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Nové hřiště v Olbramovicích
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Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

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

/Olbramovice/ Ve čtvrtek 27.
srpna se uskutečnilo slavnostní
otevření víceúčelového sportovního hřiště v areálu místní školy.
Na zbrusu novém povrchu přivítal zástupce zainteresovaných
stavebních firem, krumlovského
stavebnícho úřadu, starosty okolních obcí a hosty olbramovický
starosta ing. Lubomír Čech.
Stavba sportoviště byla zahájena letos na apríla a v den
otevření proběhla její kolaudace.
Hřiště bylo vybudováno s pomocí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2.
Investice za více jak šest milionů byla v režii generálního dodavatele - stavební firmy Miloše
Ryšavého. O asfaltový podklad
se postarala společnost Strabag
a speciální finální povrch zajistila
brněnská firma Demicarr. Hřiště
je primárně určeno pro házenou,
ale na ploše jsou také lajny pro
dva plnohodnotné tenisové kurty.
Moderní plocha sváděla přítomné k houpavým měkkým pohybům s úvahou, kolikpak toho
asi vydrží. Povrch, který je tvořen

drobnými částečkami gumy, je
vhodný právě pro venkovní sportoviště a na rozdíl od povrchu
umělé trávy s křemičitým pískem
by neměl tolik klouzat.
Součástí sportoviště jsou také
střídačky s lavičkami, sloupové
halogenové osvětlení v rozích
hřiště, uzamykatelný prostor pro
sítě a náčiní a elektronická dálkově ovládaná časomíra.
Po úvodních slovech starosty
Čecha popřál symbolicky hodně
úspěchů na novém hřišti domácím hráčům pan Miloš Ryšavý.
Nechyběl také poslední slavnostní akt - přestřižení pásky,
jehož se společně s jmenovanými
zúčastnil pan Ladislav Ruibar, ředitel olbramovické základní školy.
Oficiální otevření pro veřejnost je naplánováno na neděli 6.
září, kdy se sehraje mistrovský
zápas v národní házené žen mezi
Sokolem Olbramovice a Moravskou Slávií Brno. V předzápase vystoupí žákyně Sokola
Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu „starých“ pánů. /mape/

Dvě jedničky v Oslavanech
Dva leadři krajských kandidátek přijeli za svými voliči
do Oslavan. V pátek 21. srpna
navštívil Oslavany předseda
ODS, číslo jedna kandidátky za
Jihomoravský kraj, Ing. Miroslav
Topolánek. Po rozhovoru se
starostou města pozdravil krátce
oslavanské občany, kteří ho přišli
ve svém městě přivítat a pokračoval dále ve své cestě.
Další významná osobnost naší
vrcholné politické scény, leadr
krajské kandidátky za ČSSD,

Mgr. Bohuslav Sobotka se zdržel
v Oslavanech podstatně déle. Přijel v sobotu 22. srpna u příležitosti dětského dne pořádaného MO
ČSSD na oslavanském zámku.
Věren tradici své strany rozdal, i
přes nepřízeň počasí s úsměvem,
všem přítomným ženám růže.
Při této příležitosti pohovořil
s občany, kteří se i se svými dětmi
zúčastnili této akce v hojném počtu, o celkové politické situaci a o
programu ČSSD pro nadcházející
parlamentní volby. Petr Sláma

foto: mape

Starosta Lubomír Čech sundává elektronickou časomíru

Ve hře bude kanalizace
/Moravský Krumlov/ Na úterý 1. září je naplánováno již 32.
zasedání zastupitelů Moravského Krumlova. Na programu je kromě
běžných bodů spojených s administrací jednání a kontrolou úkolů
z minulých schůzí radních a zastupitelů také záležitost, která
rozhodně nezůstane bez povšimnutí krumlovských občanů.
Zastupitelé by měli rozhodovat o navrhovaných opatřeních ve věci
havarijního stavu kanalizace. Ta především v ulicích Palackého a Na
Vyhlídce neobstálo při nedávných přívalových deštích. Materiál, který
předloží místostarosta Tomáš Třetina, je záležitostí jistě nepříjemnou,
ale bude muset být velmi rychle řešena.
Dalším z hlavních bodů, jenž se bude na schůzi projednávat, je
prodej pozemků na Lerchu a s tím spojený záměr výstavby další
fotovoltaické elektrárny. Po několika zájemcích, kteří z různých důvodů
od záměru ustoupili, je ve hře pouze jeden. Původním plánem města
bylo tento pozemek výhodně prodat, ale vyskytla se i myšlenka
elektrárnu postavit a provozovat jako městský projekt. Odpadly by sice
náklady na pořízení pozemku, ale na investici v řádu desítek milionů
město nemá a investoři se zřejmě do takovéto akce nepohrnou. /mape/
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AKCE!

Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
s dvojsklem!
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Obnovíme výplatu nemocenské
v prvních třech dnech nemoci
Mgr. Bohuslav Sobotka

Nám.13.
13.prosince
prosince è.
č. 8
Nám.
664 12
12 Oslavany
664
volejte
zdarma:
800
volejte
zdarma:
800101
101 150
150
telefon:
546
telefon:
546425
425181
181
mobil:
608
mobil:
608505
505529
529
e-mail:
e-mail:rioslavany@ri-okna.cz
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Do voleb v kraji jde 18 stran REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

SLOVO ÚVODEM
Úprkem, ale kam?
Pokud jste moravští tradicionalisté a máte rádi
vydatný nedělní oběd, nedoporučuji vám v žádném
případě dobrodiní odpolední procházky po středu města
Ivančic. Mějte na paměti, že i příroda, zejména trávicí
proces, má své zákonitosti. Hlavně když ho umocníme
dobrým pěnivým mokem, o kterém je známo, že oněm
trávicím procesům velmi blahodárně napomáhá, a který
my, ivančičtí měšťané, po dobrém obědě velmi rádi
požíváme. Proč? Zde malý nástin situace.
Korzujete v neděli odpoledne po sluncem zalitém ivančickém náměstí. Najednou se vám začnou nehorázně
kroutit vnitřnosti a Vy zjistíte, že by se v této chvíli
hodila malá intimní místnůstka, kde byste si mohli
ulevit. Ale kde ji vzít? Vrata radnice, kde můžete najít
ve všední den spásu, jsou pevně uzavřena. Pravda,
jsou zde ještě restaurace, které příslušným zařízením
disponují. Problém je v tom, že jejich personál hlídá
tyto místnosti jako pověstný Kerberos duše v podsvětí
a vy jste celou svou hotovost utratili v cukrárně za
choutky svých milovaných ratolestí. Jestliže nejste
jejich hostem nebo nezaplatíte příslušný obnos, je
zle. Domov je v této chvíli tak daleko. Příroda také. A
způsobit veřejné pohoršení? To si nikdo, kdo si zakládá
na své dobré pověsti, nedovolí.
Máte tedy jedinečnou možnost zvolit cestu dánského
šlechtice a významného astronoma rudolfínské doby,
Tycho de Brahe, a zapsat se tak do dějin. Tento pán na
hostině, při které byl přítomen i Rudolf II., snědl meloun.
Vzhledem k tomu, že byl přítomen císař a etiketa
zakazovala vstát od stolu dříve než on, nemohl odejít a
praskl mu močový měchýř. Jako významnému vědci byl
tomuto šlechtici vypraven pohřeb na státní útraty.
Již staří Římané věděli, že zařízení jako veřejná
WC, jsou z hlediska hygieny velmi prospěšná a
nutná. Tohoto moudra se drželi i lidé ve středověku.
Ostatně, o prospěšnosti těchto zařízení ví i politici,
kteří se pravidelně zúčastňují i komunálních voleb
v Ivančicích. Alespoň to pravidelně tvrdí ve svých
volebních programech. Ovšem veřejné WC stále ve
městě není. Že by si někdo z těchto politiků přečetl
knihu o francouzském městě Zvonokosy a dostal strach
z potíží? Kdo ví...?
Petr Sláma

Do středy 26. srpna mohly politická hnutí, strany a koalice podat
kandidátní listiny k registraci pro
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se budou
konat ve dnech 9. a 10. října.
Příležitosti v Jihomoravském
kraji využilo 18 politických stran.
Jako první se k volbám registrovala strana s nejdelším názvem
zkracovaná jako Volte Pravý
Blok. Ta předala seznam kandidátů na podatelnu Krajského úřadu
v Brně již 28. července.
Naopak na poslední hodiny k
registraci čekalo pět stran - Moravané, Strana zelených, Sdružení pro republiku - Republikánská
strana Československa, STOP a
Občané.cz.
Tradiční seznam letos doplnili
političtí benjamínci, alespoň co se
historie jednotlivých stran týče,
a to TOP 09 a kontroverzní Česká
pirátská strana. Obě byly registrovány letos v červnu.

V obálce s volebními lístky tak
občané naleznou o pět kandidátek
méně než při posledních volbách
v roce 2006. Některé politické
strany přehodnotily své šance u
voleb a své kandidátky vůbec neodevzdaly. Pro dvě třetiny registrovaných to také bude zřejmě jen
zkouška své voličské základny
a potřebné hlasy pro zasednutí
v poslanecké sněmovně nezískají.
Správní odbor krajského úřadu
bude jednotlivé kandidátky do
konce tohoto týdne kontrolovat.
Do té doby mohou politické strany
seznam osob doplňovat a případně
měnit jejich pořadí na kandidátce.
Ve středu 9. září proběhne losování čísel, kterými budou označeny volební lístky. Výsledek
losování sdělí předseda volební
komise kandidujícím politickým
stranám. Teprve poté se bude
moci jedna z kandidujících stran
pyšnit tím, že je jednička alespoň
měsíc - do voleb.
/mape/

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA IVANČICE
SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 31. SRPNA 2009
V 16.00 HODIN V ZASEDACÍ SÍNI
MĚÚ V IVANČICÍCH (VCHOD Z NÁDVOŘÍ)
NÁVRH PROGRAMU:
Kontrola úkolů • Zpráva o činnosti rady
Zpráva finančního výboru • Zpráva kontrolního výboru
Záměry převodů nemovitostí • Převody nemovitostí
Rozpočtové opatření

Reakce na článek „Jsou
Řeznovice daňovým rájem?“

Autor článku uvádí, že ostatní obce v regionu již využily „možnost“
zvýšit daň z nemovitosti a konstatuje, že důvodem, který uvedlo zastupitelstvo, je ekonomická krize a krytí finančního výpadku.
Musím uvést na pravou míru, že například v Moravském Krumlově
daň zůstala na úrovni let předešlých, přestože se příjmy do městské
pokladny sníží o přibližně 4% dle výhledu ČNB.
Daň z nemovitosti jako taková nepokryje ani vlastní ekonomické
náklady výběru, je nepřehledná (některá města mají několik zón) a
v neposlední řadě daní něco, což již jednou bylo zdaněno (každý kdo si
v potu tváře postavil dům, z něj při jeho stavbě již jednou zaplatil daň z
příjmu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, soc. a zdrav. ze své mzdy
a tucty různých poplatků).
Zvýšení této daně z důvodu hospodářské krize se proto zdá být zlým
snem! Město a jeho orgány jsou tu pro občany, měly by jim pomáhat a
ne přihazovat další klacky pod nohy. Pro státní či municipální instituce
je jednoduché vynutit si silou ve jménu zákona na své rozhazovačné
hospodaření zvýšení svých příjmů na úkor občanů. Už se ovšem neptá,
kde na to mají poplatníci vzít prostředky. Neustále se mluví o zvyšující
se nezaměstnanosti, zhoršující se platební schopnosti firem a obyvatel,
kterým stát naoko pomáhá skrze své pobídky a programy, které ovšem
stojí obrovské peníze na platech úředníků, poradců atd., nemluvě o penězích, které se po cestě prostě „ztratí“. Navzdory tomu všemu, nebo
spíš právě proto, neustále platíme vyšší a vyšší daně (cca 53% toho, co
občané vydělají, přerozdělí stát). Ale ani to našim voleným a nevoleným zástupcům nestačí, stát a jeho jednotky nás neustále více a více
zadlužují. Proto apeluji na zastupitele všech obcí, aby se snažili chovat
ekonomicky a hledali cesty ke snížení finanční náročnosti bydlení ve
svých městech a tím pomohli svým občanům v těžké době a zkuste
zapracovat spíše na straně výdajové směrem dolů. Zatím bohužel platí:
„Co udělá rodina, pokud se jí sníží příjmy? Začne šetřit, aby nezničila
život svým dětem. Co udělá stát?…..“
V Moravském Krumlově 12. srpna 09, Pavel Procházka

Dva certifikovaní

SÁDROKARTONÁŘI

zhotoví sádrokartonové
podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma. Praxe dva roky.
Možno zaslat fotografie našich prací.
Více na: misa.hruby@seznam.cz
nebo 732 949 100.

Stanovisko k návrhu „Iniciativy Ne základnám“
na vyhlášení místního referenda k umístění
vojenské základny USA na území ČR
Udělení souhlasu s umístěním stavby
„BOŽÍ HORA II – 1.ETAPA“
Různé • Výpis přijatých usnesení • Závěr

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991
»
»
»
»
»
»

28.08.2009

Nabízíme:

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

OSLAVANY

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

PŮJČKY
vyplácení exekucí
zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky

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

DŘEVO

www.stavebninyhladikova.cz

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

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

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
603 576 656

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

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

PROGRAMÁTOR
CNC

NOVINKA

(SMĚNOVÝ VEDOUCÍ)

LETNÍ SLEVY

hnědého a černého uhlí, koksu,
briket a dřevěných briket

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107,
e-mail: hr@metaldyne.cz
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Meg lužíme
od d
půčíme, pro všechny
e
---------vyřídím
------------- Kč za 2.731
140.000 Kč za 4.899
250.000

tel.: 721 606 487

Nabízíme Vám službu:
- získání hypotečního úvěru
- jak dosáhnout na dotace Zelená úsporám
společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069
fax: 541 240 889

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

ZÁRUKA 10 LET !!!

