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Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

/Oslavany/ V pátek 17. července byla u autobusového nádraží
v Oslavanech slavnostně otevřena rekonstruovaná silnice druhé
třídy 393 - Oslavany, která byla
realizována v rámci Regionálního
operačního programu (ROP).
O mnohamilionové investici
rozhodla Rada Jihomoravského
kraje již v roce 2003. Důvodem
rozsáhlých stavebních prací byl
havarijní stav dlážděné vozovky
v centrální části města a zcela nevyhovující most přes Oslavu.
Stavební náklady poslední části projektu byly téměř 48 milionů
korun, přičemž předpokládaná
dotace Úřadu regionální rozvoje
je 43 milionů. Na financování
projektu se podílí Jihomoravský
kraj a Státní fond dopravní infrastruktury. Část je kryta úvěrem
Správy a údržby silnic ÚS Jihomoravského kraje.
Stavební práce byly zahájeny
v listopadu 2005 nejnáročnější
částí, a to komplexní přestavbou
mostu přes řeku Oslavu. Původní
most byl nahrazen zcela novým
s délkou téměř 47 metrů. Náklady
na tento nový most a úpravy navazující silnice byly 46,6 milionů

Jsou Řeznovice
daňovým rájem?

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

REDAKCE
ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozici

EXTERNÍ
INZERTNÍ PORADCE
• dobrá komunikativnost • dobrá
znalost regionu • vlastní automobil
• uživatelská znalost Microsoft Office
a internetu • vhodné jako přivýdělek
pro regionální obchodní cestující
pracující na živnostenský list.

Pro více informací
pište POUZE na e-mail:
noviny@zrcadlo.info

Daňovým rájem nazval jednu
městkou část Ivančic, Řeznovice, člen ivančického městského
zastupitelstva Ing. Kulaš při projednávání navýšení daně z nemovitosti v ivančickém katastru.
Již v minulosti při stanovování
daně z nemovitosti bralo ivančické zastupitelstvo v potaz lukrativnost dané lokality. Tak se stalo, že
ve středu Ivančic platí občané o
něco více na daních než lidé žijící
v okrajových částech.
Rozprava k danému tématu
byla velice krátká. Zastupitelstvo
rozhodlo, vzhledem k současné
ekonomické situaci, navýšit daně
z nemovitosti indexem 2 (maximum je index 5). Pro občany
to prakticky znamená, že pokud
někdo platil daň z nemovitosti
v letošním roce 500 Kč, v roce
2010 bude platit 1000 Kč.

VÍCE

Palackého nám. 22,

Ivančice
tel.: 731 222 369

SPORTOVNÍ POTŘEBY
OBUV, ODĚVY
zn.: Nike, Adidas, Umbro,
Loap, Lonsdale, Puma, ...

korun a byly uhrazeny z investičního úvěru SÚS JMK.
V srpnu 2008 začala rekonstrukce silnice v délce 400 m u
autobusového nádraží. Zrekonstruovala se vozovka a vybudovaly se odstavná stání, odvodnění a
nezbytné přeložky inženýrských
sítí. Celkové náklady 8,5 mil.
Od února letošního roku probíhala rekonstrukce silnice v délce
685 m od mostu přes Oslavu
směrem na Ivančice. Finanční
náklady - 36,3 mil. korun.
Dokončení stavebních prací na
silničním úseku od mostu přes
řeku Oslavu směrem k Ivančicím a
jeho otevření pro veřejnou dopravu tak završuje postupné rekonstrukce průjezdního úseku silnice
II/393 městem Oslavany. Ty bezmála čtyři roky ztrpčovaly život
obyvatelům města i návštěvníkům
Oslavan. Odměnou všem je ale
bezproblémový průjezd městem
a zrekonstruované komunikace
v rámci autobusového nádraží.
Plánovaný termín dokončení
stavebních prací byl dle smlouvy
o dílo v prosinci 2009. Termín se
podařilo zkrátit, k radosti všech,
o více jak čtyři měsíce.
/abé/

Finanční částka získaná navýšením daně z nemovitosti
bude použita pro krytí finančního výpadku rozpočtu města
(vzhledem k finanční krizi chybí
v městském rozpočtu 4.000.000
korun). Tato částka je nutná
pro udržení základních funkcí
městské správy.
Ivančické městské zastupitelstvo bylo jedno z posledních v Jihomoravském kraji, které navýšení daně z nemovitosti schválilo.
Ostatní tak učinili již minulého
roku, kdy jim tato zákonná možnost byla poskytnuta.
Co se týče Řeznovic, zastala
se jich zastupitelka Mgr. Černá.
Prohlásila, že Řeznovice jsou
možná z některého pohledu daňovým rájem, ale bez kanalizace
a bez fungující víkendové veřejné
dopravy.
Petr Sláma

foto: archiv redakce

Léto budiž pochváleno ...
Tak nám nastala doba léta. Doba tropických veder i dešťů. Doba
okurkového salátu (letos zkomplikovaného okurkovou plísní). Sukně se zkrátily na minimum, pánové skrytě (ty mladší a svobodní i
veřejně) obdivují dívčí půvaby a krásné dívky komplimenty přijímají s líbezným úsměvem. Dokonce i místní drbny jsou shovívavější k mravním pokleskům svých bližních, možná právě proto, že je
horko a je nepoměrně více unavuje doběhnout s nějakou zaručenou
novinou ke kamarádce a prodiskutovat ji u výživné směsice vitamínů, která je lidově nazývána třemi písmeny, R U M.
Naše hospody, hospůdky i jiné taverny jsou nacpány k prasknutí.
Tam, kde je horko, je i velká žízeň. Na tu je zaručeným lékem sklenice čepovaného a dobře vychlazeného piva s řádnou čepicí. V tom
se náš národ (abych tentokráte někoho neurazil, bratrské národy
Čechů, Moravanů a Slezanů) velmi dobře vyzná. I počestní otcové
rodin si mohou dát několik půllitrů dobrého moku bez toho, aby je
jejich drahé polovičky podezřívaly je skrytého alkoholismu.
Léto nastalo i na našich radnicích. Tam, kde obyčejně bzučí čilý
pracovní ruch úředníků, zastupitelů a členů odborných komisí,
bzučí v létě pouze mouchy a nešťastníci, co neodhadli počasí a nevzali si včas dovolenou. Poslední veřejná zastupitelstva jsou odbyta
a další budou jednat až po dovolených.
Nastala nám okurková sezóna. Komunální i krajští politici všech
stranických barev se bez obav před bulvárem svlékají do plavek,
ochlazují se ve vodě - jak ve slané, tak ve sladké. Beze strachu
z ostré reakce spolu věční oponenti diskutují o věcech veřejných i
těch ostatních. Při tom zjišťují, že po těch letech věčných soubojů
v zastupitelstvu jsou vlastně dobří přátelé. Ale to jim nezabrání, aby
na podzim nezvedli opět plápolající pochodeň své jediné pravdy a
necedili za ni krev. Obzvláště tu cizí.
Nastala doba léta. V tomto ročním období, snad s čestnou výjimkou Vánoc, nastává klid zbraní. Nikdo si nehledá vnitřního
nepřítele. Nikdo nehodlá vést za horkého dne svůj svatý boj. Je
jednodušší si jít zaplavat než přemýšlet, kdo si přihřívá svou polívčičku nebo gulášek a v čí prospěch. Na takové úvahy bude dost času
v září, kdy se teploty vrátí do normálu, nastane doba burčáku a bude
možnost vyvíjet politickou činnost v zasedacích sálech radnic nebo
v příjemné ilegalitě moravských vinných sklípků.
Léto budiž pochváleno se svou laskavostí a dobrotou, kterou
rozdává své bohatství plnými hrstmi. A nám všem nezbývá než je
vděčně přijímat a radovat se z nich. Vždyť od toho léto tady je.
Příjemné léto přeje všem čtenářům za redakci Zrcadla Petr Sláma.
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Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
s dvojsklem!

AKCE !!!

ke kopačkám nad 1.000 Kč
tričko Umbro v hodnotě 399 Kč

ZDARMA

www.m-msport.cz
VELKÝ VÝBĚR - MALÉ CENY
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Kdo rychle dává, dvakrát dává
Kdo rychle dává, dvakrát dává. Toto známé přísloví potvrdilo ivančické zastupitelstvo, když se na svém veřejném zasedání rozhodlo
věnovat z finanční rezervy rady 100.000 korun nejpostiženější oběti
letošních záplav. Bylo to město Jeseník nad Odrou. O věnování této
částky zastupitelstvo rozhodlo rychle a jednohlasně.
Že solidarita a soucit nejsou cizí ani jednotlivým komunálním politikům, dokázali na stejném zastupitelstvu dva jeho členové: MUDr.
Matušina a Ing. Skála. Vzdali se ve prospěch obětí záplav své celoroční
finanční odměny za svoji práci na radnici.
Je pozoruhodné vidět v praxi, jak se v době krizí nebo neštěstí projeví ty nejlepší národní vlastnosti, které v dobách klidu v sobě popíráme.
Petr Sláma
Obětavost a chuť pomáhat ostatním.

Ceny města Ivančice
za rok 2008 uděleny

/Ivančice/ V pátek 24. července 2009 přivítal starosta města Ivančice
MUDr. Vojtěch Adam v obřadní síni radnice 4 laureáty při příležitosti
ocenění jejich celoživotní práce a šíření věhlasu našeho města nejen v
naší republice, ale i v zahraničí. Stalo se již tradicí, že ceny jsou předávány vždycky v pátek před ivančickou poutí, v roce 2009 už pošesté.
Zastupitelstvo města Ivančice schválilo na základě doporučení Komise
pro udílení Ceny města a Rady města Ivančice návrhy od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností, spolků a sdružení,
škol apod. Ceny města byly předány těmto laureátům: v oblasti – užité
umění, výtvarné umění, hudba, literární činnost – kultura všeobecně
panu prof. Jiřímu Kratochvílovi, v oblasti – sport , trenér, sportovec
panu Zdeňku Růžičkovi, v oblasti – výchova a vzdělávání panu RNDr.
Ivanu Mezníkovi, CSc., v oblasti – hospodářský rozvoj, podnikání
/zdroj: www.ivancice.cz/
panu Milanu Bučkovi.

Kraj sčítá škody
po přívalových deštích

/Kraj/ První předběžné vyhodnocení rozsahu škod na silnicích
II. a III. tříd v Jihomoravském kraji, způsobené přívalovými dešti a
povodněmi v červnu a červenci letošního roku, projednala ve čtvrtek
23. července Rada Jihomoravského kraje. Konstatovala, že na silnicích
v Brně, mezi Želešicemi a Hajany, Ostrovačicemi a Veverskou Bitýškou, Moravskými Knínicemi a Miroslaví, Havraníky a Šatovem a ve
Slatince škody dosáhly 39 900 000 korun. O financování oprav požádal kraj Státní fond dopravní infrastruktury. Podle informace hejtmana
Michala Haška bude neprodleně zajištěna projektová příprava nutných
oprav a rekonstrukcí. Operativní odstranění škod na dopravním značení, čištění komunikací a kanalizačních propustí zaplaveným bahnem
/JMK/
si už vyžádalo 3,5 milionu korun z rozpočtu kraje.

WH C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

BLESKOVÁ PŮJČKA
100.000 Kč za 2.032 Kč
220.000 Kč za 4.138 Kč
!REGISTRY NEŘEŠÍME!

~
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akční splátky jen pro vás

Zaměstnanci, OSVČ, nově i důchodci,
ženy na MD, nezaměstnaní.

Tel.: 721 606 487

Ůrok od 9,8 %

RPSN 10,15

www.stavebninyhladikova.cz

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

OBKLADY A DLAŽBY

chalupářská sleva 20%
na serie Venezia, Zircon, Lago a Denim
Obklad BERLIN 20x25 118 Kč/m2
Dlažba mrazuvzdorná 30x30 164Kč/m2
Střešní okna VELUX, ROTO, FENESTRA

LETNÍ SLEVY

31.07.2009

Dobrovolný svazek obcí
Moravskokrumlovsko
vyhlašuje výběrové řízení na tajemníka
– manažera projektů mikroregionu
Požadavky: • minimálně středoškolské vzdělání
ukončené maturitou • znalost práce na PC (Word,
Excel, Outlook, Internet) • ochotu se dále vzdělávat
• spolehlivost a odpovědnost • trestní bezúhonnost •
komunikativnost • řidičský průkaz skupiny B
Předpoklady: •
znalost regionu •
v oblasti přípravy a realizace projektů

zkušenosti

Bližší informace poskytujeme: úterý, čtvrtek od 8.00
do 16.00 hodin na adrese: Moravskokrumlovsko,
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov nebo na
tel.: 515 220 406, 724 232 892. Profesní životopis
ve strukturované formě zasílejte na výše uvedenou
adresu nebo na: manager@moravskokrumlovsko.cz do
19. srpna 2009.

V ČR jsou čtyři lokality
pro jadernou elektrárnu
V České republice jsou pouze
čtyři vhodné lokality pro stavbu
jaderných elektráren. Jedná
se o Temelín a Dukovany, kde
jsou již elektrárny v provozu,
a dále o Blahutovice a Tetov.
V Tetově, která leží u Přelouče
na Pardubicku, se však stavět nebude, neboť před třemi lety byla
možná elektrárna vyškrtnuta z
územního plánu. Počítá se zatím
se stavbou dalších jaderných
bloků. Jako nejpravděpodobnější se jeví dostavba dvou bloků
v Temelíně.
O možné výstavbě dalších
elektráren, či bloků se hovořilo
ve vládě České republiky v kontextu s dokumentem Politika
územního rozvoje, který v pon-

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel
Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ
Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

DUBOVÉ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO
v délkách
25, 30 a 50 cm.
skládané na paletách

1.100 Kč / 1prm
volně sypané

850 Kč / 1sprm

hnědého a černého uhlí, koksu,
briket a dřevěných briket

Iveta Norková
Čermákovice 15

Nabízíme Vám službu:
- získání hypotečního úvěru
- jak dosáhnout na dotace Zelená úsporám

tel.: 776 274 041

dělí vláda schválila. Podle tohoto dokumentu se do roku 2015
rozhodne o dvou lokalitách pro
trvalé uložení odpadu z českých
jaderných elektráren.
Vláda Jana Fischera si ale za
schválení dokumentu územního
rozvoje odnesla kritiku ekologických organizací i některých
obcí. Samotnému Fischerovi je
vytýkáno, že o plánu rozhoduje
úřednická vláda, která podle některých aktivistů k tomuto nemá
mandát. Naopak jihomoravský
hejtman Michal Hašek ocenil,
že o jaderných elektrárnách tato
vláda rozhoduje s čistou hlavou
na základě faktů a není ovlivněna
obstrukcemi ze strany Zelených
jako Topolánkova vláda. /abé/

Rybník Lipňany odbahněn
V souvislosti s podáním žádosti o podporu na spolufinancování
projektu „Revitalizace údolní nivy Lipňany“ z Operačního programu
Životní prostředí a po splnění příslušných podmínek bylo žadateli,
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rouchovany, vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena smlouva o poskytnutí podpory se
Státním fondem životního prostředí ČR.
Předmětem podpory je na p.p.č. 60/2, 60/3, 60/13, 70, 57 a 58/3
v k.ú. Lipňany u Skryjí oprava a odbahnění rybníka Lipňany. V rámci
realizace akce byla provedena oprava hráze a hrázových objektů. Došlo
k vytvoření navazující zatopené mokřadní zóny s nádrží a tůněmi pod
stávajícím rybníkem. Nový rybník je průtočný, vybavený výpustným
zařízením a bezpečnostním přelivem. V zadní části vytvořené malé
vodní nádrže vznikla mělká litorální zóna, pod hrází nového rybníka
byla vytvořena cca 0,2 ha zóna litorálních a mokřadních porostů s tůněmi. Celková výměra nově vzniklého revitalizovaného prostoru činí
přibližně 0,58 ha. Realizace projektu byla dokončena v dubnu 2009.
Finanční prostředky na uvedenou akci obdržel žadatel z Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně spolufinancování ze SFŽP ČR
a státního rozpočtu České republiky. Celková dotační podpora činí
/MRS MO Rouchovany/
90% z realizačních nákladů projektu.

