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Petice pro zachování Epopeje
/Moravský Krumlov/ V Krumlově se připravuje podpisová
petice proti odvozu Muchovy
Slovanské epopeje do Prahy.
Téma nejen posledních dvou let,
ale především letošního podzimu
je opět na scéně, přestože podle
starosty Moravského Krumlova
Jaroslava Mokrého vývoj celé
kauzy nedoznal žádného posunu.
Přesto se osud díla skloňuje ve

všech pádech u odborné i laické
veřejnosti, a to v souvislosti s jejím možným odvozem do Prahy.
„Expozice bude otevřena do
konce října. V souvislosti s větší
medializací možného odsunu do
Prahy jsme zaznamenali v posledním měsíci větší nárůst návštěv. Turisté se raději přijedou
podívat ještě letos, aby neriskovali příští rok a viděli to tady. Nárůst tu je jak od organizovaných
zájezdů, tak individuálních návštěvníků. Po oficiálním ukončení sezony bude otevřeno jen
pro ohlášené zájezdy a větší
skupiny za příplatek, ale plánuje
se i nárazové otevření třeba na
vánoční svátky,“ sdělila vedoucí
expozice Marie Makovičková.
Vedení města i mikroregionu
chce dát slovo i obyvatelům města a okolí, aby podpořili zachování díla na jihu Moravy. Proto
připravují petici. „Město Moravský Krumlov společně s mikroregionem Moravskokrumlovsko
připravuje podpisovou petici
za zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově.
Petice by měla být spuštěna do
konce října a podpisové archy
budou k dispozici na radnicích
a kontaktních místech,“ přiblížil
záměr Jaroslav Mokrý, starosta
Moravského Krumlova.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
slaví patnáctiny se svými pojištěnci

BONUSY NA NÁKUPY NEBO
NOVINKY NABÍZENÉ NAD RÁMEC
PREVENTIVNÍCH BALÍČKŮ?
A protože velmi dobře víme,
že by Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE nebyla nic
bez svých klientů, rozhodli jsme
se oslavit své patnáctiny s nimi.
Pro každého máme něco. Fond
prevence jsme navýšili o bonus
ve výši tři sta korun, takže klienti
mají na balíčky od nás 600 až 900
korun podle toho, jak dlouho jsou
u nás pojištění ...
Nabídku z Fondu prevence mohou klienti libovolně kombinovat
až do výše příspěvku, který jim
náleží. A co nabídka obsahuje?
S blížícím se létem se stále více
lidí poohlíží po kvalitních slunečních brýlích. A protože Zdravotní
pojišťovně METAL-ALIANCE
záleží na tom, aby si její klienti
chránili oči, přispívá na nákup
slunečních brýlí s UV filtrem.
Na sportovce všech věkových kategorií myslí Zdravotní
pojišťovna METAL-ALIANCE

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE také ví, jak důležité
je chránit děti při cestách autem.
Její klienti tedy mohou využít
celý příspěvek z Fondu prevence, nebo i jeho část, na pořízení
autosedačky či sedáku pro děti
do patnácti let.
Pojištěnci až do věku dvaceti
let pak jistě ocení možnost získat
od své pojišťovny příspěvek na
očkování proti meningokokovi.
Klienti všech věkových kategorií (dolní hranice je ovšem
dva roky) se zase mohou cítit
bezpečněji na procházce v přírodě. Teď jim Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE přispěje také
na libovolnou vakcínu proti klíšťové encefalitidě.
Ale tím nabídka, kterou mimo
jiné oslavujeme patnácté narozeniny, zdaleka nekončí: klienti
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se nemusejí bát ani

o svůj úsměv. Mají totiž nárok na
příspěvek až 2000 korun na fixní
i snímatelná rovnátka: to platí
pro pojištěnce ve věku sedm až
dvacet let, jehož rodiče jsou také
pojištěni u Zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE .
Poloviční příspěvek ve výši až
1000 korun pak platí pro toho,
jehož rodiče jsou pojištěni jinde,
či pokud je klientem Zdravotní
pojišťovny METAL-ALIANCE
pouze jeden rodič.
Součástí nabídky Zdravotní
pojišťovny METAL-ALIANCE
je příspěvek na očkování malých
dětí od dvou měsíců do pěti let
věku proti pneumokokovi, vakcínu PREVENAR, jehož výše je až
4000 korun (v přepočtu nejvýše
1000 korun na jednu dávku).
Tato vakcína chrání před zánětem
mozkových blan, otravou krve,
zápalem plic nebo také zánětem
středního ucha. O možnostech
jeho využití vám rádi poradí na
kterémkoliv pracovišti Zdravotní
pojišťovny METAL-ALIANCE.

JSTE SPOKOJENI?
ZÍSKEJTE 600 Kč
Jste-li spokojeným klientem, můžete získat 600 Kč
na nákup v lékárně. Stačí,
když přivedete člena rodiny
či známého, který se stane
naším klientem. Také on
získá tento příspěvek.
A příspěvek 300 korun
dostane každý nový klient,
který přijde sám. Více informací na www.zpma.cz
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komerční článek

V roce 1993 se nezačala psát
jen historie nově zrozené České republiky, ale také historie
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Ta oslavila 1. června
2008 už své patnácté narozeniny.

také. Cyklisté, lyžaři i vyznavači
dalších sportů mohou udělat díky
Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE něco pro své zdraví
a bezpečí a využít příspěvku na
nákup sportovní helmy nebo
sportovních chráničů.
O podmínkách nákupu je dobré
poradit se na místním pracovišti
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE (helmy například
nelze kupovat na tržištích).

Město také opět požádalo o
prodloužení zápůjčky na další rok.
Odpověď zatím nedošla, ale spekuluje se o tom, že přijde negativní. „Město požádalo začátkem září
správce Epopeje, Galerii hlavního
města Prahy, o prodloužení zápůjčky o další rok. Měsíc uplynul
a dosud nemáme odpověď,“ zkonstatoval starosta.
Podle prohlášení pražského
radního pro kulturu Milana
Richtera bude radě doporučeno,
aby žádosti nebylo vyhověno,
a po technické stránce by se
přesun do Prahy měl zvládnout
nejpozději do března příštího
roku. Určitá naděje svitla Moravskému Krumlovu paradoxně
v souvislosti s ničivým požárem
Průmyslového pavilonu na pražském Výstavišti. „V nové situaci
po požáru hodláme, již podruhé
v historii Slovanské epopeje,
nabídnout Praze pomocnou ruku
a pečovat o Muchovu Slovanskou
epopej v Moravském Krumlově
tak dlouho, dokud nebude splněna darovací podmínka autora díla
nebo alespoň do té doby, než se
situace na pražském Výstavišti
vrátí do starých kolejí,“ informoval Jaroslav Mokrý.
Praha hledá místo, kde by mohla být Epopej instalována. Nový
pavilon se nestaví, náhradních

prostor bylo navrženo několik,
posledním z nich snad má být
jeden z Křižíkových pavilonů na
pražském Výstavišti. I ten se však
musí rekonstruovat, nehledě na
to, že povodeň v roce 2002 ukázala velké nebezpečí takového
umístění tohoto nenahraditelného
světového unikátu.
Požár podle názoru krumlovské
radnice změnil situaci. Nikdo si
nemůže být jist, že je to poslední
neštěstí tohoto typu. A za druhé
nájemce výstaviště Incheba Praha přišel o cca 5000 m2 výstavní
plochy, kterou nezbytně potřebuje
pro své aktivity, kvůli nimž si
výstaviště pronajal. Do toho ale
radní Richter publikoval názor, že
požár by mohl stěhování Epopeje
do Prahy urychlit. „Nic se nemění,
s převozem Epopeje dál počítáme,“ řekl Milan Richter. Z Incheby zazněl názor opačný - na Výstavišti volné místo do doby, než bude
veletržní palác obnoven, nebude.
Moravský Krumlov se nenechává ovlivnit populistickými
prohlášeními a chystá kampaň
na propagaci města a Epopeje
pro příští rok a připravuje se na
novou sezonu. Přesto zpracovává dvě varianty, jedna s obrazy
počítá, druhá ne. Epopej je pro
Moravský Krumlov zásadní svým
významem pro turismus. /mask/
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Volby změnily preference Škola prochází postupnou rekonstrukcí
/Region/ Na Znojemsku šli občané v pátek 17. a sobotu 18. října
k volebním urnám volit do krajského zastupitelstva a proběhlo první
kolo senátních voleb. V okrese Brno-venkov a Třebíč se volilo jen do
krajských zastupitelstev. A jak ty krajské volby dopadly?
V Jihomoravském kraji zvítězila ČSSD s 40% hlasů, čímž získala 26
mandátů, na druhém místě skončilo KDU-ČSL s 27,6% a 18 mandáty, třetí
v pořadí je ODS s 16,9% a 11 mandáty, poslední, kdo se do zastupitelstva
dostal, je KSČM s 15,3% a 10 křesly. V regionu Zrcadla se do Zastupitelstva JMK hlasovalo následně. Například v Miroslavi bylo registrováno
2 427 voličů, z nichž odvolilo 1 024, to znamená 42,1% účast. Zde vyhrála
KSČM s 38,8%, 2. ČSSD s 28,1%, 3. ODS s 14,5% a 4. KDU-ČSL s
11,4%. V M. Krumlově mohlo k volbám přijít 4916 voličů, ale přišlo a odvolilo 1888. Výsledky jsou následující: 1. ČSSD 31,4%, 2. KSČM 22,8%,
3. KDU-ČSL 18,8% a ODS 14,8%. V Ivančicích bylo možných hlasů
7659 a odvolilo 3011. Zdejší výsledky jsou 1. KSČM 34,7%, 2. ČSSD
26,3%, 3. KDU-ČSL 18,2%, 4. ODS 13,9%. Oslavany dopadly následovně. Možných hlasů bylo 3709 a odvolilo 1487. Zde vyhrála KSČM 35,6%,
2. ČSSD 31%, 3. KDU-ČSL 20,3%, 4. ODS s 6,2% hlasů.
V senátních volbách v okrese Znojmo v prvním kole bylo následující
pořadí. S nejvíce hlasy postoupila do druhého kola Marta Bayerová.
Celkem pro ni hlasovalo 41,3% voličů, na druhém místě skončil Petr
Nezveda s 17,2% a také on postupuje do druhého kola. Ostatní kandidáti dopadli takto, Ladislav Skopal 16,9%, Alois Vybíral 13,4%, Tomáš
Rothröckl 5,9%, Jiří Peřinka 1,9%, Josef Molín 1,5%, Jiří Stanislav
1,4%. Okresní volební účast byla 40,1%.
Podle jihomoravského lídra ČSSD Michala Haška v 1. týdnu po
volbách koalice asi nevznikne, dohoda se očekává během 44. týdne.
Prozatím probíhají předběžné konzultace o možném modelu vedení
Jihomoravského kraje a určování priorit. Zatím je vše otevřené. Z politologického hlediska je ale nejpravděpodobnější, že utvoří koalici ČSSD
společně s KDU-ČSL, čímž by koalice získala potřebnou nadpoloviční
většinu. Pak by hejtman byl Michal Hašek a odstupující hejtman Stanislav Juránek pravděpodobně přijme místo náměstka, čímž zůstane
v aktivní politice. Hejtmanské křeslo by Michal Hašek nezískal jen
v případě, když společnou koalici vytvoří KDU-ČSL, ODS a KSČM. To
je ale málo pravděpodobné. Vše rozhodnou probíhající jednání. /mask/

/Dolní Kounice/ V Dolních
Kounicích se pustili do celkové
opravy zdejší základní školy.
První etapa byla již realizována
s rozpočtem 6,8 milionu korun.
Financování této akce bylo provedeno z komerčního úvěru ve
výši 6,3 milionu a z vlastních
zdrojů města. „Bohužel ani přes
dlouhodobě opakované žádosti
o přidělení dotace ze státního rozpočtu na nezbytnou rekonstrukci

ZŠ se nám žádné dotační prostředky nepodařilo získat. V první etapě byla provedena zcela
nezbytná rekonstrukce tělocvičny
a přilehlých sociálních zařízení,
dále pak bylo rekonstruováno
vedení všech inženýrských sítí
přilehlých k tělocvičně, jejichž
obnova a částečné přemístění je
úzce spojena s dalším pokračováním rekonstrukce ZŠ a byla
provedena instalace lapolu, což

/Moravský Krumlov, Záhřeb/
V tomto měsíci se měla možnost
pedagožka ze ZŠ Ivančická Milada Pelajová jako jediná zástupkyně České republiky zúčastnit
mezinárodní konference v Záhřebu, organizovanou PAN European
Structure, týkající se vzdělávání
učitelů a kvality vzdělávání v rámci střední a východní Evropy.
„V rámci programu konference
byly řešeny nejrůznější problémy
související s problematikou vzdělávání učitelů. Bylo poukazováno na ubývající počet učitelů.
V rámci průzkumu probíhajícího
v zemích EU pouze 1 z deseti studentů se skutečně věnuje učitelskému povolání, ostatní odcházejí do jiných, lépe placených sfér.
Dalším problémem je vysoký věk
učitelů např. v Dánsku má 45%

učitelů kolem padesáti let. Takže
všeobecně lze říci, že učitelská
populace stárne a mladí sice studují pedagogické směry, ale do
výchovně-vzdělávacího procesu
nenastoupí. Průzkumy v rámci
EU poukazují na převahu žen.
75% žen v rámci EU. V předškolním vzdělávání v rámci Evropy
jsou na posledním místě Poláci,“
prezentovala závěry z konference
Milada Pelajová.
Slawomir Broniarz, prezident
ZNP, prezentoval situaci v Polsku,
kde při nedostatku dětí vláda pozavírala mnoho školek a v současné
době 600 tisíc dětí v Polsku nemá
umístění v MŠ. Podle slov Milady
Pelajové o dalších problémech
související se vzděláváním hovořili zástupci všech zúčastněných
států. Své postoje prezentoval
i člen UNESCO Petar Selem i
ministr školství Chorvatska Prof.
Dr. Dragan Primorac. Slavnostní
tečkou konference bylo přijetí členů konference v reprezentativních
prostorách parlamentu. Doufejme
jen, že závěrečný dokument jednohlasně přijatý účastníky konference týkající se kladení důrazu na
vzdělávání, na prestiž učitelského
povolání a patřičné finanční ocenění práce, bude realizován v praxi
v rámci celé Evropy.
/mask/

Učitelů ubývá v celé Evropě

PNEUSERVIS
Petr Bašta

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY
motocykly • osobní auta • dodávky

NOVĚ PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL
Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

W H C therm., s.r.o.

REMAPLAST

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

www.remaplast.cz

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

•
•
•
•
•

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
ZIMNÍ ZAHRADY
KALKULACE zdarma
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je lapák tuku pro školní kuchyni
a jídelnu,“ vysvětlil Martin Frei,
místostarosta Dolních Kounic.
Projekt na kompletní rekonstrukci základní školy dále obsahuje zateplení budovy, výměnu
oken, úplnou výměnu elektroinstalace a ÚT včetně kotelny,
nástavbu nad kuchyní a jídelnou
se čtyřmi novými třídami, rekonstrukci školní jídelny a kuchyně a
výstavbu požárního schodiště.
„Musím podotknout, že např.
rozvody topení, vody a elektro-

instalace jsou ve 100 let staré
budově základní školy již nyní
v katastrofálním stavu a jejich
rekonstrukce je zcela nezbytná.
Provedení těchto prací odpovídá
investici ve výši cca 49 milionů.
Samozřejmě město Dolní Kounice není schopno v tomto rozsahu
projekt realizovat z vlastních
prostředků a je nezbytné, aby
byly získány finanční prostředky
ze státního rozpočtu, o což maximálně usilujeme,“ doplnil starosta Martin Frei.
/jak/

Kabely půjdou do země
/Oslavany/ V Oslavanech bude probíhat nová rekonstrukce, kterou
bude investorsky zaštiťovat firma E-ON. Jedná se o výměnu vedení
nízkého napětí, které v současnosti vede po sloupech. Město bude
muset k této vyvolané investici přistoupit, protože současně bude
investovat do výměny vedení veřejného osvětlení. V případě sítí NN
se bude jednat o kabely, které nově povedou v části ulice Sportovní
od mateřské školky směrem k ulici Příční. Součástí této rekonstrukce
bude i napojení nově budovaných garáží u stadionu, které staví soukromý investor. Investice do veřejného osvětlení zůstane již na bedrech
města a představuje zátěž 300 tisíc korun z rozpočtu.
/jak/

V kraji podstatné změny

/Kraj/ Po letošních krajských volbách se zcela zásadním způsobem
obměnilo krajské zastupitelstvo. Z okresu Znojmo do zastupitelských
lavic v Brně zasednou za ČSSD Irena Kočí, ředitelka Domu s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově, ta dostala 1381 preferenčních hlasů a Jan Šinogl, podnikatel v zemědělství ze Strachotic, ten
dostal 555 hlasů. KDU-ČSL bude nově reprezentovat Pavel Balík,
místostarosta Znojma s 2802 preferenčními hlasy a Alois Vybíral,
náměstek SÚS JMK z Plenkovic s 1833 preferenčními hlasy. Za ODS
Vojtěch Fabík, starosta Únanova s 1088 hlasy. Za KSČM Petr Krátký,
ředitel ze Znojma s 1637 preferenčními hlasy. Z krajského zastupitelstva naopak odchází Augustin Forman, starosta Miroslavi, který dostatek preferenčních hlasů nezískal. Z okresu Brno-venkov v působnosti
novin Zrcadlo to je staronový kandidát za KSČM a lídr strany, starosta
Ivančic Vojtěch Adam, který v zastupitelstvu zůstává.
Pravdou je, že mnozí noví zastupitelé nemají potřebné zkušenosti,
ale to ještě neznamená, že nemohou prostřednictvím svých stran a
lobbingu v nich mnohé prosadit pro domovský region. Na co byly
některým zkušenosti, když zasedání prospali a stejně nic neprosadili. Uvidíme, jak se noví zastupitelé zhostí svých postů, jak se projeví
při jednáních zastupitelstva a co pro region udělají.
/mask/

