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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

Jedinečný koncert na zámku
Magdalena Kožená se
stává patronkou festivalu Concentus Moraviae

Jen několik dní před začátkem
XVIII. ročníku festivalu 13 měst
Concentus Moraviae přinášejí jeho
organizátoři mimořádnou zprávu:
jedna z nejvýznamnějších světových pěveckých osobností Magdalena Kožená se od letošního roku
stává festivalovou patronkou.
„Není tajemstvím, že mám srdečný vztah k Brnu a kraji okolo
něho. A právě v této oblasti jsou
rozeseta překrásná festivalová
města. Kromě toho je Concentus
Moraviae festivalem s poutavou
a vždy důsledně propracovanou
dramaturgií; také tato stránka je mi
velmi blízká. K přijetí nabídky stát
se festivalovou patronkou přispěl i
fakt, že jsem byla u zrodu festivalu: v rámci prvního ročníku v roce
1996 jsem na dvou koncertech za
doprovodu souboru Musica Florea
zpívala Bachovy árie,“ uvedla
Magdalena Kožená.
Kožená na tomto prestižním
jihomoravském festivalu zároveň vystoupí, a to za doprovodu
renomovaného souboru Venice
Baroque Orchestra, který řídí Andrea Marcon, ve středu 12. června
na zámku v Moravském Krumlově. Výběrem tohoto města pěvky-

ně také reaguje na loňskou kauzu
přemístění Muchovy Slovanské
epopeje: „Nemohla jsem uvěřit,
že Krumlovským nakonec skutečně odvezli jejich v podstatě
jedinou významnější turistickou
atrakci, a to do právě do Prahy...
protože ve své vlasti nyní nežiji,
nemohu soudit pohnutky, které k
tomu vedly. Nicméně mě velmi
těší, že v Krumlově našli sílu a
energii a snaží se rekonstruovat
překrásný, ale doposud zanedbaný rozlehlý zámek. Tento pozitivní přístup sehrál zásadní roli
v mém rozhodnutí, kde koncert

letos uspořádat.“
Concentus Moraviae je jediným
festivalem, kterému se Magdalena Kožená rozhodla dlouhodobě
propůjčit svou záštitu. Z Moravského Krumlova odjíždí pěvkyně
převzít prestižní Händelovu cenu
za mimořádnou interpretaci díla
Georga Friedricha Händela, která
jí bude udělena 14. června 2013
během tradičních Händelových
hudebních slavností v Halle.
„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám Magdalena Kožená udělením své záštity projevila. Tuto
poctu nevnímají organizátoři fes-

tivalu ani pořadatelská města jako
formální odstavec na papíře, ale je
pro nás všechny mimořádně inspirativním impulsem do další práce.
Představuje určité zadostiučinění
a podporu našeho přesvědčení, že
skvostná hudba může znít na slavných pódiích světových metropolí
stejně jako v menších městech
Jihomoravského kraje a Vysočiny.
Jsem si jist, že tento akt publikum
zřetelně zaznamená: v nejbližších
třech letech totiž Magdalena
Kožená přiveze na festival jedinečné projekty, na kterých bude
spolupracovat s řadou světových
hudebních osobností. Máme se
opravdu na co těšit!“ prohlašuje
ředitel festivalu Concentus Moraviae David Dittrich.
V rámci MHF 13 měst Concentus
Moraviae letos proběhne od 1. do
29. června 33 koncertů převážně
barokní hudby - autorem atraktivní
dramaturgie s názvem „Italské slunce“ je cembalový virtuos a umělecký vedoucí uznávaného ansámblu
Collegium 1704 Václav Luks.
Podrobné informace o festivalu a jeho letošním programu na
www.concentus-moraviae.cz.
Pozn. redakce: V rámci zahájení hudebního festivalu bude
1. června od 22.00 hodin v zámeckém parku velkolepý ohňostroj.
Foto: Zuzana Panská - C.E.M.A.
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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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ZPRÁVY Z RADNIC

Orel jednota Rakšice jako vlastník objektu Orlovny
Rakšice a přilehlého areálu vypisuje výběrové řízení
na provozovatele občerstvení a pronájem části areálu.

NAŠE OFICÍNA
Každá komunita v minulos� měla, má a zajisté do zářivé budoucnos�
mít bude vždy nějaké oblíbené místo, kde se pravidelně schází, diskutuje a vyvozuje své důsledné závěry z venkovního dění. Vzpomeňme například nostalgicky prvorepublikových dam, které pravidelně chodívaly
do noblesních kaváren, aby zde u vídeňské kávy a rakviček ze šlehačkou
probíraly celospolečenské nešvary a slabos� svých mužíčků.
Napro� tomu c�telé mužného sportu, fotbalu, měli a doposud mají
své oblíbené hos�nce, kde oproštěni od svých nudných staros�, okořeněných každodenním dorážením svých c�hodných manželek, řeší sestavení útoku svého oblíbeného týmu nebo absolutní neschopnost trenéra našeho národního mužstva dovést ho až ke kýženému vítězství.
Angličané se chlubí svými vyhlášenými cluby. My máme své hos�nce,
kavárny nebo vinárny. Každý máme tu svou a po vzoru konzerva�vních
lordů do jiného, nebo do jiné, zásadně nechodíme. Ovšem existují místa, kam pochodujeme svorně v jednom šiku. A to prosím bez rozdílu
poli�cké příslušnos�, náboženství čí sportovní víry, což je tak trochu
v našich zeměpisných šířkách malý zázrak. Jsou to oficíny, holírny či prostě řečeno provozovny holičství. Právě sem chodíme již po celé generace zušlech�t svůj vzhled, abychom nebyli našimi něžnějšími protějšky
obviňováni z toho, že chodíme zarostlí, a jsme tudíž ostuda celé rodiny.
I v mém rodném městě se takový vznešený podnik nachází. Byl jsem
do něj uveden svou matkou coby malý chlapec. Tehdy byl ještě na náměs�. Přivítal mě vážný muž s plnovousem a posadil mě do vysoké stoličky. Už tehdy, věrný zlatým zásadám svého řemesla, ke kterým patří, že
nutno svého zákazníka při činnos� tak ob�žné jako stříhání bavit, mě co
by malé robě vyzpovídal a zpravil mě o některých zvláštnostech Ivančic.
Tenkrát jsem tomu moc nerozuměl. Ale to už je pěkná řádka let.
Naštěs� se v našem městě nemění dvě věci. Ivančická kostelní věž,
posvátná to relikvie všech pravověrných Vančáků, a náš mistr lazebnický.
To byla vždy moje jistota. Povyrostl jsem, vlasy mně zřídly a pomaličku
začínají šedivět. Ale můj pan mistr řemesla holičského se skoro nezměnil.
Stojí stále pevně na svém místě, vyzbrojen nůžkami a holicím strojkem,
připraven dát našim vlasům tu správnou frizúru. A já? Jak jsem začal
léta nabírat a vlasy ztrácet, začal jsem chápat, jaké je vlastně holičství
kouzelné místo. Seveřané tvrdí, že nejdemokra�čtějším místem na světě
je sauna. Pokud tomu tak je, pak skutečnou tribunou života byla vždy
oficína. A to, pěkně prosím, skutečná informační kancelář. Zde je možno v
mužném kolek�vu okomentovat s jasnou hlavou nešvary našich poli�ků,
probrat světovou ekonomiku či věnovat se tak přízemním záležitostem
jako pěstování plodin na našich zahradách. Provozovna holičství je místem, kde se rozdíly mezi lidmi pomalu ztrácejí. Ostatně nepřišel jsem na
nic nového pod sluncem. Už naši praotcové se pozvolna ztráceli z kruhu
rodinného, aby se dali oholit a probrali událos� uplynulého týdne, aniž
by byli podezříváni z mrzkého démonu alkoholismu.
Žhavá španělská Sevilla měla svého lazebníka Figara, Ivančice mají
svého mistra Helara. Pravda. V našem městě je spousta moderních
kadeřnictví, kde vám šikovná děvčata dokáží vykouzlit na hlavě fantas�cké účesy. Ale to není ono. Muži se, k naší škodě, v tomto řemesle
pomaličku vytrácejí. Až nám mistr jednou defini�vně uteče na svou
milovanou zahradu, skončí �m další krásné období, na které budeme
jednou nostalgicky vzpomínat.
Petr Sláma

Komisař pro MK v Ivančicích

Předběžný začátek nájmu 8/2013, konec nájmu 8/2014 (v případě
bezproblémového provozu je možné prodloužení na dobu neurčitou).

/Ivančice/ V Moravském Krumlově skončil na dopravním úřadě zkušební komisař. Vzhledem k této skutečnosti požádal zdejší městský úřad
o spolupráci sousední Ivančice. Ivančickým zastupitelům byla na jejich
veřejném zasedání předložena smlouva, na jejímž základě bude do 31.
12. 2013 Městský úřad Ivančice provádět ve správním obvodu města
Moravský Krumlov zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění zkušebním
komisařem. Zastupitelstvo města Ivančice tuto smlouvu schválilo. /PeSl/

Podmínkou je platný živnost. list na hostinskou činnost, bezúhonnost
zájemce a uhrazené veškeré závazky vůči pronajímateli. Budoucí
nájemce musí vykonávat předmět nájmu sám jako subjekt, nikoliv
prostřednictvím právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání.
Požadavky pronajímatele: Nekuřácká restaurace se zaměřením pro
rodiče s dětmi, mládež a sportovce, pořádání sportovních a kulturních
akcí zaměřených především na děti a mládež, zabezpečení dohledu
nad pronajatou částí areálu (s důrazem na zabránění poškozování
předmětu nájmu a bezpečnost dětí), údržba pronajaté části areálu
a úhrada energií a služeb z pronajaté části. Pronajímatel požaduje
složení kauce ve výši minimálně tříměsíčního nájmu pro případ
nedodržení povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

Boží Hora bude dostavěna

/Ivančice/ Co bude se zbývajícími nezastavěnými pozemky v ivančické lokalitě Boží Hora? Na tuto otázku odpověděl všem zastupitelům
a přítomným občanům na veřejném zasedání ivančického zastupitelstva
starosta města MUDr. Vojtěch Adam. Seznámil zde všechny přítomné
se studií dostavby lokality Boží hora II., kterou vypracoval ateliér Ing.
arch. Gustava Křivinky. Kromě obchodní pasáže, která by se měla začít stavět už v letošní polovině srpna, by zde měly přibýt i tři bytové
domy a penzion pro seniory. Bytové domy by měly být vybudovány
a dány do užívání ve třech rozdílných vlastnických režimech. Jeden
bude družstevní, druhý nájemní a třetí v přímém vlastnictví. Penzion
/PeSl/
pro seniory bude stavět a provozovat soukromý investor.

Zájemce předloží jednoduchý podnikatelský záměr o představě
a způsobu provozování předmětu nájmu (bude součástí nájemní
smlouvy) a nabídku výše měsíčního nájmu.
Kriteriem je nabídnutá cena nájmu a podnikatelský záměr.
Nabídky je možno podávat písemně nebo emailem do termínu
30. 6. 2013: Orel jednota Rakšice, Okružní 394, 672 01 M. Krumlov.
Další informace je možno získat na emailu: kocanda.v@osp-mk.cz

Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76
KONKURS
Starosta obce 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
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUTICE, OKRES ZNOJMO

Opraví silnici v Havírně
/Oslavany/ Opravy a údržby místních komunikací jsou jednou
z povinností všech radnic. Určit priority nebývá jednoduché, protože
zvlášť po letošní zimě jsou některé silnice v havarijním stavu. Rada
města Oslavan se rozhodla na svém zasedání tentokrát vydat výzvu
pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zhotovení místní
komunikace Havírna“. Zároveň radní vyzvali některé firmy k podání
nabídky na tuto akci. Osloveny byly Inženýrské stavby Znojmo, spol.
s r. o., COLAS CZ, a. s., a firma STRABAG a. s., o. z., Brno. Výběrové
/PeSl/
řízení bude probíhat v režimu zakázky malého rozsahu.

Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností
ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění; 2) znalost
školské problematiky a předpisů; 3) organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte: 1) úředně ověřené kopie 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 pedagogické praxe včetně pracovního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.); 3)
strukturovaný profesní životopis; 4) písemnou koncepci rozvoje školy
v rozsahu max. 5 normostran; 5) výpis z evidence Rejstříku trestů
(ne starší 3 měsíců); 6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měs.).

Výtluky konečně zmizí

/Ivančice/ Stav tvz. „jižního obchvatu“ v Ivančicích (komunikace souběžná s železniční tratí) již dlouhá léta přidělává vrásky na
čele nejednomu řidiči. Dobrou zprávou pro všechny je, že neustálé
objíždění výtluků a likvidace tlumičů motorových vozidel na této
konkrétní komunikaci už skončí. Rada města na základě výběrového
řízení rozhodla pověřit firmu COLAS CZ, a. s., její opravou, a to za
cenu 1.210.000 korun. Finanční částka bude uhrazena z rozpočtu
/PeSl/
technického a investičního odboru.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 8. 2013. Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 6. 2013
na adresu: Obec Bohutice, Bohutice 8, 671 76

DŘEVO

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE ROKU:

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

AZ TOWER BRNO - 17. patro
- veškeré druhy žaluzií

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

WHC therm., s.r.o.

MASÁŽE

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

Eva Pánková

KLASICKÉ, LYMFATICKÉ, PRAXE NA REHABILITACI

WELLNESS CENTRUM

HOTEL RYŠAVÝ *** Vémyslice 73

OBJEDNÁVKY: 777 075 058
PROVOZNÍ DOBA: úterý, čtvrtek: 10.00 - 15.00
středa, pátek: 11.00 - 21.00, sobota 13.00 - 17.00

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»
»
»
»
»

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

mobil: 605 153 504

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

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

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

e-mail: janprustomersky@seznam.cz

například

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

Nabízíme:

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

KOMÍNOVÝ SYSTÉM

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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NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ

Ve zdravotním středisku v Miroslavi - pojišťovací kancelář Zdeňka Kolmanová
obsah do 1000 ccm

952,- Kč

1000 - 1350 ccm

1188,- Kč

1350 - 1850 ccm

1608,- Kč

1850 - 2500 ccm

1664,- Kč

obsah nad 2500 ccm

2450,- Kč

BONUSY PŘEVÁDÍME. PRACUJEME PRO VŠECHNY POJIŠŤOVNY. PRACUJEME DENNĚ: PO - PÁ 8.30 - 16.00, STŘEDA 8.30 - 17.00.

Zdeňka Kolmanová, osobní finanční poradce, tel.: 602 439 920 nebo 515 334 148.

„
„STATEČNÍ v novém muzikálu věří na zázraky §
Znáte ten pocit, že vás nikdo
nechápe, nikdo vás nemá rád? Jak
se s tím vyrovná mladý šikanovaný student, se můžete dozvědět v
novém muzikálu Stateční v Dolních Kounicích na Veselé hoře 9.
6. 2013 ve 14.00 hodin.
Představení se koná v přírodě a
bylo připraveno studenty ivančického gymnázia Jana Blahoslava,
žáky ZŠ v Ivančicích a Dolních
Kounicích a studenty VŠ v Brně.
A proč se muzikál jmenuje právě Stateční? Je to proto, že statečnost člověk potřebuje i v běžném
životě. Proto, že statečnost není
jen pojmem z dějepisu. A tak si
nesmělý neoblíbený chlapec bere

v muzikálu příklad ze života Williama Wallace, Johanky z Arcu,
Jana Husa, žen Jindřicha VIII. i
smyšleného Zorra. A tito mu dávají
vytrvalost věřit na zázraky i sílu ke
změně v jeho vlastním životě.
Ač vážné téma, přimějí scény
návštěvníka častěji ke smíchu
než k pláči. Je to tím, že se zde
projevují osobnosti jednotlivých
mladých herců, kteří do něj dávají
opravdu sami sebe. Tak například
představitel Jindřicha VIII. Jan
Podolský nebere tohoto významného krále příliš vážně. Daleko
více se mu líbí jeho manželka,
kterou by nejraději vůbec popravit nenechal. Právě tak vtipné

poznámky „vesničanek“ Kristýny
Macíkové a Terezy Urbánkové ve
scéně o Husovi vás určitě pobaví.
Komu jde o hudební zážitek,
ten jistě ocení zpěv Kateřiny
Kailové, Marie Horké, Diany
Ryskové, Sáry Vilmanové, Barbary Schweizerové nebo Anny
Horké a především také profesionální doprovod na klasickou
španělskou kytaru pana Radka
Podveského. Muzikál je také
doplněn tanečními vystoupeními
v provedení Jana Beránka, Martina Smetany, Martina Vondráčka, Martina Dvořáčka a dalších
tančníků a tanečnic z TK Orion z
Oslavan ve skotském tanci, valčí-

ku i ohnivém mexickém tanci.
Obdivuhodným prvkem v
muzikálu, připravovaném hlavně
staršími studenty, je jejich neobyčejně dojemná spolupráce s
menšími dětmi ve věku kolem 11
let - Martinkou Motyčkovou, Terezkou Konečnou, Sarou Schweizerovou, Barunkou Homolkovou
a Tomášem Hrbáčkem. Ukazuje
se, že ač jsou tito učinkující mnohem mladší než ostatní, všichni
se o ně starají a jsou do kolektivu
přijati nez výhrad.
A tak nezbývá než návštěvníkům popřát pohodové prožití
nedělního odpoledne a hlavně
slunečné počasí.

Hvězdou mezinárodní Porty je ŠVÉDOVA TROJKA
Rodinná hudební formace Švédova trojka z Moravského Krumlova sklidila nebývalý úspěch na
podiu mezinárodního festivalu
folkové, country a trampské písně,
který se konal v Ústí nad Labem ve
dnech 23. až 26. května.
V interpretační soutěži získali
stříbrnou příčku, za písničku
Touha v autorské soutěži zlato
a nejlepší hodnocení dostali také
od posluchačů v divácké soutěži.
S gratulací jsme oslovili Boříka
Švédu, aby se s námi podělil o zážitky z festivalu.
S jakými ambicemi jste odjížděli na Portu? V loňském roce
jsme získali druhou cenu právě
v autorské soutěži, tak nás hlavně
zajímalo, jestli budeme schopni
na to nějak navázat. Samozřejmě,
že když jede člověk na soutěž,
chce vyhrát. Ale je to vždycky o
několika věcech najednou, je to
taky o štěstí a musí klapnout hodně věcí dohromady, aby to vyšlo.
Jaká byla konkurence? Byly
tam vítězové loňské Porty a vybraní vítězové folkových soutěží

z Polska a Slovenska. Úspěch je
pro nás obrovským uznáním.
Jak soutěž probíhala? Předně
letos vůbec nevyšlo počasí, takže
soutěže z náměstí přestěhovali do
velkého kulturního domu. Sešlo
se dvacet kapel a hudebníků, kteří
bojovali o přízeň publika a hlavně
porotců. Ti byli v publiku dobře
schovaní a do poslední chvíle
jsme vlastně nevěděli, kdo je porotcem a kdo fandícím divákem.
Ze dvou semifinále postoupila
desítka do finále a těsně před půlnocí bylo vyhlášení vítězů. Což
bylo pro nás velmi radostné.
S jakou písničkou jste tedy sklidili tak výrazný úspěch? Písnička
se jmenuje Touha a vznikla velmi
jednoduše, protože naše mladá je
známá japonoložka a ostrovní rokerka (nikoliv britská, ale japonská) a jí se líbí Japonsko tak, že by
se tam chtěla minimálně podívat,
pokud ne odstěhovat, tak jsme jí
tuhle písničku ušili na míru. Tím,
že je ta písnička hodně uvěřitelná
a Janou byla i hodně dobře podána, jsme pravděpodobně získali

Občanská bezpečnostní
komise informuje
V pondělí 8. dubna byla slavnostně zahájena činnost kanceláře
Jaderné regiony Česká republika společně s otevřením kanceláře sdružení právnických osob Energetické Třebíčsko. Za účasti Miloše Vystrčila, senátora PS ČR, poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka,
starostů z okolních obcí, zástupců SÚRAO, ČEZ - Jaderné elektrárny
Dukovany a dalších představitelů regionu byla představena činnost
a aktivity kanceláře Jaderné regiony
Česká republika a sdružení Energetické Třebíčsko.
Impulsem pro zřízení aktivity byly události po Fukušimě, a také
bouřlivá projednávání o budoucnosti jádra na půdě Evropské unie.
Česká veřejnost byla zastupována různými protijadernými aktivisty
na místo legitimních zástupců veřejnosti.
Občanská bezpečnostní komise, Ekoregion 5, Energoregion 2020,
obce z regionu Bystřicko, Energetické Třebíčsko a Jaderná elektrárna
Dukovany se dohodly na společném zastupování. Zástupcem byl zvolen
Vítězslav Jonáš, bývalý starosta Dukovan a senátor za Třebíčsko, který
bude s mandátem občanů jaderného regionu Dukovany a Bystřicko vystupovat v České republice i na půdě Evropské unie při jednání, která se
týkají občanů a regionů v jaderných lokalitách České republiky. Zastupování a podpora je v současné době řešena také s regionem Temelínska.
Zázemí, kancelář v Třebíči na Hrotovické ulici, poskytlo pro tuto činnost sdružení Energetické Třebíčsko, jehož snahou je rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. „Nejbližšími úkoly
bude zajistit socio-ekonomickou studii dopadu případného odstavení jaderné elektrárny na region a definitivní zakotvení výstavby pátého bloku
ve Státní energetické koncepci České republiky a prosazení harmonogramu přípravy výstavby bloku,“ uzavírá Vítězslav Jonáš.
Chtěl bych ještě dodat, co předcházelo. Za praktické pomoci OBK
Dukovany byla založena Bezpečnostní komise regionu Bystřicko,
uprostřed kterého probíhá těžba uranové rudy u obce Dolní Rožínka. Na Podzimním semináři roku 2012 pak OBK navrhla vytvoření
přípravného výboru pro vznik sdružení Jaderné regiony ČR.
26. 5. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

rozhodující plusové body.
Co pro vás znamená úspěch,
který jste získali na Portě? Obecně
to neznamená nic jiného než to, že
to má nějaký smysl, že se to nelíbí
jenom nám třem, ale že se to může
líbit i více lidem, což se potom promítlo i do té divácké Porty, kterou
jsme získali. Myslím, že je taky důležitý to, že jsme na pódiu naprosto
v pohodě a že si to užíváme. A další
věc, která nám hrozně pomáhá, je
to, že jako jediní máme optimistické texty, všichni ostatní hrají v moll
a to prostě není náš šálek kávy. :-)
Co jste vítězstvím získali a co
vás čeká v nejbližší době? Získali
jsme tři litry myslivecké :-), ale je to
v podstatě o tom, že jsme si to Ústí

fenomenálně užili, byl to prostě náš
víkend. Teď nás čeká opět Porta v
Řevnici, kam se moc těšíme. Dostali jsme možnost nahrávat hodinový
pořad v pražském Country rádiu,
pak jedeme do Rádia Proglas, kde
bude dokonce živé vysílání.
Přijali jsme pozvání do Lesonic,
kde v rámci oslav 100. výročí založení školy zahrajeme 15. června.
Máme také v plánu v Krumlově
udělat koncert naší kapely, kde
bychom si pozvali nějakého hosta.
Bude to vedle různých festivalů a
klubových vystoupení vlastně náš
první koncert v Krumlově. Termín
je stanoven na 19. září.
Díky moc za rozhovor a gratuluji
celé kapele k úspěchu.
/mape/

