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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

/Miroslav/ Pět desítek škol
v regionu Jaderné elektrárny Dukovany se nově pyšní multimediální oranžovou třídou. Jaderná
elektrárna Dukovany prostřednictvím nadace ČEZ opětovně
podpořila projekt Energoregionu
2020, spočívající ve vybavení
učeben základních škol multimediální technikou.
Slavnostní otevření jedné ze
tříd s prezentací celého projektu
se uskutečnilo ve středu 16. září
na Základní škole v Miroslavi.
Starosta města Augustin Forman,
předseda sdružení Energoregion
2020 Vladimír Měrka a zástupce
hlavního donátora nadace ČEZ
Petr Spilka přivítali na čtyři desítky starostů měst a obcí, ředitelek
a ředitelů škol, ve kterých byly
nebo jsou oranžové učebny budovány. Po slavnostním přestřižení
pásky v jedné z těchto tříd byla
provedená názorná výuka na instalované tzv. chytré tabuli.
„Sdružení
Energoregionu
2020 tvoří velká většina obcí a
měst ve dvacetikilometrovém
pásmu kolem EDU. Tato organizace každoročně podává
projekty. V letošním roce to jsou
tzv. oranžové učebny, což jsou
interaktivní tabule propojené
výpočetní technikou a ostatním

foto: mask

vybavením inventáře - lavice.
Proběhlo slavnostní předání této
učebny a naše škola v Miroslavi
byla vybrána, aby prezentovala
tento projekt. Samozřejmě, že
nejen pro naši školu je to velký
přínos, který přispěje ke zlepšení
výuky,“ informoval Roman Volf,
místostarosta Miroslavi.
Nadace ČEZ podpořila během
dvou let výstavbu učeben částkou
4 milióny korun, samotné obce
se podílely na projektu necelým
1,5 miliónem korun. „Bez prostředků Nadace ČEZ by nebylo
dosažitelné zřídit takto moderně
vybavené třídy ve venkovských
školách. Obzvláště ne v dnešním
nepřejícím období finanční kri-

ze,“ komentuje událost zřízení
multimediálních tříd Vladimír
Měrka, předseda sdružení Energoregion 2020.
Akce byla první akcí Energoregionu pod novým vedením pana
Vladimíra Měrky za asistence
tajemnice Marie Černé. „Děkujeme bývalému předsedovi Josefu Zahradníčkovi za nastavení
a započetí tohoto významného
projektu podpory základních
škol v regionu EDU,“ pronesl při
úvodním proslovu předseda sdružení Vladimír Měrka a poté dodal:
„Chceme se projektu vybavování
tříd multimediální technikou dále
věnovat a ve vyhlášeném regionálním grantovém řízení Nadace

ČEZ pro rok 2010 opět požádat
o podporu zbývajících 20 obcí,
které jsou také nedočkavé moderních prostředků k progresivním
metodám výuky.“
„Od září letošního školního
roku se díky projektu „oranžové
třídy“ může naše škola pyšnit
dvěma interaktivními tabulemi.
Skupina ČEZ již dlouhodobě
podporuje různé aktivity v okolí
Jaderné elektrárny Dukovany a
významně pomáhá i ve školství.
V minulém školním roce poskytla
naší škole 10 kompletů počítačů,
čímž umožnila, aby každý žák
naší školy mohl v pracovně
informatiky pracovat na svém
počítači. Na konci letošních
prázdnin obdržela naše škola
z obdobného dotačního titulu
finanční prostředky na pořízení
dvou interaktivních tabulí typu
Smart Board. Poněvadž jejich
cena byla vyšší než obdržený
finanční limit, má na jejich pořízení nemalou zásluhu i náš zřizovatel – Městys Vémyslice. Vedení
školy děkuje touto cestou oběma
institucím za pochopení a vstřícnost při realizaci našeho záměru
mít školu moderní a na úrovni
současných možností,“ uvedl
Pavel Grasgruber, ředitel školy
ve Vémyslicích.
/mask/
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AKCE!

Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
s dvojsklem!
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Nádraží zaplatila unie

O zámeckém parku
mlčíme, tajíme, mlžíme...

