Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO
Ročník VIII.

VRH
Á
N
KÝ
C
MA
I
R
F
A
A
ZD
GR
U
K
Č
ŠTO

Číslo 17

11. září 2009

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1

Nemocnice platit nebude
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

Věž se bude opravovat
/Oslavany/ Oslavanské strojírny se pokouší zachránit starou
těžní věž ve svém areálu. Ta tvoří
jednu z dominant Oslavan.
Firma již zažádala Ministerstvo
kultury ČR o udělení statutu kulturní památky. Hodlá věž kompletně rekonstruovat a nadále provozovat jako svůj vklad pro povzbuzení
turistického ruchu v regionu.
Pro tento účel nechala vypracovat projekt. Věž bude rozdělena

•

na tři sekce. V první bude technické a sociální zázemí. Zde také bude
expozice zajímavostí z ivančického mikroregionu. Druhá sekce
s názvem „Ráj permoníků“ má připomínat těm nejmenším zábavnou
formou život a práci horníků.
Ve třetí sekci je plánována rozhledna. Ta by měla být přístupná i
těžce pohyblivým spoluobčanům.
Pro tento účel bude opravena výtahová šachta věže. Petr Sláma

/Ivančice, Brno/ Problémy
s výběrem regulačních poplatků,
který před časem měla krajská
nemocnice v Ivančicích, jsou
zažehnány. Šlo o to, že toto
zdravotnické zařízení mělo po
proběhlé kontrole platit pokutu
30 tisíc Kč zdravotní pojišťovně
za to, že údajně porušuje zákon
o zdravotním pojištění.
V těchto dnech doručila Česká národní zdravotní pojišťovna Nemocnici Ivančice, jejímž
zřizovatelem je Jihomoravský
kraj, rozhodnutí o zrušení platebního výměru z června letošního roku, kterým uložila této
nemocnici uhradit pokutu ve
výši 30 tisíc korun za nevybírání regulačních poplatků.
„Zrušení původně vydaného
platebního výměru považuji za
první klíčový úspěch Jihomoravského kraje v bitvě o systém
úhrad regulačních poplatků

za občany ve všech krajských
zdravotnických zařízení na jižní
Moravě. Fakt, že pojišťovna platební výměr zrušila, je pro mne
dalším důkazem, že kraj a jeho
zdravotnická zařízení postupují
při úhradě poplatků v souladu se
zákonem. V rámci odvolání, které
podalo vedení ivančické nemocnice, byl nejenom popsán vlastní
postup způsobu úhrady poplatků,
ale také bylo prokázáno, že za
pacienty jsou všechny poplatky
stanovené zákonem hrazeny,“
konstatoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Jihomoravský kraj s ohledem
na jednotný postup úhrady
regulačních poplatků ve všech
zdravotnických zařízením zřizovaných krajem předpokládá, že
v případě dalších zdravotních
pojišťoven bude jejich rozhodnutí ve věci výběru regulačních
poplatků obdobné.
/mask/

foto: archiv redakce

Evropské peníze pomohou
Boží hora II má zelenou
snad i průjezdu Krumlovem /Ivančice/ Po překonání všech překážek, jako bylo zásobování vo-

Pětačtyřicet položek z předběžného seznamu projektů, které
chce Jihomoravský kraj zařadit
do úvěrového programu Evropské investiční banky, budou v
tomto týdnu na místě posuzovat
členové hodnotitelské komise
této finanční instituce.
Mezi projekty figurují především ty, které počítají se spolufinancováním z Regionálního operačního programu. Jako příklad
hejtman uvedl silnici druhé třídy
č. 425 Rajhrad – Židlochovice či
průtah silnice III. třídy Moravským Krumlovem, zabezpečení
letiště Brno – Tuřany nebo také

budování infrastruktury budoucích lázní Pasohlávky.
Záměr přijetí strategického
úvěru od Evropské investiční
banky ve výši od 1,5 do 2 miliard
korun schválilo krajské zastupitelstvo 23. dubna letošního roku.
Pověřilo hejtmana Michala Haška
zahájením jednání s Evropskou
investiční bankou a v květnu
zřídila Rada JM kraje pracovní
skupinu pro přijetí úvěru. Kraj
obdržel 5. srpna od Evropské investiční banky písemnou výzvu k
přípravě podkladových materiálů
pro zářijové první jednání hodnotitelské komise.
/abé/

dou a požadavky na vzhled zástavby, dalo ivančické zastupitelstvo na
svém veřejném zasedání dne 31. srpna zelenou první etapě výstavby
projektu Boží Hora II. Zastupitelé schválili kladné stanovisko města
jako účastníka stavebního řízení a umožnili tím vydat stavebnímu úřadu územní rozhodnutí pro tuto stavbu.
Požadavek na dostatečné množství vody nejen pro výstavbu, ale i do
budoucna pro celé město Ivančice byl vyřešen na jednání mezi zástupci
města, Vodárenské a.s. a zástupci svazku. Vznikne nová propojka mezi
jednotlivými tlakovými pásmy vodovodu a tím bude do Ivančic přivedeno dostatečné množství vody i do budoucnosti.
Střechy budou v nové výstavbě sedlové. Fasády domů v přímé linii
s komunikací. Tyto požadavky jsou závaznou součástí jak územního
rozhodnutí, tak i podmínkou pro stavební povolení. Na jejich dodržování bude přísně dbát stavební úřad. Souhlas s územním rozhodnutím byl signálem pro společnost Tesco k zahájení příprav projektu
nového hypermarketu (druhá etapa výstavby Boží hora II). Ten má mít
podle původního plánu úctyhodných 3000 m2.
Petr Sláma
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AKCE!

Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
s dvojsklem!
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800101
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546
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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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Podpoříme rodiny s dětmi a seniory
ze zisků společnosti ČEZ
18. ZÁŘÍ S BOHUSLAVEM SOBOTKOU:
Rosice (9:30 hod.), Zbýšov (10:45 hod.), Oslavany (13:00 hod.), Dolní Kounice (14:15 hod.), Ivančice (16:00 hod.)
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Šestnáct milionů za pozemky do městské pokladny

Slovo úvodem
Tak k nám přišel PODZIM
Po horkém létě nadešel vlahý podzim se svým babím létem. Doba
zralých švestek, jablek a jiného, sladkého ovoce. Mohla by to být doba,
kdy člověk může konečně svobodně vydechnout a pokochat se nádherou
usínající přírody. Ale opak je pravdou. Právě na podzim nastává čas urputných domácích bitev. Kupodivu to není rodinný rozpočet nebo manželova krásná kolegyně z práce. Jablkem sváru jsou právě podzimní plody.
Matky rodu, vedeny staletým ženským instinktem, se snaží veškerou
podzimní nádheru zakonzervovat formou kompotů, marmelád a povidel.
Naproti tomu, silnější polovina lidstva, tvrdí, že tyto pochutiny rády plesniví a vůbec se jinak kazí. Proto jediným bezpečným způsobem, který
lze pro konzervaci použít, je úrodu prohnat šnekem a uložit bezpečně
v lahvích. A je oheň na střeše. Z jinak starostlivé hlavy rodiny je vyrobena
obratem ruky skvrna lidstva, hnusný alkoholik a darebák, který nemyslí
na děti, jehož jediným snem je celou zimu prožít v alkoholických radovánkách. Starostlivá matička je naproti tomu nazvána domácí puťkou, co
jen všechny vykrmuje, aniž by dbala zásad správné a racionální výživy.
Slivovice, jak je notoricky a hlavně všem notorikům známo, je v malém
množství lék, který je možno pít v jakémkoli množství. To ví přece i jejich pubertální synek, který již loni na ni tajně chodil.
Naštěstí vlahé podzimní počasí nepřeje rodinným hádkám a tím méně
rozvodům. To je výhoda rodiny (naše zastupitelské orgány jsou na tom
mnohokrát hůře). Mlsný tatíček si uvědomí, že štrůdl (pro západní část
republiky závin) z domácích jablíček je dobrý i v mrazivém únoru. Maminka zase zjistí, že v odporném listopadovém počasí je nějaká ta slivovička do jejího bylinného čaje taky dobrá. Dojde k vzájemné shodě a celá
rodina chodí poctivě sbírat do sadu plody celoroční práce.
Ona ta věc s tím silnějším pitím se v naší krásné zemi táhne odedávna.
Již naši chrabří slovanští předkové se před bojem posilnili medovinou
a šli Germánům rozbít kokosy. Germáni, jako staří poctivci, to našim
předkům spláceli plnou měrou posilněni stejným nápojem. Bratr Žižka
před bitvou na Vítkově posnídal se svými spolubojovníky korbel dobrého
piva a císař Zikmund se nestačil divit, jak musel rychle balit. Ona vůbec
nějaká ta sklenička nebo korbel stály u mnoha státnických rozhodnutí.
Příklad toho, jak se původní soukromý požitek stal státní tradicí.
Ovšem tradice neznamená zákon. Ten říká mnohdy něco jiného, zpravidla pravý opak. Doby, kdy kancelářský posluha přinesl panu vrchnímu
radovi k polednímu sklenici piva, aby zapil vepřovou, jsou už dávno pryč.
Dnes by si to žádný vedoucí nedovolil. I forman, který se rád zastavil
v hostinci a dal si tam pár tvrdých, by u dnešních strážců spravedlnosti
nepochodil. Doba se mění a s ní i zvyky a zákony. A je to jenom dobře.
Nemírné pití alkoholu způsobilo již dost tragédií. Ať jsou to rodinné rozvraty nebo dopravní nehody. Nikdy se nevyplatí tvrdit, že zrovna mně
se nemůže nic stát. Závislost je jako bažina. Stahuje Vás pořád níž, až se
v ní udusíte. Když vidíte bílé myšky, může to být zábava pro vaše okolí.
Pro vás legrace už navždy skončila.
Je podzim. Doba veselá, doba burčáku a sběru švestek. Doba ochutnávání výsledků naší celoroční práce. Je pravda, že si naši předkové rádi
přihnuli, ale měli jednu užitečnou zásadu: „VŠEHO S MÍROU !“. A touto
moudrostí bychom se měli řídit všichni.
Petr Sláma

SATELITY - ANTÉNY

» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků od 4.490 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

akční splátky pro vás
100.000 Kč za 1.975 Kč
230.000 Kč za 4.388 Kč
!REGISTRY NEŘEŠÍME!
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/Moravský Krumlov/ Krumlovští zastupitelé rozhodli ve
věci prodeje pozemků Na Lerchu. Transakci, ze které si město
polepší o téměř šestnáct milionů
korun, hodnotí kladně jak město,
tak kupující
Pozemky se staly předmětem
zájmu již před rokem, a to ve
spojení se záměrem vybudovat na
tomto území fotovoltaickou elektrárnu. S tímto plánem přišlo hned
několik firem a v poslední době se
myšlenkou vlastnit elektrárnu zabývala i krumlovská radnice.
Zastupitelé dostali k rozhodnutí
návrh prodat pozemky společnosti
Ski - Turist - Sport, která jako jediná splnila požadavky města. Na
veřejném zasedání 1. září zastupitelé rozhodli. Pozemek o rozloze 5
ha bude prodán tomuto zájemci.

„Tento projekt navazuje na již
funkční elektrárnu, kterou v této
lokalitě provozuji. V současné
době pracujeme na územním
řízení a zařizuje se potřebná
dokumentace a povolení. Chtěli
bychom během příštího roku
elektrárnu spustit. Bude použita
obdobná technologie jako u již
funkční elektrárny, jen s tím rozdílem, že natáčecí konstrukce nebudou mít usměrňovací zrcadla.
Pro využití celého pozemku v závislosti na rezervovaném výkonu
1,5 MW se jeví tato varianta jako
nejvýhodnější,“ uvedl zástupce
společnosti Eduard Čech.
Díky prodeji pozemků získalo město výraznou injekci do
investičního fondu, ze kterého
jsou financovány například opravy chodníků, komunikací nebo

Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD,
důchodci, nově i nezaměstnaní.
RYCHLE • SPOLEHLIVĚ • DISKRÉTNĚ

se rozplynul ve chvíli, kdy vstoupily na scénu plánované investice
na výstavbu a možnosti na tuto
stavbu získat úvěr.
/mape/

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.

