil jako výběrčí. Matka byla po-
sluhovačkou. Po studiu na chlapec-
ké obecné škole v Brně mezi lety 
1918 až 1923 a gymnáziu v Brně 
III. mezi lety 1923 až 1924 pře-
stoupil Jan Zelený na III. čs. státní 
reálku v Brně Husovicích, kde 
studovala již jeho sestra Marie a 
později i bratr František. K maturitě 
přistoupil ve školním roce 1931/32. 
Zde navázal celoživotní přátelství 
s Oldřichem Laštůvkou, který se 
rovněž zajímal o malířství. Zdejší 
studium si prodloužil, když se jako 
externista soukromně připravoval 
k doplňovací maturitě. 

Mezitím podstoupil v letech 1934 
až 1936 vojenskou prezenční službu. 
Následně přijal místo neplaceného 
učitelského praktikanta od 1. 9. 1936 
na škole v Dukovanech, od následu-
jícího měsíce pak působil nejprve 
jako výpomocný učitel a posléze 
jako definitivní pedagog na národní 
škole v Lipníku u Hrotovic. Zde byl 
zaměstnán až do roku 1941. 

V roce 1937 v rámci působení 
v místním Sokole absolvoval župní 
vzdělávací školu. Mezitím 14. září 
1939 úspěšně dokončil zkoušky 
učitelské způsobilosti pro obecné 
školy. Ve školních letech 1941/42 
až 1942/43 učil jako odborný učitel 
na měšťanské škole v Hrotovicích a 
do 31. 5. 1945 na měšťanské škole 
v Rouchovanech. V průběhu zdejší 
praxe byl po dobu tří týdnů nasazen 
na pracovní činnost do dolů v Mo-
ravské Ostravě. 

Přestože jeho rodina odešla za 
prací do Dalovic u Karlových Varů, 
zůstal věrný jihozápadní Moravě. 
Od 1. 6. 1945 získal místo učitele 
matematiky a výtvarné výchovy 
na měšťanské škole v Moravském 
Krumlově, kde zůstal až do důcho-
du. Jako penzista si přivydělával pe-
dagogickou činností v letech 1971 

- 1972 na gymnáziu v Moravském 
Krumlově a v letech 1972 - 1974 na 
základní škole v Olbramovicích. 

V Moravském Krumlově se 
usídlil natrvalo a v roce 1947 se 
zde oženil s Jiřinou Matesovou. Ve 
městě navázal na svůj zájem o tělo-
výchovu, když se aktivně zapojil do 
činnosti místního Sokola, zejména 
sokolského divadla. Ostatně zde 
potkal i svou manželku.

Jeho celoživotním koníčkem bylo 
ochotnické divadlo. V Dramatickém 
odboru TJ Sokol v Moravském 
Krumlově působil především jako 
tvůrce scén a kulis, s nimiž mu často 
vypomáhal Jan Černý, se kterým 
tvořil pod zkratkou „duo J+J“. 
Ze společných projektů se podařilo 
prokázat jejich spolupráci v předsta-
veních Bílá nemoc a Červený mlýn 
(1945), Noc na Karlštejně, 13 zlo-
dějů, a Zlatá husa (1946), Velbloud 
uchem jehly, Princezna Pampeliška, 
Spáč, Jakož i my odpouštíme, Lou-
pežník a Fidlovačka (1947), R.U.R., 
Cesta květů, Půlnoční vlak, Oblaka, 
Popelka, Obrácení Ferdyše Pištory 
a Naši furianti - navíc s Josefem 
Orošem (1948), Ženichové, Stra-
konický dudák, Manon Lescaut a 
V sudě Diogenově (1949), Revo-
luční svatba, Paní Marjánka, matka 
pluku, Začínáme žít a Vlk, koza a 
kozlátka (1950), Pasekáři (1951), 
Svatba v malinovce (1953), Grand 
hotel Nevada a Hrubec (1954), Hra 
o lásce a smrti, Dovolená s andělem 
a Věc Makropulos (1955). Napří-
klad kulisy ze hry Noc na Karlštejně 
byly pro svou zdařilost postoupeny 
dokonce Čs. státnímu filmu. 

V roce 1946 J+J vytvořili první 
papírový černý horizont a vůbec 
se podíleli s ostatními členy diva-
delního souboru na rekonstrukci 
Sokolovny. Samostatně pak Jan Ze-
lený vytvořil scény k představením 
Vzbouření v ústavu šlechtičen a 
Okénko (1946), Loupežník (1947), 
Ač mluví lidským jazykem, Makar 
Dubrava (1949), Jak je důležité míti 
Filipa (1953), Druhé mládí (1956), 
téměř padesát kulis k představení 
o Vincentu van Goghovi Hledač 
světla (1957), které pak zdobily 
divadelní šatnu, Pálavský poklad 
(1959), Hadrián z Římsů (1967). 
Jeho oblíbeným prostředkem ke 
zvětšení atraktivity scén bylo i pou-
žití diaprojektoru. 

Rozmanitá divadelní činnost 
Jana Zeleného měla podobu i 
obstarávání technického zázemí, 
příležitostně také osvětlení (přede-
vším v první polovině 50. let), šití 
některých dekorací, ale vypomáhal 
i jako kulisák. V prosinci 1946 
absolvoval coby člen sokolské 
župy Jana Máchala kurz divadelní 
školy v Brně, kde získal povědomí 
o vhodném výběru her pro ochot-
nická představení, režii, jevištním 
slovu, způsobu nastudování rolí. 

V průběhu března 1947 pak 
prodělal čtyřdenní divadelní kurz, 
který byl naopak zaměřen na pohyb 
na jevišti, oblékání, stavbu scény, 
líčení apod. Za své zásluhy v diva-
delní činnosti obdržel v roce 1955 
čestné uznání od ONV a MNV 
v Moravském Krumlově. 