Vážení čtenáři. Vzhledem k tomu, že od doby, kdy naše Občanské
sdružení ALMA oficiálně projevilo zájem o pronájem horního zámeckého parku v Moravském Krumlově, se především na stánkách
Znojemského deníku objevují nesmyslné spekulace a závěry pana „novináře“ Daniela Smoly, o tom, že mlčíme, tajíme a mlžíme, dovoluji si
krátkou poznámku na vysvětlenou.
K našemu mlčení na začátku: Kdyby pan Smola znal legislativu,
jistě by věděl, že naše mlčení v prvních dnech mělo své opodstatnění. Argument, že k našemu záměru pronajmout si horní park se
může během umístění oznámení na vývěsce města vyjádřit kdokoliv,
a tudíž k němu potřebuje znát další podrobnosti našeho plánu, je
naprosto chybný. Během těch 14 dní se mohli občané a případní zájemci vyjádřit POUZE k samotnému záměru města park pronajmout
za účelem rekonstrukce a využití ke kulturním účelům. Na základě
tohoto oznámení se mohl se svým záměrem přihlásit kdokoliv a nevidím tedy důvod, proč by ten náš měl viset na vývěsce, potažmo na
stránkách Znojemského deníku.
K našemu mlčení nyní: Po zkušenostech s velmi „profesionálním“
přístupem pana Smoly jsme se v rámci vedení sdružení dohodli,
že médiím budeme informace poskytovat pouze formou tiskových
zpráv a veřejnosti prostřednictvím našich článků v Zrcadle. Proto
nyní, a ani nikdy v budoucnu, nebudeme reagovat na bezkoncepční
telefonické dotazy senzacechtivých „kolegů“ novinářů, kteří za každou cenu chtějí zaplnit stránky svých periodik.
K našemu záměru: Náš záměr smysluplně využít prostor a staveb
horního zámeckého parku i nadále trvá. Projekt, který jsme sestavili,
počítá s rekonstrukcí budov, s likvidací torza betonového pódia a se
stavbou pódia nového za použití kamene a dřevěné konstrukce přístřešku. Podle prvotních jednání by plán využití parku neměl narazit ani na
přísné pohledy památkářů, ani na podmínky využití parku s ohledem
na dotace, které pro park v minulosti získalo město. Projekt je předběžně kalkulován na 5,5 milionů korun a rozhodně nebude financován
z městské pokladny, ale ani z provozní pokladny našeho sdružení.
Sdružení je připraveno do realizace projektu aktivně vstoupit jen
za předpokladu, že bude mít zaručeno financování v plné výši, což se do
dnešního dne povedlo jen z části. Na projektu bude spolupracovat další
právnická organizace a soukromí investoři. Hledáme možnosti také
v grantových programech, které se zaměřují na stavebně-investiční projekty. Ty v převážné většině vyžadují spoluúčast města přinejmenším
poskytnutím pozemků, a také proto byla žádost o poskytnutí horního
zámeckého parku vloni předložena zastupitelům města. Teprve se souhlasným stanoviskem se mohly rozběhnout další přípravy projektu.
Vážení čtenáři, věřte, že až bude ve věci horního parku známo něco
podstatného, dáme Vám rozhodně vědět. I Vám, pane Smolo...
Za Občanské sdružení ALMA Marek Pečer, předseda výboru

/Miroslav/ Nově otevřené autobusové nádraží v Miroslavi již
slouží cestujícím. Rekonstrukce
autobusového nádraží, která trvala téměř půl roku, je ukončena
a lidé si na nepohodlí nemohou
stěžovat. Město je tak připraveno na zavedení integrovaného
dopravního systému. Ten by měl
být spuštěn v roce 2010.
„Když se podíváte do jiných
míst, kde jsou terminály, zjišťujete
nedostatky, je tu například absence toalet, nebo jde o lokalitu velmi
vzdálenou od centra. U nás tomu
tak není. Nádraží je koncipováno
jako bezbariérové, jsou tu prvky,
které usnadňují pohyb nevidomých. Byla vybudována nová
ohradní zeď, nové zastávky, vše je
vybaveno moderním mobiliářem,
je vysázena zeleň a opraveno veřejné WC. Naše nádraží funkčně
i esteticky splňuje náročná kritéria,“ informoval místostarosta
Miroslavi Roman Volf.
V provozu tu budou světelné
tabule, které informují o aktuál-

