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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.
Návrh Vám zpracujeme a doporučíme odpovídající
typ razítka. Grafický návrh štočku ZDARMA.
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Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz
Více informací na tel. čísle: 602 782 272
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PALIVOVÉHO

DŘEVA

telefon: 604 603 978

Havárie byla jen cvičením
/JE Dukovany/ V jaderné
elektrárně cvičili pád kontejneru
při převozu použitého paliva. Pád
transportního kontejneru způsobil
zranění jedné osoby, nedošlo však
k narušení těsnosti kontejneru.
Jadernou elektrárnu Dukovany
čeká v letošním roce celkem 10
cvičení. Témata jsou různá, od
ekologických havárií, blackoutů
až po poruchy na zařízení v důsledku zemětřesení.
„Při dnešním cvičení ihned po
simulované události, která byla
způsobena vykolejením transportního vozidla, byly přivolány

hasičské a radiační jednotky, které prověřily těsnost kontejneru.
Na základě provedené kontroly
a měření pracovníci potvrdili, že
nedošlo k žádnému úniku radioaktivních látek a prostředí je bezpečné. Simulovaná středně těžká
zranění figuranta byla ošetřena
a následně byl převezen do Nemocnice Třebíč. Transportní kontejner byl následně cvičně převezen zpět na reaktorový blok, kde
by v případě této události byly
provedeny další zkoušky a kontrolní měření,“ uvedl ke cvičení Jiří
Bezděk, mluvčí JE Dukovany. /tz/

/Kraj/ Rada Jihomoravského
kraje na svém jednání 27. dubna
2015 schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem, Centrálou
cestovního ruchu - Jižní Morava
a společností VOC ZNOJMO.
Jejich společným cílem je podpora turistiky a cestovního ruchu
spojeného s vinohradnictvím
a vinařstvím na jižní Moravě
ve vinařské podoblasti Znojemsko prostřednictvím spolupráce
na projektu vinařského autobusu,
takzvaného „Vinobusu“.
Projekt Vinobusu hodlá reali-

zovat společnost VOC ZNOJMO
od dubna roku 2016 s tím, že zkušební provoz se uskuteční při letošním Znojemském historickém
vinobraní ve dnech 11. - 12. září.
„Půjde o zajištění dopravy
autobusem s kapacitou 32 míst
po trase o délce 62 kilometrů
od informačního centra VOC
ZNOJMO, umístěného ve středu
města Znojma. Trasa povede
jednotlivými vinařskými obcemi
vinařské podoblasti Znojemsko,
trasa bude objízdná čtyřikrát
denně. Naším společným cílem
je zvýšit turistickou atraktivitu

foto: archiv EDU

Startuje projekt Vinobusu

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

PRODEJ A DOVOZ

informace - odkazy - naše akce

REKLAMNÍ

CEDULE A PLACHTY

tel.: 602 782 272

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
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)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

oblasti pro návštěvníky a milovníky vína usnadněním dopravy
k návštěvě vinných sklepů a vinařství na Znojemsku s možností
ochutnat zdejší vína,“ uvedl
hejtman Michal Hašek.
Záměrem projektu je navázat
trasu Vinobusu na cyklotrasy a

vybavit Vinobus nosiči na kola,
aby jej mohli využívat i cyklisté.
Projekt zamýšlí též zbudování
informačních panelů na každé ze
zastávek. K zajištění propagace
projekt plánuje vznik webových
stránek projektu, kde bude také
možné naplánovat si cestu.
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Obnoví místo pro koupání §

Slovo úvodem

A tak máme výročí
V letošním roce uplynulo 70 let od konce II. světové války v Evropě.
Nebojte se, nehodlám na tomto místě připomínat vojenské operace, či
hanit nebo oslavovat spojenecké armády. To ponechám s dovolením
ostatním. Papíru o událostech z let 1939 až 1945 bylo popsáno (a ještě
bude) více než dost. Válečných teore�ků je dvanáct do tuctu. Dovolím
si tvrdit, že je najdete v každé naší hospodě. Tak ať se slavnostně poperou mezi sebou. Bez mého amatérského kibicování.
Chtěl bych se spíše zamyslet, co válka znamenala pro obyčejného
člověka. Sedláka, obchodníka či dělníka. Člověka oblečeného, ať už
dobrovolně nebo násilně do uniformy, přinuceného bojovat za něčí
zájmy. Jsem sice již z normalizační generace, ale naši prarodiče ještě
válku zažili na vlastní kůži. Měli jsme možnost poznat vojáky našich
zahraničních jednotek, partyzány (ty pravé, o těch, co se nevešli do lesa
po válce, nám povyprávěli prarodiče), vězně z koncentračních táborů i lidi,
kteří se onu dobu snažili jen ve zdraví přežit. Z jejich zkušenos�, které se
z nich podařilo občas vytáhnout, jsem poznal jako kluk jediné. Obrovský strach a neskutečné trauma z té doby.
My v té době hltali sovětské i západní válečné filmy. Hráli jsme si na
vojáky. To konec konců i později, ve vojenské prezenční službě. Zase na
druhou stranu se hoši z naší generace dovedou o sebe postarat a nějaký
utržený knoflík je nerozhodí. Každá doba prostě nese své. Jak jsem začal
rozum brát a pamětníci nás pozvolna opouštěli, pochopil jsem, že ten,
kdo válku skutečně zažil na vlastní kůži, ať už na západní nebo východní
frontě, případně přežil ve skutečném domácím odboji, nerad o ní vyprávěl. Znamenala pro ně velmi temné období života, na které by nejraději
zapomněl. Kdo by rád vzpomínal na to, že základní podmínkou přeži�
bylo zabíjení jiných lidí. V té době nepřátel. Jinak by zabili oni jeho.
Při četbě našich novin, občasném zhlédnu� televizních programů
nebo poslechu rádia mě docela pobaví jedna věc. Ta lehkost, s jakou
se naši současní žurnalisté povznášejí nad válečné událos�, jak hodno�
činnost velitelů i činy či zločiny obyčejných vojáků. Přiznám se. Jsem
velkým obdivovatelem maršála Žukova či generála Pa�ona. Byli to
tvrdí, nekompromisní vojáci a vynikající vojevůdci. Ovšem, po pravdě
řečeno, nechtěl bych stát na jejich místě. Ať už u Kurska nebo na Sicílii.
Stejně tak si kladu otázku, jestli bych se odvážil vyrazit do útoku pro�
kulometné palbě nepřítele. To nevím, ani jsem si to naštěs� nemusel
v životě vyzkoušet. Víte, já jsem těm vojákům všech možných národnos�
a oblečeným do spojeneckých uniforem vlastně vděčný. Díky nim mohly naše generace vyrůstat v hlubokém míru. Válku známe jenom z filmů
a vyprávění pamětníků. Umíme sice zacházet se samopalem, kulometem, když na to přijde i s pancéřovou pěs� a granátem. Neštěs� jsme
tyto znalos� nemuseli nikdy použít. A to je velké štěs�, které si neuvědomujeme. Zvláště když se rozhlédneme po okolním světě. Petr Sláma

Višňové 384
Višňové u Znojma

Přijmeme řidiče MKD.
Praxe nutná.

30.04.2015

/Miroslav/
Zastupitelstvo
města Miroslav schválilo investiční akce na rok 2015. Jedná se
zejména o vybudování kanalizace
a opravu svahu včetně vybudování opěrné zdi na ulici Údolní
a přeměnu místního koupaliště,
které je v havarijním stavu, na
víceúčelovou vodní nádrž.
Ulice Údolní je poslední lokalita ve městě, kde ještě není
vybudována kanalizace. Celková
investice podle předběžných
propočtů projektanta bude činit
22 milionů korun, z nich část by
měla být kryta z dotace. Na této
ulici došlo v roce 2013 vlivem
dešťových srážek k sesuvu části
svahu. Aby se situace v budoucnu

neopakovala, dojde k jeho opravě
a zabezpečení opěrnou zdí.
Přírodní koupaliště bylo v Miroslavi vybudováno již v roce
1929. Počátkem 80. let minulého století zde byl nainstalován i
filtrační systém. V roce 1998 byla
provedena svépomocí jeho rekonstrukce, ale ta byla bohužel překažena skupinou vandalů. Vzhledem
k novým hygienickým předpisům
pro tato zařízení kompletní
oprava koupaliště není ve finančních možnostech města. Z tohoto důvodu zvolili miroslavští
zastupitelé kompromisní variantu
víceúčelové vodní nádrže, která
bude sloužit k odpočinku a sportovnímu vyžití.
/PeSl/

/Ivančice/ Radní města Ivančic
rozhodli o provedení organizačních změn ve městské správě. Ke
dni 30. 6. 2015 zrušili majetkoprávní a technický a investiční odbor (OTI). Zároveň, byli odvoláni
i jejich vedoucí. Od 1. 7. budou
tyto odbory sloučeny pod názvem
„Odbor investic, správy majetku a

právní“. Tento odbor povede nově
pouze jediný vedoucí zaměstnanec. Radní uložili tajemnici MěÚ
neprodleně vyhlásit výběrové řízení na obsazení této vedoucí pozice.
Počet zaměstnanců nového odboru
bude 24. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu byl stanoven radou města na 92.
/PeSl/

se na svém zasedání seznámila
s informacemi z Mikroregionu
Ivančicko. Jedním z požadavků
bylo navýšení příspěvku o 5 korun
na jednoho občana v roce 2015
(v rozpočtu obce na tento rok byl
plánován příspěvek 25.000 Kč).
Vedení mikroregionu chce
tímto způsobem získat peníze na
profesionalizaci jeho fungování.
Má být vytvořena pozice projektového managera, kterou by měl
vykonávat stávající tajemník Ing.

o provedení práce na dobu určitou.
Ke konci roku 2015 bude před
sestavováním rozpočtu na příští
rok tento krok zhodnocen. Pokud
se nový systém osvědčí, dá valná
hromada v prosinci podnět k určitému navýšení členských příspěvků, který by podpořil další
růst kvalitních výstupů pro obce
od roku 2016. Poslední slovo má
k celé záležitosti zastupitelstvo,
které musí navýšení příspěvku
pro mikroregion schválit. /PeSl/

Radní sloučí dva odbory

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, měl bych dotaz. Se svojí matkou vlastním dvougenerační rodinný dům. Já bydlím dole a matka obývá byt nahoře. Já vlastním třetinu domu a moje matka zbývající dvě třetiny domu. Před pár
měsíci si matka našla přítele, který se k ní nyní nastěhoval do domu
a má zde uvedeno i trvalé bydliště. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli bude
mít jednou přítel matky na nějakou část domu nárok nebo jestli mu
budu muset hledat případně nové bydlení nebo mu vyplácet nějakou
finanční částku z domu a změnilo by se něco, pokud s matkou budou
žít spolu delší dobu (např. více než 10 let). Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že možností je v této věci několik. V první řadě záleží na Vaší matce, jak danou věc vyřeší za dobu svého života, kdy může se svým majetkem nakládat, jak uzná za vhodné. Může
tedy majetek za svého života prodat či darovat komukoliv nebo může
provést tzv. pořízení pro případ své smrti, což je nejčastěji závěť. Zde
v závěti může například odkázat část svého majetku příteli, ale Vy
jako syn jste tzv. neopomenutelný dědic a máte nárok na povinný díl
z dědictví, kterého nemůžete být zbaven ani závětí, musel byste být ze
strany zůstavitele vyděděn.
Pokud tedy Vaše matka nezvolí žádnou z výše uvedených možností
a majetek nepřevede ještě za svého života nebo neučiní tzv. pořízení
pro případ své smrti, v dědickém řízení se bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, bude se tedy dědit dle zákona.
V tomto případě jsou v první dědické skupině děti zůstavitele,
a majetek tak získají děti. Přítel matky by byl jako osoba spolužijící
až v dalších dědických skupinách a po Vaší matce by nedědil.
Jestliže tedy přítel matky nenabude žádný dědický podíl na domě na
základě závěti matky, dědicem ze zákona není a nebude mít k domu žádné
vlastnické či užívací právo a z domu se musí vystěhovat bez bytové náhrady. Samotná okolnost délky soužití s Vaší matkou nebo okolnost, že má
přítel matky v domě trvalé bydliště, nemá na výše uvedené žádný vliv.

