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

RAZÍTKa

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

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

BAZÁREK
Zámecká 22, M. Krumlov

PRODEJ
PRACOVNÍCH ODĚVŮ,
VÝPRODEJ OBUVI
KOMISNÍ PRODEJ
VÝKUP ZA HOTOVÉ
Tel.: 777 864 123
Prodejní doba:
Po-Pá 800-1130 a 1200-1630, So 800-1030

Na chřest přijede císařovna Sissi
Ivančice už podevatenácté
uspořádají chřestové hody, a to ve
dnech 17. až 19. května.
Na náměstí budou lidé ochutnávat „šparglové“ delikatesy od
osmi restaurací a další podniky
v celém městě chřest také zařadí na svůj jídelníček. Program
největších chřestových slavností
v republice letos návštěvníky vrátí do historie. V neděli přicestuje
parním vlakem císařovna Sissi
s celým doprovodem. Alžběta
Bavorská byla totiž velkou milovnicí ivančického chřestu.
Dokládá to dopis, který nechala
panovnice zaslat roku 1877 ivančickému lékárníkovi Worellovi.
Ten věnoval císařovně chřest
z vlastní zahrádky. „Její Veličenstvo císařovna a královna mně
ráčila uložit, abych Vám tlumočil
nejmilostivější dík Jejího Veličenstva za zaslaný výborný chřest
sklizený z Vaší vlastní kultury,“
napsal vaneckému rodákovi osobní sekretář císařovny Feifalik.
S císařovnou se budou moci
parním vlakem svézt i návštěvníci, speciální spoj vyjede v neděli
ráno z Brna.
Program festivalu ale začíná už
v pátek odpoledne, kdy je vstupné
pro všechny zdarma. „První den
věnujeme místním, kteří se sem
pravidelně chodí potkat s přáteli.

Zahraje třeba originální cimbálka
Midnight Coffee Session nebo
kapela Rock String. Chřest budou
připravovat tři restaurace,“ řekl
ředitel kulturního a informačního
centra Aleš Tureček.
V sobotu rozbalí své stany na
náměstí osm restaurací. Každá
z nich představí jiné chřestové
menu. „Nabídku předem kontrolujeme, aby se jídla neopakovala. Návštěvníci se tak mohou
těšit na padesát různých pokrmů.

Letos navíc zavádíme novinku:
k vybraným jídlům budou moci
návštěvníci ochutnat vína, která
přesně podle jednotlivých receptů
nakombinuje vynikající sommeliér Libor Nazarčuk,“ popsal nabídku Michal Burian z pořádajícího
ECEATu. Degustaci chřestových
lahůdek doplní bohatý kulturní
program v čele s písničkářem
Xindlem X, rock`n`rollovými
Fireballs a chybět nebude ani tradiční dechovka Polanka.

V neděli bude pódium patřit
kuchařům. Pozvání přijala autorka známých kuchařek a zakladatelka farmářských trhů Hanka
Michopulu. Její recepty vynikají
geniální jednoduchostí. Součástí
show bude i povídání o místních
surovinách. Kuchařský blok bude
moderovat tradiční host slavností
Petr Stupka, sommeliérka roku
2009 Jana Čadík představí vybraná vína a své gastronomické
umění předvede i herec a gurmán
Lukáš Hejlík. Diváci se dozvědí,
jak se na konci 19. století - tedy
v době císařovny Sissi - stravovala šlechta i obyčejný lid.
„Sama císařovna pak bude
chřestové speciality ochutnávat
v dopoledních hodinách, kdy ji
slavnostně uvítají představitelé
města a ve speciálním fotokoutku
bude možnost si pořídit s panovnicí snímek na památku. Večer
společně s návštěvníky vystoupí
na Muchovu rozhlednu nad parkem Réna,“ prozradil organizátor
Pavel Pichler
Pořadatelé letos nabídnou i
speciální služby jako hlídání dětí.
Ve vinařské zóně se představí patnáctka moravských vinařů. Chybět nebude ani řemeslný jarmark.
Více informací naleznete na
webu: www.slavnostichrestu.cz
Anna Štětinová, foto KIC Ivančice
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

Nám. 13. prosince č. 8

664 12 Oslavany
volejte zdarma:
800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@mail.ri-okna.cz

www.ri-okna.cz
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VÝZVA K POMOCI, SPOLUPRÁCI

MÁJ � LÁSKY ČAS
„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas...“
První slova z roman�cké básně K. H. Máchy „Máj“ zná v těchto zeměpisných šířkách snad každé dítě. Dlouhé generace nebohých žáků a
studentů byly mučeny urputnou snahou pedagogů vtlouct jim do hlavy verše tohoto prvního českého roman�ka. Jelikož velmi dobře znám
povahu malého českého a velkého moravského člověka, mohu směle
říci, že až na některé řídké výjimky se tato snaha minula účinkem.
Možná je to �m, že díky mnoha vládcům, kteří kdy plundrovali
českou kotlinu, jsme přirozenými skep�ky a pesimisty. Kromě toho
víme všechno nejlíp. Tvrdíme hlavně to, že všechno špatně dopadne. Je to svým způsobem škoda. Jsou různé národy, které dostanou
řádný štulec od osudu, ale vždy se hrdě zvednou a kráčejí směle dál,
ke světlým zítřkům. To naše kmeny raději štulci uhnou a zůstávají
dál na pevné zemi. Tolik krátký exkurs k naší národní obmyslnos�.
Co to má ovšem společného s �mto nádherným jarním měsícem? Možná nic. Možná všechno. Národy na celém světě pátý
měsíc v křesťanském kalendáři v různých obměnách nazývají májem. Ne tak ovšem Češi a Moravané. Ti musí mít všechno po svém.
Proč se opičit po cizích vzorech? Mezi námi, není to občas na škodu. Zvláště v naší mluvnici. Česká řeč je krásná, bohatá, ba přímo
květnatá. Možná i z tohoto důvodu použil v roce 1805 pan profesor
Jungmann ve svém překladu Ataly jako poe�smus a překlad za
francouzský význam slovního spojení „lune de fleurs“ (měsíc kvě�n) právě květen. Byl to šťastný nápad, který se okamžitě vžil do té
míry, že byl zařazen i do českého kalendáře místo mezinárodního
Máje. Ostatně i mně je milejší a pro všechny výs�žnější.
Právě v tuto dobu všechno raší a kvete. Ma�čka příroda se defini�vně probudila a jaro dává najevo svou úžasnou sílu. Vytváří v krajině neuvěřitelné živé obrazy, u kterých můžete pouze zůstat ohromeně stát a �še žasnout. Všichni se shodneme na tom, že květen
je skutečně nádherný měsíc. Mnozí, zejména přítel Vilém, možná
namítnou, že ani takové vydařené září není špatné. Přiznávám, že
má pravdu, zejména když srpen je patřičně slunečný a vinné bobule
nabydou té správné cukernatos�. Ovšem září je slavnos� zralos� a
pomaličku nás milosrdně připravuje na slunečný, ale studený říjen a
mlhavý listopad. Květen je naopak oslavou mládí, dravos� a rozpuku všeho živého na zemi. Proto se možná také stal oním příslovečným měsícem lásky. Je to pravda. Tepla přibývá a šatů, co se dá dělat moji milí puritáni, ubývá. Která dívka by se chtěla pařit v dlouhé
sukni, když je venku teplo a v šortkách je nepoměrně pohodlněji. A
nám, té silnější polovině lidstva, se to samozřejmě líbí.
Co se ovšem týče mé maličkos�, stačí letmý pohled do občanského průkazu na datum narození a ten další do zrcadla. Čas prostě
nezastavíš. Co se dá dělat. V každém případě. Květen je měsícem,
který je předzvěs� brzkého léta a všech rados�, které nás v tomto
ročním období čekají.
Petr Sláma

MŠ, ZŠ a DD Ivančice vyzývá rodiče žáků, obyvatele Ivančic a
okolí k pomoci při sběru nepotřebného textilu a obuvi. Obuv nemusí
být v páru. Dále sbíráme papír, baterie, pet lahve i víčka, drobný
elektroodpad. Jmenované produkty lze přinášet do naší školy
v pracovní dny v době od 7.30 do 14.00 hodin. Na školním dvoře bude
k tomuto účelu vyhrazeno místo – sběrný kontejner. Sbírka proběhne
od 1. května do 25. června 2013. Získané finanční prostředky chceme
použít pro nákup školních potřeb, drobných dárků při realizaci
projektových dnů, soutěží. Pokud nás podpoříte, pomůžete nejen
žákům naší školy, dětem z našeho Dětského domova, ale především
přírodě. Další sběr uvedených odpadů bude pokračovat následně
po prázdninách, v září 2013. Za pomoc Vám předem děkujeme.
Ing. Marta Špalková - ředitelka školy
Mgr. Ludmila Marková - koordinátorka environmentální výchovy
http://specskiva.cz/

Střední škola dopravy, obchodu a služeb
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov otevírá druhé kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ:
Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář,
Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Podkovář a zemědělský kovář,
Karosář, Obráběč kovů
Kontakty: Ing. Čermáková, tel. 739 570 617, cermakova@ssmk.eu,
Ing. Stýskalík, tel. 739 570 605, styskalik@ssmk.eu

Základní umělecká škola, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ŠK. ROK 2013/2014

Informace pro rodiče: ZUŠ v M. Krumlově poskytuje umělecké
vzdělání ve třech oborech: obor hudební, výtvarný, taneční
• HUDEBNÍ OBOR: Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let.
Nabízíme tato studijní zaměření: Hra na klavír, akordeon, keyboard,
smyčcové nástroje, kytara klasická, kytara elektrická, kytara basová,
bicí nástroje, dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, baskřídlovka,
pozoun, příčná f létna, klarinet, saxofon) zpěv sólový a sborový zpěv.
Možnost zapůjčení hudebních nástrojů na 1 rok.
• VÝTVARNÝ OBOR: Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let.
Výuka probíhá formou tříhodinového bloku-jedenkrát týdně. Výtvarný
obor nabízí rozmanité techniky-kresba, malba, grafika, keramika, výroba šperků, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura aj.
• TANEČNÍ OBOR: Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let.
Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec,
moderní tance. Tento obor má zázemí v tanečním sále (zahrada školy).
Přijímací řízení: Zápis na šk. rok 2013/14, spojený se dny otevřených
dveří, se koná na ZUŠ v Moravském Krumlově v týdnu od 27. 5. 2013
do 31. 5. 2013. Předpokladem přijetí dítěte jsou základní hudební, výtvarné nebo taneční schopnosti. Máte-li zájem, aby vaše dítě rozvíjelo svůj
talent, přijďte k nám společně do školy a přihlašte Vaše dítě ke studiu.
Jakékoliv bližší informace Vám poskytneme na tel. 515 322 283
nebo e mail-zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

ZPRÁVY Z RADNIC
Město přispěje hasičům

/Moravský Krumov/ Územní odbor Znojmo HZS JmK se obrátil na
vedení města s žádostí o finanční příspěvek na údržbu budovy místní
požární stanice. Město již několikrát v minulosti ochotně přispělo
finanční částkou na její údržbu. Peníze na tuto dotaci město najde ve
svých rezervách, které byly původně určeny na nákup požární techniky
pro SDH Rakšice. Dobrovolní hasiči z Rakšic obdrží starší požární
techniku z rezerv HZS Jihomoravského kraje.
/PeSl/