Amnestie nelegálních
zbraní po půl roce končí

V návaznosti na novelu zákona o střelných zbraních a střelivu byla
do 31. července vyhlášena amnestie pro držitele nelegálních zbraní.
Občané mohli bez hrozby postihu zbraně odevzdávat policii. Policie o
odevzdání zbraně vystavila potvrzení a poté na odboru kriminalistické
techniky a expertiz přezkoumá, jestli se nejedná o zbraň, se kterou
byl spáchán neobjasněný trestný čin. Policie rovněž prověří, zda se
nejedná o zbraň ztracenou nebo odcizenou v České republice nebo
Schengenském prostoru. Pokud uvedené kontroly budou negativní,
bude po splnění zákonných podmínek zbraň vrácena majiteli. V některých případech se však majitelé rozhodnou, že o zbraň již nemají
zájem - především z důvodu neochoty podstupovat zkoušky odborné
způsobilosti k získání zbrojního průkazu. V tomto případě může osoba,
vlastnící zbraň odevzdanou v amnestii převést vlastnictví ke zbrani na
jinou oprávněnou osobu (např. prodat zbraň odevzdanou v amnestii
držiteli zbrojního průkazu nebo podnikateli v oboru zbraní a střeliva)
nebo se vzdát vlastnictví ve prospěch státu.
„Je zřejmé, že občané této možnosti využili ve větší míře, než tomu
bylo v předchozích amnestiích. V roce 2003 bylo odevzdáno celkem
739 zbraní na teritoriu tehdejší Správy Jihomoravského kraje, zatímco
letos se už jejich počet vyšplhal na 1032 (592 v Jihomoravském kraji,
248 v Kraji Vysočina a 192 ve Zlínském kraji). Mezi odevzdanými
zbraněmi se našlo i několik kuriozit, např. samopal Špagin PPŠ z období II. světové války, nebo německá útočná puška StG 44,“ uvedla
/abé/
por. Petra Vedrová z Krajského ředitelství Policie ČR.

PŮJČKY

DŘEVO

vyplácení exekucí
zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno • www.dinero.cz

603 576 656

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

v prodejně
zahradních produktů
rozšířena nabídka
o drogistické zboží

LEPIDLO
NA OBKLADY
A DLAŽBY
za 89,- Kč
vč. DPH
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Moravský Krumlov
Dvořákova 639
tel.: 515 323 320

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Zeptali jsme se: Zdeňky Slámové z Osvětové besedy Rešice
Osvětová beseda Rešice má
v obci dlouholetou tradici. Již ve
čtyřicátých letech minulého století se hrávala ochotnická divadelní
představení. V sedmdesátých
letech, po otevření společenského
domu Adolfa Opálky, Osvětová
beseda pořádala spoustu kulturních a společenských akcí. Byly
zde pořádány koncerty, estrádní
programy, výstavky i přehlídky,
hrávalo se ochotnické divadlo.
Jak vypadá činnost besedy
dnes jsme se zeptali předsedkyně
Zdeňky Slámové.
Kolik členů má Osvětová beseda dnes?
V současné době pracuje
v organizaci 25 členů, kteří aktivně navázali na tradici vytvářet
kulturu na vesnici. Nutno říci, že
při přípravách většiny akcí pomáhají celé rodiny a spousta dalších

dobrovolníků.
Kdo financuje aktivity besedy?
Osvětová beseda Rešice je organizační složkou obce, obecní úřad
přispívá ze svého rozpočtu na naši
činnost. V letošním roce naše akce
také podporuje Skupina ČEZ.
Jaké akce pořádáte?
Mezi hlavní akce, které pořádáme nebo spolupořádáme patří
společenský ples, dětský karneval, lampionový průvod spojený
s pálením čarodějnice, kde nejdříve jsou pro děti připraveny soutěže v čarodějnických disciplínách,
pak projde vesnicí lampionový
průvod a v čele průvodu ponesou
děti čarodějnici, kterou nakonec
zapálíme. Občerstvení v podobě
uzené cigáry je samozřejmostí.
V polovině července se před
pohostinstvím odehrává Letní
country noc se skupinou MEAN-

Oceňte svého krajana
/Kraj/ Také letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky,
ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí odboru kancelář hejtmana,
který je následně předá k projednání Radě a Zastupitelstvu JMK - zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen
Jihomoravského kraje se letos uskuteční v závěru října 2009 v Brně.
„Udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňujeme vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které
se na jižní Moravě narodily, žijí nebo jsou s naším regionem spojeny
svým působením. Vím, že takových osobností, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti
Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, má náš
kraj mnoho. Věřím proto, že budeme moci takto na jejich život a dílo
upozornit nejširší veřejnost,“ řekl hejtman JMK Mgr. Michal Hašek.
Plné znění zásad udílení Ceny Jihomoravského kraje je zveřejněno
na webových stránkách JMK. V loňském roce převzali Cenu Jihomoravského kraje Vladimír Kořístek (lékařské vědy), Antonín Vojtek
(výtvarné umění), Bohumil Buček (kultura, in memoriam), David
Kostelecký (vrcholový sport), Věra Růžičková (celoživotní přínos
v oblasti sportu), František Fráňa (mezilidské vztahy) a Bohumil Lošťák (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje
Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu). /abé/

DR. Letos se pro nepřízeň počasí
akce konala v kulturním domě.
A co sportovní akce?
Ano, ta nejbližší je Rešice tour terénní závod na horských kolech.
Letos 3. ročník se koná už tuto sobotu 1. srpna. Start a cíl je na místním hřišti. Ve spolupráci s klubem
přátel šipek pořádáme Šipkový
turnaj o pohár starosty Rešic,
Na jaké akce nás dále pozvete?
Poslední víkend v srpnu se
uskuteční sportovní odpoledne pro
děti na ukončení prázdnin. Odpoledne plné soutěží a plnění úkolů,
odměn a losování tomboly.
Vloni na podzim byl pořádán
první ročník soutěže o nejlepší
rešickou ořechovku. Tato soutěž
vznikla, protože v Rešicích je
mnoho výrobců tohoto likéru.
No a v zimě nás čeká mikulášská nadílka na návsi, kde samozřejmě nechybí peklo a čerti, kteří děti uvítají čertovským řehotem
a pořádným řinčením řetězů a
předvádějí, jak to v pořádném
pekle vypadá, takže se většinou
povalují, hrají karty a pouští tak
trochu hrůzu, když se čerti vydovádí je čas na to, aby od naší
kapličky přišel svatý Mikuláš a
andělé a podělil všechny děti.
Pak přijde na řadu Vánoční
jarmark, kde jsou k mání výrobky
od prodejců místních i z okolí Rešic. V loňském roce byl jarmark
spojený s výstavou Betlémů.
Vánoční jarmark vždy navodí
příjemnou vánoční atmosféru.
Jaké věkové skupině jsou Vaše
aktivity určeny?
Samozřejmě, že naše akce jsou
pro širokou veřejnost od capartů
po důchodce. Pořádáme vítání
občánků, zájezdy na divadelní
představení i zájezdy na bruslení na zimní stadion Znojmo.
Zabruslit si jezdí děti i dospělí

PRO CELOU RODINU

FRANCIE
Paříž, Astérix
a Disneyland

24.8. - 28.8. 2009
7.590,- Kč / dospělí
5.990,- Kč / dítě do 11 let
Odjezdová místa:

Brno, Praha, Plzeň a další

Cena zahrnuje:

3x ubytování • dopravu • 1x snídani
1x vstupné do Disneylandu
1x vstupné Astérix
technický doprovod

DOST DOBRÝ !!!
TMK travel - cestovní agentura - Moravský Krumlov
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz

i mládež, která si ráda zahraje
hokej. Pro seniory je určeno posezení s důchodci. Jednou v roce
pro ně připravíme program, je
to buď posezení při pěkné dechovce, kde si samozřejmě rádi
zazpívají, ale také zatancují,
nebo si připraví vystoupení žáci
Základních škol z Dolních Dubňan nebo z Rouchovan, kam děti
z Rešic dojíždějí, protože v Rešicích základní škola není.
Také jsme slyšeli o skupině
„rešických boysů“. Můžete nám
ji více přiblížit?
Vše začalo našimi společenskými plesy, které, jak můžete zhlédnout na internetu, jsou již po několik roků zpestřovány parodiemi
tanečních vystoupení. Tato taneční
vystoupení vznikla pro pobavení
návštěvníků plesů a nepochybně
přispěla k větší návštěvnosti našich
akcí. V prvních vystoupeních jsme
účinkovaly i my ženy, ale postupem času jsme tuto výsadu přenechaly našim mužům. A tak vznikla
skupina „rešických boysů“. Od té
doby boysové zazářili jako mužoretky, maxíci, pivní tanečnice,
baletky Labutí jezero a letos jako
pěvecký sbor Alexandrovci.
Co říci závěrem?
Mnozí nám vyčítají název naší
organizace „Osvětová beseda“, že
je to archaický název, název poplatný minulému režimu atd. Co
k tomu říci? Myslím si, že přece
vůbec nezáleží na názvu nebo
jménu, hlavní je, že u nás pracuje
parta lidí, která se ráda baví a ráda
baví ostatní. A za toto všechno
jim patří veliký dík. A úplně na
závěr bych chtěla pozvat čtenáře
Zrcadla k nám do Rešic.
Budeme se těšit, že se k nám
přijedete podívat a na některé
z našich akcí se potkáme.
Díky za rozhovor. Marek Pečer

Svatojakubská pouť
s tragickým koncem
/Ivančice/ Těžkým úrazem patnáctiletého chlapce skončila letošní Svatojakubská pouť v Ivančicích. Z jedné z atrakcí vypadl a při
pádu z šestimetrové výšky si způsobil velmi vážné poranění hlavy
a horních končetin. Podle některých svědků začal během letu křičet
a potom dopadl na ostrou hranu zábradlí, o kterou si prorazil lebku.
K nehybnému chlapci byla ihned přivolána rychlá zdravotnická
pomoc a vzápětí i vrtulník brněnské letecké záchranky.
„Případ nám byl hlášen jako pád z kolotoče. Na místě zasahovala
posádka záchranářů, která přivolala vrtulník. Mladík utrpěl mnohočetná vážná zranění a v umělém bezvědomí, napojený na dýchací
přístroje byl převezen do nemocnice v Brně-Bohunicích,“ uvedla
mluvčí záchranky Barbora Zuchová.
„Policisté už při prvotním šetření zjistili, že provozovatel atrakce
má všechna předepsaná povolení k provozu atrakce v pořádku a
obsluha zařízení byla náležitě a prokazatelně vyškolena. Policisté
dalším šetřením zjišťují, zda nehoda byla nešťastnou náhodou či
zaviněna konkrétní osobou. Ještě v neděli v podvečer provedl na
zařízení důkladnou revizi specialista na pouťové atrakce. Výsledek
jeho expertizy může být stěžejním pro další policejní šetření události. Kriminalisté na objasnění případu nadále pracují,“ uvedl mluvčí
policie por. Bohumil Malášek.
Již nyní je ale případ opředen několika otazníky vedoucími k
pochybám o bezpečnosti této atrakce ve tvaru obrovské lavice, na
které jsou lidé pomocí bezpečnostních rámu „přikováni“ k sedadlům. Velkou odstředivou silou jsou bokem vyváženi do výšky a
po opsání kruhu opět padají k zemi. V tu chvíli jsou zase tlačeni do
křesel. Bezpečnost zajišťuje již zmíněný rám, který dle spekulací
neměl chlapec dostatečně zajištěn. Možné je, že chlapci uškodila
jeho silnější postava, která znemožňovala správné zajištění rámu.
Vyšetřování policie ale také směřuje k samotnému provozovateli, potažmo k obsluze, která podle svědků nereagovala na to, že
chlapec se několik otáček z lavice sesunoval, než z ní byl velkou
odstředivou silou vymrštěn.
„Ve středu 29. července navázali policisté spolupráci s místní
ivančickou kabelovou televizí. Pro občany Ivančic byla uveřejněna
výzva Policie ČR, aby se případní svědci přihlásili na nejbližší
služebnu Policie ČR, tedy na obvodní oddělení do Ivančic. Do
čtvrtka 30. července bylo vyslechnuto 6 osob, svědci i provozovatelé atrakce. V neděli byl na posouzení atrakce přizván i odborník.
V současné době čekají policisté na kvalifikovanou zprávu odborníka. Policisté případ dále šetří,“ uvedla aktuálně k případu mluvčí
PČR mjr. Soňa Svobodová.
Také my se připojujeme k výzvě policie a žádáme svědky, kteří
byli přítomni této tragické údálosti, aby pomohli svým svědectvím
a kontaktovali Obvodní oddělení Policie ČR v Ivančicích.
/abé/

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
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
KY
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S
S HYDRAULICKOU RUKOU
NA
NÍ
E
Provozovna Moravský Krumlov
Š
Ý
V
A
žel. stanice Rakšice,
BEZ N
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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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Reakce na článek „Objektivnost informací je základ“
Když jsem psal úvodník „De- a se svým pravnukem se o tuto zku- linistických i normalizačních bludů poznal lidi, kteří stojí za současným
Objektivnost informací je základ mokracie
věc veřejná“, věděl jsem šenost velmi ráda podělila).
a začlenila se do systému parla- obrovským rozvojem Oslavan. A
Oslavany 9. července 2009