ní situaci v dopravních spojích.
Zatím probíhá testovací provoz,
systém bude plně funkční se zavedením IDS, kdy bude provoz
řízem přímo z Brna.
„Otevře se tu cukrárna s kavárnou, takže i to může zpříjemnit
čekání. Nádraží je v centru města, tj. v dosahu základní školy,
zdravotního střediska, a ostatních
služeb, není nutné zajišťovat další dopravu. Z tohoto terminálu by
měli cestující být dopravováni na
další terminály. Jeden bude vybudován u nádraží ČD u rychlostní
silnice 1/53 pro rychlostní dálkovou přepravu osob, kde mezi
Znojmem a Brnem budou jen
čtyři zastávky. U vlakové dopravy by měl nově fungovat jakýsi
regionální spoj mezi Miroslaví
a Hrušovany nad Jevišovkou,“
doplnil místostarosta Volf.
Investici do nádraží za více
jak deset milionů korun zaplatila
Evropská unie. Součástí projektu
je i vybudování nové zastávky
na ulici Malinovského.
/mask/

/Miroslav/ V lokalitě bývalého zahradnictví v dnešní ulici
Zahradní se naplno rozjela individuální bytová výstavba rodinných
domků. Byly položeny kabely
k přípojkám NN a dokončeny i
ostatní sítě. Začaly se i budovat
první domy.
„V této souvislosti bude zastupitelstvo města schvalovat další
převody pozemků v této lokalitě,
tak aby byla úplně zaplněna. Je tu
ale omezení, abychom zamezili
spekulacím se stavebními pozemky. Město má zájem mít lokalitu
zastavěnou celou, proto zájemci
dostávají smlouvu o smlouvě
teprve až splní dané podmínky.
Těmi jsou zbudování základové

desky nebo prvního podlaží podle typu domu. Poté následně je
stavebníkovi pozemek převeden.
Samozřejmostí pro nás jsou také
silnice a chodníky, tj. plná občanská vybavenost,“ sdělil Roman
Volf, místostarosta Miroslavi.
Ve městě je ještě jedna lokalita,
a to na ulici Tyršova, kde jsou
další stavební místa. Do změny
územního plánu města hodlají
Miroslavští vyčlenit další lokality
pro individuální bytovou výstavbu. Měli také vážného zájemce
- developra, který chtěl postavit
bytový dům. Ten ale vedení radnice oznámil, že z důvodu špatné
ekonomické situace nebude tento
záměr realizovat.
/mask/

První domy na Zahradní

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

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

Nabízíme:

603 576 656

»
»
»
»
»
»

Dva certifikovaní

www.stavebninyhladikova.cz

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

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

foto: mask

Nový pavilon nemocnice
/Ivančice/ V ivančické nemocnici by se měl stavět pavilon jednodenní chirurgie. Tak na tomto závěru se dohodli krajští radní. Záměr
připravovat výstavbu objektu jednodenní chirurgie a hospodářských
provozů předpokládá celkové náklady v objemu 82,55 milionu korun.
Jedná se o hrubý odhad, teprve zpracovaná studie bude reálněji vypovídat o skutečných nákladech. „Záměr vybudování pavilonu jednodenní chirurgie v nemocnici Ivančice jen vítám, protože je to moderní
trend ošetřování určitých druhů chorob a poranění. Myslím si, že tento
způsob ošetření má svou perspektivu, a lze jen vítat iniciativu kraje
jako investora a organizátora zdravotnické péče v kraji, že vybudování
pavilonu má jeho podporu a uvolní potřebné ekonomické prostředky,“
komentoval starosta Ivančic Vojtěch Adam.
Půjde o takzvanou jednodenní chirurgii, tj. o nekomplikované chirurgické zákroky, které lze provádět bez hospitalizace, maximálně
s jednodenním pobytem na lůžku. Byla by tu ambulance, zákrokový
sál, vyšetřovna, ošetřovna, lůžková část, nezbytné sociální a provozní
zázemí. Nový objekt by měl poskytnout prostory jak pro jednodenní
chirurgii, tak hospodářským provozům nemocnice - například stravovacímu provozu, údržbě, skladu a výdeji prádla, provozu dezinfekce
nemocničních lůžek atd. /mask/