V pátek 24. května se v ivančickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie uskutečnila již podruhé
celorepubliková akce Noc kostelů.
Chrám byl otevřený pro návštěvníky z řad široké veřejnosti, aby
všichni mohli nejen obdivovat
krásnou architekturu a umění, ale
také zažít radost ze setkání se živou farností a jejími přáteli.
Po mši svaté na zahájení následoval pestrý program, kam patřila
hudba (milé zpívání a hraní dětí
pod vedením Hany Křivánkové,
instrumentální hudba a zpěv ivančické scholy vedené Tomášem
Pavlíkem a nakonec varhanní
koncert, kdy na královský nástroj
hrála Zdislava Makariusová), divadlo (novodobá bajka v podání
jednoty bratrské), ale také poutavá přednáška Mgr. Petra Eckla.
Dvě komentované prohlídky

sakrální stavby s kryptou zaujaly
početnou skupinu lidí, stejně tak
jako mimořádná možnost podívat
se na věž kostela v podvečer. S velmi pěknou odezvou se setkaly
poznávací a výtvarné hry pro děti
a také malá „kavárna a čajovna“,
ve které se hosté občerstvovali.
Po společné adoraci návštěvníci na závěr obdrželi požehnání
na cestu s poděkováním za účast
a příjemné společenství. Letošní
Noc kostelů navštívilo přibližně
250 lidí. Díky si zaslouží také ivančický farář o. Pavel Römer, všichni
účinkující a četní pomocníci. Těšíme se na další setkání - a nemusí
to být až při příští Noci kostelů!
Další zajímavé informace ze
života farnosti naleznete také
na www.farnostivancice.cz.
Za ivančickou farnost
ing. Milena Jelínková

Noc kostelů v Ivančicích,
aneb na věži bylo rušno

Úpravnu vody převedou
na svazek bezúplatně
/Ivančice/ V rámci realizace
projektu, jehož autorem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, s názvem „SV - IVANČICE
- ROSICE - zajištění kvality pitné
vody“ by měla být provedena
kompletní rekonstrukce úpravny
vody v Ivančicích.
Na tuto opravu si zažádal Svazek o dotaci z operačního programu životního prostředí. Má to
ovšem jeden háček. Aby dotace
mohla být Svazku poskytnuta,
musí být úpravna vod převedena

do jeho vlastnictví. Z tohoto důvodu byla předložena ivančickým
zastupitelům bezúplatná darovací
smlouva. Ti již na svém zasedání
tento záměr schválili.
Ve vlastnictví Svazku budou
nemovitosti po dobu udržitelnosti
výše uvedeného projektu. Tedy
minimálně 10 let. Poté, včetně
zhodnocení, budou nemovitosti
převedeny bezúplatně zpět na
město. Zastupitelstvo města tuto
darovací smlouvu na svém veřejném zasedání schválilo.
/PeSl/

Advokátní poradna

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Někdy v prosinci 2011 jsem
půjčila svému známému 17.000 Kč, protože potřeboval peníze na
nájem. Při půjčení peněz mi řekl, že mi je příští měsíc vrátí. Poté se
začal postupně vymlouvat, že mi je dá další měsíc a potom další měsíc
a stále mi peníze nevracel. Nakonec mi koncem roku 2012 na moji
výzvu podepsal dlužní úpis, který přede mnou vypsal rukou a u toho
mi zaplatil 4.000 Kč. Dodnes mi však stále zbytek neuhradil a pořád
se vymlouvá. Chtěla bych se zeptat, jak mám dále postupovat, abych
o půjčenou částku nepřišla. Děkuji za Vaši odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že jste se svým známým uzavřela smlouvu o půjčce ústní formou. Takto uzavřená smlouva je platná. Takže
v tomto směru by nebyl problém. Hlavním problémem u ústních smluv
o půjčce je následné prokazování, že jste skutečně peníze známému
půjčila a že byla dohodnuta nějaká splatnost půjčky. Velmi důležitým
dokumentem pro Vás tedy bude dlužní úpis, jehož obsah však neznám,
a nemohu tak říci, zda má např. náležitosti uznání dluhu a je v něm
uvedena nějaká částka či splatnost.
Pokud není půjčená částka navrácena dlužníkem v době vámi dohodnuté splatnosti dluhu, pak je třeba dlužníka o úhradu dluhu upomenout,
což jste již opakovaně činila a dala jste dlužníkovi dostatečnou dobu,
aby měl možnost dluh splatit. Pokud dluh není nadále uhrazen, pokračuje se podáním soudní žaloby k soudu, aby Vám dlužník dluh zaplatil.
Jakmile máte pravomocné rozhodnutí soudu, že Vám má dlužník dluh
zaplatit, můžete požádat o nařízení exekuce. U soudu musíte prokázat,
jaká byla výše půjčky, kdy byla půjčka poskytnuta, a kdy byla její splatnost. Jak uvádím shora, u ústních smluv o půjčce to může být problematičtější než u písemných smluv, kde je toto zapsáno ve smlouvě.
Ve Vašem případě by Vám měl pomoci dlužní úpis, který Vám dlužník podepsal, a soudní vymáhání by tak mělo být jednodušší. Doporučuji dlužní úpis probrat s advokátem a pak začít vymáhat dluh.

Rekonstrukce kanalizací
/Moravský Krumlov/ V těchto dnech se dokončují práce na kanalizaci v Moravském Krumlově, která probíhala od poloviny roku 2011.
Byly to dlouhé dva roky, ve kterých jsme byli postupně v různých
částech města omezováni. V některých lokalitách bohužel neúměrně
dlouho. Snažili jsme se však vždy, aby nový stav byl lepší než před
výstavbou, což se ve většině lokalit podařilo. Výjimkou je ulice Rakšická, kde se v oblasti žulových kostek nepodařilo s Jihomoravským
krajem a Správou a údržbou silnic jihomoravského kraje dohodnout
lepší opravu této krajské silnice na rozdíl od spodního úseku, který je
v živici. O to intenzivnější jednání s krajem nás čekají v následujících
letech o kompletní opravě této ulice a zbytku průtahu městem, zejména
na ulici Nádražní. Pro majitele nemovitostí na ulicích K. H. Máchy,
Tiskárenská, Znojemská, Rakšická a Durdická je důležité datum 1. 6.
2013, od něhož je možno napojovat splaškovou kanalizaci (nikoliv
dešťovou) na nově vybudované kanalizační stoky.
Od začátku května se nás začala dotýkat rekonstrukce silnice Polánka
- Ivančice. Uzavírky budou probíhat v několika etapách. Nyní je pro
osobní dopravu vedena objízdná trasa přes Řeznovice, pro nákladní pak
přes Dolní Kounice a Jezeřany - Maršovice. V průběhu léta se rozběhnou práce na nově budované kanalizaci v Polánce a Rokytné. Vzhledem
k související opravě průtahu v Polánce bude prioritně řešena tato část. Výběrové řízení na zhotovitele se oproti plánovanému průběhu protáhlo, a
proto bude bližší harmonogram obyvatelům a osadním výborům předán,
jakmile bude k dispozici. Bude to opět náročné období, a proto prosím
o shovívavost a spolupráci. Zdeněk Juránek, místostarosta města MK

Největší zážitek byl
pohled z London Eye

Každé dva roky organizuje střední škola dopravy, obchodu a služeb
poznávací zájezd do Anglie. Letos se uskutečnil další. „V přístavu
Calais ve Francii jsme se nalodili a na vlnách kanálu La Manche jsme
dopluli do anglického Doveru. Rovnou jsme vyrazili do jihoanglického
města Brighton. Tady jsme otestovali teplotu moře, navštívili jsme podmořský svět Sea Life Centre, kde jsme si prohlédli žraloky, a odtud jsme
se přesunuli do Královského paláce přezdívaného Bílý slon a prohlédli
jsme si interiér zařízený podle čínského vzoru,“ popisuje učitelka Bronislava Štokingerová, která poznávací zájezd organizovala.
Dalším městem byl Portsmouth a nesměl chybět samozřejmě Londýn. Výprava z Moravského Krumlova si prohlédla Westminster Abbey, slavný Big Ben, v muzeu Madame Tussaud se vyfotili se známými
(voskovými) osobnostmi. „Největší zážitek mám z London Eye, ten
krásný výhled na Londýn byl opravdu zážitek,“ vypráví Lenka Karásková z oboru Podnikání a pokračuje: „Všude tam bylo čisto a lidé byli
velmi příjemní. Když jsme jeli metrem, všichni stáli spořádaně vpravo,
aby ti, kteří spěchají, mohli proběhnout vlevo.“
Studenti byli ubytovaní v anglických rodinách. „Hezky se o nás starali. Zpočátku jsme si hledali slovíčka v tabletu, ale potom už to bylo lepší. Jsem ráda,
že jsme mohli poznat Anglii takto zblízka,“ uzavírá studentka Lenka. (fru)

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
• 4. 6. v 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Zacvičíme si jednoduché cviky, jež
zvládne každý, promasírujeme důležité akupunkturní body a naučíme
se jednoduché základy jak si pomoci od bolesti hlavy, beder, kloubů ...
bez prášků. „Dostaneme naše vnitřní orgány do formy.“ Vstup 100 Kč.
• 8. 6. v 9.30 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ
Přijďte se uvolnit a naladit se na svůj vnitřní rytmus. Spojit se s cyklem
měsíce a pocítit ženské plynutí. Vstup 80 Kč. Určeno pouze ženám.
• 11. 6. v 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
• 13. 6. v 17.30 hod. - POVÍDÁNÍ O FENG SHUI
Jak si vytvořit zdravé a harmonické bydlení dle základů východních
nauk. Získáte ucelený přehled o celkovém vlivu prostoru na zdraví
člověka a metodách harmonizace. Vstup 200 Kč.
• 17.6. v 17.30 hod. - ZELENÉ POTRAVINY
a jejich vliv na naše zdraví. S čím vším vám mohou pomoci,
jak detoxikují játra a čistí střeva? Přednáška s ochutnávkou.
• 18. 6. v 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com

FITNESS MENU HOTELU RYŠAVÝ

od 31. května do 9. června 2013
PŘEDKRM: 50 g Grilované krevety na salátu z polníčku - 69 Kč
HLAVNÍ CHOD: 150 g Pečená roláda z králičího hřbetu na BIO oleji
z ostropestřce mariánského se špenátem a grilovanou polentou - 139 Kč
DEZERT: 1 ks Tvarohový dýňovo-malinový dort - 29 Kč
DÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
od 14. do 23. června 2013 - Jahodové menu
od 28. června do 1. září 2013 - Víkendové grilovaní
20. července 2013 - XXIV. Miroslavské meruňkobraní
Od 9 hodin u KD nabídne delikátní pokrmy z meruněk a řízenou
degustaci vín. V průběhu dne bude šéfkuchař František Sigmund
vařit přímo před diváky.
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

Středisko volného času Ivančice hledá

NOVÉ EXTERNÍ PRACOVNÍKY
pro vedení zájmových kroužků SVČ Ivančice pro školní rok 2013/2014.
Máte zajímavé dovednosti, znalosti, zkušenosti, které byste chtěli
předat dětem, mládeži nebo dospělým v jejich volném čase?
Umíte něco výjimečného, co byste chtěli tyto cílové skupiny naučit?
Strukturovaný životopis, motivační dopis a přesný popis činnosti
zasílejte na chmelickova@svcivancice.cz nejpozději do 31. 5. 2013.