Článek pana Petra Slámy, uveřejněný na první straně Zrcadla č. 13 z 26.
června 2009 pod názvem „Demokracie, věc přísně veřejná“, je psán pseudozábavnou formou. Nebylo by to špatné počteníčko, kdyby nešlo o vážné věci.
I když necítíme potřebu starat se o obsahovou náplň Zrcadla, musíme některé
věci uvést na správnou míru.
Předně by měl pisatel vědět, že Padochov je místní část Oslavan. Jeho občané jsou zastoupeni v 21 členném Zastupitelstvu Oslavan třemi zástupci a mají
také jednoho zástupce v sedmičlenné Radě. Proto i v Plánu zasedání Městského
zastupitelstva je počítáno s tím, že nejméně jednou v roce se zasedání Zastupitelstva uskuteční v této místní části. Je to proto, aby i padochovští občané
mohli zasedání zhlédnout a vznést na něm připomínky, či náměty pro práci
Zastupitelstva. Tím není pochopitelně vyloučena možnost přijít na kterékoli zasedání konané v Oslavanech. Ohledně hodiny počátku zasedání připomínáme,
že zasedání začínají vždy ve stejnou hodinu a to v 18 hodin, ať jde o Oslavany,
či Padochov. V tu hodinu jsou uzavřeny obchody a ukončeny úřední hodiny
na Městském úřadě, či poště, a tudíž téměř všichni občané mají možnost se
zasedání zúčastnit. Ironie tedy, alespoň podle nás, není na místě.
Spokojeni však nemůžeme být ani s obsahem, ba ani s formou druhého
článku téhož autora, nazvaného „Staré vášně vzplanuly mezi zastupiteli“. My,
označení v článku jako komunisté (pro informaci – je nás v Zastupitelstvu pouze šest), jsme nikoli idealisté, ale pragmatici. Na rozdíl od pana Jana Kyseláka
jsme po celé dětství slýchali od svých dědů a babiček vyprávění o příčinách
stávek v r. 1920 a 1932 a také o jejich průběhu. A byly to informace vysoce
objektivní, neboť jsme je dostávali od jejich skutečných účastníků. Mnoho jich
pak bylo dlouhá léta bez práce, a proto zajištění života svých rodin představovalo duševní i fyzické utrpení, ale také osobní hrdinství. Jako jejich potomci
jsme tedy museli pozvednout svůj hlas proti návrhu pana Kyseláka a ochránit
památku našich dědů a babiček, které Náměstí 13. prosince symbolizuje. Je to
to jediné, co pro ně můžeme dnes udělat.
Údajný zpěv Marseillaisy pravicí je výsměchem myšlenkám Francouzské
revoluce, jejímž hlavním heslem bylo „volnost, rovnost, bratrství“. Ani jedno
z těchto hesel není vlastní pravicovým politikům. Jejich heslem je, že každý se
má starat sám o sebe. A ani současní komunisté nechodí do útoků pod rudými
prapory a za zvuků Internacionály (mimochodem, původně se text Internacionály zpíval na melodii Marseillaisy, tedy francouzské národní hymny). Pan
Petr Skála jaksi nepochopil, že je rozdíl mezi komunální politikou a politikou
na státní úrovni. Nepochopil, že léta dvacátá minulého století nelze srovnávat
s léty padesátými a že současní komunisté nemají nic společného s tragediemi
let světa rozděleného hranicemi s ostnatými dráty a počtem jaderných hlavic.
Naše stanoviska ovlivnilo přesvědčení, že dnes, v době světové krize a problémy města v nakládání s vlastním majetkem, zapříčiněné spory s panem ing.
Tomkem, není změna názvu náměstí prioritou Městského zastupitelstva Oslavan.
Nezaslepeně uvažující členové Městského zastupitelstva odmítli náklady spojené
s administrativně nákladnými úkony v době, kdy se obec připravuje věnovat 65
milionů Kč na odkanalizování města. Všem jim patří naše poděkování.
Jasné nám však není, kdo a proč pozval pana Slámu právě na toto zasedání
a co si od toho sliboval. Doufáme, že své zklamání přežil ve zdraví.
A ještě něco. Váš časopis, pane Slámo, nese jméno Zrcadlo. Měl by tedy
pravdivě zobrazovat to, co vidí, jinak by se měl přejmenovat na Zrcadlo v Petřínském bludišti. Nevíme však, zda by lidé takto pokřivené pravdy brali.
S pozdravem členové Městského zastupitelstva Oslavan zvolení za KSČM

pobočka Znojmo
Sokolská 39
tel.: 515 225 696
pobočka Třebíč
Karlovo náměstí 43
tel.: 568 423 764
www.plastovaoknafinstral.cz

/Region/ Minulý čtvrtek 23. července proběhlo za účasti předních
představitelů Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
a poskytovatele letecké záchranné služby v Jihomoravském kraji
společnosti Alfa-Helicopter na základně v Brně-Tuřanech slavnostní
uvedení nového vrtulníku EC135 do provozu. Modernější typ vrtulníku francouzsko-německé společnosti Eurocopter střídá ve své
službě typ Bell 427. Záchranářům a pilotům se tak dostává do rukou
nový a ve své kategorii špičkový vrtulník s modernější technickou a
zdravotnickou zástavbou a avionikou, který zabezpečí další zkvalitnění služeb leteckých záchranářů v Jihomoravském kraji. První ostré
nasazení vrtulníku EC135 proběhlo ještě tentýž den.
/abé/

mentní demokracie. I když, nějaká
ta fosílie se sem tam ještě najde. Ale
to už je problém všech stran, které
mají prvorepublikovou tradici.
Veřejným zasedáním oslavanského zastupitelstva jsem nebyl vůbec
zklamán. Konečně jsem osobně

co se týče reakce členů městského
zastupitelstva Oslavan, kteří byli
zvoleni za KSČM, můžu odpovědět
jediné. Jsem Vančák a stejně jako
moji předkové, jsem si na bouřky
od Oslavan zvykl. Ať už jsou letní
nebo bouří v prosinci. Petr Sláma

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Vážení čtenáři Zrcadla, polovina prázdnin je pryč a léto zatím žádná
sláva. Ale co se nám nelíbí, je vodou na mlýn provozu elektrárny. Čím
jsou totiž větší tepla, tím hůře se ochlazuje chladící voda ve věžích a
tím klesá účinnost elektrárny. Jinými slovy - klesá množství vyrobené
energie. Takže jak to bývá, pro jednoho dobře a pro druhého špatně.
Dalo by se říci, že jako v novinách, tak i na elektrárně je „okurková sezóna“ - nic se neděje, a tak se rozhlédneme po světě jaderné energetiky:
Byl podepsán kontrakt s pěti hlavními dodavateli na dostavbu 3. a
4. bloku JE Mochovce na Slovensku. Jedním z hlavních dodavatelů
bude i firma Škoda, která uzavřela dohodu se společností Slovenské
elektrárně po dvouletém vyjednávání podmínek. Tento kontrakt má
hodnotu více než 10 miliard Kč. Práce na dokončení výstavby 3. a 4.
bloku JE Mochovce (VVER 440) byly oficiálně zahájeny slavnostním
znovuotevřením výstavby v listopadu 2008 za přítomnosti ministerského předsedy slovenské vlády Roberta Fica.
„Průmysl Velké Británie se musí více orientovat v investicích na
jadernou energetiku než na obnovitelné zdroje,“ říká zpráva expertních
poradců McKinsey pro průmyslovou skupinu CBI. V opačném případě
dojde dle výpočtů k 30% navýšení cen elektřiny pro spotřebitele i pro
průmysl do roku 2030. Toto varování je namířeno proti vládní politice
podpory obnovitelných zdrojů a tzv. White paper (politice nízkouhlíkové
ekonomie), která má být publikovaná tento týden. Současné plány vlády
V.B. nezajišťují dostatečnou energetickou bezpečnost, neošetřují nekontrolovatelný výkyv cen energií a ani neumožňují dosažení plánovaných
cílů v oblasti klimatických změn. Studie volá po tom, aby vláda provedla
změny v plánovaném energetickém mixu během příštích 12-15 měsíců.
Specializované kurzy z jaderné energetiky budou poskytovány občanům 18 zemí Evropské unie prostřednictvím internetu. Na tomto
se dohodli 26.06.2009 ve Vídni zástupci agentury MAAE (IAEA) a
European Nuclear Education Network (ENEN) (www.enen-assoc.org).
Toto školení se bude poskytovat prostřednictvím Web portálu IAEA
ANENT (the Asian Network for Education in Nuclear Technology
(www.anent-iaea.org/anent/index.jsp).
Vážení čtenáři, přeji Vám krásný zbytek prázdnin a elektrárně ničím
nerušenou výrobu nám tolik potřebné elektrické energie.
27.7.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
VŠECH TYPŮ VOZIDEL
ZA 999,- Kč

www.alma.cz
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Zbytek reakce nehodlám komentovat. Včetně napadání lidí,
kteří myslí jinak, než je tomu podle
stanov někdejší komunistické internacionály, ale děkuji za něj. Rudé
právo jsem již dlouho nečetl.
Nikdo mě na oslavanské zastupitelstvo nezval. Bylo to prostě
součástí mojí novinářské práce.
Předpokládal jsem, že pokud má
něco v názvu veřejné, má tam
veřejnost přístup. Byl jsem rád, že
jsem poznal i oslavanský náhled na
rekonstrukci kanalizace a její připojení na ČOV v Ivančicích (ivančický už dávno znám). Sporem o přejmenování náměstí jsem byl trochu
překvapen. Rána je i po dlouhých
letech velmi hluboká a sypat do ní
sůl by nebylo rozumné.
Vnímat KSČM jako stranu, jejíž
členové sedí v temném hospodském koutku, vzývají tam proletářskou revoluci, sledujíce bděle a
ostražitě kapitalistického vydřiducha hospodského, aby mu v případě
vítězství jeho hospodu zrekvírovali
i s nohatou servírkou za účelem
vytvoření síně bojových tradic, je
v dnešní době mírně řečeno zpozdilé. Pevně věřím, že KSČM je
politická strana evropského typu,
která se již dávno zřekla svých sta-

Nový vrtulník
pro leteckou záchranku

ZÁRUKA 10 LET !!!

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

předem, že jsem si píchnul do vosího hnízda. Reakce, zejména zastupitelů, kteří jsou zvolení za KSČM
v Oslavanech, mě nezklamala.
Osmnáctou hodinu, kdy se
pořádalo veřejné zastupitelstvo
města Oslavan, považuji za velmi
příhodnou. Oceňuji, že se oslavanští zastupitelé nerozpakují věnovat
svůj volný čas a obětují ho věcí
obecným. Zda bylo vhodné pořádat
veřejné zastupitelstvo s programem, který se věnoval rekonstrukci
oslavanské kanalizace a zadluží
Oslavany na 25 let dopředu, výšce
splátek úvěru na tuto kanalizaci
a způsobu jeho získání, případně
změně názvu hlavního oslavanského náměstí v padochovské sokolovně, ponechám zralé úvaze oslavanských občanů. Ti padochovští ho
ocenili. Nepřišel ani jediný.
Co se týče druhého článku „Staré
vášně vzplanuly mezi zastupiteli“,
pokud s něčím nesouhlasím z pragmatického hlediska, stačí pouze jedna věta nebo prosté hlasování. Není
nutno podnikat rozsáhlý exkurs do
dějin. Kromě toho, výklad dějin je
věc ryze subjektivní (moje prababička, jako ostatně i jiní ivančičtí
občané, vnímala prosincovou stávku
jinak než její oslavanští účastníci

OP

EP
S
EN

I
D
E

M
E
G

AUTO-MOTO BAZAR • AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
AUTOKLIMATIZACE: SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE • PŮJČOVNA PŘÍV. VOZÍKŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ • RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

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

MORAVSKÝ KRUMLOV

604 424 742 • 603 213 770 • 603 211 771
Jezdíme pro Vás 7 dní v týdnu

IVANČICE

605 367 427

31.07.2009
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Jak se ochránit před bouřkou a přívalovými dešti? § Advokátní poradna
Hasičský záchranný sbor JmK ve
spolupráci s Policií ČR - Městské
ředitelství Brno a Diecézní charitou
Brno vypracoval několik rad, jak se
můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy, jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť nebo krupobití.
Kde získat informace o aktuálně
hrozícím nebezpečí?
Český
hydrometeorologický
ústav v případě přepokládaného
výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou
informaci. Kromě předpovědních
relací v médiích se o aktuálně
vydaných výstrahách více dozvíte
na www.chmi.cz. V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK
tyto výstrahy formou SMS a e-mailu i všichni starostové obcí.
Co nás nejčastěji ohrožuje?
Bouřka - největší riziko představují blesky, které mohou při
přímém zásahu způsobit smrt nebo
těžké zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov.
Dalším nebezpečím jsou možné
poryvy větru (pády stromů, sloupů
nebo drátů el. vedení, částí budov
nebo převrácení automobilů).
Vichřice - jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém
území (zvláště častý v horských
oblastech), většinou spojený se
změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává
v metrech za sekundu - vichřice
od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí
spočívá kromě výše uvedeného
také v možném dlouhodobějším
výpadku el. energie apod.
Přívalový déšť - těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být
doprovázený bouřkou) s následkem
náhlého zaplavení sklepů, komuni-

kací, ucpání kanalizace a úzkých
profilů mostů bahnem, listím apod.,
eroze na nezpevněných cestách a
také polích a zahradách, sesuvů
půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně
upevněných předmětů, poškození
břehů vodních toků.
Krupobití - krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými
kroupami o různé velikosti. Škody
na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují
kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru
(poměrně vzácný výskyt) mohou
způsobit i vážnější zranění.
Jak se ochránit?
Jsem doma: Doporučujeme
zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet.
Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve
všech výše uvedených případech
zkontrolovat uzavření všech oken a
dveří a v blízkosti domu (zahrada)
upevnit volně položené předměty
(nebo je uschovat, je-li to možné),
odvést do bezpečí zvířata, ukrýt
automobil do garáže, apod.
V případě bouřky dále odpojte
anténu a elektrické spotřebiče od
sítě (mimo ledničky a mrazničky) a
připravte se na možný výpadek el.
proudu (svíčka a zápalky v pohotovosti). Po bouřce zkontrolujte okolí
domu (možnost požáru od zásahu
bleskem, další škody způsobené
deštěm nebo větrem).
V případě vichřice zejména
dávejte pozor na návětrnou stranu
domu - hrozí poškození oken a
dveří poletujícími předměty.
V případě přívalového deště
kontrolujte průběžně pevnost a