Radnice poskytne dotace
/Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé schválili první poskytnutí veřejné
podpory v tomto roce. FC Ivančice dostane na svůj rozvoj 500.000 Kč.
Výše této finanční částky je ovlivněna hlavně náklady na údržbu stadionu. HK Ivančice 300.000 Kč (na samotnou činnost klubu to bude
200.000, dalších 100.000 Kč je na pořádání tradičního Vangl capu).
Senior klub Ivančice obdrží 45.000 Kč, Občanské sdružení zdravotně
postižených Ivančice 35.000 Kč. Do rekonstrukce židovského hřbitova
město investuje 35.000 Kč a v poslední řadě Sdružení pro mezinárodní
spolupráci města Ivančice dostane od radnice 20.000 Kč.
/PeSl/

Úspora stojí nemalé peníze

/Oslavany/ Zelenou úsporám se rozhodli dát oslavanští radní. Na
svém zasedání rozhodli o objednání zpracování projektové dokumentace pro realizaci zateplení objektu Mateřské školy na ulici Sportovní
v Oslavanech, která by měla městskou kasu vyjít na celých 237.160 Kč.
Zároveň objednali i vypracování pasportu objektu v částce 56.870 Kč.
Obě akce bude realizovat brněnská firma TENZA, a. s. Pro stejný
objekt bude zpracován energetický audit za 30.250 korun.
/PeSl/

Přijedou váleční veteráni
/Miroslav/ V úterý 7. května se od 18.00 hodin uskuteční u příležitosti 68. výročí ukončení II. světové války a vítězství nad fašismem u
památníku „Letkyně“ vzpomínková slavnost. Pietního shromáždění se
také zúčastní miroslavští váleční veteráni Jozef Citterberg, Bohuslav
Směšný a Slávko Dejdar, generální konzul Ruské federace v Brně
Andrej Jevgenjevič Šaraškin, příslušníci Armády ČR.
/abé/

Náměstí ožije akcemi
/Ivančice/ Ivančické Palackého náměstí čeká v průběhu roku hned
několik zajímavých akcí. Už 16. května se zde bude konat ojedinělá akce - slavnostní zahájení Mistrovství světa v lovu dravých ryb.
Ve dnech od 17. do 19. května se budou konat již tradiční Slavnosti
chřestu. Od 27. do 28. července se zde uskuteční Svatojakubská pouť.
Svatováclavské trhy se budou konat od 27. do 28. září. Pro všechny
tyto termíny platí dopravní omezení, stejně jako počátkem adventu,
kdy se 22. listopadu na náměstí rosvítí vánoční strom.
/PeSl/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Městský úřad Ivančice a občanské sdružení TRIALOG pořádají pro veřejnost besedu na téma

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

pondělí 20. května 2013 od 17.00 do 19.00 hodin
Zasedací místnost MěÚ (ve dvoře), Palackého nám. 196/6, Ivančice

Nabízíme:

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

PĚSTOUNSKÁ PÉČE - TÝKÁ SE I MNE?
Beseda se uskuteční v rámci kampaně Nadačního fondu J&T. PhDr. Miloslav Kotek z občanského sdružení TRIALOG, psycholog, odborník z náhradní rodinné péče, Vám přiblíží téma pěstounství, poskytne
informační letáky se základními údaji a odpoví na otázky: Co je pěstounská péče? Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu? Kdo jsou pěstouni? Těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace Vám poskytnou za Městský úřad Ivančice Ing. Olga Prokopová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel: 546 419 490, prokopova@muiv.cz, a za občanské sdružení TRIALOG Ing. Hana Jurajdová,
vedoucí odd. náhradní rodinné péče, tel: 723 570 151, jurajdova@trialog-brno.cz

PNEUSERVIS

REKLAMNÍ

Petr Bašta

LETNÍ PNEU SKLADEM

CEDULE A PVC
PLACHTY

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

tel.: 602 782 272

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

DŘEVO

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

603 576 656

Křovinořezy a ostatní stroje
se slevami až 2.600 Kč.
Akce
Akce probíhá
probíhá od
od 15.
15. 4.
4. do
do 30.
30. 6.
6. 2012,
2013,
nebo
nebo do
do vyprodání
vyprodání zásob.
zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

WHC therm., s.r.o.

»
»
»
»
»

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

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

Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE TÝDNE:
SÍŤOVÉ DVEŘE A SÍTĚ
bytový dům Zastávka

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

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

Žaluzie Koblížek

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Občanská bezpečnostní
komise informuje
Na JE Dukovany jsou každoročně, již od roku 2007, organizována
cvičení blackout, ke kterým jsou přizvána i příslušná síťová pracoviště
(dispečinky, rozvodny, vodní elektrárny). Přínosy potvrdila v minulosti
i mezinárodní mise OSART a zařadila je mezi tři nejvýznamnější dobré
praxe na EDU. Letos proběhlo cvičení ve čtvrtek 25. dubna.
Po havárii ve Fukušimě byly zpracovány zátěžové testy pro jaderné
elektrárny a z nich vyplynul požadavek na další zlepšení odolnosti. Na
EDU budou instalovány dva nové dieselagregáty, které vydrží i definované extrémní přírodní vlivy. Byly rovněž zapracovány postupy pro řešení blackoutu paralelně na více než jednom bloku EDU a nadefinována
rozhodovací kritéria, které umožní zkrátit dobu pro obnovu napájení.
Jedním z cílů cvičení bylo i odzkoušení těchto nových postupů.
A co dál se děje na elektrárně? Odstávka 2. bloku se zvolna chýlí
ke svému závěru a bude ukončena 4. května. V květnu bude naopak
zahájena výměna jodidových tablet, kterým letos končí expirační doba.
Této akce se účastní starostové všech obcí v okolí elektrárny.
V posledních dnech proběhla dvakrát tiskem zpráva o přepravě
jaderného paliva. Na základě doporučení Mezinárodní agentury pro
mírové využití jaderné energie (MAAE) přecházejí výzkumné reaktory
na používání paliva s nižším obohacením a proto bylo palivo s vyšším
obohacením (20 %) předáno výrobci k přepracování.
Z Výzkumného ústavu v Řeži u Prahy byla proto 5. dubna odvezena
poslední dávka jaderného paliva pro jejich pokusný reaktor. V šesti dávkách bylo odvezeno 180 kg vysoce radioaktivního materiálu v přepravních kontejnerech Škoda. Centrum výzkumu Řež se zabývá výzkumem,
vývojem a inovacemi v oboru jaderné energetiky. Společnost se 188
zaměstnanci používá pro svoji práci výzkumné reaktory LR - O a LVR 15.
Nové, méně obohacené palivo přistálo na pražském letišti v noci
na 26. dubna. Palivo bude sloužit zhruba tři roky.
29. 4. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

VÝZVA NEJEN PRO ORGANIZACE
PRACUJÍCÍ S DĚTMI
Na neděli 23. června 2013 připravuje Dům dětí a mládeře
v Moravském Krumlově tradiční odpolední rodinnou akci

§ Advokátní poradna

Středisko volného času Ivančice

HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

ve věku 15 - 25 let na obsazení pohádkových bytostí na akci
POHÁDKOVÝ LES, která se koná v neděli 26. 5. 2013 v parku Réna
v Ivančicích. Hlásit se můžete do 17. 5. 2013 na tel.: 546 451 292,
na e-mail: ondrova@svcivancice.cz nebo na adrese: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, Ivančice ( 8.00 - 18.00 hodin).

COUNTRY BÁL POD ŠIRÝM NEBEM
25. května 2013 od 20.00 hodin v Petrovicích na hřišti.
Hraje kapela PUNC. Bohatý westernový program.
Vstupné 70 Kč. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do KD.

2. ROČNÍK ODPOLEDNÍ SHOW
(NE)JEN PRO ŽENY
18. 5. 2013 od 14.00 na zámku v Dukovanech
Přehlídka svatebních a společenských šatů - Salon DaNi; Ukázky líčení
- Studio Maja; Ukázky účesů - Žaneta Manová; Fotodokumentace Jaroslav Chlubna; Vystoupení břišních tanečnic - Bellynky a Bellyteens;
Ochutnávka čajů, vín a míchaných nápojů; Výklad karet, automatická
kresba - Zuzana Brázdová; Masážní terapie Awakening, konstelace,
galvanické „žehlení“ těla - Jitka Jedličková; Prodej spodního prádla;
Prodej FM parfémů, výrobků Dedra a ručně vyráběných mýdel.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 150 Kč na místě - slosovatelné
vstupenky. Předprodej: Studio MAJA, Dukovany 82 a Zámecká
restaurace Oslavany. Kontakt: 607 635 983, 605 319 688.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
• 9. 5. od 17.30 do 19.30 hod. - BAZAR ŠPERKŮ
Máte doma šperky, korále či náušnice, které už nenosíte a věříte, že
by se mohly někomu dalšímu líbit a zužitkoval je? Přineste je na tuto
akci, můžete je za nějakou korunu prodat či vyměnit. Akce trvá do
19.30, jak dlouho se zdržíte, záleží na vás. Vstup zdarma.
• 10. 5. v 19.30 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ
Určeno pro všechny ženy, jež chtějí pocítit klid ve svém nitru. Naladíme
se na vlastní tep a pocítíme rytmus Luny v každé z nás. Vstup 80 Kč

ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU.
Vyzýváme zájmové, umělecké a sportovní organizace
k prezentaci své činnosti. Organizace si mohou zřídit soutěžní
stanoviště nebo prodejní stánek či jinak s námi spolupracovat.
Ozvěte se na tel. 604 234 246 nebo napište na e-mail:
zakova@domecekmk.cz. Pojďme spojit své síly, zrealizovat své
nápady a společně připravit nezapomenutelnou akci pro děti všech
věkových kategorií i jejich rodiče. Děkuji za Váši iniciativu.
Za pracovníky Domečku Ing. Yvona Žáková.

• 21. 5. v 17.30 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA
Přijďte si vytvořit ozdobu pro krásný kotník, sluníčko už je tady...
Odhalte nožky a s nimi krásný vlastnoručně vytvořený nákotník.
Vstup 100 Kč dospělí / 80 Kč děti.
• 28. 5. v 17.30 hod. - MALOVÁNÍ HENNOU
Vezměte kamarádku a přijďte si vzájemně namalovat krásné vzory
na ruce, nohy či jiné části těla. Šablony, henna i šikovné ruce budou
k dispozici. Vstupné 200 Kč.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com

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

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Máme s manželem dvě
děti. Jednomu dítěti jsme již před několika lety darovali peníze na
dům a druhé dítě by podle dohody mělo dostat náš rodinný domek,
ve kterém bydlíme. Zatím však nechceme dům darovat. Chtěli bychom
nyní pouze sepsat nějakou dohodu, že kdyby se s námi něco stalo, náš
rodinný domek připadne dle dohody mladšímu dítěti a starší si na něj
nebude dělat nárok. Mám tedy na Vás dotaz, zdali je možné nějakou
takovou dohodu uzavřít a bude platná v případě naší smrti?
K Vašemu dotazu uvádím, že uzavírání jakýchkoliv dohod pro případ
Vaší smrti není dle zákona platné a notář projednávající dědictví k nim
nemůže přihlížet. Občanský zákoník umožňuje pro případ smrti sepsat
pouze závěť nebo listinu o vydědění, které mají dle zákona určité základní
náležitosti. Ve Vámi uváděném případě je tak možností, že sepíšete závěť
ohledně Vašeho nemovitého majetku, a v ní dáte příkaz k započtení daru,
který od Vás dostal jeden potomek, a tato hodnota daru se pak odečte z jeho dědického podílu. Započtení daru lze využít i u dědění ze zákona.
Na prvním místě je vždy dohoda dědiců, takže pokud Váš starší potomek bude ctít dohodu, kterou máte, u notáře dědicové uzavřou dohodu
o vypořádání dědictví tak, jak je dohodnuto. Nedojde-li mezi dědici
k dohodě, pak při dědění ze zákona se dědici na jeho dědický podíl
započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud
nejde o obvyklá darování. Předmětem započtení je tedy vše, co bylo
dědici za života zůstavitele darováno nad rámec běžných darů (to jsou
např. dary k narozeninám, Vánocům apod.) Jde-li o dědice, kterým je
dítě zůstavitelova potomka (tj. vnuk), započte se i to, co od zůstavitele
bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz, anebo jestliže by
jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v ustanovení § 479
(nezletilý potomek, který nebyl vyděděn) neodůvodněně zvýhodněn.