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

zahradní nábytek z masivu
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Brněnská dálnice zažila těžkou hromadnou havárii
/Region/ Při dopravní nehodě
dvou autobusů, několika osobních automobilů a motocyklu
bylo z celkového počtu 72 účastníků nehody šest osob usmrceno
a dvanáct těžce zraněno.
Tak to je bilance nehody, která
se stala ve čtvrtek 20. srpna na
dálničním přivaděči na exitu 190
v Brně-Starém Lískovci. Naštěstí
vše bylo jen ve scénáři uskutečněného cvičení Integrovaného
záchranného systému JM kraje,
které nařídil na základě doporučení Bezpečnostní rady kraje
hejtman Michal Hašek.
Cvičení se zúčastnili hasiči,
policisté, pracovníci Zdravotnic-

ké záchranné služby, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Úrazové nemocnice
Brno, Vojenské nemocnice Brno,
Nemocnice Milosrdných bratří. O
perfektní přípravu scény se sedmi
desítkami zraněných figurantů
v havarovaných vozech se postaral Český červený kříž.
První automobil záchranářů
dorazil na místo pět minut poté,
co hejtman kraje Michal Hašek
v 10.19 hod. zavolal z místa fiktivní
události na linku tísňového volání a
oznámil havárii. Vyprošťování osob
bylo hotovo do 11.20 hod, v 11.28
již byla poskytnuta lékařská péče
všem zraněným na místě. Poslední

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Vážení čtenáři, dnes bych Vám chtěl něco říci o jedné aktualitě, která
sice přímo nesouvisí s jadernou energetikou, ale velice úzce se jí dotýká.
Ještě před rokem, když jsme fárali v uranových dolech na Dolní
Rožínce, byla myšlenka na vybudování podzemního zásobníku plynu
v této lokalitě zasunuta hluboko v představách několika málo místních
inženýrů. Evropská situace v zásobování plynem však rychle posunula
kolem dějin a v horizontu několika týdnů a možná jen dnů bude záměr
vybudování podzemního zásobníku plynu schválen a rozjede se legislativní i materiální příprava projektu. Pro svoji výstavbu by zásobník
využil stávající šachtu sloužící pro těžbu uranu a v části revíru by byla
vyrubána potřebná síť štol v rozsahu nutném pro jeho předpokládanou
kapacitu. To představuje práci pro 600-700 horníků na několik let a
po dokončení díla pak práci pro zhruba 200 lidí při dlouhodobém
provozování zásobníku. Hornina v dané lokalitě vykazuje potřebnou
pevnost, jak prokázaly již dříve provedené zkoušky.
Pro těžbu uranu je využití těžebního zařízení pro budování zásobníku přínosem. Režijní náklady se rozdělí na obě aktivity, a tak bude
možno ekonomicky těžit i rudy s nižším obsahem kovu.
Předpokládám, že zevrubnou informaci dostane OBK na podzimním semináři, který připravujeme na 22.10.2009 a kterého se zúčastní
i odborníci z Dolní Rožínky. O dalších podrobnostech tohoto velice
zajímavého projektu Vás budu samozřejmě informovat.
Jen pro připomenutí uvádím, že tato informace je v pořadí již
padesátou. První informace o práci OBK vyšla v 10. čísle Zrcadla
v roce 2007.
23.8.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

lehce zraněný byl z místa události
transportován ve 12.32 hod.
„Dovolte mi, abych poděkoval
všem příslušníkům Integrovaného záchranného systému ČR fungujícím v Jihomoravském kraji a
také všem pracovníkům zdravotnických zařízení bez ohledu na
to, zda je jejich zřizovatelem kraj

či stát nebo město. To, co jsem
mohl vidět na všech místech cvičení, mne jako hejtmana naplnilo
optimismem. Jsem přesvědčen,
že jižní Morava je připravena na
potenciální mimořádné události,
které život přináší,“ řekl hejtman
kraje Michal Hašek při tiskové
konferenci.
/abé/

Spousta volných dní
A je to tady. Letní prázdniny jsou u konce a školáky čeká dalších
deset měsíců školní docházky. Období školního vyučování ve školním
roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Druhé pololetí skončí ve středu 30. června 2010. Podzimní prázdniny
připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009. Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna
2010. Vyučování v roce 2010 začne v pondělí 4. ledna 2010. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010. Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro okres Brno
– venkov a Znojmo od 1. do 7. března 2010. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010. Hlavní prázdniny
budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010. /abé/

Adrenalin U Třech kohoutů
Jste příznivcem adrenalinových sportů? Bydlíte v Ivančicích? V tom případě se již nemusíte pídit po ničem, ten správný
vzrušující zážitek máte v místě. A
zadarmo. Stačí se pouze pokusit
o přechod křižovatky U Třech
kohoutů.
V tomto místě býval vyznačený řadu let přechod přes silnici u prodejny ovoce-zeleniny.
Byl stejně nebezpečný jak pro
chodce, tak i pro řidiče. Z tohoto
důvodu byl také zrušen.
Něco rychle zrušit je věc
velice jednoduchá. Stačí k tomu
dobrá vůle a několik razítek. Ale
co dál ? Pokud hodláte navštívit
holiče nebo koupit kousek pletiva
na vaši zahrádku, nezbývá nic

www.alma.cz

jiného než použít přechodu pro
chodce u školy nebo u Retexu.
Pokud spěcháte, je na čase vyzkoušet nový, již výše zmiňovaný
adrenalinový sport – kličkování
mezi rozzuřenými řidiči.
Situaci vyřeší nové dopravně-provozní řešení Ivančic, na kterém v současné době pracuje tým
zkušených dopravních odborníků.
Co však do doby než bude projekt
schválen, povolen a realizován?
Můžete jezdit do města autem.
Jestliže auto nemáte, koupit dobré
sportovní boty, zvyšovat kondici a
pravidelným cvičením jógy posilovat nervovou soustavu.
Je zde ještě jedna možnost.
Vybudovat přechod pro chodce
o něco dál.
Petr Sláma

placená inzerce
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PROČ DÁM SVŮJ PREFERENČNÍ
HLAS AUGUSTINU FORMANOVI

Za dvacet osm let komunální politiky a sedm let politiky parlamentní jsem se
seznámila se spoustou lidí. Na některé se lehce zapomene, některých si budu vážit
celý život. Mezi ty druhé patří starosta města Miroslavi pan Ing. Augustin Forman.
Poznali jsme se již před mnoha lety při „výkonu našich funkcí“. Jako znojemská místostarostka jsem spolupracovala se starosty menších obcí v našem regionu.
Zažila jsem ještě okresní shromáždění, kde jméno Forman něco znamenalo.
Lidé v Miroslavi si pana Formana zvolili za starostu a nikdy toho nelitovali.
Za jeho „starostování“ se ve městě postavilo patnáct bytových jednotek, na
jejichž financování se panu starostovi podařilo získat finance z prostředků Ministerstva místního rozvoje ČR. Ministerstvo životního prostředí „připravil“ pan
starosta o finance na odbahnění rybníka Rémy.
V Miroslavi se podařilo vybudovat silniční průtah, který ulehčil celkové dopravě. Finance pan starosta sdružil ze tří zdrojů - z Fondu dopravní infrastruktury,
z rozpočtu Jmk a z vlastních zdrojů města. Pan starosta Forman si dovedl poradit
i s finančními dotacemi z Evropské unie. Za tyto peníze se v Miroslavi vybudovalo autobusové nádraží, provedla se rekonstrukce náměstí Svobody a částečně
se evropské peníze podílely na zateplení a výměně oken základní školy.
Já osobně jsem panu starostovi Formanovi pomáhala zajistit finanční prostředky
jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na výše uvedenou akci a na
vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem z rozpočtu státu.
Pan starosta Augustin Forman má rovněž dlouholeté zkušenosti z práce
krajského zastupitele. Bohužel ho předseda OV KSČM pan Miroslav Vlašín
v loňských volbách do Krajského zastupitelstva JmK navrhl až na čtrnácté
místo v krajské kandidátce, které již nebylo volitelné. Přesto pan Ing. Forman
spolupracuje s krajskými institucemi.
Mezi další investice, které starosta Forman v Miroslavi uskutečnil, patří např.
nákup dvou vozidel pro dobrovolné hasiče, rekonstrukce dětského dopravního
hřiště, vybudování zázemí šaten, posilovny a klubovny pro FC Miroslav, vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků na pozemku bývalého zahradnictví, oprava komunikací a chodníků ulice Česká, Rybniční a Malinovského.
Jak, vážení čtenáři, vidíte, činnost pana Ing. Augustina Formana je velmi
obsáhlá a úspěšná. Proto jsem přesvědčená, že jeho zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by bylo přínosem pro celý region.
Jeho zkušenosti z práce komunálního a krajského politika by se ve sněmovně
ještě zúročily. Ze své zkušenosti vím, že právě v oblasti veřejné správy chybí
KSČM, za kterou pan Forman kandiduje, lidé. Ve výboru pro Regionální rozvoj,
veřejnou správu a bydlení má KSČM jen dva zástupce. Přičemž pan starosta
Ivančic MUDr. Vojtěch Adam je především lékař a jistě se v případě svého
nového zvolení bude chtít podílet na práci ve zdravotnictví.
Vážení čtenáři, ve volbách můžete dát svůj hlas samozřejmě komukoliv.
Nezapomínejte ale na ty, kteří myslí právě na Vás. Jsou to kandidáti za KSČM.
Politický program komunistické strany je určen právě pro obyčejné lidi, pro ty,
kteří se mnohdy neumí sami bránit, pro lidi obyčejné práce.
Já a moje rodina i přátelé budeme v těchto podzimních volbách volit zastupitele za KSČM. A svoje preferenční hlasy dáme právě Ing. Augustinu Formanovi. Vím, že je to chlap na svém místě, vím, že se umí zastat nejen své Miroslavi,
ale celého regionu. Vím, že mně jako senátorce se právě s ním bude dobře spolupracovat a zajišťovat tak pro Znojemsko nejen finance, ale i určitou prestiž.
Vás, vážení čtenáři, chci především vyzvat, ať rozhodně k podzimním volbám
jdete. Znám názory lidí, že je vše ztracené a není koho volit. To ale není pravda.
Volební právo bylo dlouholetým důvodem k boji za lidská práva. A když jsme si ho
vybojovali, tak ho musíme užívat. Není to již naše povinnost, ale je to naše právo.
Jděme proto k volbám a v našem regionu dejme hlas kandidátům za KSČM a preferenci panu Ing. Augustýnu Formanovi. Vaše senátorka RNDr. Marta Bayerová

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

28.08.2009

§ Advokátní poradna První projekty v rámci Krumlovska-Jevišovicka dokončeny
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, měla bych dotaz, zda lze zrušit trvalé bydliště partnerovi po rozvodu bez jeho souhlasu? Důvodem je snížení výdajů
za poplatky „na hlavu“, např. popelnice, kanalizaci apod. S tím, že
samozřejmě zůstává neodepřeno jeho spoluvlastnictví na nemovitosti
a povinnost dohodnout se s ním na vyrovnání.
K Vašemu dotazu uvádím, že je možné zrušit trvalé bydliště bez souhlasu druhé osoby, ale musí pro to být splněné určité podmínky ze zákona (viz. § 12 zákona č. 133/2000 Sb.). První podmínkou je skutečnost,
že tato osoba nemá žádné užívací právo k objektu nebo k části objektu,
kde má zapsáno trvalé bydliště. Toto užívací právo je např. nájemní
právo, samozřejmě vlastnické právo, věcné břemeno, ale odvozeným
užívacím právem je i např. užívání z důvodu uzavření manželství. Takže
pro rozvodu manželství lze zrušit trvalé bydliště bývalému partnerovi,
pokud však nemá žádné užívací právo k objektu, což však Vy v druhé
části otázky připouštíte, kdy uvádíte, že má spoluvlastnictví na nemovitosti. V tomto případě tedy jeho trvalé bydliště v objektu zrušit zatím
nemůžete. Pokud byste se majetkově vypořádala s bývalým manželem
(dohodou nebo prostřednictvím soudu) a objekt by zůstal ve Vašem
výlučném vlastnictví, pak můžete přistoupit k jednostrannému zrušení
trvalého bydliště. Je však třeba ještě souběžně splnit druhou podmínku,
že tato osoba (Váš bývalý partner) objekt ani jeho část neužívá, tzn.
v tomto objektu nebydlí. Navrhovatel tuto podmínku musí obecnímu
nebo městskému úřadu prokázat, a to např. svědeckým prohlášením
sousedů, že tam bývalý partner nebydlí. Pokud jsou splněny tyto dvě
podmínky, může být trvalé bydliště občana zrušeno na základě Vašeho
návrhu a jeho trvalé bydliště bude nahlášeno na tzv. ohlašovně (tj. adrese obecního či městského úřadu), pokud si on jiné bydliště nezvolí.

HOSPODY A HOSPŮDKY

Stává se to naprosto běžně.
Touláme se po krajině, ať už
vozmo, kolmo nebo pěšmo. A tu
najednou, snad vlivem nezvyklé
námahy, vypukne vzpoura posádky škuneru (vaše milované
děti) vedené prvním důstojníkem
(neméně milovaná manželka)
a důrazně se začnou dožadovat
jídla a pití. A je na vás vyhledat
nejbližší restauraci, hospodu či
hospůdku a zde dobrým jídlem a
pitím ochladit horké hlavy. Pokud
se vám to nepodaří, bude na vás

poštvána tchýně a zvěsti o své
vzácné neschopnosti budete poslouchat až do Vánoc.
Je právě cílem našeho seriálu
tyto restaurace, hospody či hospůdky najít, otestovat a doporučit
je čtenářům našich novin. Ovšem,
kde by byly naše drahé noviny
bez svých milovaných čtenářů?
Proto, vážení čtenáři, pokud
nějakou tu hospůdku ve svém
okolí znáte, napište nám o ní. Váš
příspěvek velmi rádi zveřejníme.
I ten kritický.
Petr Sláma

Hostinec u Slavíků
Do Nové Vsi u Oslavan se díky krásnému bazénu sjíždějí vodomilové z blízkého i dalekého okolí. Ovšem bazén není v této obci jedinou
zajímavostí. Druhou, starší a neméně interesantní je hostinec U Slavíků. Na první pohled nic moc. Řeklo by se obyčejná venkovská hospoda s průměrným interiérem, se sociálním zařízením, které by si už
zasloužilo menší rekonstrukci. Ale na tyto chyby na kráse velmi rychle
zapomenete už s prvním příchodem usměvavé a milé obsluhy. Díky ní
se tu budete cítit jako doma. A je to právě domácí prostředí a domácí
jídlo, na které majitel tohoto hostince sází. Jídelní lístek ocení nejen
běžní jedlíci jako jsem já, ale i nároční gurmáni s rozmlsaným jazýčkem. Kromě toho, což je velká výhoda zejména pro naše hospodyňky,
které si chtějí odpočinout od věčného vaření, U Slavíků mají hotová
jídla po celý týden. Jak v pondělí, tak i v sobotu a neděli.
I když přijde početná rodina, je obsloužena velmi rychle. Pro děti je
zde k mání výborná točená limonáda, pro dospělé pivo, pro které platí
citát „Ten hostinskej se s tím pivem laská“.
Jenom jedno upozornění. Moje kolegyně miluje řízky. Za řízek by
dala život. Při jedné služební cestě, protože znám její slabost, jsem ji
vzal právě ke Slavíkům. Ale varoval jsem ji: „Alenko dej si dětskou
porci“. Má drahá kolegyňka jen mávla rukou a čekala spokojeně na
svoji objednávku. Slavíci nezklamali. Řízek byl přes celý talíř a Alenka
šla do kolen. Nakonec si zbytek nechala zabalit domů.
Hostinec U Slavíků je jedním z nejlepších ztělesnění naší moravské
tradice pohostinnosti. Kromě toho, podělím se s vámi rád i o další
zkušenost. Kdo ochutná famózní gulášek U Slavíků, vždy se rád vrací
zpět. Petr Sláma