vodě odolnost střechy a oken. Je-li
Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a
bahna s poškozením přilehlé stěny
domu (v krajním případě i zřícení).
Po skončení přívalového deště se
snažte co nejrychleji zkontrolovat
statiku budovy a škody v okolí. Pomáhejte i ostatním postiženým.
V případě krupobití především
chraňte střešní okna (deka, upevněné kusy oblečení) a automobil,
pokud parkujete na ulici (plachta,
přikrývka). Po skončení zkontrolujte všechna okna a stav střechy.
Pokud jste utrpěli nějakou
materiální škodu, pečlivě si vše
zdokumentujte (fotoaparát, kamera)
pro potřeby pojišťovny (náhrada
škody).
Jsem venku: Jste-li venku, snažte
se ve všech případech co nejdříve
najít úkryt v nejbližší budově (obchod, úřad, restaurace, v nouzi i
např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro ukrytí, apod.).
Dále se zaměříme na případ, kdy jste
nuceni přečkat nebezpečnou situaci
pod širým nebem.
V žádném z výše uvedených
případů se nezdržujte zbytečně na
otevřených a vyvýšených místech
v krajině. Ve většině případů je nebezpečné i zdržovat se v blízkosti
vodních toků nebo ploch.
V případě bouřky mějte na
paměti, že žádné místo není dost
bezpečné před zásahem blesku.
Nebezpečí můžete předejít tím,
že nebudete mít při sobě kovové
předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými
stromy nebo v blízkosti vodivých
předmětů. Při bouřce netelefonujte.
Pokuste se najít chráněné místo

v níže položeném prostoru (údolí,
úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení el.
proudu. Vyčkejte do konce bouřky.
Vzdálenost bouřky poznáte podle
časového rozmezí mezi zábleskem
a zahřměním. Pro přibližný odhad
platí, že počet sekund mezi zábleskem a zahřměním vydělte třemi a
získáte počet kilometrů, jak daleko
od Vás je bouřka. Neopouštějte
úkryt, dokud doba mezi zábleskem
a zahřměním nepřesáhne alespoň
15 sekund (tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km).
V případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů
nebo břehů řek, hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od
předmětů unášených větrem, snažte
se tedy najít úkryt pod pevným
přístřeškem. Pozor v lese - hrozí pád
nestabilních stromů. V lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a
rozložitého stromu (není-li vichřice
doprovázena bouřkou). V obydlených místech hrozí také pád částí
budov (střešní krytina, květináče,
okapy, lešení) a el. vedení.
V případě přívalového deště
(není-li doprovázen bouřkou) se
pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých
svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí
hladiny, resp. sesuvy.
V případě krupobití se ukryjte
pod nejbližším stromem nebo mostem, jste-li ve zcela otevřené krajině, chraňte si rukama nebo taškou
či bundou alespoň hlavu.
Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste
schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112
nebo 155).
/zdroj: HZS JMK/

Dobrý den, pane doktore, dostala jsem předvolání k paní notářce,
abych se dostavila ve věci řízení o dědictví po zesnulé babičce. Jde
o malý pozemek, který se dělí ještě mezi ostatní příbuzné, na mě připadne - měla bych zdědit 34 m čtverečních z pozemku. Z důvodu velké
vzdálenosti k paní notářce a nákladů na cestování se nemohu tohoto
řízení zúčastnit a chci se dědictví vzdát. Jsem dlouho nezaměstnaná
a popravdě na to nemám peníze.
Mohu napsat nějaké prohlášení, že se vzdávám dědictví - a asi
ověřit můj podpis - stačí na obecním úřadě nebo musím u advokáta? A zaslat to dopor. dopisem paní notářce. Mohu se vzdát dědictví
ve prospěch jednoho z dalších dědiců nebo se mohu dědictví vzdát
ve prospěch státu nebo to jde také bez udání, komu by měl náležet
můj díl. Jsem „ povinna „ si zvolit osobu, která by mě zastupovala při
tomto jednání( v předvolání se píše, když se nedostavím, že si „ mohu
„zvolit zástupce ), tak nevím, jak si to vyložit. Nejradši bych to řešila
tím dopisem bez domlouvání zástupce. Platí se za to nějaké poplatky
advokátce, že se vzdávám dědictví ? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, v zásadě platí, že zákon dává každému dědici možnost,
aby se svobodně rozhodl, jestli dědictví chce přijmout nebo nechce.
Pokud dědic dědictví nechce, má možnost dědictví odmítnout. Toto
odmítnutí musí být učiněno do 1 měsíce od doby, kdy jste byla od
soudu (notáře) upozorněna na možnost dědictví odmítnout. Odmítnutí
musí být vůči celému dědictví a může být buď ústně nebo písemně (pak
byste musela napsat písemně, že odmítáte dědictví a po kom a toto následně zaslat ve lhůtě notáři). Když dědictví odmítnete, nastupují další
dědicové, takže se nemůžete vzdát ve prospěch někoho, jenom s Vámi
nebude jednáno jako s dědicem. Pokud již lhůta k odmítnutí dědictví
uplynula, pak si již asi budete muset zvolit zástupce k jednání k notářce
(což může být například jiný dědic zůstavitele) a budete mu muset podepsat plnou moc. Jemu pak dáte pokyny, jak má u notáře jednat, tj. ve
Vašem případě v tom smyslu, že nemáte o dědictví zájem a pozemek,
resp. jeho podíl nechcete nabýt, pak bude záležet na postoji dalších
dědiců. Pokud si nebudete jista dalším postupem, zkuste zavolat notáři,
který dědictví projednává, vysvětlete mu Vaší situaci, že máte zájem
odmítnout dědictví a zeptejte se, co mu máte zaslat.
Za odmítnutí dědictví se žádný poplatek nehradí, platby v souvislosti
s dědictvím hradí dědici zůstavitele.

Nepište PIN na kartu

Jen čtvrt hodiny stačilo troufalému zloději k odcizení věcí z auta.
Ve středu dopoledne bylo osobní vozidlo Peugeot zaparkované před
jedním z rodinných domů v obci Hostěradice. Řidič auto řádně nezajistil a nechal je odemčené. Pachatel se tak bez použí násilí zmocnil
peněženky ze schránky v palubní desce. Uvnitř pak našel hotovost sto
korun, různé osobní doklady a především platební karty s poznačenými
číselnými hesly. Toho bezprostředně po odcizení využil a snadno vybral v bankomatu povolený denní limit pět tisíc korun.
„Upozorňujeme občany, aby si na svoje platební karty nepsali číselný PIN a neusnadňovali tak zlodějům možnost zmocnit se jejich peněz.
Nenechávejte věci v autech a řádně je zamykejte. Pamatujte, že auto
není trezor,“ uvedla mluvčí PČR por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Ještě jednou k článku „Sedět
na třech židlích“….
Abych pravdu řekl, už jsem se k tomuto článku nemínil dále vyjadřovat. Bohužel mě ale donutil jednak samotný komentář soudruha
starosty MUDr. Adama, jenž mně dává zcela polopaticky vysvětlení,
abych pochopil, že věci se mají úplně jinak, než jsem popisoval. Rovněž mě donutil k napsání jeho arogantní tón, kterým se ze mne snaží
před ivančickými občany udělat „debila“.
No a v poslední řadě jen na vysvětlenou - dostala se ke mně fotografie - pro Vás, soudruhu starosto, celkem zajímavá. Zmiňujete se, že
výstavbu sídliště „Na Brněnce“ město Ivančice neprovádí a není jeho
investorem. Poměrně dlouhou dobu byl u této lokality dost velký „poutač“, na kterém bylo výrazně a jasně napsáno: Zde staví město Ivančice
- investor Město Ivančice TDI (technický dozor investora): Ing. Karel
Gross - zaměstnanec Stavebního odboru Města Ivančice. Takže k tomuto bodu: Kdo lže občanům? Já nebo Vy, soudruhu starosto? Je Vám
to jasné alespoň v tomto bodě?
Ohledně nepřesnosti v číslech se omlouvám, neměl jsem možnost
čerpat přesné údaje, ale za podstatou svých tvrzení si stojím. Jen mě
překvapuje, jak soudruh starosta dovedně kličkuje. Fotografii jako
důkaz přikládám a už nepokládám za důležité se k věci vracet. Způsob
argumentace soudruha starosty hovoří za vše.
P.S.: Architektonická úroveň této výstavby je na současnou dobu
skutečně hrozná svým působením na vnější okolí. Nesourodost jednotlivých domů, malé rozestupy mezi nimi, dopravní obslužnost jediným
vjezdem a výjezdem, to všechno završené oplocením v jedné části
výstavby. Navíc tuto výstavbu město dotovalo.
Jiří Fiala

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

Mimořádné dotace
na podporu zemědělství

TDI - technický
dozor investora

zaměstnanec
města

/Kraj/ Ministr zemědělství Jakub Šebesta při své návštěvě jižní
Moravy diskutoval s hejtmanem Michalem Haškem mimo jiné také o
podpoře zemědělců Jihomoravským krajem. „Vyčlenili jsme na podporu zemědělství a zemědělců značné prostředky. Agrární komora již
obdržela více než milionovou mimořádnou dotaci na poradenství a na
kroky související s řešením hospodářské krize, před prázdninami jsme
přijali speciální program, ve kterém kraj nabízí možnost podpory podnikání drobných zemědělců podílem na zárukách za drobné úvěry do
500 tisíc korun. Na tento účel bylo vyčleněno pět milionů korun. Kraj
rovněž přidělil mimořádně vysokou osmimilionovou dotaci Vinařskému fondu ČR, především na marketing a propagaci tuzemských vín
doma i v zahraničí. Nezapomínáme ani na podporu ovocnářů, včelařů
a chovatelů, kteří se mohou významně podílet na udržení produkčních
schopností jižní Moravy,“ řekl hejtman Michal Hašek.
/abé/

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zmizí navždy Leskoun z mapy?

Koncem roku 2006 byla na Leskouně svolána schůzka zástupců okolních
obcí, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva životního prostředí ČR i aktivistů.
Zástupci těžební společnosti zde předložili plány dalšího postupu těžby. Záměr je prostě takový, že od městysu Olbramovice postupně prakticky zmizí celý
horizont „pohoří“ směrem na Slatiny a v tomto prostoru zůstane obrovská díra.
Dle mého prostého soudu tímto krokem postupně dojde k nevratnému poškození
mikroklima v Olbramovicích, včetně řady druhů flóry a fauny.
Prolomením přírodního valu se otevře cesta západním vichrům, které se ženou od Dukovan prakticky po rovině až k Leskounu. Tato skutečnost je velmi
dobře pozorovatelná z kopců nad obcí Rybníky, nebo lépe Tulešice, kde se pozorovateli objeví na horizontu velmi široký, světlý pruh obnažené skalní stěny,
která prozatím plní funkci závory. Otevřením této stěny nutně dojde ke zvýšené
prašnosti v dané lokalitě, bude li tato cesta otevřena proudění vichrů přímo na
městys. Podle nejnovějších poznatků je polétavý prach velmi nebezpečný lidskému zdraví a je příčinou řady vážných onemocnění.
V průrvě široké více než 500 m a v konečné podobě velmi hluboké, která by
vznikla odtěžení “ pohoří“, pak nutně musí docházet k efektu fixírky, kdy za
silného větru dojde k zrychlení proudění v zúženém místě. Tímto jevem může
vznikat za sucha půdní eroze a silná prašnost hnaná do obce.
Vedle zamýšleného těžebního prostoru se nachází chráněné území Šidlovy
skalky, kde je hojnost chráněných rostlinných druhů a vyskytuje se zde i kriticky
ohrožená ještěrka zelená, která je zákonem chráněna. Tyto druhy flóry a fauny
se samozřejmě vyskytují i na pozemcích k zamýšlené těžbě a touto činností
bude tento stav jistě narušen.
Je třeba se ale vrátit na začátek. Dne 3.5.1958 byla do Státního seznamu zapsána nemovitá památka „Rovinné neopevněné sídliště Leskoun“. Toto území
je tedy chráněno zákonem. Dne 15.3.1960 byl v tomto území stanoven dobývací
prostor a začala těžba kameniva. Vrchol stávajícího „pohoří“ byl zarovnán již za
minulého režimu a už tehdy bylo s ohledem na skutečnosti mnou poukazované,
dovoleno těžit pouze ve stávající kráteru, a to směrem do země. O tom, k jakým
už tehdy došlo škodám, nemá dnes smysl polemizovat.
Stávající těžební společnost vyvíjí značné úsilí a opakovaně se snaží dosáhnout toho, aby nad Leskounem byla zrušena „ochranná ruka“ kulturní památky,
neboť další rozšíření těžby by bylo v přímém střetu se zákonem. V současnosti
je tato agenda v řízení na ministerstvu kultury v Praze.
Velkým štěstím pro Olbramovice, dle mého soudu, je ta skutečnost, že vlastníkem rozhodné většiny lesů na daném kopci, které by se musely v souvislosti
s postupem těžby začít odlesňovat, je právě náš městys.
Zastupitelstvo městysu je v této situaci naštěstí nakloněno tomu, že zrušení
kulturní památky na Leskouně není ve prospěch Olbramovic, a proto prozatím
odolává těmto tlakům, a tak platí stanovisko Báňského úřadu, že jedna věc je
dobývací prostor a druhá věc je vypořádaný vztah s vlastníkem. Pokud tato shoda není, netěží se. Dalším pádným argumentem je i případné nevratné poškození
krajinného vzhledu, na což již dnes pamatuje Zákon na ochranu krajiny.
Tento příběh nechci nazývat bojem, ale myslím si, že bude potřeba vyvinout
ještě mnoho úsilí a zainteresovat potřebné instituce ochrany přírody a další, aby
bylo zachráněno to, co se ještě zachránit dá a horizont nad městysem již nebyl
snížen ani o příslovečný kousek.
Toto téma považuji natolik za závažné, že by je měli přinejmenším znát
všichni občané městysu, a proto volím tuto cestu zveřejnění. O jakémkoliv
rozhodnutí hlasuje zastupitelstvo, které je v našem městysu devítičlenné. Rohodnout tak může v závěru 5 lidí.
Věřím, že tato situace nenastane a Olbramovice budou i nadále chráněny
přirozeným přírodním valem od západu a pohled na tuto souvislou zalesněnou
část katastru a na úrodné vinice, bude vždy hezký, protože i to, co dosud zbylo,
se dá bez přehánění nazvat kulturní památkou.
Ing. Vladimír Rozmahel

Deštivé Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána
Po loňské úspěšné premiéře,
kdy byly obě akce sloučeny do
jedné velké slavnosti, jsme s velkým úsilím připravovali jubilejní
20. a 10. ročník. Bohužel se proti
nám postavilo počasí.
Nejprve ve středu 15. července
navečer přišla průtrž mračen,
při které na některých místech
Miroslavi napadlo přes 80 litrů
vody na 1 m2. Během dvou dní
bylo město opět vzorně uklizené,
ale v sobotu 18. července brzy po
slavnostním zahájení, které v 9.30
hodin provedl na náměstí Svobody starosta města, začalo lít znovu.
Opět se muselo začít tvrdě pracovat a co bylo možné přestěhovat
pod střechu do kulturního domu.
I přes velmi špatné počasí slavnost navštívilo velké množství
návštěvníků a mnoho vzácných
hostů: např. Ing. Alexander
Achberger, primátor města Sv.
Jur s chotí, poslanec Slovenské
národní rady Ing. Babura s chotí, Mgr. Michal Hašek, hejtman