Mikroregion chce více peněz Soutěž Regionální potravina
/Moravské Bránice/ Rada obce Bohumil Smutný v rámci dohody

V následujících týdnech se uskuteční již šestý ročník soutěže „Regionální potravina“, souběžně s ním také desátý ročník soutěže „Zlatá chuť
jižní Moravy“. Soutěžící mohou přihlásit své produkty do 11. května do
12.00 hodin, vyhodnocení proběhne 26. května na Mendelově univerzitě
v Brně. Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční 25. června
na Národní výstavě hospodářských zvířat na brněnském výstavišti.
Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo 6. ročník celostátní soutěže s
názvem „Regionální potravina“ a v Jihomoravském kraji je jejím organizátorem Regionální agrární komora Jihomoravského kraje. Současně
je vyhlášen 10. ročník soutěže „Zlatá Chuť jižní Moravy 2015“ a Chuť
jižní Moravy 2015“. Cílem soutěží je podpora výroby kvalitních surovin
a finálních výrobků, snaha o výrazné zvýšení informovanosti a následné
spotřeby regionálních potravin. Bližší informace, zásady soutěže, metodika a přihláška do soutěže jsou v příloze a na www.kisjm.cz .
/abé/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

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

Lodžiová markýza - RD Ivanovice

Nabízíme:

» plazma terapie TrayLIFE - vlastní krví
» mezoterapie, fotorejuvenace pleti IPL
» aplikace botulotoxinu, výplně vrásek
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» lékařský chemický peeling

Kontakt: 515 339 136, 515 339 912,
737 259 050, e-mail: info@trucktrans.cz

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2015,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

www.zaluziekoblizek.cz

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

SPEDOS VRATA a.s.,
Jezeřany-Maršovice,
přední český výrobce vratových
systémů hledá kolegu na pozici

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
Požadujeme:
sváření CO2 (výhodou) • vyučen ve strojírenském oboru
praxe v oboru výhodou • manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost
orientace ve výrobní dokumentaci
Nabízíme:
odpovídající mzdové ohodnocení • práci pro stabilní českou společnost
zaměstnanecké benefity • místo výkonu práce: Jezeřany-Maršovice

Svou nabídku a životopis zasílejte prosím na e-mail: musilova@spedos.cz,
p. Miroslava Musilová, tel: 602 775 649.

30.04.2015
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Zeptali jsme se: starosty Vedrovic pana i Finanční poradna
Richarda Janderky
Pane Janderko, jste starostou
již pátým rokem. Co Vás za tu
dobu nejvíce překvapilo? Byly to
asi dvě záležitosti. Hned v úvodu
mého působení v úřadu starosty
mně překvapilo, jak komplikovaná je státní správa a jak složité
je komunikovat s úředníky na
jednotlivých ministerstvech.
A v poslední době to bylo jednání Policie ČR při šetření neoprávněného užívání pozemků a ničení
cizí věci v katastru naší obce, kdy
byl poškozený odvezen k výslechu
na služebnu Policie ČR a ten, kdo
ničil, mohl klidně pokračovat ve
sklizni na cizím pozemku. To jsem
byl opravdu překvapený!
Ano, zpráva ohledně sporů
místních zemědělců proběhla
médii už loni na podzim. Jak
vidíte situaci dnes? Může se zdát,
že je v tuto chvíli klid, protože si
od podzimu každý hospodaří na
svém. Bohužel, ten, kdo dělal
problémy v loňském roce, dělá je
i letos. Od března řešíme neoprávněné užívání obecních pozemků
a poškozování vytyčení, které

Státní pozemkový úřad provedl
v roce 2014, po dokončení KPÚ.
Po zkušenostech z let minulých
vše řešíme ihned právní cestou,
a proto byla firmě AGROS Vedrovice, s. r. o. zaslána Předžalobní
výzva k vyklizení pozemků a obnovení vytyčení.
Je něco, čeho se jako starosta
obáváte? Stále více sleduji, že se
postupně stát přenáší své povinnosti na obce. Obávám se toho,
že zvláště malé obce nebudou mít
dostatečnou kapacitu na to, aby
vše zabezpečily ku prospěchu
a potřebě svých občanů.
Co je podle Vás největším problémem vaší obce? V současné
době to jsou černé skládky, které
jsou po komplexních pozemkových úpravách v naprosté většině
na obecních pozemcích. Je škoda,
když se nám úspěšně daří tříděním odpadu snížit náklady na
likvidaci komunálních odpadů,
a vynakládáme na straně druhé
nemalou částku na odstranění
černé skládky, kterou nám udělají
nezodpovědní občané.

OBK při JE Dukovany informuje:

Jaderný svět po 1. čtvrtletí
Na celém světě je ke konci prvního čtvrtletí 2015 provozováno celkem 443 jaderných elektrárenských bloků s 381184 MWe instalované
kapacity. V průběhu prvního čtvrtletí 2015 byly připojeny čtyři bloky
do sítě, z toho tři v Číně a jeden v Jižní Koreji. Vše tzv. tlakovodní
reaktory vlastní (čínské a korejské) výroby.
Dalších 66 jaderných bloků je ve výstavbě. Nejvíce se staví v Číně
a Rusku, dále potom v Indii, Turecku, Emirátech, USA, Argentině, Finsku, Francii, Bělorusku, ale i na Slovensku (JE Mochovce blok 3 a 4).
V Čechách je situace s novou výstavbou po loňském zrušení tendru
na dostavbu ETE nejasná. Snad se zablýskne na lepší časy, až vláda
schválí Aktualizovanou státní energetickou koncepci (ASEK) a na ni
navazující Národní akční plán jaderné energetiky.
V oblasti jaderného výzkumu byly podepsány hlavní kontrakty na
dodávku technologického zařízení pro výstavbu prvního experimentálního reaktoru pro jadernou fúzi, která probíhá ve francouzském Cadarachi. Dílo by mělo být dokončeno kolem roku 2019. Český výzkum v
Centru výzkumu Řež se podílí na přípravě experimentů pro tento reaktor testovacím zařízením pro tzv. primární stěnu reaktoru. Dokončuje
se také výstavba experimentálních laboratoří v Řeži u Prahy a v Plzni
v rámci projektu SUSEN (Sustainable energy - Udržitelná energetika).
Ve francouzské Cadarachi probíhá také výstavba největšího výzkumného jaderného reaktoru s názvem Jules Horowitz o výkonu 100 MWt.
Centrum výzkumu Řež pro něj vyrábí a dodává tzv. horké komory pro
práci s ozářeným materiálem. Podobný, ale tzv. rychlý reaktor se staví
v Ruském Dimitrovgradu s názvem EMBIR s výkonem 60 MWt, do
něj dodává projekt sekundární části EGP Invest Uherský Brod.
V oblasti jádra se připravuje velká rekonstrukce systémů měření a
regulace na maďarské JE Paks. Soutěž o dodávku vyhrála Plzeňská
Škoda JS a ZAT Příbram. V oblasti nakládání s použitým palivem začíná diskuse o geologickém průzkumu na lokalitách na území ČR.
Na JE Dukovany proběhla odstávka bloku č. 3 a nyní se dokončuje odstávka na bloku č. 2. Provoz bloků EDU byl bezpečný bez mimořádných
situací. To, co teď Dukovanské čeká, je dokončení úprav zařízení dle národního akčního plánu pro zvýšení jaderné bezpečnosti, dokončení povinné
dokumentace a podání žádosti na SÚJB o obnovení licence k provozu bloku č. 1. Věřím, že budou úspěšní. Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

Hospodaříte s ročním rozpočtem 10,7 milionů korun. Co
si vaše obec nemůžete dovolit,
a přesto by potřebovala? Jsou
to chodníky a nové komunikace.
Vzhledem k vysokým nákladům,
není možné financování těchto
věcí přímo z rozpočtu obce.
Chceme se tedy alespoň připravit na možnost podání žádosti o
dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury a pustíme se do
zpracování projektové dokumentace na chodníky kolem komunikace III. třídy. Tedy kolem hlavní
cesty v obci, kde hrozí největší
ohrožení bezpečnosti chodců.
V této věci jednáme také se SÚS
JmK, oblast Znojmo, zda by se
na projektu mohli nějak podílet.
Jaké investice letos Vedrovice
čekají? V roce 2015 nás čekají
dvě významné investice. Je to
zateplení kulturního domu, které
začne v květnu, a zateplení mateřské školy, které se rozběhne v
červnu. Na obě akce jsme získali
dotaci ze Státního fondu životního prostředí a mají být hotové na
konci srpna.
Co rozvoj obce, bytová výstavba, atd … ? Od roku 2009
máme zpracovanou a schválenou
Změnu č.1 Územního plánu obce,
kde jsou hned čtyři nové stavební
lokality. Je ovšem problém se
zajištěním parcel pro výstavbu ze
strany obce, protože jde většinou
o soukromé pozemky a někdy
není možné domluvit se na odkupu. Stavebník musí tedy jednat
s majiteli pozemků osobně. Pro
jednu stavební lokalitu v současné době probíhá Územní řízení na
realizaci inženýrských sítí.
Na konci roku bychom chtěli
zahájit přípravu zpracování nového Územního plánu, abychom
dodrželi termíny, které nám ukládá
zákon. Věřím, že se podaří vše zorganizovat a naplánovat tak, aby byl
rozvoj naší obce po stránce bytové
výstavby dlouhodobě zajištěn.
Co bych jako turista rozhodně
neměl opomenout? Každý, kdo
do Vedrovic přijíždí od Moravského Krumlova, uvidí naši dominantu - větrné kolo, které bylo zrekonstruováno v roce 2012. Proto bych
turistům doporučil navštívit tuto
část obce a prohlédnout si naši
ojedinělou technickou památku.
Vedrovice jsou také známé bohatými archeologickými nálezy.
Kde je může turista vidět? Archeologické naleziště se nachází
nejen přímo v okolí naší obce,

ale také v blízkém Krumlovském
lese. Výběr archeologických nálezů, včetně tří hrobů, mohou návštěvníci obce zhlédnout v našem
muzeu, které máme v provozu
od roku 2010. Máme zde dvě
zajímavé expozice. A sice „Vedrovice před 6.000 lety“ a „Krumlovský les“.
Mimo tyto záležitosti si může
návštěvník muzea prohlédnout
také expozici „Venkovská stodola“, kde jsou k vidění různé nástroje, stroje a předměty běžného
života z vesnice našich babiček.
K archeologickým nálezům je
orientovaná také naučná stezka
„Po stopách prapředků“, kterou
jsme realizovali v okolí obce ve
spolupráci s Místní akční skupinou „Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“ v roce 2013.
Již v roce 2011 jsme získali certifikát Turistické informační centrum, a proto v našem muzeu můžeme turistům poskytnout kompletní
informace k našemu regionu.
Pozvěte nás na nejbližší
akci v obci. Srdečně bych chtěl
všechny pozvat na Den obce
Vedrovice, který se uskuteční
v sobotu 2. května 2015. Celodenní program zahájíme v 9 hodin na návsi jarmarkem řemesel
a místních produktů. Od 13 hodin
budeme pokračovat hudebním
odpolednem „Tancem a hudbou
za přátelstvím“. Vystoupí děti
z naší MŠ a ZŠ, folklorní soubor
Krumlováček a dětský soubor
STARDANCE z naší partnerské
obce Vysoká pri Morave (SK). Pro
milovníky dechovky máme připraveny dva koncerty: DH Petrovanka a DH Záhorienka (SK). Celým
odpolednem bude provázet lidový
vypravěč Franta Uher z Lanžhota.
Pro děti bude připraveno na 15.
hodinu loutkové divadlo. Večer
strávíme v kulturním domě na
Retropárty, kde si připomeneme
dobu 70. a 80. let nejen hudbou,
ale také výzdobou a retro oblečením. Mimo náves proběhne
na hřišti od 10 hodin fotbalové
utkání starých pánů Vedrovice vs.
Vysoká pri Morave. Od 14 hodin
pak SDH Vedrovice pořádá Okrskové závody v požárním útoku,
kdy se zúčastní také hasiči z naší
partnerské obce. Věřím, že si
v tomto bohatém programu najde
každý to své, co ho zajímá.
V jedné větě prosím o vzkaz
pro čtenáře. Přeji všem krásný
květen strávený v přírodě!
Děkuji za rozhovor. M. Pečer