Rekonstruované hřiště pro děti a mládež v obci Hostim

V srpnu letošního roku se
dočkala realizace Strategického
plánu Leader (dále SPL) místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko-Jevišovicko svých
prvních hmatatelných výsledků.
Prvním „zprovozněným“ projektem je rekonstruované hřiště
pro děti a mládež v obci Hostim
v celkové výši nákladů 1,6 mil.
korun. Tento projekt realizovala
obec Hostim. Slavnostní otevření
zahájil nohejbalový turnaj 15. srpna a početná návštěvnost nového
vybavení na sklonku prázdnin na
sebe nenechala dlouho čekat.
Ve čtvrtek 20. srpna bylo uvedeno do provozu nové vybavení
sportovního hřiště v Dolních
Dubňanech - sociální zařízení
a sprchy. Celkové náklady na
výstavbu činily bezmála 1,2 mil
korun. Toto vybavení význam-

ně přispěje ke zlepšení úrovně
kultuních a sportovních akcí
pořádaných obcí i místními organizacemi, mezi které patří tradiční Festival dechových hudeb,
dětské dny, školní olympiády,
přátelské sportovní zápasy a rovněž zcela nové akce.
Obec u příležitosti uvedení
zařízení do provozu uspořádala
1. ročník akce pod názvem Rozloučení s létem. Hlavní náplní je
podpora propagace a marketingu
místních produktů a oživení kulturních tradic v obci.
Obec Dolní Dubňany a Hostim tak oslavily první úspěšnou
zkušenost s čerpáním prostředků
Evropské unie.
Realizace Strategického plánu
Leader byla zahájena dvěma
výzvami k předkládání projektů
v roce 2008. Mezi 4 projekty ob-

čanské vybavenosti a kulturního
dědictví bylo rozděleno 5 mil.
Kč. V letošním roce bylo v rámci
3. výzvy bude rozděleno mezi
9 projektů téměř 7 mil. korun.
Jedná se o investice do občanské
vybavenosti a kulturního dědictví. Další projekty z ukončených
výzev budou čekají na svou realizaci či dokončení.
Výzvy k předkládání projektů
v rámci SPL jsou místní akční
skupinou vyhlašovány 1 až 2x
ročně. Na podporu financování
projektů mohou dosáhnout nejen
obce a neziskové organizace, ale i
začínající podnikatelé, zemědělci,
zpracovatelé potravin nebo podnikatelé rozšiřující své spektrum
podnikání. Oblasti podpory jsou
dány tzv. fišemi a jsou zaměřeny
na občanskou vybavenost, investice do zemědělské prvovýroby

a diverzifikace zemědělské výroby, podporu zpracování zemědělských produktů, rozvoj drobného
podnikání, rozvoj cestovního
ruchu nebo uchování kulturního
dědictví. Dotace čerpané prostřednictvím Programu rozvoje
venkova ČR na období 20072013, Osy IV. Leader mohou u
projektů dosáhnout až 90% výše
podpory. Místní akční skupina
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je připravena poskytnout
poradenství potenciálním žadatelům v přípravě a realizaci projektů, vyhledat zdroje pro projekty,
zpracovat projekty či jejich dílčí
části. Výše podpory v rámci SPL
či jiných fondů a čerpání dotací
na potřebné projekty se rozhodně
v regionu vyplatí!
Více o SPL a místní akční skupině na www.zivepomezi.cz.

foto: mape
Vybavení sport. hřiště v Dol. Dubňanech - sociální zařízení a sprchy

Další trestní oznámení v kauze „Oslavanský zámek“
Jak se zájemci dozvěděli z webových stránek společnosti Zámecký
pivovar Oslavany s.r.o.,: „opět
se po několikatýdenní přestávce
vaří pivo“. Ráda bych seznámila
zájemce s tím, za jakých okolností
k tomu došlo. Mám zmocnění od
mého manžela, ředitele společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED
k podání trestního oznámení na
pana Sakánka, jednatele společnosti Zámecký pivovar Oslavany
s.r.o., pro podezření ze spáchání
trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128
odst. 1,3 TZ.
Toto podání odůvodňuji takto:
Společnost G&C PACIFIC NIUE
LIMITED je právním nástupcem
společnosti G&C Pacific, a.s.,
která zanikla fúzí dle zákona č.
125/2008 Sb. o přeměnách obch.
společností k datu 1.7.2008. (Jen
pro úplnost uvádím, že řízení o
fúzi nyní probíhá ve Velké Británii a poté, co skončí, bude dán ze
strany Companies House pokyn
Obch. rejstříku při Měst. soudu
v Praze k výmazu společnosti.)
Na základě tohoto právního nástupnictví se můj klient cítí poškozen jednáním pana Sakánka.

U společnosti G&C Pacific, a.s.
je od 10.3.2004 až doposud zapsán v obchodním rejstříku jako
jeden z předmětů činností pivovarnictví a sladovnictví. Ve výpise je dále uvedeno, že v období
od 7.4.2003 do 10.8. 2007 bylo
sídlem této společnosti Zámek
1, 664 12 0slavany. Zde v nebytových prostorách společnost
podnikala v oboru pivovarnictví
a sladovnictví. Zde má doposud
daňový sklad. Jak dále vyplývá

Sakánek provozuje tento předmět
podnikání na zařízení na základě
leasingové smlouvy se subjektem,
jehož vlastnictví je zpochybněno a
je o něm veden občanskoprávní
spor. Vzhledem k zásadě ulitma
ratio se však toto trestní oznámení
této věci netýká. Nicméně je třeba
dodat, že údajný vlastník zařízení
minipivovaru, které se nachází
v části nebytových prostor v zámku v Oslavanech, společnost VIVA
leasing, a.s. na jaře letošního roku

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
z výpisu z obchodního rejstříku
společnosti G&C Pacific, a.s.,
byl v období od 15.5.2006 do
30.4.2008 zapsán jako člen její
dozorčí rady pan David Sakánek.
Dne 6.3.2009 byla do Obchodního rejstříku při Krajském
soudě v Brně zapsána společnost
Zámecký pivovar Oslavany s.r.o.,
IČO: 275 60 431, se sídlem Oslavany, Zámecká 1, PSČ 664 12, a
jako jeden ze dvou jednatelů pan
David Sakánek. Předmětem podnikání je kromě výroby, obchodu
a služeb neuvedených v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
pivovarnictví a sladovnictví. Pan

celý měsíc bránila společnosti
G & C Pacific, a.s. v tomto předmětu podnikání se souhlasem zástupců města Oslavan a zařízení
pronajala společnosti Zámecký
pivovar Oslavany s.r.o.
Z doložených skutečností je
tedy zřejmé, že svým jednáním
pan Sakánek naplnil skutkovou
podstatu trestného činu zneužívání informací v obchodním
styku dle § 128 odst. 1 a 3, když
jako bývalý člen dozorčí rady
společnosti G & C Pacific, a.s. je
jednatelem u společnosti Zámecký pivovar Oslavany s.r.o., kde
je společníkem a jednatelem, při-

čemž obě společnosti mají stejný
předmět podnikání - pivovarnictví
a sladovnictví. Dne 14.8.2009 zahájila společnost Zámecký pivovar Oslavany s.r.o. výrobu piva,
přestože nemá povolení Celního
ředitelství Brno k provozování
daňového skladu nezbytného pro
tento předmět podnikání. V této
souvislosti jsem již dala podnět
k zahájení správního řízení v této
věci k Celnímu ředitelství v Brně
a doplnila jsem jej dne 21.8.2009.
Je třeba zdůraznit, že pivo, které
zaměstnanec společnosti Zámecký pivovar Oslavany s.r.o. pan
Petr Žák jako sládek vaří, je podle stejné receptury, jaká je předmětem obchodního tajemství,
a podle které vařil jako dřívější
zaměstnanec pivo pro společnost
G & C Pacific, a.s.
Chtěla bych ještě dodat, že jednání pana Sakánka a dalších osob,
které se nyní na výrobě a distribuci piva podílejí, stálo mého
manžela málem život. Pokládal
je totiž za své přátele a neunesl
jejich zradu. Věřím, že Vám nová
várka piva podle ukradené receptury nezhořkne v ústech.
JUDr. Kateřina Tomková

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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Zeptali jsme se: Milana Michálka, člena výboru FC M. Krumlov REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Milane, ty jako člen výboru
FC Moravský Krumlov, jak hodnotíš práci klubu ?
Náš klub si zakládá na práci s
mládeží. Naši trenéři s úspěchem
navazují na činnost takových trenérských legend, jako byli pánové
Pokorný, Vorel aj., a patří jim za
to velký dík. Po finanční stránce
se klub daří zabezpečit, což je
v dnešní době těžká práce.
Myslíš, že podmínky v FC MK
jsou na dobré úrovni ?
Velmi nás trápí špatné tréninkové podmínky. Jedno travnaté
hřiště absolutně nestačí pokrýt
nápor všech družstev. Další travnatou plochu potřebujeme jako
sůl. Věřím, že se v tomto směru
posunou věci v nejbližší době
dopředu. Jednání probíhají.
Naopak kabiny jsou na velmi
solidní úrovni. Totéž platí i o
materiálním vybavení.
Jaké změny vedení chystá?
Mám na mysli údajnou opravu

tribuny, popřípadě jiné věci…
Rekonstrukce tribuny začne
během několika málo dnů. Opraveny budou komplet betony,
střecha. Pohodlí diváků výrazně
zlepší nové sedačky. Po dokončení bude mít tribuna kapacitu cca
500 míst. Vše by mělo být hotovo
do konce podzimu. Náš stadion
tak získá opravdu moderní tvář.
Chystá náš klub nějaké akce?
Skvělou akcí je každý náš domácí zápas. Jsem moc rád za derby s Ivančicemi. Pro takové zápasy se opravdu vyplatí dělat fotbal.
Soupeři se navzájem obrovsky
respektují. Stadion je narvaný
k prasknutí. Nádhera. Příští rok
se budeme snažit co nejdůstojněji oslavit 80-té výročí založení
klubu. Již tradičně se uskuteční
turnaj „O vánočního kapra“.
Hodně se mluví o tom, že trenér Smrček je velkým přínosem
pro náš oddíl. Jaký ty na to máš
pohled ? Změnil se nějak herní

projev A-mužstva ?
Bob Smrček je trenér s velkým renomé. Naše představy o
fungování A-týmu beze zbytku
naplňuje. Pod jeho vedením
hraje mužstvo velmi atraktivní
nátlakový fotbal. Navíc jsou jeho
postřehy pro nás velmi cenné i
směrem k systémové návaznosti
mezi jednotlivými věkovými
kategoriemi.
Jak hodnotíš zatím odehrané
zápasy A-týmu?
V Tasovicích jsme ztratili
výhru v 90. minutě. Já bod i tak
beru jako úspěch. Kluci odehráli
s maximálním nasazením i druhý
zápas proti Bohunicím. I když se
první poločas herně moc nevydařil, dokázali ohromnou vůlí urvat
i s pomocí výborných diváků
tři body. Na Spartě byla dobrá
úvodní půlhodina, zbytek zápasu
se nám nepovedl.
Mohl bys nám zhodnotit ve
zkratce krumlovská mužstva, od

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Reakce na článek pana Ing. Kuthana
Je zajímavé, pane Kuthane,
že ač ve své reakci vystupujete
jako člen sdružení, nikdy jste
jím nebyl. V době, kdy Občanské sdružení pro Suchohrdly
vzniklo, jste nikdy nevystupoval na podporu tohoto sdružení
a jeho aktivit. Nyní už chápeme
proč. Sdružení se zasazovalo o
čisté ovzduší, nechtěli jsme
stavbu lihovaru a drůbežárny.
Kdybychom věděli o tom,
že se chystáte ve stejné době
vybudovat areál o tak velké
kapacitě prasat a bioplynovou
stanici, určitě bychom chtěli,
aby byl posouzen vliv na životní prostředí této stavby. Vždyť
stavba je klasifikována jako
velký zdroj znečištění.
Jako člen sdružení byste věděl, že Ing. Jiří Bláha je jeho
jednatelem a zakládajícím členem, tak jako je Ing. Jan Hladík
místostarostou obce.
Je zajímavé, že všechno, co
zrovna není v souladu s Vaší činností, je dle vašich slov
protiprávní. Podle Vás místostarosta nezastupuje obec,
jednatel nezastupuje sdružení.
Ovšem, kdyby obec řádně zastupovala starostka a sdružení
jeho předsedkyně, nikdy by se
tito dva pánové nemuseli angažovat. Zákon o obcích jasně
říká, že v době nepřítomnosti
starosty (karanténa, nemoc,
péče o dítě) jej zastupuje místostarosta. Tuto zákonnou dikci
nemůže změnit starosta svým

jednostranným rozhodnutím.
Ing. Jan Hladík se zúčastnil
stavebního řízení a zjistil, že
nebyl posouzen vliv na životní
prostředí v obci vyplývající ze
zákona. Proto podal odvolání.
Stavební povolení Vám totiž
umožňuje obrovské rozšíření
stájové kapacity a tím navýšení
intenzity zápachu v obci. Paní
starostka svou intervencí na
krajském úřadě způsobila, že
posouzení vlivu Vaší stavby na
životní prostředí (EIA) nemusí
být provedeno. To jen dokazuje naši domněnku, že není vše
s Vaší stavbou v pořádku. Jinak
byste Vy i paní starostka byli
přece pro, aby se dokázalo, že
stavba neškodí.
Byli jsme nařčeni, že hrubým
způsobem zkreslujeme stav
věcí. Nevím, jestli se dá vůně
čpavku zkreslit. Ten tu prostě
je a o ten nám jde. Nebráníme
nikomu v podnikání, ale každý
by měl mít právo na to, aby nebyl obtěžován smradem. O tom,
jakým způsobem budete zápach
eliminovat, se nikde nedočteme. Toto je otázka pro Vás,
pane statkáři: Co uděláte pro to,
abyste zápach eliminoval?
Dále se Vám zdá zkreslující,
jak smýšlíme o obecní kanalizaci. Takový megalomanský
projekt hájíte tím, že obviňujete bývalé zastupitelstvo,
které Vám vycházelo ve všem
vstříc? Pokud si pamatujeme,
na přečerpávání dešťových vod

bylo často a hlasitě upozorňováno na veřejných zasedání
zastupitelstev. Proč jste tehdy
nepomohl? Dnes to nazýváte
chybou. Nebyla Vaše loajalita
k tehdejšímu projektu kanalizace zaplacena tím, že bývalé
zastupitelstvo o Vašem projektu
nikdy nejednalo?
Další kapitolou je podivný
výběr firmy, která dodává
projekt na kanalizaci. K tomu
se, pane statkáři, bohužel, nevyjadřujete. Jsme přesvědčeni,
že měla být vybrána projekční
firma, která navrhne nejlepší
řešení pro obec. Nabyli jsme
dojmu, že zastupitelstvo vybralo firmu, která měla prvenství
v tom, že je nejlíp pojištěna a
má velký obrat. Jinak nic. To je
podle Vás v pořádku?
Na tak obrovský projekt měl
být předložen ekonomický rozbor dopadu na rozpočet obce.
Paní starostka tento rozbor
dosud nepředložila, i když byla
o něj žádána.
Píšete, že na venkov patří
živočišná výroba. Ano, hospodářská zvířata zde patří, ale
tak, aby tady mohli žít lidé i
zvířata a vzájemně se neomezovali.
A pokud Vám jde o to, abychom společně žili v čistém
venkovském prostředí, podejte,
prosím, konstruktivní návrhy,
jak zápach eliminovat.
Výbor Občanského sdružení
pro Suchohrdly

přípravky až po muže?
Na přípravce i žácích je již
dlouhodobě vidět posun dopředu.
Je tam hodně talentovaných hráčů.
Výkonnost dorostu v současnosti
trochu stagnuje. Někteří kluci si
musí uvědomit, že nedávají fotbalu to, co by mohli. B-tým plní
úlohu zásobárny pro Áčko. Měl by
hrát na špici okresního přeboru.
Dá se hrát KP pouze s vlastními odchovanci?
Určitě dá. I když jsme jedni
z mála. Jsme na to hrdí. Oceňují
to i naši fanoušci. Je to jeden
z důvodů, proč máme největší
průměrnou návštěvnost v krajském přeboru.
Tvoji favoriti KP?
Židenice touží po návratu do
divize, kádr a podmínky na to
mají. Bavory, Tasovice, Ivančice
a doufám, že i my se jim to budeme snažit znepříjemnit.
Děkuji za rozhovor Lucie Pelikánová /zdroj: www.fcmk.cz/