Změnili územní plán
/Oslavany/ Na svém veřejném
zasedání dne 7. září 2009 schválili oslavanští zastupitelé v pořadí
čtvrtou změnu územního plánu.
Nejnovější úprava se týká vyjmutí pozemků z půdního fondu
a jejich využití jako parcel pro
stavební účely. O zástavbu pozemků projevili zájem nejen

občané, ale i firmy. Ty je využijí
k rozšíření ploch pro své stávající
podnikání. Několik firem požádalo o změnu územního plánu za
účelem výstavby fotovoltaických
elektráren. I těm bylo v plné míře
vyhověno. Veškeré náklady s touto změnou územního plánu ponesou žadatelé.
Petr Sláma

Další investice do školy
V posledních letech probíhá postupně rekonstrukce střechy a výstavba půdních prostor Základní školy Oslavany. V první etapě před dvěma
lety proběhla celková rekonstrukce a zpevnění krovu střechy a výměna podezdívky, která byla v havarijním stavu. V loňském roce byly
zahájeny práce na půdní vestavbě. Byla zhotovena první část chodby
a sociální a obslužné prostory pro celou budoucí vestavbu. V letošním
roce se podařilo vybudovat další část chodby a dva kabinety pro pedagogy. Do příštích let je v plánu výstavba nových učeben, které spolu
s již vybudovanými prostory opět výrazně zlepší možnosti výuky žáků
naší školy a rovněž přispějí k vyššímu komfortu zázemí pedagogického sboru. Věříme, že se nám i přes nepříznivou situaci podaří v blízké
době získat prostředky na další etapy výstavby podkroví.
V průběhu podzimu se rovněž zlepší podmínky pro využití sportovního areálu za budovou I. stupně, kde se podařilo získat dotaci
na zastřešení tribuny pro diváky. Výstavba zastřešení by měla
proběhnout v nejbližších týdnech.
/RM/

VÝPRODEJ
RONGO
LÁTEK 50 Kč/bm 90 Kč/bm
Prodejna Optika K+M - LÁTKY, Zámecká 13, Moravský Krumlov
prodejní doba: po-pá 8.00 - 16.00 hodin

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

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

Ůrok od 9,99%

městských hradeb a osvětlení.
Nápad některých radních pozemek neprodávat a fotovoltaickou
elektrárnu vybudovat v režii města

Dva certifikovaní

TRUHLÁŘSTVÍ

BLESKOVÁ PŮJČKA

Tel.: 721 606 487

11.09.2009

www.stavebninyhladikova.cz

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

NOVINKA
zahradní
nábytek
z masivu

BRAMAC -20%
HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, KOKS,
BRIKETY A DŘEVĚNÉ BRIKETY
Nabízíme Vám službu: získání hypotečního úvěru
- jak dosáhnout na dotace Zelená úsporám

Produkt Image09 74x105_BW.indd 1
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Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512
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Bezpečnostní akce policie odhalila 1691 přestupků
/Kraj/ Do neděle 6. září probíhala na území kraje rozsáhlá bezpečnostní akce, jejímž cílem bylo
zajistit bezpečný návrat z cest a
dovolených. Do akce bylo na 16
Územních odborech Krajského
ředitelství Policie JMK nasazeno
1018 policistů, kteří takřka čtyři
tisíce hodin strávili na silnicích.
Celkem zkontrolovali 10566
vozidel a zjistili 1691 přestupků
v dopravě.

„Že je problémem českých
řidičů rychlost, dokazuje statistika. Policisté zjistili 638 porušení
předepsané rychlosti jízdy. Dvacítka řidičů si klidně sedla za
volant po požití alkoholu a jeden
řidič neváhal řídit vozidlo pod vlivem drogy. Pět řidičů nerespektovalo signalizaci před železničním
přejezdem a 252 osob nebylo za
jízdy připoutáno. Hazard s vlastním životem je nezodpovědnost,

jak však vysvětlit 27 případů nepoužití zádržného systému u dětí?
Další alarmující informací je suma dvou stovek vozidel, která
jezdí po silnicích s nevyhovujícím
technickým stavem. Zda vybrané
pokuty přimějí řidiče chovat se na
silnicích zodpovědně, ukáže další
dopravně bezpečnostní akce, kterou policisté již spustili,“ uvedla
k akci mluvčí mjr. PhDr. Soňa
Svobodová

Na dopravně bezpečnostní
opatření navazuje i řada dalších
policejních akcí. Jednou z nich je
např. celorepubliková preventivní
akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté preventivně informačních skupin budou dohlížet
ve všech 16 Územních odborech
Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje v prvních školních dnech na bezpečnost dětí
na přechodech a u škol.
/abé/

V pondělí 14. září ve 13 hodin
přistane před Janáčkovým divadlem v Brně zbrusu nový vrtulník
s nejmodernějším zdravotnickým
vybavením, který bude sloužit
v rámci zdravotnické záchranné
služby pro Jihomoravský kraj
a Brno. Poté bude vrtulník ve
14 hodin slavnostně představen
veřejnosti. Účast na akci přislíbil
hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Michal Hašek a primátor
města Brna Bc. Roman Onderka.

Chybět nebude ani kmotra vrtulníku akrobatická lyžařka Nikola
Sudová. Po ní nese vrtulník i
imatrikulaci: OK-NIKola. Akci,
na které bude vrtulník představen
široké veřejnosti, bude moderovat Leoš Mareš.
„Jednoznačně můžeme konstatovat, že se jedná o generační
změnu, která posouvá leteckou
záchrannou službu v Brně ke světové špičce.“ řekl MUDr. Rostislav
Verner, náměstek ředitele pro zdra-

votní péči ze ZZS Jihomoravského
kraje. A dodává, že vybavení vrtulníku a uspořádání zdravotnické
techniky v něm nejen výrazně
usnadňuje práci zdravotníkům, ale
současně také zvyšuje bezpečnost
pro posádku i pro pacienta.
Vrtulníky pro leteckou záchrannou službu provozuje ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o.
od roku 1992. V současné době
ve čtyřech krajích České republiky, a to v Olomouckém, Jihomoravském, Jihočeském kraji
a v Kraji Vysočina. Mezi roky
1992 – 2008 zasahovaly vrtulníky
této společnosti při 27 623 akcích
a nalétaly více než 22 000 hodin.
Pilotáž nového vrtulníku je
usnadněna díky systému automa-

tického řízení letu, takzvanému
autopilotu. Informace o letu a systémech vrtulníku jsou zpracovány
palubním počítačem a pilotovi jsou
zobrazovány na multifunkčních
obrazovkách glasscockpitu.
„Ve srovnání s dříve používaným typem vrtulníku je prostor
kabiny větší a spolu s posledním
typem zdravotnické zástavby
poskytuje vyšší míru pohodlí pro
pacienta i záchranáře. Nezanedbatelnou výhodou je i to, že tato
řada vrtulníků je hojně používána
v systému letecké záchranné služby v ostatních evropských státech,
a tím je umožněno sdílet poznatky
z provozu a údržby s ostatními
provozovateli,“ říká o vrtulníku
pilot Ing. Dalibor Lešenar. /abé/

Nový vrtulník záchranářů přistane před divadlem

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Reakce na reakci „nového“ Výboru
Občanského sdružení pro Suchohrdly

Výbore, je zřejmé, že s Vaším přístupem k interpretaci faktů bychom
si mohli na stránkách „Zrcadla“ dopisovat stále. Domnívám se však, že
čtenáře „Zrcadla“ již takto vedená polemika nemůže zaujmout. Rozhodl jsem se proto uspořádat v sokolovně v Suchohrdlech u Miroslavi
veřejnou diskusi, kde budou mít občané Suchohrdel a případní další
zájemci možnost vyslechnout a posoudit argumenty obou stran.
Nabízím Vám možnost výběru ze dvou termínů, 8. nebo 15. října,
vždy v 18.00 hodin, na které jsem již rezervoval pronájem sokolovny.
Do 30. září očekávám Vaše sdělení, který z uvedených termínů jste si
vybrali. Poté budu o konání této veřejné diskuse občany informovat
pomocí obecního rozhlasu, letáky na obchodech v obci a informací na
webových stránkách obce www.suchohrdlyumiroslavi.cz. Zároveň se
zasláním tohoto článku do redakce Zrcadla posílám jeho kopii doporučeně Ing. Jiřímu Bláhovi, jednateli OSPS, na jeho korespondenční
adresu v Suchohrdlech u Miroslavi. Ing. Karel Kuthan CSc., statkář

Skály opět hrozí sesuvem
/Oslavany/ Některé oslavanské skály opět hrozí sesuvem.
Opakuje se tak situace, kdy na
ulici Havířské skály ohrožovaly
obyvatele přilehlých domů.
Městský úřad začal okamžitě
tuto situaci řešit s majitelem
pozemků, na kterých se skály
nacházejí. Tím jsou Lesy ČR, s.p.
Peníze na celkovou investici by
se našly v operativním programu

Pro váš dům jen to nejlepší

Flexibilní lepidlo pro zatepl. systémy - 136 Kč/25 kg
Rohový profil s tkaninou 2,5 m - 29,00 Kč/ks
Sklovláknitá tkanina Vertex - 17,00 Kč/m2
Hmoždinka talířová EJOT od 3,00 Kč/ks
Polystyrenové podhledy - výběr ze 70 druhů.

RIGIPS

Fasádní omítky

různé barvy
od

100900

za 25 kg

Fasádní polystyren 8 cm
za m2

7300
8900

Fasádní polystyren 10 cm
za m2

MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v areálu DELTA MK)
Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-16.30, So 8.00-11.00

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY

IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

PRODEJ
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
ÁTKY
S HYDRAULICKOU RUKOU NA SPL
Provozovna Moravský Krumlov
ENÍ
Š
Ý
V
A
N
žel. stanice Rakšice,
BEZ
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

/Padochov/ Na počátku srpna se naplno rozběhly stavební práce
na rekonstrukci budovy bývalé školy v Padochově, která nyní slouží
jako mateřská škola a knihovna. Součástí rekonstrukce je především
kompletní zateplení celé fasády, výměna střechy, oken a dveří. V rámci
prací dojde také k opravě vnitřních kanalizačních a části vodovodních
rozvodů a kompletnímu odvlhčení a opravě suterénních prostor.
Akce je financována částečně z rozpočtu města Oslavany a částečně
z dotace přijaté městem z prostředků státního rozpočtu. Celkové náklady dosahují částky více než 7 milionů korun. Přednostně je věnována
pozornost prostorám mateřské školy tak, aby co nejdříve mohl být
zahájen její provoz. Do doby zprovoznění školky se vedení města a
ředitelství MŠ dohodlo s rodiči na alternativní variantě návštěvy školky v Oslavanech. Rekonstrukce budovy byla zahájena „za pět minut
dvanáct“, protože budova již byla skutečně ve velmi špatném stavu.
Dokončení rekonstrukce se předpokládá v listopadu.
/abé/

Ocenění pro krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal pomyslnou stříbrnou medaili v soutěži Úřad roku „Půl na půl - respekt k rovným příležitostem“.
Tuto soutěž vyhlásila společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR s cílem podporovat zavádění rovných příležitostí
do práce a politiky úřadů veřejné správy a především vyzdvihnout ty
úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Úřady byly hodnoceny
podle šesti základních kritérií, mezi nimiž je například počet žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu.
Ocenění převzal osobně ředitel krajského úřadu Jiří Crha 3. září v Praze
v rámci konference „Rovné příležitosti“, kterou pořádalo ministerstvo
vnitra za účasti ministra Martina Peciny. „Krajský úřad Jihomoravského kraje se úspěšně účastnil všech ročníků této soutěže. Získaného ocenění si velmi vážíme a představuje pro nás současně velkou motivaci
k dalšímu zlepšování,“ uvedl k ocenění Jiří Crha.
/JMK/

Referendum zamítnuto

/Ivančice/ Ivančické městské zastupitelstvo zamítlo na svém veřejném zasedání žádost na pořádání místního referenda k výstavbě
vojenských základen USA na území ČR, o který požádalo hnutí „NE
ZÁKLADNÁM“. Hnutí požádalo o konání místního referenda s tématem výstavba amerických vojenských základen v ČR. Referendum se
mělo konat společně s předčasnými parlamentními volbami.
Ivančické zastupitelstvo požadavek na místní referendum jednohlasně zamítlo. Jeden z důvodů byla obava z komplikace práce členů jednotlivých okrskových volebních komisí. Druhý vyjádřil starosta města
MUDr. Vojtěch Adam, který je zároveň poslancem Parlamentu ČR
za KSČM, politické strany, která se jednoznačně k přítomnosti vojsk
USA a výstavbě základen na území ČR staví zamítavě. Ve svém projevu prohlásil, že americká strana již v této době od výstavby radarové
základny na našem území upouští.
Petr Sláma

V rámci kreativní dílny ALMARA vás zveme na

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
úterý 29. září 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
MORAVSKÝ KRUMLOV - Hotel Epopej
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)

Uvedené ceny včetně DPH

Zaměření a kalkulace ZDARMA
přímo u Vás. Volejte: 723 873 741

Ministerstva životního prostředí
ČR „ Prevence skalních sesuvů“.
Celá věc má jeden háček. Lesy
ČR nemohou ze své podstaty tuto
dotaci čerpat. O peníze na sanaci
skály tak bude muset požádat samotný městský úřad.
Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem, které v Oslavanech již
mají, celou situaci vyřeší jistě
rychle a úspěšně.
Petr Sláma

Brzy do nové školky

čtvrtek 1. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
POHOŘELICE - radnice (předsálí)
Kurz pro začátečníky a pokročilé
ve spolupráci s KIC Pohořelice (cena: 300,- Kč/os.)
úterý 13. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
OSLAVANY - Dělnický dům (salónek)
Kurz pro začátečníky a pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
ve spolupráci s KIS Oslavany
čtvrtek 15. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
ZNOJMO - Altánek Husovy sady
(za Novou Lékárnou na Kovářské 19)
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
za laskavé podpory ASOCIACE-IUVENES-ZNOYEM, o.s.
úterý 10. listopadu 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
DOLNÍ KOUNICE - Kulturní dům
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
sobota 14. listopadu 2009 - 10.00 až 18.00 hodin
IVANČICE - RC Měsíční houpačka
Vypletená sobota (cena: 550,- Kč/os.)
Celodenní kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé
Nutná rezervace míst na tel.: 602 782 280,
nebo na obchod@alma.cz
Více informací na www.alma.cz
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Osobní reakce na zveřejněné nepravdy o společnosti
v souvislosti s trestním oznámením JUDr. Kateřiny Tomkové proti mé osobě pro podezření z trestného činu zneužívání
informací v obchodním styku podle § 128 odst. 1, 3 TZ.