DEN OBCE VEDROVICE 2015

Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 546 212 059, e-mail:
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Uvažujeme o koupi mobilního domu a zajímalo by mě, jak je to
s jeho pojištěním. Vyjde pojistka levněji než za klasický dům?
Pojistit mobilní dům dokáže většina pojišťoven, které nabízejí pojištění majetku. Vzhledem k nižší ceně mobilních domů pořídíte toto pojištění levněji oproti pojištění klasického domu. Cena pojištění mobilních
domků v běžné cenové relaci se pohybuje okolo dvou tisíc korun ročně.
Pojistit je možné jak samotný mobilní domek, tak jeho vnitřní zařízení. Samotné pojištění je účinné od momentu složení mobilního domu
na zvolený pozemek. Vybrané pojišťovny dokáží pojistit mobilní dům
jako náklad během jeho individuální přepravy. Co budete potřebovat
k uzavření smlouvy? Pojišťovny vyžadují fakturu, kterou jste obdrželi
při koupi domku. Pokud jste kupovali od fyzické osoby (prodej mezi
občany), postačí kupní smlouva. Pro pojištění není nutné číslo popisné,
ale potřebujete znát parcelní číslo. Pozor si musíte dát především na to,
že pojistka mobilních domů se vztahuje jen na konkrétní vybrané místo
pojištění. Pokud budete mobilní dům přesouvat na jinou parcelu, vystavujete se riziku neplnění pojišťovny. Změnu místa ukotvení mobilního
domu je proto vždy nutné řešit s pojišťovnou a pojistku změnit, případně uzavřít pojištění nové. U starších mobilních domů pojišťovny často
požadují doložit také fotodokumentaci ještě před sjednáním pojištění.
U nových domků pojišťovny požadují přiložit fotodokumentaci k pojistné smlouvě. Před finálním ukotvením mobilního domu je vhodné si
u pojišťovny zjistit i takzvanou povodňovou zónu, neboť v některých
lokalitách (zejména v okolí řek či jiných vodních nádrží) nemusí být
možné mobilní dům pojistit proti riziku povodně. Proto se vyplatí jeho
přesunutí na méně rizikové místo.

Po třech zkouškách kuchařem
Název projektu: Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie
a služeb. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0012. V rámci
projektu probíhají ve Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov od září 2014 pro veřejnost vzdělávací programy
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava
minutek. Protože jsme autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní
kvalifikace, uchazeči, kteří zvládli všechny tři zkoušky, získali úplnou
kvalifikaci v oboru Kuchař. Tyto vzdělávací programy budeme nabízet
i v příštím školním roce, nekvalifikovaní uchazeči tak mají příležitost
Ing. Ivana Čermáková, manažer
získat vzdělání v oboru Kuchař.
projektu, tel. 739 570 617, cermakova@ssmk.eu

S Evou a Edou zdravě a bezpečně
V říjnu roku 2014 se Základní škola Vémyslice zapojila do projektu
financovaného Evropskou unií pod názvem S Evou a Edou zdravě a
bezpečně. Jak již název napovídá, je zaměřen především na rozvoj
pohybových a sportovních dovedností dětí a bezpečnost silničního
provozu. Projekt má tři základní aktivity.
S Evou a Edou - vytvoření metodických materiálů - jedná se především o získání metodických výukových listů v oblasti bezpečnosti
silničního provozu, zdravého životního stylu s zásad první pomoci.
Získané znalosti si mohou děti ověřit jak v připravených testech, tak
na praktických situacích.
S Evou a Edou zdravě v pohybu - součástí této aktivity je účast rehabilitačního pracovníka v hodinách tělesné výchovy, který seznámí žáky s prevencí a případnou nápravou vadného držení těla. Na škole pracuje kroužek
zaměřený na rozvoj pohybových a sportovních dovedností. Nedávno škola
v rámci projektu získala vybavení na stolní tenis, in-line brusle a koloběžky
pro výuku dopravní výchovy a vybavení pro výuku basketbalu.
S Evou a Edou bezpečně - pod názvem této aktivity se skrývá
pořádání dvou projektových dnů. První již proběhl a v bazénu si žáci
ověřili své schopnosti plavání, seznámili se se zásadami záchrany
tonoucího a s pravidly první pomoci. Druhý, zaměřený na bezpečnost silničního provozu - škola obdržela mobilní dopravní hřiště
/RS/
- se připravuje na některý z jarních dnů.

sobota 2. května 2015

Muzeum a informační centrum • náves
fotbalové hřiště „Pod Skalami“

RYBÁŘSKÉ A CHOVATELSKÉ
POTŘEBY KOŠÍČEK
nám. TGM 40 (Knížecí dům), M. Krumlov
VÁS ZVE DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PRODEJNY
AKČNÍ NABÍDKA (platí do 15. 5. 2015):
- 5 % sleva na boilies a pelety firmy Krmiva Hulín
- 5 % sleva na granule pro psy a kočky
- 5 % sleva na krmné směsi a granule pro nosnice, kachny,
brojlery, kuřice, krůty, atd. (možno zakoupit i malé množství)

PÍSEK

do bazénové filtrace
145 Kč za 25 kg

VÝKUP
PALET

80 x 120 cm
100 x 120 cm

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
č
jímka a izolační vata)
.500 K
pr. 200 mm, výška 8 metrů 11četně DPH
v

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

30.04.2015

Jak se slavil Den Země Osvobození permonů v zábavním parku Permonium®
v Mateřské škole Duha Oslavany

Byla jedna kulaťoučká holčička. Její šaty byly modré, zelené a hnědé. Vlasy
a boty měla celé bílé. Modré kousky byly z vody, zelené z trávy a stromů a hnědé
z hlíny a kamení. Vlasy a boty byly ze sněhu a ledu. Té holčičce říkali Země.

Taková byla úvodní motivace, kterou jsme zahájili dubnový projekt
Den Země v mateřské škole. Dá se říci, že se tento ekologický projekt
v naší MŠ stal již tradicí. Jaké činnosti jsme s dětmi tento rok připravili? Děti za spolupráce rodičů přinášely různý odpadový materiál, ze
kterého jsme vyráběli všechno možné i nemožné, např. perpetum mobile, různá zvířátka, roboty, domy, auta, letadla, sluníčka, objevilo se
i několik druhů notebooků... Děti tato činnost velice bavila, rozvíjely
naplno svoji fantazii a kreativitu, naučily se třídit odpad a navíc se dozvěděly, jak můžeme různé druhy materiálů recyklovat. Další činností
byla vycházka s úklidem trávníků v okolí mateřské školy, sázení stromů před MŠ, pokusy s vodou, půdou, pískem, sázení bylinek atd. Na
internetu jsme zhlédli krátké filmy např. o procesu čištění vody a rozvodu vody do domácností, o výrobě papíru, o recyklaci papíru, plastů,
skla, kovů... Projekt Den Země jsme zakončili výletem do Planetária
v Brně, kde byl dětem promítnut příběh Kouzelný útes - Kaluoka hina
a součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy, ukázka několika
jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Vzkaz dětí naší mateřské školy Zemi: „Naše milá Země, nebuď už smutná, my Ti pomůžeme lidem ukázat, jak se mají o Tebe starat. Potom budeme
všichni zdraví, šťastní, veselí a spokojení.“
Bc. Hana Kűfhaberová

Férová snídaně i u vás

Během sobotního dopoledne 9. května se uskuteční již pátý ročník
celorepublikového piknikového happeningu na podporu fair trade.
Férová snídaně NaZemi proběhne například v Moravském Krumlově na náměstí TGM, v Ivančicích v areálu SVČ na ulici Zemědělská
i v Miroslavi na zahradě u evangelického kostela.
Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na
více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že
podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový den
pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.
Příjemný neformální nekomerční piknik bude i letos opět propojovat
fair trade s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou například
fairtradové kakao, kávu nebo čaj. A k tomu si do košíku mohou přibalit
třeba vajíčka od místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Společně pak posnídají na veřejném místě, aby vyjádřili podporu
produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.
„Snídani na náměstí pořádáme společně s farmářskými trhy. Tím
chceme upozornit na to, že si naši pozornost zaslouží také regionální
pěstitelé a výrobci potravin. Přijďte ochutnat pravou férovou kávu.
Sami můžete přinést například kousek bábovky z férového kakaa, nebo
cukru, který koupíte třeba na obchod.nazemi.cz,“ vybízí organizátor
krumlovské snídaně Marek Pečer ze sdružení ALMA.

Čtvrtá sezona v zábavním
parku Permonium, který je náplastí na nudu pro děti i dospělé,
byla zahájena. Území Permonia
ovládá šest permonů. Jmenují
se podle kopců, obklopujících
přírodní scenérii oslavanského
údolí. Srdcem parku je zajímavá,
41 metrů vysoká kulturní památka - těžní věž s panoramatickým
výtahem. Její historie je starší
více než 100 let.
Tajemná důlní věž poodhaluje
tajemství
oslavansko-rosického
území formou kreslené grotesky
Cesta za černým zlatem, v níž se
oslavanští permoni představují i
s příběhy, na jejichž základech Permonium vzniklo. Figuríny z pověstí v podobě pověšenců tvoří hlavní
rekvizity muzea. Milovníky historie zaujmou exponáty z depozitářů
Technického muzea v Brně a ucelená výstava „Jak se dříve svítívalo“
s příběhy kahanců, kahanů, lamp
a lampiček. Dýchne na Vás zvláštní atmosféra tajemna a historie.
Zapojíte-li se do unikátní
interaktivní hry Magic permon,
budou Vám permoni klást nejrůznější překážky. Zvítězit nad nimi
vyžaduje důvtip, šikovnost i dostatečnou fyzickou zdatnost. Jen
tak se zjeví v neobvyklém místě
Šachthala a vydají svou jedinečnou odměnu, kterou si ze zábavního parku odnesete. Než se však
probojujete k vítěznému konci,
musíte projít nástrahami sopky,
pralesa, rozsáhlého nadzemního
bludiště a vymotat se ze štol, kde
nejraději permoníci pobývají.
Novou past nastražili v letošním
roce ve svém brlohu. Nazývá se
Kabuch, má podobu šikmého dolu
a je umístěn v Labyrintu.
Novinkou roku 2015 je také
nová trasa lanového centra „Industriální stezka“. Měří 275 m,

prochází nad střechami výrobních
hal a má 11 překážek netradiční
délky i náročností. Propojuje
bývalou těžní věž s historickým
vodojemem, z něhož si můžete
vychutnat zajímavý pohled na
okolí města Oslavany.
Návštěvníci, kteří spojují výletní místo s pobytem na zdravém
vzduchu, si mohou do sytosti
užít adrenalinových zážitků na
různých venkovních atrakcích s
názvy jako Dovrchnice, Obrtlík,
Trajfus, Pavoučí past, Šutrbuch,
Salpóna či Škrtí lanovka. Že nevíte, co to je? Pak nezbývá než
se o tom, jak fungují, přesvědčit
na vlastní kůži a odnést si z Permonia hrdost nad tím, co všechno
jste dokázali zvládnout.
Pro milovníky zvířatek se Důlním jezerem prohání koi kapři,
zlatí jeseni a ostroretky, s nimiž
si můžete klidně hrát. V Oslíkově
vás uvítá celá oslí rodinka - oslík
Koblížek, oslička Bouchalka a jejich mládě Permonka.
Hladem ani žízní trpět u nás
trpět nebudete, protože v hornické
kantýně i v útulné kavárně ve věži
je připraven sortiment občerstvení,
z něhož si vyberou děti i dospělí.
Pokud se chcete přesvědčit na
vlastní oči, že se permoni zjevují
pouze v noci, můžete ji strávit
v tajemném Kohauzingu - ubytovně až pro 22 osob. Využít
můžete i komfortní ubytování ve
dvoulůžkových pokojích hotelového typu s možností přistýlky.
V pátek 8. května 2015 si od
10.00 hodin nenechte ujít akci,
příznačně nazvanou „Osvobození Permonia“. Po celý den
poběží Permoniáda - soutěž v netradičních sportovních disciplínách, a hra „Osvobození permonů
ze zimního spánku“ za zajímavé
odměny a ceny.