Cestuj, cestuješ, cestujeme

Připojuji se k tomuto článku z č. 15 Zrcadla (14.8.2009) hlavně
k integrovanému dopravnímu systému týkající se autobusů. Jak jsou
autobusy přeplněné a přednost k sezení mají mladí, o tom se pan
Sláma zmínil. Přesnost odjezdu také není dle jízdního řádu, u řidičů
není pět minut i více žádný problém. I když spojení v okolí je dobré,
horší je to do Brna. Poslední přímý autobus 406 jede z Oslavan v 7:53
a potom až 12:53, a to jen ve školním roce, přes prázdniny je zrušen.
Tímto spojem jste v Brně za 40 minut. Každému se tyto spoje nehodí
a potřebuje jet později, což je spoj 423 Mohelno - Rosice s přestupem,
tímto spojem jedete do Brna minimálně hodinu a půl. Pánové z IDS
autobusy nejezdí, mají svoje auta, takže jim na této závažné indispozici dopravního systému nezáleží. Obdobně špatný přímý spoj je i
z Brna a o víkendu, kdy nejezdí absolutně žádný přímý spoj do Brna
z Oslavan a zpět radši nemluvit. Vždy autobus z Mohelna do Brna jezdil přímo a stačilo mu 45 minut. Proč se starostové jednotlivých obcí
od Mohelna až po Ivančice nezasadí o to, aby tyto spoje byly přímé?
Jezdí s nimi i dost starších lidí, hlavně v létě do turistické chatařské
oblasti Senorady - Mohelno, a není příjemné, když za špatného počasí
musíte v Rosicích přestoupit a více než deset minut čekat na další spoj.
Žádám tímto vedení IDS, aby spoj 423 byl opět přímý až do Brna.
Hodně cestujících na této trati to přivítá.
/Cenková/

Vážení čtenáři Zrcadla

Jednou poznámkou se ještě vrátím k článkům pana Jiřího Fialy,
týkajících se i investorství výstavby Na Brněnce. Technickým nedopatřením nebyla otištěna v Zrcadle moje informace, kterou jsem zaslal
redakci dne 5.6.2006. Tímto tuto záležitost napravujeme, protože není
nad objektivitu, jak evidentně zřejmo. A panu Fialovi bych prostřednictvím redakce vzkázal, že jeho dalšími hloupými poznámkami se
opravdu nebudu zabývat.
Text z 5.6.2009: Vážení přátelé. Velmi stručně se vrátím k mému
článku v minulém čísle Zrcadla, konkrétně k bodu 5, který se týká developerské výstavby Na Brněnce. V mém komentáři je zmínka o tom,
že město není investorem této akce.
Byl jsem s patřičným nádechem ironie upozorněn panem Vavrouškem, že na informační tabuli k výstavbě je údaj, že město je investorem spolu s firmou SEŽEV REKO. Informační tabule je na místě od
září 2006. Ano, zapomněl jsem na jednu věc, a to, že zastupitelstvo
města schválilo před několika lety finanční spoluúčast města na vybudování inženýrských sítí ve výši 1 milion korun. S tím, že po jejich
vybudování budou příslušné pozemky a inženýrské sítě (kanalizace,
vodovod, komunikace a veřejné osvětlení) předány do majetku města.
U pozemků se jedná asi o 5000 m2 a u inženýrských sítí o hodnotu cca
19 milionů korun. Za uvedenou spoluúčast bude městu předán majetek v poměru cca 1:19. Takže pokud se tohoto detailu týká, je město
v daném poměru spoluinvestorem, ale na celé záležitosti to pochopitelně vůbec nic nemění. Tolik tedy k vysvětlení „investorství města“
k výstavbě Na Brněnce.
Vojta Adam, starosta Ivančic

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

SLOVINSKO
Od Julských Alp
k Jaderskému moři
26.9. - 28.9. 2009
3.890,- Kč / osoba
Odjezd z Brna - staré autobusové nádraží
naproti hotelu GRAND.
Návštěva města Bled a stejnojmenného jezera, pokračování k Bohinjskému jezeru
již nadosah štítů horských velikánů, včetně nejvyšší hory Slovinska - Triglavu
(2.864 m.n.m.), návštěva Postojenské jeskyně (UNESCO), po prohlídce jeskyní
cesta pokračuje k Jaderskému moři do přístavního města Koper - nejdůležitější
slovinský přístav, dále prohlídka perly slovinského pobřeží - městečka Piran, poté
možnost koupání na městské pláži. Následuje prohlídka hlavního města Lublaně
a prohlídka druhého největšího slovinského města Mariboru.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování v hotelu
/dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím/, 2x snídani, služby průvodce, základní
pojištění, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: vstupné do jeskyně Postojné, je možno zaplatit předem
v korunách při podpisu cestovní smlouvy: dospělí 530 Kč, studenti 420 Kč, děti
od 6 do 15 let 320 Kč, připojištění léčeb. výloh + storno zájezdu: 25 Kč /os./ den.

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
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Kurzy pletení z pedigu
PODZIM 2009

info na www.alma.cz
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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

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

MY VÍME, Registrujte svou firmu na www.zrcadlo.info
CO LIDÉ
HLEDAJÍ
katalog
regionálních
firem
na našich
webovkách
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ
www.zrcadlo.info

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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www.alma.cz
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CHCETE NOVOU
KUCHYŇ?
PŘIJĎTE
DO STUDIA
V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ!
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„
Rady pro Vaši dovolenou „Malý festival loutky se stává velkým a jedinečným
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
Chtěla jsem se zeptat, kam bychom mohli se známými vycestovat
v podzimních měsicích za sluníčkem, jelikož nám to bohužel z pracovních důvodů o prázdninách nevyšlo? Děkuji J. Pokorná
Co se týče podzimních měsíců určitě bych Vám doporučila navštívit
v měsíci září Tureckou riviéru, Řecko, Tunisko. Později pak Egypt
nebo Kanárské ostrovy, které se staly jednou z nejoblíbenějších turistických destinací. Důvodů je mnoho, patří k nim příjemné počasí,
které je téměř celý rok slunečné. V teplejších měsících se zde teploty
pohybují kolem 25 stupňů Celsia, v zimě se přes den vyšplhají i na 20
stupňů. Kanárským ostrovům se proto často přezdívá Ostrovy věčného
jara. Mnoho lidí ocení, že zde v létě nehrozí nesnesitelné pařáky.
Obecně můžeme říci, že nejteplejšími ostrovy jsou Fuerteventura
a Lanzarote, které leží nejblíže africkému pobřeží. Za nejchladnější
je naopak považován ostrov El Hierro. Navštívit můžete také ostrov
La Palma, La Gomera, Gran Canaria nebo Tenerife. Na Kanárských
ostrovech je nutno počítat s chladnějším Atlantským oceánem. Spousta
hotelů svým klientům nabízí v podzimních a zimních měsících vyhřívané bazény, které jsou jejich nedílnou součástí.
K destinaci Egypt, bych ráda podotkla, že je zde kromě zimních
měsíců celý rok teplo a sucho. Průměrná roční teplota je 22,5 C,
v létě rtuť teploměru šplhá ke 40 C i výš. V prosinci, lednu a únoru
mohou teploty v noci klesnout pod 10 stupňů. Nejpříjemnější počasí je
v Egyptě na jaře od března do května a na podzim od září do listopadu.
Moře v Egyptě je celý rok příjemně teplé, dokonce ani v zimě jeho
teplota neklesá pod 20 C. Záleží proto jen na Vás, pro jakou z destinací se rozhodnete a prodloužíte si tak léto.
Hezký den, měl bych prosím dotaz. Cestuji sám. Musím platit
příplatek za jednolůžkový pokoj? Z. Zemánek
Mnoho našich zákazníků cestuje individuálně. Máte na výběr dvě
možnosti. Souhlasit s doobsazením pokoje další osobou, nebo si připlatit jednolůžkový pokoj, ve kterém budete sám. Tuto skutečnost
je třeba poznamenat v cestovní smlouvě. U zájezdů jsou příplatky za jednolůžkový pokoj uvedeny vždy zvlášť pod upozorněním
„cena zájezdu nezahrnuje“ a jejich výše se liší.
/Anděla/

Třetí ročník festivalu zasvěcenému loutkám všeho druhu začal
v úterý 25. srpna slavnostním
zahájením a prvním představením v Galerii v Knížecím
domě v Moravském Krumlově.
Pro všechny věkové kategorie
divadla chtivých se tak rozjel týdenní maratón bezmála padesáti
představení, která sehraje desítka
divadelních souborů.
V posledním týdnu prázdnin se
divadelníci objeví ve 34 obcích a
městech na Vysočině a jižní Moravě. „Festival se od svého počátku rozrostl z počátečních devíti
přestavení ve čtyřech obcích na
44 představení ve 34 obcích.
Vloni představení zhlédlo na tři
tisíce malých i velkých diváků,“
uvedl starosta města Moravský
Krumlov Jaroslav Mokrý.
Slavnostního zahájení se ujal
místostarosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina a především

foto: archiv redakce

poděkoval všem divadelníkům
za účast a generálnímu partnerovi
- Skupině ČEZ za finanční zajištění celého projektu. Poděkování
patřilo také manažerce mikroregionu Moravskokrumlovsko paní

Dagmar Šacherové za organizaci
celého festivalu.
„Podporujeme mnoho kulturních akcí v okolí naší elektrárny.
Tento je jedinečný tím, že osloví
téměř každého. Divadla jsou

buď zcela zdarma nebo za symbolickou cenu a jedou přímo za
divákem,“ uvedl mluvčí Jaderné
elektrárny Dukovany Petr Spilka.
Slavnostního zahájení se také
zúčastnil „duchovní otec“ festivalu loutek starosta Horních
Dubňan Jiří Stanislav, který před
třemi lety stál u jeho zrodu. Při
zahájení uvedl, že hlavním cílem
festivalu bylo přinést dětem ještě před koncem prázdnin a vstupem do nového školního roku
zábavu v podobě divadelních
představení.
„Nemá to chybu. Mám tady
letáček, kde se všude hraje. Vyberem si s dcerkou a určitě se vydáme na více míst. Nemám moc času
jezdit do divadel, vlastně jsme
s malou ještě nikde nebyly. Ale
loni poprvé jsme šly na loutky,
protože byly u nás v obci. Letos
toho stihnem více,“ uvedla jedna
z maminek po představení. /abé/

Přijelo šest historických jednotek
/Neslovice/ Minulý víkend
oslavili neslovičtí dobrovolní hasiči své již 105. výročí založení.
V pátek 21. srpna na slavnostní
schůzi převzali zasloužilí členové
sboru od místostarosty krajského
sdružení morální ocenění za svou
dlouholetou činnost ve sboru.
V sobotu pak oslava pokračovala jinde nevídaným blokem
ukázek historické hasičské techniky. V soutěži koněspřežných
stříkaček bylo k vidění šest historických vozů s dobově oděnými
hasiči. Nejstarší funkční stříkačkou s datem výroby v roce 1878
se pochlubili hasiči z Ořechova.
Z Heřmanova pocházela stříkač-

foto: archiv SDH Neslovice

ka z roku 1894, další z Kobylnic
(1898), ze Štěpánovic (1899) a ta
domácí z Neslovic je datována do
roku 1904. Nejmladší krasavicí
byla koněspřežka z Kladerub,
která byla vyrobena v roce 1911.
Soutěž, která spočívala v odtlačení stříkačky k nádrži, odpojení
oje, smontování přívodního vedení, rozvinutí hadice a po nasátí
vody v nastříkání vody na terč,
dominovali za deštivého počasí
domácí hasiči.
Po soutěži byly s historickou
technikou předvedeny ukázky hašení na přelomu minulého století.
Hasiči k likvidaci ohně použili
dříve dostupné tlumice a polévali

oheň vodou z putýnek. Bohatší
sousedi již vlastnili berlovou
stříkačku, která dokázala oheň
lépe zkrotit. Scénář ukázky byl
propracován do detailu, včetně
záchrany přiotráveného hasiče.
Po nástupu všech jednotek a
předání čestných uznání se mohli
přítomní těšit na vrcholnou akci hašení hořící hospody. Všech šest
historických stříkaček se s ohněm
vypořádalo na výbornou a dokázalo, že i po jednom století jsou
schopny bojovat s ohněm.
Za stálého deště se na závěr
dne konala taneční zábava pod
taktovkou ivančické country skupiny „Pantofláči“.
/abé/

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 poštou 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. Výherci poukázek - křížovka Zrcadlo
14/09: Pavla Černá - Rouchovany, Ludvík Řezníček - Miroslav, Jana Jílková - Letkovice, Irena Liberdová - Zbýšov a Darja Smutná - Ivančice.
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PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 22
IVANČICE
ODĚVY, OBUV, KOPAČKY
SPORTOVNÍ POTŘEBY
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KULTURNÍ PROGRAMY
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
• 5.9. - 6.9. - ROZMARÝNOVÉ HODY V POLÁNCE - sobota: 18.00 hod.,
hraje taneční kapela FANTAZIE, vstupné 70,-Kč, sál TJ, neděle: 15.00 hod.,
hraje POLANKA, vstupné 60,-Kč, prostranství za sálem TJ.
• 10.9. v 19.00 hod. - KONCERT „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice.
• DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ • 12.9. v 10.00 hod. - PROHLÍDKA S
VÝKLADEM Evy a Bronislava Grunových. Kostel sv. Vavřince v Moravském
Krumlově - Rakšicích. • 13.9. ve 14.00 hod. - PROHLÍDKA S VÝKLADEM
Lucie Krausové a Josefa Braunera. Kostel sv. Bartoloměje na nám. Klášterním.
Na obě prohlídky bude vstup volný. • 12.9. a 13.9. - ZÁMEK MORAVSKÝ
KRUMLOV - GALERIE SLOVANSKÁ EPOPEJ. Návštěvní doba: 9.00.
- 12.00 hod. a 13.00. - 16.00 hod. Vstupné 80,-Kč / 50,-Kč.
• 17.9. v 19.00 hod. - KONCERT „Opera jak ji neznáme“ - Jakub Pustina
a jeho hosté. Muchova Slovanská epopej - zámek 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
• 10.9. - ZÁJEZD - Brno - Boby Centrum: LUCIE BÍLÁ - PODZIM TOUR 09,
koncert s kapelou Petra Maláska. Lístky na stání: 560 Kč (vstup a doprava).
• 10.9. - 30.9. - PAMÁTKY MĚŘENÉ ČASEM ANEB ZMĚNIL SE NEJEN
JEJICH VZHLED, ALE I VĚDOMOSTI O NICH - výstava fotografií
památek v Ivančicích, vstup zdarma - sklepení Památníku A. Muchy.
• 12.9. - 13.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - otevření kulturních
památek v Ivančicích. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - sobota,
neděle: 13.00 - 17.00 hod., PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY - sobota, neděle:
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod. Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, běžné
vstupné. Galerie Památníku A. Muchy - výstava „TAK DLOUHO S CHODÍ
SE DŽBÁNEM...“ - pořádá Muzeum Brněnska, běžné vstupné. KAPLE SV.
JAKUBA - sobota, neděle: 13.00 - 17.00 hod., KAPLE NEJVĚTŠÍ TROJICE
- sobota, neděle: 13.00 - 17.00 hod., SYNAGOGA - sobota, neděle: 9.00 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod. V jejím horním patře - výstava fotografií Víta
a Kristýny Chvátalových, vstup zdarma. ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - sobota,
neděle: 9.00 - 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod., KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
V ŘEZNOVICÍCH - sobota, neděle: 13.00 - 17.00 hod.
• 12.9. - vyjede parní vláček z Brna do Ivančic a Oslavan.
• 17.9. v 19.00 hod. - VARHANNÍ KONCERT KE 110. VÝROČÍ
NAROZENÍ REGENSCHORIHO VÁCLAVA IGNÁCE DUSÍKA,
ivančického rodáka a zakladatele hudební školy v Ivančicích. Zazní skladby:
V. I. Dusíka, J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. F. Haendela, W. A. Mozarta,
F. Schuberta a dalších, Ondřej Socha - tenor, Přemysl Kšica - varhany, Martin
Havelík - violoncello, vstupné: 60 Kč, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ivančice.