Jako herec ztvárňoval především 
menší role. Vdechl život např. 
malomocnému v Červeném mlýnu, 
starému havíři v Jakož i my odpouš-
tíme, zlodějíčku Lojzovi v Okénku, 
Morozovovi v představení Velbloud 
uchem jehly, havíři v Loupežníkovi, 
chudému králi v Princezně Pampe-
lišce, králi ve Zlaté huse, v Našich 
furiantech ztvárnil hned tři role, 
a to Kašpara Šmejkala, sedláka a 
člena obecního výboru. Z dalších to 
byli důstojník Kosterka v Obrácení 
Ferdyše Pištory, docent F. Müllheim 
v představení Ač mluví lidským ja-
zykem, bohatý rytíř Rodoslav V su-
du Diogenově, starý havíř v Makaru 
Dubravovi, slepý žebrák a opatrov-
ník Pierre v Manon Lescaut, hrál i 
ve Vlkovi, koze a kůzlátcích. Pak 
přišly role učitele Vorlického v Pa-
ní Marjánce, Prospera v Revoluční 
svatbě, A. S. Makarenka v Začíná-
me žít, ředitele gymnázia v Šestce 
z mravů, továrníka ve Ztraceném 
východisku, Giacomo v Dětech ráje, 
krále v Jak se Honza králem nestal, 
doktora Cogana v Grand hotelu Ne-
vada a mnoho dalších.   

Po úmrtí JUDr. Františka Polouč-
ka se pak Jan Zelený stal od 18. 5. 
1961 i režisérem. Činnost Dramatic-
kého kroužku TJ Slavoj a Osvětové 
besedy se tak po jistém útlumu ob-
novuje. Pod jeho vedením jsou na-
studovány hry Krejčovská pohádka 
a Zelená princezna (1960), Kolébka 
(1961). S Františkem Králem se 
pak podílel coby spolu-režisér na 
představeních Tábor Křižovatka 
(1962), Je libo cigaretu? (1962), 
Teta z Bruselu (1963) a Hadrián 
z Římsů (1967). Po jistém personál-
ním prořídnutí divadelního souboru 
na přelomu šedesátých let se spo-
lupodílel v roce 1962 na založení 
Scény mladých při ČSM a SVVŠ 
v M. Krumlově. Úspěšná divadelní 
éra trvala do konce 60. let.    

Dalším z velkých koníčků Jana 
Zeleného bylo malířství. Svá pří-
pravná studia v kresbě a malbě 
absolvoval za vedení akademických 
malířů Františka Doubravy, Oldři-
cha Laštůvky, J. Umláška, prof. Dr. 
Antonína Zemana. Celoživotní přítel 
z Brna prof. doc. ak. malíř Oldřich 
Laštůvka, působící na pedagogické 
fakultě dnešní Masarykovy univer-
zity v Brně, často Jana Zeleného na-
vštěvoval, podněcoval jej k vlastní 
umělecké činnosti a zároveň spolu 
malovali či se věnovali řezbě. 

Jako učitel výtvarné výchovy 
na základní škole Klášterní, Lido-
vé škole umění (dnes ZUŠ) a na 
gymnáziu v Moravském Krumlově, 
kde vedl i výtvarné kroužky, tak 
Jan Zelený propojil své povolání 

se svým druhým velkým koníčkem. 
K jeho uměleckým výrazovým pro-
středkům patřila především malba, 
ale věnoval drobným perokresbám, 
kresbě uhlem, experimentoval s li-
norytem, kterým tvořil pozvánky. 
Z dalších technik zkoušel malbu 
akvarelem, temperou i olejem, v zá-
věru života se zaměřil na pastel. 

Témata jeho prací lze rozdělit 
na čtyři ucelené okruhy. Jedním 
z nich byly stromy, vlastní zahrada, 
zámecký park či všeobecně příroda. 
Druhým tématem pak bylo město 
Moravský Krumlov se svými pa-
mětihodnostmi. Třetím květiny, jak 
polní, tak pěstěné. Poslední okruh 
obrazů je věnován západním Če-
chám a jejich přírodě, kam jezdil za 
svou rodinou na prázdniny. Celkem 
vytvořil 150 až 200 děl. Jeho posled-
ním obrazem je „Jaro“ z roku 1989.

Patřil také k zakládajícím členům 
volného sdružení Moravskokrum-
lovských výtvarníků, které vzniklo 
v roce 1953. Účastnil se prokaza-
telně všech jeho výstav mezi lety 
1953 až 1964. Jeho přítel Oldřich 
Laštůvka byl v padesátých letech 
také často přizván kroužkem jako 
vystavující čestný host. Další výsta-
vy krumlovských výtvarníků s účas-
tí Jana Zeleného se odehrály v letech 
1967, 1975, 1978 - 1979, 1984 
- 1985 a 1988. Zároveň vystavoval 
i ve Znojmě v rámci okresních sou-
těžních výtvarných výstav nejčastěji 
v Domě umění Jihomoravského 
muzea, a to v roce 1971 (2. místo), 
1973 (3. místo), 1980 (2. místo), 
1981 (2. místo), 1983 (3. místo) a 
1987 (3. místo). V roce 1971 a 1975 
zde pak měl výstavy společně mj. 
s Josefem Staroštíkem. V roce 1959 
vystavoval i v Dalovicích u Karlo-
vých Varů a v roce 1978 v Šumné. 
Se svým výtvarným kroužkem při 
LŠU uspořádal několik výstav. Sa-
mostatnou výstavu svých prací měl 
v kulturním zařízení na Břízové na 
Sídlišti v září 1983.        