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
stále probíhá

VÝPRODEJ

keramických
obkladů a dlažeb
s výraznými
slevami

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320

podzimní AKCE
na minerální
izolační vaty
v deskách
MULTIROCK
a ORSTROP

SLEVA 35%
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

tel.: 515 222 896, 777 325 225,
e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
------------------------------------------------ČESKÝ VÝROBEK

Akce platí od 1.9. do 30.11., nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323
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Další dotace na opravy v centru Oslavan Občanská bezpečnostní
/Oslavany/ Od září probíhá
Tyto práce jsou z pohledu měs- objektů. Nebude proto opravena a kompletního průtahu městem
komise informuje
rozsáhlá rekonstrukce státní sil- ta vyvolanou investicí, byť budou jen silnice. Celá lokalita dozná ve spodní části.
nice tvořící dopravní průtah městem. V této souvislosti neustále
padají otázky z řad veřejnosti,
na jak dlouho se opravy plánují.
„K tomu je třeba říci následující. Situace je komplikovaná, a to
především proto, že kromě opravy silnice se staví další objekty.
Jedná se především o nový vodovod včetně přípojek, kde je nutno
připojit rodinné domy, které měly
vadné přípojky. S tím souvisí
výstavba chodníků, parkovišť,
veřejného osvětlení a rozhlasu,
ale také chráničky a průchodky
zabraňující poškození ostatních
sítí. V rámci přípravy celé akce
SÚS JMK zvolila takovou strategii, že bude financovat pouze těleso silnice a ostatní objekty bude
muset hradit město,“ vysvětlil
starosta města Vít Aldorf.

sloužit občanům. Oslavany by
se do nich nepouštěly, kdyby
neprobíhala rekonstrukce silnice. V této souvislosti proběhlo
několik jednání, kdy se podařilo
situaci zčásti vyřešit. Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančicko
se stal investorem výstavby nového vodovodu. Ostatní stavby
v režii města se komplikovaly
nedostatkem financí. Dokonce se
uvažovalo, že veřejné osvětlení
a chodníky se rekonstruovat nebudou. Jedná se o investici v řádu
4,5 milionu korun, které v pokladně nejsou. Proto město zahájilo
intenzivní jednání se stávajícím
vedením Jihomoravského krajského úřadu, čímž se podařilo těsně
před volbami prosadit schválení
potřebné dotace ve výši 3 milionů
korun na rekonstrukci sdružených

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zrušme zastupitelstvo,
v Oslavanech je zbytečné

Na co máme zastupitelstvo? Pro srandu králíkům? Nikoli, pro srandu
Radě města Oslavan. Dne 15. září 2008 projednávalo Zastupitelstvo města Oslavan koupi nového kopírovacího stroje pro potřebu nově vzniklé organizace mateřská školka DUHA. Školka po rozdělení s DDM potřebuje
nové technické vybavení, vydává časopis, a proto je velmi „nutné“ pořídit
kopírovací stroj za bezmála čtvrt milionu. Zastupitelstvo tento návrh po
rozsáhlé debatě neschválilo s tím, že je to opravdu velká investice v době,
kdy se žehrá na každou korunu pro obnovu města. Přece jenom čtvrt milionu je čtvrt milionu. Člověk z jednání odcházel s pocitem, že dobrá věc
se podařila, městskými prostředky se nemrhá. Nezpochybňuji nutnost kopírovacího stroje, ale výdaj čtvrt milionu jen pro školky je opravdu dost,
(že jsem s rozdělením DDM a školky právě z důvodu zvýšených nákladů
nesouhlasila je druhá věc). Ale ono ejhle! V pondělí 22. 9. byl radou města schválen nákup „starého“ kopírovacího stroje pro potřeby mateřské
školky DUHA za pronájem 3 292 Kč měsíčně po dobu 5 let. Pro ty kdo to
tak rychle nespočítá, to dohromady dělá 197 520 Kč. Paráda, město ušetřilo!! To je ale výhodný kup za „starou“ kopírku. Ale co my zastupitelé,
na co jsme se vůbec namáhali, když už o všem bylo předem rozhodnuto.
Takže jasný vzkaz nám zastupitelům od rady města zní: Schvalte si co
chcete, my si to stejně uděláme po svém. Teď jen doporučení na závěr.
Na co v Oslavanech volit zastupitelstvo. Necháme si (samozřejmě po řádném výběrovém řízení a schválení na zastupitelstvu) udělat 21 kvalitních
kývacích panáků, ušetříme za volby a účel to taky splní.
Ing. Naděžda Špiříková MSc, zastupitelka města Oslavany za ČSSD

velkých úprav. Vjezd do autobusového nádraží bude řešen tak,
aby byl bezpečnější a autobusy
vjížděly pomaleji. Chodníky budou vydlážděny zámkovou dlažbou. Silnice bude vyasfaltována
do šířky 7,5 metrů.
Další část rekonstrukce průtahu
od nového mostu směrem na Ivančice bude probíhat v jarních měsících. Pokud nebude tuhá zima,
začne se dříve. Zde se vybuduje
dešťová kanalizace, protože celý
úsek silnice trpí špatným odvodněním. Pokud se vše podaří a bude
přát počasí, do poloviny příštího
roku se Oslavanští dočkají nového

Nové obleky pro hasiče
/Oslavany/ Nové vybavení v podobě speciálních obleků dostane
zásahová jednotka Dobrovolných hasičů v Oslavanech. Jednotka je
zařazená do JPO 3, v rámci které se zúčastňuje zásahů při požárech
nebo technické pomoci v okrsku města Oslavan. Důležitým mezníkem
v této souvislosti bylo pořízení nového cisternového vozu Liaz CAS
25. Ovšem v současné době hasiče trápí jiná záležitost. Postrádají
nedostatek vybavení, konkrétně zásahové oblečení. Celý komplet na
jednoho hasiče představuje částku převyšující 20 tisíc korun. Do tohoto vybavení patří boty, kalhoty, blůza, rukavice a helma. „Město chce
mít dobře vybavenou zásahovou jednotku, která je plně funkční. Proto
jsme naplánovali mimořádné rozpočtové opatření, což umožňuje dobře
se vyvíjející rozpočet, a v měsíci listopadu bude zásahová jednotka
dovybavena zásahovým oblečením tak, aby mohla bezpečně plnit svoji
záchranářskou úlohu v rámci krizového řízení,“ vysvětlil plánovaný
záměr starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/
„V prvé řadě chci ze srdce poděkovat všem 2034 voličům, kteří mě
v těchto senátních volbách podpořili svým hlasem. Blahopřeji oběma
kandidátům postupujícím do druhého kola. Zbývajícím kandidátům,
kteří se senátního klání také zúčastnili, děkuji za korektně vedenou
předvolební soutěž.“
Ing. Tomáš Rothröckl

Děkuji všem příznivcům za podporu
v senátních volbách. Ing. Alois Vybíral
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří jste mi dali vaše
hlasy. Také děkuji vám všem. kteří jste šli k volbám. Vím, že i když
to nestačilo na senátora, tak vaše hlasy mě zavazují k tomu, abych
dále pokračoval v různých kulturních a společenských aktivitách
ve prospěch našeho okresu.
Váš Jiří Stanislav

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51
672 01 Moravský Krumlov

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

• PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE
• BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY

V souvislosti s výstavbou se
objevují výtky občanů k nadměrnému opotřebení objízdné trasy
vedoucí po místní komunikaci
na ulici Školní a Havířské.
„Snad uklidním občany tím, že
bylo dohodnuto vyfrézování povrchu a položení nového asfaltového
koberce, a to na útratu SÚS JMK.
To je důležitý moment, protože silnice byla městem spravena a dobře udržována a zvýšenou dopravou
z důvodu objížděk poničena. Proto jsem rád, že po naší intervenci
SÚS přistoupila k tomuto kroku
a silnici na své náklady opraví,“
doplnil Vít Aldorf.
/jak/

Vám nabízí:
Vedení, rekonstrukce a kontrola účetnictví
nebo daňové evidence podnikatelům,
obchodním společnostem, neziskovým
organizacím a společenstvím vlastníků
bytových jednotek.
Zpracování mezd,
kompletní personální agenda
Evidence majetku
Zpracování daňových přiznání k příslušným
daním - včetně přehledů pro správu
sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovny, statistické výkazy.

Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

Podle přání klientů si pro doklady přijedeme.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107,
veronika.oplustilova@metaldyne.cz

Kontakt: tel./fax: 515 323 398
mobil: 728 728 619
E mail: Burešova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

Dnes Vám přináším několik drobných informací ze světa jaderné energetiky a z oborů s ní souvisejících: Energetické společnosti z Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska se dohodly a založily společný podnik na výstavbu
jaderné elektrárny o výkonu 3200 - 3400 MWe v Litvě. Hostící země bude
vlastnit podíl 51% a ostatní země každá po 16%.
Na JE Kozloduj v Bulharsku byl 30.7.2008 položen základní kámen
stavby nového centrálního úložiště pro použité jaderné palivo. Investice
do tohoto povrchového jaderného zařízení mají dosáhnout hodnoty kolem
78 milionů USD a má se zde dlouhodobě skladovat použité palivo z šesti
bloků JE Kozloduj minimálně 50 roků.
Ve dnech 14. až 16.10. 2008 se konal ve Sporthotelu Hrotovice 19. ročník
mezinárodní konference o vodní energii. Přečerpávací elektrárna Dalešice
tak oslaví 30 let svého provozu. Čtyři reverzní Francisovy turbíny instalované pod stometrovou sypanou hrází, byly již v době spuštění na mimořádně
vysoké technické úrovni. Po zkouškách v roce 1978 bylo možné zvýšit
jejich projektový výkon ze 4 x 102,5 MW na 4 x 112,5 MW. Vodní nádrž
slouží současně jako zdroj technické vody pro JE Dukovany.
Na závěr informace o připravované akci naší komise: OBK uspořádá
20.11.2008 pravidelný podzimní seminář, letos na téma „Omlazení JE
Dukovany“. Hostitelem je rekonstruovaný hotel Epopej v Moravském
Krumlově a na organizaci se podílí sdružení VVIN Czech. Je to sdružení
žen pracujících v jaderné energetice a pracuje v 70-ti zemích světa.
19.10.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

§ 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, jsme dohodnuti s jednou neziskovou organizací na tom, že
jí bezplatně dáme nějaké reklamní předměty a výrobky, které vyrábíme.
Chtěli bychom se ale zeptat, jak tuto záležitost máme právně - smluvně
upravit. Máme sepsat nějakou smlouvu nebo máme chtít od této organizace potvrzení, že jsme jí věci bezplatně dali? Děkujeme.
V těchto případech je třeba rozlišovat dvě základní věci. Jestli neziskové
organizaci chcete tyto věci darovat nebo ji chcete tzv. sponzorovat. Byť se
dnes tyto dvě věci slučují, jde o dvě různé věci - darování a sponzorování.
Pokud jí budete chtít tyto věci darovat, musíte jí věci dát bez jakéhokoliv
protiplnění, tzn. že neziskové organizaci tyto věci dáte jako dar, ona Vás
nebude nikde uvádět ani propagovat. Tato věc se pak řeší klasickou darovací smlouvou dle občanského zákoníku.
Je však možné, že neziskové organizaci věci dáte a ona Vás bude uvádět
na svých propagačních a jiných materiálech. U sponzorování je tedy důležité poskytnutí protislužby, a to je právě to, že Vám nezisková organizace
poskytuje propagační a reklamní služby jako sponzorovi. V tomto případě
se neuzavírá smlouva darovací, ale většinou smlouva inominátní neboli
nepojmenovaná, jelikož smlouva sponzorská není výslovně upravena jako
smluvní typ ani v občanském ani v obchodním zákoníku. Samozřejmě
rozdílná jsou i daňová hlediska u darování a u sponzorování, tuto záležitost
je však třeba probrat s daňovým poradcem.
Chtěli bychom s manželem zakoupit menší rodinný domek, ale současný vlastník má zapsánu na domku hypotéku pro banku. Z realitní kanceláře nám radí, že si máme hypotéku převzít. Chtěli bychom se tedy zeptat,
jelikož o těchto věcech mnoho nevíme, zda-li nejsou ještě jiné možnosti,
popřípadě co by bylo pro nás nejvýhodnější. Děkujeme.
Koupě nemovitosti s hypotékou (zástavním právem na nemovitosti)
bude s rozmachem hypoték čím dál častější způsob nabývání nemovitostí.
V zásadě mě napadají dvě základní možnosti, které v této situaci máte.
První možností je to, co Vám nabízí realitní kancelář, tzn. prodej nemovitosti i s hypotékou. Prodávající, kupující a banka se v tomto případě musí
dohodnout, že kupující převezmou nesplacenou hypotéku prodávajícího
a budou dále pokračovat v jejím splácení za stejných podmínek (tzn. se
stejnou úrokovou sazbou a se stejnou dobou splácení). V tomto případě
je třeba souhlasu banky, která bude posuzovat i Vaši bonitu, tj. schopnost
hypotéku splácet. Od kupní ceny se poté odečte hodnota nesplacené části
hypotéky a věc je možné kupní smlouvou uzavřít. Druhou možností je předčasné jednorázové splacení hypotéky kupujícím, lze ji samozřejmě splatit
z vlastních prostředků nebo i z jiné hypotéky, která je pro Vás výhodnější.
Po předčasném splacení hypotéky vydá banka tzv. kvitanci, která se vloží
do katastru nemovitostí za účelem výmazu zástavního práva a poté až je toto
zástavní právo vymazáno, můžete nemovitost kupní smlouvou převést.
Mimo tyto dvě možnosti můžete využít některé další, jako je třeba refinancování hypotéky, tj. nejdříve předčasné splacení předešlé hypotéky a poté žádost o novou hypotéku. U všech těchto typů je třeba věc posuzovat dle podmínek poskytovatele hypotéky a výhodnosti pro Vás – posoudit, jaký je poplatek
za předčasné splacení hypotéky, jaké jsou úrokové sazby a podmínky původní
hypotéky a jaké jsou úrokové sazby a podmínky případné nové hypotéky.
Z právního hlediska je třeba stále dbát na to, aby jste věc měli řádně
s prodávajícím smluvně upravenu, např. smlouvou o smlouvě budoucí
kupní, na základě níž předčasně splatíte hypotéku.

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

PRODEJ
KY
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
T
Á
L
P
S
NA
S HYDRAULICKOU RUKOU
NÍ
E
Š
Ý
Provozovna Moravský Krumlov
V
A
BEZ N
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin
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Stanovisko MS ODS Ivančice k zrušení
územního plánu Ivančic (aneb kdo podá
další žalobu na územní plán?)

Nejvyšší správní soud koncem srpna zrušil územní plán Ivančic.
Vedení radnice tvrdí, že se jedná o pomstu investorů (typická reakce
- za vše může třídní nepřítel). Skutečnost je však taková, že po cca pěti
letech práce a vynaložení nemalých finančních prostředků předložilo
vedení města zastupitelům ke schválení územní plán. Většina zastupitelů v dobré víře územní plán schválila, netušíc však, že obsahuje závažné a napadnutelné vady, díky nimž mohl být územní plán zrušen.
Toto však není první případ nekvalitně odvedené práce vedení
města. Namátkou připomínáme další obdobná pochybení - krajně
nevýhodná nájemní smlouva na areál Knížecí les, umožnění výstavby
architektonického paskvilu na příjezdu do Ivančic od Brna (pro neznalé
- výstavba rodinných a bytových domů těsně u silnice) atd. Většina
těchto případů má dopad na finanční hospodaření obce. S některými se
však budou muset neustále vypořádávat následující generace, protože
mají vliv na obslužnost a vzhled obce.
Konkrétně ke kauze zrušeného územního plánu je nutné, aby byl
jednoznačně určen viník. Pomstychtiví investoři těžko, ti se na vypracování plánu nepodíleli. Zpracovatel územního plánu? V tom případě
by územní plán vykazoval vady a neměl by být projektantovi zaplacen.
(Bylo by dobré znát jeho stanovisko.) O tom se však nehovořilo, spíše
se zaplatilo více, než bylo na začátku nasmlouváno.
Posledním možným viníkem je samotný investor - tedy město a ten,
kdo je zodpovědný za vedení prací na územním plánu Ivančic.
O tom, kdo odpovědnost za zmařené peníze nese, se dosud mlčí. Kolik budou stát další práce na územním plánu, kdo ponese odpovědnost
za další pokus o schválení územního plánu? Tato částka bude nejmenší
vyčíslitelná škoda, která městu vznikla. Správně by měla zasednout
škodní komise města a rozhodnout o sankci. Co však odpovědnost politická? Na předposledním zasedání zastupitelstva komentoval starosta
zrušení územního plánu tak, že téměř každý územní plán by mohl být
zrušen a že se tedy nic tak zvláštního neděje. Jenomže v naprosté většině měst a obcí takováto situace nenastala. Skutečné důvody zrušení
územního plánu nebyly dosud nikde oficiálně zveřejněny, z tohoto by
totiž mělo být zřejmé, kde chyba, která bude stát statisíce, nastala.
Analogie - spousta řidičů jezdí rychle, ale jen mě změřili a pokutovali…takže jsem vlastně nic tak závažného neudělal, dělá to
každý, že - není samozřejmě správná. Jenže i tady odpovědnost nese
řidič a pokutu zaplatí.
MS ODS Ivančice prohlašuje, že v zájmu zastavení plýtvání finančních prostředků a další devastace města je připraveno spolupracovat
se všemi demokratickými silami, kterým leží na srdci rozvoj Ivančic.
V konkrétní kauze územního plánu je nutné zveřejnit rozsudek a jeho
odůvodnění, označit viníka a vyvodit z této situace důsledky. Jinak se
budeme všichni tvářit, že se nic neděje a peníze z městské pokladny
budou tiše promrhávány dál… Za MS ODS Ivančice - Roman Sládek