Jsem nucen, bez porady s právním zástupcem naší společnosti, který je nyní
na dovolené, reagovat na smyšlenky JUDr. Tomkové, advokátky, která - za účelem poškození naší společnosti před „Oslavanskými pivními slavnostmi“ ve své
zprávě o podaném trestním oznámení uvádí:
… 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.
Moje reakce: Skutečnost, že jsem začal podnikat odděleně od společnosti
pana Ing. Jiřího Tomka není žádnou zradou na něm, ale svobodným projevem
mé vůle podnikat samostatně a nikoli v jakémkoli spojení s Ing. Jiřím Tomkem.
To je moje právo, nezadatelné právo, jako právo Ing. Jiřího Tomka být mým
obchodním konkurentem. Naše společnost, resp. sládek našeho pivovaru nevaří
pivo podle ukradené receptury, společnost Ing. Jiřího Tomka neměla žádnou
recepturu právně chráněnu patentem, ochrannou známkou apod.. Já sám jsem
panu sládkovi dal příkaz, aby naše nové pivo vařil podle naprosto jiné receptury
a tento můj pokyn je bezvýhradně dodržován. To ovšem objektivně paní JUDr.
Tomková vědět nemůže, protože tomu však buď nerozumí, anebo jedná s jiným
úmyslem, píše to, co píše. Jsem zvědav, jak bude svá tvrzení o krádeži receptury
k výrobě piva a jeho výrobu podle ní prokazovat!
... můj klient, společnost G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se cítí poškozen
jednáním pana Sakánka.
Moje reakce: Nechť paní JUDr. Tomková konkrétně uvede, jakým jednáním
škodím jejímu klientovi a jakou škodu jsem mu způsobil. V opačném případě
očekávám prozatím alespoň její omluvu!
... pan David Sakánek byl od 15.5.2006 dfo 30.4.2008 zapsán v obchodním
rejstříku jako člen dozorčí rady společnosti G&C Pacific, a.s.
Moje reakce: Přesná informace je taková, že mé členství v dozorčí radě
zaniklo dne 16.11.2007. Pro úplnost uvádím, že společnost ZÁMECKÝ PIVOVAR OSLAVANY s.r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 6.3.2009
a právní poměry ve společnosti se řídí platným zněním společenské smlouvy
o založení společnosti ze dne 29.5.2009. Je tedy zřejmé, že moje členství či
angažmá v obou společnostech se absolutně nekryje!
Pan Sakánek provozuje tento předmět podnikání ( pivovarnictví a sladovnictví ) na zařízení na základě leasingové smlouvy se subjektem ( VIVA leasing, a.s.
), jehož vlastnictví je zpochybněno a je o něm veden občanskoprávní spor.
Moje reakce: Ve snaze poškodit naši společnost a společnost VIVA leasing,
a.s. tento spor vyvolali manželé Tomkovi, kteří se tímto zpochybněním nám
snaží škodit!
Z doložených skutečností je tedy zřejmé, že svým jednáním pan Sakánek naplnil skutkovou podstatu trestného činu zneužívání informací v obchodním styku
podle § 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, přičemž obě společnosti mají stejný předmět
podnikání – pivovarnictví a sladovnictví.
Moje reakce: Jsem právní laik, JUDr. Tomková je advokátka, ale z jejího
vyjádření nevyplývají žádné doložené skutečnosti o tom, že bych se dopustil
jakéhokoli protiprávního jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu nějakého trestného činu!
Dne 14.8.2009 zahájila společnost ZÁMECKÝ PIVOVAR OSLAVANY s.r.o.
výrobu piva, přestože nemá povolení Celního ředitelství Brno k provozování
daňového skladu …
Moje reakce: JUDr. Tomková má nepřesné informace. Toto povolení naše
společnosti má a je schopna to kdykoli prokázat!
Receptura k výrobě piva, které pro společnost ZÁMECKÝ PIVOVAR OSLAVANY s.r.o. vaří pan Petr Žák jako sládek, je předmětem obchodního tajemství
společnosti G&C Pacific, a.s.
Moje reakce: Pan Petr Žák nesmí na můj pokyn vařit pivo podle totožné
receptury, jak to činil dříve pro společnost G&C Pacific, a.s., a nečiní tak. Jsem
velmi zvědav, jak JUDr. Tomková prokáže, že existovala receptura na výrobu
piva a že tvořila součást obchodního tajemství firmy G&C Pacific, a.s.!
Jak jsem doložila, hodlá pan Sakánek v porušování zákona pokračovat
i nadále.
Moje reakce: JUDr. Tomková nedoložila jediný případ mého jednání, kterým
bych porušoval zákon!
Závěr : Po návratu mého právního zástupce se s ním okamžitě poradím, jakými právními kroky budu na trestní oznámení JUDr. Kateřiny Tomkové reagovat.
Musím jí však jako slušný člověk poděkovat za negativní reklamu, kterou mi a
naší společnosti zveřejněným trestním oznámením udělala. Myslím si, že každý rozumně uvažující člověk a navíc přítel dobrého piva si ve věci udělá svůj
správný úsudek a každého logicky správně uvažujícího člověka a navíc milovníka zlatavého moku rád v našem zámeckém pivovaru v Oslavanech přivítám !
David Sakánek, jednatel a společník ve společnosti
ZÁMECKÝ PIVOVAR OSLAVANY s.r.o.

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

In vino veritas v Ivančicích
Při svých toulkách po pohostinných místech našeho regionu nesmím
opomenout jednu sice malou a nenápadnou, ale velmi důležitou instituci. Vinárnu páně Komarovovu, lidově řečeno vinárnu „U Komára“
v Ivančicích. Právě ona reprezentuje a hlavně připomíná slavnou vinařskou tradici tohoto historického města.
Pokud hledáte příjemné posezení u dobrého vína ve stylovém nekuřáckém prostředí a nejste příliš nároční na jídelní lístek, zajděte právě
sem. Ručím vám, milí čtenáři, za to, že budete obslouženi obsluhou,
která se vyzná ve vinárnickém řemesle téměř dokonale. Nejen, že vám
s úsměvem nabídne výborný nápoj pocházející zaručeně z ivančických
vinic, ale dokáže doporučit značku i ročník těm nejlepším znalcům. Je
vidět, že majitel podniku, vážený pan Komarov, věnuje velkou péči
nejen kvalitě svého vína, což dosvědčují četná ocenění, ale i vzdělávání svého personálu. Samotná vinárna má neopakovatelnou atmosféru.
Chcete-li ji nasát, užít chvíli pohody, máte-li rádi profesionální přístup
obsluhy, nezapomeňte se zastavit v Ivančicích na Palackého náměstí.
Nebudete litovat. Ale nezapomeňte si vzít s sebou řidiče, protože u jedné skleničky určitě nezůstane.
Petr Sláma

Ztráty zaplatí vláda i kraj
/Kraj/ Jihomoravský kraj dostane v roce 2010 od státu příspěvek 268 milionů korun na úhradu
ztrát z regionální železniční dopravy. Dalších 549 milionů korun
ztrát uhradí kraj z vlastního rozpočtu. Vyplývá to z dohody vlády
s Asociací krajů České republiky
na příštích deset let, o které 1. září
informoval hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace
krajů ČR Michal Hašek.
Jak dodal, částky se budou
každoročně zvyšovat o inflaci.
Memorandum mezi státem a kraji
by mohlo být podle hejtmana podepsáno ještě v září. Každý kraj
pak čeká ještě podpis individuální

smlouvy s ministerstvem dopravy.
„Pro kraj to znamená 2,7
miliardy korun v příštích deseti letech, což je v této složité
době nezvyklý závazek od státu.
Vzhledem k tomu, že železnice je
páteří Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje,
je důležité, že v kraji nedošlo
ke snížení objemu nasmlouvané dopravy s Českými drahami,“ řekl dále hejtman Hašek.
V celé České republice se podle
něj objem nasmlouvané regionální dopravy na železnici snížil
o dvě procenta oproti původnímu plánu ministerstva dopravy
snížit jej o 12 procent.
/abé/

Zřejmě šlo jen o padělky
Ve středu na linku 158 oznámil
všímavý občan, že se na Znojemsku pohybují dva slovensky
mluvící muži, kteří po vesnicích
nabízejí lidem různé zboží. Informaci dostaly ihned všechny hlídky v terénu. Podezřelou osádku
osobního vozu policisté vypátrali
na silnici mezi obcemi Božice
a Mackovice. Při kontrole bylo
zjištěno, že mají vůz plný hodinek, holících strojků, dalekohledů, příborů a elektronářadí
známých značek. Vzhledem k
tomu, že se s velkou pravděpodobností jedná o padělky zboží
renomovaných výrobců, celou
záležitost nyní policie prověřuje.

„Žádáme další občany, kterým
toto zboží nabízeli a prodávali,
aby se ozvali na linku 158. Varujeme občany před podobnými
prodejci. Většinou nabízejí nekvalitní zboží a snaží se podvodem
obohatit. Mnohdy také využijí nepozornosti a v nestřeženém okamžiku odzicí peníze a cenné věci
přímo v domech. Někteří občané
je totiž s velkou důvěrou pozvou
do svých bytů a pak se nestačí
divit. Pokud se ve vaší obci objeví
podezřelí prodejci, volejte ihned
bezplatnou policejní linku 158
a my vše řádně prověříme,“ uvedla
k případu mluvčí policie por. Mgr.
Lenka Drahokoupilová.
/abé/
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, náš dotaz se týká exekucí a je následující: Může při mé
exekuci dojít k blokaci spoření na děti? Jedná se o stavební spoření
a o úrazové pojištění se spořením. A pokud nedojde k blokaci, mohou
děti peníze po ukončení spoření nebo cílové částky bez problémů
vybrat? Jak je to v případě exekuce s důchodovým připojištěním?
Je také součástí exekučního řízení? Je obecně přihlíženo při výkonu
exekuce movitého majetku, že je zastaveno poskytovateli hypotéky?
Jedná se o vybavení kuchyně - vestavné spotřebiče, které jsou pevnou
součástí kuchyně a jsou zaúčtovány v rámci poskytnuté hypotéky.
Pokusím se na Váš dotaz odpovědět postupně. Pokud jde o stavební
spoření dětí (předpokládám pro tento případ, že jde o nezletilé děti), tak
toto spoření je těchto dětí a nemůže být při exekuci rodičů zablokováno. Jelikož jde o spoření dětí, (i když je platí po celou dobu např. jejich
rodiče) tak je specificky upraveno i nakládání s těmito penězi. Jde tedy
o peníze ve vlastnictví nezletilých, a tudíž mohou rodiče o těchto penězích rozhodovat pouze se schválením opatrovnického soudu.
Pokud jde o Váš druhý dotaz týkající se penzijního neboli důchodového připojištění, tak zde je situace složitější, protože toto připojištění
může být exekucí postiženo. Soudní exekutor je tedy oprávněn exekuční příkaz na toto pojištění vydat a zaslat na pojišťovnu, která si tento
exekuční příkaz u Vaší smlouvy poznamená.
U stavebního spoření jde obecně o účelový úvěr a musíte prokazovat, co za poskytnuté finanční prostředky pořídíte. Zástavu na těchto
movitých věcech ale nemáte, takže je může exekuce případně postihnout i když jsou součástí poskytnuté hypotéky.