Jan Zelený byl jistě velmi plod-
nou a důležitou osobou kulturního 
dění Moravského Krumlova. V ro-
ce 1947 dokonce pomáhal stěhovat 
muzejní sbírky Josefu Kaufmanovi 
do zámeckých prostor. V roce 1960 
a 1965 byl navíc spolupořadatelem 
okresních spartakiád. V roce 1987 
získal Čestné uznání od OV ČSTV 
za třicet let činnosti v tělesné vý-
chově. Kromě svých početných a 
časově náročných koníčků se věno-
val i zahradničení. 

Zemřel 21. 8. 1989. V tisku se poté 
objevila zpráva: „Miloval stromy, 
přírodu, poctivou tvůrčí práci. Tím 
vším byl blízký a sympatický lidem, 
kterým měl vždy co říci. Budeme-li 
hovořit o Janu Zeleném a vzpomí-
nat na něho, bude i on žít v našich
srdcích dál.“           Hana Primusová

Prameny: Archiv rodiny Jana Zeleného, 
vlastní životopis Jana Zeleného, Vzpomín-
kové album k padesátinám, Vzpomínkové 
album k šedesátinám, Sešit s divadelními 
výpisky, vzpomínky dcer a manželky.

Jan Zelený s Františkem Poloučkem

Jan Zelený v roli malíře

Sokoli z Dolních Dubňan
Jedno z dědictví po významném vzdělavateli, řídícím učiteli Vilému 

Haňákovi, bylo nadšení pro sdružování a spolkovou činnost po vzniku 
samostatné republiky. Přesně měsíc před jeho vyznamenáním „Čest-
ným občanem Dolních Dubňan“, je 5. října 1919 na valné hromadě 
v obci založena tělocvičná jednota Sokol. Kronika připomíná ty první 
v čele - starostu jednoty Petra Břinka, dále J. Holého, A. Pecinu a oba 
učitele A. Buchmanna a S.Tručku. Početný výbor činovníků doplňovali 
I. Cenek, F. Chvátal, C. Kavka, Kohoutci J. a R., L. Šustr.

Do vínku od obce dostala nevyužitý „obecní špitál“, který byl 
upraven, a byly pořízeny bradla a hrazda. Už za 3 roky je evidováno 
45 členů, později vzniká i samostatný ženský oddíl se svou náčelnicíí 
M. Pařízkovou. Tělovýchovnou činnost prezentují 1925 na okrsko-

vém cvičení, navíc s vlastní 
sestavou pro 25 cvičenců ve 
valašských krojích s valaška-
mi podle J. Vystrčila. Úspěšně 
jsou nacvičována ochotnická 
divadelní představení: Maryša, 
V. Hrobčický z Hrobčic, Dr. 
Žampion, Nevěsta, Vojnarka, 
Lucerna /v přírodě na jevišti 
v Močidlech/, taktéž Jánošík 
/2x v přírodě/, Z nařízení by-
tové komise. Nejvíce divadel 
bylo sehráno za vedení obou 
výše zmíněných učitelů ve 
20 letech, v dalším desetiletí 
činnost ochabuje.

Sokol Karel Vystrčil 
/1906-1942/ rodák z Dolních 
Dubňan, náčelník IV. okrsku 
sokolské župy J. A. Komen-
ského v Uh. Brodě. Zahynul 
před 70 lety 15. 7. 1942 v KT 
Mauthausen. /foto z rodinné-
ho archivu p. Karla Koláře/

Za okupace někteří z členů, kteří prošli sokolskou jednotou, se zúčastní 
aktivně protifašistického odboje. Ze zákazu činnosti se ani po válce orga-
nizace nevzpamatovala a prakticky zanikla. Trošku ve stínu Sokola v obci 
působil od 1924 i Orel. Nejstarší občan 96 letý F. Jelínek dnes s úsměvem 
vzpomíná, že jako kluk si párkrát zacvičil na sokolských bradlech i hraz-
dě /orlové nářadí nevlastnili/, než mu to rodiče stranící s lidovou stranou 
právě Orlu zakázali.                     Ing. Karel Kolář, CSc., Dolní Dubňany

Poznámka redakce: Autor článku, letos náhodou objevil „poklad“. Na 
půdě matčina rodného domku, v bedně dovezené po smrti otce před 40 
lety z Ostravy byla malá zaprášená obálka s více než 80 nastříhanými, 
ručně očíslovanými, úhledně složenými políčky kinofilmu. Jeho otec 
tehdy v roce 1932 přístrojem Leica fotografoval Krajský sokolský slet 
v Ostravě a snímky založil. Přečkaly 2x bombardovaní v srpnu 1944 a 
na jaře 1945, stěhování, převoz do Dubňan a umístění v prostředí značně 
nevhodném. Tyto unikátní a ve velké většině neznámé záběry pan Kolář 
vrátil zpět, kam historicky patří, a celý soubor věnoval Moravskoslezské 
župě sokolské jako výraz úcty k letošnímu 150. výročí založení Sokola.

Nové zvony v Neslovicích
Každý, kdo projíždí Neslovicemi, jistě pojede kolem pozdně ba-

rokního kostela Narození Panny Marie. Kostel byl postaven v letech 
1782-1784, ve druhé polovině 19. století byla přistavěna kaple Božího 
hrobu. V sobotu 25. srpna se v Neslovicích uskutečnil sraz rodáků obce 
a při této příležitosti se poprvé rozezněly ve věži kostela nové zvony. 
Připomeňme si historii dřívějších zvonů.

Vlastivěda moravská - Ivančický okres uvádí, že v roce 1904 jsou ve 
věži kostela tři menší zvony z let 1701, 1781 a 1853. Bohužel další infor-
mace o velikosti, zdobení apod. nebyly uvedeny. Tyto informace a další 
(např. o Hlíně, Kratochvilce) snad mohou být ve kronice farnosti města 
Rosice. V Pamětní knize obce Neslovice na straně 25 jsou k roku 1923 
informace o pořízení nových ocelových zvonů, Znamenaná to tedy, že 
všechny tři zvony byly v průběhu 1. sv. války zrekvírovány a jejich kov 
byl použit pro válečné účely. Pro kostel v Neslovicích byly pořízeny tři 
ocelové zvony proto, že jejich cena (9.000 Kč) byla proti zvonům odli-
tých z klasické zvonoviny (23.000 Kč) podstatně nižší. V roce 1922 byl 
pořízen i malý zvon do kaple sv. Gottharda a Floriána v ceně 2.000 Kč.