Dopis zastupitelům - vyjádření „obviněného“

Vážení čtenáři, široká veřejnosti,
v předminulém vydání v čísle Zrcadla jste se mohli v sekci reakce •
názory • polemiky dočíst prostřednictvím tzv. Dopisu zastupitelům,
kdo je zodpovědný za zrušení
Územního plánu města Ivančic.
Kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, řekl bych že je opravdu
potěšující, že mi někdo přisuzuje
schopnosti manipulace na tak vysoké úrovni, jako je zmanipulování
soudních úředníků na Nejvyšším
správním soudu. Tito následně za
tzv. podivných okolností, jak píše
přispěvatel, rozhodli.
Věřím, že občanům, voličům,
kteří se o uvedenou problematiku
schvalování Územního plánu města Ivančic dlouhodobě zajímali
nemusím popisovat absurditu popsaných myšlenek. Tento článek
má cíl uvést , dle mého názoru,
na pravou míru, fabulace pisatele,
a to především pro občany, kterým
je okruh problému vzdálen. I přesto několik zásadních odpovědí
Vám nepředkládám, ale ponechávám je na vaší úvaze.
Na začátek mi dovolte trochu
faktů. Schválení a vydání Územního plánu města Ivančice bylo na
programu 3. veřejného zasedání
zastupitelstva dne 19.5. t.r. Jedná
se o důležité datum i dokument,
který mohou čtenáři nalézt na
oficiálních stránkách města Ivančice www.ivancice.cz v rubrice
zastupitelstvo, rada. Nepopisuji
toto bezdůvodně, neboť v této
sekci lze nalézt písemný zápis
ze zasedání, kde se čtenář dočte,
jak probíhalo jednání. Např. jak
v rámci diskuse vystoupil Ing.Valenta. Upozorňuje zastupitele, dle
jeho názoru, na zásadní chybu,
která vznikla v rámci pořizování

územního plánu. Tato chyba je
ve stručnosti popsána následně
mluvčím Nejvyššího správního
soudu v jeho vyjádření k článku:
Zastupitelé: Zrušení územního
plánu Ivančic je msta investorů,
který vyšel v deníku Rovnost.
Zde se čtenář může kromě jiného
dočíst: Návrh územního plánu,
který zastupitelstvo odhlasovalo
v květnu 2008, se zásadně lišil
od dříve schváleného souborného
stanoviska, od nějž se územní
plán nesměl odchýlit.
Tento článek může čtenář také
najít na oficiálních stránkách města
Ivančic. Dostáváme se k tomu zásadnímu. Co se skrývá za zrušením
Územního plánu města Ivančice?
Je to chyba, chyba v dodržení
formálního postupu při zpracování územního plánu. Takže vážení
čtenáři žádná msta investorů ani
spiknutí místostarosty, ale chyba
a to zásadní, vzniklá při procesu
pořizování územního plánu.
Proč si vybral přispěvatel za
obětního beránka mě? Snad proto
že jsem hlasoval proti schválení
územního plánu? Proč třeba
neoznačil se stejnou lehkostí minimálně ty, kteří bezprostředně
odpovídali za mechanismus vypracovávání a proces schvalování
územního plánu, což by se zdálo
logičtější? Proč nepoukazuje na
chyby v práci tzv. pořizovatele,
kterým byl Odbor regionálního
rozvoje, popřípadě pověřeného
zastupitele? Proč vlastně nebyli
označeni všichni zastupitelé, kteří
možná také nepracovali dobře?
Odpovědi si dovolím ponechat
na úvaze každého z Vás. Nelze
ale pominout fakt, že celým článkem se prolíná otázka výstavby
v Budkovicích. Ano, vážení

spoluobčané, jsem příznivcem
této výstavby, jako jsem stejným
příznivcem výstavby v jiných lokalitách k tomu vhodných. Více
lokalit pro výstavbu znamená
pro mě, kromě jiného, konkurenci v kupních cenách pozemků. Nejsem spokojen s tím, že
zájemci o nemovitosti, pozemky
k výstavbám novostaveb mají
v současné době velice omezené
možnosti. Ve městě Ivančice
koupit pozemek, kde lze ihned
provést výstavbu či novostavbu,
je možné pouze u omezeného
počtu developerů.
Z toho samozřejmě vychází
výrazně vysoká cena. Jestliže
není v silách města připravit
rozvojové plochy pro výstavbu
ve vlastní režii, tak jak bylo
provedeno v rámci výstavby na
tzv. Boží hoře I v Ivančicích,
měli bychom investorům umožnit
ukázat jakým způsobem to myslí
s rozvojovými plochami a zvyšováním kvality života občanů
vážně a měli bychom se poučit
z výstaveb v poslední době.
Doposud každý z návrhů, který
byl městu předložen, znamenal
zvýšení kvality života občanů, ať
už v občanské vybavenosti nebo
ve vzniku nové infrastruktury.
Otázkou ponechávám jaký vliv má
architektonické ztvárnění výstaveb

na zvýšení kvality života občanů.
Přispěvatel plamenně přichází
s informací, jak se zastaví rozvoj
města minimálně na 1 rok. Položil si někdo z Vás čtenářů otázku
a seriozně si odpověděl, jaké
dopady s sebou přináší pro Vás
neexistence územního plánu?
Z hlediska stavebního na tuto situaci pamatuje zákon č. 191/2008
Sb., kterým se mění zákon 183/
2006 Sb. - tzv. malá novela stavebního zákona. Nechci unavovat
strohými právními formulacemi,
takže obecně lze říct: lze stavět
v rámci současného zastavěného
území, lze stavět stavby pro bydlení v nezastavěném území, které
mají společnou hranici s pozemky
v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným
pozemkem, lze stavět technickou
infrastrukturu i v nezastavěném
území. Opravdu si myslíte, že se
vývoj města zastaví?
Vážení čtenáři, jsem přesvědčen, že u mnohých z Vás po přečtení příspěvku z předminulého
čísla jistě klesla důvěra v mou
osobu. Toto také myslím byl
základní přispěvatelův cíl. Jistě
bych uvítal vaše názory, jak se
změnila Vaše důvěra ve mě. Přivítám každý názor na mail dockal@muiv.cz. Mgr.Pavel Dočkal,
místostarosta města Ivančice.

Poznámka redakce:
Vážení čtenáři a přispěvovatelé. Chápeme závažnost absence
územního plánu v Ivančicích. Stejně tak chápeme potřebu zainteresovaných stran vyjádřit svůj názor, nebo reagovat na článek
či vyjádření druhé strany. Hledání východiska by se měla ujmout
ivančická radnice prostřednictvím svých zastupitelů. Proto Vám
do budoucna přineseme informace o vývoji této situace formou
našich autorských článků, kterým z pochopitelných důvodů dáme
přednost před příliš obsáhlými příspěvky přispěvovatelů.
/red/

po - pá 8.00-17.00, so a ne 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov
(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157
mobil: 731 816 617
servis 733 569 624

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA ZIMNÍ PNEU:

A
K
C
E

Škoda Favorit, Felicia, …
KORMORAN
165/70 R 13 79T Snowpro B 2
FIRESTONE
165/70 R 13 79T Winterhawk

895,- Kč
1090,- Kč

Škoda Fabia, VW Polo, …
DAYTON
165/70 R 14 81T DW 510
FIRESTONE
165/70 R 14 81T Winterhawk 2

1190,- Kč
1275,- Kč

Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
FIRESTONE
175/65 R 14 82T Winterhawk 2

1295,- Kč

Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
FIRESTONE
185/60 R 14 82T Winterhawk 2

1375,- Kč

Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, …
KORMORAN
195/65 R 15 91T Snowpro B 2
KLÉBER
195/65 R 15 91T Krisalp HP 2
FIRESTONE
195/65 R 15 91T Winterhawk 2
MICHELIN
195/65 R 15 91T Alpin A 3
BRIDGESTONE
195/65 R 15 91T LM-25

1295,- Kč
1425,- Kč
1575,- Kč
1790,- Kč
1850,- Kč

Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, …
FIRESTONE
205/55 R 16 91H Winterhawk 2
BRIDGESTONE
205/55 R 16 91H LM 25

2475,- Kč
2850,- Kč

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
KLÉBER
195/70 R 15 C 104R Transalp 2
2090,- Kč
FIRESTONE
195/70 R 15 C 104R Vanhawk Winter
2350,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)
ceny včetně DPH

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA + DÁREK
KALENDÁŘ NA ROK 2009 (do spotřebování zásob)
provozní doba: PO-PÁ 8.00-16.00
na objednání: do 18.00 + SO 8.00-12.00

tel.: 546 435 435, mobil: 723 746 572
e-mail: autoexpres.pneu@seznam.cz • www.autoexpres.cz
NA TUTO ZNAČKU MŮŽETE NARAZIT
JIŽ OD 1. LISTOPADU - PŘEZUJTE NA ZIMNÍ PNEU

PODZIMNÍ AKCE

27. 10. 2008 - 9. 11. 2008
Seřízení
světlometů
ZDARMA
ŠIROKÁ NABÍDKA
ZIMNÍCH PNEU
Favorit 165/70 R 13
od 656 Kč/ks
Fabia 165/70 R 14
od 799 Kč/ks
Octavia 195/65 R 15
od 999 Kč/ks
Možnost uskladnění
mimosezóních
pneumatik
ZDARMA

Nemrznoucí směs
do chladiče
k11 modrá - 51 Kč/litr
k12 červená - 59 Kč/litr
Brzdové desky
Favorit - 185 Kč/sada
Felicia - 185 Kč/sada
Octavia - 359 Kč/sada
Octavia - 429 Kč/sada
vč. signalizace
Kontrola
mrazuvzdornosti
chladící kapaliny
ZDARMA

Uvedené ceny jsou včetně DPH 19%

24.10.2008
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Zeptali jsme se: Mgr. Antonína Třetiny, ředitele Gymnázia v M. Krumlově
Pane řediteli, představíte nám
vaši školu?
Gymnázium bylo v Moravském
Krumlově otevřeno 1. září 1949
jako Reálné gymnasium, poté
se stalo Jedenáctiletou střední
školou, pak Střední všeobecně
vzdělávací školou, od roku 1968
opět gymnáziem; v současnosti je
zřizovatelem školy Jihomoravský
kraj, na škole studuje ve 12 třídách téměř 350 žáků ze 40 obcí tří
okresů, působí zde 27 učitelů (16
žen). Obory, které je možno si vybrat ke studiu, jsou dva: studium
čtyřleté (pro žáky základních škol,
kteří ukončili povinnou školní
docházku) a studium osmileté
(pro žáky základních škol, kteří
ukončili 5. postupný ročník). Vyučování probíhá ve dvou budovách;
pro zajímavost: jedna je bývalá
formanská hospoda z roku 1890,
druhá je ceněná funkcionalistická
stavba, otevřená v roce 1932 jako
Masarykova škola pokračovací.
Obě budovy prošly v minulých
letech rozsáhlými stavebními úpravami, byla vybudována řada odborných učeben, tělovýchovná zařízení,
byl renovován školní dvůr aj.
Jaká je struktura výuky na
krumlovském gymnáziu?
Jsme školou s všeobecným
zaměřením, žáci tedy nabývají
znalosti v klasických školních
předmětech, českým jazykem
počínaje a estetickou a tělesnou
výchovou konče. Za nadstandardní považujeme výuku pěti
cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, latina, francouzština),
informatiku a výpočetní techniku,
nejžádanější obor současnosti, vyučujeme v odborných učebnách,
stejně jako další studijní předměty.
V osmiletém studiu byl ve školním
roce 2007/2008 zaveden Školní

vzdělávací program (ve studiu
čtyřletém se tak stane v roce 2009/
2010). Jde o rozsáhlý dokument,
vytvořený na základě Rámcového
vzdělávacího programu, na jeho
tvorbě se pod vedením školní
koordinátorky podílel téměř celý
učitelský sbor. Důraz je kladen na
mezioborové vztahy, výuku cizích
jazyků. Žáci by měli mít větší motivaci ke studiu, rozvíjet trvalejší a
hlubší pracovní návyky s ohledem
na budoucí profesní orientaci atd.
ŠVP je veřejný dokument, přístupný na webových stránkách
gymnázia. Zmíněná profesní orientace studentů předmaturitního
a maturitního ročníku se odráží
i v možnosti volit z velkého
množství volitelných předmětů
a tématických seminářů.
Jaké je uplatnění absolventů?
Cílem gymnázia obecně je
připravit své absolventy pro
studium na vysokých školách.
Konstatuji, že z loňských 53 absolventů krumlovského gymnázia
se na vysoké školy hlásilo 50 a
že všichni byli ke studiu přijati,
v předloňském školním roce
bylo k vysokoškolskému studiu
přijato 53 absolventů z 55. Zbylí
absolventi našli uplatnění na vyšších odborných nebo jazykových
školách. Jsme rádi, že úřady práce krumlovského regionu již řadu
let neevidují žádného absolventa
naší školy.
Jaké mimoškolní aktivity pro
vaše žáky organizujete?
Jak známo, nejen studiem
je študák živ, a tak se snažíme
jeho středoškolský život zpestřit. Nabízíme jazykové kurzy
v Anglii, je-li dostatečný zájem
i v Rakousku, výměnné pobyty
v Nizozemském Barneveldu,
kurz předmaturitní přípravy v Itá-

lii, kurz EVVO (vyplývá ze ŠVP),
kurz protidrogové prevence v Chorvatsku, kurz lyžařský, vodácký,
taneční, autoškolu, činnost ve
školním pěveckém sboru, ve sportovním klubu s posilovnou a gymnastickou učebnou, v klubu ekologie, v kroužku mladých chemiků
a poznávací, kulturní a sportovní
zájezdy tuzemské i zahraniční…
Spolupracujete nějakým způsobem se základními školami?
Samozřejmě, bez těsné spolupráce se základními školami
si náš život nedovedeme vůbec
představit, je to jeden z hlavních
pilířů života naší školy. Jsme rádi,
že vztahy se základními školami
krumlovského regionu jsou takové, jaké mají být: vstřícné, otevřené, korektní. Žáci základních
škol se účastní Dnů otevřených
dveří na krumlovském gymnáziu, jeho učitelé jezdí na besedy
s rodiči i s vycházejícími žáky,
vzájemná informovanost je bezproblémová. Je potěšující vidět,
že bývalí žáci základních škol,
poté absolventi krumlovského
gymnázia a vysoké školy se rádi
na své základní školy vracejí jako
učitelé, zastávají funkce ředitelů,
výchovných poradců apod. Pro
doplnění uvádím, že se krumlovské gymnázium v rámci projektu
Partnerství ve vzdělávání stalo
v loňském školním roce partnerskou školou brněnské Masarykovy univerzity. Smyslem projektu
je navázat užší kontakty mezi
oběma školami, pozitivně rozvíjet potenciál studentů a zkvalitnit
jejich přípravu na budoucí vysokoškolské studium.
Co rodiče, nezapomínáte na ně?
Po zrušení SRPŠ na začátku
devadesátých let byla na krumlovském gymnáziu zřízena v roce

1992 nová rodičovská organizace. Své role se ujala velmi vehementně, záhy se stala významnou
součástí života školy: organizuje
tradiční školní plesy (mimochodem: letos XLIV!), spoluúčastní
se při Dnech otevřených dveří,
ukončení maturitních zkoušek,
provozuje půjčovnu sportovních potřeb, a zejména finančně
podporuje různé akce školy. Početným generacím výborů rodičovské organizace patří za jejich
práci velký dík. Pravidelně jsou
pořádána rodičovská informační
odpoledne, učitelé komunikují
s rodiči prostřednictvím studentských indexů, internetu apod.
V souladu se školským zákonem
byla v roce 2005 na škole zřízena
šestičlenná školská rada; z dikce
zákona vyplývají její poměrně
rozsáhlé pravomoci, může se
vyjadřovat k výročním zprávám,
školnímu řádu, koncepci školy,
rozpočtu atd. Školská rada se
stala důležitým a přínosným partnerem ředitele školy.
Účastní se žáci školy soutěží?
Ano, bez účasti žáků na soutěžích by život školy nebyl úplný.
Výčet soutěží, jichž se žáci v průběhu školního roku účastní, by
byl příliš rozsáhlý; jde o soutěže
odborné (známé olympiády), kulturní, sportovní, různě tématicky
zaměřené (literární, výtvarné) atd.
V celostátním kole literárně-historické soutěže DANIEL, zaměřené na problematiku holocaustu,
získaly žákyně školy 1. resp.
2. místo ve svých kategoriích.
Výborných výsledků dosáhli žáci
školy v soutěžích literárních, zeměpisných, matematických, fyzikálních, chemických, výtvarných,
sportovních … Obecně lze říci, že
vyhledávání talentů v řadách stu-

dující mládeže je důležitá součást
učitelského života.
Jak se zapojuje se gymnázium
do veřejného života?
Škola nemůže žít odtrženě
od veřejného dění; jsem rád, že
v této oblasti života školy je o
čem hovořit. Namátkou uvádím,
že žákyně školy jsou průvodkyněmi ve slavné Slovanské epopeji
Alfonse Muchy, desítky studentů
maturitního ročníku každoročně
darují krev, školní pěvecký sbor
vystupuje na vánočních koncertech, školní akademii, ukončení
maturitních zkoušek. Žáci školy
se podílí na řadě charitativních
akcí, učitelé školy jsou členy
městského zastupitelstva, trenéry
a funkcionáři sportovních oddílů
a jiných společenských organizací. Škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže, Městským
kulturním střediskem, Městskou
knihovnou, Galerií, s různými
podniky (Jaderná elektrárna
Dukovany, Saint Gobain Mor.
Krumlov), pořádá sportovní,
poznávací, kulturní zájezdy pro
rodiče a občanskou veřejnost atd.
Co negativní jevy? Jak se s nimi vypořádáváte?
Gymnázium je dynamický
organismus naplněný 11 - 19-letou mládeží, takže nikdy nevíte,
kde, kdy a jaký problém nastane.
Pravdou ale je, že ve škole jako
takové jsme v minulosti nezaznamenali žádné vážné projevy
šikany, zneužívání drog, vandalismu. Prohřešky, které se občas
objeví, nejsou nikterak závažné,
v běžném dennodenním životě
školy se jim ani nelze vyhnout.
Pozitivní roli zde sehrává práce
školního metodika prevence sociálně-patologických jevů. Dovolte
obecnou poznámku: jinou věcí

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

však je chování mladých lidí
(všech! nikoliv pouze studentů
krumlovského gymnázia) mimo
školní budovy, po skončení školního zaměstnání. To je ovšem
téma na jiné, dlouhé povídání.
Jak hodnotíte celkovou situaci
školy, jaké máte plány?
Snad mohu říci, že krumlovské
gymnázium je školou, o kterou je
zájem; její třídy nezejí prázdnotou, v letošním přijímacím řízení
jsme celkově na 30+30 volných
míst měli 30+37 přihlášek. Škola
plní v krumlovském regionu svou
roli, vykazuje výsledky, které se
od ní očekávají. Její učitelé vědí,
jaké jsou priority současného
vzdělávání. Škola je svou šedesátiletou tradicí pevně ukotvena
v životě města a širokého okolí.
Už v letošním školním roce si
žáci kvarty zkusí Malou maturitní
zkoušku. Věříme, že škole budou
na základě postupu jednoho ze
dvou projektů do nejužšího výběru přiznány finanční prostředky
ze strukturálních evropských
fondů. V příštím školním roce
bude zaveden Školní vzdělávací
program ve čtyřletém studiu,
studenti maturitního ročníku
se budou připravovat na novou
verzi maturitní zkoušky, zapojeni
budeme do projektů SCIA, CERMATU. Nadále chceme udržovat
kontakty s nizozemským gymnáziem z Barneveldu.
Kde je možné získat další informace o gymnáziu?
Na Dnu otevřených dveří v úterý 20. ledna 2009, na webových
stránkách školy wwwmkgym.cz,
z informačních materiálů, které
jsme ochotni zaslat komukoliv,
a návštěvou ve škole kdykoliv.
Všichni jste srdečně zváni.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář
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PLETEME
Z PEDIGU
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

čtvrtek 6. listopadu - 9.30-11.30 hod.