Na své si přijdou rodiny s dětmi
různého věku, i ale také soutěživé
týmy, páry i jednotlivci. V průběhu sezony připravujeme několik
dalších speciálních akcí. Mezi
nejoblíbenější patří noční Tma v
Permoniu a Strach v Permoniu.
Než se budete vracet domů, čeká
vás Dárečkov s nabídkou zboží a
drobných dárků. Nesou jedinečnou
pečeť Permonia - zábavního parku, v němž si mohou děti i dospělí
prožít svůj vlastní výletní příběh
se zábavou i poznáním. Nevěříte přijďte se přesvědčit! Permonium
je o víkendech a svátcích otevřeno
již od 11. dubna.

PLÁN AKCÍ SEZONY 2015:
8. 5. - Osvobození Permoniaden plný překvapení pro všechny
návštěvníky
13. 6. - Tma v Permoniu - interaktivní hry v noční atmosféře
11. 7. - Tma v Permoniu - interaktivní hry v noční atmosféře
22. 8. - Strach v Permoniu noční setkání s přízraky
28. 9. Špekáčkobraní - netradiční gastronomický zážitek
31. 10. 2015 Permon Cup 2015
- soutěž v netradičních soutěžních
disciplínách na závěr sezony
Více informací a program
na webu: www.permonium

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov otevírá

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ:
Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
41-45-M/01
Mechanizace a služby
39-41-L/01
Autotronik
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
23-51-H/01
Strojní mechanik
33-56-H/01
Truhlář
82-51-H/001
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
23-56-H/01
Obráběč kovů
41-54-H/002
Podkovář a zemědělský kovář
23-55-H/02
Karosář
66-53-H/003
Operátor skladování
Obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
65-52-E/001
Kuchařské práce
41-55-E/002
Opravářské práce
Zkrácené dvouleté studium pro absolventy oborů vzdělání
s maturitní zkouškou v oborech:
39-41-L/01
Autotronik
41-45-M/01
Mechanizace a služby
Šance pro všechny maturanty, kteří nechtějí jít na vysokou školu
a chtějí rozšířit svoji odbornost dalším vzděláváním!
Bližší info: Ing. Čermáková, tel.: 739 570 617, mail: cermakova@ssmk.eu

Základní škola a Mateřská škola Bohutice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, Bohutice 10, 671 76 Olbramovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA V BOHUTICÍCH OZNAMUJE,
ŽA NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MÁ VOLNÁ MÍSTA.

Rodiče, kteří potřebují umístit děti do předškooního zařízení, mohou
kontaktovat školu na e mailové adrese: skola.bohutice@centrum.cz
nebo na tel.čísle 734 674 755. Mgr.
Jana Pavlíčková, ředitelka

30.04.2015

KUMŠTÝŘI
Ochotnický spolek A JE TO
Náš ochotnický spolek je takřka v plenkách. Byl založen nedávno
- 1. 11. 2013. Jeho zakladatelky jsou Anna Klimová a Radomíra Weissová. Zatím je pro nás všechno nové, hraní i malování kulis. Nemáme
žádné zkušenosti, a tak se učíme sami na sobě a jsme rádi za názor
diváků, kteří mají zájem o divadlo a jdou se na nás podívat.
Malujeme si kulisy sami, jak se to dělávalo za dob našich rodičů. Jsou
to velké otočné kulisy. Na velké dřevěné rámy napneme plátna, natřeme
základní barvou a potom na ně paní Radka Weissová načrtne tužkou
téma, jaké potřebujeme. Ostatní je malují barvami podle náčrtku. Velký
podíl na malování má Anička Klimová, Radka Weissová a Yvona Kroupová. Z mužů se do výroby kulis a rekvizit zapojují Vlastík Halačka, Petr
Weiss a Pepa Cekovský. Zbytek členů přispěl menší mírou také.

Zaměřili jsme se na pohádky. V okolních vesnicích je moc nehrají,
tak jdeme touto cestou. Tím pádem hrajeme nejen pro dospělé, ale i
pro děti. Loni jsme měli naše první vystoupení, pohádku Mrazík. Byli
jsme mile překvapeni, kolik lidí se přišlo na nás podívat a podpořit nás
v našem snažení. Přišli spoluobčané i přespolní. Lidem se pohádka líbila a to je pro nás nejlepší odměna a radost. Hráli jsme celkem 4x u nás
a jednou v Dolních Dubňanech, kam nás pozvali zástupci obce. Také
jsme v čase vánočním, na žádost lidí, ještě přidávali dvě představení.
Tak doufáme, že i pohádka letošní bude mít úspěch a dobrou účast
diváků. Dáme do toho všechno, co v nás je. Krásné kostýmy, které
pohádku dotvoří, jsou z půjčovny kostýmů v naší obci od Radky
Weissové. Ještě chci podotknout, že některé z našich rodin se také
podstatnou měrou podílejí na organizaci při vystoupeních i mimo ně.
Bez nich by to prostě nešlo. Tak jako při všem, i při naší činnosti je
chápající rodina základem a oporou vždy, když je to potřeba. Myslím,
že už jsem vás dostatečně seznámila s naší organizací, a tak bych vás
všechny, co máte rádi divadlo, chtěla pozvat k nám do Miroslavských
Knínic na naši druhou pohádku Hrátky s čertem. Je na motivy Jana
Drdy a podle ilustrace Josefa Lady. Hraje se v sokolovně, která je
v zámku. Půjdete kolem nově upravené návsi, krásným a udržovaným
parkem přes nádvoří. Moc se na vás těšíme.
Anna Klimová
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Alinkov - hospodářský dvůr novokřtěnců
V zimním přednáškovém cyklu
pořádaném Městským muzeem
v Moravském Krumlově přednášel PhDr. Jiří Pajer o novokřtěncích v Alinkově a Trstěnicích.
Více zaujaly informace o Alinkově - hospodářském dvoru v meandru řeky Rokytné, asi půl kilometru severozápadně od Čermákovic.
Jméno bylo pravděpodobně odvozeno z německého „Allein-hof
- dvůr stojící o samotě“.
První zmínka se datuje k roku
1270, kdy se připomíná mlýn v
Čermákovicích na řece Rokytné.
Ten mohl být jedině v lokalitě
pozdějšího dvora v Alinkově. Měl
výhodnou polohu, protože přes
Alinkov vedla vozová cesta spojující Horní Dubňany a Tulešice.
Dnešní komunikace v místě dnešní silnice tehdy neexistovala. Ve
druhé polovině 16. století dostali
do užívání starý mlýn novokřtěnci. Jejich začátek je nutno hledat
v Německu. Koncem října r. 1517
zde vystoupil Martin Luther s 95
thezemi proti zlořádům v církvi.
Jeho vystoupení urychlilo reformaci v Německu a střední Evropě. Jen v krátkosti informace, co
vlastně Luther kázal.
Martin Luther hlásal tři základní věci. Za jedinou cestu ke
spasení a Boží milosti označil
niternou opravdovou víru. Za
jediný zdroj víry prohlásil bibli.
A popřel nezbytnost existence
církve jako prostředníka mezi
člověkem a Bohem.
Reformace v zásadě znamenala
útok proti autoritě katolické církve a její dogmatice. Směřovala
k obnovení niterného osobního
vztahu k Bohu bez církevních
institucí. Rozbila jednotu křesťanstva a vedla ke vzniku nových
sekt, ze kterých byli nejznámější
novokřtěnci. Pojmenování novokřtěnci bylo odvozeno od způsobu křtění. Z počátku byl křest
všech děti proveden již po narození, ale později měly být všechny
děti pokřtěny až v dospělost, tj.
ve věku, ve kterém by byly schopny si uvědomit význam aktu a potvrzení své víry, které tímto křtem
prokazují.
Záhy se Lutherovo učení rozšířilo do dalších zemí, ale současně
byl proti novému učení zaveden
tvrdý boj. Již v roce 1524 ve Švýcarsku skončilo několik skupin
novokřtěnců mučednickou smrtí
upálením jako kacíři a další skupiny novokřtěnců ze Švýcarska
a Německa začaly hledat lepší
zázemí pro své učení i živobytí
v jiných zemích.
Řídili se organizací společného
života v zřízení a vytvoření produkčních a konzumních celků,
které nazýváme habánskými
komunitami - haushaben (odtud
zdomácněl název habáni), spočívající specifickým přístupem
k práci a ostatním záležitostem každodenního života. Odmítali osobní
majetek, žili a pracovali společně
v společných domech, přičemž
dbali na společnou výchovu dětí,
péči o nemocné a staré apod. Takto
organizované náboženské celky se
speciálně rozvinuly na Moravě,
kde habáni zřídili hospodářské
dvory s mimořádně vzácným přístupem k práci a ostatním záležitostem každodenního života.
Byli zručnými řemeslníky,
spolehliví a pracovití poddaní,
proto je vrchnost ráda usazovala
na svých panstvích a v rámci
možností je chránila. Bohužel

takový způsob života se nelíbil
církvi a stejně jako v Německu,
také v českých zemí měla snahu
jak novokřtěnce, tak i ostatní náboženské skupiny potlačit.
Komunita v Alinkově nebyla
velká. Na společném dvoře žilo
jen několik rodin, které provozovaly mlýn a koželužnu, zabývaly se zemědělstvím, vinařstvím
apod. Stejně jako jinde byl konec
habánů v Alinkově tragický. Dne
17. prosince 1620 byl alinkovský
haushaben přepaden císařským
vojskem. Císařští žoldnéři vypalovali, mučili a znásilňovali.
Uprostřed mrazů vyhnali obyvatele domu, takže mnozí hladem
a mrazem zemřeli.
Dne 28. září 1622 vydal kardinál z Ditrichsteina jménem císaře
patent, podle kterého se všichni
novokřtěnci museli do čtyř týdnů
vystěhovat ze země pod ztrátou
hrdla. Nepomohlo prošení, odvolání. Ze všech moravských míst
se do konce roku 1622 museli
vystěhovat, většinou do západního Slovenska (tehdy Uher). O tři
roky později se museli vystěhovat
i ostatní příslušníci nekatolických
církví (s výjimkou židů).
Prázdná budova mlýna připadla hrabatům z Náchoda. Další
informace je z roku 1660 a uvádí
zde vrchnostenský dvůr. Během
18.-19. století se ve vlastnictví
Alinkova střídá několik šlechtických rodů a na přelomu 19.-20.
století získává Alinkov velkostatkář z Tavíkovic Robert Goldschmiedt. Dalším majitelem až do
roku 1948 byla Moravská agrární
banka a po roce 1948 byl Alinkov znárodněn a využíván JZD.
Polistopadovými restitucemi byl
Alinkov vrácen posledním majitelům a byl využíván k soukromým obytným i hospodářským
účelům, ale dále chátrá.
O sídle novokřtěnců v Čermákovicích víme již z původních

Alinkov - pískovcové ostění oken budovy mlýna

Alinkov a jeho prezentací především mezi odbornou veřejností
dosáhl ve spolupráci s územním
pracovištěm NPÚ v Brně prohlášení dvora kulturní památkou.
Mimo to se mu podařilo pohnout
ke změně názoru na areál i jeho
nové majitele. Ve středu 28. ledna 2015 se proto na místě sešla
komise, která měla vyslechnout
a případně zhodnotit dosavadní
závěry archeologického výzkumu, stavebního průzkumu a především navrhnout další, pokud
možno koncepční, postup prací,
respektive výzkumu a obnovy záchrany Alinkova. V komisi byli
zastoupeni památkáři odborní i
výkonní, zástupci státní správy,
historikové, archeologové i vlastníci nemovitosti.
V současné době probíhá operativní průzkum v režii brněnského NPÚ. K upřesnění datování je
použita analýza letokruhů s přesností na jeden rok pro všechny

a stodoly, sýpky na severní
a východní straně, v nichž se
od konce 18. století nacházela
sladovna a pivovar (letopočet na
varné vaně 1798). Podle stavebně historického vývoje je nutno
za nejstarší označit budovy mlýna.
Z gotických základů se asi mnoho nedochovalo. Současná hlavní
budova mlýna je renesanční z 16.
století. Dlouhý dům na jižní
straně areálu je pravděpodobně
pozdně renesanční novostavbou
postavenou novokřtěnci a později
upravený pro potřeby vrchnostenského hospodářství. To však musí
potvrdit další výzkum.
Stavební úpravy ze 16. století
jsou však výrazně překryty přestavbou, která byla realizována
na počátku 18. století. Ta dala
areálu současnou podobu.
Že by tedy areál dvora Alinkov
představoval novostavbu, kterou
by zbudovala novokřtěnská komunita, lze prakticky vyloučit.