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Minule jsem Vás seznámil s projektem, který nalezl spojnici
mezi jadernou energetikou a plynárenstvím. Osobně se velice těším
na další informace o této zajímavé energetické investici.
Dnes se podíváme, co se děje v jádru ve světě.
Evropská unie: Jaderná energetika je v poslední studii EU označena
jako základní energetický zdroj, který umožní trvale udržitelný rozvoj
Evropy. EU financuje řadu výzkumných projektů ke změnám klimatu,
které představila účastníkům Světové konference o změnách klimatu
v Ženevě 31. srpna 2009. Výsledky těchto prací také chystá pro 15.
zasedání Conference of Parties, OSN, jenž se bude pořádat letos v prosinci v Dánsku a nazývá se United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC COP-15). Chystané dokumenty (Planet)
popisují jadernou energetiku jako jednu z hlavních technologií, jenž
jsou nutné pro další trvale udržitelný rozvoj. Nicméně studie také říká,
že Evropa musí nejprve zaujmout přední místo ve světe ve vědě a výzkumu jaderné technologie, se kterou má bohaté provozní zkušenosti.
Příštích 50-60 let bude klíčových a je třeba se zaměřit na energetické
a environmentální aspekty, které budou určovat další vývoj těchto technologií, včetně obnovitelných zdrojů a biopaliv.
Finsko: Ministr ekonomiky p. Jyrki Katainen 17. srpna oznámil, že
vláda bude podporovat vydání povolení na výstavbu až tří nových jaderných bloků, aby zajistili konkurenceschopnost finského průmyslu. Ministr prohlásil, že budou muset kompenzovat dovozy elektřiny z Ruska
a také vyřazení starých uhelných elektráren. Kromě toho je jádro čisté
z hlediska změn klimatu a zajistí významnou zaměstnanost, zejména
v období výstavby energetických bloků. V pozdějším období má schopnost zajistit prostřednictvím nízké výrobní ceny elektřiny konkurenceschopnost finských výrobků ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi.
Indie: Indie plánuje dokončení výstavby svého prvního reaktoru
typu FBR (fast breeder reactor) s výkonem 500 MWe do konce roku
2010. Po jeho dokončení indický jaderný průmysl vstoupí do druhé
fáze svého strategického jaderného programu. Prototyp indického
FBR se staví v lokalitě Kalpakkam. Indická vláda plánuje do r. 2020
postavit celkem čtyři podobné bloky FBR a dva z nich také v této lokalitě. Indický jaderný program má tři fáze: první zahrnuje výstavbu
tlakovodních reaktorů s těžkou vodou typu PHWR, které využívají
jako palivo přírodní uran, druhá fáze počítá s využitím reaktorů FBR,
jenž jsou založeny na využívání plutonia zpracovaného z vyhořelého
paliva první fáze a konečně třetí fáze bude představovat zahájení využívání rozsáhlých rezerv thoria jako jaderného paliva, jehož má Indie
velkou zásobu.
7.9.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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Anna Putnová vyzývá na jižní Moravě těžké váhy REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Novou krev na politické scéně reprezentuje Anna Putnová,
která vstupuje do politiky po
patnácti letech na akademické
půdě jako lídr strany TOP 09 na
jižní Moravě. Současná děkanka
Podnikatelské fakulty Vysokého
učení technického v Brně jde do
voleb s odhodláním a věří, že po
dvaceti letech je opět čas na změnu. V předčasných parlamentních
volbách se utká s osobnostmi
jako Mirek Topolánek, Bohuslav
Sobotka nebo Stanislav Juránek.
„Mám veškerý respekt k jejich politickým zkušenostem.
Nicméně do souboje vstupuji s
nasazením a optimismem,“ říká
Putnová.
Čerstvě jste nahlédla do politického zákulisí. Přišla jste už o
nějaké iluze?
Nevstupuji do politiky s iluzemi, ale s jasnou koncepcí. Chci
prosazovat podmínky, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především
prostřednictvím vzdělávání. Chci
prosazovat, aby vzdělávání se
stalo prioritou pro budoucí období
v Česku.
Jakou kvalifikaci podle Vás
potřebuje politik?
Domnívám se, že kvalitní politik potřebuje vnitřní osobnostní
integritu a kompetenci v některé
z oblastí, se kterou do politiky
vstupuje.
Vzdáte své funkce děkanky,
když se dostanete do sněmovny?
Přijala jsem nominaci s tím, že
chci zůstat na pozici děkanky. Je
to proto, že si chci uchovat trvalý
kontakt s realitou, mít zpětnou
vazbu při řešení konkrétních
problémů na půdě vysoké školy.
Domnívám se, že by si poslanci,
jimž to charakter práce umožní,
měli ponechat civilní zaměstnání,

kromě těch důvodů, o kterých
jsem mluvila, také proto, aby
se měli kam vrátit po skončení
svého funkčního období, nebyli
závislí na dalším zvolení a nebyli
lehce ovlivnitelní. Dává jim to
větší vnitřní svobodu a potřebný
nadhled. Když jsem pozorovala
politiku zvenčí, měla jsem silný pocit, že se vytvořila jakási
„subkultura“, která si vystačila
sama se sebou a někdy byla zcela
odtržena od reality. Tomu bych se
chtěla vyhnout.
Důvěra veřejnosti v českou
politickou scénu je podle průzkumů velmi nízká. Téměř polovina
občanů nevěří skoro nikomu
z politiků a většina občanů je
dlouhodobě zklamaná chováním
politiků. Jste připravena na to, že

i Vás mohou vnímat lidé stejně?
Kandiduji proto, že jsem přesvědčena, že v tom politickém
směru, který jsem nazvala subkulturou, je třeba změny. Pokud
to voliči cítí stejně, tak je to
jenom dobře.
Spojila jste své jméno se stranou TOP 09, a tím i s dalšími
lídry ze strany nebo Starostů. Co
však víte například o Miroslavu
Kalouskovi, když odmyslíte jeho
mediální obraz?
Rozhodující v politické situaci je program a společný cíl. S
programovými vizemi TOP 09 se
plně ztotožňuji a pokud jde o zakladatele TOP 09 pana Kalouska
či pana Schwarzenberga, jsou to
osobnosti, kterých si upřímně vážím a oceňuji jejich profesionální

schopnosti. A Starostové, se kterými je TOP 09 spojena, jsou lidé,
kteří znají konkrétní problémy ve
svých obcích, jsou nohama na
zemi a znají každodenní realitu.
Jsem přesvědčena, že je to šťastné spojení.
Jaký šéf je pan Schwarzenberg?
Pan Schwarzenberg je velkorysý, vzdělaný člověk světového
formátu.
Co podle vás bude hlavním
tématem letošních voleb?
Myslím si, že to bude řešení
ekonomické recese a byla bych
ráda, kdyby se do politiky opět
vrátila ta politická témata, která
tam patří, tedy například směřování země, čím chceme být v
Evropské unii a obecná témata
typu stárnutí populace apod.
Jak chcete oslovit voliče na
jižní Moravě? Pro většinu z nich
jste na rozdíl od pánů Topolánka, Juránka či Sobotky hodně
neznámá.
Kampaň bude mít jednak celostátní a jednak regionální podobu,
chci komunikovat s veřejností
také pomocí svého blogu a na
facebooku. Pokud se ptáte na voliče, očekávám, že to budou lidé,
kteří jsou aktivní, nepodléhající
nereálným slibům, kteří nerezignovali na veřejné záležitosti
a mají chuť do politického života
zasáhnout.
Petra Paroubková sepsala na
svém blogu „Ódu na manžela“.
Nechystá Váš partner něco obdobného, aby se o Vás potenciální voliči dozvěděli více?
Doufám, že mi manžel mou
„Ódu“ zapěje v soukromí. Informace pro voliče bych chtěla
zprostředkovávat prostřednictvím
volebního programu a své dosavadní práce.

Reakce na článek k investorství
města Na Brněnce

Dovolím si reagovat na článek, který má občany přesvědčit o tom,
že bytová výstavba Na Brněnce je téměř geniálně zvládnutou investiční
akcí. V době, kdy se zahajovaly přípravy záměru výstavby Na Brněnce,
jsem nebyl předsedou komise Kupido. Byl jim pan Skála (bratr zástupce
investora a zastupitel města za komunisty). Investorovi hladce procházely návrhy na změny a úpravy původně navrženého architektonického
řešení zástavby. Lokalita je dnes jen slepou ulicí s obtížnými výjezdovými podmínkami, chybí přechod pro chodce i veřejná zeleň. Nedostatek parkovacích míst pod bytovými domy se projeví při postupném
dokončování bytů. O dalších mouchách nemluvě. Tedy, jak se Vám líbí
nová čtvrť města? Pokud by město skutečně spoluinvestorem výstavby
bylo, jak hovořil poutač, musela by existovat nějaká smlouva s investorem, usnesení zastupitelstva o spoluúčasti, majetkovém vkladu, atd..
Jediným doložitelným investičním krokem města v dané lokalitě je
příspěvek 1.000.000,- Kč na výstavbu gravitační kanalizace v době,
kdy již byly práce Na Brněnce v plném proudu. Byl to dar investorovi,
o kterém si můžeme myslet své. Evropská unie má pro podobný případ
jeden krásný výraz: „Nepovolená podpora“. Proč jsme stejným metrem
neměřili například na starém sídlišti firmě Stavoprogres (ti zaplatili dva
miliony za základovou desku a od města nedostali nic)? Prostě komu
chceme, pomůžeme, komu nechceme, tam nemůžeme.
Nedošlo také náhodou ke konfliktu zájmů při hlasování soudruha
Skály o poskytnutí výše zmíněné částky investorovi? Stojí za povšimnutí, že stavebním úřadem vydaná stavební povolení na RD
v dané lokalitě jsou podle nadřízeného stavebního orgánu kraje
v rozporu se zákonem (stavební úřad se domníval, že postupuje
správně, místo toho aby dodržoval zákon a postupoval podle něj).
Tím však stavební úřad významně a nezištně pomohl investorovi
při prodeji stavebních pozemků.
Při větších investičních akcích je standardní, že investor „odsype“
(např. zasponzoruje sportovní oddíl, dobuduje chodníky, milion dá do
rozpočtu obce…). Tržní hospodářství má svá pravidla. To, co jste nastínil, pane starosto, je postavené na hlavu. Město bude všem investorům
přispívat jeden milion a získá pokaždé ohromný majetek v hodnotě 19
milionů, na jehož údržbu dá další prostředky. Ne, takhle to nefunguje.
Postavte za svoje a pokud splníte podmínky a parametry, obec to převezme bezplatně k provozování.
A ještě reakci ke starostovu označení „s patřičným nádechem
ironie“. Lepší nádech ironie v osobní neveřejné komunikaci, než veřejný zesměšňující útok starosty města a volebního lídra ivančických
komunistů proti panu Fialovi, občanovi města, který jen vyslovil svůj
svobodný - demokratický názor.
Vavroušek Pavel, občan města

Jednodenní lyžování na ledovci Hintertux – Rakousko
Termíny: 24.10.2009, 28.11.2009
Doprava: Jede více mikrobusů, po více trasách v ČR. Zavazadlový prostor je vytápěný, takže si obouváte vyhřáté lyžařské boty. Program
zájezdu: Příjezd do Hintertuxu kolem 8.00 hod. Celodenní lyžování. Vysoko položené sjezdovky, kvalitní sněhové podmínky, moderní
dopravní zařízení a vysoká přepravní kapacita jsou zárukou vynikajícího lyžařského zážitku. Nabízí se 12 km dlouhý sjezd z vrcholové
stanice lanovky 3.250 m do údolí, který překonává výškový rozdíl 1.750 m. Odjezd v 16.30 hod. Cena zájezdu: 1.700,- Kč. V ceně
zájezdu je zahrnuto: doprava mikrobusem z Brna, technický doprovod, přeprava jednoho páru lyží, popř. snowboardu, jednoho páru
lyžařských bot a zavazadla o hmotnosti do 25 kg. V ceně není zahrnuto: Skipas – 1-denní: 38 €, Skipas – 1-denní pro děti narozené
po 1.1.2001 zdarma. Nutný doprovod dospělé osoby, Skipas – 1-denní pro děti narozené po 1.1.1992 (příplatek: 19 €), Skipas – 1-denní
pro děti narozené po 1.1.1989 (příplatek: 32 €), Vratná kauce za skipass: 3 €, Komplexní pojištění: 34 Kč / osoba / 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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• Ivančice, Palackého nám. 24
• Brno, Hypermarket Globus, Hradecká 40
• Jihlava, Masarykovo nám. 42
• Třebíč, Karlovo nám. 42
• Velké Meziříčí, Náměstí 21
www.optikakocandova.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

NČICKÁ
HŘIŠTĚ U ZŠ IVA
UMLOV
MORAVSKÝ KR
odin
vzlet 7.00 - 7.30 h

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

NOVÁ EXPOZICE
MODERNÍ
KUCHYŇSKÉ
LINKY

NOVINKA:
DEKORAČNÍ
PŘEDMĚTY

NOVÁ EXPOZICE
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Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co je to elektronická letenka, jak ji
obdržím, kde a jak se pak s ní prokážu? Děkuji R. Beránek
Elektronické letenky vydávají charterové aerolinie pro zjednodušení a zlevnění prodeje letenek. Obsahuje jen číslo rezervace a jména
cestujících. Při odbavení na check-in Vám postačí cestovní pas a číslo
rezervace. Potvrzení o zaknihování v rezervačním systému pořadatele
slouží zároveň jako elektronická letenka. Toto potvrzení obdržíte ihned
po úhradě faktury, a to e-mailem. S elektronickou letenkou Vás odbaví
na check-in stanovišti při odbavení zavazadel. Zde obdržíte místenky
do letadla. K letence je nutno předložit platný cestovní pas. Stejným
způsobem jste odbaveni i při zpátečním letu. Je ověřeno, že k odbavení
stačí předložit průkaz totožnosti a na lístku vypsané číslo rezervace.
Dobrý den, jak se prosím postupuje v případě, když se nějaký poznávací zájezd zruší kvůli nedodržení minimálního počtu zákazníků
na zájezd? Mohu si zvolit jiný zájezd? Děkuji M. Hortová
V případě zrušení zájezdu z důvodu nedodržení minimálního počtu
zákazníků, je cestovní kancelář povinna Vás o této skutečnosti informovat. Naše zkušenost je taková, že náš partner CK kontaktuje o této
situaci přímo nás a my obratem informujeme našeho klienta, který si
u nás zájezd zakoupil. Obvykle Vám bude nabídnut náhradní termín, či
zájezd. Pokud si vyberete jiný zájezd, požádáme Vás o vyplnění nové
přihlášky a sepíšeme novou cestovní smlouvu. Jestliže si z uvedených
náhradních nabídek nic nevyberete, bude Vám automaticky vrácena
celá částka, kterou jste za zájezd zaplatili. Samozřejmě po domluvě je
možno poslat částku buď přímo na Váš bankovní účet, nebo se zastavit
u nás v kanceláři a my Vám peníze vyplatíme v hotovosti.
Dobrý den, rád bych se informoval, zda je možné i přes Vaši CA
věnovat zájezd formou dárkového poukazu? Děkuji Ing. J. Sedláček
Ano, samozřejmě můžete. Výše dárkových poukazů TMK travel
není daná, při jejich zakoupení si ji klient (dárce) sám určí. Tato částka pak bude na dárkovém poukazu uvedena. Poukaz lze samozřejmě
využít na jakékoliv zájezdy pořádanými našimi partnery (CK), které
zastupujeme a jsou v jejich nabídkách. Platnost dárkového poukazu je
1 rok od data jeho pořízení a nelze ho směnit za hotovost. V případě,
že si obdarovaný vybere zájezd ve vyšší hodnotě, než je částka na
poukazu, tak rozdíl doplatí, v opačném případě mu rozdíl mezi cenou
zájezdu a hodnotou poukazu nebude vyplacen a propadá. Tato služba
je poskytována jak jednotlivcům, tak i firmám.
/Anděla/
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Pokřtili hasičské auto
a otevřeli nádraží
/Miroslav/ První víkend v září
proběhly v Miroslavi krojované
hody. Akci společně pořádali
Město Miroslav, krojovaná chasa
a římskokatolický farní úřad.
Rozjezdem akce byla páteční zábava se skupinou R and
J Band. V sobotu ráno předal
starosta mládeži hodové právo a
po slavnostním přípitku následovalo vyhrávání po městě a zvaní
na hody. Odpoledne následovalo
krojované zavádění pod májí.
Sobotní program zakončila taneční zábava se skupinou Relax
Music. Nedělní oslavy byly zahájeny průvodem krojované chasy
do kostela. Hodovou mši sloužil
Mons. Karel Simandl z nunciatury
v Berlíně. Ke slavnostní atmosféře
přispělo vystoupení chrámového
sboru a krásná výzdoba chrámu,
kterou vytvořil „Klub katolických
žen“ z darů jednotlivců a zemědělských podniků.
Po hodové mši následovalo žeh-