PLETENÍ JEHELNÍČKŮ

Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s., cena 70 Kč + použitý materiál

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

sobota 15. listopadu - 9.00-18.00 hod.

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ - IVANČICE

CELODENNÍ KURZ PLETENÍ
Z PEDIGU I PRO POKROČILÉ

Výstavba 2 bytových domů se 74 bytovými jednotkami
umístěných při severním okraji města Ivančic, 27 km od Brna.
Domy nejsou podsklepeny. Zahájení výstavby: I. Q. 2008.
Plánované dokončení výstavby I. - II. Q. 2009.

Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s., cena 550 Kč včetně materiálu
čtvrtek 20. listopadu - 9.30-11.30 hod.

PLETENÍ ZVONEČKŮ

Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s., cena 70 Kč + použitý materiál
středa 26. listopadu od 17.00 hod.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
KD Dolní Kounice, cena 300 Kč včetně materiálu.
Info a přihlášky na KIC Dolní Kounice,
tel.: 546 420 005, pí. Rýdlová

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

e-mailem na alpedo@seznam.cz
nebo na tel.: 602 782 280, Alena Pečerová

--------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení ALMA • 672 01 Dobelice 1
nákup a prodej materiálu a výrobků • kurzy • poradenství

JEĎTE S NÁMI K MOŘI
A ZAPLATÍME VÁM LYŽOVAČKU
SOUTĚŽ O POUKÁZKU NA ZIMNÍ DOVOLENOU
V HODNOTĚ 9.999 Kč KONČÍ 31. ŘÍJNA 2008

NOVÉ KATALOGY

ZIMA 2008/2009

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR
LÁZEŇSKÉ POBYTY - DUDINCE - již od 6.990,- Kč

Termíny: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12.
Služby zahrnuté v ceně zájezdu: 7x nocleh v hotelu Hviezda,
plná penze: 7x snídaně (teplý a studený švédský stůl), 7x oběd, 7x večeře
(výběr z menu), 12 léčebných procedur. Zkušený průvodce po celou dobu
v místě pobytu. Pojištění podle zákona o cestovním ruchu.

LYŽOVÁNÍ - RAKOUSKO - ZELL+KAPRUN - 4.990,- Kč
Termín: 14.11. - 17.11. - 4 dny lyžování
Cena zahrnuje: 3x ubytování ve 2 - 4 lůž. pokojích, dopravu, 3x polopenzi
Cena nezahrnuje: skipas (121 EUR/4 dny)

SAALBACH – HINTERGLEMM - 11.600,- Kč

Termín: 23.12. - 28.12. - Vánoce na lyžích
Cena zahrnuje: 5x ubytování ve 2 - 4 lůž. pokojích v penzionu, dopravu, 5x polopenzi, skipas

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU! VOLEJTE
515 321 099, nebo 602 782 232 nebo své požadavky
sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39,
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov
Podmínky soutěže: Do slosování budou zařazeny všechny cestovní smlouvy na pobytové a poznávací
zájezdy uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31. října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu
2008. Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne 7.
listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce ji může
uplatnit při výběru pobytu ze zimních katalogů námi zastupovaných cestovních kanceláří, nebo ji
věnovat svým blízkým jako dárek. Poukázka není směnná za hotovost.

Velikosti a ceny bytů:
1+kk
1+1
2+kk
2+1
3+kk

CP od 28,73 m2
CP od 41,05 m2
CP od 46,95 m2
CP od 60,94 m2
CP od 65,77 m2

cena od 878.477 Kč
cena od 1.191.610 Kč
cena od 1.410.732 Kč
cena od 1.776.080 Kč
cena od 1.984.382 Kč

včetně balkonu a parkovacího stání.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ
HLEDÁME
pro naše
evidované klienty
byty v OV/DB
o velikostech
1-3+1 v Ivančicích
a okolí.

RD 4+kk Ivančice - Němčice,
EXKLUZIVNÍ NOVOSTAVBA,
sam. stojící, CP 1.440 m2, ZP 260 m2,
zahrada, terasa, vlastní čistička,
alarm, garáž, veškeré IS.
Cena: 8 mil. Kč, Mobil: 777 197 791

splátka od 25.014 Kč/měs.

INFORMACE NA TEL.: 608 870 890

OV 2+1 Ivančice, CIHLA, celk.
plocha 50 m2, 2.p./2, nová KL,
koupelna po rekonstrukci, pěkný
výhled, bezproblém. parkování.
Cena: 1,55 mil. Kč
splátka od 4.963 Kč/měs.

HLEDÁME
RD 1-3 +1 určený
i k rekonstrukci
v lokalitě Ivančice
a okolí, se
zahradou. Možno
k trvalému bydlení
nebo rekreaci.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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Zámek plný strašidel
/Hrubšice/ Na zámku straší!
Tak by se dalo prezentovat zajímavé odpoledne, které na sobotu
18. října připravilo Občanské
sdružení Hrubšice.
S neuvěřitelným nasazením
snad celé obce a přilehlého okolí
se podařilo připravit program,
který nabídl prohlídkovou trasu
zámkem za místními strašidly,
hry a soutěže pro děti i zábavný
program pro jejich doprovod
v podobě vystoupení šermířů
a závěrečné ohnivé show.
Dnes už tradiční akce s podtitulem „celosvětový sjezd nadpřirozených bytostí“ nabídla opravdu
zajímavý program. Prohlídkovou
trasu zámkem, který se na jediný
den v roce stane útočištěm všech
akreditovaných účastníků z říše

tajemna, ale především postavičky z kouzelnické školy v Bradavicích v čele s nejmocnějším
kouzelníkem 20. století ředitelem
bradavické školy Albusem Brumbálem, jeho nejnadanějším žákem
Harry Potterem.
„Strašidelný zámek pořádáme
počtvrté. V minulosti jsme tuto
akci pořádali pro vlastní děti. Zjistili jsme ale, že nás to baví, a protože přípravám obětovaly spoustu
času především místní ženy, tak
jsme akci rozšířili a zpřístupnili
veřejnosti. Je to také důkaz toho,
že když si ženy řeknou, tak jsou
schopny čehokoli. Je to takové
vyvrcholení celoroční práce, protože pořádáme i jiné akce pro děti,
ale ty nemají takový rozsah. Strašidelný zámek je naše vlajková

Vodící psi na univerzitě
/Brno/ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně nabídla
své prostory a areál k výcviku vodících psů a podporuje i organizaci,
která se věnuje canis terapii, kterou využívají například ve speciální třídě na Základní škole Ivančická v Moravském Krumlově. „Pro nevidomé je vodící pes nejen společníkem, ale i průvodcem okolním světem.
Tím, že jsme nabídli areál univerzity pro výcvik, konání přednášek pro
studenty i veřejnost, chceme podpořit tuto záslužnou činnost a umožnit
našim studentům seznámit se blíže s výcvikem psů a způsoby, jak se
chovat k nevidomým spoluobčanům. Zároveň podporujeme sdružení,
které se věnuje canis terapii, kdy je kontakt se psy využíván jako rehabilitační pomůcka,“ uvedl rektor MZLU v Brně Jaroslav Hlušek.
Při výcviku vodících psů je důležité připravit zvířata na nejrůznější
situace, které mohou nevidomého člověka potkat. Proto jsou prostory
plné lidí s různými povrchy, schody, výtahy a dalšími nástrahami pro
nevidomé ideální pro nácvik vodících psů. Také studenti si mohou vyzkoušet základní pravidla při setkání s vodícím psem. Tak například:
vodícího psa k sobě nevolejte, veškerou snahu o komunikaci směřujte
na majitele. Nenabízejte bez vědomí majitele psovi jídlo a pamlsky.
Chcete-li pomoct nevidomému, kterého vede vodící pes, nejprve
oslovte a zeptejte se nevidomého, zda Vaši pomoc potřebuje. Pokud
odmítne, neurážejte se, je totiž soustředěn na svou cestu. Pomáháme-li nevidomému, všímáme si více člověka. Se psem nemanipulujeme.
Pokud jdete po ulici s vlastním psem, nedovolte mu, aby obtěžoval
vodícího psa. Při míjení vodícího psa mějte svého na vodítku. /jak/

Zdeněk Maixner v Miroslavi

Ve čtvrtek 9. října 2008 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava
znojemského umělce, akademického sochaře Zdeňka Maixnera.
Oficiální otevření provedli starosta Miroslavi Ing. Forman a Zdeněk Maixner. Poté promluvili hosté RNDr. Marta Bayerová a Ing.
Ladislav Skopal. Slavnostní podvečer krásně doplnili hudebním
vystoupením ředitel ZUŠ Miroslav Přemysl Forst (klavír) s p. Janou
Dubšíkovou (klarinet). Znojemský umělec vystavuje v jednacím sále
radnice svoje obrazy a díla z kameniny. Celému prostoru vévodí
socha sv. Floriána, patrona hasičů. Mnoho artefaktů je inspirováno
vínem a ženami. K výstavě byl vydán katalog. Zájemci mohou expozici navštívit do konce měsíce října (v pracovní době MěÚ). Akce
se uskutečnila za podpory Skupiny ČEZ. Dále děkujeme za pomoc
Agrodružstvu Miroslav, Soukromým jatkám Borotice, Hasičskému
klubu a kuchařkám MŠ Husova.
Roman Volf, místostarosta

Sportovci byli nominováni

Foto: jak

loď. Letos jsme spotřebovali 100
kilogramů papíru, kolem kilometru látky a k tomu musím přičíst
půl roku práce. Účinkujících je
tu šedesát, z toho strašidel třicet a
průvodců dvanáct.
Pro návštěvníky je připravena
prohlídka strašidelným zámkem.
Aby se lidé nenudili, tak jsme
pro ně připravili doprovodný program, což je vystoupení šermířské skupiny, a pro ty, co vydrží
až do konce - velkolepá ohňová
show. Protože je vše věnováno
především dětem, jsou pro ně připraveny soutěže s odměnami. Jak
děti budou procházet zámkem,
na stanovištích dostanou odměnu
ve stylu Harryho Pottera, ve kterém je koncipován celý program.
Děti vyjdou z prohlídkové trasy
s hůlkou, brýlemi a pláštěm jako
malí čarodějové.
Kromě postaviček z filmu,
jako jsou Brumbál nebo Hagrid
na motocyklu mohou vidět i
klasická strašidla jako Drákulu,
mumii, vodníka, bílou paní nebo
vlkodlaka. Mně osobně se nejvíce
líbí peklo, protože vypadá věrohodně, tam se bojím i já. Počasí

nám vyšlo nádherné a lepší jsme
si ani nemohli přát. Co se týká
návštěvnosti, tak na té se podepsala loňská absence akce, proto
letos přišlo jen kolem 500 lidí,
ale čekali jsme návštěvnost vyšší,“ sdělila za občanské sdružení
Hrubšice hlavní organizátorka
Václava Štepanovská.
Pečlivost věnovaná přípravám
akce, smysl pro detail, štědrost
dárečků pro malé návštěvníky,
neuvěřitelné nápady, umělecký
a řemeslný um, to jsou hlavní
důvody, proč se „hrubšická“ akce
těší čím dál tím větší popularitě
a je navštěvována nejen lidmi
z blízkého okolí Ivančic, ale také
si již našla své příznivce a obdivovatele z celé republiky.
„Jsem moc spokojená, přijela
jsem se synem, a z jeho reakcí je
vidět, že se opravdu baví. Příští
rok přijedeme znovu,“ sdělila
s nadšením návštěvnice z Třebíče
Soňa Syrová.
A protože byl k mání i grog
nebo třeba pečené klobásky, vrátí
se mnozí návštěvníci i příště,
třeba jen proto, aby si vydlabali
dýni nebo zasoutěžili.
/jak/

/Moravský Krumlov/ Město Moravský Krumlov ve spolupráci
s generálním partnerem Skupinou ČEZ vyhlásilo IV. ročník ankety
Sportovec města Moravský Krumlov pro rok 2008. Nominovaní sportovci buď musí být občany města, nebo sportovat za klub, jež svoji
činnost provozuje ve městě Moravský Krumlov. Nominovaní sportovci
do ankety Sportovec města Moravský Krumlov jsou tito: Bogner Patrik
- fotbal, Doubková Kateřina - atletika, Marková Radka - atletika, Maxerová Tereza - gymnastika, Nesvačil Jiří - jezdectví, Sobotková Gabriela - hasičský sport, Stadlerová Petra - gymnastika, Široký Roman
- atletika, Třetinová Barbora - tenis, basketbal, Veselý Josef - hasičský
sport, Zelníček Lukáš - fotbal. Za přínos rozvoje sportu v M. Krumlově
to jsou Kateřina Doubková - atletika a Jiří Nesvačil - jezdectví. V pátek
21. listopadu proběhne vyhlášení vítěze ankety na slavnostním večeru
spojeném s taneční zábavou s hudební skupinou Reflexy.
/mask/

Značka přikazuje zimní pneu

/Region/ Řidiči by měli zpozornět už nyní,
protože se na silnicích objevila nová značka
s názvem „zimní výbava“. Letos v létě totiž
vešla v platnost nová vyhláška, která některým může už v listopadu hodně zkomplikovat
život, a to tím, že na některých úsecích silnic
jsou povinné zimní pneumatiky. Jedná se
o období od 1. listopadu do 30. dubna.
Navíc dodatkovou tabulkou bude možné termín přizpůsobit aktuální
situaci. Řidičům bez zimní výbavy se musí tato část silnice předem avizovat, aby mohli včas odbočit nebo se otočit. Vyhláška též upřesňuje hloubku vzorku na pneumatikách. Osobní vozidlo má mít čtyři mm, vozidlo
nad 3,5 tuny pak na hnacích nápravách milimetrů šest. V případě sněhu
a ledu mohou zimní pneu nahradit řetězy. Pokud ovšem, byť na suché či
jen mokré silnici, bude hlídka policistů a nachytá řidiče s letními pneumatikami, přijde dotyčný o dva tisíce korun a jeden bod.
/jak/

INSPIRUJTE SE U NÁS

a vyberte si kuchyň svých snů
návrh 3D na PC

ANO

montáž ZDARMA

ANO

ceny roku 2007

ANO

spotřebiče
v akčních cenách

ANO

výběr z více než
70ti barev

ANO

cenově zvýhodněné
sestavy
ANO
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se u rybníka…
Z regionální kuchyně Potkali
… a bylo jim všem dohromady přivítanou koledníkům zahrálo
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Domácí dochucovadla

Namazat si chléb máslem a povidlím, k uzenému si dát hořčici nebo
ke klobásce kečup. Ano, dnes to již bereme samozřejmě. Ale nebylo
tomu tak vždy. Přesto si šikovné hospodyně dokázaly pomoci. Dnes
je ale například vaření povidlí doma záležitost ojedinělá. Jednak není
tolik času jako dříve a mnozí také vidí jiné uplatnění švestek, například
v tekuté podobě. Přesto se podívejme na pár šikovných receptů. /mask/

Jak se vařila švestková povidla

Pokud si hospodyně povidla prosadila, musela mít samozřejmě
vyzrálé ovoce. Ovoce se nechává na stromě co nejdéle a dostatečné
množství, protože se nevyplatí vařit ho z pár kil. Pak nastává ten obřad, který trvá celý den, někdy i déle. Samozřejmě začneme přebráním a přípravou. Hlavně se nepeckovalo, protože když se dělaly takto
ve velkém, tak by peckování trvalo velmi dlouho. Švestky se nechaly
nejdříve rozvařit v kotli na žhavém uhlí. K tomu se používal kopist,
což je vlastně dřevěný nástroj, který se v dolní části rozšiřuje jakoby
do lopaty a tím se promíchávaly švestky. Rozvařily se do konzistence,
kdy se rozpadají a uvolňují se pecky a pak se kotel vyprázdní. Várku
čeká vybrání do větší nádoby a nastupuje vytírání. To je proto, aby se
odstranily ze švestek, pecky i část slupek. Na to sloužilo rajtrdle, což
bylo síto zabudované do vyššího dřevěného rámu, do toho se nalévala
rozvařená kaše a zaříznutým březovým koštětem se vytíralo. To síto
byl vlastně plech, do kterého byly vyražené dírky, aby se rozetřela
hmota švestek a pecky s částí slupek zůstaly. Potom se hmota vrací
zpět do kotle a nastává takový ten dlouhodobý proces, kdy se musí
míchat, míchat a míchat. Na to sloužil takový zlepšovák, kdy nad
kotlem byla zabudovaná tyč a do ní se nasazoval tzv. „Vašek“, což byl
dřevěný nástroj, který měl lopatky kopírující tvar kotle. Z hlavní tyče
vedlo oko s rukojetí takže se u míchání dalo sedět. Proces míchání trvá
hodiny až do té doby, kdy máme téměř černá a tuhá povidla. Až bylo
vše hotovo, přidávala se do povidel trocha sádla, zhruba dvě lžíce a to
z konzervačních důvodů, a poté se povidla dávala nejlépe do kameninových hrnců. Z původního množství švestek zbylo zhruba
1/3 množství.
Alena Kuderová, Dukovany