V neděli 29. července 2012 byly v kostele zájemcům představeny 
tři zvony. Dva nové - větší sv. Maria o hmotnosti 154 kg a menší Josef 
94 kg. Třetí zvon byl pořízen ze zrušeného kostela v jiné vesnici a je 
z doby před 1. v. válkou od firmy Hiller Brünn. Výroba nových zvonů 
z klasické zvonoviny (tj. slitina mědi a cínu) byla zadána zvonařskému 
mistru Josefu Tkadlecovi z Halenkova na Zlínsku. Firma vyrábí zvony 
od roku 1966 a v programu má výrobu spíše menších zvonů, zatím 
největší vyrobený zvon byl o hmotnosti 1650 kg. Pan Tkadlec seznámil 
přítomné s postupem odlévání zvonů a jejich ladění.

Pořízení nových zvonů si vyžádalo náklad 650 tisíc korun. Částečně 
byl uhrazen veřejnou sbírkou ve výši 98.463 Kč, z toho 6.127 Kč při-
spěli občané Hlíny, 16.112 Kč občané Kratochvílky. Finančními dary 
přispěly také obecní úřady uvedených obcí.                         Jiří Široký

Také Výrovice mají nový zvon 
Nad jihomoravskou obcí Výrovice opět zazněl zvon. Původní, liti-

nový z poloviny 19. století, byl již dlouhým používáním značně poško-
zený a hrozilo, že obec o svou tradici přijde. Proto se rozhodla nechat 
navrhnout a ze zvonoviny odlít, za podpory Nadace ČEZ, zvon nový. 
Jeho slavnostního vysvěcení a zavěšení do zvonice kapličky Panny 
Marie Lurdské se Výrovičtí dočkali uplynulý víkend.

„Zvon patří neodmyslitelně k životu v naší obci. Jeho zvuk slyší lidé 
ráno, v poledne i večer, svolává věřící ke mši, je součástí posledního 
rozloučení a při výpadku elektřiny ho používáme také k vyhlášení po-
žárního poplachu,“ vysvětluje význam zvonu pro obec její starosta Pa-
vel Vlček. Celkové náklady na návrh a zhotovení nového zvonu činily 
155.000 Kč, z nichž 70.000 Kč přispěla Nadace ČEZ.                   /abé/



» AUTO - MOTO
koupím
•• 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
•• Honda HR-V 4x4, r. v. 2000 1.6, 91 
kW, benzín, 5 dv. STK do 7/2014, děle-
ná sedadla, loketní opěrka, DVD rádio, 
vše v elektrice, 2x airbag, přibližna 
cena 75.000 Kč. Tel.: 725 657 319.
•• motocykl enduro 125 ccm 4 T OHV, 
velmi pěkný, cena dohodou. Tel.: 
515 333 339, mob.: 776 626 586. 
•• čtyřkolku s RZ, TP, OTP, ZPR, 
STK, nižší a lehčí varianta, motor 250 
ccm, cena dohodou. Kontakt: 515 333 
339, mob.: 776 626 586. 
•• Babetu 210/000 po GO motoru + 
mnoho nových dílů, cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339, mob.: 776 626 586.
•• jednostranné kuličkové řízení 
Zetor 3011 a zkoušečku vstřiků na 
diesel. Tel.: 606 605 738.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt v OV 3+1 v Ivančicích, nebo 
vyměním za 2+1 plus doplatek také v 
Ivančicích. Tel.: 775 069 991.
•• RD v Čejkovicích u Znojma, zahra-
da, velký dvůr, sklep, cena dohodou. 
Tel.: 721 340 974.
•• zahrádku v kolonii Za Ústavem, 
Ivančice, Chatka, sklep, voda. Tel.: 
723 982 761.
hledám pronájem
•• byt 1+1 nebo 1+kk v Ivančicích. 
Tel.: 733 798 361.
pronajmu
•• garáž v Oslavanech, 100 m od aut. 
zastávky. 800 Kč/měs. + inkaso. Tel.: 
731 255 669.
•• garáž ve středu Ivančic za 800 Kč. 
Kontakt formou SMS na 739 941 719.

•• částečně zařízenou garsonku v M. 
Krumlově na Sídlišti. Nájem + inkaso 
4.800 Kč měsíčně, kauce 10.000 Kč. 
Tel.: 725 657 914.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• nový MT Samsung i9300 Galaxy 
SIII, barva modrá, TOP stav, orig. ba-
lení, plná záruka, zakoupen u O2 v 7/
2012. Cena 13.000 Kč. Pouze osobní 
převzetí. Tel.: 602 782 272.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• 120 let starou komodu, 60 x 126 
cm, výška 82 cm. Ivančice. Foto 
poslu na email. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
721 326 426.