nání nového zásahového automobilu. Jde o devítimístný automobil
FORD TRANSIT, který zakoupilo
město pro miroslavské hasiče. Po
požehnání přešla většina hostů na
hřbitov. Po modlitbě za všechny
zemřelé spoluobčany zazněla státní hymna a chasa položila květiny
na hroby svých kamarádů. Poté
opět následovalo zvaní na hody.
„Ve 14.30 jsme slavnostně
otevřeli a předali veřejnosti nově
zrekonstruované
autobusové
nádraží. Pásku přestřihli starosta
ing. Augustin Forman, poslanec
Parlamentu ČR ing. Ladislav
Skopal a ředitel HZS plk. Ing. Ján
Novosad. Následovala prohlídka
opravené ulice Příční, základní
školy a přístavby šaten. Na závěr
byla pro všechny hosty připravena
číše vína,“ uvedl k bohatému programu místostarosta Roman Volf.
Od 16.00 hodin pokračovaly
hody krojovaným zaváděním
u kulturního domu.
/abé/

Dohromady mají hodně
elánu a 11 410 let

Tento mezinárodní tábor byl
skvělou příležitostí pro všechny
zúčastněné poznat hlouběji ostatní evropské kultury. Pro většinu
dětí to byl první kontakt v cizím
jazyce s lidmi, kteří nemluví jejich rodným jazykem a na vlastní
kůži tak pocítili důležitost existence a ovládnutí mezinárodního
dorozumívacího jazyka, kterým
je angličtina již mnoho let. /abé/

/Oslavany/ Znalci a pijáci piva se sešli, přes notně deštivý den,
poslední srpnový víkend k oslavě zlatavého moku na nádvoří oslavanského zámku. Svoje výrobky přišlo představit pět malých pivovarů:
Klášterní pivovar Želiv, Sentický Kvasar, Pivovar Opat, Pivovar Melešice, a samozřejmě nesměl chybět také pivovar domácí, Zámecký
pivovar. Jeden půllitr ze zde čepoval v rozmezí od 23 do 26 Kč. Ani
na milovníky vína organizátoři nezapomněli. Naproti podloubí, kde se
prezentovaly pivovary, prodávaly červené a bílé víno krásné zaměstnankyně firmy Vinařství Plaček z Moravských Bránic (možná, že se
kromě tradičního pivního festivalu dočkáme v Oslavanech i vinařských slavností, vždyť město má symbol tohoto řemesla ve svém znaku). Protože nejen pivem a vínem je živ člověk, na Oslavanských pivních slavnostech nesměl chybět ani stánek s rožněnými pochoutkami.
O propagaci oslavanského regionu a jeho tradic se u cizích návštěvníků
jako již tradičně postaralo Muzeum hutnictví a energetiky. Petr Sláma

Další oranžová učebna

Tábor ve Francii přinesl
dětem novou zkušenost
/Oslavany/ Na přelomu července a srpna se ve francouzském
městě Villefranche sur Saône
konal mezinárodní letní tábor pro
mládež s názvem YOUTO, což
lze volně přeložit jako “mládež
společně”. Byl to již třetí ročník
této akce a podruhé se jí zúčastnili také Oslavanští. Byli k tomuto
táboru přizváni jako partneři
města Schkeuditz.

Oslava piva v Oslavanech

/Miroslav/ Sdružení miroslavských seniorů má za sebou další
z oblíbených akcí a z plánu
činnosti své organizace. Výlet
do Slavkova u Brna na místní
zámek a dále na Mohylu míru
patříl k velice kladně hodnoceným výletům.
Další výlet plánují miroslavští
senioři na říjen do Znojma a Brna

a rovněž začínají organizačně
připravovat několik přátelských
setkání s hudbou.
K výročí Mezinárodního dne
seniorů se setkají 23. září v kulturním domě a následně připravují další dvě taneční zábavy.
Celkem 163 členů má v průměru
70 roků, ale na jejich elánu a aktivitě to není patrné.
/O.S./

Tři desítky škol v regionu Jaderné elektrárny Dukovany se pyšní
multimediální oranžovou třídou.
Ve středu 16. září od 14.00 hodin se v Miroslavi uskuteční slavnostní
otevření jedné ze tříd a prezentace celého projektu. Zástupci města,
sdružení Energoregion i Nadace ČEZ představí projekt „oranžových
učeben“ i jednotlivá místa, ve kterých byly třídy vybudovány.
Nadace ČEZ tak opětovně podpořila projekt Energoregionu spočívající ve vybavení učeben základních škol multimediální technikou.
V loňském roce byly oranžové třídy zbudovány v 11 základních školách, v letošním roce se těší z finanční podpory dalších 19 škol.
Nadace ČEZ podpořila během dvou let výstavbu učeben částkou
4 milióny korun, samotné obce se podílely na projektu necelým 1,5
milionem korun. Žáci se dočkali moderních metod výuky v Koněšíně, Vedrovicích, Skalici, Výčapech, Hartvíkovicích, Bohuticích,
Rapoticích, Dalešicích, Zákřanech, Příbrami na Moravě, Miroslavi,
Želeticích, Rosicích, Březníku, ve Valči, Myslibořicích, Ketkovicích,
Vémyslicích a Olbramovicích. Veškeré technické vybavení dodala
a instalaci provedla firma Envinet, a. s., Třebíč.
/TS/

VYHRAJTE 50% SLEVU NA JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Dvěma vylosovaným luštitelům zašleme poukázku na 50% slevu na jednodenní zájez Vídeň - Laa an der Thaya - termální lázně, který zprostředkovává cestovní
agentura TMK travel v Moravském Krumlově. 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 do prodejny M sport - křížovka Zrcadlo 16/09: A. Nezvalová - Ivančice,
J. Eibelová - Ivančice, J. Hlaváčková - Neslovice, A. Pelikán - Rouchovany, M. Zachurčoková - Moravský Krumlov.
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Růžová 39 - Knížecí dům
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044
mobil: 602 782 232
jana@tmktravel.cz
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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
• 17.9. v 19.00 hod. - KONCERT „Opera, jak ji neznáme“ - Jakub Pustina
a jeho hosté. Muchova Slovanská epopej - zámek Moravský Krumlov.
• 21.9. ve 14.00 hod. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA Mgr. Jany Puchegger
Chadalíkové „Přijela jsem do Leningradu a odjela z Petrohradu“. Městská
knihovna, vstup zdarma.
• 22.9. od 8.00 - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM, M. 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
• 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.
• 25.9. - 26.9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2009 - tradiční trhy, zábavný
program, prodej burčáku do vyprodání zásob, Palackého nám. Ivančice, pátek
25.9. v 10.00 hod. - BOBRAVA - dechová hudba ZUŠ Ivančice, ve 12.30 hod.
- PONAVA - cimbálová muzika, v 16.00 hod. - mažoretky SVČ Ivančice,
v 16.30 hod. - D.N.A. - dívčí folková kapela, v 18.30 hod. - NIGHTWISH revival - symfonický metal, ve 20.00 hod. - FLAMENUS - ohňová show, sobota
26.9. v 10.00 hod. - DUBŇANKA - dechová hudba, ve 12.00 hod. - MELODY
MUSIC - populární kapela, ve 14.00 hod. - ONDRÁŠEK - vystoupení
dětského tanečního studia, ve 14.30 hod. - HRÁTKY S DIVADLEM KORÁB
- pohádkové soutěže a hry pro děti, v 15.30 hod. - VZPOMÍNKOVÝ POŘAD
NA PAVLA NOVÁKA - hraje syn Pavel s kapelou.

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
• 25.9. ve 20.00 hod. - EROTICKÁ SHOW S DISKOTÉKOU. Pořádá pan
Saloň, KD Miroslav.
• 27.9. ve 14.00 hod. - POSEZENÍ U BURČÁKU v areálu letního kina
v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí se celá akce přesune
do kulturního domu. Pořádá ZO KSČM v Miroslavi.
PŘIPRAVUJEME: • 16.10. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY HARLEJ
v kulturním domě v Miroslavi. Pořadatel akce pan Janíček. • 24.10. ve 20.00
hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v kulturním domě Miroslav.

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
• 24.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Slavnostní
zakončení cyklistické sezóny na zámku Oslavany. Prezence: od 9.00 - 10.30 hod.
na nádvoří zámku. Společný start: v 10.30 hod. Celodenní kulturní program

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 16.9. OD 17.00 DO 19.00 - ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY. Čtyřhodinová
navazující dílna. 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
• 30.9. od 10.00 do 18.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Herna
pro děti s rodiči zdarma. 10:00 až 18:00 průběžně otevřená výtvarná dílna,
16:00 divadelní představení slovenské „bábkoherečky“ pro děti i rodiče
„Rozprávky slovenskej tety“.
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ - 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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14.09. - 27.09.2009
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 26.9. od 15.30 - 17.00 hod. - ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU zábavné odpoledne s pohádkovými postavičkami plné her a soutěží. Seznámíme
Vás s nabídkou kroužků pro nový školní rok. Ivančice - park Réna. K poslechu
hraje skupina Pantofláči, tvořivá dílna, jízdy na koních. Akce je součástí
„SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ PARKU RÉNA“.
PŘIPRAVUJEME • 4.10. - DRAKIÁDA - čekají Vás soutěže o nejlepší let
draka, nejdelší dračí ocas, nejkrásnějšího draka, tvorivá dílna. Ivančice na poli
pod Boží horou, 20 Kč / dítě. • NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 - 1. Jazykové kroužky, 2. Sportovní kroužky,
3. Hudební a taneční kroužky, 4. Tvořivé kroužky a keramika, 5. Kroužky
pro rodiče a děti, 6. Jezdectví a kynologie, 7. Technické kroužky, 8. Zábavné
kroužky. Informativní schůzky do zájmových kroužků proběhnou během
měsíce září 2009. Bližší informace o náplni jednotlivých zájmových kroužcích
získáte přímo na informativních schůzkách nebo na službě v SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12 (KB - 1. patro), tel.: 546 451 292, 605 278 361,
info@svcivancice.cz.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 25.9. v 17.00 hod. - DISKOTÉKA - hraje DJ THOMAS. Hudba a tanec se
vrací na Domeček. Společně s oblíbeným DJ přivítáme nový školní rok. Sál
DDM, vstupné: 10 Kč.
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).
KURZY NA DOMEČKU: • FIT MIX - pololetní kurz, kde si vyzkoušíte
různé cvičební techniky jako balóny, Bosu, Jumping či Pilates. Kurz
povede paní Y. Žáková. Cena kurzu je 650 Kč a má omezenou kapacitu.
• ZÁKLADY PRÁCE S PC - 20-ti hodinový kurz, kde se naučíte základy
práce s počítačem. Používání Wordu, Excelu, vyhledávat na Internetu nebo
komunikovat pomocí elektronické pošty. Kurz povede paní Mgr. I. Mašová.
• KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - pololetní kurz, 3 hod. 1 x za 14 dnů. Kurz
povede paní M. Novotná. Cena kurzu je 60 Kč a má omezenou kapacitu.
PŘIPRAVUJEME: • V září probíhá zápis do zájmových kroužků na
Domečku. Kroužky sice začínají až v týdnu od 29. září 2009, přihlášku
si můžete vyzvednout již dnes. Seznam a rozvrh kroužků najdete na našich
stránkách: www.domecekmk.cz.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 12.9. ve 20.00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
ne 13.9. v 18.00 Komedie ČR / Itálie
st 16.9. ve 20.00 NA ODSTŘEL
Thriller USA / VB / SRN
so 19.9. v 18.00 TRANSFORMERS: POMSTA
ne 20.9. v 18.00 PORAŽENÝCH
Akční sci-fi film USA
st 23.9. ve 20.00 KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Vál. film USA / Japonsko / Čína
so 26.9. v 18.00 NOC V MUZEU 2
ne 27.9. v 18.00 Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
Film USA
st 16.9. ve 20.00 VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Krimi film USA
ne 20.9. v 15.00 HANNAH MONTANA
v 17.00 ve 20.00 Hudební film USA
st 23.9. ve 20.00 ANDĚLÉ A DÉMONI
Film USA
ne 27.9. v 17.00 TRANSFORMERS: POMSTA
ve 20.00 PORAŽENÝCH
Akční film USA
ne 13.9. v 15.00
v 18.00

KINO OSLAVANY
ne 13.9. v 19.00
ne 20.9. v 19.00
ne 27.9. v 19.00

( 546 423 018

NOC V MUZEU 2
Komedie USA
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Komedie ČR / Itálie
HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
Film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
so 19.9. ve 20.00

( 515 333 538

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Detektivní komedie ČR

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.