Domácí hořčice

dobře. Kdo se potkal? Skupinky
tříkrálových koledníků z celého
Znojemska s doprovodem a
s lidmi z vedení Oblastní charity Znojmo, celkem 149 lidí. Ti
všichni se sešli v pátek 10. října
odpoledne v Rybníkách v kulturním domě, aby se lépe poznali,
trochu se pobavili a vyměnili si
zkušenosti z organizace a průběhu tříkrálových sbírek.
Jejich hostitelem se stala obec
Rybníky. Záměrně píši obec s malým „o“ na začátku, protože mám
na mysli lidi z Rybníků. Obecní
zastupitelstvo bezplatně poskytlo
kulturní dům, několik skvělých
rybnických maminek napeklo a
navařilo a v programu setkání
dominovali Rybníčáci - setkání
přišly pozdravit děti z rybnické
mateřské školy, rybnický dětský
sbor Rybičky a samozřejmě paní
starostka Hana Kunčáková.
Svůj pozdrav Setkání vyjádřily
několika hezkými písničkami i děti
ze souboru KlubÁček ze ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově a na

kytarové duo kluků z gymnázia.
Po pozdravech a po uvítací
části přišlo na řadu to hlavní - běh
tříkrálových skupinek O korunu
Krále cest. Do ulic Rybníků vyběhlo s mapou v ruce sto jedenáct
lidí, aby si vysoutěžili na desíti
stanovištích ve třech kategoriích
královskou korunu a dort. Vítězná
skupinka byla z Vranova nad Dyjí.
Po vyhlášení výsledků soutěže
čekalo účastníky setkání spousta
jídla, hlavně z kuchyně naší výjimečné kamarádky paní Mirky,
rytířské klání v podání Miroslavských rytířů z Miroslavi, diskotéka pana Harta a strhující ohňová
show. Pak už byl čas rozloučit se
a rozjet se domů. Někteří měli
před sebou hodně dlouhou cestu.
Každý si ze Setkání něco odnášel - koledníci drobné dárky,
pan Alois Vybíral - náš kamarád kytku z dětmi vyrobených květin,
dospělí účastníci snad pocit hezky
prožitého odpoledne, vedoucí
Oblastní charity Znojmo pan Adámek „mapu světa“ se vzkazy dětí,

Letos v říjnu je to 15 let, co
se rozhodly ženy Sokola v Moravském Krumlově založit oddíl
SENIOREK. Po ta léta se oddíl
vyvíjel jak co do kvality, tak i do
počtu (členky přibývaly).
Dnes je jich 32. Bylo by mylné se domnívat, že babičky jen
tak házejí rukama, ale cvičení
je opravdu náročnější v rytmu

hudby a trvá 55 minut. Nejde
o to zhubnout, ale jde o radost
z pohybu, zamezit bolesti zad a
kloubů, posílit svalstvo a v neposlední řadě se pobavit. Letos
na jaře oslavily dvě naše členky: Ludmila Zedníková a Jiřina
Matoušková 80 let. Přejeme jim
hodně zdraví a dobrou kondici.
Jana Drtílková

kněží, kteří přijeli s dětmi ze svých
farností, mohli být spokojeni při
poznání, že jejich prosby o lepší
svět jsou snad vyslyšené, a organizátoři odcházeli bohatí úsměvy
a spokojeností koledníčků.
Program zabezpečilo občanské
sdružení S.P.O.Z.I. společně s dětmi ze sboru KlubÁček a několika
„tetami“ učitelkami ze ZŠ Ivančická Moravský Krumlov, s maminkami a přáteli. Kromě maminek a
„tet“ vypomohl s naplněním bříšek

koledníků i pan Mikulka (restaurace) a pan Texl (velkoobchod
s nápoji) z Hrušovan.
Všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěl ke zdárnému průběhu Setkání tříkrálových skupinek,
patří můj veliký dík a obdiv. A
pokud je někomu líto, že se nemohl připojit svým dárkem nebo
pomocí, ať nezoufá a připojí se
příští rok. Nebo může už v lednu
rozšířit krásnou a velikou rodinu
tříkrálových koledníků.
/lef/

Seniorky slaví patnáctiny Pane řidiči děkuji Vám...

Co budeme potřebovat: 1 kg paprik, 1 kg rajčat, 1 hlavička česneku, 2 větší cibule, 2 feferonky. Postup: Vše jemně pomeleme. Pak
přidáme 130 g cukru, 80 g soli, 3 lžíce octa, 3 lžíce oleje a 2 lžíce pepře.
Vše povaříme a do vychladlého základu vmícháme 1 plnotučnou hořčici. Pak zavařujeme 5 minut na 90 °C.
Radka Čeperová, Ivančice

Kečup od Romany

Co budeme potřebovat: 3 kg zralých rajčat, 10 ks paprik, 10 ks
střední cibule, 10 ks jablek, 4 stroužky česneku, l lžíci celého pepře,
l lžičku tymiánu, 5 ks bobkových listů, 40 dkg cukru, 5 dkg cukru, 5
dkg soli, půl deci octa, půl lžičky skořice, trochu papriky. Postup: Rozkrájíme rajčata, dáme vařit, nachystáme cibuli, papriku, jablka, vaříme
až budou jablka měkká, rozmixujeme, přepasírujeme, dáme do sklenic
a zavařujeme 20minut na 80 °C.
Romana Sklenářová, Miroslav

Jablková povidla

Co budeme potřebovat: 5 kg jablek, 2 kg cukru, 1/8 litru octa.
Postup: Jablka oloupeme, nastrouháme na plátky, smícháme s cukrem
a octem. Necháme v kameninovém hrnci nebo misce stát do druhého
dne, pak svaříme do sklovitosti. Povidla můžeme dělat i z neloupaných
jablek, jsou velmi dobrá.
Zdenek Sklenář, Vaneč

V pátek 19. září 2008 prožili žáci pátého a šestého ročníku Základní
školy ve Vémyslicích malé dobrodružství. Zúčastnili se, na požádání
příslušníků Okresního ředitelství Policie České republiky ve Znojmě,
dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu řidiči motorových vozidel, kteří projíždějí kolem školy.
Po krátké instruktáži, kde byli seznámeni s cílem této akce a otázkami bezpečnosti a chování, obdržel každý z nich reflexní bezpečnostní
vestu a kolekci obrázků s usměvavým a zamračeným autíčkem, které
měli předávat jednotlivým řidičům podle toho, jak se vyrovnali s dopravními předpisy. Mezi tím další dva příslušníci policie připravili před
školou nový mobilní radar, který pomocí laserova paprsku zjišťuje
rychlost projíždějících automobilů.
„Už jede,“ zaznělo z řady žáků. V tu dobu se právě na obzoru objevila
silueta červeného osobního auta. Příslušník policie zaměřil svůj přístroj
na příď auta a na displeji se objevila číslice 42. Ta udává momentální
rychlost jedoucího automobilu. Další člen policie mírně vystoupil z okraje vozovky a terčem se značkou „Stop“ přijíždějící automobil zastavil. Po
seznámení řidiče zastaveného automobilu s právě probíhající bezpečnostní akcí vyzval jednoho z žáků, aby řidiči předal nálepku s usmívajícím se
autíčkem. To proto, že tento řidič automobilu dodržel předepsanou rychlost. Při akci, která trvala asi jednu a půl hodiny ještě asi padesátkrát z úst
žáků vémyslické školy zaznělo: „Dobrý den. Pane řidiči, jménem žáků
naší školy Vám děkuji, že kolem naší školy jezdíte bezpečně.”
Mezi asi pěti desítkami kontrolovaných řidičů se našlo pět, kteří předepsanou rychlost mírně překročili. Nejvíce řidička červené škodovky, které
naměřili rychlost 56 km/hod. Protože všichni v ten den měli dobrou náladu, tentokrát se vše obešlo bez pokut, pouze s domluvou a úsměvem.
Jako přímý účastník této akce bych chtěl poděkovat Okresnímu
ředitelství Policie ČR za velmi zajímavý a pro žáky přínosný a poučný zážitek.
Za vedení školy Pavel Grasgruber, ředitel

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Anna Psotová z Trstěnic.
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V 1468 roce projížděl Hostěradicemi ze
Znojma směrem do Krumlova český (1.
díl tajenky), aby zde navštívil svou dceru
Barboru provdanou za Jindřicha z Lipé.
Protože už se notně stmívalo a únava krále
i doprovodu byla značná, (2. díl tajenky)
v opevněných Hostěradicích. Místní lidé
mu ustlali v tehdy nejlepším domě, což byla
radnice. Sálu, ve kterém nocoval, se od té
doby říká rytířský.

24.10.2008

KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• ŘÍJEN - VÝSTAVA - Slovanská epopej v Moravském Krumlově, výstava
ke 45. výročí je přístupna po dobu otevření úřadu - MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 3.10. - 31.10. - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH - Městská knihovna.
• 28.10. v 18.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU s Karlem Krausem
na téma: Rokytenský kostel, kulturní dům Rokytná - M. Krumlov.
• 31.10. v 8.15, 10.00 a 11.30 hod. pro školy, odpoledne v 18.00 hod. pro veřejnost - LYRA - ZŠ VÉMYSLICE, kinosál, vstupné: 20 Kč.
• LISTOPAD - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moravskokrumlovských fotografů,
výstava je přístupna po dobu otevření úřadu do konce listopadu 2008 - MěÚ
• 3.11. v 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA s promítáním Jiřího Máry „NÁVRAT
K PROTINOŽCŮM“. Pokračování cestopisné besedy o nejvzdálenější zemi
světa Vás zavede na Jižní ostrov. Společně se vydáme lodí po fjordech, k vodopádům, ledovcům či Palačinkovým skalám. - Galerie Knížecí dům, vstupné: 60 Kč.
• 5.11. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pod vedením J. Kristiána. - sál Městského kulturního střediska, Břízová 254, vstupné dobrovolné.
• 7.11. v 8.15 a 9.30 hod. - JAK SE MÁME CHOVAT s Pavlem Novákem,
školní pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ. - kinosál M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 26.6.2009 - ZÁJEZD do Českého Krumlova - otáčivé
hlediště - ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky.
Vstupenka: 750/525 Kč, doprava: 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS
do 15. ledna 2009, tel.: 515 322 225.

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.-31.10. - PŘÍRODA POD DROBNOHLEDEM. Výstava fotografií
Matyáše Hoška a Pavla Marečka. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 14.10.-16.11. - „VODA, ZEMĚ, VZDUCH“. Výstava obrazů - MILOŠ
FAJKUS a keramiky - DARIA NAGYOVÁ. Vernisáž v pondělí 13. 10. v 17.00
hod. Chodba Památníku A. Muchy - vstup zdarma.
• 30. 10. v 19.00 hod., kino Réna Ivančice „SETKÁNÍ SE ŠANSONEM“ Zazpívá
VERONIKA ŠOTOVÁ, klavírní doprovod: Jakub Holáň, jako host vystoupí:
Martina Šrajtlová. Vstupné: 80 Kč. Předprodej od 1.10.2008 v KIC Ivančice.
• 6.11. v 19.00 hod., kino Réna Ivančice PODZIMNÍ KONCERT „VEČER
SLAVNÝCH MELODIÍ“. Písně z muzikálů a operet v podání sólistky
Městského divadla v Brně MMAGDY VÍTKOVÉ (soprán) a JAROSLAVA
KUPKY (baryton), na klavír doprovází LIBUŠE KUPKOVÁ. Vstupné: 80, 60 Kč.
Předpordej od 1.10. 2008 v KIC Ivančice.
• PŘIPRAVUJEME: 8. 12. v 19.00 hod., kino Réna Ivančice VÁNOČNÍ
KONCERT JAKUBA SMOLÍKA. Vstupné: 180 Kč. Předprodej od 1.11.
2008 v KIC Ivančice. • 9.12. (úterý), - TALKSHOW HALINY PAWLOVSKÉ
„BANÁNOVÁ VELRYBA“. Zájezd - Brno - KD Rubín, odjezd v 18.00 hod.
Cena (vstupenka a doprava): 440 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 25. 10. V KIC!

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
• 8.11. ve 20.00 hod. v Dělnickém domě - TANEČNÍ ZÁBAVA. Hraje hud.
skupina RELAX. Pořádá Restaurace Dělnický dům, vstupné 70 Kč.
• 11.11. v 16.30 hod. ve velkém sále Dělnického domu - BAREVNÉ TANEČNÍ
ODPOLEDNE. Pořádá ZUŠ Oslavany

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 25. 10. - začátek v 19.30 hod. - HORKÝŽE SLÍŽE+ARTERMIS. Koncert
populární slovenské skupiny, celovečerní akce v KD Miroslav.
• 1.11. - TURNAJ V MAGIC v KD. • 4.11. - začátek v 17.00 hod. - KONCERT
ZUŠ MIROSLAV v kinosále na radnici. • 7.11. - začátek v 10.00 hod. - PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ VÉMYSLICKÉ LYRY v KD. • 8.11. - začátek v 9.00
hod. - TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROSLAVI na hřišti FC.
• 8.11. - od 17.30 hod. - MUSIC HALL FEST IV. Rockový festival, vystoupí:
ŠKWOR, ZÁVIŠ, TŘI SESTRY REVIVAL BANDA, ISLAND a další v KD.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 5.11. - „ZA PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI MĚSTA BRNA“ - sraz
v 15.00 hod. na ulici Husova - vede p. Sáňková, info p. Flíček (546 452 782).
• 8.11. - „PODZIM V MORAVSKÉM KRASU“ - sraz v 8.00 hod. na „velkém“
nádraží ČD, kupujeme společné jízdenky. Nejvhodnější pro rodiny s dětmi.
Podíváme se do Jedovnice a Rudice (propadání, jeskyně, větrný mlýn, geologické
a mineralogické muzeum v přírodě). Odjezd vlakem z Ivančic v 8.06 hod.,
příjezd zpět do Ivančic v 17.41 hod. - vede Ing. Drozd.
• 9.11. - „LISTOPADOVÝ BABÍ LOM“ (rozhledna a hřeben Babího
lomu) - možnost vyzkoušet výcvik VHT - vede p. Stejskal. Odjezd autobusem
z Ivančic v 7.10 hod. do Tetčic, přestup na vlak do Brna, z Tetčic v 7.46 hod.
a z Brna vlakem v 8.19 hod. do Kuřimi. Zpět autobusem v 16.50 hod. z Kuřimi
do Brna a z Brna také autobusem v 17.40 hod..

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 27.10. od 16.00 hod. do 28.10. do 10.00 hod. - MY SE V NOCI NEBOJÍME.
Poplatek 50 Kč. V ceně snídaně, pitný režim, pedagogický dozor, noční hrátky.
• 29.10. od 8.00 do 15,00 hod. - SKOTAČENÍ V DRUŽINĚ. Poplatek 70 Kč.
V ceně oběd, pitný režim, hry a pedagogický dozor. Pokyny na přihlášce.
• 29.10. - LEZENÍ V KUŘIMI. Celodenní výlet na umělou lezeckou
stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků v 9.00 hod. před budovou DDM Oslavany.
Cena výletu: 180 Kč. V ceně je zahrnuto jízdné, celodenní vstup na stěnu,
půjčení lezeckého vybavení. S sebou: vhodné sportovní oblečení, kapesné,
jídlo a pití na celý den /možnost koupit v supermarketu/.
• 31.10. v 19.00 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Sraz na novém náměstí.
Lampiónový průvod Oslavany zakončený strašidelnou cestou a ohňostrojem.
Lampión nebo lucernu s sebou.
• 12.11. od 14.30 - 16.00 hod. - ČARUJEME S KAMÍNKY, malování,
polepování.....poplatek 20 Kč.
POZOR ZMĚNA: • 22.11. od 9.00 - 13.00 hod. - SOBOTNÍ DOPOLEDNE
PRO TATÍNKY S DĚTMI, akce se přesouvá z plánovaného dne 8.11.!
SM DOMINO Branišovice pořádá
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27. 10. - 09. 11. 2008
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH!!: Kroužky pro děti: • Hopsálek - cvičení
pro děti od 3 let • Šperkovnička - výroba originálních šperků • Experimentální
klub - pokusy, výroba vlastní rakety, sopky, nebo meteorologické stanice • Airsoft
- hra podobná paintballu • Free Dance Group - taneční kroužek • Tvořílek kroužek výtvarných technik pro děti • Tyjátra - divadelní kroužek • Žonglování
- různé techniky vedení yo-ya . • Cheerleads - roztleskávačky a mažoretky •
Angličtina pro děti - 1.- 2. tř. • Jawahir - orientální tance pro děti. • Jumping
- aerobic na trampolínách. • Dance aerobic - aerobic s tanečními prvky. Kurz pro
dospělé: • Angličtina pro začátečníky • Angličtina pro mírně pokročilé
• 7.11. od 16. hod. - SMALTOVANÉ VIZITKY NA DVEŘE. Výtvarná dílna,
technikou spékání smaltů na plotýnce si vyrobíte vizitku na vstupní dveře.
Vezměte si s sebou jen pracovní oděv a hadřík na utírání. Cena: 45 Kč/ks.
• 12.11. od 16.30 hod. - TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s názvem Pochod
broučků. Průvod končí v zámeckém parku, kde na Vás čekají hry a překvapení!