Jihomoravského kraje s chotí,
poslanci Parlamentu ČR Ing.
Ladislav Skopal a Mgr. Bohuslav
Sobotka. Akci by nebylo možné
uspořádat bez přispění laskavých
a štědrých sponzorů, kterým patří
náš velký dík.
Jsou to: generální partner
Skupina ČEZ a dále Poštovní
spořitelna, Česká spořitelna,
Allrisk Brno, makléřská společnost, Promt Modřice, Stavební
a obchodní firma Miloš Ryšavý,
A.S.A., Vinné sklepy Lechovice,
Stavoprogres Brno a Strabag.
Knedlíky z odpalovaného těsta
připravil kolektiv hodných paní
kuchařek školní jídelny základní
školy a babiček z DPS pod vedením paní Jiřiny Nohavové, batoh
ve tvaru opice věnovala paní
Anna Počarovská, krásné skleněné plakety pro vítěze vyrobil
pan Petr Sláma, přípravné práce
zajistila SMM Miroslavi.
Meruňkobraní 09´ ve výsledcích:
Knedlíkový král

I. místo - Jaromír Rafaj (105 ks)
II. místo - Kamil Hamerský (103)
III. místo - Miroslav Helebrand (96)
IV. místo - Stanislav Hamerský (80)
Meruňka roku - 27 vzorků
I. místo - František Klejdus
II. místo - Ing. David Lipovský
III. místo - Svatava Pecinová
Meruňkovice roku - 54 vzorků
I. místo - Oldřich Podracký

II. místo - Zdeněk Černý
III. místo - Václav Volf
Po dekorování vítězů následovalo vystoupení zpěváka Václava
Neckáře se skupinou Bacily,
který zcela zaplněnému kulturnímu domu přednesl soubor svých
největších hitů. Vděčné publikum
bylo odměněno také několika přídavky. Roman Volf, místostarosta
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
Jsme profesionální autoservis, který nabízí svým zákazníkům
komplexní služby pro jejich automobily.
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Mechanické opravy
Pneuservis
Měření emisí (NM, BA, LPG)
Brusírna válců
Elektrik. práce a diagnostika motoru
Prodej autodílů na všechny značky
NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ

Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
cena od 699 Kč

www.alma.cz

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
•
•
•
•
•

M1
N1
L
O1
O2

- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

Y
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NOVÁ EXPOZICE
KUCHYNÍ
V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ
OTEVŘENA
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Rady pro Vaši dovolenou V OSLAVANECH MAJÍ MISTRYNI SVĚTA
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na exotickou dovolenou. Rádi
bychom se s manželem letos někam vydali (např. Thajsko, Dominikánská republika). Jak to prosím funguje s očkováním? Slyšela jsem,
že jsou potřebná nějaká speciální? Děkuji J. Beránková
Máte pravdu, s cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní
zdravotní opatření. Do některých zemí je vyžadováno povinné očkování, jiná se doporučují. Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu
je třeba konzultovat s odborným lékařem nebo na hygienické stanici.
Pro vaši základní orientaci mohou sloužit také webové stránky www.
domuvezdravi.cz. S žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. V BRNĚ např. Fakultní nemocnice
Brno-Bohunice, oddělení cestovní medicíny, tel. 543 192 266, Ambulance cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Ponávka 2, Brno
tel: 545 240 743, nebo 545 216 670, www.strakrle.com., Centrum cestovní medicíny TravelMedicom, s.r.o. Orlí 18, Brno, tel: 542 211 206
či 722 056 997, www.ockovanidozahranici.cz.
Podstatná a dlouhodobě účinná je prevence proti hepatitidě A (event.
B) a břišnímu tyfu. Thajsko patří každopádně mezi země bezpečnější,
méně rizikové. Do těchto oblastí jsou doporučená antimalarika. Je nutné, abyste měli s sebou v příruční lékárničce kromě dostatečné zásoby
léků, které pravidelně používáte, alespoň některé základní potřeby
pro první pomoc (sterilní obinadlo, náplast, antiseptikum, elastické
obinadlo, dezinfekce pro ošetření drobných poranění). Doporučuji
léky proti bolesti, na teplotu, nachlazení, bolení v krku (Aulin, Paralen,
Acylpyrin, Ataralgin, Ibuprofen), desinfekci krku, nosní kapky, oční
kapky (Opthalmo-Septonex); léky na střevní potíže (Normix, Smecta, Immodium, Endiaron); alergii (Fenistil, Zyrtec, ADAC), cestovní
nevolnost (Nokinal, žvýkačky Travel-Gum); kožní plísně (Micetal,
Myfungar, Batrafen); léky proti štípnutí hmyzem (Fenistil); Repelent
(Autan, Bayrepel); opalovací krém a krém proti spáleninám (Panthenol); případně malý teploměr. Antibiotika a případně antimalarika
(konzultujte s lékařem).
Mohu vycestovat s cestovním pasem, kterému vyprší platnost za
dva měsíce? Děkuji za odpověď, A. Konečný.
Většina zemí požaduje minimální platnost pasu 6 měsíců po návratu
do své země. Může se stát, že Vám na letišti nepovolí vycestovat a
propadne Vám letenka i celý zájezd. Jestliže nemáte pas s uvedenou
platností, je potřeba včas si zažádat o nový pas. Příslušné úřady mají
na vydání nového pasu lhůtu jeden měsíc. Pokud potřebujete pas vyřídit rychleji, tak je platnost pasu omezena pouze na 6 měsíců ode dne
vydání a nemusí Vás opět pustit do letadla. Za nedostatky v zajištění
formalit nese plnou zodpovědnost klient.
/Anděla/

Ve dnech 1. až 5. července
probíhalo v rumunském městě
Craiova Mistrovství světa záchranných psů pořádané mezinárodní organizací IRO. Mistrovství světa 2009 záchranných psů
v Rumunsku se účastnilo více než
sto soutěžících ze dvanácti států.
Na mistrovství světa se soutěží
ve čtyřech kategoriích a to v plochách, v sutině, ve stopách a ve
vodě. Psi předvádějí svoji práci
na tzv. speciále, kde např. na plochách (v lese) musí najít 3 osoby
do 20 minut na prostoru 300 x
100 metrů. V sutinách pak hledají zavalené osoby a na stopách
musí vypracovat 3 hodiny starou
náročnou stopu. Ve vodě jde pak

hlavně o záchranu tonoucích.
Další součástí závodů je
poslušnost, kde jsou hodnoceny např. cviky, jako je chůze
u nohy, odložení za pochodu
v leže, v sedě i ve stoje, plazení, aport a odložení. A poslední
částí je dovednost, která je souborem překážek, vysílání psa do
směrů a nošení psa.
I přes obrovskou kvalitní konkurenci bylo letošní mistrovství
světa velice úspěšné pro české
reprezentanty, protože zlatou
medaili získaly hned tři české
závodnice ve třech kategoriích ve stopách, ve vodě a v plochách.
V plochách se potom mistryní
světa stala Regina Samlíková z

Pět set lidí pro charitu
/Náměšť nad Oslavou/ Již
třetím rokem tvořil charitativní
projekt Oranžové kolo součást doprovodného programu
hudebního festivalu - Folkové
prázdniny. Do sedla usedlo na pět
stovek návštěvníků a pomohli tak
rozdělit 200 000 korun na opravy
kulturních památek v Náměšti a v
Ivančicích.
Dobré věci pomohl také starosta města Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka, hned tři radní
kraje Vysočina, Marie Kružíková,
Zdeněk Ryšavý, Josef Matějek,
tiskový mluvčí Jaderné elektrárny
Dukovany Petr Spilka společně
s týmem zaměstnanců elektrárny.
V sedle kol nesměli chybět zástupci obdarovaných organizací
- za náměšťský zámek to byl
kastelán zámku Marek Buš, za
město Ivančice starosta Vojtěch
Adam a místostarosta Jaroslav
Pospíchal. Podpořit návštěvníky

v charitativním šlapání přijela i
legendární postava české cyklistiky Josef Zimovčák.
„Ve stanu s oranžovými
koly Nadace ČEZ mohl každý
z účastníků festivalu přeměnit
minutu své vlastní energie na
finanční prostředky pro projekt
rekonstrukce koncertního sálu
Besedního domu v Ivančicích
či pro projekt opravy oltáře sv.
Lukáše v kapli náměšťského
zámku. Výsledný součet bodů
našlapaný ve prospěch obou organizací rozhodl, v jakém poměru bude nadační dar rozdělen. Jan
Vyskočil z Nadace ČEZ předal
společně s tiskovým mluvčím
Jaderné elektrárny Dukovany Petrem Spilkou zástupcům organizací symbolické šeky v hodnotě
101 806 Kč pro náměšťský zámek a 98 194 Kč pro město Ivančice,“ uvedla Jana Štefánková
z oddělení komunikace JEDU.

Oslavan se svojí fenou belgického ovčáka - malinois Vedettou de
Alphaville Bohemia zvanou Sia.
Sia je tříletá fena, se kterou se
Regina Samlíková věnuje záchranářskému výcviku, a to především
v plochách, v sutinách a v lavinách.
Má za sebou již úspěšnou soutěžní
kariéru. Vyhrála nejeden závod
v sutinách a plochách a je také vice-

mistrem Slovenska pro rok 2008.
Regina Samlíková se s fenkou
Siou mimo jiné připravuje také na
atesty ministerstva vnitra, a pokud
Sia atesty úspěšně splní, bude moci
být po dva roky prakticky nasazená v opravdových ostrých záchranných akcích v rámci celého světa,
kde přispěje v pomoci záchrany
lidských životů.
/Vít Aldorf/

Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků
Pojízdný Kinematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdninovou letní atmosféru s lákavou nabídkou
českých filmů. Milovníci filmů a kultury mohli od 8. do 11. července
2009 pod večerní oblohou vidět čtyři úspěšné snímky.
Filmové léto na nám. T. G. Masaryka zahájila 8. července svým
vystoupením country skupina Paroháči ze Znojma. Po setmění návštěvníci zhlédli animovanou historicko-pohádkovou komedii „KOZÍ
PŘÍBĚH“, v níž ožily staropražské pověsti.
Další večer patřil historickému filmu režiséra Jakubiska „BATHORY“,
který se inspiroval životem uherské hraběnky Alžběty Báthoryové.
Páteční promítání snímku „KDOPAK BY SE VLKA BÁL“ zcela
jistě potěšilo všechny příznivce rodinných filmů a letní projekci filmů
uzavřelo v sobotu historicko-válečné drama „TOBRUK“odehrávající
se během druhé světové války v africké poušti.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 19 604 Kč byl věnován na dobročinné účely, a to na podporu projektu Nadace Charty 77
- Konta Bariéry pro pomoc handicapovaným občanům a neziskovým
organizacím.
I přes proměnlivé a ne typicky letní počasí se promítání těšilo neobyčejné divácké přízni - celkovou návštěvnost odhadli organizátoři
kolem 1 200 návštěvníků.
Projekt Filmové léto připravilo ve spolupráci s Kinematografem
bratří Čadíků Město Moravský Krumlov a Městské kulturní středisko
za podpory Skupiny ČEZ, partnera města a Jihomoravského kraje, za
což jim patří velké poděkování.
I když letní promítání v Moravském Krumlově skončilo, doufáme,
že se s Kinematografem bratří Čadíků setkáme v našem městě i v příštím létě. M. Brücková, odbor školství a kultury, MěÚ Mor. Krumlov

VYHRAJTE POUKÁZKU NA NÁKUP V PRODEJNÁCH M-SPORT

Pěti vylosovaným luštitelům zašleme poukázku v hodnotě 150 Kč na nákup zboží v prodejnách M-SPORT. Poukázku zašleme výhercům, které 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.
Jména výherců budou zveřejněna v následujícím Zrcadle.
ahead
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Svaz žen Vás srdečně zve na

VÝSTAVU KVĚTIN

v sobotu 8. srpna 2009 od 10.00 hodin do 16.00 hodin v KD.
Výstava mečíků, kal a růží (možnost objednání), výstava bonsají,
prodej dřevěných výrobků (truhlíky, kuchyňské potřeby, dětské
hračky apod.), výstava a prodej výrobků z pedigu, otevřený kurz
pletení z pedigu - o.s. ALMA (bližší informace pro zájemce o kurz na
tel. čísle 602 782 280).

II. BÍLÁ LETNÍ NOC
„II. WHITE SUMMER NIGHT“

se skupinou STONE + DJ TOMAS
v sobotu 8. srpna 2009 od 20.00 hodin
Dobřínsko před KD (za deště v KD), každý 20. návštěvník
dostane nové CD skupiny STONE zdarma. Pokud budete mít na
sobě alespoň jeden viditelný druh oděvu v bílé barvě, dostanete
panáka zdarma. Slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny, uzená
cigára, zvěřinový guláš, bohaté občerstvení. Vstupné: 60 Kč.
Všichni jste srdečně zváni.

TJ Sokol Padochov pořádá

ROZMARÝNOVÉ HODY

v sobotu 22. srpna 2009
K tanci a poslechu hraje dechová hudba VENKOVANKA. Začátek
hodů pod májí je v 17.00 hodin.
Srdečně zveme všechny občany z celého okolí.

Jezdecký klub Dukovany pořádá jezdecké závody

„CENA VYSOČINY“

V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ
v sobotu 15. srpna 2009 v 11.00 hodin
Jezdecký areál za statkem v Dukovanech. Všichni jste srdečně zváni.

LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH

Termín: od 15. srpna do 25. srpna 2009, Zblovice u Vranovské
přehrady, cena: 2.850 Kč.
Tábor ve Zblovicích je určen pro děti od 6 do 15 let a je umístěn
v malebném skalnatém údolí řeky Želetavky nedaleko hradu Bítova
a Vranovské přehrady. Pro děti je připravena celotáborová hra
„FLYNN CARSEN: HONBA ZA KOPÍM OSUDU“ a dále klasický
táborový program - sportovní turnaje, koupání v bazénu, noční hry,
táboráky, výlety, hry a soutěže, dobrodružství. Nejmladší dětí budou
tvořit jeden oddíl s individuálním přístupem i táborovým programem,
takže se může zůčastnit i dítě, které jede na tábor úplně poprvé.
Ubytování: chatky, stany s podsadou, počet účastníků: 70, v ceně
je zahrnuta: doprava, ubytování, 5 x denně strava, pitný režim,
program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: paní SIMONA
CHABINOVÁ, chabinova@svcivancice.cz

Kaňka, o. s. - sdružení maminek pro děti pořádá akci

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

v sobotu 29. srpna 2009 od 14.00 hodin
Přehlídka policejních zásahů a techniky profesionálních hasičů.
Akce proběhne na fotbalovém hřišti Olbramovice, bude to takové
„rozloučení s prázdninami“. Všichni jste srdečně zváni.