Lichtenštejni v Krumlově

V Moravském Krumlově se 18. dubna uskutečnila konference na téma
Lichtenštejnská sekundogenitura (sekundogenitura - druhorozenectví podle dědického řádu knížecích rodů nastoupení vlády druhorozeného
syna) a její vztah k městu. Jedná se o úvodní připomenutí historie tohoto
významného středoevropského šlechtického rodu na Moravě. Více než
třísetleté období působnosti pro M. Krumlov znamenalo velký rozkvět
a město bylo významným společenským centrem.
„Cílem konference bylo ukázat historicko-společenské konsekvence v
rámci Moravy a zároveň najít možnosti vztahu do přítomnosti a naznačit možné směry připomenutí významnosti rodu pro budoucí generace.
Krumlovský zámek svoji architekrurou významně ovlivnil i výstavbu jiných šlechtických sídel a patří svým arkádovým nádvořím ke skutečným
skvostům. Jeho současná kondice není zrovna optimální a stav některých
místností vyžaduje nutnou opravu. Zahájení oprav ve východním křídle
je však jistým příslibem. Účastníci konference si prohlédli i interiér
hrobky u farního kostela. Významní hosté ocenili snahu města vybudovat na zámku expozici na toto téma a naznačili jakým směrem by se
město mohlo ubírat,“ uvedl starosta Tomáš Třetina.
/abé/

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

www.autocentrumcerny.cz
Prodej nových vozů DACIA a RENAULT • Prodej skútrů SYM
AKCE
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AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • GEOMETRIE • DIAGNOSTIKA • KLIMATIZACE

DACIA - RENAULT

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ OD 2. 5. 2013
MATERIÁL

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA.
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)

AUTOVRAKOVIŠTĚ

Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

DRUH

Kč/kg

6,00
Železný šrot litina, max. 40x40 cm
Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky 5,50
4,50
Fe šrot lehký do 4 mm
Fe s nečistotami (komplet. autovraky) 2,00
15,00
elektromotory ((bez řemenic)
124,00
Cu drát nový lesklý
Měď
118,00
Cu plech kus. nový lesklý
38,00 / 15,00
Cu kabely čisté/mastné
86,00 / 73,00
bronz / třísky bez železa
Bronz
73,00 / 63,00
mosaz / třísky bez železa
Mosaz
33,00 / 33,00
Al drát nový / starý
Hliník
Al kus litý bez Fe, profily bez PVC 30,00
25,00
Al plech 2% Fe
3,00
Al kabely
14,00
Autobaterie
nerez nemag. / špony třísky 26,00 / 18,00
Nerez
1,00
časopisy, noviny, letáky
Papír

Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
například

KOMÍNOVÝ SYSTÉM

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)

pr. 200 mm
výška 8 metrů

č
9.9et0n0ě DK
PH
vč

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

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
207, www.teracowech.cz
515 •322
515 322 459,
tel.: telefon:
www.teracowech.cz
322 469
724tel./fax:
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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Férová snídaně v Moravském
To se nám to hraje
Krumlově a v Miroslavi
v nové třídě! Děkujeme!
Moderní laboratoř z fondů EU na GMK
Vážení čtenáři, v dubnu jsme na stránkách Zrcadla informovali
o novém projektu na GMK, financovaném z fondů EU, zaměřeném
na environmentální výchovu. V měsíci březnu letošního roku byl zahájen další z projektů podpořených EU a státním rozpočtem ČR.
Nový projekt Moderní laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů
nese číslo CZ.1.07/1.1.16/02.0007 a je zaměřen na vytvoření laboratoře
vybavené moderním výzkumným zařízením pro výuku fyziky, biologie,
chemie a EVVO. V rámci projektu vypracují metodici přírodovědných
předmětů laboratorní cvičení s metodikami, která budou sloužit jako
praktická součást výuky přírodovědných oborů. Projekt je plánován na 2
roky, tedy od března 2013 do února 2015 včetně. Celkově bude čerpána
částka ve výši 2 931 647,- Kč. Z těchto prostředků bude laboratoř vybavena 11 notebooky, sadami senzorů pro fyziku, chemii a biologii a laboratorním zařízením (váhy, mikroskopy, detektory radioaktivního záření).
O průběhu prací vás budeme opět pravidelně informovat, jak nám
ukládá uzavřená smlouva a pravidla publicity pro projekty Evropské
unie, takže budete mít možnost se během následujících dvou let s realizací projektu blíže seznámit.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Nový projekt na podporu vzdělávání
pedagogů byl odstartován
Středisko volného času Ivančice připravuje od měsíce března 2013
realizaci projektu Rozšiřování kompetencí pedagogických pracovníků
školských zařízeních v rámci zvyšování kvality i efektivity celkového
vzdělávacího a výchovného procesu v JM kraji pod hlavní záštitou SVČ
Ivančice. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR a bude trvat do února 2015. Kromě SVČ Ivančice
se partnery stali zástupci organizací a jejich pracovní týmy pedagogů volného času ze Střediska volného času a Domu dětí a mládeže z Vyškova,
Veselí nad Moravou, M. Krumlova, Znojma, Pohořelic, Rosic a Blanska.
Projekt reaguje na potřeby Středisek volného času v JM kraji. Zaměřením celého projektu jsou jednodenní - dvoudenní vzdělávací semináře,
které jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky. Jso orientovány
na nastavení kvality, hodnocení a certifikace „hvězd“ SVČ, inovace ŠVP.
Jednotlivé semináře jsou rozděleny do 6 klíčových aktivit. Tímto projektem chceme podpořit celkové vzdělávání pedagogů v jejich osobnostním
rozvoji a pozitivním přístupu, zlepšit jazykové dovednosti pracovníků,
hodnocení a certifikace kvality činnosti a propojit osobní konzultace
i praktickou pomoc mentorů - koučů, hodnotitelů a metodiků kvality.
Začátkem měsíce dubna proběhla zahajovací konference projektu, kde
se sešli všichni partneři projektu, představil se realizační tým projektu,
lektoři a konzultanti, kteří je budou provázet celým projektem. Dále proběhl vzdělávací seminář Strategický management s vynikajícími lektory,
odborníky PhDr. Jaroslavem Jindrou, Mgr. Petrem Vinšem a Mgr. Janou
Heřmanovou.
Bc. Markéta Holá, koordinátorka projektu

Takto si pochvalují novou
podlahu a koberec děti z Červené
třídy MŠ Duha Oslavany. Minulý
rok jsem oslovila ředitele společnosti Metaldyne Oslavany pana
Sebastiana Wagnera, zda by firma poskytla naší mateřské škole
finanční příspěvek na rekonstrukci podlahy v jedné z pěti tříd na
pracovišti Sportovní.
Pan ředitel byl velice vstřícný
a přislíbil školce sponzorský
dar v hodnotě 60.000,- korun.
A tak jsme o jarních prázdninách
začali budovat novou podlahu.
Děti neměly ani tušení, jaké je
čeká po prázdninách překvapení.
Přicházely do třídy s otevřenou
pusinkou a většinou se ozývalo
volání: „Jé, my máme ale krásnou
třídu…“. Trochu mi to připomínalo pohádku Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.
Vizuální změna třídy mě tak motivovala, že jsem se rozhodla znovu
oslovit pana ředitele Sebastiana

Wagnera s prosbou o nový finanční
příspěvek na další rekonstrukci, tentokrát v Oranžové třídě. Pan ředitel
nezklamal moje naděje a opět nám
přispěl částkou 60.000,- Kč. Tentokrát začnou práce v Oranžové třídě
o letních prázdninách.
Jak se můžeme angažovat my
z MŠ? Když se připravoval doprovodný program slavnostního
otevření nového závodu Metaldyne ve Zbýšově u Brna, nabídla
jsem naopak já vystoupení našich
dětiček na této významné akci.
Program se velice vydařil a všichni se krásně bavili.
Děkuji jménem všech zaměstnanců a dětí MŠ Duha Oslavany
panu řediteli S. Wagnerovi a společnosti Metaldyne Oslavany za
finanční podporu naší mateřské
školy. Děti jsou naše budoucnost
a jen na nás záleží, v jakých materiálních podmínkách a podnětném
prostředí budou vyrůstat a rozvíjet se.
Bc. Hana Kűfhaberová

Farmářské trhy v Krumlově
V sobotu 27. dubna uspořádalo Občanské sdružení ALMA
na krumlovském náměstí TGM
historicky první farmářské trhy.
Trhy, jejíž podstatou je nabídnout
veřejnosti především produkty a
výpěstky od prvovýrobců, přilákaly stovky lidí.
Zájemci mohli nakoupit sazenice květin, sadbu a první
výpěstky zeleniny, stromky, obilí,
krmivo, hnojivo, víno, pivo, med
a medovinu, vejce, koření, mléčné a uzenářské výrobky. Také
tematickou literaturu o vaření,
bylinkách a životním stylu a užitné i okrasné předměty z papíru,
pedigu a dřeva.

„Jsem rád, že si trhy získaly
pozornost veřejnosti. Tak velký
zájem mě překvapil a ujistil
v tom, že to má smysl. Myslím,
že to klaplo, i když pár chybiček
to mělo, ale ty do příště odstraníme. Také ne všichni nasmlouvaní
prodejci dojeli. Možná se zalekli
toho, že trhy jsou poprvé, nebo
snad nepříznivé předpovědi počasí. Postupně jednáme s dalšími
farmáři a prodejci a jejich účast
si necháváme smluvně potvrdit.
Věřím, že trhy, které se budou
konat v sobotu 25. května, budou
o poznání lepší J,“ uvedl za organizátory Marek Pečer.
Za MěKS Bořivoj Švéda