V Dobřínsku připravují
tradiční dechový festival
V sobotu 29. června se v Dobřínsku u Moravského Krumlova uskuteční od 15.00 hod.
již 8. ročník festivalu dechové
hudby Dobřínský dechfest. Slovem bude provázet moderátor
Českého rozhlasu Brno, zpěvák
a pedagog Janáčkovy akademie
múzických umění Karel Hegner
a opět nebude chybět ani ochutnávka vín, tentokráte z vinařství
Tichý - Rybníky.
Festival dechových hudeb zahájí Fialenka z Lanžhota, po nich

vystoupí Kameníkovi muzikanti
z Brna, vystřídá je Lácaranka z
Kobylí a celé odpoledne uzavřou
vítězové Zlaté Křídlovky 2012
Jižani z Českých Budějovic.
V 19 hodin začne večerní zábava pod taktovkou Lácaranky.
„Tento festival pořádáme u nás
v Dobřínsku už poosmé. Každoročně na něj jezdí milovníci
dechovek ze širokého okolí a dokonce i ze zahraničí. I letos očekáváme hojnou účast,“ přiblížil
za organizátory Pavel Jech.

Stará rádia v Kounicích
V sobotu 18. května 2013 uspořádala obec Horní Kounice v místním kulturním domě výstavu fotografií obce a výstavu starých rádií
k 90. výročí českého rozhlasu.
Přítomní zastoupeni všemi
generacemi si se zájmem prohlíželi sbírku starých rádií ing. Radka
Cvingráfa, na které obdivovali přijímače od 20. let minulého století
až po 60. léta, například krystalky
a přímozesilující přijímače, až po
jeden z prvních typů reproduktorů,
první československou televizi
nebo přijímače ve tvaru puku, které
byly vyráběny na památku Mistrovství světa v hokeji v Praze v
roce 1978. Výstava byla doplněna
dobovými reklamními materiály,
zajímavostí byl výstražný lístek z
II. světové války. Byly zastoupeny
nejrůznější firmy, které rádia vyráběly, například Philips, Telefunken,
Iron, Rel, Mikrofona, Empo, Tesla.
Dále návštěvníci shlédli stovky
fotografií obce Horní Kounice,
na kterých si mohli prohlédnout a
připomenout, jak vypadala obec i
jednotlivé domy před 100 lety, jak
se postupně měnil vzhled obce i

život v ní. Mezi nejstarší fotografie se řadil snímek místního Sboru
dobrovolných hasičů z roku 1893
a školních dětí s řídícím učitelem
Fr. Chalupským, fotografie před I.
světovou válkou a po ní. Zajímavý
byl snímek rekvizice zvonů za II.
světové války v roce 1942 a svěcení nových zvonů v roce 1970,
Pan Pavel Jelínek promítal zájemcům několik krátkých filmových záznamů z počátků činnosti
místních ochotníků.
Návštěvníci se mohli občerstvit
výborným gulášem pana Josefa
Vavříka a vínem od Petra Vorla.
Program výstavy doprovázela
krojovaná cimbálová hudba „Slovácko mladší“, která svými písničkami a tóny houslí, violy, basy a
hlavně cimbálu dávala přítomným
pohodu a radostnou náladu.
Všichni se rádi setkali nad
starými přijímači a fotografiemi
a připomněli si uplynulá léta. Díky
mladým zastupitelům obce, kteří
tuto hezkou akci uspořádali!

31.05.2013
Zpráva o zahájení projektu na Střední škole
dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Název projektu: Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0068
Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu výuky
technických a přírodovědných oborů a řemesel, jeho snahou je zvýšit
motivaci a zájem žáků o vzdělávání v těchto oborech. Cílem je také
modernizace technického vybavení a aplikace moderního didaktického softwaru do vybraných předmětů, jako jsou technická měření,
matematika, technické kreslení. Dále je projekt zaměřen na integraci
odborného jazyka do výuky odborných předmětů a přípravu materiálů
pro využití e-learningu ve výuce. Žáci budou motivováni ke studiu
technických oborů a řemesel také prostřednictvím přednášek a besed
v rámci aktivity Odborníci do škol.

Ivančice uspořádají
mistrovství ČR v házené
Obyvatelé Ivančic se mohou ve dnech 7.- 9. června těšit na skvělou
sportovní událost. V tomto termínu bude místní házenkářský klub pořádat
Mistrovství ČR mladších žaček v házené, na které se sjedou nejlepší družstva ze všech koutů republiky, jež prošla vítězně nejen svými krajskými
soutěžemi, ale i náročnou kvalifikací. Toto pořadatelství klub vybojoval v
těžkém výběrovém řízení, kde na druhém místě skončilo DHC Plzeň.
Dívky z Ivančic mají na co navazovat, minulý rok obsadily skvělé
třetí místo v ČR a v tomto ročníku v domácím prostředí se jistě chtějí
vytáhnout. I proto vedení klubu přivítalo pořadatelství této akce s velkou
radostí, ale i s vážností, poněvadž na ně čeká spousta práce s organizací
a přípravou největší sportovní události roku 2013 v našem městě.
Po neuvěřitelně dlouhých 32 letech opět naše město přivítá vrcholnou
sportovní akci v kolektivních sportech. Tehdy se uskutečnilo 11. Národní finále v malé kopané (9. - 11. 10. 1981) za účasti vítězů krajských
kvalifikací. Domácí tým HCR Ivančice tehdy obsadil skvělé 5. místo.
Přidělení dívčího házenkářského šampionátu klubu HK IVANČICE
je výsledkem skvělé práce klubu v mládežnických kategoriích a také
z toho plynoucích výsledků.
Tímto již dopředu zveme všechny diváky i fanoušky házené a sportu
do ochozů městské sportovní haly na připravovanou vrcholnou sportovní akci. Hráčkám přejeme pevnou vůli v přípravě a skvělou formu
na šampionátu. Držíme palec v boji o republikové vavříny.

XI. MS v rybolovu přívlačí - Ivančice
Podivné slovo „přívlač“ v
nadpisu je pro většinu čtenářů neznámé a vyžaduje vysvětlení. Rybolov přívlačí spočívá v aktivním
vedení umělé nástrahy vodním
prostředím. Nástraha imituje pohyb ryby. Tato technika je určená
výhradně pro lov dravých ryb.
V stínu Slavností chřestu se
uskutečnila další významná
akce, která Ivančice zviditelnila
ve světovém měřítku - XI. Mistrovství světa v rybolovu přívlačí. Již v dostatečném předstihu
byly na březích Jihlavy v úseku
Řeznovice - most do Biskoupek
odstraněny spodní větve stromů,
keře a suché stromy. Řeka byla
přístupnější a pro ty, kteří často
chodí kolem řeky, to byl nezvyklý
pohled. Světový šampionát zaštítil Moravský a Český rybářský
svaz, ale hlavní organizátoři
byly Místní rybářské organizace
v Ivančicích, Nové Vsi a Tábor
s podporou města Ivančice.
Už ve čtvrtek se na ivančickém
náměstí uskutečnil zahajovací
ceremoniál. Všechna mužstva

nastoupila v plné parádě. Zástupci
pořadatelů, města Ivančice, zástupci mezinárodní organizace i Miss
Earth 2012 Tereza Fajkusová přivítali účastníky krátkými proslovy.
V pátek 17. května už proběhl
trénink na závodních úsecích, a
tak si účastníci mohli vyzkoušet,
co je čeká. Někteří přistupovali k
závodu velice pečlivě – mapovali
dno, a dokonce si pomocí asistentů zakreslovali každou prohlubeň
dna. Aby byla jistota, že bude
dostatek ryb, bylo ze sádek připraveno 1000 kg pstruhů, kteří
nebyli již týden krmeni. Uvedené
množství bylo pečlivě rozpočítáno
a před závodníky vhozeno rovnoměrně po jednotlivých lovných
míst. Pstruzi se drží na místě,
takže nebylo nebezpečí, že někam
uplavali. Nevím, jak posuzovat
informaci, že foukal i správný vítr,
který má velký vliv na braní ryb.
V sobotu dorazilo k řece všech
16 přihlášených družstev, každé
se 4 závodníky. V 9.30 hod začaly
vlastní závody vhozením prvních
nástrah. Hodnotilo se pouze sedm

lovných druhů, každý ulovený kus
jedním bodem při systému „chyť
a pusť“. Nejčastěji byli uloveni
pstruzi obecní, občas siveni.
Zatímco většina závodníků se
zachovala podle pravidel, museli
rozhodčí přistoupit k potrestání
italských závodníků. Ti se snažili
ovládnout jednotlivé sektory, ale
í kvůli pokusům o podvádění a
jejich potrestání klesli z 1. místa
po prvním dnu na konečné páté
místo. Samozřejmě se to neobešlo
bez protestů, ale bez úspěchu.
Titul mistra světa obhájil
Alexandr Vorobjev z Ruska před
Peterem Horňákem ze Slovenska
a Portugalcem Fernandem Fernandesem. Bramborovou medaili
získal Michal Čepelák z České
republiky. V mužstvech zvítězila
Slovenská republika před týmem
České republiky a Ruska.
I nejvyšší představitelé světové
federace na MS byli mile překvapeni dobře připraveným okolím
řeky, organizací i četnosti úlovků.
K průběhu závodů přispělo i pěkné počasí.
Jiří Široký

/Ivančice/ Devět tisíc lidí, čtyři
a půl tuny snězeného chřestu,
osm restaurací, padesátka různých jídel po celém městě. To je
bilance letošních Slavností chřestu v Ivančicích. Zatímco v sobotu
kralovala programu hudba, v neděli přicestovala parním vlakem
císařovna Sissi. Na nádraží ji
přivítala asi tisícovka diváků.
Slavnostní průvod speciální
výpravy z vídeňského dvora zamířil z nádraží rovnou na náměstí
k radnici. Císařovna Sissi nejprve
ochutnávala chřestové speciality,
fotila se se svými příznivci, vedla
rozhovory s kuchaři a odpoledne
vyšlápla na rozhlednu Alfonse
Muchy nad parkem Réna. Hlavní pódium bylo pod taktovkou
Petra Stupky. Ten vařil společně

s kuchařskou hvězdou Hankou
Michopulu její farmářské recepty,
pak si vzal na pomoc herce a gurmána Lukáše Hejlíka a zaměřili
se na holandskou omáčku. Jejich
představení sledovaly stovky lidí.
V minulosti slavnosti bojovaly
s množstvím chřestu na prodej.
„Návštěvníci ho vykoupili někdy
už během soboty nebo nedělního
dopoledne. Letos poprvé vydržel
po celé dva dny. Zákazníci dostávali ke šparglu také chřestové
kuchařky s recepty od známých
gastronomických mistrů,“ popsal
ředitel Kulturního a informačního
centra Ivančice Aleš Tureček.
Zásadní novinkou je výzva
všem, kteří by chtěli pěstovat komerčně v Ivančicích chřest. Pořadatelé totiž slíbili 25 000 Kč tomu,

kdo alespoň na pětině hektaru zasadí vanecký špargl a do pěti let ho
začne prodávat na slavnostech.
„Tak velká zahrada by slibovala úrodu asi tunu za celou sezónu,
která trvá 50 dní. To dělá 200
kilogramů denně. Stále to není
dost na pokrytí potřeb slavností,
ale mohli bychom mít stánek s
místním vyhlášeným šparglem.
O obnovení tradice ivančických
chřestoven nám jde od začátku,“
řekl Michal Burian ze spolupořádajícího sdružení ECEAT.
Chřestovna společnosti Asparagus ve Veľkých Levárech je v
tuto chvíli jediná, která obrovské
potřeby slavností může naplnit.
Za pouhý víkend tu kuchaři a
návštěvníci spotřebují čtyři a půl
tuny chřestu.