zásadní stavební práce.
Doktor Pajer představil výběr
archeologických artefaktů, v němž
byly zastoupeny především zlomky
zeleně glazovaných kachlů s tapetovým dekorem, kuchyňské glazované keramiky a soubor fragmentů
habánské keramiky, z nichž některé
nesly stopy přepálení. To by mohlo
znamenat, že se v areálu nacházely hrnčířské pece, jež by byly
nepochybným důkazem existence
novokřtěnské komunity. Jednalo
se i o záchranném archeologickém výzkumu, který, pokud má
přinést adekvátní výsledky, musí
předcházet všem stavebním zásahům do terénu i vlastní stavby.
Areál hospodářského dvora
představuje bývalý mlýn o čtyřech složeních, který jej uzavírá
ze západu, dlouhý dům na jihu

Ale že zde novokřtěnci nalezli
útočiště a areál si opravili dle
svých potřeb, je víc než pravděpodobné. Zcela jisté je pak to,
že „hlavní stavby“ mají podobu,
kterou jim vtiskla přestavba na
začátku 18. století. Snad se podaří
zajistit záchranný archeologický
výzkum, dále stavbu zdokumentovat a analyzovat a nakonec
prosadit smysluplný projekt k využití areálu.
Musíme poděkovat Jiřímu Pajerovi za to, že se především díky
němu ve spolupráci s územním
pracoviště NPÚ v Brně podařilo
dvůr prohlásit kulturní památkou.
A také za to, že dokázal podnítit
zájem ze strany památkářů, historiků a archeologů.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494 ,
fotografie Grunovi Petrovice

Hospodářský dvůr Alinkov

novokřtěnských kronik. Na možnou lokalizaci do dvora Alinkov
upozornil prof. Libor Jan v monografii o dějinách Čermákovic
(„Čermákovice 1270-2000“). Definitivně byl tento závěr potvrzen
až roku 2014. Zhruba v letech
1595-1622 zde podle něj žilo
kolem 150 příslušníků novokřtěnecké komunity a po architektonické stránce areál nemá analogie
v jiných dochovaných pozdně
renesančních stavbách. PhDr.
Pajer na místě identifikoval mlýn,
pekárnu, stáje a společenskou
místnost pro komunitu a provedl
sondážní archeologický výzkum.
Vnitřní členění hlavní obytné
budovy podle něj odpovídá
soudobým předpisům a řádům
usměrňujícím život komunit.
Svým dlouhodobým zájmem o
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• květen - VÝSTAVA - KULTURNÍ AKCE MĚKS V ROCE 2014. Městský
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• květen - VÝSTAVA - MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ VÝTVARNÍCI. Galerie Knížecí dům. Otevřeno po - pá 8-11 a 12-15.30, so 9-12, ne 14-16 hodin.
Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• 9.5. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM. Součástí
trhů je od 9.00 hod. FÉROVÁ SNÍDANĚ s vystoupením kapely TRANZAN
na podporu fair trade a regionálních pěstitelů. Pořádá o.s. ALMA.
• 10.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ. Mše svatá začíná v kapli sv. Floriána
v M. Krumlově v 10.30 hodin. Pořádá Farní úřad M. Krumlov.
• 11.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT KE DNI MATEK.
V tanečním sále ZUŠ M. Krumlov. Vstupné dobrovolné.
• 13.5. v 15.30 hod. - KONCERT KE DNI MATEK PRO SENIORY V DPS.
V DPS M. Krumlov. Vstupné dobrovolné.
• 16.5. v 16.00 hod. - XXII. SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ na zámku
v Moravském Krumlově. Vstupné 70 Kč.
• 18.5. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY. V kinosále M. Krumlov.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• V PRŮBĚHU MĚSÍCE KVĚTNA - Literární a výtvarná dílnička na téma
Přátelství - tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou
činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

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
• 6.5. v 18.00 hod. - VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ u příležitosti 70.
výročí ukončení II. světové války a vítězství nad fašismem. U památníku před
kulturním domem. Pořádají: město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad.
• 8.5. od 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH, NEVIDOMÝCH
RYBÁŘŮ A DĚTÍ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město
Miroslav. Partnerem akce je Nadace ČEZ.
• 9.5. od 9 do 11 hod. - FÉROVÁ SNÍDANĚ na zahradě u evangelického
kostela. Akce na podporu světového dne FAIRTRADE a domácích produktů.
Pořádá FS ČCE Miroslav a RC Medvídek.
• 10.5. - MŠE ZA OBĚTI VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ v katolickém kostele.
• 16.5. od 14.00 hod. - FUNNY DANCE SHOW v kulturním domě Miroslav.
Nesoutěžní taneční přehlídka. Pořádá SVČ Miroslav a OS MAREK.
• 18.-19.5. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA pro Diakonii Broumov. Sbírka se
uskuteční v KD: 18. 5. od 14 do 18 hodin a 19. 5. od 9 do 13 hodin.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 12.5. v 9.00 a 10.30 hod. - POHÁDKOVÝ VANDR. Zábavný písničkový
pořad pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje hudební divadlo Abrakamuzika. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč.
• 13.5. v 9.00 a 11.15 hod. - DON QUIJOTE DE LA ANCHA. Didaktická
klauniáda - divadelní komedie pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Účinkuje Divadlo klauniky
Brno. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 40 Kč.
• 14.5. v 19.00 hod. - ZASE TA SBOROVNA. Komedie z prostředí provinčního učňovského střediska, navazující na úspěšnou komedii Sborovna
v podání Divadla Pavla Trávníčka. Účinkují: Pavel Trávníček, Linda Finková,
Kateřina Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana Tunová, Zdeněk
Havlas. Kino Réna Ivančice, vstupné: 250 Kč. Předprodej od 13. 4. v KIC.
• 16.5. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY. Palackého náměstí.
PŘIPRAVUJEME: • 22.-24. 5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2015. Prodej čerstvého chřestu, zábavný a gastronomický progam, řemeslný trh, ochutnávky vín
a chřestových jídel, program pro děti. Palackého náměstí, nádvoří radnice.
• 8.11. - MÝDLOVÝ PRINC. Nový muzikál s písněmi Václava Neckáře.
Odjezd v 9.00 od Besedního domu. Praha - Divadlo Broadway. Účinkují:
M. Dejdar, S. Tofi, M. Písařík, T. Kostková, A. Háma, O. Lounová, N. Grossová, J. Synková, ... Cena: 1.270 Kč (vstupenka a doprava).

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.5. v 17.00 hod. - ROK 1945 VE FILMU A NA FOTKÁCH. Promítání
válečných dokumentů a filmových týdeníků doplněné projekcí fotografií Rosic
z doby po osvobození v květnu 1945. V kině Panorama. Vstupné dobrovolné.
• 7.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ I. Koncert žáků
ZUŠ. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné dobrovolné. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Shromáždění u příležitosti
70. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. U památníku Rudé armády a umučených na rosickém hřbitově. Pořádají: ČSBS a MěÚ Rosice.
• 15.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ II. Koncert žáků
ZUŠ. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné dobrovolné. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 16.5. od 10.00 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. Výstava voříšků a psů všech
plemen. Poplatek za přihlášení: 350 Kč. Přihlášení do soutěží Železný voříšek,
Dítě a pes, Psí karneval, 100% PES až na místě, poplatek 50 Kč. V areálu kynologického klubu za zimním stadionem. Pořádá Kynologický klub Rosice.
• 17.5. ve 14.00 hod. - CESTA POHÁDKOVÝM LESEM. Zábavné pohádkové odpoledne plné soutěží a zábavných úkolů pro děti. Kostýmy vítány. Na
nádvoří zámku. Vstupné: 50 Kč, členové RC 20 Kč. Pořádá RC Kašpárkov.
• 18.-31.5. - AJKA DOX - VÝSTAVA. Abstraktní tvorba v kombinaci s originálním nábytkem a interiérovými doplňky. Výstava je prodejní a 20 % z výtěžku
bude věnováno rosickým školám a školkám. Vernisáž výstavy - 18. 5. v 17.00
ve společenském sále ZKC. Výstava bude přístupná po, st, pá 12.00-18.00, út, čt
9.00-14.00 a v průběhu konání kultur. akcí. Pořádají: Ajka Dox a KIC Rosice.
• 20.5. v 19.00 hod. - PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU. Divadelní komedie.
Hrají: Lukáš Langmajer, Ernesto Čekan, Veronika Nová, Jarmil Škvrna, Eva
Kodešová, Anna Kulovaná, Karel Soukup. Režie: Ivan Vyskočil. Na vnitřním
nádvoří zámku, za nepříznivého počasí v kině Panorama. Vstupné: 230 Kč
předprodej KIC, 280 Kč na místě. Pořádá KIC Rosice.

30.04.2015

04. 05. - 17. 05. 2015

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
• 10.5. ve 14.00 hod. - DEN MATEK. Můžete se těšit na vystoupení dětí
z kroužků a družiny. Pořádá DDM Oslavany a KIS Oslavany v Dělnickém domě.
• 15.-17.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol
Padochov pořádají 21. ročník festivalu v areálu hřiště TJ Sokol Padochov.
• 24.5. v 17.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - NAĎA URBÁNKOVÁ
A BOKOMARA. U příležitosti konání Hudebních slavností 2015 se uskuteční
koncert Naďy Urbánkové se skupinou Bokomara v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Děl. domě
- tel. 546 423 283 nebo 604 108 641. Vstupné s místenkou 220 Kč, stání 180Kč.

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 9.5. od 10.00 do 12.00 hod. - PIKNIKUJ NA ZEMI - FÉROVÁ SNÍDANĚ.
Férová snídaně NaZemi je happening na oslavu Světového dne pro fair trade.
Doneste si fairtradové, bio nebo lokální dobroty a posnídejte společně. Venkovní prostor SVČ Ivančice, Zemědělská 2
• 9.5. od 15.00 do 17.00 hod. - ŽONGLÉRSKÝ WORKSHOP. Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si žonglérské umění pro vedením Tomáše Zahradníka.
Základy žonglování s míčky, s diabolem a dalšími pomůckami (yoyo, flowerstick, kruhy, kužely) - k zapůjčení na místě. Venkovní prostor SVČ Ivančice,
Zemědělská 2, poplatek: 90 Kč. Přihlásit se můžete do 4. 5. v SVČ Ivančice.
• 15.5. od 15.00 do 18.00 hod. - RODINNÝ DEN NA HORIZONTU. Společné rodinné odpoledne s Mateřským a rodinným centrem Klubíčko. Pohádky,
cvičení, tvoření pro rodiny s dětmi. Soutěž o nejlepší rodinný recept na bábovku
s ochutnávkou. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 40 Kč/dítě.
Připravujeme: 20.5. od 17.00 hod. - PLETENÍ Z PEDIGU. Výroba košíčků
s keramickým dnem. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, tvořivá dílna. Poplatek: děti
- 30 Kč + materiál, dospělí - 50 Kč + materiál (košík cca 80 Kč). Přihlásit se
můžete do 15. 5. v SVČ Ivančice.
• 22. a 23. 5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIFEST. Přehlídka volnočasových
aktivit. Areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Info na www.bambifest.cz. Organizace, které mají zájem zapojit se do programu (pódiová vystoupení, prezentační
stánek), se mohou přihlásit na: sacherova@svcivancice.cz