•• zachovalou obývací stěnu složenou 
z 10 ks. Barva třešeň. Odvoz jen vcel-
ku. Oslavany. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
724 912 299.
•• vyvýšenou postel do patra pro dítě. 
Délka 180 cm i s matrací. Pod postelí 
prostor na hraní a 1 skříň na dětské 
oblečení… Tel.: 773 512 051.
» STAVBA - BYDLENÍ
koupím
•• stavební míchačku na 2-3 kotouče, 
i větší. Tel.: 776 071 037.
•• interiér. dveře 2/3 sklo, nebo nebo kou-
pelnové „sídlišťové“ dveře. Šíře 60 cm.
 1x pravé a 1x levé, Tel.: 602 782 272.
prodám
•• pálenou cihlu, celá 4000 ks á 
4 Kč, půlka 4000 ks á 2 Kč. Tel.: 
728 333 435.
•• starší dřevěné dveře, 2/3 pro-
sklené, 90 cm levé. Zn. levně. Tel.: 
725 614 057.
daruji
•• za odvoz střešní krytinu  „dvou-
falcku“. Kontakt Miroslav Beran, 
mobil : 723 352 267.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• tyrkysový kočárek Espiro atlantic 
po jednom dítěti. Sportovní a hlu-
boká verze. Cena dohodou. Fotky 
možné na mail po telef. dohodě. Tel.: 
737 132 349.
•• dětské kolo Matrix Author, velikost 
24, žluté barvy. V ceně je stojánek, ta-
chometr a držák na piti. Cena 1.600 
Kč. Tel.: 774 952 067.
•• krosnu zn. Chicco na nošení dětí. 
Černožlutá barva. PC 2.200 Kč, nyní 
1.000 Kč. Tel.: 773 682 434 – volat 
kdykoli.
•• skoro novou (používanou cca 3 
měsíce) tvarovanou plastovou vaničku 
světle žluté barvy na koupání kojenců 
+ lehátko (podložku) do velké vany na 
koupání miminek. Cena za obojí 140 
Kč. Tel.: 773 682 434 - volat kdykoli.
» RŮZNÉ
•• Vyzýváme paní Janu Špiříkovou
z Oslavan, aby uhradila své závazky 
za odebrané inzertní služby v periodiku 
Zrcadlo ve výši 9.187 Kč.       Redakce

•• ZO ČZS č. 1 Ivančice zahajuje 
v září DRCENÍ A MOŠTOVÁNÍ 
OVOCE. Každou středu od 16 do 19 
hodin. Cena: členové  2 Kč/kg, ostat-
ní  3 Kč/kg, drcení  1 Kč/kg. Kde:
J. Svobody, Ivančice, nebo telefonic-
ky na: 607 636 505, 724 155 620.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• kdo nabídne knihu Příroda v ČSSR 
od Dr. Čihaře? Tel.: 773 164 981.
prodám
•• zachovalé polohovací kosmetické 
lehátko bílé, vhodné i na masáž. Cena 
1.200 Kč. Tel.: 728 333 435.

•• akvarijní set 180 l s krytem a 
osvětlením a filtrem. Cena 1.200 Kč. 
Tel.: 728 319 263.
•• sopran saxofon lasic de luxe 
v chromu. Zn. bezvadný, málo pou-
žívaný. Tel.: 723 780 406.
ZAHRADA
koupím
•• ječmen. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• palivové dříví. Tel.: 773 799 439.
•• mrkev, petržel, brambory na 
uskladnění, odrůda Terka, Fontane. 
Cena dohodou. Tel.: 515 320 728.
» 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. 
prodám
•• štěňata americ. pitbulteriera bez PP, 
po výborných rodičích. K odběru v říj-
nu 2012. Ivančice. Tel.: 732 864 451.
•• pejska bígla bez PP po rodičích 
s PP, 3x očkovaný a odčervený. Stáří 
4 měsíce. Levně. Tel.: 724 033 609.
•• mainská mývalí koťátka, velice 
vydařená po rodičích s PP. Jen váž-
ným zájemcům.  Tel.: 603 578 021.
•• tříletou kozičku - holandská zakrs-
lá, po jedněch kůzlatech. Cena 1.500 
Kč. Tel.: 728 333 435. 
•• hřebce a hříbě – kobylka, cena po 
vzájemné dohodě. Tel.: 724 757 999.
•• 5 selat, stáří 3 měs. Tel.: 604 510 488.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• nabízím k připuštění kozla pleme-
ne anglonubijský (masno-mléčny typ) 
v barvě bílo-flekatý, vhodný jak pro 
kozy AN, tak i obyčejné. Cena 300 
Kč. Nové Bránice. Tel.: 777 292 708.
•• včelí oddělky, r. m. 39 x 24 cm na 
5 plástech. Vyšetřeno na mor včelího 
plodu. Tel.: 736 207 548. 
daruji
•• tři krátkosrsté jezevčíky, stáří tři 
roky, 1 rok a štěně. Tel.: 604 510 488.
» SEZNÁMENÍ
•• zajištěný muž 40/183 by se rád 
seznámil s mladou, štíhlou a luxusní 
slečnou. Tel.: 776 545 411.
•• muž 43 let hledá ženu ve věku 30-35 
let ke společným procházkám v příro-
dě. Okolí MK. Tel.: 606 194 822.
•• hledám kamarádku, později ženu, 
jsem 40/172, nekuřák všestranných zá-
jmů, mám rád legraci, přírodu. zvířata, 
odpovím všem. SMS 723 086 476.
•• žena 56/168 hledá muže do 59 
roků, okolí Mor. Krumlova. Tel.: 
728 536 995.
•• najdu upřímného kamaráda, ne-
kuřáka kolem 70 roků k vycházkám, 
k posezení i k vzájemné výpomoci? 
Tel.: 732 447 594.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• Maminka 37 let s dětmi zoufale 
hledá zaměstnání na prac. smlouvu. 
Jakoukoliv práci. Nástup možný 
ihned. Prosím nabídněte. Email: gize-
la.cz @seznam.cz
•• vypomohu s úklidem domu a za-
hrady. Tel.: 721 340 974.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Máte šikovné ruce a hledáte za-
jímavou práci? Jsme česká firma 
zabývající se vlastním vývojem a 
výrobou tepelných čerpadel. Hle-
dáme SERVISNÍHO TECHNIKA 
pro tepelná čerpadla Mach. Po-
žadujeme: ŘP skup. B, vyhlášku 
50 §6, svářečský průkaz výhodou. 
Čeká Vás práce po celé ČR, péče 
a komunikace se zákazníky. Po za-
školení budete specialista na tepelná 
čerpadla Mach! Nabízíme stálý plat, 
příplatek za dobré výsledky, vzdělá-
vání, stravenky. Svůj profesní ži-
votopis zašlete na schmidovar@tc-
mach.cz nebo tcmach@tcmach.cz. 
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590, 
672 01 Moravský Krumlov.