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 !!!!!)

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.

VÁCLAVSKÉ HODY
V RAKŠICÍCH

v sobotu 26. září 2009 v 15.00 hodin
hraje dechová hudba POLANKA - Orlovna Rakšice
v sobotu 26. září 2009 ve 20.00 hodin
zábava s taneční kapelou FANTAZIE
v neděli 27. září 2009 v 15.00 hodin
hraje dechová hudba POLANKA - Orlovna Rakšice.

MYSTERY OF SOUND

v pátek 18. září 2009 od 20.00. - 06.00. hodin
sport areál Orlovna, Moravský Krumlov - Rakšice
DJS: Killswitch (hu), Jamal Djs, Spiriakos, Destroyer, Scarpo,
Metro B.S. vs. Skaddi, Boneshaker vs. Detox.
Vstupné: 120 Kč / do 20.00 hod., 150 Kč / po 22.00 hod.
Více informací: www.mysteryofsound.cz.

Osvětová beseda Rešice pořádá

VARI (TERA) CROSS

v sobotu 12. září 2009
pod kaplí svatého Jana Nepomuckého závod malotraktorů.
Program závodu: 13.00 hodin: zápis strojů, 13.30 hodin: jízda
vesnicí (horním koncem), 14.00 hodin: první rozjížďka, 15.00
hodin: druhá rozjížďka, vyhlášení vítězů. V přestávce mezi
rozjížďkami ukázka zásahu záchranného zdravotního VARI TEAMU.
Podmínky pro závodníky - dvojice řidič, závozník, bržděný vlek,
ochranné pomůcky (helma, chrániče, rukavice - doporučeny). Závod
se koná způsobem časovky výjezd do kopce a zpět. Bližší informace
u pana Jaroslava Slámy, tel.: 607 910 335. Občerstvení pivo, limo.

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 nejvíce vyhovovat. 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

Junior motocross club Miroslav pořádá na své nové trati
u Našiměřic závody seriálu

PITBIKE MORAVIA CUP

Občanské sdružení ALMA v rámci svých aktivit nabízí
všem regionálním neziskovým¨a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA PORTÁLU ZRCADLO.INFO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí, kontaktujte naši
redakci e-mailem na adrese: noviny@zrcadlo.info, nebo
telefonicky na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

v neděli 27. září 2009
Program: 9.00 hodin - začátek rozjížděk, 12.00 hodin - polední
přestávka, 13.00 hodin - začátek závodu.
Třída 1: 5 - 12 let, třída 2: 13 - 18 let, třída 3: 19 - 99 let,
třída 4: Čína + mini pitbike, třída 5: nad 40 let - open.
Závody jsou otevřené všem jezdcům na pitbike i bez licence.

NOVÉ SPORTCENTRUM

od října 2009 OTEVŘENO v Moravském Krumlově
Již nyní hledáme nové týmy do Moravskokrumlovské ligy
v kuželkách a squashi. Přihlášky na tel.: 515 322 341.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
NĚMČICE

Kde začít s historií obce. Bylo to v pravěku na návrší, kde je zahrada před starou budovou školy, nebo na ploše před Kumánem, kde se
našly stopy po vypálených obydlích. První informace o Němčicích
(Nempchicz) je z roku 1355, kdy oslavanský klášter prodal zdejší
dvůr Petrovi, faráři v Troskotovicích a Bartoloměji, kaplanu. Roku
1407 prodala abatyše roční nájem mlýna a v r. 1410 celý dvůr Petru
Krevincovi a jeho manželce Markétě. Zajímavá je poznámka, že
„za abatyše Barbory koupil konvent oslavanský 7 člověků v Němčicích
od Jana z Vejtmile“.

Základní škola v Němčicích

Po zrušení kláštera v Oslavanech připadly Němčice světským
vrchnostem, které se v Oslavanech střídaly. Před rokem 1691 byl
v Němčicích vystavěn vrchnostenský dvůr, ke kterému byly připojeny
pusté pozemky. K němčickému katastru patřil po staletí Malovaný
mlýn s několika domy. Mlýn byl nejstarším mlýnem v ivančické
oblasti a zřejmě byl němčické obci prodán, když si Ivančice vystavěly
mlýn, který byl zahrnut do plochy uvnitř hradeb. Malovaný mlýn byl
zničen velkou povodní v roce1862.
V době míru bylo pro Němčice výhodné, že ležely od středověku na
cestě Znojmo-Brno, v době války doplácely na průchody nebo pobyt
vojsk. Nižší části obce včetně návsi trpěly povodněmi, protože řeky
nebyly regulovány a historie připomíná i požáry.
Po roce 1850 patřily Němčice správně i politicky k Brnu, soudní
okres měly v Ivančicích.
Do roku 1872 chodily děti do školy v Ivančicích, v příštím roce se
vyučovalo v soukromém domě a v roce 1874 se vystavěna škola pro
dvě třídy. V roce 1934 byla postavena nová budova školy se čtyřmi
třídami, další rozšíření bylo provedeno přístavbou v roce 1974. Tak se
po sto letech dočkaly Němčice moderní školy s patřičným vybavením.
Do školy dnes také chodí děti z Alexovic, Budkovic a Letkovic.
V „Pamětní knize“ se připomíná cihelna, kterou Šnédar Josef
a Zdražil (č. 84) postavili u řeky Rokytné o výkonnosti 150 000 cihel
za rok. Od syna Zdražila - Antonína, koupila v roce 1878 cihelnu obec
Němčice, která ji pronajímala zájemcům.
Němčice byly jako jedna z prvních obcí v okolí elektrifikovány.
V roce 1905 byl do Němčic zaveden elektrický proud z ivančické
elektrárny firmy Panovský, které patřil i němčický mlýn. Ostatní obce
širokého okolí el. proud neměly a čekaly na oslavanskou elektrárnu.
Na popud řídícího učitele Františka Hejtmánka byla dne 10. listopadu 1912 založena Tělocvičná jednota Sokol pro Němčice a okolní
vesnice. Nově založené jednotě však nebylo dopřáno klidného vývoje.
V roce 1914 vypukla 1. světová válka a většina sokolů byla odvedena.
Po válce cvičili sokolové u Emanuela Roháčka v Letkovicích, v létě na
dvoře pod kolnou a v zimě v sále. I při nízkém počtu členů se členové
Sokola v roce 1925 rozhodli, že si postaví vlastní sokolovnu. Stavba
tělocvičny začala v roce 1925 a již 8. srpna 1926 byla sokolovna slavnostně předána do užívání. Nelze opomenout sokolské slety v Praze,
kterých se členové jednoty také zúčastňovali.
Dne 21. června 1925 se konala zakládající valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Němčicích. Sbor zahájil činnost a 15. května
1926 byla slavnostně posvěcena motorová stříkačka. Dne 1. srpna 1933
byl schválen stavební plán na stavbu hasičské zbrojnice a dne 30. srpna
1936 byla předána zbrojnice k používání. V loňském roce byla tato
budova rekonstruována a zároveň SDH Němčice obdržel moderně
vybavené auto s hasičskými potřebami.
V lednu 1949 potvrdit Zemský NV v Brně připojení Němčic, dosud
samostatné politické obce k Ivančicím Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní kniha obce Němčice – SOkA Rajhrad, fond C 39 • Moravská vlastivěda, okres ivančický 1904

Hasičská zbrojnice v Němčicích po rekonstrukci
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90 let Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích
Před první světovou válkou
nebyla v Ivančicích žádná střední
škola a děti ivančických občanů
musely dojíždět do brněnských
škol. Na podnět ivančických občanů byl v roce 1910 ustanoven spolek Matice středoškolské, jehož
cílem bylo založení Gymnázia
v Ivančicích. Bohužel snaha založit gymnázium se tehdy nesetkala
s větším ohlasem a v průběhu 1 sv.
války takové možnosti nebyly.
Po vzniku republiky představitelé města podpořili Matici - na
valné hromadě 15. ledna 1919 bylo
rozhodnuto požadovat otevření
státního Gymnázia v Ivančicích
již ve školním roce 1919-20. Tehdy však ministerstvo školství pro
nedostatek financí žádost zamítlo.
Proto bylo rozhodnuto otevřít
v Ivančicích soukromé gymnázium. Ivančická obec se zaručila
za financování školy, pokud by
nestačily finanční prostředky. Po
mnoha jednáních dalo ministerstvo
školství 18. srpna 1919 svolení
k otevření soukromého gymnázia.
Úřední název zněl Blahoslavovo
reformní reálné gymnázium.
Prvním ředitelem gymnázia
byl ustanoven Jaroslav Lisický
z Tišnova, dosavadní profesor
v Jevíčku. Profesorský sbor sestával z jedné profesorky a sedmi
výpomocných učitelů z ostatních
ivančických škol. Místnosti byly
získány ze zrušené německé školy v Růžové ulici. Gymnázium
narůstalo každoročně o jednu
třídu, ve školním roce 1925-26 se
stalo úplným ústavem s počtem
studentů 260.
Výnosem Zemské rady ze dne
9. února 1927 bylo ivančické
gymnázium postátněno. Jeho název se změnil na Státní reformní
reálné gymnázium. Splnil se tak
cíl, který si stanovila Matice středoškolská v Ivančicích. Postátnění však neřešilo umístění ústavu.
Trval závazek města do roku
1928 zahájit na vlastní náklady
stavbu nové školy. Místo toho postavilo město novou budovu pro
měšťanskou školu Na Brněnce
a pro gymnázium byly upraveny
uvolněné objekty na Komenského náměstí, kam se gymnázium
přestěhovalo v říjnu 1930.
Nadějný rozvoj gymnázia
byl vážně narušen v roce 1934.
V rámci úsporných opatření rozhodla ministerská rada o zrušení
vyšších tříd na zdejším gymnáziu,
zůstaly pouze prima až kvarta s názvem Státní československé
nižší reálné gymnázium v Ivančicích. Studenti z vyšších zrušených ročníků odešli převážně na
brněnská gymnázia. Od počátku
školního roku 1936-37 povolilo
ministerstvo otevření páté třídy
a každým školním rokem se ústav
rozšiřoval o jednu třídu, takže
v roce 1939-40 bylo reálné gymnázium úplné pod názvem Reálné
gymnázium J. Blahoslava.
Na konci školního roku 193536 odešel ze zdravotních důvodů
z místa ředitele Jaroslav Lisický.
Za svého působení se stal uznávanou osobností a získal si velkou
autoritu. Jeho nástupcem se stal
prof. František Kundrata a v září
1937 byl jmenován ředitelem
Karel Weigner.
V školním roce 1940-41 mělo
gymnázium největší počet tříd,
protože k ivančickému gymnáziu
bylo administrativně připojeno
zrušené gymnázium v Hustopečích. Znovu se z názvu muselo

odstranit Blahoslavovo jméno.
V dalším roce tvrdě zasáhl do existence gymnázia výnos ministerstva
školství z 10. června 1941, podle
kterého nastalo postupné rušení
gymnázia počínaje první třídou.
K 1. listopadu 1944 bylo ivančické
gymnázium zrušeno. Již v roce
1943 se do budovy školy nastěhovala měšťanská škola (za okupace
„hlavní škola“), která musela uvolnit novou budovu německé škole
přestěhované z Berlína.
Nacistická okupace si vyžádala
řadu obětí mezi profesory a studenty gymnázia. Vedle ředitele
Karla Weignera to byl prof. Miroslav Machař, který byl zatčen
přímo ve škole, Miloslav Žádník
byl i se svým otcem udán pro
poslech zahraničního rozhlasu.
Několik studentů židovského původu zahynulo ve věznicích nebo
vyhlazovacích táborech. Snad by
se hodilo připomenout oběti nacistické okupace pamětní deskou
v budově gymnázia.
Tak skončila první etapa
v historii ivančického gymnázia.
Jeho působení bylo úzce spjato
se společenským životem města.
Škola obohatila kulturní život
Ivančic - vystupovala s divadelními představeními, studenti měli
svůj orchestr. Pořádaly se žákovské akademie s tělovýchovným