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 U BRNA. Odjezd
autobusem č.153 v 9.01 hodin z Ivančic. Vycházíme v 10.00 hodin od Kulturního domu ve Zbýšově, Jiráskova ulice č. 540, trasa 10 km. Vede Milan Blaha.
• 16.5. - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD S EXKURZÍ DO PVE DALEŠICE
s prohlídkou vnitřních prostor a s výkladem. Potom pěší trasa 5-6 km, dále bude
cesta autobusem na vyhlídkovou terasu Kalimeta. Pro vstup do vnitřních prostor
přečerpávací vodní elektrárny je nutný seznam účastníků s uvedením data narození a zaměstnání. Děti mají povolen vstup, pokud dosáhnou v den prohlídky
12 let. Do vnitřních prostor PVE je vstup povolen bezpříručních zavazadel,
fotoaparát povolen. Poplatek členové 80 Kč, nečlenové 100 Kč, děti do 18 let
50 Kč. Odjezd autobusu od Besedního domu v v 8.30 hod. Přihlášky do 12. 5.
na adrese Jiří Eibel, Široká 40, tel.: 539 083 044, po 18 hodině.
• 20.5. - ÚDOLÍM MARKOVKY K BÝVALÝM LÁZNÍM V DOBRÉ VODĚ
nedaleko Třebíče. Odjezd vlakem v 7.16 hod. z Ivančic do Vladislavi. Délka
trasy 11 km. Zpět vlakem v 12.48 (14.51) nebo 16.48. hod. Vede Milan Blaha.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 28.4. - 5.5. - KOUZLA S JEHLOU – PATCHWORK K. FIALOVÉ. Výstava patchworkové práce paní Kristýny Fialové z MK. Otevřeno během otevírací
doby muzea. Vstupné dobrovolné.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 5.5. od 8.00 do 12.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DSMC pro základní školy
z regionu Ivančicka. Soutěží čtyřčlenná smíšená družstva v I. a II. kategorii.
• 10.5. ve 14.00 hod. - DEN MATEK v dělnickém domě. Můžete se těšit na
vystoupení dětí z kroužků a družiny.
• 17.5. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany: 9.00 zahájení jízdou zručnosti,
10.00 jízda na dopravním hřišti, 11.00 soutěže, 12.00 ukončení, rozdání odměn.
S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 30 Kč.
• 19.5. od 8.00 hod. - OKRESNÍ KOLO DSMC. Utkají družstva, která zvítězila
v oblastní soutěži. Na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Pro okres Brno - venkov.
• LETNÍ TÁBORY DDM OSLAVANY 2015:
1. Příměstský tábor I. - HRÁTKY S KOUZLY - 5 dnů; 29.6. - 3.7.; 750 Kč
2. Příměstský tábor II. - CESTA DO PRAVĚKU - 4 dny; 7.7. - 10.7.; 600 Kč
3. Letní tábor Pozďatín - HOLLYWOOD - 14 dnů; 11.7. - 24.7.; 3.800 Kč
4. Letní tábor Prudká - CIRKUS - 7 dnů; 26.7. - 1.8.; 3.150 Kč
5. Příměstský tábor III. - ZÁBAVA A POKUSY - 5 dnů; 3.8. - 7.8.; 750 Kč
6. Příměstský tábor IV. - POHÁDKOVÝ TÝDEN - 5 dnů; 17.8. - 21.8.; 750 Kč
7. Taneční soustř. - ITÁLIE, ROSOLINA MARE - 10 dnů; 21.8. - 30.8.; 5.250 Kč
Přihlášky s informacemi najdete na stránkách www.ddm-oslavany.cz v sekci:
PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ NA AKCE A TÁBORY.

NOVÁ ZAHRADA (Jednota bratrská Ivančice)

Komenského 1611 (vedle ZUŠ, průchodem z nám.), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• pondělí 9-15 hod., středa 9-17 hod., čtvrtek 9-12 hod. - FAMILY POINT
- zázemí pro rodiče s malými dětmi.
• pondělí 16-17 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY - 100 Kč/dítě.
• středa od 15 do 17 hod. - ODPOLEDNÍ TVOŘIVÝ KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI + HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtek od 9 do 12 hod. - DOPOLEDNÍ TŘÍGENERAČNÍ KAVÁRNA
+ HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtek od 17 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• čtvrtek od 19 do 20 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY- 30 Kč/osoba.
• pátek od 16 do 17.30 hod. - DÍLNA PRO KLUKY I HOLKY. (i rodiče)
• neděle od 10 do 12 hod. - SETKÁNÍ JEDNOTY BRATRSKÉ.

V hotelu Ryšavý ve Vémyslicích od 8. do 10. 5.

OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK
PŘEDKRM:
POLÉVKA:
HLAVNÍ CHOD:

Salát z červené řepy s farmářským ovčím sýrem - 69 Kč
Kuřecí vývar s domácími vaječnými nudlemi - 32 Kč
Hovězí líčka konfitovaná, jarní zelenina, bram. purée 189 Kč
Kuřecí prso - závitek plněný špenátem, grilovaná rajčata,
restované brambory se šalotkou - 179 Kč
DEZERT:
Rebarborový koláč s drobénkou - 39 Kč
Pro každou mámu ZDARMA hodina v bazénu s whirlpoolem a parní saunou!
Nabídka se vztahuje k objednávce hlavního chodu z menu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 11. do 21. května vás zveme na dny gulášových specialit

GULÁŠOBRANÍ

POLÉVKA:
SPECIALITY:

Polévka z hlívy ústřičné - 34 Kč
Hovězí guláš s červeným vínem - 99 Kč
Maďarský guláš - 119 Kč
Segedínský guláš s krůtím masem - 89 Kč
Guláš z husích žaludků - 79 Kč
Zvěřinový guláš - 129 Kč
Zeleninový guláš s bramborem - 79 Kč
PŘÍLOHY: 200 g Bramborovo - houskový knedlík - 30 Kč, 200 g Bramborový
knedlík - 30 Kč, 160 g Karlovarský knedlík - 30 Kč, 160 g Houskový knedlík - 30
Kč, 150 g, Jasmínová rýže - 30 Kč
DEZERT: Čokoládový guláš s chilli, zel. pepřem a kousky čerstvých jahod - 39 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:

od 22. května do 11. června - CHŘESTOVÉ DNY
od 22. do 24. května - 21. SLAVNOSTI CHŘESTU V IVANČICÍCH
Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V pátek 22. května
bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

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
• 17.-21. 8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU FUNNY ENGLISH. Pro děti 7-12 let. Každý den tematicky zaměřen: arts, sports, animals,
songs, holidays. Aktivní využití angličtiny ve hře a v tvorbě. Každý den od 9
do 16 hodin. Hlavní vedoucí: Mgr. Hana Sobolová. Cena: 1.500 Kč (cca 20 hodin výuky, pitný režim, svačina, oběd). Přihlášky na DDM do 30. 6. 2015.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• V současné době máme téměř všechny zájezdy obsazené. Můžete se ale přihlásit do pozice náhradníků (zejména jednotlivci jsou často velmi žádaní).
• 30.5. - ZÁBAVNÍ PARK PERMONIUM OSLAVANY A JÍZDA PARNÍM
VLAKEM. Po ranní projížďce parním vlakem a prohlídce Muzea průmyslových železnic se necháme odvézt do zábavního parku Permonium. Zájemci o
prohlídku hasičského muzea a muzea hornictví a energetiky budou pokračovat
dále do Oslavan. Odjezd: 8.00 MK - U Blondýny, 8.05 MK - náměstí, 8.15
Ivančice. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Cena dopravy + jízda parním
vlakem + prohlídka Muzea průmyslových železnic: 200 Kč / děti: 100 Kč.
• 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN VE VÍDNI II. Arsenal - Vojensko-historické
muzeum, procházka historickou Vídní, pravděpodobně vojenská přehlídka.
Doprava: 320 Kč / děti do 18 let 160 Kč. Na akci je nutné mít sjednané cestovní
pojištění do zahraničí. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• POZOR !!!! Uvolnilo se několik míst na třídenní zájezd ORLÍ HNÍZDO
(+ Zell am See + Kaprun - Německo a Rakousko) v obou termínech 14. - 16. 8.
a 28. - 30. 8. 2015 a také na zájezd do PODZIMNÍ BUDAPEŠTI 14. 11. 2015.
V případě zájmu volejte ihned 607 052 644 - Světlana Jelínková.
• TERMÍNY PLATEB ZÁJEZDŮ: Pokud máte přihlášený některý z následujících zájezdů, věnujte prosím pozornost těmto řádkům, Je nejvyšší čas dojít dojít
nahlášené zájezdy zaplatit. (V závorce uvádíme, do kdy musí být zaplaceno).
VYSOČINA - DEVĚT SKAL. Termín 16. 5. 2015: 220 Kč, děti do 18 let 110
Kč (zaplatit nejpozději do 30. 4.) PERMONIUM A PARNÍ VLÁČEK OSLAVANY. Termín 30. 5. 2015: 200 Kč, dítě do 18 let 100 Kč (zaplatit do 15. 5.)
ZOO LEŠNÁ. Termín 6. 6. 2015: 220 Kč, dítě do 18 let 110 Kč (zaplatit do 22. 5.)
ORLÍ HNÍZDO. Termín 14.-16. 8 2015 a 28.- 30. 8. 2015: 3550 Kč. Kdo má
zaplacenou zálohu, tak jenom doplatek 2.550 Kč (do konce května). PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ. Termín 14. 11. 2015: 890 Kč za dopravu, kdo bude chtít + 400
Kč na vstupenku do termálních lázní (je nutné zvolit jen jednu variantu - buď
prohlídka města s průvodcem, nebo koupání v termálních lázních - nahlaste
prosím při placení v Květince, zaplatit nutné do konce května - jde o zájezd s
cestovkou a profesionálním průvodcem. VYSOKÉ TATRY. Termín 25. 7. - 1.
8. 2015: ubytování a polopenze 105 eur + doprava (vlak a místenky): 1.500 Kč.
(obojí do konce května). ŠUMAVA. 20. - 21. 6. 2015: 900 Kč (včetně ubytování
a polopenze), děti do 18 let 450 Kč. (Platby nejpozději do 6. 6.).
• PLATBY A PŘIHLÁŠKY PŘIHLÁŠKY u paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově, tel. 607 052 644.
Klub českých turistů, odbor KČT Mapa,
vás zve na jednodenní turisticko-poznávací akci

KOLEM DYJE KE KOŘENŮM RAKOUSKA
v sobotu 16. května 2015
Historické městečko Drosendorf, včetně útulného kostelíku s relikvií
svaté Valentiny. Od zříceniny hradu Eibenstein pěšky zalesněným
údolím řeky Thaya. Po cestě si průvodcem prohlédneme rozsáhlou
zříceninu hradu Kollmitz a nedaleké rodinné mauzoleum. Městečko
Raabs, kde vzniká řeka Dyje (soutokem Dyje Moravské a Rakouské)
a kde na skalnatém útesu stojí starobylý hrad Ragoz. Celková délka
turistické trasy asi 15 km kolem řeky, s převýšeními cca 100 m.
Odjezd: Z Brna v 5:45 z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr. Čekáme
na vlak od Ivančic a M. Krumlova. Cena: Doprava busem cca 300
Kč, Kollmitz 4€, Raabs 5€. Není nutno absolvovat vše. Přihlášky:
U p. Zd. Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz.
Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne). Více na www.
zajezdysmapou.estranky.cz. Doporučujeme sjednat zdrav. pojištění.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce:
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 10/15 vyjde 15. dubna 2015, uzávěrka 12. dubna 2015. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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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

koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• Škodu Fabii, nebo Škodu Octavii.
Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia Pick-up 1.9D, perfektní stav, absolutně bez koroze, spotřeba 5 litrů nafty, EKO daň zaplacena,
cena 35.000 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• motorku Jawa Dandy 125, r. v. 2003,
najeto 12000 km. Ve výborném stavu.
Motor 4takt, může se řídit od 16 let.
Cena 22.000 Kč. Tel.: 792 264 665.
•• Audi A3 1.6i, 74 kW, r. v. 1998,
v pěkném a zachovalém stavu, bez investic, EKO poplatek zaplacen, cena
45.000 Kč.Tel.: 731 919 206.
•• letní pneu na Fabii 195/55 R15,
nová + disk, zabalená. Tel.: 606 813 814.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• RD v okrese Tišnov do 2,5 mil. Kč.
Požadavek - vedlejší ulice, vjezd na
dvorek, nebo garáž. Tel.: 732 347 758.
•• ornou půdu, louku, les - pro zemědělskou činnost - fyzická osoba,
bez RK. Platba v hotovosti. Prosím
nabídněte. Tel.: 731 109 107.
prodám
•• zrekonstruovaný byt 3+1 v Polánce u M. Krumlova. Za domem pozemek k užívání, krásná krajina, nutné
vidět. Cena dohodou. Volat po 18 hod.
Tel.: 605 325 070.
•• RD 3+1 v lokalitě Ivančice-Němčice. Cena 1,5 mil. Kč, po prohlídce
nemovitosti možná domluva. Tel.:
724 168 786.
pronajmu
•• RD 2+1 v Oslavanech za 7.000 Kč
a služby. Ihned k nastěhování. Tel.:
728 320 637.
•• byt 1+1 v Oslavanech za 4.500
Kč/měs. + náklady na služby. Tel.:
724 950 726.

vyměním
•• městský byt garsonieru za větší
městský byt o vel. 2+1 (příp. 3+kk)
v MK. Tel.: 607 104 050.