Vinařský spolek Olbramovice, o. s., pořádá

POSEZENÍ U CIMBÁLU
S BURČÁKEM

v sobotu 29. srpna 2009 v 15.00 hodin
Akce proběhne na farské zahradě (vedle kostela) a zahraje nám
k tomu cimbálová kapela SYLVÁN z brněnských Žabovřesk.
Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně zváni.

KONCERT JIŘÍHO ZONYGY
S ROCKOVOU ZÁBAVOU
v sobotu 29. srpna 2009 v 19.00 hodin
v Letním kině Miroslav. Občerstvení zajištěno.

Město Miroslav, MKIC Miroslav,
ŘK farní úřad a OS Marek pořádají

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
v sobotu 5. září a v neděli 6. září 2009
Všichni jste srdečně zváni.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
Vás zve na výstavu

„TAK DLOUHO SE CHODÍ SE
DŽBÁNEM“

Výstava provede návštěvníka putováním keramického džbánu
od výrobce k kuživateli a od uživatele do muzea. Výstava potrvá
do 30. září 2009. Památník Alfonse Muchy v Ivančicích.
Otevřeno: pondělí, středa: 9.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 17.00 hodin,
úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 16.00 hodin, sobota,
neděle (srpen): 9.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 17.00 hodin, sobota,
neděle (září): 13.00 - 17.00 hodin,
pondělí 28. září 2009 otevřeno: 13.00 - 17.00 hodin.

Městská knihovna Moravský Krumlov Vás zve na výstavu

MINERÁLY VE FOTOGRAFII

v pátek 7. srpna 2009
Fotografie nerostů - LUKÁŠ KŘESINA, Městská knihovna Moravský
Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35.
Otevřeno: úterý - pátek: 8.45 - 11.30 hodin a 12.30 - 16.30 hodin.

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 9

KULTURNÍ PROGRAMY
01. 08. - 16. 08. 2009
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 18.8. od 8.00 - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. T. G. Masaryka,
Moravský Krumlov
PŘIPRAVUJEME: • 25.8. - 31.8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - III.
ročník. Pohádky pro děti od 3 do 10 let - účinkují loutková divadélka ze všech
koutů naší země. Pořádá mikroregion Moravskokrumlovsko. 25.8., 27.8. v
18.00 hod. - galerie Knížecí dům Moravský Krumlov, 30.8. v 18.00 hod. Orlovna Rakšice Moravský Krumlov. • 31.8. - ZÁJEZD na představení „Chvíle
pravdy“. Divadlo Reduta Brno v 19.00 hod. • 4.9. - ZÁBAVA SE SKUPINOU
ARGEMA - předkapela STÍNY, areál Vrabčí hájek Moravský Krumlov.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
PŘIPRAVUJEME: • 22.8. - CELODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Flora
Olomouc - letní etapa, zámek Chropyně, vesnické muzeum Tršice. Odjezd
v 7.30 hod. od Besedního domu Ivančice. Doprava: 330 Kč / ososba. • 27.8.
v 17.00 hod., 30.8. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY, nádvoří
radnice Ivančice. Dvě pohádky pro děti a rodiče v rámci festivalu. Výběr
pohádek bude upřesněn. Za nepříznivého počasí bude program v zasedací
místnosti na nádvoří radnice. Vstupné: 30 Kč.

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
• 8.8. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA V PADOCHOVĚ - taneční zábava
se skupinou RELAX. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
PŘIPRAVUJEME: • 22.8. - POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Javořické jeskyně,
hrad Bouzov. Přihlášky na tel.: 546 423 283. Pořádá KIS Oslavany. • 29.8.
- PIVNÍ SLAVNOSTI - tradiční slavnosti piva v oslavanském zámku.
Pořádá David Sakánek.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608,
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 8.8. - OSLAVY VÝROČÍ 80. LET KOPANÉ V MIROSLAVI na hřišti
FC Miroslav.
• 15.8., 16.8., - HODY V KAŠENCI. V neděli 16.8. - slavnostní mše u kapličky.
Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
PŘIPRAVUJEME: • 24.8. - 29.8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na chatě
u koupaliště s tématikou „Cesta kolem světa za 80 dní“. Pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav (každý den od 8.30 hod. do 17.30 hod.)

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.8. - „LUGHNASAD - POCHOD A KELTSKÝ FESTIVAL“. Hrad Veveří,
trasa 15 km, start: v 8.00 - 9.00 hod. - KČT Kudrna, účast samostatně, info pan
Vilda Dvořák, tel.: 777 583 762, www.kudrna.cz.
• 1.8. - 8.8. - ZÁKLADNA NÁCHOD. Jiráskova chata Dobrošov, vedoucí akce
paní Hana Šťastná a paní Hana Valová. Pouze pro přihlášené.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli - otevřen od 28.3. do 1.11.2009: PÁ, SO, NE, stát. svátky:
10.00 - 17.00 hod. Od 27.6. do 6.9.2009: ÚT - NE, 10.00 - 17.00 hod. Vstupné:
plné: 30 Kč, senioři: 20 Kč, děti, studenti: 15 Kč. Mimo otvírací dobu se vstupné
zvyšuje o 100%. Fotografování: 30 Kč, kamera: 50 Kč, fotografování svatby:
200 Kč, natáčení komerční: 5.000 Kč + 1.000 Kč za každou hodinu.
• Synagoga - otevřena od 27.6. do 13.9.2009 - sobota, neděle, státní svátky:
10.00 - 17.00 hod. Vstupné: plné: 15 Kč, děti, studenti, senioři: 10 Kč.
• Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otvírací dobu na KIC
kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz.

Základní škola Dolní Dubňany

Dolní Dubňany 74, 671 73 Dolní Dubňany, tel.: 534 001 921,
www.zs-dolnidubnany.cz
• Vyhlašuje fotosoutěž: PRÁZDNINY 2009. • Uspořádá 11.9. a 12.9.2009
VÝLET RODIČŮ A DĚTÍ. • Zahájí školní rok 2009/2010 ZAHRADNÍ
SLAVNOSTÍ, která proběhne 1.9.2009 od 17.00 hod. u školy. • Zahajuje
zápis do zájmových kroužků pro školní rok 2009/2010. Podrobnější informace
o všech plánovaných akcích jsou uvedeny: www.zs-dolnidubnany.cz, nebo Vám
je podáme na tel.: 534 001 921.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

so 1.8. ve
ne 2.8. v
so 8.8. ve
ne 9.8. v
so 15.8. ve
ne 16.8. v
so 22.8. ve
ne 23.8. v

20.00
18.00
20.00
18.00
20.00
18.00
20.00
18.00

515 322 618

CINKA PANNA
Film ČR / SR
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Film VB
ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller USA
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

od 1.8. do 17.8.2009 SE NEHRAJE

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Akční film USA
so 8.8. v 19.00 PO PŘEČTENÍ SPALTE
Komediální drama USA
ne 9.8. v 19.00 SPIRIT
Akční drama USA
ne 16.8. v 19.00 MONSTRA VERSUS
VETŘELCI
Animovaný sci-fi USA
ne 23.8. v 19.00 TRANSFORMERS: POMSTA
PORAŽENÝCH
Dobrodružný akční film USA
ne 2.8. v 19.00

KINO PANORAMA DUKOVANY
(

568 865 038

ne 2.8. ve 20.00 ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller USA
ne 9.8. ve 20.00 VÁLKA NEVĚST
Romantická komedie USA
st 12.8. v 17.00 NOC V MUZEU 2
Akční komedie USA
ve 20.00 EL PASO
Drama ČR
ne 16.8. ve 20.00 JMÉNEM KRÁLE
Historický film ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

so 1.8. ve 21.00
ne 2.8. ve 21.00
pá 7.8. ve 21.00
so 8.8. ve 21.00
pá 14.8. ve 21.00
so 15.8. ve 21.00

515 333 538

PAŘBA VE VEGAS
Komedie USA
ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller USA
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
Animovaná komedie USA
T.M.A.
Film ČR
KRVAVÝ VALENTÝN
Film USA
STAR TREK
Sci-fi USA

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov pořádá
zájezd na hudební drama Daniela Landy

TAJEMSTVÍ ZLATÉHO DRAKA
ve čtvrtek 12. listopadu 2009 - 19.00 hodin
MAHENOVO DIVADLO BRNO, účinkují: D. Landa, T. Trapl, M.
Maláčová, P. Halberstadt, K. Apolenářová, J. Grygar, J. Dufek,
J. Pištěk a další. Cena: 520 Kč (vstupenka), 140 Kč (doprava).
Závazné přihlášky na MěKS do 28. srpna 2009
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

70 let od smrti Alfonse Muchy
Alfons Mucha se narodil
v Ivančicích 24. července 1860,
jako čtvrté dítě soudního sluhy
Ondřeje Muchy a jako první syn
jeho druhé manželky Amalie,
rozené Malé.
Otec pocházel ze starého rodu
ivančických vinařů, matka z budišovského mlýna. Byla pracovitá, jemná, vzdělaná a ráda četla.
Alfons i ostatní sourozenci měli
štěstí na ivančické vlastenecké
učitele. Do školy měli několik
kroků přes náměstí, škola byla
v té době za kostelem a působil
v ní tehdy ředitel Václav Novotný, národní buditel, velký
vlastenec a autor mnoha povídek

a zpěvníku pro mládež.
Alfons od dětství maloval, měl
krásný hlas, zpíval v dětském
sboru a také na kůru a od osmi let
hrál na housle. Právě pro krásný
hlas byl přijat do sboru na brněnském Petrově. Tím měl o byt
a stravu postaráno a mohl studovat na Slovanském gymnáziu
v Brně. Na radu svého profesora,
akademického malíře Josefa Zeleného, požádal o přijetí na pražskou akademii, nebyl však přijat.
Krátký čas byl písařem okresního
soudu v Ivančicích.
V letech 1879-1881 pracoval
v malírně dekorací pro divadla
Burghardt-Kautsky - Bioschi
ve Vídni, kde také navštěvoval
kurzy kreslení při akademii.
Místo však brzy ztratil a nakrátko se usadil v Mikulově, kde
se živil portrétováním a návrhy
na pomníky. Jeho schopností si
povšimnul hrabě Khuen-Belassi
a vyzval Muchu, aby mu vyzdobil
zámek v Hrušovanech a zámeček
Emmahof. Ve službách hraběte
byl do roku 1884. Vyzdobil také
sály hradu Gandegg v Tyrolsku.
Za podpory hraběte studoval
Mucha v letech 1885-1886 na
akademii v Mnichově a v letech
1887-1888 na Akademii Julian
v Paříži, kde se spřátelil s mnoha
českými i cizími umělci. Když
podpora hraběte Khuena ustala,
živil se Mucha ilustracemi knih
a časopisů.
Velký obrat v jeho životě nastal
po vytvoření plakátu pro slavnou
herečku Sáru Bernhardtovou, pro
hru Gismonda. Bylo to o Vánocích

1894 a pro Paříž to byla velká
senzace. Mucha se tímto plakátem stal přes noc slavným. Vytvářel pak pro divadlo další plakáty,
návrhy scén a kostýmů, navrhoval
také dekorativní panó, maloval
historické náměty a v r. 1898
přednášel na Akademii Colarosi
v Paříži. Navrhoval výzdobu klenotnického závodu v Paříži, v roce 1897 pořádal výstavy v Paříži,
Vídni, Londýně a v Praze.
Nejslavnější období nastalo pro
Muchu v r. 1900, kdy byla v Paříži uspořádaná světová výstava.
Byla v ní realizovány jeho návrhy
na dekorativní výzdobu pavilonů,
jeho umění bylo patrno na každém

kroku. Tehdy vznikla myšlenka –
vytvořit řadu obrazů, kterými by
zachytil mírové poslání a hlavní
vývojové etapy Slovanstva, dílo,
které by nabádalo k ke svornosti.
V r. 1902 vydal knihu o novém
dekorativním umění Documents
décoratifs a vypracoval návrh pro
výuky uměleckých řemesel na
pařížských školách.
V roce 1904 odjel Mucha
poprvé do Spojených států, kde
v mnoha místech přednášel o
umění a v několika městech
uspořádal velké výstavy.
K myšlence vytvořit soubor
obrazů vyjadřujících dějiny
Slovanstva v kolekci obrazů se
Alfons Mucha znovu vrátil v roce
1906 po svatbě s Marií Chytilovou z Chrudimi. Věděl však, že
jeho úspory jsou stále nedostatečné pro financování takového
dlouhodobého záměru. Proto se
v roce 1909 obrátil v Chicagu na
svého známého, velkého příznivce Slovanů, průmyslníka Charlese R. Grana. Vysvětlil mu své
předsevzetí a současně mu ukázal
náčrty, které nakreslil za letního
pobytu v Rosicích. Upozornil ho,
že zamýšlí tento soubor obrazů
darovat městu Praze jako tehdejší
kolébce slovanské vzdělanosti.
Koncem roku 1909 Charles R.
Grane přislíbil nést veškeré náklady spojené s vytvořením Slovanské epopeje. Mucha se vrátil
roku 1910 do rodné země, aby si
pronajal část zámku na Zbirohu
a ve svých 50 letech začal tvořit
Slovanskou epopej, jež mu dohromady zabrala 18 let života.