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
• 27.10. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU, pro děti a mládež od 4 třídy,
tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, sportovní hala
na Rybářské ulici. Poplatek: 30 Kč/dítě. Tým přihlaste nejpozději do 23.10.
• 27.10. v 15.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA, soutěž o nejlepšího střelce: luk,
prak, kuš, vzduchovka. Ivančice, park Réna. Poplatek: 20 Kč/dítě. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
• 28.10. v 9.00 hod. - VELKÝ HUBERT, vyjížďka koní ze statku Padochovka.
• 29.10. v 10.00 hod. - PODZIMNÍ DEKORACE, dekorace z přírodnin, kartonu,
ubrousková technika. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 20 Kč + mat.
• 29.10. v 10.00 hod. - SKATEPARK CUP, soutěž na skateboardech
a freestylových kolech HIP HOP a RAP vystoupení. Ivančice, skatepark (FC Slovan
Ivančice). Poplatek: 20 Kč/soutěžící. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
• 1.11. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU, regionální amatérská florbalová
liga. Ivančice, sport. hala na Rybářské ulici. Přijďte povzbudit ivančické hráče.
• 7.11. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ aneb Hudební večer
sestavený na Vaše přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám 7 (KM Medúza), vstupné:
30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 11.11. v 16.00 hod. - ODPOLEDNE S POHÁDKOU - Na svatého Martina
sněhová pohádka začíná. Přijďte se seznámit se Sněhovou královnou a splnit její
úkoly. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, vstupné: 30 Kč/dítě.
• 12.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ - hvězdičky,
andílci. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, vstupné: 30 Kč/mládež + materiál,
50 Kč/dospělý + materiál. Nutné se přihlásit předem do 10.11.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 1.11. od 14.00 do 18.00 hod. - PODZIMNÍ LUNÁRNÍ JÓGA. Tento víkend se zaměříme na podzimní cviky (pročišťují tělo a podporují přechody,
změny a zvraty, zahřívají a povzbuzují, zlepšují pružnost a vytrvalost), znamení Střelce a Štíra (kyčle, ženské orgány, zlepšení vnímání těla) a také tance
Lunární jógy jako nejsilnější „medicína” (umějí v případě potřeby načasovat
ovulaci nebo i vyvolat menstruaci). Poplatek 420 Kč/členové, 450 Kč/ostatní.
Hlaste se předem! Přihlášky jsou závazné a platí po uhrazení zálohy 200,- Kč.
Dotazy tel. 602 526 957, mangova@post.cz • w w w . l u n a r n i j o g a . c z
• 4.11.od 17.00 do 19.00 hodin - Přednáška CELOSTNÍ MEDICÍNA ANEB
ZDRAVÍ MÁME JENOM JEDNO. Přednáší MUDr. Pavel Šácha, který vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Brně, atestaci I. stupně provedl v oboru
pediatrie v Hradci Králové. Věnuje se alergologii a vystudoval francouzskou,
anglickou a studuje německou homeopatii. Od roku 2000 se zabývá s PhDr.
Pavlou Šáchovou celostní medicínou. Na přednášku se hlaste předem. Poplatek:
40 Kč/členové, 50 Kč/ostatní.
• 6.11. od 9.30 do 11.30 hod. - PLETEME JEHELNÍČKY Z PEDIGU. Skvělá
relaxace nejen pro maminky na MD, vhodné i pro začátečníky. S sebou: starší
ručník (na kolena, pracuje se s mokrým materiálem), popř. štípací kleště (není
nutné, zapůjčíme). Poplatek: 60 Kč/členové, 70 Kč/ostatní + použitý materiál
(cca 30- 40 Kč). Přihlášky na tel.: 602 782 280 nebo alpedo@ seznam.cz.
• 9.11. v 16.00 hod. - MARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Pojďte s námi oslavit
svátek sv. Martina podle staročeských tradic! Děti čeká procházka večerní
přírodou s rozsvícenými lucerničkami, sv. Martin na koni, živá scénka o sv.
Martinovi a žebrákovi, hledání zlatých podkoviček, ochutnávka tradičních
„martinských“rohlíčků. S sebou: lucerničku nebo lampión, nejlépe vlastní
výroby Poplatek: 35 Kč/členská rodina, 40 Kč/nečlenská. Hlaste se předem.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlovpořádá zájezd na

DIVADELNÍ KOMEDII DAVID A GOLIÁŠ
sobota 27. prosince 2008 v 19.00 hod.
STAVOVSKÉ DIVADLO PRAHA - prohlídka Stavovského divadla
Začátek 16.30 hodin - vstupné: 80 Kč.
Hrají: V. Postránecký, E. Salzmannová, J. Dolanský, V. Beneš,
T. Medvecká, P. Špalková, I. Bareš, V. Javorský, F. Němec a další.
Cena: vstupenka: 300 Kč, doprava: 400 Kč.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. října 2008.

TJ Sokol Padochov pořádá dne 27. 10. 2008

ZÁBAVU S OHŇOSTROJEM
K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Program: 18:00 - 19:00 hod. slavnostní koncert skupiny MELODY
MUSIC (muzikálové písně) • v 19:00 hod. bude odpálen slavnostní
ohňostroj • od 19:30 hod. bude taneční zábava s MELODY MUSIC.
Těšíme se na Vaši účast
CHRYZANTÉMA organizace JIŽNÍ MORAVY pořádá

23. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

dne 8.11. 2008 od 15.00 hod.

25. - 26. října 2008 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
a 27. října 2008 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
v sále Besedního domu v Ivančicích
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém.
Na výstavě lze získat inforamace o pěstování
chryzantém na zahrádce i v bytě.
Příjemný zážitek přeje výstavní výbor

Každý účastník, který přijde se svým drakem, dostane sladkou
odměnu. V případě bezvětří se akce přeloží na jiný termín.

Zájezd na výstavu v sobotu 25. října 2008, odjezd autobusu ve 14.00
hod. od Blondýny s dalšími zastávkami: hotel Epopej, DPS, Rokytná.
Přihlášky k dostání v prodejně TABÁK Jednoty na nám. TGM.

dne 26. 10. 2008 od 16.30 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ IV.

+ soutěž o nejlépe vyzdobenou dýni. Občerstvení zajištěno.
Podrobnější informace na plakátech nebo na čísle 607 547 304.

PRVNÍ ROČNÍK DRAKIÁDY

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

st 29.10. ve 20.00

RUDÝ BARON
Válečný fim Ně, VB

so 1.11. ve 20.00
ne 2.11. v 18.00

INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ
LEBKY Dobrodružný film USA

st 5.11. ve 20.00

KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Komedie USA

so 8.11. ve 20.00
ne 9.11 v 18.00

ROLING STONES
Hudební film USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

ne 29.10. v 17.00
a ve 20 hodin

MUMIE:
HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Dobrodruž. film, N, USA

ne 2.11. v 17.00
a ve 20 hodin

HELBOY II.:
ZLATÁ ARMÁDA
Akční film USA

st 5.11. ve 20.00

MAMMA MIA!
Hudební komedie USA / VB

ne 9.11. v 18.00
a ve 20 hodin

MÁJ
Poetické drama ČR

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

so 1.11. v 18.00

KUNG FU PANDA
Komedie USA, české znění

ne 2.11. v 18.00

ZOHAN:
KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Komedie USA

so 8.11. v 18.00

ZAPOMENUTÝ OSTROV
Dobrod. film USA. České znění

ne 9.11. v 18.00

MAMMA MIA!
Hudební komedie USA / VB

MĚKS A KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV
pořádají cestovatelskou přednášku

NOVÝ ZÉLAND - JIŽNÍ OSTROV
3. listopadu 2008 v 17.30 hod.
Galerie Knížecí dům - vstupné 60 Kč
Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografíí
a videosekvencí připravil cestovatel Jiří Mára
Pokračování úspěšné cestopisné besedy o nejvzdálenější zemi
světa Vás zavede na Jižní ostrov. Společně se vydáme lodí
po fjordech, k vodopádům, ledovcům či Palačinkovým skalám.
Z bezprostřední blízkosti budeme pozorovat lachtany, tučňáky,
albatrosy i velryby. Nevšední zážitky rovněž nabízejí novozélandské
botanické zahrady a termální lázně.

Lesní škola Jezírko (pracoviště Lipky)
a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MZLU v Brně
zvou všechny děti, rodiče a prarodiče na

SLAVNOSTI PODZIMU - LESNICKÝ DEN
sobota 4. LISTOPADU 2008 od 10. do 15. hodiny

Program na Lesní škole Jezírko v Brně – Soběšicích zahájí trubači
ŠLP Křtiny slavnostní fanfárou a ukázkami loveckých znělek a
signálů. Dále se můžete těšit na: ukázky lesnické techniky • výklad
s předvedením loveckých plemen psů, • ukázky mysliveckých
trofejí, • poznávací soutěže s tématikou lesních zvířat pro děti,
• výsadbu lesních dřevin, • dřevorubecké soutěže pro velké
i malé, • moštování jablek na ručním lisu, včetně ochutnávky
• další rodinné hry v přírodě.
K obědu bude možné zakoupit guláš nebo douzovanou klobásu.
Těší se na vás pracovníci LŠ Jezírko a ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně!
LŠ Jezírko, 644 01 Brno-Soběšice č. 97, tel. 545 228 567,
www.lipka.cz/jezirko • ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně,
679 05 Křtiny 175, tel. 516 428 811, www.slpkrtiny.cz

2. ročník STAVEBNÍ VELETRH
sobota 1. listopadu od 17. 00 hodin
v miroslavském kulturním domě

Módní přehlídky spodního a nočního prádla, společenských šatů
a svatebních rób. Ukázky svatebních vazeb, tabulí, oznámení,
dortů, pečiva, slavnostních účesů, líčení, zdobení nehtů a šperků.
V předsálí výstava fotografií Petra Vokurky. Občerstvení a malá
tombola jsou zajištěny.
Základní škola Dolní Dubňany pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 4. listopadu od 7.45 do 9.30 hodin
Program: účast ve dvou vyučovacích hodinách, prohlídka školní
budovy, beseda s pedagogy školy.
Hotel Epopej zve všechny na:

MARTINSKOU HUSU

v listopadový podvečer 7. 11. 2008
Večer Vám zpříjemní vsetínská cimbálovka.

TJ Oslavany divadlo „Na mýtině“ pořádá v sobotu
22. listopadu v 16.00 a 19.00 hodin v Dělnickém domě veselohru

SLUNCE, SENO, OSLAVANY.
Srdečně zvou a těší se členové divadla.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“
Moravskokrumlovsko
Želovice, Lidměřice, Babice 28. říjen 1918 - samostatné Československo

expedice speculum

Minule jste se na tomto místě mohli seznámit s historií městečka
Olbramovic. Dnes se budeme věnovat místním částem Želovice, Lidměřice a Babice, dříve samostatným obcím, které byly v roce 1960
sloučeny s Olbramovicemi.

Poloha dříve samostatných sídel na mapě III. vojenského mapování
z let 1876-1878 (zdroj: http://oldmaps.geolab.cz)

Želovice. Jsou pravděpodobně nejstarší ze čtyř částí dnešních Olbramovic. Původní Želovice snad ležely v trati Šestilány, kde byly objeveny archeologickými nálezy z ranného středověku. Určitou informaci
o vzniku osady nám sděluje německá podoba jména Klein-Seelowitz.
Má svůj protějšek ve jménu městečka Židlochovic (Gross-Seelowitz).
Pravděpodobně již v 11. a 12. století Želovice náležely Vyšehradské kapitule. Spolu s Bohuticemi a Lesonicemi tvořily ucelenou majetkovou
enklávu této církevní instituce, rozkládající se kolem kopce Leskoun.
V písemných pramenech jsou Želovice poprvé zmíněny v roce 1321,
kdy koupil vesnici od Vyšehradské kapituly Jindřich z Lipé. Ve 14. a 15.
století byly Želovice rozděleny na více dílů. Část patřila místním
vladykům, jiný díl pánům z Lipé a malá část náležela k sousedním
Našiměřicím. Na díl pánů z Lipé byli dosazováni manové. V průběhu
15. století byly obě části spojeny. V 16. století Želovice patřily postupně
Kusým z Mukoděl na Bohuticích, pánům z Lipé na Krumlově a Valeckým z Mírova. Od 17. století byla ves součástí bohutickém panství.

Leskoun leží na bývalém katastru Želovic. Z dominanty kraje
zbyla jen těžební jáma.

Lidměřice. První zmínka o Lidměřicích je z roku 1325, kdy dostal
zdejší desátek spolu s patronátem olbramovického kostela klášter Králové na Starém Brně. Ve 14. a 15. století bývala vesnice rozdělena na
díl v držení místních vladyků a díl manský, který půjčovali páni z Lipé
svým manům. Koncem 15. století získal oba díly Jan Lechvický ze
Zástřizel. Větší díl roku 1496 prodal želivskému klášteru. Později jej
vlastnily řeholnice kláštera na Starém Brně. Manský díl byl připojen
k Bohuticím. Obě části se později spojily při krumlovském panství.
Babice jsou v písemných pramenech poprvé jmenovány také roku
1325, kdy zdejší desátky získal klášter Králové. Vesnice zřejmě byla
v držení místních vladyků. V letech 1435-1536 byli majitelé společní s Olbramovicemi. Roku 1536 získal Babice Jan Kuna z Kunštátu
a připojil je k panství oslavanského kláštera. Po třicetileté válce byly
Babice zcela pusté. V roce1673 vesnici získali znojemští jezuité a připojili k Bohuticím
Použitá literatura: Růžička, F.: Přítomností a minulostí obcí Branišovice, Kubšice, Olbramovice, 1985. Kuča, K.: Města a městečka
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, Praha 2000, 562-567.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Zvonice v Lidměřicích tvoří přirozený střed bývalé návsi.

Kříž při silnici mezi Želovicemi
a Lidměřicemi pochází z r. 1759.

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem, Stát československý vstoupil dnešního dne
v řadu samostatných, svobodných,
kulturních států světa. Národní
výbor, nadaný důvěrou veškerého
lidu československého, přejal jako
jediný a oprávněný činitel do svých
rukou správu svého státu.“
Tak zněl úvod z Provolání Národního výboru československého
o samostatnosti Československého
státu ze dne 28. října 1918.
Co tomu předcházelo? Ve čtvrtém roce války bylo zřejmé, že rakouská monarchie mele z posledního. Hladové bouře v zázemí, odpor
proti válce na frontách znamenaly,
že další válečná situace je neudržitelná. V Praze se dne 14. října
1918 uskutečnila generální stávka,
která na několika místech přerostla
v politickou akci. V tuto chvíli už
nedokázal zachovat monarchii ani
císař Karel I. příslibem federace.
Dne 28. října byla oznámena
kapitulace Rakouska - Uherska.
Lidé začali živelně strhávat symboly monarchie a odpoledne byla
na Václavském náměstí oficiálně
vyhlášena samostatnost.
Do Ivančic dorazila první zpráva
o vyhlášení samostatného československého státu 29. října v ranních hodinách a ihned se rozšířila
po celém městě. Brzy došly první
slavnostní výtisky novin oznamující konec Rakouska-Uherska
a prohlášení Československého
státu. Okamžitě zavládly na domech prapory v národních barvách
a dospělí i mládež ozdobili své
oděvy stužkami a jinými symboly
československé státnosti. Ještě
odpoledne 29. října se na radnici
sešli zástupci ivančických stran a
zvolili podle pražského vzoru místní národní výbor do jehož čela byl
zvolen obvodní lékař a sokolský
starosta MUDr. František Fišer.
Národní výbor se ujal správy ve
městě a vyzval obyvatele Ivančic
ke klidu. Prvořadým úkolem bylo
zajištění zásobování města potravinami a podařilo se dokonce zajistit
dovoz životně potřebných surovin.
Dne 3. listopadu se na ivančickém
náměstí
shromáždilo
velké množství lidí a „též vojsko
z rekonvalescentů s českým již
vedením“ Ke shromážděným manifestantům promluvil o významu
státního převratu a vzniku nového
státu předseda národního výboru
MUDr. František Fišer. Na náměstí
hrála hudba, defilovali členové
spolků, Sokolové, hasiči a na závěr
zazpívali účastnici shromáždění
hymnu „Kde domov můj“. Potom
se část manifestantů přesunula před
budovu okresního soudu, kde sňali
tabulku s nápisem „náměstí Františka Josefa“ a na její místo zavěsili
tabuli s původním pojmenováním
„náměstí Františka Palackého“.
Odstraňování symbolů rakousko-uherského císařství probíhalo
spontánně a bylo projevem revolučního nadšení. Již 30. října odstranili
lidé z budov oficiální označení císařství - habsburské orly - a postupně byly staré symboly nahrazovány
symboly Československé republiky.
V průběhu příštího roku byly
odstraňovány černožluté tabulky
u soudu, došlo ke změně v barvě
poštovních schránek. V srpnu 1919
nařídila správa města odstranit do tří
dnů latinský nápis se jménem „Fr.
Josef“ z budovy veřejné nemocnice
a v říjnu 1919 odstranit z objektu
německého kasina sochu císaře
„Josefa Habsburského“
Ještě se vrátíme do dnů v říjnu
a listopadu 1918. Po vzniku národního výboru, který reprezentovali

výhradně čeští obyvatelé města
stále působilo staré městské zastupitelstvo v čele se starostou Josefem Kočím. Proto starosta Kočí
svolal na 5. listopadu slavnostní
schůzi městské zastupitelstva. Jako
první demonstroval své sympatie
k novému státnímu útvaru Josef
Kočí krátkým projevem: „Slavný
městský výbore! Dovoluji si zahájit
slavnostní schůzi městského výboru, abych výraz dal jásavé radosti,
která nám všem v srdcích se ozývá:
Československý stát stal se skutkem.
Po třistaletém ujařmení vrátila se
našemu národu svoboda. Nejsme
již cizinci v naší vlasti. Volně smíme
hospodařiti ve svém samostatném
státě. Slibme sobě, že usilovně
pracovati chceme svorně všichni
na povznesení národa. Vděčně
vzpomeňme i těch, kteří duchem,
statečností i obětí svého života se
přičinili, aby uskutečněn byl náš
dávný sen. Volnému národu a jeho
osvoboditelům hlučné Sláva!“
Členové městského zastupitelstva
odměnili řeč Josefa Kočího bouřlivým potleskem a provoláním slávy.
Za ivančické Němce se k vyhlášení republiky vyjádřil ředitel nemocnice MUDr. Heribert Keckeis,
který učinil v češtině opatrné prohlášení: „jsem vskutku rád …, že již
bylo ukončeno toto prolévání krve a
ničení životů lidských, a doufám, že