Gymnázium J. Blahoslava

i kulturním programem.
Po skončení války bylo ivančické gymnázium otevřeno 9. května
1945 s oficiálním názvem Blahoslavovo státní reálné gymnázium
a 29. května bylo zahájeno vyučování. Z počátku byly otevřeny jen
třídy pátá až osmá s 93 studenty.
Rok 1948 znamenal pro gymnázium začátek změn. Do života
školy začaly pronikat prvky politického řízení a výchovy. V tomto
smyslu byly upraveny osnovy,
aby vyhovovaly ideologii vládnoucí třídy. Počátkem školního
roku odešel do důchodu prozatímní správce Václav Horák a na
jeho místo nastoupil Jiří Dvořák.
Současně byl upraven název na
Blahoslavovo gymnázium.
Od roku 1953 začal platit
nový školský zákon, který zavedl
jednotný školský systém. Byla
zavedena jedenáctiletá střední
škola, sloučením národní (dříve
obecné) školy chlapecké i dívčí,
střední školy (dříve měšťanské
a gymnázia). Vznikla tak škola
s 27 třídami, 1018 žáky a 35
učiteli. Třídy 9 -11 navazovaly na
dřívější gymnázium.
Další změny byly postupné.
Pro velký počet tříd i žactva byla
v roce 1959-60 z jedenáctileté
střední školy vyčleněna jedna samostatná osmiletá základní škola
a v roce 1962 byly od jedenácti-

Od října 1930 se gymnázium přestěhovalo na Komenského náměstí

leté školy odděleny tři nejvyšší
ročníky a vytvořily Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ).
Nižší ročníky zůstaly základní
devítiletou školou (ZSŠ).
Od 1. července 1964 přešla
SVVŠ do správy Jihomoravského národního výboru a stala se
samostatnou školou. Stále však
plnila své poslání ve stísněných
poměrech, protože se nacházela
ve druhém poschodí budovy Na
Brněnce. Situace se podstatně
zlepšila, když do správy SVVŠ
přešla nová budova v ulici Lány,
původně určená pro ZDŠ. V tomto objektu zůstává škola dodnes.

foto František Kocáb

V roce 1968 se škola stala opět
čtyřletým gymnáziem a zároveň
ještě dobíhala tříletá SVVŠ. Osmileté gymnázium zrušené v roce
1953 se zatím nepodařilo obnovit. Po dvou letech (1970) byl
ministerstvem školství propůjčen
čestný název Gymnázium Jana
Blahoslava v Ivančicích.
Listopad 1989 znamenal návrat
k přerušené tradici víceletého
gymnázia. Od školního roku
1990-91 bylo zavedeno sedmileté
studium a od školního roku 199596 se mění na osmileté. Současně
se zachovalo i studium čtyřleté.
V té době již nestačila budova

Budova gymnázia v současné době

pojmout všechny třídy a také vybavení školy již neodpovídalo moderním požadavkům na studium.
Ve školním roce 1994-95 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce dosavadní
budovy. Budova byla zvýšena
o jedno poschodí, před budovou
byl postaven šatnový blok se vstupem. K chloubě patří sportovní
areál a kuchyně s jídelnou.
Devadesát let existence gymnázia v Ivančicích (když pomineme neblahé experimenty od roku
1953) je dlouhá doba. Nevíme,
kolik generací studentů, učitelů,
profesorů se za tu dobu zde vystřídalo. Klobouk dolů před tou
první generací, která s výukou
na gymnáziu začala za složitých
podmínek.
Doba pokročila, černá tabule
s křídou patří minulosti. Před
více jak deseti lety bylo získáno
vysokorychlostní
internetové
spojení pro celou školu. A co
interaktivní tabule? Nezasvěcení
si musí představit monitor s úhlopříčkou 1,5 metru a dotykovou
obrazovkou umístěnou na místě
klasické tabule. Každoroční účast
a umístění studentů na předních
místech v různých olympiádách,
soutěžích svědčí o vysoké úrovni
vědomostí a současně o dobré
přípravě pro studium na vysokých
školách. Zahraniční spolupráce,
zahraniční stáže nebo zájezdy za
účelem zdokonalení jazyka jsou
dnes samozřejmostí, stejně jako
návštěvy studentů ze Spojených
států, Anglie apod.
Za deset let oslaví Gymnázium
Jana Blahoslava v Ivančicích 100
let. Jaká bude jeho úroveň proti
úrovni současné při rychlém rozvoji vědy ve všech oborech?
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Almanach
k 90. výročí založení Gymnázia
Jana Blahoslava v Ivančicích
- 2009-09-06 • 75 let gymnázia
Jana Blahoslava v Ivančicích 1994 • Pamětní kniha města Ivančice, SOkA Rajhrad, fond C-36.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS
bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE
TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy,
200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude
doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS
s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem
přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád.
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
» AUTO - MOTO
koupím
•• moped Stadion Jawa 550 pařez,
nebo jinou nepojízdnou motorku.
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• Renault Twingo 1,2, r. v. 2000,
najeto 115.000 km, koupeno v ČR,
dálk. centrál, el. okna, el. zrcátka,
el. předehřev motoru, nehavarovaný,
vyplňovaná serviska, 2 x airbag, radiomagnetofon, mlhovky, imobilizér,
zámek zpátečky, nové pneumatiky.
Cena: 50.000 Kč + 6.000 Kč litá kola.
Tel.: 602 719 156.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Felicia, Fabia. Další držná tyč pro vozy
se širší střechou, nepoužívané, jako
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra
Combi - nové, nepoužité. PC: 1.200
Kč / sada, nyní: 600 Kč / sada. Tel.:
602 782 272.
•• skutr JMSTAR 50, r. v. 2008,
přihlášeno 04/09, najeto 1.100 km,
žlutá barva. Cena: 20.000 Kč, při
rychlém jednání možná sleva. Tel.:
776 805 873.
•• doklady s SPZ na Hondu Civic.
Tel.: 724 246 387.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RK Ing. Krajíček nabízí k prodeji:
RD 6+2 v Rybníkách, kompletně
opravený, dvoupodlažní, dobrý tech.
stav, velká zahrada. Pozemky: 2.074
m2. Cena: 1.780.000 Kč. RD 5+1 v
Olbramovicích se dvěma nadzemními podlažími, rekonstruovaný,
dobrý tech. stav. Cena: 1.500.000 Kč.
Družstevní byt 4+1 na Sídlišti v Mor.
Krumlově, plastová okna, zděné jádro, po celkové rekonstrukci. Cena:
1.300.000 Kč. Byt v OV o velikosti
1+1 na Sídlišti v Mor. Krumlově,
nová plastová okna, zateplená fasáda, nový výtah. Cena: 780.000 Kč.
Byt v OV 1+1 zděný v Mor. Krumlově. Cena: 530.000 Kč. Byt 2+1 v
Ivančicích, panelový ve standardním
provedení. Cena 900.000 Kč. Více
informací na tel.: 602 755 265.
•• RD 3+1 část podsklepená, garáž,
dvůr, zahrada, stodola, ústřední topení
na tuhá paliva + kachlová kamna,
koupelna i WC v domě, ihned k celoročnímu obývání. Klidná část Dukovan (možno přikoupit pole v blízkosti
domu), není však podmínkou. Cena:
890.000 Kč. Tel.: 606 541 188 (po 19:
00 hod.).
•• RK ACITY Vám nabízí RD
6+1+garáž Ivančice, zahrada s bazénem, blízko centra, cena: 4.900.000

Kč, novostavbu RD 4+1+garáž
Ivančice, pozemek 526 m2, cena:
3.979.000 Kč, novostavba 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, vybavená chata 3+1
Pod Ketkovákem, cena: 690.000 Kč,
cihlový byt 1+1 v OV Ivančice, cena:
890.000 Kč. Více informací na tel.:
605 749 319.
•• RK Ing. Krajíček nabízí k prodeji: Stavební pozemky - stavební
pozemek pro stavbu RD s objektem
kůlny v Rokytné u Mor. Krumlova.
Výměra: 223 m2. Cena: 300.000 Kč.
Stavební pozemek pro stavbu RD
v Mor. Krumlově - Rakšicích. Výměra: 2.613 m2. Cena: 850 Kč /
m2. Pro více informací volejte tel.:
602 755 265.
nabízím pronájem
•• pronajmu RD 2+1 v Oslavanech,
předzahrádka, dvorek. Nájem: 8.000
Kč + služby cca 3.200 Kč. Volný
ihned. Tel.: 720 685 879.
hledám pronájem
•• mladý pár hledá pronájem bytu
2+1 v Moravském Krumlově, prosím
nabídněte. Tel.: 732 178 098.
•• pronájem bytu nebo RD v Oslavanech. Tel.: 721 316 287.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• dlažbu mrazuvzdornou 30 x 30 m2,
cena 150 Kč / m2. Tel.: 603 900 890.
•• ibišky venkovní, různých výšek.
Cena: 80 - 140 Kč / ks. Tel.: 728 439
354. ( Volat po 19.00. hod.).
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• starší zachovalou kuchyňskou linku, délka: 2,5 m, barva hnědo-béžová.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 774 161 155.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• sportovní tříkolku Esprit, možnost
aretace předního otočného kolečka.
Velký nákupní košík pod kočárkem.
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 603 288 054.
•• sportovní kočárek zn. Oregon,
světle béžová barva, golfové hole,
2 dětské rozkládací jídelní židličky,
velmi levně. Tel.: 737 072 597.
•• kočár modré barvy, trojkombinace
s autosedačkou, fusak beránek, monitor dechu Nanny, klokánek Chicco,
kojící polštář, sběrače mléka Chicco.
Tel.: 775 603 494.
•• kočár zn. Takko, trojkomb., šedo-béžová barva, po 1 dítěti, peřinky,
autosedačku 0 - 13 kg a zimní fusak.
Cena dohodou. Tel.: 608 765 114.
•• autosedačku 0 - 13 kg s kojeneckou vložkou a stříškou, jako nová,
málo používaná. PC: 1.200 Kč, nyní:
700 Kč. Tel.: 606 553 572.

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka argentinské dogy bez PP.
Matka i otec hodní a vyrovnaní, otec
k vidění. Odběr možný v polovině října, cena dohodou. Tel.: 603 288 054.
•• štěňátka trpasličí pinč, srnčí ratlík
a maltézačku sleva a za symbolickou
cenu křížená štěňata bulteriér a bígl,
pěkná. Tel.: 603 168 609.
•• prase - půlky. Cena: 45 Kč / kg.
Tel.: 737 778 268.
•• pejska kavalír king charles španěl
bez PP, barva tricolor, moc pěkný,
vhodný pro děti i dospělé, očkovaný
+ odčervený. Tel.: 724 033 609.
daruji
•• pěknou kočičku a kocourka, odběr
koncem září. Tel.: 723 224 165.
» RŮZNÉ
koupím
•• koupím cca 6 l burčáku, prosím nabídněte - okolí Moravského Krumlova. Tel.: 731 042 910, předem děkuji.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• starší dřevěný stativ na fotoaparát
jako dekoraci a starý zrcadlový fotoaparát i nefunkční, např. Flexaret,
prosím nabídněte. Tel.: 724 246 387.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
mince, pohledy, hodiny, kafemlýnky...Tel.: 724 468 171.
prodám
•• Prodám kvalitní brambory na
uskladnění. Cena v září: 500 Kč
za 100 kg, balení 25 kg, možnost
dovozu. Kontakt: Pavel Čech, Nová
Ves 97, tel.: 546 423 591, 723 816 623.
•• brambory. Cena: 5 Kč / kg. Tel.:
731 275 855.
•• cestovní kufr na kolečkách, tm.
modrá barva, větší rozměr, zcela
nový, nepoužívaný. PC: 600 Kč, nyní:
300 Kč. Prodávám z důvodu nadměrné velikosti. Tel.: 732 860 433.
•• šlapací šicí stroj zn. Minerva,
plně funkční, cena dohodou. Tel.:
721 164 277.
•• 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.
•• závěsný plynový turbo kotel Vaillant nové generace, ohřev vody +
vytápění, nový, nepoužitý. Tel.: 724
246 387.
•• 3 kusy plyn. kamen Karma 5. Zn.:
Změna topení. Tel.: 728 928 210.
•• vchodové dveře hliníkové, prosklené, pravé, cena dohodou. Tel.:
728 985 537.

•• masážní podložku, levně. Tel.: 737
953 314.
•• Prodám vzduchový kompresor
Atlas Copco se vzdušníkem 1451/30
Bar. Cena: 15.000 Kč. Pro více informací volejte na tel.: 733 683 053.
•• kolo cross BMX 20 dětské ,dámské
kolo, kočár pro dítě, cena: 1.000 Kč,
jako nový. Tel.: 603 900 890.
•• zánovní ocel. pozink. lano, průměr:
12 mm - 25 m, dále stavební vrátek
v. do 2. patra. Tel.: 724 690 907.
vyměním
•• dámské kolo za funkční elektrickou vrtačku Narex nebo Bosh. Tel.:
603 900 890.
» SEZNÁMENÍ
•• hledám milou, sympatickou, se
smyslem pro humor přítelkyni okolo
50 let k diskrétním dopoledním schůzkám...tel.: 723 250 184 (pouze sms).
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Hledám spolehlivou a flexibilní
paní na úklid domácnosti z Moravského Krumlova, 1 x týdně, cca
5 hodin, v dopoledních hodinách
v centru města. Odměna dle dohody. Bližší info na tel.: 739 047 314.
•• Do nově otevřeného Sportcentra
v Moravském Krumlově přijmeme
číšníka / servírku. Nástup možný od
1.10.2009. Kontakt: 515 322 341.
•• 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.
•• Hledám schopné a komunikativní lidi do týmové práce. Zn.: Zdraví
a prosperita. Více informací na tel.:
608 454 478.
•• přijmu brigádníka na izolatérské
práce. Více informací na tel.: 603
822 930.
•• hledám práci jako řidič skupiny B.
Prosím nabídněte. Tel.: 728 821 154.
» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Peníze na cokoliv, ihned na ruku.
Vše vyřídíme po telefonu. Více informací na tel.: 605 720 362.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.