Co je to fair trade a jak se pozná? Spravedlivý obchod neboli fair
trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí.
Je založen na partnerství mezi producentem a spotřebitelem. Výrobcům
nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby a
žít důstojný život, spotřebitelům pak dává jedinečnou možnost účinně se
zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě. Koupí výrobků s označením fair trade vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří je vyrobili,
a zároveň dáváte svůj hlas jinému, spravedlivějšímu, způsobu obchodu.
Výrobek fair trade lze poznat zejména podle ochranné známky,
která je vytištěna přímo na obalu. Tato známka zaručuje, že výrobek
byl certifikovaný podle standardů organizace Fairtrade International,
a označují se jí především potraviny.
V sobotu 11. května oslavíme Světový den pro Fair Trade, tedy
spravedlivý obchod, společnou férovou snídaní. Připojíme se tak k tisícům lidí na celém světě. Férová snídaně je happening na podporu
spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby. Přijďte s námi posnídat
do Zámeckého parku v Moravském Krumlově, v sobotu 11. 5. od 9.00
hodin. V případě deště se akce ruší
Co s sebou na snídani? Přineste si snídani prostě tak, jak ji máte
rádi. Fair trade jde ruku v ruce s lokálními potravinami, a protože ne
každý může ve svém okolí zakoupit fair trade potraviny, můžete si přinést například chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky,
hemenex z vajíček od souseda, upéct buchtu z fairtradového kakaa a
medu od místního včelaře a k tomu si uvařit do termosky fair trade
čaj nebo kávu. Jako na každý piknik si s sebou nezapomeňte vzít deku
nebo něco jiného na sednutí. Ve vašem košíku by neměly chybět ani
hrnečky, talíře, ubrousky, nože a lžičky. Určitě se totiž najde někdo,
kdo bude chtít ochutnat vaše dobroty.
Soňa Malá
Více informací o akci naleznete na http://www.ferovasnidane.cz
FÉROVÁ SNÍDANĚ TAKÉ V MIROSLAVI. V sobotu 11. května
2013 od 9.00 do 12.00 hodin v zahradě u evangelického kostela, Husova ulice 44. Zveme vás na ochutnávku produktů Fair trade, domácích dobrot a regionálních potravin firmy Sklizeno. Připojte se k 70
místům v ČR, kde se ve Světový den Fair trade ke snídani v trávě
scházejí lidé, jimž není jedno, co jedí, jaké potraviny si kupují a kdo
je jejich výrobce. Pořadatelem Férové snídaně v Miroslavi je Farní
sbor Českobratrské církve evangelické.
Středisko volného času Ivančice zve všechny děti a rodiče na

POHÁDKOVÝ LES

Čeká na Vás odpoledne plné pohádek her a soutěží.
neděle 26. 5. od 14.00 do 18.00 hod. - Ivančice, park Réna
Program: pohádková cesta, zábavné diskohrátky, tvořivá dílna,
dětský koutek, šermířská skupina Exulis: 2x představení „Turnaj pro
královnu Elišku”, střelnice z luků a kuší, šermířský trenažér,
souboj středověkými dřevci na kladině.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 06. 05. DO 19. 05. 2013
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
• květen - VÝSTAVA MĚKS MOR. KRUMLOV V ROCE 2012. V květnu
pokračuje výstava přehledu akcí MěKS. Můžete shlédnout na MěÚ, v 1. patře.
• květen - VÝSTAVA PRACÍ ZUŠ. Městský úřad Moravský Krumlov - 1. p.
Nově instalovaná výstava, taktéž v 1. patře městského úřadu.
• 9.5. v 16.30 hod. - JARO PŘIŠLO K NÁM. Vystoupení děti z MŠ Palackého
v galerii Knížecí dům.
• 10.5. v 16.30 hod. - JARNÍ KONCERT. Vystoupení pěveckého sboru SLUNÍČKO při MŠ Husova v glerii Knížecí dům.
• 13.5. v 17.00 hod. - KEYBORDOVÝ KONCERT - taneční sál ZUŠ.
• 15.5. v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI -VĚRA MARTINOVÁ
s Jamie Marshallem spolu s žáky ZUŠ Moravský Krumlov vystoupí na společném koncertě v zámku. Vstupné: 180 Kč.
• 18.5. od 15.00 hod. - IV. ROCKOVÝ FESTIVAL VRABČÁK. V areálu
Vrabčí hájek proběhne další rockový svátek! Vystoupí: VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT, ŠKWOR, ZAKÁZANÝ OVOCE, DARK GAMBALLE, VOLANT,
SIX OLD FOOLS, MONROE. Vstupné: 160/200 Kč.
• 19.5. - FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ - ZÁMEK s PhDr. Ivanem Žlůvou.
Městské muzeum pořádá prohlídku zámku s komentářem - pouze pro objednané!

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 31.5. - KNIHOVNICKÝ JARMARK. Výprodej knih a časopisů za 1 Kč.
Přijďte si koupit opotřebované knihy a časopisy pro sebe nebo pro Vaše děti.
V nabídce například 100 +1 ZZ, ABC, Automobil, Bravo Girl, Bydlení, Cinema,
Computers, Domov, Dům a zahrada, D Test, Elle, Harlequiny, Hororové příběhy,...

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30.5. - ZLATÝ STŘEDT. VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK. Seskupení
pod vedením Mgr. Jany Tichotové - Jarmila Němcová, Jitka Plachá, Eva Florecita Zahradníková - obrazy, Gabriela Bartlová - plastiky, Zdeněk Svoboda, Josef
Borkovec, Denny Zahradník - obrazy. Památník A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 9.5. v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické
čtení a křest 5. dílu bestsellerů „MERDE“ za přítomnosti autora STEPHENA
CLARKA. Můžete se stejně jako v jeho knihách těšit na britský humor z Paříže,
na jarem a vtipem prosluněné LiStOVáNí, následnou diskuzi s autorem a autogramiádu jeho knih, které budou na místě k prodeji. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 80 Kč. Předprodej od 8. dubna v KIC. Další info na www.listovani.cz
• 17.-19. 5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2013 - Třídenní kulturní program, prodej čerstvého chřestu, chřestových pochoutek, gastronomická zóna, ochutnávky
vín, řemeslný trh, program pro děti... V pátek a v sobotu moderuje MARTIN
HRUŠKA. Pátek 17. 5.: Palackého náměstí - 13.00 ZUŠ A. MUCHY IVANČICE; 14.30 PŘEDSTAVENÍ RESTAURACÍ Z GASTRONOMICKÉ ZÓNY;
15.00 ROCK STRING - rocková kapela a DRUM BAND OSLAVANY; 16.30
KOPRETINA - mažoretky SVČ Ivančice; 16.45 BELLYNKY A BELLYTEENS
- břišní tanečnice Oslavany; 17.00 A.M.ÚLET - folková kapela; 19.00 MIDNIGHT COFFEE SESSION - originální cimbálová kapela; 20.00 ZÁBAVA SE
SKUPINOU REFLEXY (park Réna). Sobota 18. 5. Palackého náměstí - 9.30
POLANKA - dechová kapela; 11.30 PŘEDSTAVENÍ RESTAURACÍ Z GASTRONOMICKÉ ZÓNY; 12.00 D.N.A. Brno - folková kapela; 13.00 MAGISTR
KELLY - kouzelnická show pro děti (nádvoří radnice); 13.30 PŘEDSTAVENÍ
RESTAURACÍ Z GASTRONOMICKÉ ZÓNY; 14.00 FIREBALLS - rock‘n‘roll band; 15.30 PŘEDSTAVENÍ RESTAURACÍ Z GASTRONOMICKÉ
ZÓNY; 15.30 MAGISTR KELLY - kouzelnická show pro děti (nádvoří radnice);
16.00 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola o hodnotné ceny; 17.00 XINDL X známý písničkář; 18.30 MŮRY - country kapela. Neděle 19. 5.: Palackého náměstí, moderuje kuchař PETR STUPKA. - 9.00 ODJEZD PARNÍHO VLAKU
s císařovnou Sissi z Brna, jízdenky v předprodeji; 9.30 PETR STUPKA vaří s
dětmi; 9.57 PŘÍJEZD CÍSAŘOVNY SISSI DO IVANČIC NA NÁDRAŽÍ; 10.30
PŘIVÍTÁNÍ CÍSAŘOVNY SISSI NA NÁMĚSTÍ; 11.00 KORZOVÁNÍ S CÍSAŘOVNOU SISSI - panovnice ochutná chřestové delikatesy, focení se Sissi ve
fotokoutku; 11.30 KUCHAŘSKÁ SHOW HANKY MICHOPULU - farmářské
vaření; 12.00 MAGISTR KELLY - kouzelnická show pro děti (nádvoří radnice)
12.15 VÍNO A CHŘEST SNOUBÍ SOMMELIÉRKA JANA ČADÍK; 12.45 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola o hodnotné ceny; 13.00 KUCHAŘSKÁ SHOW
PETRA STUPKY A LUKÁŠE HEJLÍKA aneb Jak se jedlo za císařovny; 14.00
IVANČICE OPEN - soutěž v loupání chřestu; 15.00 SLAVNOSTI CHŘESTU
SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU - prezentace činnosti SVČ Ivančice,
hry, soutěže, tvořivá dílna, dětský koutek; 15.30 VÝSTUP NA ROZHLEDNU
S CÍSAŘOVNOU SISSI - z parku Réna na rozhlednu A. Muchy; 16.43 ODJEZD PARNÍHO VLAKU do Brna. Pátek - neděle po celou dobu: Hlídání dětí
v Rodinném centru Měsíční houpačka (Palackého nám. 27); Houpací stáj (nádvoří radnice); Dětská minifarma (nádvoří radnice); Soutěže a zábavný program
s Rádiem Petrov - sobota, Soutěže s OZPáčkem - sobota. Vstupné na místě
(pátek / sobota / neděle): dospělý - 0 Kč / 100 Kč / 100 Kč; důchodce, student
- 0 Kč / 80 Kč / 80 Kč; rodinné vstupné 2+2 za 3 - 0 Kč / 300 Kč / 300 Kč; dítě do
120 cm a ZTP a ZTP-P - 0 Kč / 0 Kč / 0 Kč. Parní vlak Brno - Ivančice a zpět
neděle 19. 5. - podrobnosti a předprodej na www.slavnostichrestu.cz .

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 7.5. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Pohádky, písničky, čtení,
hraní a cvičení v knihovně určené nejmenším dětem a jejich rodičům.
• 7.5. - PROMÍTÁNÍ HISTORICKÝCH FOTEK. Zámecké kulturní centrum.
• 8.5. od 14.30 hod. - CESTA POHÁDKOVÝM LESEM. Zábavné odpoledne
plné her, soutěží, úkolů a pohádkových bytostí na téma Večerníčky. V zámeckém parku. Vstupné 50 Kč děti, 20 Kč dospělí. Pořádá MC Kašpárkov.
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ AKT K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ u památníků
Rudé armády a umučených na hřbitově. Pořádají výbory KSČM a ČSBS v Rosicích.
• 10.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. Ve společenském
sále Zámeckého kult. centra. Srdečně zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 11.5. v 11.00 hod. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY: ROSICKÁ ŠTIKA
- 11. ročník závodu ve sportovní gymnastice. V tělocvičně výrobního družstva
Profes. Pořádá Středisko volného času Rosice.
• 14.5. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ: GRUZIE - KAVKAZ. Zážitky z expedice „Gruzie 2011 - ráj pod hradbou Kavkazu“ s cestovatelem a fotografem Romanem Januszem. V městské knihovně.
• 19.5. od 10.00 do 12.00 hod. - CYKLODEN. Soutěže s dopravní tematikou
na rosickém koupališti. S sebou kola, tříkolky, odrážedla a další dopravní prostředky. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Možnost zakoupení občerstvení. Pořádá Středisko volného času Rosice.