„
Chtějí obnovit tradici „vaneckých chřestoven
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 03. 06. DO 16. 06. 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
• červen - Výstava VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ - MěÚ MK - 1. patro
• červen - Výstava ŽIVÁ FOTOGRAFIE DNEŠKA - práce Klubu MK fotografů. Galerie Knížecí dům. Výstava je prodloužena do konce června.
• 1.6. v 19.00 hod. - MHF CONCENTUS MORAVIAE - zahajovací koncert
- soubor ACCORDONE. Zámek, vstupné: 300 Kč / 200 Kč. POZOR - OHŇSTROJ I PRO VEŘEJNOST V ZÁMECKÉM PARKU OD 22.00 HODIN!
• 3.6. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ. Obor hudební, taneční a výtvarný. Zámek. Pořádá ZUŠ Moravský Krumlov.
• 8.6. od 8.00 hod. - TURNAJ V MÍČOVÉM SEDMIBOJI. Orlovna Rakšice.
• 8.6. od 20.00 hod. - COUNTRY VEČER S KAPELOU POSLEDNÍ DECH,
vstupné dobrovolné. Orlovna Rakšice.
• 10.6. od 17.00 hod - ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER ZUŠ. Zámek.
• 12.6. v 19.30 hod. - MHF CONCENTUS MORAVIAE - koncert s Magdalenou KOŽENOU a Venice Baroque Orchestra. Zámek. (vyprodáno).
• 14.6. v 17.00 hod. - ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ KLÁŠTERNÍ. Kinosál.
• 14.6. v 19.30 hod. - W. Shakespeare: MACBETH. KRÁL! Soubor Hlavy
v emigraci. Hra v úpravě Jiřího Lišky. Zámecká kaple. Vstupné dobrovolné.
• 15.6. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA s ARCUS ROCK. Předkapela
Monroe Rock. Orlovna Rakšice. Vstupné: 70 Kč.
Připravujeme: 2. - 3. 8. - DJEMBE MARATHON - letní festival nejen
africké hudby a tance. Více informací na www.djembe.alma.cz. Od 1. června
zahájen předprodej zvýhodněných vstupenek: MěKS a www.ticketportal.cz.

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
• od 4.6. do 26.7. - SVĚT KOLEM NÁS. Výstava fotografií Radky Dvořákové. Ve studovně knihovny. Otevřeno: út - pá od 10.30 do 16.30 hodin.
• 10.6. - ČTENÁŘSKÉ PASY ANEB CESTY ZA KNIHOU. Vyhodnocení
projektu - 51 deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd z místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou
knihovnou Moravský Krumlov. Více na: http://www.knihovnamk.cz.

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
• 2.6. v 9.00 hod. - BOŽÍ TĚLO. Slavnostní mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši půjde procesí kolem polních oltářů do kostela.
• 6.6. v 10.00 hod. - OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ZŠ na radnici.
• 7.6. v 19.00 hod. - FOCOBFEST v letním kině. Hrát budou skupiny z blízkého i vzdálenějšího okolí, např.: EARLY TIMES, Kristýna Klejdusová, ŠERO.
Pořádají: Dům DDM Miroslav, OS MAREK, MKIC a město MIROSLAV.
• 8.6. od 15.00 hod. - ROCKFEST v letním kině Miroslav. Na festivalu vystoupí:
SYSTÉM SELHAL, COMPLETELY SANE, MIX EYES, PÁR TEČEK.., NÁŘEZ, BONEBROKE, NO PROBLEM, POZDNÍ SBĚR a SHARK. Hlavním hostem legendární kapela BLUE EFECT !!! Pořádají: DDM Miroslav, MKIC, Motoklub Draci Brno, OS Marek a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 9.6. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KLÍČ - 9. ročník (přehlídka dechových hudeb) v letním kině. Začátek je ve 14.00 hodin, přehlídku moderuje Pavel
Jech. Představí se dechové hudby: POLANKA, HORANÉ a VENKOVANKA.
Slavnost bude zakončena vystoupením známé kapely MISTŘÍŇANKA. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v kulturním domě. Pořádají
ZUŠ, MKIC a Město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 12.-14. 6. - ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ MIROSLAV v kulturním
domě, pro ZŠ Miroslav. Představení pro veřejnost bude 13.6. v 17 hodin!
• 16.6. - BABSKÉ HODY - 6. ročník - hraje dechová hudba Zlaťulka.
• 16.6. v 16.00 hod - KONCERT KORAJUNGLE JAZZ (africká harfa
a kytara) v evangelickém kostele. Více na: www.korajunglejazz.cz

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3.6. v 18.00 hod. - POPLETENÉ POHÁDKY. Studentské autorské zpracování dvou známých pohádek v jedné. Bláznivý propletenec postav ze Sněhurky
a Tří prasátek. Představení plné hudby, zpěvu, tance a legrace. Účinkují studenti
GJB Ivančice. Kino Réna Ivančice, vstupné dobrovolné.
• 4.6. - 28.7. - MARIE DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Prodejní výstava obrazů malovaných horkým voskem. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 4.6. v 19.30 hod. - MARCO BEASLEY - PŮLNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ. Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae.
Úchvatný hlas geniálního pěvce dovede publikum do světa fantastických příběhů o lásce, smrti, křivdě i radosti. Zazní nejen tradiční hudba Sardinie, Apulie či
Neapole, ale i tvorba samotného interpreta. Kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. Vstupné 200, 100 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
• 7.6. v 17.00 hod. - INDIE. Vernisáž. Výtvarný projekt Indie, aneb poznáváme
jiné kultury - téma výroční výstavy výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy v Ivančicích. Výstava potrvá do 21. června. Památník A. Muchy. Vstupné: dobrovolné.
• 14.6. od 20.00 do 24.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. Hraje cimbálovka DONAVA. Vinárna R. Komarova. Rezervace u stolu ve vinárně - 50 Kč (= konzumné).
• 18.6. v 19.30 hod. - PAVEL SVOBODA - VARHANY. Koncert laureáta Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2013, koncert v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ivančice. Vstupné 200, 100 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 8.6. ve 14.00 hod. - NECKYÁDA. Start plavidel na konci ulice v Oslavě.
Taneční vystoupení mažoretek, skákací trampolína, skákací hrad, jízda na koni,
malování na obličej. Soutěž o nejvtipnější plavidlo, soutěž o sud piva - hodnotné výhry-digitální fotoaparát, mobilní telefon, trička…V 18.00 hodin vyhlášení
výsledků, v 18.30 hodin - Mega Zumba party na náměstí. Večerní hudební
produkce. Plavidla je možné registrovat v kanceláři KIS 546 423 283, 604 108
641 nebo na kis.oslavany@post.cz. Přihláška musí obsahovat název plavidla,
jméno a věk jednoho z posádky, počet členů posádky. Případná registrace na
místě je možná. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Oslavany a KIS Oslavany.
• 15.6. - BĚH NADĚJE. Humanitární akce na podporu výzkumu léku. Program
bude upřesněn na plakátech ve městě. Pořádá TJ Sokol Padochov
• 16.6. v 15.00 hod. - ZLATOVLÁSKA. Divadelní představení v podání dětí
Divadla „Na mýtině“ v Dělnickém domě. Pořádá Divadlo „Na mýtině“
Připravujeme: • 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.

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
• KLÁŠTER ROSA COELI otevřen sobota, neděle, st. svátky od 10 do 17
hod., vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. Prohlídky s průvodcem každou hodinu. Možnost focení svatby za poplatek 200 Kč.
• SYNAGOGA: Výstava prodejních obrazů E. Londinové - Houslová zahrada.
Návštěvníci mají možnost shlédnout i videoprezentaci města Dolní Kounice.
Otevírací doba synagogy: so, ne, st. svátky od 10 do 17 hodin.
• KONUS KLUB: v prostorách kabin Malého hřiště za klášterem. Děti se mohou těšit na stolní fotbal, X –Box, živou, repro hudbu, společenské a deskové
hry, čítárnu, čajovnu, PC, internet, WIFI zona, TV, tvořivá dílna, keramika, akce
v klubu i mimo klub, filmové večery, sportovní a víkendové akce. Otevřeno
pondělí - pátek od 15 do 19 hod. Info na http://konusklub.wix.com/konus
• 1.6. - 30.6. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ. Výstava se koná v prostorách synagogy. Otevřeno od 10 do 17 hod.
• 8.6. - 23.6. - VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Ivančice - pobočka Dolní Kounice. Synagoga - 1. patro.
• 8.6. od 19.00 hod. - KONCERT - MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ,
SYMFONICKÝ ORCHESTR ZUŠ MĚSTA BRNA. Program: Jules Massenet - Suita č. 1 - op 13; Johan S. Svendsen - Romance pro housle a orchestr - op
26; Antonín Dvořák - Symfonie č. 4 d moll - op.13. Dirigenti: Tomáš Krejčí,
Gabriela Tardonová. V klášteře Rosa coeli. Vstupné 100 Kč.
• 14.6. v 17.30 hod. - SVATÁ HORA ATHOS - zahájení výstavy fotografií
v chrámu sv. Barbory. Výstava bude otevřena od 15. 6. do 14. 7. 2013 každou
sobotu a neděli od 10 do 16 hod. Vstupné dobrovolné. Pořádá Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích při chrámu sv. Barbory.
• 16.6. - POUŤ SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Ranní mše v 7.45 hodin je
ve farním kostele Dolních Kounic. Slavnostní poutní mši v 10.00 hodin v poutní
kapli nad městem povede P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., pověřený pastorační službou v brněnských nemocnicích, člen Rady České biskupské konference pro duchovní službu ve zdravotnictví a člen Katolické asociace nemocničních kaplanů.
Při mši zpívá smíšený chrámový sbor. Na závěr s uctěním relikvie světce.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 4.6. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Pohádky, říkanky, písničky,
řádění a povídání v knihovně pro malé děti s rodiči. Pořádá městská knihovna.
• 4.6. v 18.00 hod. - SETKÁNÍ RADNÍCH S OBČANY. Druhé setkání současného vedení města s občany, debata na nejrůznější témata. Kino Panorama.
• 5.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ. Žáci a učitelé srdečně
zvou na závěrečný koncert do KD Cristal. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 8.-23.6. - OBRAZY A HUDBA NEJEN V DUCHU FRYDERYKA CHOPINA. V sále ZKC bude vystavena tvorba rosického rodáka Dominika Petra
spjatá s jeho láskou ke klasické hudbě. Současně s vernisáži 8. 6. v 16.00 hod.
proběhne minirecitál vynikajícího českého klavíristy Martina Kasíka.
• 9.6. od 14.30 hod. - TÁTA DNESKA FRČÍ. Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi v areálu koupaliště a kuželny. Vedle obvyklých stanovišť s úkoly, výtvarných dílen, divadélka pro děti, trampolíny a skákacího hradu nově ukázka
práce hasičů. Pořádá MC Kašpárkov.
• 12.6. v 16.30 hod. - POHÁDKY Z KLOBOUKU. Vystoupení členů dramatického kroužku při SVČ Rosice. Pořádá městská knihovna.
• 13.6. od 18.00 do 20.00 hod. - KETLOVANÝ ŠPERK S DRÁTOVÝMI
DETAILY. Výtvarná dílna pro dospělé. Lektor Petra Weberová. Cena 250 Kč.
Přihlášky do 10. 6. na : kasparkov.rosice@centrum.cz nebo tel.: 603 927 145.
• 14.6. v 17.30 hod. - LETNÍ LITERÁRNÍ PIKNIK. Literární večer v zámecké zahradě na trávě, s dekou, piknikovým košem, dobrým pitím a hlavně
s přáteli. Jen za příznivého počasí. Pořádá městská knihovna.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
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
• 9.6. od 15.00 hod. - AKADEMIE DOMEČKU. Zveme všechny rodinné
příslušníky, příznivce a přátele Domečku i širokou veřejnost na slavnostní
Akademii, která se bude konat v Orlovně v Rakších. Uvidíte vystoupení dětí
ze zájmových kroužků, ukázku výtvarných a keramických prací, fotografie
z činnosti DDM a mnoho dalšího. Přijďte nás podpořit a prožít pěkné odpoledne. Odpolednem nás bude provázet paní Hana Štěpánová.
• 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 1500 Kč pro členy DDM, 1600 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. Přihlášku a zálohu 500 Kč odevzdejte na DDM nejpozději 14. 6. 2013.
Více informací najdete 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
• 8.6. od 10.00 hod. - SKATE/BIKE CUP. Soutěže na skateboardech a freestylových kolech - nejlepší jízda, trik, přeskok přes překážku. Stadión FC Ivančice.
• 12.6. od 18.00 hod. - DRÁTKOVÁNÍ. Drátkované misky, věšáčky se jménem, kuchyňské věšáčky. Úplata: 50 Kč + materiál - dospělí 30 Kč + materiál
- mládež, děti. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Na akci je nutné se předem
přihlásit v SVČ Ivančice, nejpozději do 10. června.
• 16.6. OD 18.00 HOD. - OCHUTNÁVKA MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
ARMÉNIE, ITÁLIE, NĚMECKO. Přijďte ochutnat zajímavá jídla našich
zahraničních dobrovolníků. Ochutnáte, objevíte a dozvíte se něco nového
z přípravy netradičních pokrmů. SVČ Ivančice, Komenského náměstí 7. Na akci
je nutné se předem přihlásit v SVČ Ivančice, nejpozději do 12. června.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 2.6. - DEN DĚTÍ • 5.6. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
Připravujeme: 28. 6. - ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY • 29. 6. - RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY • 29.6. - LETNÍ DISKOTÉKA NA DVOŘE V MICV.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.6. - TURISTICKÝ ZÁVOD Českého poháru 2013, vede ing. Ant. Moravec.
• 8.6. - POHÁDKOU MÁJE - BYSTRC, chůze 8 km, vede Milan Blaha.
• 15. a 16.6. - OSLAVY 125. VÝROČÍ KČT V PRAZE. V programu mimo
jiné vycházky po nejzajímavějších trasách s návštěvami památek, hvězdicový
pochod na piknik v Botanické zahradě v Troji. Ubytování zajištěno, jede se
vlakem, vede ing. Antonín Moravec.
• 22.6. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNÁNICKÝM SKLÍPKŮM. Svazek
znojemských vinařů obcí Daníž, chůze 8 km, vede ing. Antonín Moravec.