•• Firma - masná výroba přijme do 
HPP muže do výroby. Výrobna se na-
chází v Tetčicích. Tel.: 724 128 241.

» 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. 
Zprostředkovatel 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.

•• Půjčky na živnostenský list. 
Nový produkt na trhu, i pro za-
čínající podnikatele. Půjčka 30 
až 300 tisíc korun. Odečet z daní. 
PROFICREDIT volejte: 800 166 
000, nebo přímo 773 780 407.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• RYBAŘENÍ NEBO DOVOLENÁ
na lodi v Jižních Čechách. Plavba 
po Lužnici a Vltavě až na Orlickou 
přehradu. Průkaz k vedení lodi není 
potřeba. Loď je pro dvě a více osob. 
Cena na týden (ne-so) 7.000 Kč.
Info a rezervace: www.rybyzlode.cz 
nebo na tel.: 724 687 803. 

•• 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.
•• 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 :)
» OZNÁMENÍ
•• Blahopřejeme manželům Marcele
a Karlovi Zachurčokovým z Morav-
ského Krumlova k jejich zlaté svatbě. 
Padesát let společného života osla-
vili v sobotu 18. srpna ve 12 hodin 
na Městském úřadě v Moravském 
Krumlově. Přejeme jim do dalších 
let pevné zdraví, spoustu optimismu 
a pohody v kruhu rodiny a přátel.
Za redakci Marek Pečer.
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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 16/12 vyjde 14. září 2012, uzávěrka 11. září 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

st 5.9. ve 20.00 MUŽI V ČERNÉM 3
  Scifi komedie USA

so 8.9. v 18.00 SVATÁ ČTVEŘICE
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

ne 9.9. v 18.00 SVATÁ ČTVEŘICE
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

st 12.9. ve 20.00 BEZ KALHOT
  Komedie USA

so 15.9. v 17.00  TADY HLÍDÁM JÁ
  Rodinná komedie ČR

so 15.9. ve 20.00 MÉĎA - TED
  Komedie USA

ne 16.9. v 17.00  TADY HLÍDÁM JÁ
  Rodinná komedie ČR

ne 16.9. ve 20.00 MÉĎA - TED
  Komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 2.9. v 17.00 DOBA LEDOVÁ 4
a v 19.00 hod. Anim. komedie USA, dabing

st 5.9. v 19.00 SNĚHURKA A LOVEC
  Dobrodruž. fantasy USA, dabing

ne 9.9. v 19.00 POSLEDNÍ VÝKŘIK
  Horor ČR

st 12.9. v 19.00 MÉĎA - TED
  Komedie USA

ne 16.9 v 19.00 LOVE
  Milostné drama SR/ČR, slovensky

Krajský přebor v kopané
sobota 1. září v 16.30 hodin

MORAVSKÝ KRUMLOV - PODIVÍN
sobota 15. září v 16.00 hodin

MORAVSKÝ KRUMLOV - RAJHRAD
Stadion Na Střelnici, Moravský Krumlov

Mediálním partnerem FC M. Krumlov je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku
ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

Středisko volného času Ivančice pořádá

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ

neděle 16. 9. 2012, Ivančice, park Réna, 15 - 17 hodin
Praktické ukázky z činností kroužků SVČ Ivančice na nový školní 
rok, kterými Vás provedou pohádkové postavičky. Losování cen 

z namalovaných obrázků na téma „Prázdniny“.
Každé dítě, které projde trasu s úkoly, bude odměněno.

SOP a Polánská chasa srdečně zvou všechny příznivce
folklorních událostí na tradiční 

ROZMARÝNOVÉ HODY V POLÁNCE,
které se uskuteční 8. a 9. září 2012 v areálu za hospodou

(v případě špatného počasí v sále). Začátek zavádění je v sobotu
v 18.00 a v neděli v 15.00 hodin, poté následuje zábava od 20.00 
hodin (oba dva dny). K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba 

Polanka a skupina Fantazie. Těšíme se na vás!

ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE, o.s., pořádá

NÁBOR PRO ZÁJEMCE
o tento krásný olympijský sport ve věku od 7 do 100 let.

Kdy: pondělí a středa od 17.15 - 19.45 hod. (celý školní rok).
Kde: tělocvična pod Obecním úřadem v Trboušanech.

Co s sebou: dobrou náladu, chuť cvičit, starší teplákovou soupravu, 
event. kimono. Kontakt: Mgr. Michal Sajaš - trenér (724 342 299), 

e-mail: sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Tomáše Navrátila 

IVANČICE A OKOLÍ TROCHU JINAK
Na výstavě budete moci shlédnout známá místa tak „trochu jinak“.
Jak „jinak“, to se dozvíte při vernisáži v Městské knihovně Ivančice

ve středu 5. září v 18 hodin. Popovídáme si něco o tomto
netradičním způsobu zpracování fotografií.

Vystaveno bude 30 - 50 fotografií (podle prostorových možností)
o velikostech A3 a A4. S finanční podporou MěÚ Ivančice v rámci 

letošních oslav 800 let města Ivančic.

Dance academy MIGHTY SHAKE Zastávka pořádá

NÁBORY DO TANEČNÍHO KROUŽKU 
STREETDANCE

čtvrtek 27. září v 16.30 hodin, pro děti předškolního věku (4-6 let),
s sebou pevnou obuv a tréninkové oblečení.