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
• 7.5. - KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKŮM OBĚTÍ VÁLEČNÝCH
KONFLIKTŮ. V 18.00 hod. se před památníkem u kulturního domu uskuteční
vzpomínkové shromáždění u příležitosti 68. výročí osvobození od nacismu.
Pořádá: město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad.
• 11.5. v 8.00 hod. - JARNÍ ZOOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE.
Exkurze do přírodních zákoutí miroslavského okolí. Sraz účastníků bude na
hrázi Miroslavského rybníka (Rény).
• 11.5. od 9.00 do 12.00 hod. - FÉROVÁ SNÍDANĚ na zahradě u evangelického kostela. Akce na podporu FAIRTRADE a domácích produktů.
• 18.5. ve 13.00 hod. - TURNAJ V NÁRODNÍ HÁZENÉ - GARDY. Na hřišti
u kostela. Občerstvení zajištěno. Info na: www.hazena-miroslav.cz

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
• 17.-18.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol Padochov pořádají 19. ročník festivalu Trampská nota v areálu hřiště TJ Sokol Padochov.
• 18.5. od 19.00 hod. - HARDCORE FEST II. Na nádvoří oslavanského zámku.
• 18.5. - Poznávací zájezd - zámek Buchlovice, bazilika Velehrad, archeoskanzen Modrá. Cena za dopravu: dospělí 160 Kč, děti do 15 let 120 Kč.
Vstupné do všech objektů 240 Kč. U vstupného je možnost uplatnit slevu pro
studenty, důchodce, držitelé průkazu ZTP/P. Rezervace míst v kanceláři KIS
nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.
• 19.5. v 15.00 hod. - KONCERT DANIELA HŮLKY. Při příležitosti konání
hudebních slavností 2013 koncert v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Dělnickém domě
- tel. 546 423 283 nebo 604 108 641. Vstupné 180 Kč. Pořádá KIS Oslavany.
• 27.10. - ZÁJEZD NA KONCERT LUCIE BÍLÉ - ČERNOBÍLÉ TURNÉ.
Můžete se těšit na doposud nejvýpravnější turné držitelky patnácti Zlatých
slavíků s největší scénou, super zvukem, grandiózními efekty a úžasnými tanečníky. Kajot aréna v Brně. Cena zájezdu 870 Kč (doprava + vstupné). Rezervace
vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 12.5. od 15.00 hod. - PRO MAMINKY. Můžete se těšit na vystoupení dětí
z kroužků DDM a školní družiny. Pro každou maminku máme překvapení.
Ve velkém sále DDM a ŠD Oslavany.
• 15.05. od 8.00 hod. - OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE. Utkají se
mezi sebou družstva, která zvítězila. Pro okres Brno - venkov.
• 23.05. ve 13.15 hod. - OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN. Na ZŠ Oslavany v prostorách sportovního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
Připravujeme: • 13.07.-26.07. - LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ „POD
ŠERIFSKOU HVĚZDOU“. Cena: 3.500 Kč. Ubytování: stany s podsadou a
chaty, zděná jídelna a soc. zařízení. Základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.
• 28.07.-03.08. - INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ. Cena: 3.000 Kč. Ubytování: 3-4 lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky. Místo: rekreační středisko
Prudká se nachází na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zámky Rájec a Lysice.
• 1.7.-4.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I. Cena: 600 Kč (v ceně je oběd, pitný
režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany
Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
• 19.8.-23.8. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II. Cena: 750 Kč (v ceně je oběd,
pitný režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany. Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.

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
• 14.5. - CROSS PARK - 11. ročník outdorového závodu - pro 1. stupeň ZŠ
• 17.5. - STŘELNICE CROSS - 11. ročník outdorového závodu - 2. stupeň ZŠ
• CIČENÍ NA DOMEČKU: pondělky od 17.00 hod. - PILATES • pondělky
od 18.10 hod. - STREČINK • středy od 18.00 hod. - POWERJÓGA • čtvrtky
od 17.00 hod. - PILATES. Bližší informace na Domečku.
• POZOR! LETNÍ TÁBOR MADAGASKAR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.
Připravujeme: • 8.-11.7. - TÁBOR NEJEN NA VODĚ VE ZNOJMĚ. Zážitkový pobyt na suchu i ve vodě, spaní ve spacáku, noční hra, vaření na ohni, hry,
soutěže a překvapení. Pobyt na vodácké základně Stará vodárna ve Znojmě v blízkosti Gránického údolí. Poplatek 1.500 Kč pro členy DDM, 1.600 Kč pro ostatní.
V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, program,
vodácký výcvik ve spolupráci s VO NEPTUN Znojmo. Závazné přihlášky v kanceláři DDM. Přihášku spolu se zálohou 500 Kč na DDM nejpozději 14. 6.
Více informací na www.domecekmk.cz nebo na tel.: 515 322 770.

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
• od 9.5. - VÝUKA TRADIČNÍCH ARMÉNSKÝCH TANCŮ s arménskou
dobrovolnicí Tigranuhi Aleksanyan pro jednotlivce i páry. KOČAŘI, BERD,
JARCHUŠTA a další tance v osmi lekcích po 90 minutách. Účastníci 7-15 let,
každý čtvrtek 18.00 - 19.30 hodin, od 16 let, každý čtvrtek 19.30 - 21.00 hodin.
SVČ Ivančice, Komenského nám.7, 1. patro. Nutné se předem přihlásit do 6. 5.
v SVČ Ivančice. Poplatek 500 Kč/osoba.
• 9.5. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory. K tanci i poslechu hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům, poplatek: 40 Kč/osoba.
• 11.5. od 9.00 do 17.00 hod. - JAK DOBŘE ZNÁTE SVOJE TĚLO? Přijďte
využít šanci absolvovat poradenství ve výživě a tělesnou analýzu v hodnotě
1.200 Kč pro Vás za zvýhodněnou cenu 199 Kč. Změří Vám: množství podkožních i vnitřních tuků a svalové hmoty, procento vody v těle, množství minerálů
v těle, rychlost metabolismu a metabolický věk, jak pracuje lymfatický systém.
Poplatek: 50 Kč + 199 Kč analýza. Nutné se předem přihlásit do 7. května.
• 11.5. od 17.00 hod. - KEŇA VS SÚDÁN. Promítání se zajímavým výkladem
ze života v Africe. Konfrontace člověka z Evropy s africkou realitou. Tři měsíce
v Africe na zdravotnické misi. Jiné prostředí, jiná zkušenost, jiné zážitky. ICM
a R-klub, Kounická 70, Ivančice.
• 15.5. od 18.00 hod. - SÍTOTISK. Chcete zkusit tiskařskou techniku na vašem
tričku? Poplatek: děti 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné s sebou
přinést bavlněné triko. Nutné se předem přihlásit do 13. května.
• 19.5. od 15.00 hod. - SVČ NA SLAVNOSTECH CHŘESTU. Prezentace činnosti a prodej výrobků z tvořivé dílny SVČ. Ivančice, náměstí Palackého, pódium
před radnicí. Vystoupení kroužků: Přípravka mažoretek, Mažoretky Berušky, Ivančické mažoretky Kopretina, Aerobik pro malé holčičky, Aerobik pro holky, Pohybové tance, Taneční divadlo, Zumbatomic, Sportovní gymnastika. Celý program
doprovází skupina The Mystic. Tvořivá dílna, dětský koutek, vstup zdarma.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 11.5. - KRÁLÍKY - VOJENSKÁ PEVNOST, KLÁŠTER A ROZHLEDNY.
Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. V lesích Orlických hor pěšky vystoupáme
na Suchý vrch (995 m, rozhledna, převýšení asi 200 m), odtud budeme klesat
kolem soustavy čs. pohraničního opevnění (nenáročná vycházka asi 15 km). Navštívíme největší dostavěnou vojenskou tvrz Bouda, propojenou asi 1 500 m podzemních chodeb, křížovou cestou vystoupáme z města Králíky ke klášteru Hora
Matky Boží a k rozhledně na Valu. Pokud zbude čas, vystoupáme z Červené vody
k rozhledně na Křížové hoře. Pro návštěvu Boudy je nutná pevná turistická obuv
a teplé oblečení, může se hodit i baterka. Doprava: Odjezd: v 5.00 (Blondýna),
5.05 (náměstí), 5.20 (Ivančice, Besední dům), návrat okolo 19.00 hod. Cena: Doprava 420/400 Kč (děti -15, senioři 60+), Bouda 50/120 Kč (podle typu prohlídky),
vstupné do kláštera a na rozhlednu na Křížové hoře bude upřesněno. Přihlášky:
u paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově,
tel. 515 32 22 08 / 604 680 944. Platba od: 22. dubna. Více na www.turistimk.estranky.cz nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 8.5. - PUTOVÁNÍ HORNICKÝM KRAJEM - ZBÝŠOV. Odjezd autobusem č. 153 z Ivančic v 9.01 hod. do Zbýšova, start je u knihovny - Městské
kulturní středisko Zbýšov. Chůze asi 10 km.Vede Milan Blaha.
• 12.5. - 21. ročník pochodu Z IVANČIC DO IVANČIC. Trasy: pěší: 44, 25,
12, 6 km, cyklo: 55 a 35 km. Prezentace, start a cíl: Kuželna u Sportovní haly
(u vlakové zastávky Ivančice město) od 6.30 do 18.00 hodin. Startovné: děti +
člen KČT: 10 Kč, nečlen KČT: 20 Kč. Mapa: Okolí Brna-Ivančicko. Občerstvení:
v cíli - čaj, chléb se škvarkovou pomazánkou. Odměna: Vandrovní list, občerstvení v cíli a dobrý pocit. Upozornění: Pochodu se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Cyklotrasy se mladší 15 let mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.
Vedoucí akce Hana Pokorná, tel.: 776 322 536, hanapokorna22@seznam.cz
• 15.5. - Vycházka NAUČNÁ STEZKA KVĚTNICE - TIŠNOV. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hodin, z Brna do Tišnova odjezd v 8.20 hod. Chůze 8 km,
odpoledne koupání v Aquaparku Kuřim. Vede Hana Šťastná.
• 18.5. - JARNÍ EUROVÝŠLAP ZNOJMO-RETZ. Start na nádvoří znojemského hradu pod rotundou 8-10 hodin. Slavnostní zahájení v 8.30 hod. Ukončení
v Retzu. Z Retzu do Znojma pojede zdarma autobus od vlak. nádraží v 15.30 hod.
a v 17.15 hod. Pojedeme z Ivančic v 5.38 hodin link. autobusem, plánovaný návrat
v 18.30 hodin. Vede ing. Antonín Moravec s průvodcem Mgr. Martinem Ronge.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 7.5. od 9.30 hod. - BABY KLUBÍK PRO MAMINKY S DĚTMI. Pod vedením zkušené laktační poradkyně a zdravotní sestry máte možnost se dozvědět
spoustu cenných rad. Vede: Jitka Valehrachová.
• 15.5. od 16.30 hod. - DÍLNA ŠPERKOVNICE. Chtěli byste mít přehled o
svých pokladech či náušnicích? Přijďte si vyrobit krabičkovou pokladnici či
šperkovnici formátu A5, s překvapivým efektem, s vlastním autorským vnějším
přebalem i vnitřním členěním. Pro vnější přebal nabízíme techniku trhaného
hedvábného papíru s následným přelakováním, případně obal látkový (v tomto
případě si látku přineste vlastní). S sebou vezměte cca 20 kolíčků na prádlo
(nezničíme je, jen nám poslouží jako kleště). Cena: členové 80 Kč, nečlenové
90 Kč. (cena zahrnuje materiál a lektorné).
• 17.5. od 16.00 do 18.00 hod. - JARNÍ ZPÍVÁNÍ PRO TVOŘIVÉ „DUHOVÉ“ MAMINKY. Maminky, přijďte se rozeznít a propojit ve společném zpěvu
při kytaře a bubnech. Své děti vezměte s sebou, můžou naslouchat, tančit, zpívat
s námi... „Jsou dva druhy matek: pozemské matky a „tvořivé duhové“ matky.
Pozemské matky uspokojují všechny potřeby svých dětí a krmí je - až tím někdy
strádají. Naše společnost oceňuje tento druh žen jako „dobré matky“. Tvořivé duhové matky naopak svoje děti inspirují, aniž by se přitom nutně staraly, zdali jejich děti mají včas na stole teplou večeři.“ (Lynn Andrews). Cena: 50 Kč členové,
60 Kč ostatní. Setkáním provází Katka Pokorná (www.muzikocesta.cz).
• 17.5. od 18.00 do 20.00 hod. - MANTRY A POSVÁTNÉ PÍSNĚ. Pro zdraví,
sílu a klid, pro hojnost, tvořivost a šťastné vztahy, pro inspiraci a intuici. Harmonizace vlastním hlasem, přirozený zpěv, energizační hlasové techniky. Cena:
100,- Kč členové/120,- Kč ostatní. Setkáním provází Katka Pokorná.
• OZNAMUJEME, že páteční dopolední herna se z provozních důvodů ruší
a tento den je v centru zavřeno.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
• KAŽDÉ PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 9.30 - 11.30 hodin si k nám můžete
přijít s dětmi pohrát do HERNY.
PONDĚLÍ: • 9.30-10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického a
sluchového cítění dětí... Vede: Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35
Kč ostatní děti. • 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE. Moderní tanec pro děti
od 4 let pod vedením skupiny Mighty Shake, cena: 840 Kč/pololetí.
ÚTERÝ: • 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA pro předškoláčky s rodiči, pokročilí. Vede: Mgr. Jitka Urbanová, poplatek: 550 Kč členové/ 600 Kč ostatní.
STŘEDA: • 10.00-11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Vede:
Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: • 17.30-19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988.
ÚTERÝ: • ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Pokročilí 9.45 - 10.45,
začátečníci 11.00 - 12.00 hod. Angličtina určená maminkám, zatímco se učíte,
děti si hrají ve vaši přítomnosti v přilehlé herničce. Vede: Veronika Rybníčková,
poplatek 900 Kč / 10 lekcí, informace o volných místech na tel. 732 243 731.
STŘEDA: • PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - dílničky, ženské kruhy … (bližší
informace na letáčcích a internetu).
ČTVRTEK: 18.00 - 19.30 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988. • 19.15 - 21.00 hod. LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, informace o volných
místech na tel. 776 818 101.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• PRAVIDELNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ:
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.
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Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 23, 25 a 26
Posledními domy na ulici Zámecká jsou č. p. 23, 25 a 26. Č. p. 23
(102/I) byl původně přízemní dům s kulatými vraty. Bývala zde za
první republiky drogérie „U Bílého anděla“. Patřila drogistovi Josefu
Ševčíkovi (nar. 1892). Ten se se svou rodinou přistěhoval do města
1. 7. 1922. Se ženou Anežkou (nar. 1894 v Ostrově u Nového Města
na Moravě) vychovával dcery Jiřinu (nar. 1921 v Ostrově) a Marii (nar.
1923 v MK). Po válce byl dům konfiskován. Živnost byla po válce provozována pod národní správou za vedení Karla Turka. Po r. 1952 byla
delimitována do LSD Jednota. Od září 1976 byl původní dům demolován a vystavěn Dům odívání LSD Jednota. V přízemí se nacházela
drogérie, v patře pak především konfekce a látky.
V současné době je evidován jako stavba občanské vybavenosti
v majetku Jednoty, spotřebního družstva M. Krumlov. V přízemí se
nachází papírnictví, drogérie a konfekce Jednoty, v patře pak asi od r.
2003 Nábytek Móda & Byt Juránkových z Ivančic. Přibližně od r. 2005
je v patře rovněž soukromý obchod s textilem Asia shop.
Následující dům s č. p. 25 (101/I) je jednou z mála funkcionalistických staveb ve městě. Původně šlo o přízemní dům s jedním oknem
a vstupními dveřmi, který v roce 1932 patřil Leopoldu Schottnerovi.
Nejpozději od ledna 1936 vlastnili dům Křížovi. Obchodník Bedřich
Kříž (nar. 1891) žil s manželkou Terezií (nar. 1899 v Suchohrdlích)
a dcerou Elfriadou (nar. 1924 v MK) na Růžové ulici, kde i provozovali
obchod s konfekcí a textilem. V průběhu roku 1937 nechali zbořit domek na Zámecké. Dochovaly se dokonce stížnosti sousedů z července
1937 na víření prachu, vzniklého při bourání, s tím, že by se staveniště
mělo pravidelně kropit, a připomínky ze září stejného roku, kdy byl
naopak stavebním materiálem zablokován chodník a silnice. Ve dvoře
se původně nacházel chatrný domek, který byl také zbourán, a na jeho
místě vznikla zahrada. Moderní novostavba podle návrhů Viktora Wondraka byla zkolaudována koncem srpna 1938. Ještě v r. 1938 se však
Křížovi odstěhovali do Znojma a do domu si přesunuli holírnu Josef a
Aloisie Svobodovi z protější strany ulice. Po konfiskování domu zde
byla mezi lety 1946 až 1959 uvalena národní správa pod vedením Oldřicha Dohnala. Do r. 1951 měl v patře ordinaci dentista Oskar Andres.
Poté zde fungovala čistírna prádla. Již 21. sezónu zde v přízemí funguje
květinářství Ludmily Dvořákové. Ve vyšších patrech se nachází bytové
jednotky. Dům je v současné době nabízen městem k prodeji.