» NÁBYTEK

prodám
•• sedačku, možno rozl. na lůžko, velmi pěkná, za odvoz. Tel.: 722 528 989.
•• kompletní ložnice: 4 šatní dvoukřídlé skříně, manželská postel, 2 stolky.
Buková dýha světlá. Tel.: 727 941 491.
•• stolek pod televizor - sklo, ocel.
stolek pod TV - dřevěný, buková
dýha. Tel.: 727 941 491.

» STAVBA - BYDLENÍ

prodám
•• cihly Heluz rozměr 300x240x140
mm, cca 150 ks, cena dohodu. Tel.:
607 988 539.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětský kočárek. Cena dohodou.
Tel.: 736 226 167.
•• dívčí (na 3-5 let) kolo Velamos
12‘‘, (růžové, pěkné). Cena 1.000 Kč.
Tel.: 721 697 181.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím pozůstalost, nábytek, sklo, porcelán,
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince,
bankovky, náboženské předměty, knihy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• skládací smyk, 4 střední brány.
Cena dohodou. Tel.: 736 226 167.
•• ždímačku Perla, zavařovací sklenice se šroub. víčky, čisté. Vše levně.
Ivančice. Tel.: 732 744 373.
•• akvárium 200 litrů, rozměr: délka
120 cm, šířka 40 cm, výška 45 cm.
Cena 500 Kč. Tel.: 792 264 665.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• Autoexpres CZ Ivančice, přijme
řidiče mezinárodní dopravy skupiny C , B a E s potřebnými doklady.
Praxe vítána, šikovné s chutí pracovat zaučíme. Tel.: 602 528 003,
e-mail: milan@autoexpres.cz

OBEC PETROVICE připravila pro zahájení nové sezóny

UKÁZKU VŠEDNÍHO DNE
V DOŠKOVÉ CHALUPĚ

neděle 3. května 2015 od 15 do 17 hodin
Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet prát v neckách na valše,
stloukat máslo, cvrnkat kuličky, vyrobit dáreček na památku,
připravit krmení pro drůbež (ve chlívcích budou živá zvířata).
Prohlídka exponátů místního muzea, fotografická výstava
„110 let hasičského sboru“, prodej upomínkových předmětů.
Jednotné vstupné 20 Kč. Koná se jen za příznivého počasí.
VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE Vás srdečně zve na

VÝSTAVU VÍN

která proběhne v obecním domě 9. 5. 2015 od 13.00 hodin
Program: 13.00 otevření, 14.00 řízená degustace, 15.00 předání cen
oceněným vinařům. K příjemné zábavě zahraje cibmálová muzika
NOVOVESKÁ, bufet zajištěn. Vstupné 50 Kč.

Město Moravský Krumlov zve veřejnost na

SHROMÁŽDĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. května 2015 v 10 hodin u pomníku obětem 1. a 2. světové války
v Moravském Krumlově - Polánce
Program: státní hymna, položení věnců
projev starosty města Mgr. Tomáše Třetiny

ZVEME VÁS NA FÉROVOU
SNÍDANI DO MIROSLAVI

v sobotu 9. května 2015 v době od 9.00 do 11.00 hodin
na zahradě u evangelického kostela, Husova 44, Miroslav
Přijďte se seznámit s potravinami Fair trade a také s produkty domácí
kuchyně, přijďte posnídat společně s přáteli i novými známými,
přijďte si pochutnat na dobrotách, které jsme nachystali, můžete
přinést také na ochutnání ze své kuchyně. V případě nepříznivého
počasí snídaně proběhne v sálku u kostela.
Na vaši návštěvu se těší Rodinné centrum Medvídek a další organizátoři
z Farního sboru Českobratrské církve evangelické Miroslav.

•• Přijmu řidiče UKT s praxí. SMS
na tel.: 607 245 796, ozvu se.
•• Stavební firma OSP, spol. s r. o.
se sídlem v Moravském Krumlově
hledá do svých řad: OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro koupelnové
a interiérové studio. Požadujeme:
obchodní dovednosti, časovou flexibilitu, řidičský průkaz sk. B, odpovědnost, spolehlivost. Nabízíme stabilní zázemí a odpovídající platové
ohodnocení. Profesní životopisy zasílejte na e-mail: info@osp-mk.cz
•• Restaurace U parku Dukovany přijme servírku a kuchařku na brigádu
nebo dohodu. Možnost přespání. Nástup možný ihned. Tel.: 721 588 511.
•• Restaurace Pod Kapličkou v Alexovicích přijme kuchaře/ku, nástup
možný ihned. Kontakt: 603 118 411.
•• Firma TiViS s.r.o. Ivančice (obchod s elektronikou) přijme brigádníka - muže. Vhodné pro studenta.
Náplň práce: prodej a rozvoz zboží,
práce na PC. Požadavky: znalost
práce na PC, řidičský průkaz sk. B,
dobrá komunikace s lidmi. Kontakt: Leoš Podhrázký - 602 433 182.
•• Stavební firma OSP, spol. s. r. o. se
sídlem v Moravském Krumlově hledá do svých řad ROZPOČTÁŘE/
KU, a PŘÍPRAVÁŘE. Nabízíme
zázemí stabilní firmy s mladým
kolektivem a odpovídající platové ohodnocení. Dále schopného
pracovníka na místo STAVBYVEDOUCÍHO. Požadujeme vzdělání
stavebního směru. Zkušenosti v oboru a autorizace výhodou. Nabízíme
nadstandartní platové ohodnocení v
závislosti na odvedených pracovních
výkonech. Tel.: 515 322 341, e-mail:
info@osp-mk.cz

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou seriózní jednání. Bližší informace na tel.: 601 334 019.
•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24
HODIN od nebankovní společnosti.
Bez poplatků! Od 5.000 do 15.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.:
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení
15.000 Kč na dobu 1 roku činí měsíční splátky 2.198 Kč. RPSN činí
212,75 %. Při výpůjční roční úrokové sazbě 75,83 % bude celková výše
úvěru za rok 26.375 Kč. Při řádném
splácení je klientovi poslední splátka
odpuštěna. Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy.

» 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
•• FERONKA - MIROSLAV HYPR.
PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU
Řeznovice 155, mobil 604 680 791,
www.hypr.wbs.cz, hypr.feronka@
email.cz. Provozní doba: pondělí
- pátek: 08.00-18.00, sobota 09.0015.00. Po tel. domluvě kdykoliv.
•• REKLAMNÍ PLACHTY Z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel.
oka, grafika zdarma. Grafické zpracování, tisk a distribuce letáků po celé
České republice. Tel.: 602 782 272.

Dětský klub Sovička Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

S TVOŘIVOU DÍLNOU
A VÝSTAVOU DĚTSKÝCH PRACÍ
Zároveň bude probíhat

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

15. 5. 2015 v naší školičce v Hrubšicích 21 (bus 431 z Ivančic)
Sovička nabízí: celodenní péči o děti již od 2 let • individuální a laskavý
přístup v duchu principu Respektovat a být respektován • maximálně
6 dětí ve skupině • flexibilní docházku v zájmu detí a rodičů • zázemí
zrekonstruované budovy • častý pobyt v přírodě či na bezpečném
dvoře (400 m2) • kreativní, přátelské a hravé prostředí • prostor
pro přirozený rozvoj dětské osobnosti
Více informací Vám poskytne Soňa Pomezná tel: 722 938 173
klub.Sovicka@seznam

Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE ANTONÍNA VESELÉHO

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00. Výstava potrvá od 4. 5. do 30. 6. 2015.

Hledáme malíře, fotografy a jiné umělce, kteří by měli
zájem vystavovat svá díla v naší galerii.
Telefon: 607 970 893, e-mail: ramysklozdenek@seznam.cz

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích Vás zve na výstavu

VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK
Výstava seznamuje s postupy praní a ošetřování prádla v minulosti.
12. března - 24. května 2015
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9
otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek 9 - 12 a 13 - 16 hod.
středa 9 - 12 a 13 - 17 hod.; sobota, neděle 13 - 17 hod.
www.muzeumbrnenska.cz

DĚTSKÁ BURZA

(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti
a taky vše pro nastávající maminky)
sobota 9. květen 2015 od 8 do 12 hodin (příp. dle zájmu)
sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov
Cena: 50 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří chtějí
prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali místo
(stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka), max. počet
prodávajících 45. Každý prodávající si bude svůj „obchůdek“ řídit sám
(prodávat, hlídat atd).

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
čt 7.5. ve 20.00
pá 8.5. v 17.00
a ve 20.00 hodin

AVENGERS:
AGE OF ULTRON
Dobrodružné sci-fi USA

ne 10.5. v 16.00

KONEČNĚ DOMA
Anim. komedie USA, dabing

so 9.5. ve 20.00

RUDÁ MAŠINA
Dokumentární film USA / Rusko

ne 10.5. v 18.00

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční thriller USA

pá 15.5. ve 20.00

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Sci-fi thriller Austrálie

so 16.5. v 17.00
ne 17.5. v 17.00

MALÝ PÁN
Loutkový film ČR / Slovensko

so 16.5. ve 20.00
ne 17.5. ve 20.00

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama VB / Itálie

UPOZORNĚNÍ: Do 15. 5. bude v kině Réna Ivančice probíhat
kompletní rekonstrukce WC. V provozu bude pouze jedno
WC. Předem žádáme o pochopení a vaši shovívavost!

KINO OSLAVANY

( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním
so 9.5. v 18.00

POŠŤÁK PAT
Animovaný film VB, dabing

ne 10.5. v 18.00

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Thriller USA / VB, dabing

so 16. v 18.00

LOVEC TROLŮ
Fantasy horor Norsko, dabing

ne 17.5. v 18.00

VYSAJ SI
Hudeb. komedie Kanada, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 7.5. ve 20.00
pá 8.5. ve 20.00
so 9.5. v 17.00
so 9.5. ve 20.00

AVENGERS:
AGE OF ULTRON
Akční dobrodr. film USA
2D/titulky 7.5., jinak 3D/dabing

ne 10.5. v 17.00

SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
Anim. komedie USA, dabing

ne 10.5. ve 20.00

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama VB

čt 14.5. ve 20.00

DEJTE MI POKOJ!
Komedie Francie

pá 15.5. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční thriller USA

so 16.5. v 17.00
ne 17.5. v 17.00

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Anim. komedie VB, dabing

so 16.5. ve 20.00

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Komedie USA

ne 17.5. ve 20.00

LADÍME 2
Hudební komedie USA

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 583

pá 8.5. ve 20.45

SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN
Válečný film ČSSR, vstup zdarma

so 9.5. ve 20.45

ATENTÁT
Válečný film ČSSR

pá 15.5. ve 20.45

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční sci-fi USA, dabing

so 16.5. ve 20.45

ŽELVY NINJA
Dobrodružný film USA, dabing

A JE TO TADY - OCHOTNICKÝ SPOLEK
v Miroslavských Knínicích „A JE TO!“ pro Vás nastudoval pohádku

HRÁTKY S ČERTEM

Na návštěvu se těší ochotníci na zámku v Miroslavských Knínicích
2. 5. v 18.00 hod., 3. 5. v 17.00 hod., 9. 5. v 18.00 hod.,
15. 5. v 19.00 hod. a 16. 5. v 18.00 hod.
Rezervace míst po 15.00 hodině na tel.: 723 529 561.