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
• pátek 4.9. až 6.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. PROGRAM:
PÁTEK - ve 20.00. hodin - taneční zábava se skupinou R&J BAND v
kulturním domě, SOBOTA - v 8.00. hodin - sraz zavádějících v KD, v 8.15.
hodin - předání hodového práva chase v obřadní síni MěÚ, v 8.45. - 15.00.
hodin - vyhrávání po městě a zvaní na hody s kapelou AMATÉŘI, v 16.00.
hodin - zavádění krojované chasy pod májí před KD, ve 20.00. hodin - hodová
zábava v KD s kapelou RELAX MUSIC, NEDĚLE - v 8.45. hodin - průvod
krojované chasy do kostela, v 9.00. hodin - slavnostní hodová mše v chrámu
sv. Petra a Pavla - slouží Mons. Dr. Karel Simandl z nunciatury v Berlíně,
po skončení mše svěcení nového hasičského automobilu a kladení věnců na
hřbitově, v 10.30. - 15.00. hodin - výhrávání po městě a zvaní na hody - hraje
DAMBOŘANKA, ve 14.30. hodin - slavnostní předání autobusového nádraží
a prohlídka opravené ZŠ Miroslav (zahájení na autobusovém nádraží), v 16.00.
hodin - zavádění krojované chasy pod májí před KD. Po dobu konání hodů
je připraveno bohaté občerstvení! V neděli bude v kostele sv. Petra a Pavla
připravena výstava z plodů polí a zahrad „Poděkování za úrodu“. Srdečně zvou
pořadatelé: Město Miroslav, miroslavská chasa a Římskokatolický farní úřad.
PŘIPRAVUJEME: • 16.10. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY HARLEJ
v Kulturním domě Miroslav. (Pořadatel pan Janíček). • 24.10. ve 20.00 hod.
- ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v KD Miroslav.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 12.9. - 14. DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ IVANČICKÉ PAMÁTKY A SCUK NA RÉNĚ. - Start a cíl v parku pod
Rénou od 11.00 - 17.00 hod. - návštěva historického sklepení v Památníku A.
Muchy, židovského hřbitova, synagogy, kostelíku sv. Jakuba...
• 13.9. - 50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA - LEVNOV. - Akce KČT Fénix Brno
- info Ing. Petr Vachút, tel.: 777 031 958. Účast samostatně. Možnost razítka,
pamětního listu a odznáčku mezi 10.00 - 13.00 hod. je na hradě Levnov,
případně v hospodě v Ketkovicích.
• 19.9. - CYKLOAKCE - RAJHRAD - ŽIDLOCHOVICE. - Návštěva
Památníku písemnictví v benediktinském klášteře v Rajhradě a nové rozhledny
- Akátová věž Výhon v Židlochovicích. Trasa cca 65 km, sraz na tržnici U tří
kohoutů v 9.00 hod. - vede pan Matoušek.
PŘIPRAVUJEME: • 3.10. - TURISTICKÝ ZÁJEZD NA ROZHLEDNU
ČARŤÁK - BUMBÁLKA - VSETÍNSKÉ VRCHY. - Odjezd autobusu
v 05.00 hod. od Besedního domu, naplánované jsou 3 trasy - 16 km pro
náročnější, 9 km pro méně náročné a na Bumbálce možnost i kratší trasy. Jídlo
s sebou, návrat po 20.00 hod. Přihlášky do 27.9.2009 u vedoucího akce
p. Eibela na tel.: 539 083 044 po 18.00 hod. nebo na adrese Široká 40. Poplatek
pro člena KČT: 70,-Kč, mládež do 18 let: 50,-Kč, nečlenové: 200,-Kč.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 3.9. v 18.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY Ing. arch. Ivo Mana, KD, otevřena:
pátek: 13.00 - 17.00 hod., sobota: 10.00 - 17.00 hod., neděle: 13.00 - 17.00 hod.
• 4.9. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVA KRESBY Z CEST 2009 Libor
Jaroš, sobota, neděle: 10.00 - 17.00 hod., otevřena do 20.9.2009.
• 4.9. v 19.00 hod. - KONCERT MALÁ NOČNÍ HUDBA Wolfgang Amadeus
Mozart, Gloria in D, Antonio Vivaldi, Brněnský filharmonický sbor Beseda
brněnská, vstupné: 150,-Kč. - Klášter Rosa coeli.
• 5.9. - HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI - Masarykovo náměstí.
13.00 - 21.00 hod. - výstava vín pěstitelů dolnokounické oblasti. Střelci
sv. Gotharda z Dolních Kounic, 10.00 - 22.00 hod. - historický jarmark, 13.00
hod. - slavnostní zahájení, 13.05 hod. - divadelní představení se šermem, 14.00
hod. - historické tance POUSTEVNÍK, 15.20 hod. - průvod krále městem
k turnaji, 15.30 hod. - jezdecký turnaj - rytířský turnaj na koních (malé hřiště
u kláštera), 16.30 hod. - průvod krále městem po turnaji, 17.30 hod. - pohádka pro
děti KOMEDIANTI NA KÁŘE, 18.30 hod. - divadelní představení se šermem,
19.30 - 21.20 hod. - večerní komponovaný program: divadlo, historická hudba,
ohňová show, 21.30 hod. - průvod městem s pochodněmi, 22.00 hod. - ohňostroj.

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 9

31.08. - 13.09.2009
Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 10.9. v 16.30 hod. - SETKÁNÍ BÝVALÝCH HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ.
- Každoroční setkání horníků a energetiků v prostorách zámku.
• 12.9. - ZÁMECKÝ PARK - 10.00 hod. - slavnostní zahájení za účasti
zastupitelů města a oficiálních hostů, vystoupení roztleskávaček DDM Oslavany,
10.15 hod. - koncert dechové kapely DOUBRAVĚNKA, 14.00 hod. - koncert
country kapely KOMPROMIS, 20.00 - 02.00 hod. - taneční zábava se skupinou
RELAX. - ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ - historické tržiště s dobovým programem.
Dobové stánky s ukázkami tradičních řemesel: kováři, truhláři, řezbáři, košíkáři,
perníkáři. Výroba a prodej staročeských pokrmů a nápojů. Dobové hrátky pro
děti. 10.30 hod. - šermířské ukázky SHŠ TARANIS, 11.00 hod. - zábavné
představení pro děti i dospělé „Mistr kat Saša“ - Universus s.r.o., 16.30 hod.
- šermířské ukázky SHŠ TARANIS, 17.00 hod. - zábavné představení pro děti
a dospělé „Mistr kat Saša“ - Universus s.r.o. Po celý den řemeslné stánky s
ukázkami výroby, posezení a bohaté občerstvení. - ZÁMECKÁ ZAHRADA
- 11.00 hod. - Kronika kněze Edgara - premiéra výpravného příběhu z dávných
časů o odvaze, přátelství, zradě a lásce v podání skupiny historického šermu
TARANIS, 14.00 hod. - historický průvod městem v čele s králem Přemyslem
Otakarem I. a jeho družinou. Průvod bude zakončen slavnostním ceremoniálem
na nádvoří zámku. 14.30 hod. - rytířský turnaj na koních na počest krále
Přemysla Otakara I., turnaj bude komentován heroldem a s účastí pěších rytířů,
16.00 hod. - ukázka dovedností koní a přirozená komunikace s koňmi, 20.00
hod. - večerní ohňová show, 21.00 hod. - večerní historický průvod s loučemi
ulicemi města. Zveme občany, aby se k tomuto průvodu připojili a společně došli
na náměstí, kde bude připraven slavnostní ohňostroj. - ZÁMECKÁ ALEJ - 9.00
- 18.00 hod. - tržiště lidových řemesel. Interiéry zámku: 9.00 hod. - otevřena
všechny muzea oslavanského zámku, prohlídky zámku s průvodci. Zadní část
zámeckého parku: 10.00 hod. - „DĚTSKÝ PARK“ - soutěže a hry pro děti,
ukázky tábornických dovedností a vybavení - Junák Oslavany, skákací hrad.
Zámecká vinárna: 11.30 - 20.30 hod. - posezení u cimbálu s panem Klobáskou
a vinařstvím Plačkových. Zámecká kaple: 10.00 - 18.00 hod. - výstava
fotografií, kostýmů,...ochotníků sdružení „Divadla na Mýtině“ u příležitosti
25. výročí založení divadla. Náměstí 13. prosince: 21.30 hod. - ohňostroj.
• 13.9. Nádvoří zámku - TURISTICKÝ DEN - 8.30 - 10.30 hod. - START
PRO PĚŠÍ - trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří cca 10 km:
od Zámku Oslavany, naučná stezka na levém břehu řeky Oslavy, důl Kukla,
Padochovská skála - panorama, důl Františka, důl Mašinka, lesem do Balin a
přes Havírnu (v Havírně malá expozice k připomenutí prvních oslavanských
těžařů Müllerů), přes Nový Svět zpět na zámek. Účastníci obdrží na každém
stanovišti historická razítka na turistické mapky, které si vyzvednou na startu.
Dále pak v cíli jim budou vydány v rámci 5. VÝROČÍ TURISTICKÉHO
DNE pamětní odznaky a zajímavý Vandrovní list o absolvování trasy. Trase je
určena i pro méně zdatné účastníky a nabízí nádherné přírodní scenérie z okolí
Oslavan. Startovné 10,-Kč. - PRO CYKLOTURISTY - CYKLISTICKÁ
VYJÍŽĎKA PO „HORNICKÉ CYKLOSTEZCE“ - 9.00 - 10.30 hod.
- prezentace účastníků, 10.30 hod. - slavnostní start. 50 km okruh: Zámek
Oslavany - Zbýšov - Babice - Zastávka - Mariánské údolí - Okrouhlík - Říčky
- Javůrek - Domašov - Rudka - Litostrov - Zbraslav - Příbram - Vysoké Popovice
- Lukovany - Ketkovice - Zámek Oslavany, 25 km okruh: Zámek Oslavany Zbýšov - Zakřany - Lukovany - Ketkovice - Zámek Oslavany. ČD přistaví přímé
vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.46 hod. a v 16.57 hod. z Oslavan zpět.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
PŘIPRAVUJEME: • od 2.9.2009 bude probíhat nábor do zájmových
kroužků na Domečku. Můžete si vybrat z pestré nabídky tradičních i nových
kroužků za přijatelné ceny. Podle hesla „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“ tak
může Vaše dítě smysluplně využít volný čas. Kompletní nabídku včetně
rozvrhu kroužků získáte v kanceláři DDM, na webových stránkách, na
vývěskách a nástěnkách ve školách, či v místních periodikách. Kroužky sice
začínají až v týdnu od 29.9.2009, ale přihlášku si můžete vyzvednout již
dnes (www.domecekmk.cz).
NOVINKY NA DOMEČKU: • BALANCE BALL - pololetní kurz cvičení
na velkých míčích začíná ve čtvrtek 3.9. v 17.00 hod. Cena kurzu je 650
Kč. Cvičení vede paní Y. Žáková. • FIT MIX - pololetní kurz, kde si
vyzkoušíte různé cvičební techniky jako balóny, Bosu, Jumping či Pilates.
Kurz začíná ve středu 2.9. v 17.00 hod. a povede ho paní Y. Žáková. Cena
kurzu je 650 Kč a má omezenou kapacitu.
• 9.9. - DEN KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY - 7. ročník celorepublikové
charitativní sbírky SVĚTLUŠKA, jehož patronkou je Aneta Langerová,
proběhne po celém Moravském Krumlově. Svým příspěvkem podpoříte
nevidomé děti i dospělé na jejich cestě ke světlu.