Výuka bude probíhat v pondělky od 16.30 do 17.15 hodin
v Rodinném centru Měsíční houpačka, Palackého náměstí 27, 

Ivančice. Cena 840 Kč / pololetí.
Pro více informací volejte tel.: 721 344 530 (Ondřej Franta),

nebo pište na: ofranta@mighty-shake.com

Vinařský spolek Olbramovice, o. s., Vás srdečně zve na

BURČÁKOBRANÍ
sobota 8. 9. 2012 od 14.00 hodin na Obecním domě (vedle ZŠ).

K poslechu zahraje CM Lália, občerstvení zajištěno.

DOMÁCÍ ZÁPASY MUŽI „A
„
 FC IVANČICE 

(STADION MALOVANSKO)
4. kolo: sobota 1. 9. v 16.30 hodin: FCI - Bzenec

6. kolo: sobota 15. 9. v 16.00 hodin: FCI - Novosedly
8. kolo: sobota 29. 9. v 16.00 hodin: FCI - Blansko

10. kolo: sobota 13. 10. v 15.00 hodin: FCI - Ráječko
12. kolo: sobota 27. 10. ve 14.30 hodin: FCI - Sparta Brno

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov zahajuje novou sezónu
2012/2013. Vyberte si ze široké nabídky zájmových kroužků

pro děti, dospělé i předškoláky.
10. - 14. září 2012.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat na Domeček a vyzkoušet kroužky.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZAČÍNAJÍ SVOU PRAVIDELNOU
ČINNOST 17. ZÁŘÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Více informací najdete na www.domecekmk.cz



Po dvou závodech v USA se 
vrátil světový šampionát silničních 
motocyklů do Evropy. Ve dnech 
24. - 26. sprna se na Masarykově 
okruhu v Brně konala bwin Grand 
Prix České republiky. V boji o 
nejlepší umístění na startovním 
roštu byli také tři domácí jezdci.

Ve třídě Moto3 si nejlepší po-
stavení na startu vyjel Španěl Vi-
ňales, druhý byl Němec Cortese a 
třetí Khairuddin z Malajsie. Kor-
nfeil si vybojoval sedmé místo na 
roštu. Druhým domácím zástup-
cem v této třídě byl Míra Popov. 
Tento jezdec byl kontaktován 
týmem Mahindra začátkem týd-
ne, aby nastoupil za zraněného 
Dannyho Webba. Popov se do zá-
vodu kvalifikoval na 29. pozici. 

Ve třídě Moto2 zvládl nejlépe 
kvalifikaci Pol Espargaro ze Špa-
nělska před Thomasem Luthim 
/CH/ a Scottem Redingem /GBR/. 
Královskou třídu MotoGP ovládl 
lídr šampionátu Jorge Lorenzo 

/SPA/. Je to první jezdec, který 
se na motocyklu v 25leté historii 
Masarykova okruhu dostal pod 
hranici 1.56, když zajel čas 1:
55.799 minuty. Na druhé pozici 
bude stát Cal Crutchlow /GBR/. 
První řadu uzavírá Dani Pedrosa 
/SPA/. Náš Lokalmatador Karel 
Abraham vybojoval 9. pozici, což 
znamená start ze třetí řady. Karlovi 
se podařilo prolomit hranici minu-
ty a padesáti osmi vteřin. V samém 
závěru kvalifikace přišel pád, ale 
ten se naštěstí obešel bez zranění.

V nedělním závodě Moto3 si 
domácí fandové museli připadat 
jako v pohádce. Oba čeští jezdci 
předvedli boj o stupně vítězů. 
Po úvodním okruhu projel na 
první pozici Vazquez /SPA/, ale 
pátý jel Kornfeil a šestý Popov. 
Do čela se dostal Folger /GER/, 
který si začal postupně budovat 
náskok. Kornfeil s Popovem se 
propracovali na druhé a třetí místo!
O výsledku závodu rozhodla volba 

pneumatik, protože se startovalo na 
polosuché trati. V desátém okruhu 
se začal propadat Popov a jeho 
senzační jízda skončila havárií 5 
kol před cílem. Na špici závodu 
neohroženě úřadoval Folger, jenž si 
dojel pro vítězství. Ovšem v samém 
finále závodu dojela Kornfeila sku-
pina jezdců. Druhé místo vybojoval 
Salom /SPA/ a třetí skončil lídr 
šampionátu Cortese /GER/. Korn-
feil skončil na šesté pozici.

Ve třídě Moto2 se jelo již na 
zcela suché trati. Na čele závodu 
se držel Luthi, kterého tři kola 
před cílem předjel Marquez a 
dojel si pro vítězství. Třetí místo 
si z Brna odváží Espargaro. Hned 
po startu třídy MotoGP jel na prv-
ní pozici Lorenzo, před Pedrosou. 
Třetí jezdil Crutchlow. Karel Ab-
rahám začal závod na 12. pozici. 
V průběhu závodu se pokoušel 
Lorenzo svému krajanovi ujet, 
což se mu ale nepodařilo a v po-
lovině závodu ho ve vedení Ped-
rosa vystřídal. Crutchlow si jistil 
třetí pozici, čtvrtý jezdil Dovizio-
so a na páté místo se probojoval 
Bradl. Abrahám byl na deváté po-
zici. Závěr byl naprosto strhující, 
protože o vítězství se rozhodlo 
v poslední zatáčce. Lorenzo byl 
velmi blízko, ale tentokrát byl 
lepší Pedrosa, který cílem projel 
první. Třetí skončil Crutchlow. 
Karel Abrahám dojel na devátém 
místě a prolomil tím svoji letitou 
smůlu na Masarykově okruhu. 
Závody za tři dny navštívilo 212 
303 diváků.           /Ctibor Adam/ 
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Poslední repríza
divadelního kroužku Hlína

S čerty 
nejsou žerty

    

Pohádkový muzikál na motivy pohádky
Boženy Němcové  - Čertův  švagr

a filmu Hynka Bočana.

neděle 16. září v 17.00 hod.
v zámeckém parku v Dukovanech  

Hudba a text:
Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák
Karel Cón a Miloslava Plačková

ZRCADLO
mediální partner akce

Krátké fotbalové prázdniny 
jsou již za námi, a než jsme se na-
dáli, máme za sebou v krajském 
přeboru mužů již čtvrté kolo.