Klub českých turistů Moravský Krumlov

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 28.-30. 6. - TŘÍDENNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU. Pátek: V 11:17 hodin
odjedeme vlakem z Krumlova do Svobody nad Úpou a dále do Dolní Malé Úpy.
Odtud vyšlapeme pěšky k romantické, památkově chráněné roubené chalupě
ve výšce cca 800 m, kde budeme 2 noci spát (spacáky s sebou!). Suché WC,
voda ze studánky. Pro zájemce bude k večeři uvítací guláš. Sobota: Celodenní
pohodová pěší túra na vrchol Sněžky. Převýšení cca 800 m nahoru a totéž
dolů. Vodorovná délka trasy cca 20 km. K účasti je nutná základní zkušenost
s pohybem v horách, pevná turistická obuv a teplé oblečení + pláštěnka. Večer
opékání špekáčků apod. z vlastních zásob. V neděli ráno návrat domů, příjezd
do Krumlova v 16.39 hodin. Kapacita chaty 12 účastníků. Ceny: Nocleh
200 Kč, guláš 50 Kč, doprava cca 450 Kč (dle tarifu veřejných dopravců).
Přihlášky: U paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním náměstí
143 v Moravském Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 702 601 963. Nocleh a zálohu
380 Kč na skupinovou jízdenku ČD je nutno zaplatit nejpozději 1 týden před
odjezdem. Kromě chaty možnost ubytování i v blízkém penzionu. Více na www
.turistimk.estranky.cz nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 4.6. od 9.30 hod. - BABY KLUBÍK PRO MAMINKY S NEJMENŠÍMI
DĚTMI s laktační poradkyní Jitkou Valehrachovou.
• 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. 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
Připravujeme: • 16.6. v 10.00 hod. - K JÁDRU VĚCI. Další setkání s biskupem Jednoty bratrské Evaldem Ruckým a Petrem Pospíšilem. Leckomu stačí
povrchní pohled a snadná řešení, skutečný život se však nachází uvnitř ...
• 21.6. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Téma: Příběh psaný životem.
Host: MUDr. Jana Oliveriusová. Již podruhé nás navštíví dětská lékařka z
Ostravy, která je ochotná a velmi otevřená sdílet svou vlastní zkušenost s onemocněním rakovinou a odpovídat na případné dotazy týkající se tohoto tématu.
Součástí večera bude také prodejní výstava bižuterie vlastní výroby Dany Oliveriusové, dcery našeho hosta. Drobné občerstvení v příjemném prostředí bude
zajištěno! Pořádá Jednota bratrská v Ivančicích.
• 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.
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce nohejbalu na
XV. ročník velkého nohejbalového turnaje

JAMOLICE CUP 2013

22. a 23. června • areál letního tábora Pod Templštýnem
Uzávěrka přihlášek je 10. června, pro max. 63 družstev.
Po oba dny večer v areálu diskotéka.
Více info a propozice na: www.obec-jamolice.cz
Partner akce Skupina ČEZ a Moravskokrumlovsko.
Obec Tavíkovice společně s výborem pro mládež a kulturu pořádá

TAVÍKOVICKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

ANEB ZAZPÍVEJ A ZATANCUJ SI S NÁMI
zámecký park - neděle 23.6. od 14.00 hodin
Vystoupí: STŘÍBRŇANKA, DUBŇANKA, POLANKA.
Festivalem provází Hanka Štěpánová. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Krumlov před léty
Nám. Masaryka - č. p. 46, 47, 48
Původně přízemní dům, zasahující částečně na náměstí a na ulici Dr.
Odstrčila, je č. p. 48 (15/I). Ve 30. letech patřil rodině Drápalově. Domácnost se skládala z kominického mistra Emanuela Drápala (nar. 1847
ve Slavkově), jeho ženy Františky (nar. 1877 v Rakšicích), Jana (nar.
1907) - náměstka kominické živnosti, ženy v domácnosti Marie (nar.
1916 v Dobřínsku) a Heřmy (nar. 1935). Emanuel Drápal se přestěhoval
do M. Krumlova v r. 1877, jeho žena se přestěhovala z Rakšic v r. 1882.
Koncem 30. let si vydržovali kominického pomocníka. Příbuzní Drápalových dům vlastní doteď, přičemž jej v r. 2012 přestavovali.
První rohový dům na severní straně náměstí nese č. p. 47 (126/I).
Od r. 1849 jej vlastnila rodina Procházkova (Prochaskova), konkrétně Martin Prochaska, od r. 1894 pak Gabriel a Anežka Prochaskovi.
Gabriel se narodil v M. Krumlově v r. 1866, jeho žena pak v r. 1871
v Neslovicích a v M. Krumlově bydlela právě od r. 1894. Prochaskovi
zde provozovali železářství. Zachovaly se stavební plány z února 1900,
kdy probíhala rekonstrukce průčelí a zadního traktu domu pod vedením
neslovického stavitele Heinricha Caesara. Jednopatrový dům měl původně v přízemí zleva 3 okna, dále průjezd s kulatými vraty a napravo
se nacházela krásná secesní trojdílná vitrína železářství. Skromné obytné místnosti se nacházely v levé části domu. Za železářstvím následoval sklad. Z ulice Dr. Odstrčila měl dům vnější opěrný systém, který
zasahoval do ulice. Jelikož však překážel, měl být údajně ještě během
2. sv války zbořen firmou A. Potschky.
Koncem 30. let bydleli v domě také syn obchodník František
Prochaska (nar. 1899 v M. Krumlově), jeho žena Dolores (nar. 1908
v Cavtatu, dnes Chorvatsko) se přistěhovala do M. Krumlova v r. 1935.
Vydržovali si služebnou a učně. Dům byl bombardováním poškozen a
později opraven. Po r. 1945 byla na dům uvalena národní správa pod
vedením A. Juránka z Hrotovic, později jej vedl Jan Hlaváč z Rokytné.
V letech 1947 - 1949 byl dům opravován, byl prodloužen o parcelu
Kořelských, bylo obnoveno skladiště. V r. 1950 byl dům delimitován
pod národní podnik Kovomat Brno. Ještě téhož roku podnik provedl
částečnou opravu, která spočívala ve výměně portálu a vrat z průčelí.
Od r. 1953 připadl obchod pod LSD Jednota. Dům se dočkal velkých
rekonstrukcí až v 60. a 70. letech, kdy byly přistavěny sklady, rekonstruován bytový fond a prodejna. Dům je dosud ve vlastnictví Jednoty
M. Krumlov. Železářství s přilehlými prodejnami kuchyňských potřeb
a krmivem pro zvířata bylo v poslední době rekonstruováno.