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. Další informace o všech
akcích: www.zs-dolnidubnany.cz, nebo Vám je podáme na tel.: 534 001 921.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
NA DOMEČKU
Udělejte něco pro sebe a přijďte si vyzkoušet, který druh cvičení
Vám bude nejvíc vyhovovat. Začínáme již od 31. srpna 2009,
cena cvičební hodiny je 40 Kč / osoba.
PONDĚLÍ: 17.00 - 18.00 hodin: Pilates začátečníci - vede Y. Žáková
18.00 - 19.00 hodin: Pilates pokročilí - vede Y. Žáková
ÚTERÝ:
18.10 - 19.10 hodin: Tae-Bo - vede D. Bystrianská
STŘEDA: 18.00 - 19.00 hodin: Powerjóga - vede Y. Žáková
ČTVRTEK: 18.00 - 19.00 hodin: Interval Body - vede Y. Žáková

Oslavany - zámek

10. VÝROČÍ MUZEA
HORNICTVÍ, ENERGETIKY
A HASIČSKÉ TECHNIKY
Otevřeno po všechny víkendy a svátky
od 9.00 hodin do 17.00 hodin do 30. září 2009

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

st 2.9. ve 20.00
so 5.9. v 18.00
ne 6.9. v 18.00
st 9.9. ve 20.00
so 12.9. ve 20.00
ne 13.9. v 18.00

515 322 618

DVOJÍ HRA
Krimi komedie USA
STAR TREK
Sci-fi USA / SRN
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
Thriller USA
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Komedie ČR / Itálie

KINO RÉNA IVANČICE
(

st 2.9. ve 20.00
ne 6.9.

v 15.00

v 17.00
st 9.9. ve 20.00
ne 13.9. v 15.00
v 18.00

546 451 469

PAŘBA VE VEGAS
Film USA
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
Animovaný film USA
STÁHNI MĚ DO PEKLA
Horor USA
HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
Film USA

KINO OSLAVANY
(

so 5.9. v 19.00
ne 6.9. v 19.00
ne 13.9. v 19.00
ne 20.9. v 19.00

546 423 018

DOBA LEDOVÁ 3: ŮSVIT
DINOSAURŮ
Animovaný film USA
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR
NOC V MUZEU 2
Akční komedie USA
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Komedie ČR / Itálie

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

pá 4.9. ve 20.00
so 19.9. ve 20.00

515 333 538

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Krimi-thriller USA
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Detektivní komedie ČR

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 9. A 16.9. OD 17.00 DO 19.00 - ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY.
Čtyřhodinová navazující dílna rozdělená na dvě středeční odpoledne. Přijďte si
vytvořit osobitou panenku z přírodních materiálů pro vaše dítko nebo jako dárek
pro někoho z vašeho okolí. V prvním odpoledni vytvoříme hlavičku, v druhém
odpoledni došijeme tělíčko včetně oblečení panenky. Rychlejší z vás mohou šít
2-3 panenky současně. Ze základní předlohy si budete moci vytvořit skřítka nebo
děvenku nebo chlapečka. Fantazii se meze nekladou. Poplatek za obě dílny: 120
Kč / členové, 140 Kč / ostatní + materiál (ovčí vlna, látky, jehly, nitě a tištěné
podklady) 120,-Kč. Kapacita 12 osob, věk 14 plus. Vede: Martina Turečková
• 19.9. - ZDRSEM MAMA. KURZ PRVNÍ POMOCI ZÁŽITKOVOU
METODOU. ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci, projekt
Prázdninové školy Lipnice - Outward Bound Česká republika. Principy
zážitkové pedagogiky rozvíjí PŠL třicet let, první pomoc zážitkově vyučujeme
deset let. ZDrSEM MAMA je zaměřen na poskytování první pomoci dětem
do pěti let. Těžištěm výuky je zážitek, základem pak praktický nácvik život
zachraňujících dovedností. V průběhu kurzu používáme simulací reálných
situací, modelové případy. Kurz je určen hlavně rodičům a všem, kdo pracují s
dětmi. Poplatek: 960 Kč. Přihlášky a bližší informace: www.zdrsem.cz
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ - nabízíme vám hlídání dětí, potřebujete-li např.: nakoupit,
oběhat úřady, navštívit kadeřnici, lékaře nebo si jen zajít na kávu a chvilku si
číst...a přitom mít dobře postaráno o své drobečky. V našem koutku jsou vítané
děti již od 3 měsíců. Program je uzpůsoben věku dítěte. každé pondělí a středu
9.00 až 12.00. Každá započatá hodina 60 Kč (člen 40 Kč), permanentka na 10
hodin/500 Kč (člen 350 Kč) Službu je nutno objednat den předem u Martiny
Turečkové na tel.: 603 576 988, nejpozději do 16.00 hod. předešlého dne.
• JÓGA - Harmonie těla a mysli. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo,
mysl a vědomí do rovnováhy. Vhodné pro všechny, kteří hledají klidné spojení
akce a relaxace. Každé pondělí 17.30 až 18.30 hod. a 19.00 až 20.00 hod.- 45 Kč /
členové 35 Kč. Vede: Ing. Lenka Duranová (info o volných místech: 602 942 849
• MUZIKOHRÁTKY - muzikoterapie pro maminky (rodiče) s dětmi. Zpívání,
práce s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje. Každé pondělí 10.00 až 10.30
hod. - 30 Kč rodič s dítětem / 20 Kč členský rodič s dítětem. Začínáme 7. září!
• OSLAVA ŽENY PRO MAMINKY S DĚTMI. Tanec jako oslava vlastního
ženství, fyzická a psychická regenerace pro ženy po porodu, prvky muzikoterapie,
relaxační techniky, posílení role ženy-matky v bezpečí ženského kruhu.
Každá středa 10.00 až 11.30 hod. - 50 Kč / členové 40 Kč Začínáme 9. září!
• OSLAVA ŽENY. Kdysi dávno si ženy vážily samy sebe pro svou moudrost,
sílu, půvab a schopnost darovat život. Přijďte znovu probudit a oslavit svoje
zapomenuté ženství spontánním tancem, bubny, meditací, společným zpěvem
a vzájemným sdílením. Každé úterý 18.00 až 20.00 h - 80 Kč/ členové 70 Kč
Začínáme 8. září! Vede: Kateřina Pokorná (tanec, muzikoterapie, babymasáže)
• MOHENDŽODÁRO - Tantra jóga pro ženy - 5ti měsíční cyklus září - leden.
Mohendžodáro je tantrické cvičení výhradně pro ženy. Posiluje její zdraví
tím, že rozvádí sexuální energii do celého těla. Má mnohostranný účinek, a
to na úrovni zdravotní, tělesné a energetické. Vede ženu do svého nitra skrze
jednotlivé asány, meditace a společné a sdílené prožitky žen ve skupině. Aby
žena mohla být skutečnou probuzenou ženou, potřebuje prožít sama sebe.
Každý čtvrtek 18.00 až 20.00 hod. - 2.300 Kč / členky 2.150 Kč (jednorázově)
Kapacita: 12 osob; hlaste se předem! Začínáme 3. září! Vede: Jitka Jedličková
(www.mohendzodaro.com).
KLUB MIMINKO je určen pro maminky s dětmi do dvou let. Kromě hraní s
dětmi si maminky můžou spolu popovídat a předat si navzájem své zkušenosti.
Každý čtvrtek 9.00 až 12:00 hod. Vede: Monika Součková
• PORADNY: • „ Co se skrývá v našich dětech“, „ Homeopatie pro děti“
- vede RNDr. Alena Bratková, objednávky: tel. 777 332 239. Homeopatka a
lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví •
Laktační - pomoc při potížích s kojením; vede vyškolená laktační poradkyně
Lucie Třísková na tel. 737 461 761 (12.00 až 14.00 hodin) • „Co má Země ze
mě“ - eko-poradna, inspirativní nástěnka s tipy pro domácí ekologii.
• AROMATERAPIE - Poradenství v oblasti použití aromaterapie v běžném
životě a prodej aromaterapeutické kosmetiky a olejů Nobilis Tilia.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
LETKOVICE

Dříve samostatná politická obec. Dne 11. ledna 1949 potvrdil Zemský NV v Brně připojení obce k Ivančicím. Začátek historie obce
můžeme hledat již v pravěku, v době bronzové i železné. Nálezy na
několika místech a kolem kopce Bouchal to dokazují. Až z roku 1228
je první písemný doklad o existenci Letkovic (Leccowicz), protože
obec byla připsána do majetku nově založeného kláštera v Oslavanech.
Po celá staletí měly Letkovice „spád“církevně i se hřbitovem do Oslavan, protože nedaleké Ivančice byly „za řekou“. Polní cesta do Oslavan
byla nahrazena silnicí postavenou v roce 1899. Kámen pro tuto akci se
lámal na Koblihu u Oslavan, obec věnovala potřebné pozemky. V roce
1924 se usnesl obecní výbor, aby se spravila cesta v úvoze k Nové vsi.
Půdorys vesnice se po staletí příliš neměnil. Dvě rovnoběžné ulice,
z nichž jedna byla náves, druhá za humny byly spojené kolmo krátkou
ulicí. Až před cca 40 lety začala výstavba dalších ulic.

Půdorysný nákres Letkovic z roku 1825

Zajímavá informace se váže k roku 1552, kdy byl Petr Letkovský
obdařen erbem a predikátem a roku 1554 byl přijat i s dětmi do
moravského rytířstva. Letkovice mohou být právem hrdé, že z tak
malé vesnice vzešel moravský rytířský rod Letkovsvých z Letkovic, a
to i přesto, že zde nestál žádný hrádek ani tvrz. Bohužel další informace
o tomto rodu jsou zatím neznámé.
V roce 1806 byla na návsi postavena zvonice, k ní byla roku
1864 přistavěna kaple zasvěcená Janu Nepomuckému. Do r. 1785
byly Letkovice přiškoleny do Oslavan, do r. 1851 do Řeznovic. Škola
v Letkovicích byla zřízena v r. 1851, ale učila se střídavě po domech.
První škola byla upravena z domu č. 39, ve které se vyučovalo až do
postavení školy na návsi v r. 1889. Smutné období 1. sv. války připomíná pomník padlým ze září 1921, na kterém je 14 fotografií padlých
a ještě dvě volná místa pro nezvěstné.
Pro svou polohu mezi řekami Jihlavou a Oslavou často trpěly
povodněmi, protože regulace řek byla prováděna až od roku 1932.
Postupně byl regulován břeh až ke stavu v Pancířích, přičemž byl upraven i soutok obou řek. Přesto můžeme připomenout poslední povodeň
začátkem dubna 2006, kdy musely být stavěny provizorní ochranné
hráze, protože hrozilo zatopení části osady.
Mimo zemědělských prací byla část obyvatel Letkovic zaměstnána
v textilní továrně v Alexovicích, ale i tam byl přes řeku špatný přístup.
V roce 1878 nechal továrník Alfred Skene postavit dřevěný most,
ale po deseti letech se most zřítil. Ze zbytku mostu nechala obec v r.
1890 postavit dřevěnou lávku, ta však byla zničena při jarní velké vodě
o rok později. Další dřevěné lávky postavené později dopadly stejně,
doprava obyvatel přes řeku byla s jednom období řešena dokonce přívozem. Až v roce 1940 byla postavena kovová lávka přes Jihlavu a
konečné spojení s Ivančicemi bylo provedeno v říjnu 1948 otevřením
nového kovového mostu získaného z vojenských zásob. Pamětníci
pamatují jeho dvojí prolomení velkou zátěží. Současný moderní most
s neomezenou nosností byl předán do provozu v říjnu 2007.
Dne 30. dubna 1911 byl založen na ustanovující schůzi sbor dobrovolných hasičů. První stříkačka byla zakoupena od Ústavu hluchoněmých v Ivančicích. V květnu 1913 se začalo stavět od Oslavan kolem
silnice do Letkovic elektrické vedení. Před obcí se rozdvojilo, jedna
větev šla přes pole do Alexovic, druhá odbočila do Němčic. V Pamětní
knize obce Letkovice je o zavedení el. proudu jen málo informací. Dne
17. října 1912 byla sjednána smlouva o dodávkách elektrické energie
a 4. listopadu 1913 bylo rozsvíceno pouliční osvětlení.
Po 2. sv. válce se zvýšil počet obyvatel, kteří byli zaměstnáni v nově
vybudovaných závodech. Přesto část zůstala pracovat v zemědělském
družstvu, kde se mimo jiné pokoušeli o pěstování chřestu.
Až do 28. dubna 1925 bylo pojmenování obce Ledkovice, od tohoto
data došlo ke změně názvu na Letkovice. (V článku je použit pouze
novější název)
Jiří Široký, tel: 776 654 494
Použité prameny: PK obce Letkovice - SOkA Rajhrad fond C 38 1A

Kaple v Letkovicích
(foto z archivu M. Říháčka)

Pomník věnovaný padlým
v první světové válce - Letkovice
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Hody v Němčicích
Nacházíme se v období, kdy
jsou různými organizacemi pořádány hody. Např. v IvančicíchNěmčicích se o tradiční hody postaral Sbor dobrovolných hasičů,
připravují se hody v Řeznovicích
a Hrubšicích. Ale položil si někdo
otázku: Proč se vlastně hody pořádají? Odpověď najdeme v Vlastivědě moravské z r. 2007, v článku
PhDr. Evy Večerkové CSc. Některé informace uvádíme.
V období od sklonku léta do
adventu se na Moravě pořádá tradiční slavnost obcí, vesnic i měst,
zvaná hody. Slavnost představuje
soubor obyčejů, zábav a her,
k nimž se váží zvláštní písně, tance, taneční hry, ale i pečivo, oblečení a ozdoby hodovníků. Čas
konání hodů určoval zpravidla
svátek světce, jemuž byl zasvěcen
kostel (patrunské hody).
K významné změně došlo v r.
1787, kdy vešlo v platnost nařízení císaře Josefa II. slavit v celé
monarchii jednotné posvícení
(císařské hody) o třetí říjnové
neděli v trvání dvou dnů. Tyto
hody se nazývají tereziánské
nebo havelské. Je to proto, že
termín byl určen na uctění jména
císařovy matky Marie Terezie,
protože svátek sv. Terezie je 15.
října a 16. října je svátého Havla.
Císaře - reformátora vedly
k takovému opatření hospodářské
důvody, neboť dosavadní četnost
hodů a délka hodování odváděly
poddané od práce. Josefínské nařízení nebylo plně respektováno a
mnohé obce se vrátily k dřívějším
hodům nebo dokonce slavily
oboje, z nichž jedny byly považovány za hlavní, což se odrazilo
v pojmenování staré a nové hody,
malé a velké hody i odlišnosti
jejich provedení.
Jádrem posvícenských hodů
je křesťanská slavnost na počest
posvěcení chrámu, jak se o ní
zmiňuje svatováclavská legenda
z 10. století. Tato slavnost patrně navázala na dávnou rodovou
slavnost s uctíváním předků,
obětí, hodováním v čase po sklizni úrody. Výraz hody původně
znamenal výroční slavnost, sváteční den. Hlavním dnem byla
neděle s dopolední bohoslužbou,
dalšími pondělí a úterý, na které
se rozložily zábavy.
Hody platí dodnes za nejvýznamnější výroční událost, což
se projevuje úklidem domácností, tradičním bílením fasád
domů, novým oblečením apod.
K hodování se zvali příbuzní a
kmotři, domácí i přespolní. Bylo
zvykem, že se sousedé o hodech
dělili společně o zakoupenou krávu. Místem setkání lidí k zábavě
a tanci byl hostinec a prostranství
před ním. Začátek slavností měla
vyhrazena mládež, ženatým a vdaným patřilo úterý. Do obce přijížděli kramáři, perníkáři a cukráři,
komedianti apod.
Nemůžeme se divit, že císaři
se taková ztráta pracovních dnů
a náklady na zabezpečení hodů
nelíbily, a proto vydal nařízení
na jednotný termín a pouze na
dva dny.
Dost teorie. Dále uvádíme vzpomínky pamětníka, jak probíhaly
rozmarýnové hody v Němčicích
koncem září, začátkem října (tedy
zhruba o měsíc později proti současným) koncem dvacátých let
minulého století:
Hody a jakubská pouť byly

jedněmi z nejvýznačnějších akci
v roce. Na to nejvíce doplatily
husy, protože bez pečených hus
se tyto události neobešly. Domky
se upravovaly, líčily, kolem nich
se dělal pořádek.
První příprava na hody bylo
volení stárků. Chlapci se sešli
v hospodě u Seidlů a zvolili
mezi sebou tři stárky. Ti v minulosti měli starosti o zajištění
hodů rozděleny: první stárek
organizační věci, druhý finanční záležitosti a třetí se staral o
pití. V uvedeném období však
veškerou režii měl hasičský
sbor, takže se o vše postaral.
Při volbě stárků se současně
přihlásili zavádníci. Stárci si pak
vybrali stárkové. Ve čtvrtek před
hody se chodilo o zavádnice, to
znamenalo požádat rodiče dívky,
aby mohli spolu zavádět, přitom
jim přinesli karafu s pivem.
V pátek ráno se jelo do lesa pro
máj, vykopala se před hostincem
jáma a v sobotu se máj připravila a ověnčila. Kovář zděřemi
připevnil k máji vršek, stárkové
se zavádnicemi okrášlili špičku
kapesníčkem. Navečer hutař obecní strážník - bubnoval po vsi,
aby šli občané pomoci stavět máj.
Po postavení máje ji v hostinci
zapili, aby ji vítr neshodil.
Hody začaly v neděli v poledne. Ve dvanáct hodin přišli mu-