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN DĚTÍ V HRUBŠICÍCH U IVANČIC

v sobotu 16.5.2015 od 15 hodin
Letos nově bude pro děti připraveno vystoupení kouzelníka
na nádvoří zámku a ostatní tradiční program s pohádkovou
cestou lesem, malováním na obličeje, soutěžemi, skákacím hradem.

JARNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK

KUBŠICE - neděle 3. 5. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin
Sokolovna a prostranství u Sokolovny. Výborná příležitost k nákupu
květinové či zeleninové sadby a drobných výrobků do domácnosti
i na zahradu. Prodávat budou řemeslníci z blízkého i dalekého okolí:
Čeká na Vás občerstvení, posezení u kávy či vína. Zabijačkové
speciality, domácí uzenářské výrobky, domácí pečivo, zákusky…
K poslechu a dobré náladě bude hrát na harmoniku pan Němeček
z Miroslavi. Pro děti a hravé dospělé: keramik s hrnčířským kruhem.
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„
Střípky z rakšické čutané - boj s krumlovským „Béčkem
Do derby zápasu s béčkem
Krumlova jsme vinou zranění a
pracovního vytížení hráčů nastupovali s hodně pozměněnou sestavou.
Zbytek klopýtajícího a cválajícího
týmu doplnili dorostenci a postavili se mužstvu, v jehož středu se
objevilo několik velice zajímavých
hráčů protřelých nejen krajským
přeborem, z nichž na hřišti vyčnívali fotbalovou radost rozdávající
Schwarz a střelecky disponovaný
Anders. Na jedné lajně proti sobě
nastoupili bratři Machotkové.
Očekávaný nápor diváků, kterých se nakonec sešlo 250, zvládl s
bravurou sobě vlastní hospodský a
čerstvý otec Vladan, který nejenže
zvýšil kapacitu sedících diváků
rozmístěním pivních setů v blízkosti kabin, ale zároveň dokázal
obstarat stánek nejmenovaného pivovaru, čímž zvýšil výtoč piva na
rakšickém stadionu na maximum,
a pražské O2 aréně tak před blížícím se mistrovstvím světa v hokeji
nasadil laťku hodně vysoko.
Od úvodního hvizdu pana
bystrozrakého v černém, který
to měl po celý zápas k míči a

probíhající hře asi stejně daleko
jako pan Küfhaber polňačkou do
Lesonic, se míče chopili hosté a
pověstným ťukesem dokazovali,
že jsou nejfotbalovějším týmem
okresního přeboru. Přesné kombinace donutily naše mužstvo
k chybám, což vedlo k jejich brzkému vedení 0:2, kdy se nejprve
v 8.min prosadil Anders a po něm
v 18.min Beran. Ve 21.min poprvé
na jaře dokázal zavěsit náš nejlepší střelec Janšta, který po špatné
komunikaci hostujícího brankáře
s levou tyčkou dopravil se štěstím
míč do sítě a snížil na 1:2.
Poté nás několika výbornými
brankářskými zákroky podržel
univerzál Procházka a již to
vypadalo, že udržíme pro nás
příznivý poločasový stav s jednogólovým mankem. Jenže ve
40. min zamával Machec ml.
staršímu klopýtajícímu Zidanovi,
zařadil dvojku, dostal přesný pas
do nohy, proběhl kolem Jendy
Hranolka, který byl v té době již
plně koncentrován na pivní stánek
a orosené poločasové občerstvení,
a střelou k tyči překonal Procház-

ku 1:3. Tímto zvýšením skóre
nepotěšil především našeho hlavního kouče Manuela Pellegriniho,
který při svém poločasovém proslovu k mužstvu několikrát nadzvedl střechu rakšických kabin.
Jeho slova zřejmě padla na
úrodnou půdu, jelikož do druhé
půle vtrhlo naše mužstvu s velikým odhodláním a uspokojené
mužstvo hostů zaskočilo dvěma
slepenými góly, kdy nejprve
v 52. min snížil probuzený
střelec Janšta a v 58. minutě
po akci stopera Šedrly v hostujícím vápně vznikla na jaře již
klasická situace pata, špička,
koleno a legenda legend alias
Hároš Bob Horák dokázal srovnat na 3:3. Nutno podotknout, že
pod obě naše branky se podepsal
chybující gólman hostí.
Bohužel pro nás si za tři minuty
nachystali hosté rychlou odpověď
a Anders jim vrátil zpět ztracené
vedení 3:4. Hosté stále dobře
kombinovali a předváděli pěkný
fotbal, plný krátkých přihrávek,
našemu mužstvu nezbývalo než
běhat bez míče a trpělivě čekat

Otevření prvního úseku cyklostezky
/Region/ První úsek nové cyklostezky od rybníka Bezděkov do
Dalešic v délce 1,7 kilometru byl
otevřen a předán do užívání cyklistům v úterý 28. dubna. Cyklostezka byla pokřtěna Dalešickým
pivem. Poté se všichni společně
vydali na vyjížďku k hrázi rybníka Bezděkov a zpět.
Úsek je součástí 27 km dlouhé
cyklostezky, která ve spolupráci s
Jadernou elektrárnou Dukovany,
městysem Dalešice, městem Hrotovice, obcí Valeč a dalšími propojí Třebíč kolem Jaderné elektrárny
Dukovany až s obcí Dukovany.
Na stavbu úseku od rybníka
Bezděkova do Dalešic získal
městys Dalešice v roce 2014 dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 8 milionů korun.
Zpracování projektové dokumentace podpořila Skupina ČEZ. Část
nákladů financoval městys Dalešic
z vlastního rozpočtu.
„Asfaltová cyklostezka začíná
u hlavní silnice mezi Valčí a Dalešicemi. Vede mírně z kopce na
hráz rybníka Bezděkov a potom
podél potoka Olešná do Dalešic
a končí téměř u zdi pivovaru

Dalešice,“ říká starosta Dalešic
Jaroslav Zadražil. Tento úsek je
vhodný jak pro cyklisty, kteří se
tak bezpečně dostanou do Dalešic
a odtud dál po méně frekventovaných komunikacích nebo vyznačených cyklotrasách k Dalešické
přehradě nebo elektrárně Dukovany, tak pro začínající malé cyklisty a rodinné cyklo výlety. Bude
sloužit i pro bezpečnou dopravu
obyvatel mezi obcemi. Stavbu
provedla firma Colas v listopadu
minulého roku. Kolaudační rozhodnutí obdržel investor, městys
Dalešice, v polovině dubna.
„S myšlenkou vybudovat
novou cyklostezku přišli sami
cyklisté, kteří přijíždějí do oblasti
Dalešické přehrady. V okolí je již
vyznačeno mnoho kilometrů turistických cyklotras. Problém ale
je dostat se do této oblasti kvůli
silnému provozu na komunikacích směrem od všech větších
měst. Bohužel došlo také k dopravním nehodám, i s tragickými
následky. Přitom terén je pro
cyklistiku ideální,“ vysvětluje
Kristýna Vohlídková z oddělení
komunikace JE Dukovany.

„Další připravovaný úsek
cyklostezky v délce 1,3 kilometrů povede od rybníka Bezděkov, přes potok Močínek
směrem na Hrotovice. Na tuto
část cyklostezky už bylo vydáno
územní rozhodnutí a na začátku
roku 2016 podá město Hrotovice
žádost o dotaci ze SFDI. Rozpracován je také úsek do Valče
v délce 1,3 kilometrů, který bude
vzhledem k rovinatému profilu
také vhodný pro in-line bruslaře.
Potom už se začne cyklostezka
rozšiřovat směrem na obec Dukovany. Na zpracování dokumentace opět přispěla Skupina
ČEZ a také Nadace ČEZ,“ uvedl
Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí
Jaderné elektrárny Dukovany.
Projekt cyklostezky Třebíč
- Dukovany byl poprvé představen v roce 2009. Projektantem je
společnost Via Alta. Odhadované
náklady na celou 27 km dlouhou
cyklostezku činily v té době 111
milionů korun.
Více informací na stránkách
cyklostezky: www.facebook.com/
cyklostezkadalesice, město Hrotovice - cyklostezka.kalcik.cz/

na chybu hostů. Postupem času
byla na našich hráčích vidět
únava a projevovala se zranění.
Dostali jsme se ještě do několika
nadějných šancí, ale přesto nebyly
takové jako ty hostujících, kteří je
buď zahazovali, nebo je vychytal
náš nejlepší hráč, jednatel společnosti, zastupitel města, předseda
Svobodných, realitní makléř, řidič
audiny, útočník, záložník, stoper a
brankář v jedné osobě Prochyn.
V samotném závěru utkání, kdy
již Jenda Hranolek zcela hypnotizoval pivní stánek, jelikož měl
v ústech pověstnou mouku z
předchozího večera, prošel dvakrát středem naší obrany neúnavný Anders a zaokrouhlil tak počet
svých vstřelených branek na čtyři
a upravil skóre na konečných 3:
6. K tvému střeleckému výkonu
ti, Pepo, za náš celý tým gratulujeme, ale příště si vyber někoho
jiného. Díky!
Všem našim hráčům patří za
předvedený výkon a především
velkou bojovnost velký dík !!!
Zveme Vás na příští domácí
mač s Hostěradicemi konaný
17. května od 16.30 hodin, kde si
budeme chtít po dvou domácích
porážkách spravit chuť.
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
4. 5. v 17.00 hodin - ŽIVOTNÍ MAPY JSOU BRÁNOU KE ŠTĚSTÍ
Díky procesu, kterým projdeme, se ocitáme v bodu, kdy se narovná
náš život a život našich dětí. Aby naše děti mohly žít svůj potenciál,
měl by rodič žít ten svůj. Všichni jsme byli dětmi a všichni jsme dostali
„výbavu“ do života díky svým rodičům. Moje zkušenost je, že se
jedná většinou o věci, které nám nejsou příjemné a kazí nám radost
ze života. Besedu povede Jitka Jedličková lektorka ŽM. Cena 50 Kč.
6. 5. a 13. 5. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Cvičení a tvoření s energiemi, které nás všechny obklopují a které jsme
již jako lidstvo zapomněli používat. Cvičení je určeno pro kohokoliv,
kdo chce získat nástroje pro práci na svém duchovním rozvoji
a nevyžaduje žádné předchozí znalosti a zkušenosti. Průvodcem
a organizátorem cvičení je Roman Minařík. Cena: 100 Kč.
12. 5. v 18.00 hodin - MYSL - TAJNÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
Přednáška o tom, jak pracovat s myslí, aby se váš život stal naplněný,
spokojený a bohatý. Na co myslet, a na co naopak ne? Přijďte
se naučit tvořit si vlastní realitu dle vašich snů a přání. Večerem
a praktickými návody vás provede Roman Minařík. Cena 180 Kč.
18. 5. v 18.00 hodin - MERIDIÁNY A MY
Během 5 pondělních večerů (18. 5. Dřevo, 25. 5. Oheň, 1. 6. Země,
8. 6. Voda a 15. 6. Kov) se ponoříme do jednotlivých energetických
drah v našem těle a pěti prvků východních nauk. Budeme si povídat
o tom, jak o orgány, ke kterým tyto dráhy patří, pečovat. Jak poznat
nerovnováhu a s jakými psychosomatickými onemocněními tato
nerovnováha souvisí. Naučíme se akupunkturní body, kterými
můžeme přispět k jejímu vyléčení. Jednotlivý večer stojí vždy 255
Kč, platbou všech pěti večerů předem získáte nejen slevu (1125 Kč)
ale i souhrnná skripta a možnost si v případě nepřítomnosti nahradit
daný večer účastí v dalším novém cyklu. Večerem vás provede Jana
Šaurová a ráda s vámi bude sdílet své bohaté zkušenosti z praxe.
NA AKCE SE PŘIHLAŠUJTE PŘEDEM NA TEL.777 198 577
NEBO NA E- MAILU JANA.SAUROVA@GMAIL.COM