Vládní komisař Jan Seka

i nadále budeme žíti svorně pospolu
jako v dobách dřívějších v tomto
novém státě Československém.“
Jako bomba zapůsobil na přítomné členy zastupitelstva i starostu Josefa Kočího obsah dopisu
ivančického národního výboru.
V dopisu totiž členové národního
výboru vyzvali městské zastupitelstvo k odstoupení z funkcí a uvolnění míst nové politické garnituře.
Slavnostní schůze rázem ztratila
na své okázalosti a členové zastupitelstva nechtěli výzvu národního
výboru uznat. Trvalo ještě několik
dní než členové zastupitelstva, po
intervencích a nátlaku okresního
úřadu, konečně odstoupili.
Jejich místa v městské samosprávě zaujali členové tzv. obecního správního výboru, jmenovaného
okresním hejtmanstvím 21. listopadu 1918. Předsedou tohoto výboru
byl vládní komisař Jan Seka a tvořilo jej dalších 24 českých členů.
Ivančice byly od roku 1864 městem s českou samosprávou a s velkou převahou českého obyvatelstva.
Dle Chytilova adresáře bylo v roce
1910 v Ivančicích 3925 Čechů
a 151 Němců. Proto přivítali občané

Telegram o ustanovení Čs. republiky (z archivu M. Říháčka, D. Kounice)

Ivančic politickou změnu, a proto
mohla nastoupit nová garnitura ve
vedení města bez větších potíží.
Odlišná byla situace v jižních
oblastech Moravy. Německé obyvatelstvo přijalo převrat z 28. října
s klidem a pohraničních oblastí se
v podstatě nedotkl. V těchto oblastech zůstala dál fungující moc
rakouských centrálních úřadů. Dne
29. října se sešli němečtí poslanci
v budově dolnorakouského sněmu
a rokovali o situaci. Následující
den je vyhlášena Sudetenland. Na
krajském sněmu 3. 11. ve Znojmě
je rozhodnuto o připojení oblastí
Deutschsüdmähren k Deutschös-

(z publikace Ivančice, dějiny města)

terreich jako součást provincie
Dolní Rakousko. Celá oblast
představovala 1840 km2. Zahrnovala celý politický okres Mikulov,
a velkou část politického okresu
Znojmo a částí soudních okresů
Jemnice a Slavonice se 173 033
obyvatel. Dne 12. listopadu schválilo provizorní Národní shromáždění Deutschöstrreich demokratickou
republikou a součástí Německé republiky. V listopadu začala československá vojska obsazovat Němci

osídlené území a do 16. listopadu
bylo celé území Deutschsüdmähren
obsazeno. Skončil tak pokus o vytvoření německého státu na území
Československé republiky. Konečné uznání československých hranic
bylo potvrzeno podepsáním pařížské mírové smlouvy 10. září 1919.
Nová československá vláda musela řešit řadu důležitých opatření,
především vybudování vojska, policie, tvorbu nových zákonů, které
by rušila staré zákony rakouské. Co
vše se během krátké doby po 28.
říjnu mohlo stát ukazuje případ na
nádraží v Moravském Krumlově.
Podle výpovědi přednosty stanice přijel v noci ze 31. října na 1.
listopadu pravidelný nákladní vlak,
ze kterého vystoupil jeho nadřízený
státní železniční rada Dr. Barlitz
z Vídně. Ten přišel za přednostou
stanice do kanceláře s tím, že obdržel od dopravní inspekce ve Vídni
rozkaz, aby všechny vozy, které
stojí ve stanici, odvezl do Vídně.
Přednosta upozornil, že mezi těmito vozy jsou i vagóny s nákladem,
které mají být vypraveny směrem
na Brno. Dr. Barlitz odmítl přednostovo upozornění a nařídil vydat
všechny vozy. Přednosta usoudil, že
je povinen poslechnout rozkaz svého nadřízeného a vydal mu všech 22
vozů, které se nacházely ve stanici,
přičemž 18 jich bylo prázdných a 4
byly naloženy zásobami potravin.
Daleko závažnější události se v té
době odehrávaly na znojemském
nádraží. Rakušáci se snažili v poslední chvíli přetáhnout co nejvíce
lokomotiv, vagónů a potravin
do Rakouska. Přednosta stanice
v Moravském Krumlově považoval
ještě 3 dny po vyhlášení republiky
za svého nadřízeného státního
železničního radu ve Vídni. Československé ministerstvo železnic
bylo zřízeno 2. listopadu 1918, ale
nevíme, jak rychle mohlo zabezpečit, aby k podobným případům
nedocházelo.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní
kniha města Ivančice – SOkA Rajhrad, fond 36 • Kolektiv autorů:
Ivančice, dějiny města 2002 •
Chládková M.: Z činnosti Moravskokrumlovského
národního
výboru v roce 1918.

Exkurze pro amatérské archeology

Z BOHUSLAVIC DO POPIC

aneb hledání ztraceného času v údolí Dobřínského potoka
neděle 26. října, sraz ve 13 hodin
v Dolních Dubňanech u Obecního úřadu
Nacházíte na polích střepy a zajímá vás jejich stáří? Láká vás hledat
zaniklé středověké vesnice a pravěké osady? Akce určena právě vám!
Co nás čeká? určování základních typů keramiky • seznámení
s metodou povrchového průzkumu • možná objevíme zaniklou ves
Bohuslavice Co s sebou? terénní obuv (půjdeme do polí) • sáček
na střepy (pokud máte vlastní nálezy, vezměte s sebou)
Za nepříznivého počasí (déšť, bláto) se akce koná v náhradním
termínu v úterý 28.10. (můžete ověřit na tel. čísle 721 169 343)
Srdečně zvou Bronislav a Eva Grunovi

24.10.2008
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 %
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto

koupím
•• přívěsný vozík za osobní automobil
na velkých kolech. Tel.: 776 063 292.
prodám
•• Citroen Xsara 1,4i, 55 kW, stříbrná
metal, najeto 76.000 km, r. v. 2000, STK
do 8/2010, servis. knížka, po servis.
údržbě, výměna oleje, filtrů a svíček,
centrál, lité disky, multifunkční volant,
tónovaná skla, medvěd blok, závěs,
rádio, otáčkoměr, pal. počítač, posil.,
Cena: 69.000 Kč. Tel.: 732 764 306.
•• Škoda Felicia 1,3i, 50 kW, r. v.
1995, barva bílá, tažné zařízení,
střešní okno, rádio, bez koroze. Cena:
28.000 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• Škoda Fabia, r. v. 2004. Cena:
80.000 Kč. Tel.: 607 203 095.
•• Škoda Favorit, nová STK na dva
roky. Tel.: 737 117 666.
••Volkswagen Golf, 1,6 16V, černá
metalíza, r. v. 2004, 4 x airbag, klimatronic, max. výbava, sportovní sedadla, koupeno v ČR, servisní knížka,
výborný stav. Cena: 200.000 Kč. Tel.:
603 581 155.
•• Fiat Bravo, třídvéřový, STK
do 09/2010. Tel.: 723 219 924.
•• Škoda Fabia Combi, 1,4 tdi, r. v.
2006, 2 x airbag, klimatizace, ABS,
el. výbava, alu kola + zimní pneumatiky, koupeno v ČR, servisní knížka,
výborný stav. Cena: 192.000 Kč. Tel.:
603 581 155.
•• Škoda 120 L v dobrém stavu, málo
jetá, červená barva. Tel.: 6.500 Kč.
Tel.: 728 476 765.
•• Toyota Corolla, r. v. 1999, černá
metalíza, třídveřová, alu kola, velmi
dobrý stav. Cena: 69.000 Kč. Tel.:
775 056 052.
•• Škoda Octavia, 1,6 55 kW, r. v.
1998, najeto 174.000 km, dobrý stav,
bez koroze. Cena: 77.000 Kč. Tel.:
608 509 176.
•• Škoda Felicia, 1,3 50 kW, r. v.
1999, najeto 174.000 km, dobrý stav,
bez koroze. Cena: 37.000 Kč. Tel.:
608 509 176.
•• Nissan Sunny, 1,6, stříbrná barva,
r. v. 1993. Cena: 20.000 Kč. Tel.:
602 179 408.
•• skútr – moped, zn.: Shineray XY
50 QT-3, s obsahem 49,5 ml, barva
žluto-stříbrná, zcela nový, nejetý,
velmi levně. Tel.: 737 125 813.
•• čtyřkolku benzínovou, nosnost
do 110 kg, barva maskáčová, najeto
5 km, úplně nová. PC: 6.000 Kč,
nyní: 4.000 Kč, dohoda jistá. Tel.:
777 219 853.
•• ND na Ford Escort, do r. v. 1989.
Tel.: 603 534 814.
•• kompletní zimní kola na Wolksvagen Transporter 205/65 R15, velmi
málo jeté. Cena: 5.000 Kč/4 ks. Tel.:
722 081 778.
•• zimní pneumatiky 4 ks, na disku
155/70 R13, v disku jsou 3 otvory.
Tel.: 723 219 924.
•• Vari Honda + vozík, málo používaný, cena dohodou. Tel.: 776 115 241.
•• letní pneumatiky i s disky, 6 ks + 2
ks zimních pneumatik na Škodu 120,
vzorek 80 %. Cena: 250 Kč/ks. Tel.:
776 643 810. Oslavany.
•• uzamykatelnou zahrádku na
Škodu Felicii. Cena: 700 Kč. Tel.:
606 418 690.
Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž u DPS nebo na Kavalírce.
Tel.: 515 324 272. Volat po 16:00 hod.
prodám
•• stodolu v Našiměřicích, 291 m2,
možno i k pronájmu. Tel.: 731 231 398.
•• RD 3+1 v Oslavanech, klidné prostředí, koupelna, WC, plastová okna,
dvůr, zahrada. Cena: 1.800.000 Kč.
Tel.: 733 648 774.

•• RK ACITY Vám nabízí: Zařízený
byt 2+kk v novostavbě s garáží,
Ivančice, 60 m2, cena: 2,2 mil. Kč.
Pěkný domek 3+1, pozemek 400 m2,
vjezd, po rekonstrukci, blízko centra Ivančic, cena: 2,65 mil. Kč k jednání. RD 4+1 v centru Ivančic,
k bydlení i podnikání, sleva na 2,2
mil. Kč. Penzion Ivančice, s vybavením, po rekonstrukci, 6 mil. Kč.
Byt 1+1 v OV Ivančice, 2 NP, 40 m2,
cena: 870 tis. + provize. St. pozemek
430 m2 Ivančice-Letkovice, cena:
650 tis. k jednání. RD 5+1 s garáží,
zahradou 400 m2, Pohořelice, cena
v RK. Další informace na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz
•• menší RD v M. Krumlově, 2+1,
koupelna, WC. Dům je po rekonstrukci,
ihned k bydlení. Tel.: 773 940 740.
•• byt 2+1 cihlový v OV - Ivančice,
nová kuchyňská linka, plastová okna,
koupelna po rekonstrukci, přímý
prodej - ušetříte několik 10.000 Kč
za provize RK. Cena: 1.550.000 Kč.
Tel.: 724 978 682.
•• byt 2+kk s podzemním parkováním, novostavba na starém sídlišti
v Ivančicích. Tel.: 731 186 296.
•• zahradu se zděnou chatou v M.
Krumlově, el. proud, voda, větší pozemek. Tel.: 774 412 675.
•• SPZ Reality nabízí k prodeji:
Byt 4+1 v Hustopečích, 3 NP, 87
m2. Cena: 1.500.000 Kč. Byt 2+1 v
Ivančicích, 53 m2. Cena: 1.550.000
Kč. RD 2+1 Rybníky, zastavěná plocha 775 m2. Cena: 1.930.000 Kč. RD
3+1 Meziříčko, okr. TR, zastavěná
plocha 180 m2. Cena: 1.180.000 Kč.
Stavební pozemek Oslavany - Padochov, 917 m2. Cena: 1.000.000 Kč. K
pronájmu: byt 2+1 Vémyslice. Cena:
3.000 Kč + inkaso, nebytové prostory vhodné k obchodní činnosti, či
kancelář v Ivančicích, plocha 32 m2.
Cena: 8.000 Kč +inkaso. Další informace na: http://www.realityspz.cz,
nebo na tel.: 736 114 460.
•• RD 4+1 v Oslavanech, zastavěná
plocha 373 m2 + zahrada 234 m2. Dům
po GO, nutné dodělat okolí, plastová
okna, nové rozvody, plyn, napojení na
kanalizaci, klidná část města. Cena:
3.300.000 Kč. Tel.: 603 960 901.
E-mail: libor.lnenicka@post.cz.
•• RD 4+1 novostavba v Ivančicích,
garáž pro 2 vozy, terasa, sklep, pozemek 550 m2, podl. plocha 227 m2.
Cena: 4,6 mil. Kč na klíč, nebo 2,8
mil. Kč hr. stavba. Tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• pronájem bytu 2+1 (55 m2)
v Oslavanech na ulici Hlavní, od
01. 12. 2008, klidné prostředí, nad
přízemím.Bližší informace na tel.:
605 701 523.
•• pronájem bytu 2+1 v Ivančicích, 3.
patro + výtah, volný od 01. 11. 2008.
Tel.: 736 254 503.
hledám pronájem
•• pronájem garáže na Sídlišti v M.
Krumlově, prosím nabídněte. Tel.:
602 782 232.
•• mladá rodina se 2 dětmi hledá podnájem v RD v M. Krumlově, popř. i v
okolí M. Krumlova. Zn.: Spěchá. Tel.:
737 458 287.
Stavba - zahrada
koupím
•• starší rudl, levně. Tel.: 732 615 485.
•• kamna Petry, nebo jiné ve slušném stavu, prosím nabídněte. Tel.:
721 013 074.
prodám
•• nopkovou fólii, 60 m (š. 1,5 m),
nová nerozbalená z role, baleno po 20
m - zbytek ze stavby. PC: 82,50 Kč/
m, nyní: 75 Kč/m. Tel.: 603 960 901.
E-mail: libor.lnenicka@post.cz.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• staré dlaždice o rozměru 30 x 30
cm - zbytek ze stavby, 50 ks, cena
dohodou, případně za odvoz. Tel.:
603 960 901.
•• pálené čištěné cihly, množství
100 ks. Cena: 3,50 Kč/ks. Tel.:
736 539 679. Hostěradice
•• Vari systém s příslušenstvím. Tel.:
605 030 934.
•• rozbrušovačku tovární výroby
na 380 V, průměr kotouče 300 mm.
Cena: 1.800 Kč. Tel.: 737 974 174.
Ivančice.
•• bubnovou sekačku Varis s motorem Honda, bez pojezdu, téměř nová,
servisovaná. Cena: 9.000 Kč. Tel.:
603 581 900.
•• garážová vrata 200 - 240 cm, obložená palubkou, dvoukřídlá, barva
hnědá (Luxol - Palysandr). Tel.: 731
066 181.
Vybavení domácnosti
prodám
•• předsíňový set nábytku (2 x věšák
na kabáty, 2 x zrcadlo, 2 x botník, 2 x
šatní skříň, 2 x komoda), vše v růžové
barvě, zachovalý stav, vhodné do
staršího domu nebo na chalupu. PC:
4.500 Kč, nyní: 1.000 Kč, 5 let staré.
Tel.: 603 960 901.
•• válendu s úložným prostorem,
používaná 1 rok. Cena: 900 Kč. Tel.:
721 998 781.
•• zachovalé PVC, šířka 150 cm,
délka 5,70. Cena: 1.000 Kč + zánovní
koberec, 4 m x 4,60. Cena: 1.000 Kč.
Tel.: 605 776 380.
•• nový sprchový kout Sanipro,
80 x 80 cm. Cena: 3.500 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• starší televizní stolek s kouřovými
dvířky na kolečkách, barva černá, výška: 60 cm, šířka: 50 cm. Cena: 200 Kč.
Tel.: 737 800 602.
•• sedačku + 2 křesla + 2 taburetky,
krásné a bez kazu, vyšší opěrátka,
stáří 2 roky, jako nové, nutno vidět.
PC: 25.000 Kč, nyní: 7.900 Kč. Tel.:
775 120 782.
•• obývací stěnu, hnědá barva, bohaté prosklení. Cena: 4.000 Kč. Tel.:
602 179 408.
•• sedací soupravu, křesla, taburet,
barva hnědá. Cena: 3.500 Kč. Tel.:
602 179 408.
•• sedací čalouněnou delší rozkládací
soupravu, barva do oranžova, mohutnější boky, mohutnější křesla, úložný
prostor. Tel.: 731 066 181.
daruji
•• starší mahagonovou stěnu za odvoz.
Tel.: 733 135 122.
Elektro a elektronika
prodám
•• barevnou televizi s dálkovým ovládáním zn.: Funai, úhlopříčka 55 cm.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 608 456 273.
•• lednici, zn.: Gorenje, nová od
dubna, v záruční lhůtě, výška: 112
cm, šířka: 50 cm, hloubka: 60 cm.
PC: 6.500 Kč, nyní: 5.000 Kč. Tel.:
775 610 505.
•• mrazák zn.: Samsung, 220 l, 4
roky starý. Tel.: 737 785 830.
•• vysavač Maxi Vapori 2000 +
parní žehličku. PC: 60.000 Kč, nyní:
15.000 Kč/za vše. Možnost i čištění
bez páry. Zn.: Nevhodný dárek. Tel.:
724 534 839.
•• topný radiátor na kolečkách 220 V,
zn.: Technotherm, pěkný, nový. Cena:
500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• šicí kufříkový stroj, zn.: Singer.
Cena: 500 Kč. Tel.: 731 179 959.
•• sáčkový vysavač zn.: Zelmer 1200,
3 roky starý, spolehlivý. Tel.: 731
066 181.
•• elektronický psací stroj zn.: Olivetti personal 510. PC: 5.000 Kč,
nyní: 1.000 Kč, používán pouze 1 rok
ke studiu, funkce mazání chyb. Tel.:
775 120 782.
Vše pro děti
koupím
•• dětskou autosedačku od 0 – 13 kg
v dobrém stavu. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• dětské sáňky, délka 140 cm + dětské lyže, délka 70 cm a dětské kolo.
Tel.: 605 776 380.