Následující dům s č. p. 46 (26/I) je novostavba z konce 40. let. Původní jednopatrový dům vlastnili od r. 1857 Kateřina Hanková, od r.
1889 pak společně Žofie Urbanová, Viktor Platz, Vladimír Platz, Marie
Prokšová, Josef Julius a Ema Paupová. Mezi lety 1897 až 1914 byl
jeho majitelem dr. Bernhard Rein. Někdy do přelomu let 1934/35 patřil
dům Martinovi a Kateřině Ruibarovým. Od nich dům odkoupila rodina
Emanuela Černého, knihkupce a obchodníka s papírenským zbožím. M.
Ruibar (nar. 1860 v Maršovicích) ze získaných peněz financoval stavbu
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Jezeřanech - Maršovicích v r. 1936.
E. Černý se narodil v r. 1892 v Nymburku a do M. Krumlova přišel
28. 7. 1919 z Pardubic. Jeho žena Marie, která vedla obchod, se narodila
v r. 1891 v Kyjově. Jejich syn Jan (nar. 1919 v M. Krumlově) se vyučil
jako knihkupec a později pracoval jako účetní. Původně měli pronajatý
obchod na Zámecké v č. p. 22 (11/I). Nejpozději od r. 1923 měli pronajaty obytné prostory i místnosti pro obchod a sklad ve staré radnici č.
p. 27/I na náměstí. Později bydleli jako podnájemníci M. Ruibara. Od
r. 1923 v M. Krumlově žili také rodiče Marie Černé – majitelé hotelu
na Kyjovsku – Jan Vavřina a Anežka, dále zde žil studující Vladislav
Švabík (nar. 1920 v Kyjově), bratranec Jana Černého. Rodina se zapojovala do kulturního života, Emanuel podporoval místní fotbalový
klub a byl členem Sokola. V r. 1936 původně Ruibarův dům velkoryse
rekonstruovali a zřídili zde papírnictví a knihařskou dílnu. Následkem
bombardování se v budově zřítilo horní patro. Rodina Černých byla
nucena provozovat svou živnost přechodně na několika místech na
ulici Zámecká. V letech 1947 až 1948 byla odklizena stará budova na
náměstí. Původní plán obnoveného domu podle krumlovského architekta ing. A. Kolofíka počítal rovněž s jednopodlažní budovou, ale byl
přepracován kvůli rozhodnutí úřadů v rámci velkorysé obnovy náměstí.
Plány z července 1947 od stejného architekta již počítaly se současnou
dvoupatrovou budovou. Stavebníkem byl J. Kašpar z Jamolic. Budova
byla předána do užívání Marii Černé v r. 1949. Soukromé papírnictví
Černých zde fungovalo do r. 1951, kdy bylo delimitováno do národního
podniku Brněnský obchod drobným zbožím. Od r. 1953 přešel obchod
pod LSD Jednota a od r. 1956 propadl dům státu. Jednota zde zachovala
papírnictví. Do soukromých rukou se dům dostal v r. 1993, kdy byl předán příbuzným rodině Černých a papírnictví je zde v nájemním vztahu.
Po r. 1989 v domě fungoval nakrátko i antikvariát. Hana Prymusová
Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1,
i. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK,
p. č. 439; Tamtéž, K II, i č. 481. Archiv Odboru výstavby a územního
plánování MěÚ MK; Stehlík, A.: MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22.
12. 1923, s. 3.; Výpovědi pamětníků, informace od Jany Drtílkové.
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100 let školy v Lesonicích
Na letošní rok připadá 100 let
od postavení a otevření školy
v Lesonicích. Výročí nepřetržitého provozu slaví nejen škola,
ale i celá obec. Při této příležitosti se v sobotu 15. června koná
veřejná oslava a sraz rodáků.
Základní škola v Lesonicích
je zásluhou místního zastupitelstva jednou z mála existujících
jednotřídních škol u nás. Jejich
rozhodnutí školu v obci udržet
umožňuje dětem prožít si nenapodobitelnou atmosféru školy v
místě bydliště. V obci Lesonice
žije v současné době trvale 188
obyvatel.
Po zavedení povinné školní
docházky navštěvovaly lesonické děti triviální školu v sídle farnosti v Petrovicích. Sem zůstaly
přiškoleny do roku 1912, kdy se
Lesoničtí rozhodli zřídit si školu
vlastní. Nová školní budova se
začala stavět v dubnu téhož roku
a do konce roku byla dostavěna.
K stavbě dvoutřídní obecné
školy v Lesonicích byl vybrán
stavitel Antonín Kašpar z Mohelna. Stavbu budovy provedl,
„by byla okrasou okolí a chloubou obce, na kterou by každému
s hrdostí ukázati mohl.“ Vyučovat se začalo 28. ledna 1913.
V prvním školním roce školu
navštěvovalo 67 žáků, 29 chlapců a 38 děvčat. Prvním učitelem
a správcem školy byl ustanoven
29letý Alois Švarc.
Již další školní rok začal ve
znamení světové války. Z Lesonic muselo narukovat 81
mužů a obyvatelstvo se muselo
přizpůsobit válečnému životu s
lístkovým systémem a odvody
základních potravin. V červnu
1915 byl do vojenské služby
povolán i řídící Švarc. Správa
školy byla svěřena J. Povolnému
z Petrovic. Po návratu A. Švarce
z války byla na jeho popud v
únoru 1919 v Lesonicích založena pobočka Tělocvičné jednoty
Sokol. Členové Sokola ve škole
cvičili, konali schůze a přednášky, nacvičovali zpěv a divadla.
Ve školním roce 1920/1921
počet žáků vzrostl na 86. Škola
byla „na prospěch žactva a ku
značné úlevě učitele“ rozšířena
na dvojtřídní.. Školní rok kromě
vlastní výuky vyplňovaly školní
shromáždění a oslavy památných dnů, zejména narozeniny
prezidenta T. G. Masaryka a Den

svobody. Byly akcentovány významné události českých dějin,
připomínány významné mezníky a osobnosti. Pravidelné
vyučování bylo obohacováno
vycházkami do okolí. Byly pořádány vánoční besídky, školní
hrátky, divadelní představení.
„Výtěžky“ ze školních divadel
byly ukládány na cestovní fond,
z kterého byl na konci školního
roku hrazen školní výlet.
V polovině 20. let počet žáků
klesl na 39, proto byly obě třídy
staženy do jednotřídky. A. Švarc
ve zdejší škole působil do r. 1928,
kdy odešel na měšťanskou školu
do Ivančic. Ve svém posledním
zápisu do školní kroniky napsal:
„Loučím se se školou i obcí těžko, neboť příliš jsem zde zakotvil. Nikdy jsem neměl na mysli
svého prospěchu osobního, ale že
veškerá moje práce měla jediný
cíl, jímž bylo blaho mých svěřenců, prospěch obce a národa.“
Poté zde byl řídícím učitelem
ustanoven Stanislav Buchta.
Zatímco Švarc byl tělem i duší
Sokol, řídící Buchta se angažoval
politicky. V roce 1932 byl zvolen
za národní socialisty starostou
zdejší obce a funkci vykonával
do roku 1938 „bez jakékoli úlevy
ve vyučovací povinnosti“. V letech 1931 - 1934 zde vyučovala
Karla Halová, která se „vzdala
služby školní z důvodu provdání
se“. Koncem srpna 1938 byli
manželé Buchtovi přeřazeni do
školy v Budkovicích.
Od 1. září 1938 v Lesonicích
učil Miroslav Tmé. V průběhu
války byla škola organizována
jako jednotřídní s 5 postupnými
ročníky, později s 8 postupnými
ročníky. V roce 1940 odešel
Miroslav Tmé na obecnou školu
do Odunce. Po něm byl řídícím
učitelem jmenován František
Janoušek. Jako „Benešovec“
byl po roce zproštěn místa.
Správcem školy byla jmenovaná
Kamila Kotková z Vémyslic.
Správu školy vedla do 22. 5.
1945, kdy byl F. Janoušek znovu
pověřen tuto funkci zastávat.
Po Únoru 1948 byl za svůj
nekompromisní postoj k lidové
demokracii ustanoven ředitelem
v Brně-Jundrově.
Od 1. září 1948 nastoupil na
školu v Lesonicích učitel Jan
Schovanec z Petrovic. Na zdejší škole učil dalších 34 let, až

Žáci školy v Lesonicích ve školním roce 1960/61 s ředitelem Janem Schovancem

do svého odchodu do důchodu
v roce 1982. Protože počet
žáků klesl pod 39, byla na škole od roku 1949 zřízena opět
jednotřídka. V jedné třídě se
vyučovalo všech pět postupných ročníků v pěti odděleních
až do roku 1977. V druhé třídě
byla umístěna mateřská školka,
po jejím přestěhovaní byla prázdná třída využívaná jako školní
dílna. Jako jeho předchůdci učitel
Schovanec i s rodinou bydlel ve
škole ve školním bytě.
Podle nového školského
zákona z dubna 1948 bylo základní školství organizováno
pod heslem „Jednotná škola
ve svobodném státě“. Výchova
mladé generace byla jednou
z priorit nového režimu. Byly
vydány nové učebnice, zpracované na základě světového
vědeckého názoru marxismu-leninismu. Ve školním roce
1956/1957 byl Jan Schovanec
vyznamenán ministrem školství
titulem „Vzorný učitel“. V roce
1960 bylo novým školským zákonem povinné školní vzdělání
prodlouženo na devět let. Národní škola byla přejmenovaná
na Základní devítiletou školu
pro 1. až 5. ročník (ZDŠ).
K 1. září 1977 došlo ke sloučení ZDŠ Lesonice se zrušenou
ZDŠ Petrovice. Škola byla
organizovaná jako dvojtřídní se
4 postupnými ročníky, žáci 5.
ročníku dojížděli do školy do
Vémyslic. Školní budova v Petrovicích byla adaptována na mateřskou školu a školní jídelnu pro
děti obou obcí. Z Petrovic přešla
do školy v Lesonicích i učitelka
Štěpánka Vašíčková. Po odchodu J. Schovance do důchodu
v roce 1983 se Š. Vašíčková stala ředitelkou a ve škole působila

Školní budova v Lesonicích krátce po dostavbě v roce 1913 (výřez z pohlednice)

až do odchodu do penze v roce
2004. Ve školním roce 1988/89
nastoupil do Lesonic Luboš Sobotka z Dolních Dubňan. V čele
školy stál od roku 2000, ze školy
odešel v roce 2008.
Po sametové revoluci po roce
1989 probíhala výuka v nových společenských poměrech.
Vzhledem k nízkému počtu
žáků byl ze strany školského
úřadu vyvíjen tlak na zrušení školy. Na protest rodičů a
obecních úřadů v Lesonicích
a Petrovicích bylo rozhodnuto
ponechat základní školu nadále
v provozu. Obec v roce 1994
přistoupila k provedení generální opravy. V roce 2003 získala
škola právní subjektivitu, stala
se příspěvkovou organizací. Od
školního roku 2004/2005 byla
organizovaná jako jednotřídní,
ve škole učil ředitel Luboš
Sobotka a vychovatelka školní
družiny Simona Houdková.
Po odchodu L. Sobotky ze
školství vyučovala ve škole ve
školním roce 2008/2009 Jana
Pavlíčková. Škola neměla ředitele, funkci statutárního zástupce
vykonávala Simona Houdková.
Následujícího roku 2009/2010
klesl počet žáků na osm, škole
byla udělena výjimka z nejnižšího počtu a zřizovatel se musel
podílet na přímých výdajích.
Do školy byla přijata nová
ředitelka Emilie Mácová. Pod
jejím vedením se pedagogové
snaží předávat dětem kvalitní
vzdělání obohacené různými
moderními výukovými metodami a pestrou činností. Celkový počet žáků se zvýšil na
16. Vyučování probíhá ve dvou
třídách, které postupně prošly
celkovou rekonstrukcí. Loni o
prázdninách byla dokončena
rekonstrukce druhé učebny
a stejně jako první učebna
má nové osvětlení, podlahy,
vymalování a nátěry tabulí.
Žáci se rychle učí pracovat s
moderní výukovou technikou.
Do třídy se přemístily repasované počítače, naplněné řadou
výukových programů.
Informace k dějinám a současnosti školy jsme čerpali z vzorně
vedených školních kronik I.
(1913-1988), II. (1988-dosud)
a z příspěvků E. Mácové publikovaných v obecním periodiku
„Lesoňák“ (2011, 2012).
Podrobné dějiny školy, přehledy ředitelů a učitelů, fotografie
tříd apod. najdete v prvním knižním zpracování dějin Lesonic,
které obec vydala při příležitosti
oslavy 100. výročí založení Základní školy Lesonice.
Bronislav a Eva Grunovi
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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 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

» VŠE PRO DĚTI

•• 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 technickou kontrolou do 5.000 Kč. Na značce nezáleží.
Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• Škoda Felicia, Škoda Favorit, Škoda Forman. Tel.: 722 138 665.
•• 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
•• dětské kolečkové brusle, nastavitelná velikost 32-35, kolečka 70 mm,
ložiska ABEC3, velice zachovalé,
cena dohodou. Tel.: 606 201 232.
•• jízdní kolo,velikost rámu 14“,
pro dítě 6-10 let, výbava Shimano,
odpružené přední kolo, barva bílo-modrá, hezké, velice zachovalé, cena
dohodou. Tel.: 606 201 232.
•• nafukovací autosedačku zn. BEDI,
15 - 36 kg, schválená pro provoz, velice skladná, zachovalá, cena dohodou.
Tel.: 606 201 232.
•• dětskou sedačku - vajíčko. Cena
dohodou. Tel.: 603 793 890.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v Němčicích u kurtu. Tel.:
777 671 886.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, platba ihned. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• byt 1+1 v M. Krumlově, ulice K.
H. Máchy. Osobní vlastnictví, sklep,
sklad. Zděný, 2. podlaží, topeni waw.
Pokoje 18 a 17 m2. Cena 460 tis. Kč.
Tel.: 602 755 265.
•• byt v Oslavanech 2 + kk. Cena
1 550 000 Kč. Tel.: 606 103 765.
•• cihlový dům 4+1 v Nové Vsi u Osl.,
cena 1 900 000 Kč. Tel.: 728 867 434.
•• RD 4+1 v Oslavanech, klidné
prostředí, terasa, podkrovní, sklep, topeni - plyn, kabelovka - internet. Tel.:
724 352 493.
•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný i
pro celoroční rekreaci) v klidném prostředí u lesa, 500 m od přehrady. CP
382 m2, z toho obytná 110 m2 + hospodářská budova. Plyn, voda, el., topení
plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna s WC,
2 pokoje, obytné podkroví, veranda,
balkon. Stáří budovy 22 let. Cena k
jednání 1.098.000 Kč. (při rychlém
prodeji sleva možná) Kupující bez
dalších poplatků. Důvod: stěhování.
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
pronajmu
•• byt 3+1 s garáží v Ivančicích, Žerotínovo náměstí. Částečně zařízen.
Tel.: 604 429 541.