Posledním domem je č. p. 26 (100/I), které patřilo rodině Svobodově, provozující po generace řeznickou živnost. Před rokem 1878
patřil dům Jakubu Svobodovi, od tohoto roku pak Františku a Kristině
Svobodovým. Od roku 1920 jej vlastnil Robert, Karolina a Marie Svobodovi. V roce 1938 v domě bydleli Karolina (nar. 1869 v MK) a Karl
Svoboda (nar. 1879 v MK), oba svobodné soukromé osoby. Mimo ně
zde bydlela také rodina Heinricha Porsta (nar. 1875) - jeho žena Emilie
(nar. 1882 v MK), žák Alfred (nar. 1904 v MK), žák Walter (nar. 1909
v MK) - pozdější zvěrolékař - a Werner (nar. 1914 v MK), toho času
asistent v drogérii. V domě žila také blíže neznámá vdova Františka
Timmelová (nar. 1847 v Mikulově, bydlela v MK od r. 1863).
Dalšími podnájemníky byla také rodina řezníka Josefa Bauera (nar.
1897 v MK). Ve městě působil od roku 1915. Se ženou Josefou (nar.
1897 v Novém Městě u Miroslavi), kterou si sem přivedl v r. 1931,
vychovával syny Roberta (nar. 1930 v Miroslavi) a Josefa (nar. 1933
v Brně). V domácnosti žili se služebnou, Antonínem Bauerem (nar.
1909 v Miroslavi), rovněž řezníkem a uzenářem, který přišel do M.
Krumlova v r. 1924, a dvěma řeznickými učni. Začátkem dubna 1945
odjela rodina z M. Krumlova a již se nevrátila.
Dům byl bombardováním značně poškozen. Mezi lety 1948 a 1949
si na této parcele postavil řezník Hynek Burda dvoupatrový dům, kam
přesunul svou řeznickou živnost z Růžové ulice. Objekt postavil stavitel Kašpar z Jamolic. Po roce 1950 byla živnost delimitována pod n. p.
Masna a od roku 1953 pod LSD Jednota. Ta zde provozovala rovněž
řeznictví. V roce 1992 zde bylo obnoveno jako soukromé, lidově nazývané „U Burdů“, a pod různými majiteli fungovalo do léta 2012. Zhruba
mezi léty 2005 do roku 2011 byla v přízemí rovněž prodejna pracovních
oděvů. Od letních měsíců roku 2012 jsou zde firmy pana Michala Makovického, obchod Barvy & Tóny a prodejna Bižuterie - Korálky. Na
budově je umístěn bankomat Komerční banky. Patro budovy je obytné.
Za domem na hradbách byly městem postaveny veřejné toalety.
Základní prameny: MZA, D9, MOR 140118250; SOkA Znojmo,
MK/I. - M1, i. č. 331; tamtéž, MK/I.-F1; tamtéž, MK/II., i. č. 803 a
804; MMMK, p. č. 439; archiv Odboru výstavby a územního plánování
MěÚ Moravský Krumlov; Stehlík, A.: M. Krumlov před léty. Zájmy
lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3.
Mgr. Hana Prymusová
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Tavíkovice před válkami
Převážné zemědělský ráz
Tavíkovic a okolí se před 110
lety rychle měnil. Tavíkovice se
dočkaly rozmachu jako málokterá obec jižní Moravy. V roce
1898 zdědil tavíkovický statek
po Emilii, šlechtičně Schnapperové, Robert Goldschmidt, tehdy
třicetiletý. V roce 1910 patřilo
k velkostatku 332 ha polí a 649
ha lesa, dále kupoval velkostatky
např. v roce 1905 v Horních Kounicích. Goldschmidt byl typem
moderního podnikatele, který se
nebránil, spíše podporoval a využíval nové poznatky vědy. V té
době byla známá patentovaná výroba škrobu podle patentu Goldschmidta-Haška, v Tavíkovicích
spojená s drožďárnou.
Díky novému majiteli vznikl
v Tavíkovicích na svou dobu
velký lihovar, který zaměstnával
18 pracovníků, továrna na kvasnice s 55 dělníky, výroba škrobu
zaměstnávala 11 dělníků, další
pracovníci byli zaměstnáni v dílně na výrobu potaše, nebo přímo
ve velkostatku. Všechna zařízení
využívala k pohonu elektrický
proud dodávaný z blízkého Nového mlýna, který byl současně
vybaven katrem na výrobu řeziva.
Velkou výhodou bylo, že Goldschmidt měl dostatek pozemků
k produkci surovin pro své závody, naopak obrovskou nevýhodou
bylo, že Tavíkovice neměly železniční spojení, takže přeprava zboží, hlavně cukrové řepy k nejbližšímu cukrovaru (Želetice nebo
Moravský Krumlov), byla pomalá
a nákladná. Přesto se Tavíkovice
staly v tomto období přirozeným
centrem regionu.
Dominantou vesnice byl vždy
zámek. I ten byl ve vlastnictví
rodiny Goldschmidtů a majitelé počátkem 20. století zámek
přestavěli v renesančním slohu.
Zámek pak patřil příslušníkům
rodiny až do svého zestátnění
v roce 1945. Mimo to Robert
Goldschmidt zdědil po Pavlíně
Dormizerové v roce 1910 zámek
v Tulešicích včetně velkostatku,
ke kterému patřily dvory v Tulešicích, Čermákovicích, Rešicích
a menší pozemky v Horních
Dubňanech. Zámek v Tulešicích
vlastnili Goldschmidtové až do
roku 1936. Několik let byl v majetku Goldschidtů také Alinkov.
Značný majetek vlastnil Robert
Goldschmidt také v Horních Kounicích. Ještě před koncem 1. sv.
války prodal Goldschmidt 115 ha
polností, které přes Moravskou agrární banku koupil Josef Kobsinek.
V roce 1936 prodal Goldschmidt
i lesy na Hornokounickém katastru. Ještě připomeneme Ladislava
Kobsinka, syna velkostatkářů v
Horních Kounicích, který v roce
1933 s partou dobrodruhů přepadl