Hody v Němčicích v srpnu 1987

zikanti a před hostincem zahráli
pár kousků. Tam se sešli stárci
a utvořili dvě skupiny na zvaní
občanů na hody. V každé skupině
byl stárek, který měl karafu s pivem, zavádník s pokladničkou,
další rožeň a mládenec s putnou
na buchty.
Od hospody se skupiny vydaly
k pomníku padlých v 1. sv. válce,
kde muzikanti zahráli hymnu a
pak začalo zvaní na hody. Začalo
se u statkáře Weisse, pokračovalo
dědinou, každá skupina po jedné
straně, při tom muzikanti následovali obě skupiny a vyhrávali
po vsi. Pokračovalo se z dědiny
přes výhonek Jarošovou ulicí,
Školní ulicí na Šance a odtud dolů
k Weissům, kde se končilo. Nevynechal se jediný dům ve vsi.
Při zvaní stárek nabídl hospodáři domu přípitek, pozval na
hody, zavádník zatřepal poklad-

Hody v Němčicích 25. a 26. srpna 1984

ničkou a přijal peníze, další napíchl na rožeň řízek, husí stehno,
pečené maso, co kdo dal. Mládenci s putnou pak hospodyně
nasypala buchty. Těchto buchet
se vybralo několik puten. Maso
a buchty se přenesly k první stárkové, kde večer byla uspořádána
večeře pro muzikanty, účastníky
hodů a některé hosty.
Když skončilo zvaní, šli muzikanti pochodem se stárky k první
stárkové, pak ke druhé a třetí, kde
se shromáždili zavádnice a zavádnici. U každé stárkové muzikanti zahráli a stárek se stárkovou
si zatančili. Od třetí stárkové pak
všichni odpochodovali k hospodě
pod máj, kde začala hodová zábava. Začala sólem pro stárky a pak
zavádníky. Po tomto úvodním

Foto: Karel Čepera

zahájení nastalo zavádění hostů
z okolí Němčic. Zavádění se
provádělo tak, že každý zavádník
vyhledal své zavádnici tanečníka,
kterému se vyhlásilo sólo. Ti se
shromáždili ve dvoře hostince,
pak odpochodovali pod máj, kde
své sólo odtančili. Po vystřídání
sóla pro okolní hosty byla volná
zábava. Večer pak muzikanti a
ostatní odešli k první stárkové,
kde byla připravena večeře. Po
večeři byla normální zábava.
V pondělí ráno se chodilo po
dědině. To skupina stárků a zavádníků, kteří měli pro obveselení
vypůjčený buben a trubku, chodili
po dědině k sedlákům a některým
zavádnícím a sbírali vše z čeho se
pak ve čtvrtek vyrobila pro zavádníky u třetí stárkové omáčka.
Hlavně slepice a králíky.
Utkvěla mně v paměti jedna
příhoda. Při této akci jsme byli

v dědině u panímámy. Ta nám slíbila slepici. Jeden horlivec hned
vyběhl ven na dvůr a za chvíli
přišel s mrtvou slepicí, ale se zlou
dopadl. Zabil totiž panímámě
nový druh slepice, které začala
pěstovat. Honem přeběhl dvůr a
stodolou utekl ven.
Odpoledne začaly hody tak, že
muzikanti šli s průvodem stárků
ke stárkovým a od třetí stárkové
pak pod máj. Po úvodním zahájení vyhlásil stárek sólo pro ženáče.
Tu stárci a zavádníci zavedli své
tanečnice ženáčům ze vsi a ze
dvora hostince pak odpochodovali pod máj, kde si každý nechal
zahrát svou oblíbenou písničku.
Někteří zazpívali nějakou žertovnou - veselí při tom bylo dost.
Navečer se účastníci odebrali
do palírny – jak se říkalo nálevně,
která byla na rohu dědiny, kterou
měl pronajatou pan Smejkal od
statkáře Weisse a prodával tam
deriváty, které statkář pálil. Tam
každý zavádník koupil své zavádníci skleničku sladké. Nevím,
z jakých příčin se tento zvyk prováděl. Odtud se šlo zase k druhé
stárkové na večeři a po večeři
byla zábava.
V úterý, tak jako v první dva
dny, odpochodoval průvod od
třetí stárkové pod máj, kde byla
už jen normální zábava. Někdy,
kdy už bylo chladno, se zábava
odbývala v sále hostince.
Ve čtvrtek pak u třetí stárkové
byla pro zavádníky uspořádána
omáčka. To se z vybraných věcí,
hlavně slepic, králíků, které se
v pondělí vybraly po dědině, vyrobila navečer omáčka a s touto
hostinou hody končily.
Je třeba připomenout oblečení
přímých účastníků hodů. Stárkové byly oblečeny v krojích a
na hlavách měly pěkné čelenky,
v ruce rozmarýn. Stárci a zavádníci měli klobouky ozdobené
kytičkami s rozmarýnem a před
sebou bílé zástěry. O výzdobu
klobouků se staraly stárkové a
zavádnice, které chodily v civilu.
V uvedeném období se hody
odbývaly bez problémů, avšak
v minulosti se někdy neobešly
bez bitky mezi Vančáky a Němčáky. Otec mi vyprávěl případ,
kdy v minulém století ubodali
maďarští vojáci, kteří v Ivančicích
sloužili v kasárnách, bratra mého
dědečka za to, že jim jako stárek
nechtěl při hodech dát zahrát sólo.
Tolik zapsané vzpomínky
účastníka hodů kolem roku 1926.
Tenkrát trvaly s přípravou téměř
týden, císař Josef II. se musel
v hrobě obracet. Účastníci současných hodů, případně z jiných míst
mohou porovnat, jaký je průběh
hodů v současné době.
Jiří Široký, tel. 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančický zpravodaj, různá čísla
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

SM DOMINO Branišovice pořádá

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.

na ukončení prázdnin v sobotu 29. srpna 2009 od 12.30. hodin
Cíl cesty: Suchohrdly u Miroslavi. Tamní sdružení
„SUCHOHRDELSKÉ ŽENY“ má připravený celoodpolední
program (malování na obličej, šermířské vystoupení, skákací hrad
a jiné). Občerstvení je samozřejmě zajištěno. K tanci a poslechu
hraje skupina HOLZ ZU BRIKETTS z Branišovic. Podpořte naši
družební akci a vyšlápněte si s námi za kulturou. Podrobnosti
o akci na tel.: 607 547 304 - paní Vaculíková. Těšíme se na Vaši
účast, SM DOMINO Branišovice a SUCHOHRDELSKÉ ŽENY.

» AUTO - MOTO
prodám
•• Renault Twingo 1,2, r. v. 2000,
najeto 115.000 km, koupeno v ČR,
dálk. centrál., el. okna, el. zrcátka,
el. předehřev motoru. Cena: 50.000
Kč + 6.000 Kč nové pneumatiky po výměně náplní. Tel.: 602 719 156.
•• Jawa 555, dobrý stav, pojízdná,
svítí a brzdí. Cena: 4.000 Kč. Tel.:
731 055 126.
•• Citroen Xsara Break 1,6, r. v. 2002,
plná výbava, najeto 148.000 km,
zimní pneumatiky Michelin. Cena:
125.000 Kč. Tel.: 603 841 097.
•• přívěsný vozík 185 x 110 cm, s odklopnou, uzamykatelnou (oddělávací)
plachtou, stáří 2 roky, cena dohodou.
Tel.: 777 084 266.
•• doklady s SPZ na Hondu Civic.
Tel.: 724 246 387.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• chatu k celoročnímu užívání,
sklep, IS vítány, Ivančice a okolí.
Tel.: 733 648 947.
prodám
•• stavební pozemek, 505 m2, IS
u pozemku, Ivančice. Cena: 550.000
Kč. Tel.: 605 278 683.
•• nezařízený panelový byt 3+1
v Ivančicích s balkonem, 1. patro,
plastová okna, sklep 7 m2, vhodná
rekonstrukce bytového jádra, cena
dohodou. Tel.: 776 268 701.
•• RK ACITY Vám nabízí RD 6+1
+ garáž Ivančice, zahrada s bazénem, blízko centra, cena: 5.000.000
Kč, novostavbu RD 4+1 + garáž
Ivančice, pozemek 526 m2, cena:
3.979.000 Kč, novostavbu RD 3+kk
+ garáž Ivančice, pozemek 550 m2,
cena: 3.600.000 Kč, byt 2+1 v OV
Ivančice, po rekonstrukci, cena:
1.290.000 Kč, vybavenou chatu 3+1
Pod Ketkovákem, cena: 699.000
Kč, cihlový byt 1+1 v OV Ivančice,
cena: 900.000 Kč. Více informací
na tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• pronajmu bydlení v Brně. Cena:
4.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 602 439 920.
•• pronájem pokoje v RD, pracující,
slušné ženě (nekuřačce), ostatní je na
domluvě. Tel.: 774 682 111.
hledám podnájem
•• podnájem 1+1 nebo 2+1 v Moravském Krumlově. Tel.: 773 664 501.

» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• křidlice - betonky (cca 2.700 ks)
v dobrém stavu. Cena: 5.000 Kč za
vše. Tel.: 777 899 856.
•• nové betonové stříšky, průběžné
i sloupkové, různých rozměrů, obrubníky chodníkové a teraso, vše s výraznou slevou. Tel.: 774 812 125.
•• silné sazenice velkoplodných jahod
odrůdy Karmen. Cena: 4,50 Kč / ks.
Nad 100 ks cena: 4 Kč / ks. Tel.: 605
455 152.
•• nový zahradní krb, PC: 5.500 Kč,
nyní: 4.000 Kč, špatná volba rozměrů.
Skládá se z 16 dílů, váha 800 kg, výška 195 cm. Tel.: 774 372 859.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• starší světlý psací stůl, leštěný
jasan, výška: 77 cm, šířka: 90 cm,
hloubka: 64 cm, 3 zásuvky, cena:
450 Kč a konferenční stolek leštěný
mahagon, výška: 52 cm, šířka: 110
cm, hloubka: 55 cm, cena: 200 Kč,
Ivančice. Tel.: 728 237 055.
•• šedo-černou stěnu, délka: 3,20 m.
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 777 887 342.
•• šatní skříň 180 x 175 x 60 cm,
prádelník 130 x 120 x 60 cm a postel
160 x 200 cm včetně nočního stolku,
vše tmavý ořech. Cena: 1.000 Kč / ks.
Velmi stylové a zachovalé. Tel.: 737
471 390.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• starší funkční 3-šuplíkový mrazák
(rozměry: 80 x 60 x 60 cm). Cena:
200 Kč. Foto možno poslat mailem.
Ivančice. Tel.: 728 237 055.
•• kombinovaný sporák Mora - plyn
+ el. trouba včetně plechů. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 737 471 390.
•• chladničku Calex deluxe 210 l, zachovalá, levně. Tel.: 731 076 492.
» VŠE PRO DĚTI
daruji
•• kočár Deltim Skippy, trojkombinace, nafukovací kola, kabela, velmi
zachovalý, jen už ho nepotřebuji.
Vhodný pro denní užívání i do terénu.
Tel.: 737 978 390.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata francouzských buldočků,
černá s žíháním (bílými znaky), odběr
možný od 10. září 2009, cena dohodou. Tel.: 734 466 272.

Kdo to ví, ať odpoví

•• čistokrevná štěňátka labradora,
krémová barva, očkovaná + odčervená, k odběru za 3 týdny. Cena: 2.300
Kč. Tel.: 722 529 022.
•• pejska king charles španěla bez PP,
barva tricolor, moc pěkný, vhodný pro
děti i dospělé, očkovaný + odčervený.
Cena: 3.500 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• štěně jorkšírského teriéra (pejska),
odběr zač. října. Tel.: 722 552 517.
•• Alexandr malý, modrý, bílý,
Alexandr velký, penanty, Amazoňan
venezuelský, vše let., mladé, chovný
pár Nepálců. Tel.: 603 773 485.
•• rozkrmená mláďata užovky červené. Cena: 350 Kč/ks. Tel.: 604 167 565.
daruji
•• dlouhosrstá morčátka rosetová,
narozena v červenci, barva hnědá
s černými odznaky, zvyklá na psy
i kočky. Vhodná k dětem jako mazlíčci. Tel.: 604 271 508.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• fotoaparát Zorkij-4, funkční, nejlépe sběrateli. Tel.: 739 144 691.
•• starší dřevěný stativ na fotoaparát
jako dekoraci a starý zrcadlový fotoaparát i nefunkční, např. Flexaret,
prosím nabídněte. Tel.: 724 246 387.
prodám
•• garážová vrata, rozměry: 2,4 m x
2 m, dřevěná, dvoukřídlá v dobrém
stavu, levně - cena dohodou, dále pak
dveře pravé 90 cm plné, fládrované cena dohodou. Tel.: 515 336 881.
•• zahrádku pod zámkem, ovocné
stromy, dále pak stan 540 na 230 cm +
2 spacáky. Tel.: 728 276 783.
•• závěsný plynový turbo kotel Vaillant nové generace, ohřev vody +
vytápění, nový, nepoužitý. Tel.: 724
246 387.
•• 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.
•• stromky bosenské, švestky (z pecky). Tel.: 515 322 314.
•• brambory, cena: 5 Kč / kg, cibuli,
cena: 7 Kč / kg. Tel.: 515 320 728.
•• krmnou pšenici, ječmen a kvalitní
brambory na uskladnění, odrůda Marabel a Katka. Tel.: 721 428 726.
» SEZNÁMENÍ
•• svobodný mladík 37 s vlastním
domem hledá dívku i s dítětem pro
rodinný život. Najdeme se? Tel.: 723
402 775.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám brigádníka na montáze
balkonů. Doprava zajištěna. Živnostenský list není podmínkou. Nástup
možný ihned. Tel.: 776 604 712.
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici vedoucí
pobočky, servisní technik, prodejce
automobilů, automechanik. Své životopisy zasílejte na: info@piras.cz
a jako předmět uveďte pracovní pozici. Pro více informací volejte na tel.:
736 625 272.
•• Nabízíme lidem, kteří chtějí
pracovat práci. Co získáte? Finanční prostředky, čas pro Vaši vlastní
seberealizaci, spravedlivé odměny
dle Vašeho výkonu, vzdělání. Tel.:
774 172 074.
•• Kdo by zaměstnal 42 letou ženu na
HPP v Moravském Krumlově nebo
v blízkém okolí? Prosím jen manuální
práci, nástup možný ihned. Tel.: 739
218 178.
•• Vypomůžu s úklidem domácnosti,
péčí o zahradu a zvířata v dopoledních hodinách. Tel.: 776 552 631.
•• B - UNIPACK a.s. ul. Litostrovská 808, 665 01 Rosice přijme muže
na pozici mistra výroby. Požadujeme:
organizační schopnosti a praxe s vedením prac. kolektivu, dobré manuální a technické schopnosti pro údržbu a
menší opravy strojů a zařízení, schopnost vysokého pracovního nasazení,
flexibilita, aktivní přístup, spolehlivost, ochota pracovat ve třísměnném
provozu, dobrý zdravotní stav, SŠ
vzdělání, není však podmínkou, práce v potravinářské výrobě výhodou.
Nabízíme: mzdu 17.000 - 27.000 Kč
podle pracovních kvalit a výsledků,
zaměstnanecké výhody, nástup dle
dohody. Profesní životopis zasílejte
na email: kosicek@b-unipack.cz.
» SLUŽBY
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické
práce, nabízí zaměření Rodinných
domů, pozemků, vytyčení vlastní
hranice. Tel.: 515 322 897, 608 908
628, 777 582 899.
•• 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.
•• pohlídám Vaše dítě u mě v RD
se zahradou i celodenně. Tel.: 776
552 631.
•• Blíží se školní rok. Peníze ihned
na ruku až do domu. Vše vyřídíte
po telefonu. Bližší informace na tel.:
605 720 362.