V roce 1910 pracoval ještě na
výzdobě Obecního domu v Praze.
Střídavě žil v USA a v Paříži, v r.
1911 podnikl cesty do Ruska,
Polska, Srbska a Bulharska, kde
pořizoval první náčrty pro různé
obrazy Slovanské epopeje. S oblibou používal i fotoaparáty, aby
zachytil život v tehdejší době.
Slovanská epopej shrnuje dějiny slovanských národů od dob
dávnověku až po dvacáté století,
polovina cyklu je pak věnována
historii českého národa. Obrazy
jsou malovány vaječnou temperou, detaily olejem. Plátna byla
dovezena z Bruselu, vyrobena v
továrně na lodní plachty. Původně
měly mít všechny obrazy stejný
rozměr, po vypuknutí 1.sv.války
nastal však problém s dodáním
pláten, a proto některé obrazy
namaloval A. Mucha menší.
Epopej Alfons Mucha dokončil
roku 1928, kdy ji spolu s Charlesem Cranem daroval Praze a veškerému československému lidu
s podmínkou, že obrazy budou
zveřejněny a důstojně umístěny,
bohužel neuvedl pro to žádnou
lhůtu. Ve Veletržním paláci v Praze a na výstavě soudobé kultury
v Brně vzbudila Epopej obrovský
zájem. Pak přešly obrazy pod
správu Galerie hlavního města
Prahy, ještě v roce 1933 byla část
obrazů vystavena v Plzni, ale pak
byl celý cyklus uložen do depozitáře Galerie.
Další osudy Epopeje až do otevření první výstavy v Moravském
Krumlově byly zajímavé. Během
2. sv. války byly obrazy skryty a
bohužel také poškozeny. V roce
1949 upozornil inspektor Národní
kulturní komise major Jiljí Svobodu po zhlédnutí renesančního
zámku v Moravském Krumlově
na možnost instalovat rozměrné
obrazy Epopeje v Rytířském sále
a v kapli. Nápadu se ujal okresní
osvětový inspektor Rostislav
Tálský, podporovaný předsedou
ONV Jaroslavem Jandíkem.
Po delším jednání s Galerií Hl.
města Praha byla Epopej na omezenou dobu zapůjčena a dne 11.
4. 1950 dovezena do Moravského
Krumlova. Obtížné bylo zajištění finančních prostředků pro
výměnu stropu Rytířského sálu jednání se zúčastnila i paní Marie
Muchová.
V listopadu 1951 převzala zámek vojenská správa. Plátna Epopeje, stočená na třech dřevěných
válcích, byla přemístěna do bývalého kláštera - sídla MNV. V roce
1956 uvolnila vojenská správa
část zámeckého objektu, která
však v zimě 1954 i s opraveným
Rytířským sálem vyhořela. Při
územní reorganizaci v roce 1960
byl zrušen okres v Moravském
Krumlově a starost o Slovanskou
epopej přešla na MNV.
Roku 1962 zadala Galerie Hl.
města Prahy restauraci prvních
devíti obrazů kolektivu odborných
restaurátorů, který vedl Oldřich
Míša ze Znojma. V neděli 4. srpna 1963 za účasti 300 osob byla
otevřena výstava obrazů instalovaných v Rytířském sálu. Bohužel
této slavnostní chvíle se nedožila
paní Marie Muchová, která zemřela 14. 3. 1959. Postupně byly
zrestaurovány zbývající obrazy
a v roce 1968 byla konečně celá
Epopej vystavena v Rytířském
sálu a zámecké kapli.

O díla Alfonse Muchy je ve světe stále velký zájem. Neustále jsou
zapůjčovány některé obrazy pro
výstavy v různých státech. Ročně
si monumentální plátna přichází
do Moravského Krumlova prohlédnout přes 25 tisíc návštěvníků.
Zámek prošel po 1989 privatizací
a nový vlastník jej použil jako
bankovní zástavu za velký úvěr.
V roce 2004 zámek koupila v
dražbě INCHEBA s.r.o. Praha,
která je i nájemcem pražského
Výstaviště v Holešovicích. Další
možnou instalaci Epopeje zkomplikoval požár jednoho křídla
Průmyslového paláce v Praze.
Podmínka důstojného umístění Epopeje v Praze nebyla tedy
dosud splněna. Obrazy stále zůstávají vystaveny v Moravském
Krumlově, přestože město Praha
požaduje vrácení Epopeje do Prahy. Kolik bylo jednání a termínů
pro předání do Prahy, ale pro její
umístění nemá Praha potřebné
prostory.
Umění Alfonse Muchy je možné najít v mnoha dalších oborech.
V roce 1918 navrhuje Mucha
čs. státní znak, první poštovní
známky a bankovky, postupně
maluje řadu reklam, plakátů a
souborů pohlednic, navrhuje
šperky. Dodnes se objevují originály obrazů, o kterých se ještě
nedávno nevědělo. Můžeme jmenovat oponu sokolského divadla
ve Zbirohu, obraz v Piešťanech,
nedávno připomínaný obraz z r.
1885 představující sv. Cyrila a
Metoděje v kostele v Pisku v Severní Dakotě. Tento obraz objednal u Alfonse Muchy František
Rumreich z Němčic, spoluzakladatel tohoto města. Připomíná
se 21 obraz Slovanské epopeje.
Kolik neznámých obrazů může
být v soukromých sbírkách?
Alfons Mucha zemřel před 70
lety 14. července 1939 ve věku
79 let. Krátce předtím byl vyslýchán gestapem. Je pochován na
vyšehradském Slavíně. Za národ
se rozloučil se zesnulým Max
Švabinský. „Zemřel velký umělec
a veliký Čech. Zemřel umělec,
jehož jméno v době jeho vrcholné
činnosti bylo slavné v Evropě i
v Americe…“
Pohřbu se za město Ivančice
zúčastnila také delegace ve složení Oswald Kapler, Josef Říha,
František Straka a Karel Mucha.
Z projevu Josefa Říhy alespoň
úryvek: „A jestliže jsme hrdi na
to, že náš vzácný rodák nikdy
nezapomínal svého rodiště, ale
rád se ve volných chvílích k nám
vracel, slibujeme také my za celý
drahý kraj, že s láskou a vděkem
budou Ivančice povždy vzpomínati
těch,, kteří jejich jméno v národě

Kresba A. Muchy na počest výročí ivančického Sokola

svým životním dílem oslavili...“
Alfons Mucha se do rodných
Ivančic rád vracel a náměty
z Ivančic použil i do svých prací.
Známý je obraz „Vzpomínka na
rodné město“, ve kterém vyjádřil
s mistrnou kresbou zasněné hlavy
siluetu ivančické věže. Obraz
vznikl v cizině a jako vlaštovky
se do Ivančic vracely myšlenky
na domov. Mnohokrát se tento
námět objevil i na pohlednicích.
K připravované krajinské výstavě v Ivančicích, která se měla
konat v letních měsících v roce
1913 vytvořil Alfons Mucha
krásný výstavný plakát, kde věž
ve slavnostním bíločerveném
hávu zve všechny rodáky na kulturní svátky celého kraje. Pocit
z vykonané práce v kraji, touha
po další činnosti i hospodářské
jako by dýchaly z obrazu. Bohužel výstava se nakonec nekonala
a je škoda, že tento plakát zhotovený pražskou firmou Neubert
v tisíci výtiscích nebyl rozeslán.
Stejné provedení bylo použito
pro pohlednici.
Patnáctý obraz Slovanské epopeje - Bratrská škola v Ivančicích
- kolébka Bible kralické (1578),
rozměry obrazu šíře 8,10 m, výška
6,10 metru. Mucha tímto obrazem
představuje své rodiště Ivančice
s městskými hradbami, chrámovou věží dle tehdejší podoby.
Obraz znázorňuje vyučování
bratrské školy v přírodě. Vyučování je přerušeno, protože školu
navštívil Karel ze Žerotína. Sedí
vpravo pod přístřeškem a prohlíží
si nátisky bible. Dále vpravo sedí
jeho druhá manželka s dítětem. Je
o ní známo, že byla churavá po
celý život - zračí to v její tváři. Na
pravém okraji plátna je znázorněna tiskárna. Vlevo sedícímu starci, čte pro útěchu z bible mladík,
který má podobu A. Muchy. Dobu
bratrskou naznačuje Mucha úrodným podzimkem - vlevo se češe
ovoce. Kolem věže chrámu se již

Patnáctý obraz Slovanské epopeje - Bratrská škola v Ivančicích

houfují vlaštovky k odletu na jih.
Tím je symbolicky znázorněno,
že Čeští bratři po nešťastné bitvě
na Bílé hoře, jestliže nechtěli zapřít své náboženské přesvědčení,
byli nuceni opustit své domovy a
odejít do ciziny.
Známá je kresba (i na pohlednici) k 50letému výročí
ivančického Sokola v roce 1937.
V obřadní síni MÚ v Ivančicích
je originál obrazu představujícího
múzy dramatického umění. V Pamětní knize města Ivančice byl
titulní list ozdoben kresbou Alfonse Muchy. A kam se asi poděl
originál obrazu Panna Orleánská,
který býval v Besedním domě?
Ještě jedna památka je v ivančickém chrámu. Do dřeva kostelní
lavice je vyryt krásný monogram
Alfonse Muchy.
Můžeme připomenout vztah
k občanům a přátelům v Ivančicích. Mucha většinou přijížděl
na Jakubskou pouť. Při té příležitosti se scházel okruh nejbližších
přátel z mládí, schůzkám říkali
„sezení“. V Pamětní knize města
Ivančice je záznam z roku 1929:
„ … v roce 1929 se sešli dvakrát:
řádně o jakubské pouti a mimořádně téhož roku v srpnu, a to
na svatou svatbu jednoho z nich
- Antonína Procházky, notářského solicitátora a jeho manželky
Filipíny, rozené Kuldové. Před
50 lety jim byl Alfons Mucha o
svatbě mládencem.“
Zřejmě poslední návštěva mistra v Ivančicích byla o jakubské
pouti v roce 1937. Za kaplí měl
stánek Jakub Svoboda, ivančický malíř, který nabízel pouťové
pohlednice vlastní výroby. Zde
se Mucha zastavil na kus řeči
s „kolegou“. Jejich dialog byl
zaznamenán: „My umělci jsme
na tom byli vždycky špatně, že
ano, mistře“ hovoří Svoboda
a poklepává umělci světového
jména na rameno. „Máš pravdu
Jakube.“ Odpovídá dobrácky
Mucha, „na růžích jsme nikdy
neměli ustláno.“
Slavného rodáka dnes připomíná v Ivančicích hlavně Památník
Alfonse Muchy, který byl slavnostně otevřen 25. července 2003
v bývalé radnici, v jejímž zadním
traktu se Alfons Mucha narodil.
Zájem o vystavené exponáty i
dílo malíře neutuchá, tisíce návštěvníků jsou toho důkazem.
Jiří Široký, tel: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY:
• Mucha J.: Kankán se svatozáří
1969 • Různá čísla Ivančického
zpravodaje • Pamětní kniha města
Ivančice - SOkA Rajhrad, fond
C-36. č. 198.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako
SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri
sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám
bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC
PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce
budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno
datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád.
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
» AUTO - MOTO
koupím
•• moped Stadion Jawa 550 pařez,
nebo jinou nepojízdnou motorku.
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• Opel Astra, 1,7 TDi, r. v. 1997,
dobrý stav karosérie, vadný motor,
barva bílá, cena dohodou. Tel.: 728
302 551.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Felicia, Fabia. Další držná tyč pro vozy
se širší střechou, nepoužívané, jako
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• autobaterii 56 Ah, nová, nepoužitá. PC 1.950 Kč, nyní 1.500 Kč. Tel.:
604 944 119.
•• autobaterii 45 Ah, stáří cca 4 měsíce. Cena: 600 Kč, dohoda možná.
Tel.: 603 233 127.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra
Combi - nové, nepoužité. PC: 1.200
Kč / sada, nyní: 600 Kč / sada. Tel.:
602 782 272.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• pozemek o výměře 500 - 1000 m2
na postavení buňky v Moravském
Krumlově nebo blízkém okolí. Tel.:
721 954 317.
•• koupím nebo si pronajmu menší
rodinný domek v Ivančicích a okolí,
nebo byt 2+1. Prosím nabídněte. Tel.:
732 879 156.
prodám
•• 1 patrový dům k celkové rekonstrukci se zahrádkou, střed města,
Ivančice. Volat můžete mezi 17.00
- 19.00 hod. na tel.: 724 232 892.
•• byt 3+1 v OV, cihlový, ve Znojmě.
Zn.: Cena dohodou. Tel.: 739 427
869.
•• RD 4+1 se zahradou, Šumice,
ihned volný, nutná rekonstrukce.
Více informací: RK - Pexová, tel.:
777 582 899.
nabízím pronájem
•• pronajmu chatu na Vranovské
přehradě, v období od 23.8. 30.8.2009, od 30.8. - 6.9.2009. Teplá
voda, sprcha, splachovací WC,
plynová kamna na vaření, příjezd
až k chatě, posezení na terase, velké
ohniště blízko pláže a restaurací.
Cena: 180 Kč/osoba/den. Tel.: 515
322 308, 732 416 141.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• oleandry různých barev (růžová
plnokvětá, žlutá plnokvětá, bílá, žíhaná, lososová, zlatá...) Tel.: 515 322
891, 737 402 481. Volat ve večerních hodinách.
•• banánovník, výška 70 cm. Cena:
130 Kč. Tel.: 607 122 142.
•• hydroizolační fólie pro střešní

okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm,
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč /
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• stavební vrátek rovární výroby,
cena: 5.000 Kč, nebo výměna za papoušky (Alex. čínský apod.). Tel.: 603
773 485. Znojemsko.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• rohová krbová kamna s výměníkem, výkon 12 kW, ještě 1 rok v záruce, cena dohodou. Tel.: 607 649 018.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• kombinovanou chladničku zn.
Calex Samsung, 207 l chladnička,
88 l mrazák, velmi zachovalá, levně,
rychlé jednání. Tel.: 605 914 928.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočárek zn. Moon, barva
khaki-šedá, dvojkombinace, teleskopická rukojeť, nafukovací kola,
pláštěnka, nánožník a podložka
na sporťák. Cena: 3.000 Kč. Bližší
informace na tel.: 775 940 946.
» OBUV A OBLEČENÍ
•• těhotenské oblečení, vše vel.: 40/
42. Rifle, tříčtvrťáky, halenka, šaty,
svetřík, velmi zachovalé. Bližší info
na tel.: 776 792 508. Ivančice.
» ZVÍŘATA
prodám
•• zakrslého králíčka - Teddíka, odběr
ihned, dále akvárium 110 l s víkem
a osvětlením, plně funkční za 1.500
Kč, klec vhodná na králíka či morče
60 x 30 cm. Tel.: 720 463 061.
daruji
•• 2 kocourky a 1 kočičku, odběr
možný koncem září, pouze do dobrých rukou. Tel.: 723 224 165.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
mince, pohledy, hodiny, kafemlýnky...Tel.: 724 468 171.
•• rybíz (černý, červený, bílý), cca:
5 kg. Prosím nabídněte. Tel.: 602
782 232.
prodám
•• 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.
•• obytnou mobilní buňku 5,5 x 2,8
m, výborný stav, venkovní plášť palubky, kompletní rozvod elektriky
včetně rozvaděče, el. topení, stáří 8
let. Tel.: 720 469 254.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým¨a příspěvkovým organizacím
BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA PORTÁLU ZRCADLO.INFO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí,
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese:
noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.
•• pšenici, obilí. Cena: 350 Kč/
metrák. Tel.: 736 782 347.
•• kovářskou výheň, kovářský
svěrák, 50 kg kovadlinu, zápustky,
kladiva, atd...Cena dohodou. Tel.:
732 320 807.
» SEZNÁMENÍ
•• sympatická vdova hledá přítele do
60 let s vlastním zázemím v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Tel.:
515 322 135.
•• hodnou, pěknou dívenku či maminku pro lásku a prima rodinku.
Máš-li ráda děti, pohádky, přírodu,
umění, ale i práci v kuchyni, ozvi se
mi. Děkuji. Tel.: 608 371 140.
•• sympatický muž, nekuřák, kutil
s vlastním zázemím, který se velmi
rád stará o domácnost hledá milou,
hodnou a tolerantní ženu do 65 let,
která již nechce být sama...nejlépe z
okolí Hodonína, Břeclavi, Hustopečí
u Brna. Tel.: 739 941 685.
•• obyčejný kluk, 31 let hledá holku
na vážný vztah, která už také nechce
být sama...Tel.: 732 669 393.
•• Já Tě nehledám, snad si mě najdeš
sama...Já 35 let, štíhlý, rozvedený
muž, ozveš se? Ivančice a okolí. Tel.:
728 456 487.
•• svobodný 36/180 se rád seznámí
s dívkou do 35 let, dítě není překážkou. Přistěhování možné, samota je
zlá...Tel.: 607 850 772.
•• muž 60 let je sám a potřebuje
ženu...poslední naděje...Tel.: 604
394 442.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Penzion Senorady přijme číšníka,
číšnici. Termín nástupu září 2009. Tel.:
606 311 132, tel.: 602 965 089
•• hledám práci jako řidič autobusu.
Všechny potřebné doklady mám.
Praxe v mezinárodní dopravě. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 925 635.
•• hledáme nové spolupracovníky pro
vedení zájmových kroužků pro děti