v Brně židenická kasárna a chtěl
vyvolat státní převrat.
Po zrušení cukrovaru v Želeticích v roce 1915 (nedostatek
pracovních sil, málo vody, velké
náklady na převoz výrobků) nastaly potíže s odbytem cukrové
řepy. Poměry po skončení války
byly pohromou pro cukrovarnický průmysl. Dřívější prodej
po Rakousko-Uherské říši nebyl
možný, protože nově vzniklé státy
začaly budovat vlastní cukrovary
a dovozu cizího cukru se bránily
vysokým clem. Tato skutečnost
přivedla Goldschmidta k rozhodnutí využít nových informací a založit si vlastní cukrovar v Tavíkovicích. V době před rokem 1925 se
v Československé republice objevila
myšlenka zakládání malých hospodářských cukrovarů. Průkopníkem
a spoluzakladatelem byl odborník
s příznačným jménem - ing. Cukr.
Princip výroby spočíval v tom,
že se jednodušším a levnějším
způsobem měla z řepy využít
jen část cukru, kdežto druhá
část cukru měla zůstat v řízkách
a kalech, čímž se tyto složky
měly jako krmivo lépe zhodnotit.
Kromě toho umístěním závodu
uprostřed řepné oblasti měl odpadnout nákladný odvoz řepy
a dovoz řízků z cukrovaru.
Samotná otázka hospodářských
cukrovarů představovala z hlediska technického, technologického i
ekonomického krok zpět, protože
navazovala na snahy z 19. stol o
zřizování jednoduchých cukrovarů, které byly těsně napojeny
na zemědělské závody. Jejich
podstatou bylo pomocí jednoduché techniky zpracovávat řepu na
konzumní cukr a do zemědělského podniku vracet cukrem obohacená krmiva a hnojiva.
První cukrovar tohoto typu
(„malocukrovar“) byl založen
v roce 1924 právě při velkostatku
v Tavíkovicích. Cukrovar měl
denní kapacitu 50 tun cukrovky,
za celou kampaň zpracoval 3000
tun řepy, což bylo v porovnání
s velkými cukrovary zanedbatelné množství.
Dobově označovaný tzv. tavíkovický systém vzbudil značnou
pozornost, nejen mezi pěstiteli
řepy a cukrovarníky, ale vyvolal
zájem národohospodářů. Názory
na tento systém byly protichůdné
a vyjasnění nepřinesla ani anketa
připravená Československou akademií zemědělskou: zvláště diskutabilní byl uplatňovaný technologický postup při zpracování řepy.
Hlavní výhoda těchto nových
podniků byla v tom, že nebyly
členy cukrovarského kartelu, a
nebyly tedy nuceny část cukru
při ztrátových cenách vyvážet do
ciziny. Byla to obrovská výhoda,
protože na domácím trhu se cukr

Takhle asi lihovar dříve nevypadal - současné foto

Zámek v Tavíkovicích

zpeněžil na 100 kg asi o 200 Kč
lépe než při vývozu.
Bohužel během několika let se
ukázalo, že vychvalovaný způsob
je v praxi nehospodárný, neboť
cukr obsažený v řízkách se nevyužije, protože při uložení zkvasí a
spíše dobytku škodí. Kromě toho
byly velké ztráty na cukru tím, že
se při výrobě rozloží a uniká kanálem. Ztráty činily přes 25 % cukru
obsaženého v řepě. V důsledku
ztrát ukončil cukrovar v Tavíkovicích výrobu v roce 1932. Podobně
tomu bylo u asi 15 hospodářských
malocukrovarů v jiných obcích.
Další snahy o zřizování podobných podniků byly zakázány
zákonem č 105 Sb. ze dne 24.
června 1932. V Tavíkovicích po
zrušení cukrovaru byl areál i část
zařízení použit ke zprovoznění lihovaru. Nakonec byl tento způsob
zpracování cukrové řepy označen
jako nevydařený experiment.
I když pokus s výrobou cukru
v malocukrovaru Tavíkovice
neskočil úspěšně, je třeba vidět,
že v období před 1. sv. válkou i
až do roku 1938 zajistily provozy

o dva kamenné bloky postavené
na výšku a v horní části je přes
ně položen další kamenný blok.
Na jednom z bloku postavených
na výšku je vytesán text „LEO
5.XI.1904 13.VI.1927“. Dolmen
ohromuje svými rozměry. Svislé
bloky mají rozměry 65x55 až 76
x 243 cm, druhý 72 x 58 x 277
cm, ležatý blok má rozměry 53
x 75 x 270 cm. Snad se najde ze
čtenářů odborník, který spočítá
hmotnost jednotlivých bloků.
Další synové před válkou včas
vycestovali do ciziny. Jeden
z nich se ihned po začátku války
přihlásil do francouzské armády,
ale byl zajat, do konce války byl
v zajeti a přežil. Po roce 1948
emigroval do Vídně. Ostatní zůstali po válce v cizině.
Robert Goldschmidt takové
štěstí neměl. Dne 22. května 1942
byl vypraven z Třebíče do Terezína transport Aw, ve kterém byl
zařazen pod číslem 284. V transportu bylo 651 osoba, přežilo 19
osob. Dalším transportem, dne
19. října 1942 - označení Bw (byl
pod číslem 932), odjel z Terezína

Dolmen v blízkosti soutoku Rouchovanky a Rokytné

Roberta Goldschmidta zaměstnanost a výdělky, které umožnily
v Tavíkovicích za 18 let postavení 37 rodinných domů, zavedení
vodovodu, zřízení Sboru dobrovolných hasičů, instalaci benzinové pumpy, zavedení autobusové dopravy apod.
Ještě se vrátíme k osobě Roberta Goldschmidta. Narodil se
10. června 1868. Jeho manželkou
byla Daisy (*29. července 1878 †18. srpna 1941). Měli šest synů,
bohužel nejmladší Leo přišel dne
13. června 1927 ve věku 23 let
při autonehodě u Křepic o život.
V tisku se uvádělo, že šofér se
vyhýbal dětem, které šly po
silnici, a převrátil se s autem do
příkopu. Šofér zemřel na místě a
Leo Goldschmidt při převozu do
nemocnice. Údajně tato autonehoda způsobila, že nově vyráběné
automobily musely být vybaveny
hlasitou houkačkou.
V blízkosti soutoku Rouchovanky a Rokytné byl postaven
dolmen, který tuto smutnou
skutečnost připomíná. Jedná se

do Treblinky, kde byl ihned po
příjezdu zavražděn v plynové
komoře. V transportu bylo 1980
osob, přežila pouze 1 osoba.
Treblinka byl vyloženě likvidační
tábor, ve kterém zahynulo za 13
měsíců asi 900 000 lidí.
Po válce byl majetek rodiny
Goldschmidtů jako německý
na základě Benešových dekretů
zabaven. Pamětníci na Roberta
Goldschmidta téměř nejsou. Jen
na rodinném pomníku na hřbitově v Běhařovicích je vzpomenuto
jeho jméno. Jeho působení v Tavíkovicích znamenalo pro vesnici
velký přínos. V porovnání s okolními vesnicemi byly Tavíkovice
daleko před nimi.
Široký Jiří, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Selské listy,
ročník 45, čís. 27 - 2. dubna1927,
pokračování č. 29, 9 dubna 1927,
vždy str. 1. Vachutka, R.: Rozčarování z malých hospodářských
cukrovarů. In: Věstník Ústřední
jednoty řepařů československých,
roč. XIV, únor 1933, č. 2, s. 1719; informace z internetu.

03.05.2013

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

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 21 % 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 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

pronajmu

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• auto s platnou TK, do 5.000 Kč.
Na značce nezáleží. Spěchá. Tel.: 604
470 816.
•• Škodu Felicii, Škodu Favorit, nebo
Forman s plat. TK. Tel.: 722 138 665.
•• Škodu Felicii v dobrém stavu, 1.
majitel, garážovaná, bez koroze, najeto max 70000 km. Tel.: 773 652 550.
•• skútr, určený pro ženu, s automat.
převodovkou (na sk. B), v perfektním
stavu, do 12.000 Kč. Tel.: 721 105
873. Volat po 12 hod.
•• na pionýra stojánek, výfukové koleno, vačku. Tel.: 720 455 722.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám
•• na Škoda Felicia 4 ks letních pneu
Barum Brillantis 2 (165/70 R13) obuté na plech. disku. Najeto 1500 km.
Cena 1.000 Kč/ks. Tel.: 602 723 725.
•• karavan německé výroby Dethleffs. Rok výroby 1980. Možno dát
značky. Tel.: 606 103 765.

•• byt 3+1 + garáž v centru města.
Cihlový dům, sklep, balkon, garáž.
Částečně zařízen. Žerotínovo náměstí,
Ivančice. Tel.: 604 429 541.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• byt 3+1 v Ivančicích, 76 m2, balkon, nové sídliště. Cena 1590.000 Kč.
Tel.: 739 193 383.
•• pěkný, prostorný, cihlový byt 3+1
s garáží a sklepem v M. Krumlově.
Lokalita: Pionýrská ulice (tichá,
klidná část města). Byt je v 3. patře s
2 lodžiemi a klimatizací. K dispozici
společné prostory, kolárna, sušárna.
Tel.: 724 662 031.
•• chatu v Nové Vsi u Archleba,
možnost i celoročního bydlení. Tel.:
720 131 131.
hledám pronájem
•• 3+1, nebo větší 2+1 v M. Krumlově,
prosím nabídněte. Tel.: 728 191 134.

•• dvoupokojový byt po celkové
rekonstrukci v Ivančicích na starém
sídlišti. Tel.: 722 457 891.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočárek Tako baby heaven, trojkombinace, černý s bílými květy, jako
nový. Cena 2.000 Kč. Spoustu oblečků na chlapečka, vel. 50-74, kus 5-10
Kč. Pouze sms na tel.: 604 262 026.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• pánské zánovní kolo zn. Adam,
cena dohodou. Tel.. 737 344 494.
•• kopulovitý stan, 540 cm délka, 230
cm šířka,195 cm výska, dva spacáky
a 2 nafuk. matrace. Tel.: 728 276 783.
•• cvičební poloh. lavici na posilování
břišních svalů. Tel.: 728 276 783.

» STAVBA, ZAHRADA

prodám
•• betonové stropní desky 0.6 x 3 m, 8
ks, cena dohodou. Tel.: 728 279 320.

» RŮZNÉ

koupím
•• kombinov. sporák. Tel.: 720 455 722.
•• 20 l kanystry německých výrobců
z 2. sv. války, pouze ročníky 19361939. Tel.: 604 575 102.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr,
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky,
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto
díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• eurookna 150/172, 40/116, na Vari
vlek, převodovku, brány, ložis. tělesa
s-508, íčka, účka, úhelník, plocháč, téčko, panely 145/50. Tel.: 720 455 722.

ZO ČSCH Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zve na

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
25. - 26. května 2013 v areálu sokolovny „Na place“
so: 10.00 - 22.00 hod., ne: 8.00 - 12.00 hod.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

DĚTSKÁ BURZA
OBLEČENÍ, BOTY, HRAČKY, KNÍŽKY, PROSTĚ VŠE PRO DĚTI
A TAKY VŠE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
sobota 25. května od 8 do 13 hodin (případně dle zájmu)
sál Hotelu Epopej, nám. T. G. M., Moravský Krumlov
Poplatek 40 Kč za prodávajícího. Maminky (a ostatní členové rodiny),
kteří chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 h, aby si vybrali
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka)
předem, ať víme, kolik bude prodávajících. Každý prodávající
si bude svůj „obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).