Zveme Vás

K PROHLÍDCE ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA V IVANČICÍCH
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
v sobotu 12. září a v neděli 13. září
vždy v 9.00 - 12.00 hodin a ve 13.00 - 17.00 hodin.
Průvodce hřbitovem vždy s odborným výkladem.

Prosíme pamětníky o identifikaci osob na dobové fotografii. Poznáváme krumlovského okresního hejtmana
Kuchyňku, městského tajemníka Vošteru, ředitele měšťanky Prokeše, krumlovského starostu Kašpárka a starostu Vedrovic Čeperu. Předpokládáme, že také ostatní
by mohli být starosty obcí v okolí Moravského Krumlova. Foceno pravděpodobně v první polovině třicátých
let. Fotografie je uložena v archivu obce Vedrovice.
Na upřesňující údaje se těšíme na adrese: Bronislav
a Eva Grunovi, Petrovice 46, 672 01, na e-mailu
b.gruna@seznam.cz nebo na telefonu 515 320 787.

IVANČICKÁ HODINOVKA

ve čtvrtek 24. září 2009 v 17.00. hodin
na stadionu Ivančice. Závod pořádají příznivci atletiky za
spolupráce MěÚ Ivančice a JE Dukovany. Startují kategorie:
muži 18 - 60 let a starší, ženy 18 - 60 let a starší
Startovné: 20 Kč. První tři závodníci každé kategorie obdrží diplom
a věcnou cenu, ostatní dostanou diplom s výsledkem závodu
a počtem uběhnutých kilometrů. Občerstvení zajištěno. Přihlášky
posílejte na adresu: J. Dvořáka 1, 664 91 Ivančice, nebo na email:
m.ondra100@seznam.cz. Přihlášky předložte nejpozději hodinu
před startem (přijdete-li na poslední chvíli). Závodníci startují na
vlastní nebezpečí (lékařská prohlídka vítána !!!!!)

POCHOĎÁK

BĚHAŘOVICKÉ SLAVNOSTI
v neděli 30. srpna 2009

PROGRAM: 9.30. - 10.30. hodin: Mše svatá v kostele Nejsvětější
Trojice v Běhařovicích, spojená se svěcením praporu a znaku
obce, Floriána - patrona hasičů, 10.30. - 10.45. hodin: zahájení
oslav starostou na prostranství u kostela, 10.45. - 11.15. hodin:
předání jmenovací listiny ze 16. století Ferdinandem I. o jmenování
Obce Běhařovice městysem, 11.15. - 11.30. hodin: položení
věnce u pomníku padlých z 1. světové války, 11.30. - 12.30.
hodin: vystoupení dechové kapely TŘEBÍČSKÁ HORANKA u KD,
prohlídka věže kostela nejsvětejší Trojice v Běhařovicích, 13.00.
- 15.30. hodin: estrádní pořad „Zpívejme lidové písničky“ v KD,
15.30. - 19.00. hodin: vystoupení dechové kapely TŘEBÍČSKÁ
HORANKA v KD. Občerstvení je po dobu oslav zajištěno!!!

ZÁBAVA
SE SKUPINOU ARGEMA

Předkapela STÍNY
v pátek 4. září 2009 ve 21.00 hodin
Areál Vrabčí hájek Moravský Krumlov, vstupné: 90 Kč.

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.

Městys Olbramovice zve všechny občany na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
V OLBRAMOVICÍCH
v neděli 6. září 2009 ve 13.30 hodin
Hřiště bylo vybudováno s pomocí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS2.
Zahajovací soutěžní

ZÁPAS V NÁRODNÍ HÁZENÉ

sehrají ŽENY SOKOLA OLBRAMOVICE
PROTI MORAVSKÉ SLAVII BRNO
V předzápase vystoupí žákyně Sokola Olbramovice. Pro všechny
občany je připraveno pohoštění - koláče, víno, burčák.

Dobelická chasa Vás zve na

TRADIČNÍ HODY

v sobotu 19. září 2009 a v neděli 20. září 2009
V sobotu od 20.00 hodin - taneční zábava, hraje kapela HOBIT.
Nedělní zavádění pod májou v 16.00 hodin se skupinou DREAMS.

Tradiční krojované hody
v Miroslavi příští víkend
/Miroslav/ Tradiční krojované
hody v Miroslavi se uskuteční
první zářijový víkend. Pořadatelé
slavností - Město Miroslav, krojovaná chasa a Římskokatolický
farní úřad připravili pro hodující
veřejnost bohatý třídenní program. Vše začne páteční zábavou,
při které zahraje R & J Band.
„Oficiálním zahájením hodů
je předání hodového práva chase
starostou města v obřadní síni
městského úřadu v sobotu dopoledne. Poté následuje vyhrávání
po městě a zvaní na hody s kapelou Amatéři. V 16.00 hodin
začíná krojované zavádění chasy
pod májí před kulturním domem.
Program pokračuje od 20.00 hodin hodovou zábavou se skupinou
Relax Music v kulturním domě,“
uvedl místostarosta Roman Volf.
V neděli v 8.45 hodin projde
krojovaný průvod do kostela,
kde v 9.00 hodin začíná slavnostní hodová mše, kterou

bude celebrovat Mons. Karel
Simandl z nunciatury v Berlíně.
Po jejím skončení spolu s miroslavským farářem P. Pavlem
Mertou posvětí nový zásahový
vůz, který město Miroslav pořídilo pro místní hasiče.
V kostele sv. Petra a Pavla bude
také k vidění výstava „Poděkování za úrodu“, kterou připravil
Klub katolických žen z plodů
polí a zahrad. Následuje kladení
věnců a zvaní na hody.
„Na 14.30 hodin je připraveno
slavnostní předání nového autobusového nádraží a prohlídka
opravené Základní školy Miroslav. Návštěva školy bude zakončena číší vína ve vestibulu hlavní
budovy. Oba projekty město spolufinancovalo z fondů Evropské
unie. V 16.00 hodin opět začíná
krojované zavádění pod mají
s kapelou Dambořanka. Všechny
srdečně zveme do Miroslavi,“
dodal Roman Volf.
/abé/
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a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky
otištěny nebudou. ČÍSLO 17/09 - vyjde 11. září 2009, uzávěrka 8. září 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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JAKUB TO DOKÁZAL
Red Bull MotoGP Rookies Cup
je seriál závodů, který se jede při
závodech MotoGP. Startují zde
mladí jezdci na motocyklech
KTM 125 ccm.
Do Brna příjížděl jako vedoucí
jezdec náš Kuba Kornfeil a Sturla
Fagerhaug z Norska (oba 99 b.).
V kvalifikaci si pole position
vyjel S. Fagerhaug, náš J. Kornfeil odstartoval ze 4. místa.
V sobotním závodě vyhrál F.
Marino z Francie, Kuba protnul

BRNO PATŘILO FANTASTICKÉMU ROSSIMU

cílovou pásku na 8. místě, Fagerhaug na pátém.
V neděli se jel závěrečný
závod, kde o vítězství bojovala
čtveřice jezdců ve složení Kornfeil, Fagerhaug, Cagne, Hiura.
Kuba zmobilizoval všechny síly
a závod vyhrál. Tak se stal celkovým vítězem seriálu. Kubo,
gratulujeme!
Výsledky: 1. J. Kornfeil (132 b.),
2. S. Fagerhaug (130 b.) 3. Daijiro
Hiura (104 b.).
/Lukáš Adam/

Dukovanské stezky
do 13. ročníku
/Hrotovice, Dukovany/ Oddíl vysokohorské turistiky při TJ Spartak
Třebíč připravil pro příznivce turistiky v pořadí už 13. ročník pochodu
Dukovanské stezky. Ten letošní se uskuteční v sobotu 5. září 2009.
Start bude od 8 do 11 hodin u Informačního centra Jaderné elektrárny
Dukovany. „Cíl je každým rokem jiný a letos jím bude město Hrotovice. Účastníci se mohou vydat na trasy v délce 10, 15, 25 a 35 km,“ říká
organizátor akce Milan Svozil.
Startovné pro důchodce a děti je 10 korun, dospělí zaplatí 20 korun.
Pořadatelé kromě cílových odměn nabízí zdarma také autobusovou dopravu z Třebíče, Moravského Krumlova a obcí po trase. Další podrobnosti najdou zájemci na www.hrotovice.cz nebo www.okolo.cz.
Na cestě mohou účastníci také trochu nahlédnout do budoucnosti
a zastavit se v Rouchovanech, kde je v těsné blízkosti radnice Informační centrum Správy úložišť radioaktivních odpadů. Po cestě je také
zaniklá středověká osada Mstěnice, která patří k unikátům evropského
významu. Cíl pochodu je na zámku v Hrotovicích.
(ve)

Miroslavské hasičky vyhrály
V sobotu 15.8.2009 zvítězily miroslavské hasičky v krajském kole
soutěže v požárním sportu. Tímto významným sportovním výkonem se
kvalifikovaly na Mistrovství ČR, které se uskuteční ve dnech 18. - 20.
září 2009 v Ústí nad Labem. Rada města děkuje za vzornou reprezentaci Miroslavi a přeje hodně štěstí a úspěchů v nadcházejících bojích.

foto: MěÚ Miroslav

28.08.2009

Foto Květoslav Adam

Valentino Rossi oslavuje vítězství

Brněnský Masarykův okruh
po roce opět přivítal při Cardion
ab Grand prix České republiky
jezdce MS silničních motocyklů.
Tohoto závodu se zúčastnilo pět
domácích jezdců.
Ve třídě 125 ccm si pole position vybojoval Ital Iannone.
Brněnský Lukáš Šembera, který
startuje v celém seriálu za tým

Matteoni Racing se kvalifikoval
na 25. místě. Na divokou kartu
jedoucí Karel Pešek a Ladislav
Chmelík zajeli 29. a 35. čas. Do
závodu však nejlépe odstartoval
Terol. Ve druhém okruhu padá
Šembera, jenž dál pokračuje se
ztrátou jednoho kola. Na vedoucí
dvojici Terol, Iannone se v průběhu závodu dotahuje Simon. Terol
si první pozici udrží až do cíle,
druhý skončil vedoucí muž šampionátu Simon a třetí Iannone.
Karel Pešek dojel 27. Chmelík
29. a Šembera 30.
Kategorie 250 ccm má dva stálé české účastníky Karla Abraháma a Lukáše Peška. V kvalifikaci
si nejlépe vedl loňský šampión
Marco Simoncelli. Karel Abraham zajel 10. místo, když časem
2:02:811 vytvořil nový český rekord tohoto okruhu. Lukáš Pešek
se kvalifikoval na 15. místě.
Po prvním kole je na špici
Locatelli, druhý Aoyama, třetí
Simoncelli. Pešek je třináctý.
V závodě již bohužel nepokračuje Abrahám, který havaroval hned
v první zatáčce a společně vzal
ven i Thomase Luthiho.
Abrahám k tomu uvedl: „Po
startu jsme o sebe ťukli s Faubelem a při tom se mi zvedla páčka
přední brzdy. To jsem ale nevěděl.
Při nájezdu do zatáčky jsem sáhl
do prázdna. Na druhý pokus jsem

Se střídavými
úspěchy
Moravský Krumlov
- Bohunice 2:0 (0:0)
Branky MK: Procházka 2
V prvním poločase byli aktivnější hosté. Jejich kombinační
hra dělala domácím starosti. Ve
druhé půli se Krumlovští zlepšili
a získali převahu. Tu přeměnili
v góly v poslední desetiminutovce zásluhou Jirky Procházky.
Sparta Brno - Moravský
Krumlov 1:0 (1:0)
Krumlov nevyužil do 30. minuty 3 velmi dobré šance, za což je
chvíli před přestávkou stihl trest.
Sparta proměnila pokutový kop.
Ve druhé půli ve snaze o vyrovnání hosté otevřeli hru a domácí
mohli své vedení ještě navýšit.
Další dva zápasy odehrají
fotbalisté Krumlova v domácím
prostředí. V sobotu hostí Kyjov
a ve středu ve šlágru podzimu
Ivančice. V loňské sezóně vidělo obě derby dohromady téměř
1000 diváků a plno bude určitě
i tentokrát.

ji nahmátl, ale to už bylo pozdě.“
V průběhu závodu se na čele
vystřídali Aoyama, Barbera a Pasini. Po napínavých soubojích si
vítězství z Brna odváží Simoncelli, druhý je Pasini a třetí Bautista.
Pešek poskočil na 12. místo, když
ze závodu pro technický problém
odstoupil loňský vítěz Debon.
Kuriozitou dojížděcího kola byla
oslava Bautisty, jenž zvedl motocykl na zadní kolo tak razantně až
následoval pád. Na stupně vítězů
ho na tandemu přivezl Cluzel.
Průběžné pořadí šampionátu
vede Aoyama /172 b/, druhý je
Bautista /160 b/ a třetí Simoncelli
/140 b/, Pešek je 13. /44 b/, Abraham 15. /33 b/.
Ve třídě MotoGP ze zdravotních důvodů vynechá tři závody
počínaje Brnem Casey Stoner,
kterého v továrním týmu Ducati
nahradí Mika Kallio. V kvalifikaci si první místo vybojoval Valentino Rossi před Jorge Lorenzem.

Foto Květoslav Adam

Třetí byl Dani Pedrosa.
Do závodu nejlépe odstartoval
Pedrosa před Rossim a Eliasem.
Při nájezdu do druhého kola již
vedl Rossi, druhý je Lorenzo a třetí Pedrosa. Tato trojice se odtrhává
od zbytku pole. V průběhu závodu
nestačil Pedrosa na tempo vedoucí
dvojice. Z boje o vítězství byl tak
vyřazen. Rossi a Lorenzo několikrát překonali traťový rekord. Šest
kol před cílem se Lorenzo dostal
na první pozici, ale v zatáčce u
tribuny „A“ havaroval a závod pro
něho skončil. Rossi již s klidem
udržel vítězství a přepsal další
rekord historie, když vybojoval již
160. umístění na stupních vítězů.
Na druhém místě dojel Pedrosa
a třetí Elias. Čtvrtý byl Dovizioso
a pátý Capirossi.
V průběžném pořadí vede
Rossi /212 b./ o 50 bodů před
Lorenzem. Třetí je Stoner /150 b./
a čtvrtý Pedrosa /135 b./
/Ctibor ADAM/

Spokojený Karel Abrahám po sobotní kvalifikaci

Krajský přebor v kopané
sobota 29. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - I. FC Kyjov
středa 2. září v 17:00 hodin

FC Moravský Krumlov - FC Ivančice
neděle 13. září v 16:00 hodin

FC Moravský Krumlov - Sokol Podluží
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