Další market v Ivančicích?
/Ivančice/ Dobrou zprávu pro obyvatele Ivančic a širokého okolí
sdělil starosta MUDr. Vojtěch Adam na 5. veřejném zastupitelstvu.
Sdělil, že o výstavbu nového marketu v Ivančicích projevila společnost Kaufland. Tato společnost by chtěla vystavět nový obchodní
dům v lokalitě na Brněnce. Jedná se tak již o třetí investiční záměr
obchodních řetězců v Ivančicích. První z nich, Lidl, by měl být dislokován v objektu bývalého Retexu. Druhý, Tesco, může být postaven
v rámci výstavby druhé fáze Boží hora II.
Petr Sláma

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

SÁDROKARTONÁŘI

zhotoví sádrokartonové
podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma.
Praxe dva roky. Možno zaslat
fotografie našich prací.
Více na tel.: 732 949 100

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

NOVINKA
zahradní
nábytek
z masivu

nebo do vyprodání zásob

BRAMAC -20%

Miloš Hlaváč
U hřiště 115/2
Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323
mobil: 739 170 814

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

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

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

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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Park Réna bude otevřen
/Ivančice/ V sobotu 26. září
ve 14 hodin bude pro veřejnost slavnostně otevřen jediný
městský park, jehož kompletní
obnova započala před rokem a
byla podpořena evropskou dotací z Regionálního operačního
programu NUTS2 Jihovýchod a
příspěvkem od Skupiny ČEZ.
„Tehdy se psal se rok 1887, kdy
byl městský park Réna založen
členy Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Od té doby si
ivančická rekreační lokalita prošla
svými slavnými i méně radostnými etapami. Mezi ty nejslavnější
patřilo období za 1. republiky, kdy
se park stal oblíbeným místem
všech ivančických občanů. Nejen
množství různorodých rostlin,
ale skalky, jeskyňky, jezírko s

lekníny, rybkami a vodotryskem
utvářely úžasnou atmosféru této
lokality. Také v 50. a 60. letech
20. století se ještě našli dobří lidé,
kteří se o park nadále nezištně
starali. Ovšem v 70. a 80. letech
docházelo k postupnému chátrání
a park již připomínaly jen pozůstatky jezírek a některé méně
běžné dřeviny, které přežily postupné pohlcování parku okolním
lesem. K největší devastaci došlo
v 90. letech, kdy se dříve kouzlené místo stalo vysloveně ostudou
Ivančic,“ připomněl historii lokality Bohumil Smutný, asistent tajemníka MěU Ivančice a tajemník
Mikroregionu Ivancicko.
Podpora z fondů Evropské
unie a Skupiny ČEZ umožnila
po 120 letech od založení park

Synagogu snad opraví

/Ivančice/ Tato kulturní i architektonická památka se zřejmě dočká
výrazných oprav. Už při loňských dnech Světového dne evropského
dědictví překvapil Ivančické velký zájem o synagogu. Vystřídalo se tu
přes 600 návštěvníků. V letošním roce byli již všichni, kteří se sem přišli podívat, seznámeni s plánem rekonstrukce památky. Do budoucna
by tu mělo vzniknout druhé samostatné kulturní centrum.
„V současnosti se dokončuje projekt, který bude podkladem pro
žádost o dotaci z regionálního operačního programu. Projektované náklady na rekonstrukci se pohybují v rámci 44 milionů korun. Z toho dá
85 % SROP a 15 % budou vlastní zdroje města. Z těchto patnácti procent by se ještě mohlo 7,5 procent profinancovat z prostředků ministerstva pro místní rozvoj, programu na obnovu historických památek.
Takže skutečné náklady města by mohly být jen 7,5 procent,“ uvedl
starosta města Vojtěch Adam.
Vzhled synagogy se vrátí do původní podoby. Na galerii by měly
být prostory na pořádání výstav, vzniknul by víceúčelový sál pro celou řadu kulturních a společenských akcí. „Chceme, aby budova sloužila stejně jako památník Alfonse Muchy 365 dní v roce. Chceme, aby
synagoga měla obrazně svou vlastní posádku, tj. zaměstnance, kteří
by se starali o chod tohoto zařízení tak, aby sloužilo občanům nepřetržitě,“ upřesnil starosta. Žádost o finance se bude podávat v průběhu
podzimu letošního roku s tím, že v únoru 2010 by se vedení radnice
mělo dozvědět, zda uspělo. Pokud přijde kladná odpověď, ještě v tom
samém roce se začne stavět. V současné době je budova dostatečně zabezpečena a to i proti vlhkosti, opravila se střecha a okapy.
To je další předpoklad pro pokračující práce.
/mask/