» NÁBYTEK

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

» STAVBA, ZAHRADA

koupím
•• ječmen za rozumnou cenu v množství cca 3 metráky. Nabídněte v okolí
Ivančic. Tel.: 723 132 582.
prodám
•• tepelné čerpadlo KP-50HS, záruka
2 roky, topný výkon 5 kW, cena 7.500
Kč. Telefon 606 525 657.
•• 350 ks střešní krytiny Brněnka 14,
barva glazura hněda. Tel.: 774 952 067.
•• plastová okna bílá 5-komorová, velikost 116 cm x výška 144 cm, dvoukřídlá 58 cm x výška 115 cm, levé s
neprůhledným sklem. Cena 2.500 Kč,
menší 950 Kč. Tel.: 774 952 067.

» RŮZNÉ

koupím
•• 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.
•• korálkový masážní potah do auta,
může být i potrhaný - nefunkční. Jde
mi o dřevěné korálky. Nabídběte: tel.:
607 611 713
•• prodejní stánek, nebo prodejní přívěs za auto. Tel.: 603 793 890.

» 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
•• krůty bronzové, stáří 12 týdnů.
Tel.: 737 117 666.

Občanské sdružení Za mezilidské vztahy zve na muzikál v přírodě:

STATEČNÍ

•• jehňata 4-5 měsíců stará. Tel.: 775
995 678.
daruji
•• dvě májová koťata, pravděpodobně obě kočičky. Jedno je celé černé
a druhé trojbarevné. K odběru začátkem července. Tel.: 731 102 839.

» SEZNÁMENÍ

•• 45letý můž hledá ženu pro trvalý
a hezký vztah. Tel.: 732 509 871.
•• mamča 35/85, holky 14 a 12 let,
hledá hodného, milého a upřímného
chlapa do 45 let, dítě nevadí. V okolí
MK. V případě zájmu pište na tel.:
733 763 002, jen SMS.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Máte šikovné ruce a chuť do
práce? Hledáme: techniky výroby
a servisní techniky pro tepelná
čerpadla MACH! Svoje životopisy
posílejte na: tcmach@tcmach.cz
nebo na schmidovar@tcmach.cz.
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.
•• Potravinářská firma - masná
výroba s provozovnou v Tetčicích,
přijme do výroby muže na hlavní
pracovní poměr. Kontakt na tel.:
724 128 241, 724 290 000.
•• Firma SELF servis, spol. s r. o.
hledá pracovníka na plný pracovní
úvazek na pozici: Sservisní technik
kabelové sítě Moravianet. Požadujeme: SŠ vzdělání tech. směru s maturitou, řidič sk. B, znalost práce na
PC (Excel, Word), komunikativnost,
pečlivost, příjemné vystupování.
Profes. životopis zasílejte na adresu
badin@selfservis.cz, bližší info tel.
533 383 330 nebo www.selfservis.cz

» 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)

•• Nákladní doprava levně a spolehlivě !!! Dovoz a odvoz materiálu, tonáž 4 t, cena: 18 Kč/km. Při větších
vzdálenostech nebo při opakované
službě možná dohoda! Kontaktujte
nás kdykoliv na čísle: 602 888 989.
•• Sádrokartonářské práce - podhledy,
stěny a podkroví. Foto naší práce
možno poslat na email. Více info na
sadrokartony.info@seznam.cz, nebo
na tel.: 773 011 497.
•• 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
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• 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

» VÝZVA
•• Prosím, ozvěte se, kdo jste byli
podvedeni Zdeňkem Kovářem t. č.
Moravský Krumlov, ulice Tiskárenská,
Bílý dům u Penny. Nenechejte bez
povšimnutí tohoto podvodníka. Bude
zneužívat další důvěřivé lidi. Podvedených bylo více. Jedná se o velké částky
i jeden případ celoživotní úspory.
Ozvěte se ti, kteří jste mu půjčili peníze. Pokud nás bude více, podáme trestní oznámení. Volejte: 605 943 770.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
O PUTOVNÍ POHÁR SPOLKU RYBÁŘŮ BRANIŠOVICE
8. června, Branišovice, rybník „KAČÁK“, začátek v 6.00 hod.
PROGRAM: 5.00 hod. prodej vstupenek; 6.00 hod. start závodu;
9.30 hod. přestávka na občerstvení; 10.00 hod. znovu zahájení;
12.30 hod. ukončení; 13.00 hod. vyhlášení výsledků;
13.15 hod. losování tomboly.
Po celou dobu závodu bohaté občerstvení
a tradiční bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Dolní Kounice, Veselá hora • neděle 9. června od 14.00 hodin
Hrají studenti gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, žáci ZŠ Ivančice,
žáci ZŠ Dolní Kounice, studenti VŠ Brno, TK Orion Oslavany.
Koordinátoři: Dagmar Schweizer, Lumír Konečný, Tabea
Schweizerová. Zvuk: Jiří Jelínek. Vstupné dobrovolné.
Info: www.dolni-kounice.muj-domov.cz, tel.: 736 603 123.

Divadlo Na mýtině, o. s. pořádá dne 16. 6. 2013 v 15 hodin
v Dělnickém domě v Oslavanech divadelní představení s názvem

TJ Sokol Padochov pořádá humanitární akci v boji proti rakovině:

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá

ZLATOVLÁSKA

Vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.
Srdečně zvou členové Divadla Na mýtině.

BĚH NADĚJE

PŮLSILVESTR SE SKUPINOU OZON

vystoupení MENŠÍKOVY JEDENÁCTKY

sobota 22. června 2013 od 20.00 hodin v chovatelském klubu
Skladby si vybírají hosté z cca 900 skladeb
od různých interpretů + karaoke. Vstupné 100 Kč.

15. 6. 2013, začátek odpoledního programu je ve 13 hod., kdy
vystoupí taneční skupiny. Dalším programem bude
se známými herci a sportovci, kteří mimo fotbálku předvedou různá
vystoupení jak pro děti, tak i pro dospělé. Pro děti budou připraveni
koníci a skákací hrad. Start 15. ročníku Běhu naděje je v 15 hod.
Přijďte se pobavit a přispět v boji proti rakovině.

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice Vás zve na akce:

VÝSTAVU VÝTVARNÉHO PROJEKTU
žáků a absolventů na téma INDIE aneb poznáváme jiné kultury
vernisáž proběhne 7. 6. 2013 v 17 hodin,
výstava potrvá do 21. 6. 2013, v Památníku A. Muchy v Ivančicích

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
tanečního oboru - 9. června v 16 hodin v kině Réna v Ivančicích

POHÁDKOVÝ MUZIKÁL POPELKA
14. června 2013 v kině Réna v Ivančicích v 16 a v 18 hodin

FC Ivančice Vás srdečně zve na slavnostní otevření

DĚTSKÉHO ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ
v areálu fotbalového stadionu U Malovaného mlýna Ivančice
7. června 2013 v 10.00 hodin
Zábavný program a občerstvení zajištěno.
Projekt realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ.

Atletický klub Ivančice pořádá

BĚH NA 12 MINUT
čtvrtek 13. června 2013, Městský stadion na Malovansku
prezentace od 14.30 hodin, start od 15.00 hodin
Vytrvalostní běh na 12 minut pro ročníky 1998 až 2003 a mladší.
Vyhlášení výsledků po ukončení závodů, nejpozději v 17.00 hodin.
Závodníci obdrží malé občerstvení. Závod se započítává do poháru AKI.

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

čt 6.6. v 18.00
a ve 20 hodin

STAR TREK:
DO TEMNOTY (PREMIÉRA)
Scifi, akční film USA

so 8.6. ve 20.00

PAŘBA POTŘETÍ
Akční komedie USA

čt 13. 6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

ŠMEJDI
Dokument ČR, nad 64 let zdarma

so 15.6. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční thriller USA

ne 16.6. v 17.00

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka ČR

ne 16.6. ve 20.00

VELKÝ GATSBY
Romantické drama Austrálie

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 8.6. v 18.00

HRŮZA V CONNECTICUTU 2:
DUCH GEORGIE
Hororové drama USA, dabing

ne 9.6. v 18.00

IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
Anim. film Německo, dabing

so 15.6. v 18.00

NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Akční thriller USa, dabing

ne 16.6. v 18.00

KLETBA Z TEMNOT
Horor USA, Kanada, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 6.6. ve 20.00

ZLOMENÉ MĚSTO
Krimithriller USA

pá 7.6. v 17.30
a ve 20.00 hodin

Z CIZÍHO KREV NETEČE
Komedie USA

so 8.6. v 17.30
ne 9.6. v 17.30

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ – 3D
Animovaný film USA, dabing

so 8.6. ve 20.00

PÁD BÍLÉHO DOMU
Akční thriller USA

ne 9.6. ve 20.00

LESNÍ DUCH
Horor USA

čt 13.6. ve 20.00

ROZKOŠ V OBLACÍCH
Komedie Španělsko

pá 14.6. ve 20.00
so 15.6. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční thriller USA

so 15.6. v 17.30
ne 16.6. v 17.30

CROODSOVI
Anim. komedie USA, dabing

ne 16.6. ve 20.00

BIG LEBOWSKI
Komedie USA/VB

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 15.6. ve 21.30

VE STÍNU
Detektivní příběh ČR

so 22.6. ve 21.30

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - II
Romant. fantasy thriller USA

Srdečně zveme na

TAVÍKOVICKÁ POUŤ
sobota 1. června ve 20.00 hodin - hraje skupina DREAMS,
neděle 2. června od 11.00 hodin - mše svatá,
od 15.00 hodin - zavádění u máje, hraje dechová hudba SKALÁCI.
Obec Dolní Dubňany a Dechová hudba Dubňanka pořádají

27. ROČNÍK FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB

neděle 2. června od 13.00 hodin na na místním fotbalovém hřišti.
Představí se Vám: Palavanka, Bojnická kapela - Slovensko,
Budvarka, Šohajka a Dubňanka. Srdečně zvou pořadatelé
Partnerem festivalu je SKUPINA ČEZ a mikroregion Moravskokrumlovsko.

Orel jednota Rakšice pořádá
v neděli 2. června 2013 ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
na hřišti za Orlovnou v Rakšicích
(v případě nepříznivého počasí program zajištěn v sále Orlovny)
Připraven je pestrý „nejen“ sportovní program.
Sportovní soutěže o ceny, disco show Václava Ostrovského, skákací
vzduchová trampolína, ukázka hasičské a policejní techniky, jízda
na koních, svezení bričkou a další. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
MO MRS Moravský Krumlov zve všechny přátele
Petrova cechu na rybářské závody

II. ROČNÍK
KRUMLOVSKÉ ČTYŘIADVACÍTKY
8. - 9. 6. 2013 od 10.00 hodin na rybníku Vrabčí hájek (VH1)
v Moravském Krumlově. Bližší informace naleznete
na www.rybarimo-morkrumlov.ic.cz
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REKLAMNÍ
CEDULE A PVC
PLACHTY

tel.: 602 782 272

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

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

Provozní doba:
po - pá 8.00-12.00
13.00-17.00
sobota 8.00-12.00