Přípravu jsme zahájili v půli 
července a sehráli jsme tři pří-
pravná utkání, vlastně pouze 
dva a půl, protože to třetí proti 
Cvrčovicím na začátku druhého 
poločasu při pro nás nepříznivém 
skóre 1:2 ukončil silný déšť.

Již předtím jsme nejprve porazi-
li Náměšť n. Oslavou 3:2 a Tasovi-
ce 4:2. Potom jsme měli možnost 
si dát repete proti Cvrčovicím
v 1. kole Krajského poháru a 
postoupili jsme do 2. kola po ví-
tězství 5:1, když naše góly stříleli 
Březina (2), Anders, Řezáč a Ada-
mík. Ve 2. kole nám los přidělil 
Novosedly, a protože na jejich 
hřišti hrajeme v sobotu 8. září 
utkání krajského přeboru, bude 
toto zároveň utkáním pohárovým.

Na úvod krajského přeboru 
jsme hráli třikrát doma a výsledek 
byl pokaždé jiný. Nejprve jsme 
v kvalitním utkání podlehli 0:1 
silnému celku IE Znojmo, druhé 
kolo jsme v sousedském derby 
hostili FC Ivančice a remízu 1:1

zajistili svými góly ivančický 
kanonýr Bombicz a nováček v 
našem dresu Tomáš Kůra. Teprve 
třetí vložené středeční kolo nám 
přineslo radost z výhry, když jsme 
jednoznačně přehráli FC Kuřim 3:
0 a naše dva góly dal Vojta Řezáč 
a jeden Lukáš Zelníček.

Zatím zřejmě největší váhu má 
výhra ve 4. kole, kdy jsme gólem 
Lukáše Zelníčka vyhráli na hřišti 
Slovanu Bzenec. Nyní nás v 
sobotu 1. září v 16.30 hod. čeká 
doma Slavoj Podivín a za týden 
již zmíněný zápas na hřišti Soko-
la Novosedly.

Tři kola má za sebou i béčko, 
kterému se nebývale střelecky 
daří. Má za tři výhry plný po-
čet bodů, když nejprve vyhrálo 
na hřišti béčka IE Znojmo 5:4 
(Houdek (2), Laml, Adamík, R. 
Doubek), potom 5:1 v Rakšicích 
(Pelikán, V. Staněk, Řezáč, R. 
Doubek, Laml) a naposledy doma 
proti Božicím po pěkné přestřelce 
7:5 (Pelikán (2), Čepera (2), Ada-
mík, Laml, Kotlán).

Béčko se tak zařadilo spolu s 
favorizovaným celkem Chvalo-
vic na čelo okresního přeboru a 

stále více diváků sleduje zajíma-
vé zápasy naší rezervy.

Zahájeny byly rovněž soutěže 
mládeže, dorost hrál dvakrát ven-
ku a na Moravské Slavii v Brně 
byli úspěšní mladší i starší, když 
mladší gólem Houdka vyhráli 1:
0 a starší 3:2 góly Sobotky, Ko-
níka a Čihala. Naopak v Kyjově 
byli úspěšní domácí, když naši 
starší prohráli 4:3 (Řezáč (2), M. 
Novák) a mladší 6:3 (Holátko, 
Sobotka, Šedrla). Žáci sehráli 
úvoní zápasy v Medlánkách, star-
ší prohráli 2:1 (Franc) a mladší
3:1 (Vojta Pospíšil).

Naše dosavadní vystoupení 
lze u dospělých hodnotit velmi 
dobře, pokud bude vše nadále 
probíhat podle předpokladů, ne-
mělo by být neřešitelným problé-
mem obhájit umístění z minulé 
sezóny. U mládeže se zatím příliš 
hodnotit nedá, soutěže se teprve 
rozbíhají. Jsme rádi za solidní zá-
jem diváků, kteří v hojném počtu 
chodí povzbuzovat naše týmy, a 
věříme, že tomu tak bude i v dal-
ších zápasech. O dění v klubu vás 
budeme na tomto místě průběžně 
informovat.                    /FC MK/

Po celý školní rok se dvakrát 
týdně schází dvacítka nejmlad-
ších adeptů atletiky v zámeckém 
parku v Moravském Krumlově 
na pravidelné tréninky.

I když někteří sotva nastoupili 
do první třídy a ze všech zřejmě 
nebudou vrcholoví sportovci, at-

letiku berou opravdu vážně. Pod 
vedením Zuzany Markové se učí 
nejenom běhat, ale i základům 
ostatních atletických disciplín. 
Své dovednosti pak porovnávají 
v rámci seriálu závodů atletic-
kých přípravek Zajícova liga s 
ostatními družstvy Jihomorav-

ského kraje. Na jaře a na podzim 
se pak všichni těší na víkendové 
soustředění na Vysočině.

Vy, kteří přemýšlíte, jak po 
prázdninách vyplnit volný čas 
vašich nejmladších dětí, přiveďte 
je mezi nás a možná i ony objeví 
radost z pravidelného pohybu.

                P.J. Atletický klub MK
foto: archiv atletického klubu

Nenechte své děti lenošit!

Rozbíhá se nový ročník fotbalových soutěží

Češi v Brně útočili na stupně vítězů

Foto: Kv. ADAM  Karel Abrahám při Grand Prix