a mládež. Rádi pracujete s dětmi nebo
mládeží? Umíte nebo znáte něco, co
byste rádi naučili nebo předali? V případě zájmu kontaktujte paní Bc. Simonu Chabinovou, tel.: 604 407 269.
•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech
věkových kategorií. Nenáročná práce, skvělý výdělek. Pro více informací volejte tel.: 724 473 905.
» SLUŽBY
•• 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 221. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Penzion a restaurace U Matesa
v Olbramovicích nabízí od pondělí
do pátku polední menu (polévka
+ výběr ze 2 jídel). Rozvoz po okolí
zajištěn. Cena jídla: 50 Kč / porce,
rozvoz + 5 Kč / porce. Od 1. července 2009 také obědy přímo v restauraci U Matesa. Více informací
na tel.: 606 115 954.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Je tady čas dovolených, potřebujete peníze? Dovezeme Vám je
okamžitě na ruku, až do domu. Bez
poplatků předem. Bližší info na tel.:
605 720 362.
» BLAHOPŘÁNÍ
•• V neděli 2.8.2009 se dožívá
krásných 60 let pan František Bédi
z Padochova. Rádi bychom mu touto
cestou srdečně popřáli hlavně hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a již žádné
úrazy v lese... Otec, Jirka Řezníček
s manželkou a kolektiv Zrcadla.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Boj za čisté Suchohrdly?
Nekonečný příběh ...

Naše Občanské sdružení pro Suchohrdly vzniklo na jaře roku 2006.
Impulsem se stala skutečnost, že v těsné blízkosti Suchohrdlel měl být
postaven obří lihovar a drůbežárna. Občané Suchohrdel nebyli o této
stavbě vůbec informováni, dozvěděli se o ní náhodou. Považovali jsme
za ohromný prohřešek to, že nás nikdo neinformoval o tak důležitém
zdroji znečištění a hluku. Nikdo nevěděl, jak se proti tomu bránit. Založení sdružení na obranu občanů proti nečinnosti obecního úřadu jsme
považovali za jediné řešení.
V našich stanovách je zakotvena ochrana životního prostředí v Suchohrdlech a blízkém okolí. Chceme žít v čistém venkovském prostředí. Tím, že zde není žádný těžký průmysl, se nám to do jisté doby
dařilo. K nám do vesnice se stěhují lidé z měst, kteří dávají přednost
delšímu dojíždění do práce před výhodami života ve městě, avšak
v poměrně zdravém prostředí.
Jsme rádi, že lihovar ani drůbežárna nebyly postaveny. Náš úkol byl
splněn a sdružení bylo několik let nečinné. Vzpomínáme si na několik
výroků, které zazněly v souvislosti s bojem proti výstavbě lihovaru na
jaře 2006. Nezávisle na sobě je řekli nejmíň dva lidé veřejně činní.
Tehdy jsme jim nerozuměli, teď už chápeme. Řekli: „lihovar vám vadí,
ale prasečí smrad ne“. V té době stál za vesnicí opuštěný areál zemědělského družstva. Dříve v něm bylo ustájeno 2 x 100 krav a 120 prasnic se selaty. Areál odkoupil místní podnikatel Ing. Karel Kuthan,CSc.
Neviděli jsme důvod, proč se znepokojovat.
Ing. Kuthan postupně vybudoval v areálu bioplynovou stanici a stáje
pro prasata. Do nově postavených stájí pozval občany, aby se podívali
na nový provoz. Vše bylo nové a čisté, zvířata ještě nebyla ustájena.
Všichni žili v domnění, že tento stav zůstane tak, jako na začátku, žádný zápach prasečí kejdy a digestátu. Mnozí z nás si dokonce mysleli,
že ty velké ventilátory, které byly umístěny na střeše stáje, budou mít
filtry, které zabrání zápachu, jenž bude unikat ze stáje. Ani jsme nepomysleli na to, že v dnešní době by někdo dopustil to, že naše ovzduší
bude znehodnoceno zápachem.
Ale to není všechno, v areálu má být vybudována stáj pro dalších
455 ks prasnic. Paní starostka Ing. Barbora Arndt o tomto záměru občany ani zastupitelstvo neinformovala, dokonce maří všemi možnými
způsoby snahy o posouzení vlivu stavby na životní prostředí - EIA. Už
dnes areál svou kapacitou ustájených zvířat je zařazen do kategorie
zdroje velkého znečištění. A to máme starostku, která se v r. 2006 velmi zasazovala o to, aby naše ovzduší zůstalo čisté. Bohužel, starostka
nás velice zklamala. O dalším projektu Ing. Kuthana věděla a chtěla
jej přejít mlčením. Nechápeme, jak mohla takto změnit názor, co ji
k tomu vedlo. Nyní se skoro každý den line nad vesnicí smrad z prasečí
kejdy. A pokud ne nad vesnicí, tak zcela určitě někde v blízkosti, podle
vanoucích větrů. Nejčastěji je cítit při procházce k téměř vyschlému
rybníku Kačenka. Zkuste si v tomto zápachu večer sednout s přáteli
venku při grilování, to vám přejde i chuť na jakékoli jídlo. Anebo snídaně venku při krásném letním východu slunce, na to už nikdo chuť
nemá, kolem šesté hodiny ranní nás opět provází zápach.
Sdružení uspořádalo schůzi, na které se sešli členové, které situace
znepokojovala. Zvolili jsme si nové představitele a pozměnili stanovy
tak, aby sdružení mohlo fungovat.
V posledních letech, bohužel, byly vypracovány a realizovány projekty, které nejsou pro obec přínosem. Získali jsme sice pomocí poslankyně Marty Bajerové peníze na projekt a realizaci kanalizace, ale
kdyby paní Bajerová věděla, jak je tento projekt špatný a jaké udělá
ekologické chyby, asi by nám nepomohla, kdyby nebylo před volbami. Díky němu jsou dešťové vody svedeny do čističky v Miroslavi.
Dříve odtékaly do rybníka Kačenky, který leží za vesnicí. Bylo zde
hnízdiště ptáků, žily tu žáby, ryby. Pozorného návštěvníka překvapí,
že není slyšet typický žabí zpěv jako dříve. Dnes je na rybník, dříve
plný vody, žalostný pohled.
Nyní nám starostka a její příznivci předkládá další řešení kanalizace. Zase budou vody čištěny v Miroslavi. Vybudování nové spalškové
kanalizace bude stát téměř 60 mil. Peníze na kanalizaci zatím nejsou
jisté. Samozřejmě, že s cenou kanalizace stoupne i cena stočného.
Tím se bydlení v naší obci zdraží. Kdo má zájem na tom, aby občané
platili vysoké stočné?
V roce 2005 byla přijata zastupitelstvem koncepce sdružené kanalizace. Takhle fungují kanalizace v řadě obcí. Nyní se novou variantou
tato koncepce mění pro téměř celou obec. Může dojít k situaci, kdy
občané, kteří si již přípojku vybudovali, budou investovat a budovat
znovu. A to v mnoha místech naší obce nebude řešena dešťová kanalizace. Týká se to i v nově vybudované části obce.
Pro srovnání – celá kanalizace i s čističkou v sousedních Miroslavských Knínicích stála kolem 22 milionů. Nechápeme, proč starostka
prosazuje tak drahou variantu kanalizace. Zastáváme názor, že toto je
mrhání veřejnými prostředky, zvlášť v době finanční krize. Bohužel,
nezdá se, že by to někomu kompetentnímu vadilo.
Dle našeho mínění bylo špatně provedeno výběrové řízení na realizaci kanalizace. Firmy měly být vyzvány k tomu, aby nabídly svá řešení
kanalizace v naší obci a pak měla výběrová komise určit, která varianta
je pro obec dobrá a koho vybrat. V našem případě byla výběrové komisi předložena tabulka nesmyslných kritérií, která určila vítěze. Nebyl
prostor pro výběr kvalitních projektů, ale vybíralo se podle nesmyslných kriterií, která jsou diskriminující pro menší projekční firmy, které
mohou mít lepší řešení i cenu díla. Takhle jsme si nemohli nic vybrat,
nebyl umožněn výběr podle kvality řešení. Vybraná firma vypracovala
tři varianty, ale jen jedna byla vhodná. V zastupitelstvu bylo toto řešení
prosazeno s odřenýma ušima. Při tak závažné a objemné akci, která
může obec i občany hodně zadlužit, by bylo dobré hledat širší shody
zastupitelů i názory občanů. V konečném důsledku tyto dluhy zaplatí
zase jen občan.
Výbor Občanského sdružení pro Suchohrdly
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Max Biaggi po deváté opanoval Brno

Foto: Květoslav Adam

Předstartovní soustředění Jakuba Smrže

Mistrovství světa motocyklů
kategorie Superbike pokračovalo
dalším závodem na Masarykově
okruhu. Z domácích jezdců startuje v celém seriálu Jakub Smrž,
který se již v letošní sezoně pro-

Na prahu
nové sezóny

V neděli 9. srpna vstoupí na
hřišti Tasovic fotbalisté Krumlova do dalšího ročníku nejvyšší
krajské soutěže. Na premiérový
domácí zápas se mohou fanoušci
těšit již o týden později, kdy přijede Tatran Bohunice.
Pohyb v kádru byl během letní
přestávky minimální. Nikdo neodešel, naopak o místo v mužstvu
bojuje několik nadějných fotbalistů, kteří přišli z dorostu. V přípravných zápasech Krumlovští
postupně remizovali se Zbýšovem 1:1, porazili Hartvíkovice
9:3 a na domácím turnaji si poradili s Velkou Bíteší (2:0) a Dobšicemi (2:1). Generálka je čeká tuto
neděli v rámci jihomoravského
poháru v Bosonohách.

bojoval na stupně vítězů.
Nejlepší pozici na startu si
zajistil Američan Ben Spies,
kterého v první řadě doplnili Italové Fabrizio s Biaggim a britský
pilot Rea. Jakub Smrž startoval z
12. pozice. Další domácí jezdec
Miloš Čihák startující na divokou
kartu se kvalifikoval 28. časem.
Po startu se na čele objevil
Corser /A/ s motocyklem BMW.
V pátém okruhu, kdy byl ve vedení Spies se pokusil o útok na
vedoucí pozici Fabrizio, ale při
předjížděcím manévru havaroval
a k zemi poslal i Spiese. Oba již
v závodě nepokračovali. Cesta k
vítězství se tak otevřela pro Maxe
Biaggiho, který tuto příležitost

nepustil a vybojoval si v Brně již
deváté vítězství. Na druhém místě
skončil Carlos Checa /Spa/ a třetí
dojel Jonathan Rea. Jakub Smrž
se po startu propadl na 15. místo,
ale po vynikajícím výkonu bral
v cíli body za šestou pozici, když
na třetího měl ztrátu 10 vteřin.
Miloš Čihák dojel na 20. místě.
Ve druhém závodě se hned od
startu ujal vedení vítěz kvalifikace Spies a postupně si vybudoval
takový náskok, aby se neopakovala situace z první jízdy. Nejdříve měl za zády Fabrizia. Toho v
poslední čtvrtině závodu překonal
Biaggi a snažil se riskantní jízdou
o další vítězství. Lídr se však chyby nedopustil a zaslouženě zvítězil o 0,213 vteřiny před Biaggim.
Třetí skončil Fabrizio. Jakub
Smrž se po startu z jedenácté pozice probojoval na deváté místo
v cíli, a tak v obou závodech na
domácí půdě skončil v elitní desítce. Miloš Čihák odstoupil ze
závodu pro poruchu motocyklu.
Průběžné pořadí (po 10 ze 14
závodů): 1. Haga 326, 2. Spies 319,
3. Fabrizio 273, ... 10. Smrž 132 b.
V závodě světového poháru
FIM Superstock 1000 vybojoval
český motocyklový jezdec Ondřej Ježek vynikající výsledek,
když skončil na třetím místě!
„Je to pro mě neuvěřitelný pocit,
myslel jsem na přední umístění,
ale po pokaženém startu jsem v
takový úspěch nedoufal.Tento
závod řadím ve své kariéře na
první místo, je to můj největší
úspěch“ uvedl po závodě Ondra
Ježek.
/Ctibor Adam/

Hejtman přijal superbikery
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 23.
července ve své pracovně setkal s pěticí špičkových jezdců světového
šampionátu superbiků – účastníků závodů na Masarykově okruhu v
Brně. Do jeho pracovny přišel například Japonec Noriyuki Haga (Ducati), který byl v pořadí mistrovství světa superbiků před závodem v
Brně první. Setkání se zúčastnil i druhý v pořadí, Američan Ben Spies
(Yamaha), dále Carlos Checa (Honda), John Hopkins (Stiggy Honda) a
také český reprezentant Jakub Smrž (Ducati).

Nohejbalový turnaj v Kubšicích
V sobotu 27. června 2009
se v Kubšicích odehrál Nohejbalový turnaj. V ranních hodinách
se zaregistrovalo šest družstev,
nejen místních, ale také přespolních. V 9.00 hodin začalo opravdové nohejbalové klání. Celou
akci provázelo grilování selátka
na roštu, což je v Kubšicích při
nohejbalových turnajích již tradicí. Nechyběl zde také pěnivý mok
a skvělá nálada. Již teď se všichni
těší na Nohejbalový turnaj, který
se zde opět uskuteční na závěr
prázdnin v srpnu.
Další nohejbalový turnaj v
Kubšicích se uskuteční 5. září.
Zváni jsou nejen diváci, ale i
amatérské nohejbalové týmy.

Krajský přebor v kopané
2. KOLO KP
neděle 16. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Tatran Bohunice
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info
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ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTOPRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA •
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE •
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ •
KOŘENÍ • KOSMETIKA • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY • KULTURNÍ A
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE •
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ,
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV •
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ, ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT
• STÁTNÍ SPRÁVA, STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI •
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO •
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE
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