•• zimní fusak modro-bílý. Cena: 300
Kč, dále mantinely do postýlky modro-žluté. Cena: 250 Kč + saténové peřinky do kočárku s výšivkou kočičky.
Cena: 150 Kč. Vše ve velmi dobrém
stavu. Tel.: 733 342 810.
•• dřevěnou kolébku pro novorozence. Tel.: 515 336 601.
•• dívčí oblečení, velmi pěkné, vel.
58 - 98, dětské soupravy, rifle, zimní
bundy, kombinézy, trika, mikiny, aj.
Tel.: 605 108 554.
•• dětskou růžovou kombinézu, vel.:
80 a bílou s medvídkem, vel.: 74.
Cena: 50 Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• dětský kočárek – tříkolku, pětibodový pás, krémová barva, nová kola.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dětské sněhulky, modré s bílými
vločkami, kožíšek, vel.: 23, velmi
pěkné, pouze 2 x nošené. PC: 499 Kč,
nyní: 150 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dívčí oblečení, větší množství, od
vel.: 110 – 128, při větším odběru
možná sleva. Tel.: 773 512 051.
•• dětský polohovací golfový kočár
s nánožníkem na zimu, nákupním
košem, se stříškou, pratelný, po
dvou dětech. Cena: 500 Kč. Tel.:
773 512 051. Ivančice.
•• brusle na led, po dvojčatech,
nastavitelná velikost 33 - 36, barva
modrá. Cena: 300 Kč. Tel.: 604 369
598. Oslavany.
•• kočárky pro panenky, 2 ks, barva
tm. modrá + potisk, málo používané.
Cena: 500 Kč/1 ks. Tel.: 604 369 598.
Oslavany.
•• starší, vyčištěný a dobře skladovaný
kočárek, vhodný na balkón nebo k babičce. Cena: 250 Kč. Tel.: 737 423 202.
Zvířata
prodám
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP, barva tricolor, 3 x očkovaná +
odčervená, zvyklá venku, velmi pěkná, vhodná k dětem. Cena: od 1.500
– 3.500 Kč. Tel.: 607 907 452.
•• papoušky druhu Agapurnis. Tel.:
720 495 722.
•• chovné + jateční králíky. Tel.:
732 462 498.
•• štěňata špice, fenku a pejska, stáří
2 měsíce, k odběru ihned, levně. Tel.:
515 322 314.
•• psa Boxera, stáří 18 měsíců, základní výcvik. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
722 021 648.
•• fenečky erdelteriéra bez PP, po
rodičích s PP, očkované, pouze do
dobrých podmínek. Při rychlém
jednání se na ceně domluvíme. Tel.:
603 578 021.
•• štěňata mopse, odběr ihned, nízká
cena. Tel.: 722 577 089.
•• kamerunského beránka, jatečná
jehňata + jehňata na chov. Tel.: 722
577 089.
•• selata. Tel.: 737 778 268.
nabízím
•• ke krytí 2 pejsky mopse, francouzského buldočka, bígla, maltézáčka +
bulteriéra.
daruji
•• pejska, stáří 3 měsíce, roztomilý
+ fenku půl roku, přítulná. Tel.:
739 910 537.
Různé
koupím
•• letošní loupané ořechy, větší
množství. Cena: 100 Kč/kg. Tel.: 515
320 787.
•• různé odznaky a vyznamenání,
současné i staré, naše i cizí. Tel.: 777
074 592.
•• krmnou řepu. Tel.: 606 575 472.
•• myslivecké a lovecké potřeby +
příslušenství (např. zbraně, náboje,
odznaky, knihy, nože, tesáky, doklady
a písemnosti, sošky, věci s mysliveckou a loveckou tématikou). Tel.: 777
074 592.
•• dřevo na topení, menší i větší
množství. Tel.: 777 070 749.
prodám
•• husitské zbraně, replika, dřevěný
trakař vhodný na výzdobu, replika
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní
kovové brány. Tel.: 515 336 601.

•• pšenici. Cena: 320 Kč/metrák. Tel.:
723 428 899.
•• ječmen. Cena: 300 Kč/metrák. Tel.:
723 428 899.
•• krmné obilí + konzumní a krmné
brambory. Tel.: 737 117 666.
•• krmné obilí. Cena: 340 Kč/metrák.
Tel.: 608 851 731.
•• mrkev, petržel, brambory. Cena
dohodou. Tel.: 515 320 728.
•• meruňkovici a slivovici. Cena: 220
Kč/litr. Tel.: 776 620 748.
•• hruškovici 52 %, dobrá a kvalitní.
Tel.: 733 552 437.
•• větší množství vlašských ořechů,
nevyloupané. Cena: 20 Kč/kg. Po
dohodě možno i vyloupat. Tel.:
723 884 458.
•• hovězí hnůj. Tel.: 737 117 666.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme různé druhy medů.
Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320
787, e-mail: b.gruna@seznam.cz.
Naše medy můžete koupit také v M.
Krumlově v prodejně pekárna Ivanka na Znojemské ulici.
•• ruční čerpadlo na plyn z propanbutanové láhve do auta na LPG. Cena:
500 Kč. Tel.: 607 567 104.
•• programovou registrační pokladnu,
(mnoho funkcí), japonské výroby, zn.:
Casio 220 ER, velmi dobrý stav, zcela
funkční, jako nová. Cena: 400 Kč.
Tel.: 737 125 813.
•• dámské kolo, tříkolku. Tel.:
605 776 380.
•• plynový kotel, KP 18, zachovalý.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 605 776 380.
•• větší a menší drátěnou klec pro
ptáky, levně. Tel.: 774 030 570.
•• akvária, želvária, topítka, filtry,
polyst. boxy, kyslíkovou bombu, sudy
120 l. Tel.: 737 785 830.
•• terárium 60 x 40 x 40 cm, teploměr, žárovka. Cena: 500 Kč. Tel.:
737 800 602.
•• nový nepoužívaný svěrák York 125
mm za poloviční cenu, sadu závitníků
a oček v krabici, vel. od M4 - M14,
atipická řada (např. M8 x 0,75 mm +
M8 x 1 mm), celkem 14 sad i s vratidly, vrtáky a vytáhováky zalomených
šroubů. Tel.: 723 332 839.
•• piano zn.: Bachmann. Tel.: 607
702 983.
•• cyklistický dres Rock Machine, červeno-modré barvy, vel. L, 2 x nošený.
PC: 1.099 Kč, nyní: 690 Kč. Tel.: 603
960 901.
•• golfové hole zn.: Hauck, polohovací, barva zelená s obrázky, malá kola
- přední - otočná, nevhodná do terénu.
Cena: 200 Kč. Tel.: 724 795 978.
Služby
nabízím
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• místa v autě pro každodenní jízdu
z Oslavan do Brna a zpět. Bližší info
na tel.: 737 416 169.
•• Peníze na ruku do 50.000 Kč, nad
50.000 Kč vyplacení exekuce, zástavy
a veškeré dluhy. Neřešíme registry,
bez prokazování příjmů, bez poplatků předem. Tel.: 605 720 362.
•• výpomoc v domácnosti, 2 x týdně,
starší paní, okolí Dolních Kounic a
Ivančic. Tel.: 732 615 485.
hledám
•• doučování matematiky pro SŠ,
může, ale nemusí být učitelka.
E-mail: hajastan@seznam.cz.
Seznámení
hledám
•• sympatický mladý muž z Brna by
se rád seznámil s protějškem stejného
pohlaví, s mužem do 35 let, všestranných zájmů, vyšší postavy. Najdu Tě?
Tel.: 774 662 054. Jen vážně.

•• osamělý muž se velmi rád seznámí
s příjemnou a milou ženou do 65 let.
Tel.: 602 857 201.
•• pro přítelkyni fajn přítele, okolo 60
let, vyšší postavy, tolerantního a upřímného, abstinent, kterému také vadí
samota. Tel.: 731 839 290. Ne sms!
•• mladý muž z Brna, zajištěný, podnikající inženýr, hledá přítelkyni pro
hezký vztah z okolí Ivančic, Oslavan.
Studentka a dítě není překážkou. Tel.:
776 545 411.
•• obyčejný normální muž, 38 let, by
rád touto cestou nabídl svoje srdce
a lásku obyčejné ženě, která by ho
chtěla. Prosím ozvi se, čekám. Tel.:
721 012 074.
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• servírku/číšníka pro hotel Vinum
Coeli - vinařské nebe v Dolních
Kounicích, dále osobu, která pracuje v
oblasti gastronomie a ráda by doplnila
náš kuchařský tým. Staňte se součástí
ojedinělého projektu v JMK. Pro
slušné a pracovité zájemce s ochotou
se vzdělávat, nabízíme mimo stabilního
platu obratové bonusy, zdarma nápoje
a stravu, individuální přístup, možnost
ubytování hot. typu. Těšíme se na
Vás. Kontakt: Manager hotelu: p.
Jan Janda. Tel.: 604 439 695. Více
informací: www.vinumcoeli.cz, e-mail:
info@vinumcoeli.cz
•• trenéra/trenérku hotelového fitness
centra, možno i brigádně. V případě
zájmu Vás rádi zaškolíme. Možnost
hodnocení v závislosti na obratu. Tel.:
604 439 695.
•• Bezpečnostní agentura přijme
ihned zaměstnance na pozici ostraha
obchodních domů, místo výkonu služby Brno. Vhodné i pro ČID. Kontaktní osoba: p. Ičínská, tel.: 568 824 495,
p. Bayer, tel.: 733 598 953.
•• LORENC LOGISTIC s. r. o. - Pohořelice u Brna, přijme skladníka,
nástup možný ihned. Životopisy
zasílejte na adresu: Lorenc Logistic s.
r. o., Průmyslová 1503, 691 23 Pohořelice, nebo na e-mail: sedlakova@lorenc-logistic.cz. Tel.: 724 027 382.
•• Firma v Oslavanech přijme řidiče
MKD do zemí H, SLO, HR na vozidla
MAN, ŘP skupiny C (C+E výhodou).
Tel.: 602 790 115.
•• Stavební bytové družstvo RÉNA
Ivančice, přijme účetní. Nástup od
01. 01. 2009. Požadavky: ÚSO, minimálně 2 roky praxe. Písemné přih.
zasílejte na adresu: SBD RÉNA
Ivančice, Větrná 2, 664 91 Ivančice,
nebo na e-mail: sbd@renasbd.cz.
•• ženy na třídění pet lahví, fólií a
papíru, spolehlivé muže - závozníky
a dělníky do areálu Brno-Modřice.
Výplata každý pátek, 58 Kč/hod.,
doprava zajištěna, pracovní doba od 6:
00 do 16:00 hod., práce i na VPP, jen
dlouhodobě. Tel.: 739 446 736.
•• Firma zabývající se potravinářskou
výrobou - masná výroba, přijme na
HPP ženy, popř. muže. Výrobna v Tetčicích u Rosic. Plat. podmínky dohodou. Tel.: 724 128 241, 724 290 000.
hledám
•• práci řidiče cisterny PHM, praxe
20 let, čistý trestní rejstřík, mám
platné veškeré osvědčení. Tel.:
608 451 639.
•• brigádu, jsem SŠ s praxí v řízení
vetších kolektivů, časově nezávislý,
ŘP třídy D, E + prof. průkaz. Tel.:
605 925 635.
•• práci řidiče skupiny B, C, nebo
C, E, pro rozvoz zboží po ČR. Tel.:
739 676 098.
•• VŠ pedagog hledá práci i mimo
obor, fyzicky méně náročnou, na HPP
nebo i na VPP. Tel.: 736 435 858.
•• práci na víkendy, jsem z okolí
Ivančic, za nabídky předem děkuji.
Tel.: 725 579 913.
•• švadlena 25 let s praxí, hledá práci
i mimo obor v Ivančicích a okolí. Tel.:
732 637 844.
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12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

24.10.2008

s.r.o.
PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE

Krumlovští dovezli body z Velké
FC Velká n. Veličkou
- FC M. Krumlov 0:2 (0:1)
Branky MK: Zelníček, Vybíral
Zápas začal podle očekávaného scénáře. Domácí se chtěli
prosadit dlouhými nakopávanými
balony. Na tento způsob hry byl
Krumlov připravený a tak Velkou
do vyložených šancí nepouštěl.
Postupem času se začal čím dál
tím víc prosazovat i směrem
dopředu. Ve 20. minutě kopal
po ruce ve vápně penaltu Zelníček
a bezpečně otevřel skóre. Zbytek
poločasu se nesl ve znamení snahy domácích o vyrovnání, avšak
bez gólového efektu.
Druhou půli odstartovala obrovská šance domácích, kterou
ale Novotný bravurním zákrokem
zlikvidoval. V 51. minutě se
dostal před šestnáctkou k míči
Vybíral a střelou k tyči zvýšil na
0:2. O další navýšení skóre se
mohl postarat Záviška, ale v 72.
minutě neproměnil pokutový
kop nařízený za sražení Anderse.
Totéž se podařilo domácím o 10
minut později, když se vyznamenal brankář Novotný.

FC Moravský Krumlov
- TJ Palavan Bavory 1:1 (0:0)
Branka MK: Zelníček
První minuty se nesly ve
znamení opatrnosti z obou
stran. Zkušení hosté s několika
exligisty v sestavě se zaměřili
především na pozornou obranu a čekání na rychlé brejky,
které se jim však v první půli
nedařily. První velkou šanci si
připsali v 32. minutě domácí.
Na centrovaný míč si naběhl
Vybíral, ale z malého vápna
trefil jen brankáře Vlasáka. O
pět minut později po rychlém
průniku Zelníčka odvracel hostující obránce na rohový kop až
na poslední chvíli.
Ve druhé půli se začali více
prosazovat Krumlovští. Hlavičky Zelníčka a Hlučila však
gólem neskončily. Jejich nápor
skončil v 62. minutě. Po druhé
žluté byl vyloučen Machotka.
Bavory přesilovku využil o deset
minut později po rohu Baštařem
- 0:1. Domácí však ani v deseti
nesložili zbraně a obrovskou
bojovností a vůlí dokázali vy-

rovnat. V poslední minutě se po
přihrávce Žáka dostal k hlavičce
Zelníček a k obrovské radosti
370 diváků zaslouženě srovnal
na konečných 1:1.

Řekli po utkání
s Bavory:
Trenér - Bob Smrček:
„Škoda neproměněných šancí
v prvním poločase, druhý poločas
ovlivnilo přísné vyloučení našeho
hráče - nebýt něj, jsem přesvědčen, že bychom vyhráli.“

» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUT. POHONY
ZATEPLENÍ • PLOTY • PLOTOVÁ POLE

POD

ZIM
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VZORKOVÁ KANCELÁŘ Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522, 775 551 040, 775 551 073 • info@1a-trade.cz • www.1a-trade.cz

Trénovali s Miroslavem Kučírkem

As. trenéra – Tomáš Třetina:
„V prvním poločase jsme
neproměnili dvě tutovky, druhý
jsme zvládli takticky, bohužel
přišlo zbrždění vyloučením, ale
na konci poločasu jsme více
chtěli.“
Ved. mužstva – Karel Šoukal:
„První půli jsme byli lepším
týmem na hřišti, v druhé přišlo
nešťastné vyloučení.Celé mužstvo zaslouží velký dík za předvedený výkon, výhra by slušela
klukům lépe.“
Foto: Květoslav Adam

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:
Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, VHS Znojmo, GERSTNER MONT, M SPORT,
OSP Moravský Krumlov, WHC ČERNÝ, UNICONTROLS, Hotel VINUM COELI, A+V AUTOBAZAR

Krajský přebor v kopané - 14. kolo

NEDĚLE 2. LISTOPADU VE 13.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- FC PÁLAVA MIKULOV

Motokrosový klub „MX junior
club Dolina Oslavany“ uspořádal
pro své jezdce v sobotu 11. října
jednodenní soustředění na domácí trati. Hlavní postavou uvedené
akce byl několikanásobný mistr
republiky v motokrosu Miroslav
Kučírek přezdívaný Kuča. Mladí
krosaři měli rozdělené rozjížďky

podle kubatur svých motocyklů.
V průběhu a po skončení těchto
jízd se Kuča věnoval jednotlivým
jezdcům a podrobně s nimi rozebral techniku jízdy a většinou
přidal radu, kde a jak je co zlepšovat. Samozřejmě nezůstalo jen
u teorie a své rady a poznatky
předvedl i prakticky na motocy-

klu. I když už před časem ukončil
svoji aktivní kariéru, na jeho jízdě
bylo vidět, že se svého umění nic
nezapomněl. Mladým motokrosařům přálo počasí a z tohoto vydařeného dne si odnášeli spoustu
poznatků a zkušeností, které jistě
využijí v dalších závodech, když
se postaví na start. /Ctibor Adam/
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Letošní poslední výstřel v Miroslavi
Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Miroslav
uspořádal 13. ročník veřejné střelecké soutěže O putovní pohár.
V kategorii libovolná malorážka
50 m / 60 ran: zvítězil Josef Zapletal z Uherského Brodu (567 bodů).
Stříbro získal Stanislav Kasík
z Prosiměřic (555 bodů). Bronz
si odnesl Jiří Vodák ze Znojma
s výkonem 512 bodů.
Mezi mládeží do 15-ti let, 50
m/ 30 ran vleže triumfoval Pavel
Chaloupka ze Suchohrdel (265
bodů) před Jakubem Vondrákem
z Uherského Brodu (249 bodů)
a Martin Bartošem z pořádajícího
týmu (241 bodů).

Závodů, které se uskutečnily
za krásného slunného počasí, se
zúčastnilo celkem 18 střelců z Jihomoravského kraje.
Dne 19. října 2008 se za slunného ale mrazivého rána sešli
účastníci rojboje na již dvanáctém
ročníku akce „Poslední výstřel“.
Ve střeleckém trojboji - puška
na 100 m/ 15 ran zvítězil Jaroslav
Škrabal z Drnholce (141 bodů).
Druhé místo patřilo Pavlu Bartošovi z Miroslavi (131 bodů)
a bronz získal Pavel Chaloupka
ze Suchohrdel (123 bodů).
Kategorie mládež do 15-ti
let měla svého vítěze v podobě
Marka Horáčka z Ivančic, stří-

bro získal pro domovskou stáj
Martin Bartoš. Také bronz zůstal
v Miroslavi zásluhou skvělého
výkonu Kateřiny Bartoňkové.
Ve střelbě z brokovnice zvítězil Jaroslav Škrabal, stříbro
získal Pavel Chaloupka a bronz
Z. Zrucký.
V kategorii pistole - revolver
na sestavu terčů a čas vyhrál Pavel Bartoš z Miroslavi (86 bodů),
stříbrný byl Jaroslav Škrabal z
Drnholce (83 bodů) a třetí Pavel
Chaloupka (60 bodů).
Věcné ceny do soutěže věnovali: Město Miroslav, Starobrno
a. s., Pilař Loděnice, Pomona
Těšetice a Víno Tichý Rybníky.