Obec Horní Kounice v místním kulturním zařízení pořádá

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z OBCE HORNÍ
KOUNICE A VÝSTAVU STARÝCH RÁDIÍ
sobota 18. května od 14 hodin Program bude doprovázen
cimbálovou muzikou Slovácko mladší. Občerstvení zajištěno.
K příjemnému setkání srdečně zve obec Horní Kounice.

www.Kavárna Tylova 674.cz
Vás srdečně zve:

• 18. 5. od 10.00 do 18.00 hod. - KURZ REIKI (1. stupeň)
V praktickém kurzu tradiční reiki se naučíte, jak pomocí přirozené
energie léčit sebe i ostatní. Mistr reiki: Lubomír Šopf. Cena: 1300 Kč.
Přihlašujte se prosím předem. Počet míst je přesně daný.
Další informace na: www.kavarnatylova674.cz
e-mail: kavarnatylova674@gmail.com, Tel.: 721 884 752.

•• hydraulický zvedák 5t, expanzní
nadobu 8l, kotouč do cirkule 500.
Tel.: 720 551 227.
•• kladívkový šrotovník, málo použ.,
cena 2.500 Kč. Tel.: 737 344 494.
•• el. čerpadlo na vodu - 380/220 V,
jednostup. - Sigma. Tel.: 728 276 783.
daruji
•• roury pr. 30 cm. Tel.: 720 455 722.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí široký sortiment krmiv pro psy, kočky, hospodář. zvířata a venkovní ptactvo.
Skladem krmné směsi pro kuřata,
káčata, brojlery. Široký výběr antiparazitik s účinností proti blechám
a klíšťatům. Tel.: 608 152 300.
prodám
•• štenátka labradorského retrivera
s PP, barva bílá, krémová. Odběr začátkem května. Štěňátka po pracovně
i výstavně úspěšných rodičích jsou
odchovávána v domácím prostředí,
zvyklá na děti i dalšího pejska. Tel.:
777 582 899.
daruji
•• štěně, 5 měsíců, kříženec středního
vzrůstu, krátkosrstý. Další info sms na
604 458 282.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 50 let, bez závazků, hledá tímto
hodnou a upřímnou ženu 45 - 50 let z
Moravskokrumlovska. Jen vážně. Ozvi
se, samota tíží. Tel.: 737 344 494.
•• Muž 68 let hledá ženu štíhlejší
postavy k seznámení. Zn. nechci být
sám. Tel.: 603 437 470.
•• Je mi 62 let 171/74 a rád poznám
štíhlejší ženu přiměřeného věku. Zájmy: příroda, v létě Mušov, FKK, fitko,
bazén, památky, aj. Tel.: 732 284 863.
•• Z nedostatku příležitostí k seznámení hledám muže na vážný vztah, 33 40 let. Je mi 36 let, jsem svobodná, bez
závazků, 162/63. Tel.: 723 844 999.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631

so 4.5. v 17.00
ne 5.5. v 17.00

JACK A OBŘI
Fantasy příběh USA, dabing

so 4.5. ve 20.00
ne 5.5. ve 20.00

SCARY MOVIE 5
Parodie - komedie USA

čt 9.5. ve 20.00
ne 12.5. ve 20.00

JEDLÍCI aneb 100 kg lásky
Komedie ČR

ne 12.5. v 17.00

CROODSOVI
Anim. komedie USA, dabing

hledám
•• Zedník - obkladač hledá sezónní
práce: anhydryd. podlahy, stavba RD,
rekonstr., zateplení. Tel.: 606 719 398.
nabízím
(komerční inzerce)

čt 16.5. v 17.00
so 25.5. v 17.00
ne 26.5. v 17.00

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka ČR

čt 16.5. ve 20.00

•• Pekárna IVANKA, s. r. o., Moravský Krumlov přijme řidiče skupiny
C na rozvoz pečiva, profesní průkaz
podmínkou. Trestní bezúhonnost,
Moravský Krumlov a okolí. Pekárna Ivanka, s. r. o., Tylova 661, M.
Krumlov, tel.: 724 529 727.

VELKÝ GATSBY
Romantické drama Austrálie

SLAVNOSTI CHŘESTU - PROGRAM V KINĚ

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nová půjčka ve Vašem regionu.
Ještě dnes můžete mít peníze. Bližší
informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě i do 24
hodin. Výměna gumového těsnění
v plastových oknech za silikonové.
Žaluzie vertikální, horizontální
(řetízkové), silikonové těsnění oken
a dveří, rolety předokenní i látkové
do střešních oken. Více info: Ivo
Pavlík, Dukovany 221. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Výroba reklamních plnobarevných PVC plachet. Kvalitní materiál, ochrana povrchu tekutým UV
laminem, zpevněné okraje, ocelová
oka pro zavěšení. Grafická příprava návrhu v ceně. Více informací:
602 782 272, nebo info@alma.cz

Členové Divadla Na mýtině, o. s. srdečně zvou na

ZPÍVÁNÍ KE DNI MATEK,

které se uskuteční dne 11. 5. 2013 od 16 hodin
v zámeckém parku v Oslavanech. Tentokrát uslyšíte písničky
z filmového muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.

VANGL CUP 2013
Mistrovsví ČR pro ročníky 2002 a mladší (U11) pořádá FC Ivančice
pod záštitou FC Ivančice a Zbrojovky Brno a starosty města Ivančice
sobota 11. května 2013 • fotbalový stadion FC Ivančice
Turnaje se účastní 16 družstev - 9.00 - 12.30 hodin základní skupiny,
13.00 - 17.00 hodin o umístění.
Vinařský spolek Olbramovice, o. s. Vás srdečně zve na

pá 17.5. v 15.00
so 18.5. v 10.00

HOTEL TRANSYLVANIE
Animovaný film USA

pá 17.5. v 17.00
so 18.5. ve 14.00

HOBIT: Neočekávaná cesta
Fantasy příběh USA

pá 17.5. ve 20.00
so 18.5. v 17.00

OUI, ŠÉFE
Kulinářská komedie Francie

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 4.5. v 18.00

SVĚT ZÍTŘKA
Akční sci-fi VB/USA, dabing

ne 5.5. v 18.00

HRŮZA V CONNECTICUTU
Horor USA, dabing

so 11.5. v 18.00

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Thriller ČR

ne 12.5. v 18.00

LADÍME
Hudební komedie USA, dabing

so 18.5. v 18.00

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Anim. film Francie, dabing

ne 19.5. v 18.00

BÍDNÍCI
Hudební drana VB, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 4.5. v 17.30
ne 5.5. v 17.30

ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Rodinná anim. komedie ČR

so 4.5. ve 20.00
ne 5.5. ve 20.00

SCARY MOVIE 5
Parodie - komedie USA

čt 9.5. ve 20.00
pá 10.5. ve 20.00

NEVĚDOMÍ
Akční sci-fi USA

pá 10.5. v 17.30

HLEDÁ SE NEMO
Anim. rodinná komedie USA

so 11.5. v 17.00
ne 12.5. v 17.00

BABOVŘESKY
Rodinná komedie ČR

so 11.5. ve 20.00

TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Dobrodr. western USA/Itálie

ne 12.5. ve 20.00

JURSKÝ PARK - 3D
Sci-fi thriller USA

čt 16.5. ve 20.00
pá 17.5. v 18.00

ŠMEJDI
Dokumentární film ČR

pá 17.5. ve 20.00

30 MINUT PO PŮLNOCI
Akční drama USA

so 18.5. v 17.30
ne 19.5. v 17.30

ZAMBEZIA
Anim. komedie / Jižní Afrika

VÝSTAVU VÍN

sobota 11. 5. 2013 od 13.00 hodin na Obecním domě (vedle ZŠ).
K poslechu nám zahraje CM, občerstvení zajištěno.

CHŘESTOVÁ NABÍDKA HOTELU RYŠAVÝ VÉMYSLICE

JARNÍ PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE

ZAHRADNÍ SLAVNOST

od 17. do 26. května 2013
Z bohatého menu chřestových jídel vybíráme:
polévka: 0, 22 l - Chřestový krém s celerovou slámou - 32 Kč
teplý předkrm: 75 g - Uzený hovězí jazyk položený
na chřestovo-rukolovém salátu - 69 Kč
Speciality: 1 ks - Konfitované králičí stehno s chřestovým ragú
a restovaným bramborem - 159 Kč
200 g - Grilovaná vepřová panenka s vařeným chřestem přelitá
omáčkou Choron se šťouchaným bramborem s jarní cibulkou - 199 Kč
150 g - Kuřecí rolka plněná chřestem a nivou, brambor. kaše - 139 Kč
300 g - Vařený chřest se sázeným vejcem a maltézskou omáčkou - 99 Kč
Dezert: Koláč s bílým chřestem a jahodami přelitý pomerančovým
mascarpone - 39 Kč.

20. 5. 2013 na školní zahradě
Program: 11:00 - beseda s Mgr. Martinem Včelákem
„Z Brna na kole ke břehům řeky Gangy“; MŠ exkurze Bylinky s.r.o.
12:00 - příjezd delegace z ČZU v Praze; občerstvení, švédské stoly
12:30 - zahájení: Ing. Klára Nehodová, slavnostní předání Pamětních
listů studentům VU3V; vystoupení dětí z naší ZŠ a dětí z ZUŠ
v Miroslavi pro studenty VU3V a maminky;
14:30 - exkurze Bylinky s.r.o., řeč starostky;
vyhlášení soutěže „Naše nožičky jdou na zelenou“ a předání cen
16:00 - vystoupení folklórního souboru Dyjavánek ze Znojma
17:00 - ukončení slavnosti, vypuštění čínských lampiónů přání
17:15 - odjezd studentů VU3V do Markových vinných sklepů
V případě nepříznivého počasí bude zahradní slavnost přesunuta
do prostor místní sokolovny. Jste srdečně zváni.

od 17. do 19. května 2013 - Ivančice
Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V pátek
17. května bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.
Menu: polévka - chřestový krém s celerovou slámou - 4 Tolary / 40 Kč
hlavní chod: Konfitované králičí stehno s chřestovým ragú
a restovaným bramborem - 7 Tolarů / 70 Kč
dezert: koláč s bílým chřestem a jahodami přelitý pomerančovým
mascarpone - 3 Tolary / 30 Kč
Více informací o slavnostech naleznete na www.slavnostichrestu.cz.
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73
Hotel, restaurace, vinotéka, tel: 515 323 428 • Sport a wellness, tel: 515 323 400
email: rezervace@hotelrysavy.cz • www.hotelrysavy.cz

Srdečně zveme milovníky přírody na sobotu 11. května
k Miroslavskému rybníku, kde v 8.00 hodin začíná jarní
přírodovědná exkurze. Odborný výklad zajistí MVDr. Julius Klejdus
(ptáci a obojživelníci), RNDr. Erik Schwarzbach a Mgr. Bronislav
Gruna (botanika), Miroslav Žák a Josef Diviš (ryby). Na hrázi bude
k dispozici stativový dalekohled. Zájemcům doporučujeme sportovní
oblečení, obuv, fotoaparát, popř. dalekohled.
Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi pořádá

CHŘESTOVÉ DNY V HOTELU
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špičkový profil
se super vlastnostmi
systém 88+

Uw=1,2 W/m2K

Í
NEJLEVNĚJŠ
KEN
NABÍDKA O
V OKOLÍ

Uw=0,86 W/m2K

kvalitní profil
za skvělou cenu
systém KBE

OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
okna@osp-mk.cz, tel.: 733 199 833

KOUPELNOVÉ STUDIO
ŠIROKÝ VÝBĚR
ZA SUPER CENY

OKRUŽNÍ 394
MOR. KRUMLOV
515 324 609

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OBKLADŮ A DLAŽBY

03.05.2013