Město Dolní Kounice Vás srdečně zve na prodejní výstavu

DOLNÍ KOUNICE A JIŽNÍ MORAVA
AKVARELY, OLEJE, PASTELY, Ing. arch. IVO MAN
Výstava se koná v prostorách kulturního domu a bude zahájena
v pátek 11. září 2009 v 18.00 hodin. Další dny bude výstava
přístupná takto: sobota 12. září od 10.00 - 17.00 hodin,
neděle 13. září od 13.00 - 17.00 hodin.

AL ANDALUS

FLAMENCO A SEFARDSKÁ HUDBA

v sobotu 12. září 2009 v 18.00 hodin
Synagoga v Dolních Kounicích
Kytara: PETR VÍT, perkuse, zpěv: AZAR ABOU, flamencový tanec:
VERONICA VÍTOVÁ. Vstupenky na místě v KIC Dolní Kounice.

Město Moravský Krumlov
zve občany i návštěvníky města na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

v sobotu 12. září 2009 v 10.00 hodin
Kostel sv. Vavřince v Moravském Krumlově - Rakšicích.
Prohlídka s výkladem Evy a Bronislava Grunových.
v neděli 13. září 2009 ve 14.00 hodin
Kostel sv. Bartoloměje na náměstí Klášterním v Moravském
Krumlově. Prohlídka s výkladem Lucie Krausové a Josefa Braunera.
Na obě prohlídky bude VSTUP VOLNÝ.

Zámek Moravský Krumlov - galerie Slovanská epopej
sobota 12. září 2009 a neděle 13. září 2009
Návštěvní doba: 9.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 16.00 hodin.
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč.

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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá koncert

WABIHO DAŇKA & SPOL.

„NEJVĚTŠÍ PECKY...A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL“ - prezentace nového CD
v pondělí 19. října 2009 od 19.00 hodin
v kinosále Moravský Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje
od 14. září 2009 Informační centrum, Zámecká 2, tel.: 515 321 064.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÉMYSLICE VYHLAŠUJE XI. ROČNÍK

PĚVECKÉ SOUTĚŽE LYRA

v úterý 20. října 2009
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a nově i středních škol.
Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou ve 4 kategoriích,
(do každé může škola přihlásit max. 2 žáky).
I. KATEGORIE: žáci 1. - 3. třídy, II. KATEGORIE: žáci 4. - 6. třídy
(prima), III. KATEGORIE: žáci 7. - 9. třídy (sekunda - kvarta), IV.
KATEGORIE: studenti středních škol. Závazné přihlášky zasílejte
prostřednictvím vaší školy nejpozději do 13. října 2009. Veškeré
informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně
přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek
apod. najdete na internetových stránkách školy www.volny.cz/
zsvemyslice. Partnerem akce je skupina ČEZ.

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

ZO ČZS Moravský Krumlov, Květiny Dvořáková, MěKS
Moravský Krumlov a Město Moravský Krumlov Vás srdečně
zvou na

VI. PODZIMNÍ
ZAHRADNICKOU VÝSTAVU

v sobotu 3. října - úterý 6. října 2009
galerie Knížecí dům, nám. TGM 40.
Vernisáž se koná v sobotu 3. října 2009 v 9.00 hodin.
Na výstavě budou ke zhlédnutí i k prodeji: aranžérské práce,
řezané, hrnkové a pokojové květiny, kaktusy, chryzantémy, suchá
vazba, keramika, léčivé kameny, dřevěné plastiky, fotografie,
kresby, ovoce, zelenina, vinná réva, živé včelstvo, ochutnávka
medů. OTEVÍRACÍ DOBA: so, ne, po: 9.00 - 17.00 hod., úterý: 9.00
- 14.00 hod.. Vstupné: 25 Kč / dospělí, 20 Kč / senioři, 5 Kč / žáci

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Moravy pořádá

24. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

v sobotu 24. října - pondělí 26. října 2009
sobota 24. října - 25. října 2009 od 9.00 - 17.00 hodin, pondělí 26.
října 2009 od 9.00 - 12.00 hodin v sále Besedního domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.
Příjemný zážitek přeje všem výstavní výbor
Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
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 18/09 - vyjde 25. září 2009, uzávěrka 22. září 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Napínavé derby s Ivančicemi sledovalo
v Moravském Krumlově 530 diváků!

������������������

FC Moravský Krumlov
- FC Kyjov 2:1 (0:1)
Branky: 54. Vybíral, 73. Zelníček (pen.) - 22. Možíš L.
Diváků: 320
Zápas dvou rozdílných poločasů.
V tom prvním měli mírně navrch
hosté, kteří se ve 22. minutě ujali
vedení díky hbitému a technicky
nadanému forvardu Kyjova Lukáši
Možíšovi. Dostal kolmou přihrávku
mezi obránce a po zemi překonal
vybíhajícího Bognera.
Druhá půle však už byla v režii
domácích fotbalistů oděných do
žlutých dresů. Na opačnou stranu
hřiště nastoupili jako vyměnění
a už brzy srovnali na 1:1. Zelníček doručil balon do vápna,
kde byl připravený Vybíral a ten
poslal míč polovysokou střelou
9:41:20
po pravé Kůřilově ruce do sítě.
V 73. minutě ohodnotil střet Macka a Závišky v pokutovém území
Kyjova sudí jako faul na domácího záložníka a s následnou
penaltou neměl Zelníček vážný
problém. Balon kopl doprostřed
pod trám bezmocného Kůřila.
Konec utkání si pak už domácí
pohlídali, když mohli ještě přidat
pojišťovací gól Procházka z 20
metrů, Vybíral po centru zprava
nebo náhradník Sobotka. Tomu
chybělo v 90. minutě u malého
vápna jen pár centimetrů, aby na
míč pořádně dosáhl.

Ferrari Racing Days 2009 v Brně
k03_000633_09_66x95_cmyk.indd 1

Ve dnech 4.-6. září 2009 se na
brněnském Masarykově okruhu
konala akce s názvem Ferrari
Racing Days 2009. Na trati bylo
vidět mnoho různých modelů této
legendární značky. Ty byly rozděleny do kategorií od historických
vozů až po ty současné a utkaly se
v pohárových závodech.
Na okruhu jsme měli možnost
spatřit hned několik monopostů
formule 1. Při jízdách série F1
Clienti se na dráze objevily vozy,
které v minulosti pilotovali jezdci
zvučných jmen jako: Schumacher,
Barrichello, Alboreto, Berger a
další. Vrcholem celého víkendu
byla nedělní demonstrační jízda
testovacího pilota Ferrari Marka
Geného. Tento jezdec nahradil
zraněného Felipe Massu. Na trati
jezdil s Ferrari FXX a potom usedl
do kokpitu Formule 1 z loňské
sezóny.
/Ctibor Adam/

29.1.2009

bem z poloviny hřiště. Ivančice
se dostaly zpátky do zápasu
v 80. minutě. Kanonýr Čožík
se trefil z úhlu přesně k tyči.
Hosté vrhli všechno do útoku
a těsně před koncem mohli vyrovnat. Proti byl však Vybíral,
který vyhlavičkoval poslední
střelu v zápase z brankové
čáry. Utkání se hrálo ve skvělé
atmosféře rekordně zaplněného
stadionu.
MKZ Rájec - Jestřebí
- FC Mor. Krumlov 4:0 (4:0)
Raketový úvod Rájce naprosto
smetl naděje hostů na jakýkoliv
bodový zisk. Již ve třetí minutě
byl stav 2:0. O deset minut později
krumlovská obrana opět propadla
a skóre se znovu měnilo. Jedinou
tutovku hostů měl na kopačce
Procházka, ale nastřelil pouze
brankáře. Místo snížení přišel ve
28. minutě čtvrtý úder domácích.
Krumlovští, kteří přijeli bez dua
Hlučil - Zelníček, se nedokázali
celou půli vyrovnat z důraznou
hrou exdivizního týmu.
Druhý poločas se odvíjel především ve středu hřiště. Rájec si
přesto vytvořil ještě dvě velké
příležitosti. Skóre se však již
neměnilo. Svěřenci snad až příliš
temperamentního trenéra Záleského tak dokráčeli k snadnému
vítězství. Krumlov se z počátečního šoku nevzpamatoval.

Krajský přebor v kopané
neděle 13. září v 16:00 hodin

FC Moravský Krumlov - Sokol Podluží
Foto: Květoslav Adam

Marc Gené se připravuje na jízdu

Turnaj přípravek v Moravském Krumlově
V neděli 31. srpna se konal na
hřišti FC MK turnaj přípravek
(ročník 99 a ml.). Zúčastnilo se ho
osm kvalitních družstev: Višňové
B, Práče, Ivančice, Zbýšov, Višňové A, MK, Dobšice a Žabičce.
Umístění ve skupinách: Sk. A:
1. Zbýšov - 9 b., 2. Ivančice - 6 b.,
3. Práče - 1 b., 4. Višňové B - 1b.
Sk. B: 1. MK - 7 b., 2. VišňovéA- 7 b.,
3. Dobšice - 1 b., 4. Žabičce - 1 b.
Konečná tabulka: 1. Zbýšov,
2. MK, 3. Višňové A, 4. Ivančice,
5. Práče, 6. Dobšice, 7. Žabčice,
8. Višňové B.
Skupinou Krumlovští prošli
celkem v klidu a po právu v ní
obsadili 1. místo. Na úvod měli
silný tým z Višňové. Dokázali
si vytvořit mírnou převahu, ale
zápas skončil smírně 0:0.

FC Moravský Krumlov
- FC Ivančice 2:1 (2:0)
Branky: 15. Zelníček, 22.Vlašín - 80. Čožík. Diváků: 530
Fotbalisté Krumlova si hned
v první minutě vypracovali dvě
vyložené šance. Vlašína vychytal
z bezprostřední blízkosti brankář
Boreš. Následoval rohový kop,
hlavička Horáka a další skvělý
zákrok ivančického gólmana.
Svůj tlak zúročil domácí celek
v 15. minutě. Po centru a zaváhání celé obrany včetně brankáře
se prosadil hlavou Zelníček. O
sedm minut později se kolem
brankové čáry prosmýkl Procházka, lahůdkovou přihrávkou
vyzval ke skórování Vlašína a ten
se z malého vápna nemýlil - 2:0.
Hosté působili v první půli hodně
zakřiknutě a k ohrožení Bognerovi branky se téměř nedostali.
Naopak po změně stran měly
více ze hry Ivančice. Domácí
se zatáhli do obrany a čekali
na brejky. Po jednom z nich
mohli v 70. minutě skóre navýšit. Sobotka obešel i brankáře,
nahrál před prázdnou branku
Vybíralovi, jeho slabou střelu
však obránce vykopl těsně
před brankovou čarou. O chvíli
později se řítil sám na Boreše
opět Sobotka, ale mířil těsně
vedle. Zelníček se neúspěšně
snažil překvapit krásným lo-

Druhý zápas s Dobšicemi už
pro Krumlovské skončil vítězně
1:0 a družstvo se rozehrálo ke
skvělým výkonům.
Poslední utkání ve skupině rozstříleli tým Žabčic 6:0 a mohli se
radovat z postupu.
Do semifinále Krumlovu los
přisoudil tým z nedalekých
Ivančic a na hřišti začalo pravé
derby. Ze začátku měli navrh
hosté, ale obrana domácích je
do žádné velké šance nepustila. Potom se karta obrátila
a v závěru utkání Krumlovští
dostali soupeře pod drtivý tlak.
Nastřelili tyč, břevno i spojnici
hostující branky, ale kýžený gól
to nepřineslo. Utkání skončilo
0:0 a rozhodovaly penalty.
V těch domácí měli více stře-

leckého štěstí a zvítězili 7:6.
Do finálového zápasu Krumlov
nastupoval proti velice silnému
mužstvu ze Zbýšova, které na
turnaji neztratilo ani bod. Dobrou
formu si udrželo i proti domácím
a dokázalo zvítězit 0:3.
Na vyhlášení celého turnaje
se na krumlovském hřišti sešlo
spousta hráčů i diváků.
Předávání cen se ujal místostarosta Tomáš Třetina a kandidát do
poslanecké sněmovny Jan Husák.
Oceněno bylo 1. až 8. místo krásnými poháry a diplomy.
Speciální ceny si převzali: nejlepší hráč - Jakub Adámek (Višňové B), nejlepší střelec - Vojtěch
Vodák (Zbýšov) a nejlepší brankář - Michaela Kotlánová (MK).
/zdroj: www.fcmk.cz/

neděle 27. září v 16:00 hodin

FC Moravský Krumlov - Baník Ratíškovice
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:
Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, OSP Moravský Krumlov, Pivovar Hostan,
Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT, UNICONTROLS, ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR