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

vých technických prvků v parku
- malý amfiteátr a multifunkční
balvaniště,“ doplnil projektový
manažer Bohumil Smutný.
V Ivančicích tak došlo k obnovení
funkčnosti
jediného
městského parku a využití jeho
rekreačního potenciálu. Proto se
přijděte podívat na slavnostní akci
tuto sobotu, kdy bude v parku připraven bohatý zábavný program
pro děti i dospělé, plný her, hudby,
tance, soutěží o ceny a především
příjemné atmosféry.
/abé/

Dobrý den, měla bych takový dotaz. Žiji s přítelem, který je ještě
ženatý. Po rozvodu bychom se chtěli vzít, ale já váhám, protože on má
nějaké půjčky se současnou ženou (po rozvodu mu zůstanou). Mám
obavy, že kdyby se něco přihodilo, musela bych to splácet já. Máme
raději počkat, až vše splatí, a pak se vzít? Děkuji za odpověď.
Tento dotaz bývá poměrně častý, pokusím se jej tedy právně vysvětlit. Váš přítel je v současné době ještě ženatý, a proto má se svou ženou
ještě majetek v tzv. společném jmění manželů. Po rozvodu jejich manželství by se měli dohodnout na vypořádání jejich společného majetku.
Jestliže dohoda nebude možná, budou muset vypořádání majetku řešit
soudní cestou. Ve Vašem dotazu však uvádíte, že dluhy po rozvodu
zůstanou Vašemu příteli, takže je zřejmé, že již s jeho současnou manželkou jsou nějak předběžně dohodnuti.
Pokud byste následně s Vaším přítelem uzavřela manželství, vzniklo
by Vám společné jmění manželů a dluhy manžela vzniklé před Vaším
manželstvím by nemohly být hrazeny z Vašeho majetku, který jste
měla před manželstvím, tj. z majetku, který máte teď. Na druhou stranu
by však dluhy manžela před manželstvím mohly postihnout Váš společný majetek, který po uzavření manželství společně nabudete. Takže
lze říci, že by Vás dluhy manžela mohly částečně postihnout.
Důležité pro tuto věc je také posoudit další souvislosti, a to jak velké
dluhy Váš přítel má nebo zdali jsou tyto dluhy spláceny nebo naopak nespláceny a jsou již např. v exekučním řízení. Pokud bych tedy posuzoval
věc pouze právně a dluhy byly např. nesplácené nebo v exekuci, asi bych
navrhoval zůstat v partnerském svazku bez uzavření manželství.

Dostanou 900 milionů

„
Nové hřiště nahradí „plac

O milionech je rozhodnuto. České dráhy se zavázaly vykonat letos
pro Jihomoravský kraj dopravní služby na regionálních tratích v objemu
devíti milionů „vlakokilometrů“. Za to jim kraj zaplatí 520 milionů korun a dalších 383 milionů korun z dotace ministerstva dopravy. Vyplývá
to z dodatku smlouvy o závazku veřejné služby, který minulé pondělí
podepsaly České dráhy a v pátek 18. září Jihomoravský kraj, zastoupený radním pro dopravu Jaroslavem Pospíšilem. Ten zdůraznil, že podpis
dodatku byl podmínkou, aby kraj mohl požádat o zmíněnou státní dotaci.
Kraj má s Českými drahami uzavřenou dlouhodobou smlouvu do roku
2014. Jak vysvětlil hejtman kraje Michal Hašek, ztrátu Českých drah
z regionálních tratí letos České dráhy vyčíslily na více než 900 milionů
korun, což je částka, která byla zcela mimo možnosti kraje. Situace byla
podobná i v jiných regionech. Jednání o konkrétních částkách bylo proto možno ukončit až poté, co se Asociaci krajů ČR na konci srpna podařilo dojednat s vládou a ministerstvem financí dohodu, která znamená
vyčlenění částky 3,2 miliardy korun na úhradu letošní ztráty a umožní
financování ztrát z regionální dopravy na příštích deset let.
/abé/

/Oslavany/ Nejen občané ulic Nový Svět a Havířská se dočkají nového sportoviště. V rámci revitalizace míst k aktivnímu odpočinku přibude u oddechového parčíku nové hřiště. Výstavba již byla zahájena.
Hřiště tak doplní vloni vystavěné prolézací atrakce pro děti. „Jedná
se o náhradu bývalého přírodního hřiště zvaného Plac, na kterém vyrostly mnohé generace oslavanských dětí a které je spojeno s jejich
mládím. Stávající stav hřiště byl již neudržitelný. Městu se podařilo
získat finanční prostředky z dotačního programu Jihomoravského
kraje a na dofinancování poskytne své rozpočtové prostředky. Náklady akce se pohybují na úrovni více než 260 tisíc korun,“ vysvětlil
místostarosta Svatopluk Staněk. Stávající plocha hřiště bude odtěžena a nahrazena novými konstrukčními vrstvami s odvodňovacím
systémem. Nový prosívkový povrch bude ohraničen lemem. Vybudování tohoto hřiště zapadá do koncepce města Oslavany postupně
obnovovat sportovní plochy ve všech částech města, aby děti a mládež měly možnost pro své sportovní vyžití po území celého města.
Plac tak určitě opět ožije zdravým sportovním duchem.
/mask/

foto: archiv redakce

opět uvést do pořádku. Hlavním
cílem projektu byla především
obnova a doplnění technických
prvků a prvků zahradní architektury sloužících pro rekreaci
široké skupiny obyvatelstva.
„V rámci realizace došlo k odstranění nevhodných dřevin, obnově komunikací pro pěší s povrchem z mechanicky zpevněného
kameniva, které jsou v centrální
části parku řešeny zcela bezbariérově. Dále byl opraven a doplněn
mobiliář a vzniklo několik no-

za nákupy do Polska

Cieszyn
Odjezd přímo
z Moravského Krumlova
14. listopadu 2009
580,- Kč / osoba
Zájezd bude uskutečněn pouze
v případě přihlášení 40 osob
MEDLICE 20, 671 40 TAVÍKOVICE

tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil : 736 624 955
pracovní doba: po-pá 7.00-12.00 hod. a 12.30-15.30 hod.
e-mail:autopneuserviscerny@quick.cz, www.autopneuserviscerny.blog.cz

Jsme firma již s 16letou historií, která Vás zve k návštěvě do nově zrekonstruovaného areálu auto-pneuservisu,
kde Vás rádi obsloužíme, poradíme a doporučíme co nejlepší řešení pro Vás a Vašeho „MILÁČKA“. Jsme
autorizovaný servis skupiny „AUTOPROFITEAM“ a „METEOR“. Veškeré opravy provádíme se zárukou,
uplatňujeme tzv. „BLOKOVOU VÝJIMKU“, tzn. že námi poskytované náhradní díly jsou rovnocenné originálním
náhradním dílům a můžete v našem servise provádět garanční prohlídky i s nově zakoupeným vozem, přičemž se
nevystavujete riziku ztráty GARANCE na Váš nový vůz u původního prodejce, včetně vozidel na leasing.
ZVLÁŠTNOSTI: • vyzvednutí vozu „u domu“,
přistavení vozu „k domu“ • vystavení servisní
knížky • možnost oprav na splátkový prodej • řešení
pojistných událostí • certifikát na odbornou montáž
tažných zařízeních • certifikát na odbornou montáž mech. zabezpečení vozidel • osvědčení - Spokojení
zákazníci. Věc, na které nám záleží • diagnostické
zařízení Atal a Launch • plnička klimatizací Climatic
• počítačová geometrie Beissebart • zapůjčení náhrad.
vozu po dobu opravy Vašeho vozu u nás
ODTAHOVÁ SLUŽBA • ZAJIŠTĚNÍ STK, EMISE
VČETNĚ
ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD
•
PRODEJ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ • PRODEJ OJETÝCH VOZŮ
- na objednání dle Vašich požadavků

MECHANICKÉ OPRAVY: • Kompletní servis všech značek
vozů • Diagnostika elektroniky motorů a ostatních
elektrických systémů pomocí počítače • Opravy
elektroinstalace • Geometrie • Seřízení světel regloskopem
• Výměna čelních skel • Výměna olejů • Montáže hands
free sad, centrál. zamykání, autodoplňků atd. • Montáž
taž. zařízení HOOK, BOSAL - certifikace • Montáž mech.
zabezpečení vozidel proti krádeži - CONSTRUCT certifikace • Plnění a servis autoklimatizací
KAROSÁŘSKÉ OPRAVY: • Opravy havarovaných karoserií
• Kompletní karosářské práce včetně pojistných událostí
• Lakýrnické práce • Nástřiky spodků a dutin vozidel
PNEUSERVIS: • Prodej pneu • Pneuservis. práce přezouvání, lepení, opravy

Novinka – prodej a montáž originálních autopotahů
s elektrickým vyhříváním na všechny značky vozidel.

Cena zahrnuje:
dopravu z Moravského Krumlova do Cieszyna v Polsku a zpět
klimatizovaným autobusem typu Mercedes s WC a minibarem,
průvodce + pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh (možno sjednat individuálně)

Program zájezdu:
Odjezd z Moravského Krumlova ve 4.30 hodin do Cieszyna, kam by se přijelo s jednou
30 minutovou přestávkou cca v 9.00 hodin. Do 14.00 hodin volný pohyb po trzích
v Cieszyně, kde můžete nakoupit spoustu užitečných věcí i dárků pod stromeček. Pak
je navrhována zastávka zhruba na 2 hodiny v Ostravě. Příjezd do Moravského Krumlova
je plánován cca ve 20.30 hodin.

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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Dny evropského dědictví Největší balón vzlétl z Moravského Krumlova
zvládl nás vyzval, abychom si mluvit za všechny, kteří měli tu
přinesly mnoho akcí
poklekli na jedno koleno a začal možnost se tohoto prvního letu
V letošním roce se Ivančice již posedmé zapojily do Dnů evropského kulturního dědictví. O víkendu 12. a 13. září se mohli jak
místní, tak turisté vydat po ivančických památkách. Letošní téma
bylo „Památky měřené časem aneb Nejenom jak se změnily, ale i
co nového jsme se o nich dozvěděli“. O výstavu umístěnou ve sklepeních Památníku Alfonse Muchy, která potrvá až do konce září,
byl slušný zájem a pamětní kniha zaznamenala vesměs příznivé
ohlasy. Kromě srovnávacích fotografií a komentářů chtěla výstava
upozornit na tři velmi zajímavé objevy posledních desetiletí - nápisy
a malůvky rudkou na bílé omítce sklepení, skutečnou podobu Jana
Blahoslava a tajemství arkýře radnice.
Letos nebyla otevřena věž farního kostela, ale velice zajímavou
náhradou byla bývalá synagoga, přístupná veřejnosti poprvé od roku
1942. I když se původní vybavení synagogy nezachovalo a ne každý
návštěvník mohl být spokojen, i tak byl o synagogu velký zájem a přišlo si ji prohlédnout 610 návštěvníků. Zájemci si mohli projít všechny
interiéry a také zhlédnout zdařilou výstavu fotografií Víta a Kristýny
Chvátalových nazvanou Léto ve Francii. Zaujaly i vystavené projekty
pro rekonstrukci synagogy od ing. arch. Evy Macholánové.
Také návštěvnost u ostatních památkách byla dobrá. Kapli sv. Jakuba navštívilo 158 osob, kostel v Řeznovicích 186, Židovský hřbitov
201, kapli Nejsvětější Trojice 219, kostel Nanebevzetí Panny Marie
269 návštěvníků. Celkový počet návštěvníků letošní akce byl 1865.
Pro porovnání: v roce 2007 - 1469, v roce 2008 - 1229
KIC Ivančice připravilo ke každé památce a pro každého návštěvníka informační list jednak se základními údaji o památce a jednak
se zajímavostmi, které se k památce váží. Památek bylo 7 a tedy
také 7 těchto tištěných průvodců. Kdo chtěl, aby byl jeho zájem
o historii odměněn, mohl se zúčastnit vědomostní soutěže a do pondělí 21. září odevzdat vyplněný soutěžní dotazník. Veškeré odpovědi
na 7 otázek nalezl na tištěných průvodcích. Mimo to byly rozdávány propagační materiály. Spokojenost návštěvníků byla uvedena
v zápisech návštěvních knih.
Doprovodnou akcí byl také příjezd vlaku taženého parní lokomotivou. I o parní lokomotivu zájem trvá, přestože jezdí každoročně i
na více místech. Zdařilé byly rybářské závody u rybníka Pancíř II.
Ještě připomeneme rozmarýnové hody v Hrubšicích. Hodové právo
předal pan místostarosta Ivančic Jaroslav Pospíchal prvnímu stárkovi Tomáši Konečnému v sobotu v 10 hodin 12. září na nádvoří
zámku v Hrubšicích. Tímto slavnostním aktem byly hody zahájeny
a pod májí se rozezněly tóny dechových nástrojů kapely Polanka
a zpěv všech devíti hodových párů. Typické „Čí só hode? ….naše!!!“
zaznělo tento den ještě mnohokrát. S veselou náladou, za přispění
mimořádně krásného, teplého počasí, hodová chasa zvala po vesnici rozmarýnem všechny místní obyvatele na odpolední zavádění
pod májí a večerní zábavu.
Jiří Široký, Tel: 776 654 494

křest. Byli jsme pokřtěni na
barony a baronky z Mohelna,
kde jsme přistáli. Poté nám byly
vypsány a předány křestní listy
vzduchoplavce.
Také nám všem bylo kladeno
na srdce, že pokud se nás nějaký
jiný vzduchoplavec zeptá jak
se jmenujeme, musí se říct své
vzduchoplavecké jméno. Pokud
se spleteme a neřekneme ho
celé správně, musíme pro partu
koupit bednu sektu, a to je pak
veselo. Potom jsme pomáhali
se složením balónu a čekali na
odvoz zpět domů. Dovolím si

Největší horkovzdušný balón
ve střední Evropě vzlétl v sobotu 19. září z fotbalového hřiště
v Rakšicích.
„Hurá,“ bylo slyšet od účastníků vyhlídkového letu, „konečně
nám to vyšlo,“ znělo z úst mnohých. Není se čemu divit. Pro nepříznivé povětrnostní podmínky
musely být dva plánované lety
odloženy. O to větší radost mělo
všech osmnáct pasažérů.
Startu, který byl naplánován
na 18.00 hodinu, předcházelo
rozbalování a nafukování neskutečně velkého balónu, který byl
přikotven ke stejně neskutečně
velkému koši. Atmosféra byla
naprosto skvělá. Když byl balón
nachystán na vzlet, nastoupili
jsme postupně jeden po druhém
do obřího koše: (délka koše: 3,5
m, výška: 1,30 m, šířka: 1,75 m),
celkem nás bylo 18 pasažérů +
pilot a zároveň majitel tohoto největšího balónu pan Libor Staňa.
Musím opravdu uznat, že
chvíle, kdy se balón odlepil od
země a začal neuvěřitelně rychle

ERACO - 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.

stoupat vzhůru byla nezapomenutelná, stejně tak jako celé putování
vzduchem, které trvalo asi hodinu.
Všichni natěšení cestující si uživali a vychutnávali samotný let,
při kterém z oblohy sledovali a
obdivovali nejen město Moravský
Krumlov, které se pod námi rozprostíralo jako na dlani, Floriánek,
náměstí, zámek, Rokytnou, pak
okolní vesničky, obdělaná pole,
zalesněné kopce, úžasný Templštýn, pomalu zapadající slunce…
Velmi mě zaujalo to úžasné
ticho, kdy bylo slyšet jen spuštění plynového hořáku, psí štěkot,
křičící a mávající děti i dospělí
na nás zespodu. Během letu nám
bylo nabídnuto také občerstvení
(pivo a nealko).
Po hodinovém letu jsme pomalu začali hledat vhodné místo
k přistání, kterým se stalo pole
za Mohelnem. Po zdařilém přistání jsme byli připraveni na křest,
jelikož jsme všichni balónem
letěli poprvé v životě. Pilot pan
Staňa, který měl celý let naprosto
pod kontrolou a vše s přehledem

z Mor. Krumlova zúčastnit, že to
byl opravdu nezapomenutelný a
neopakovatelný zážitek, který
nám již nikdo nikdy nevezme.
Ne nadarmo je let balónem označován za romantiku, dobrodružství a často i splněný sen.
Poděkování patří nejen skvělému pilotovi - Liboru Staňovi,
ale také ing. Zieglerovi, řediteli
ZŠ Ivančická, a rakšickým fotbalistům za poskytnutí zázemí pro
start, i všem vzduchoplavcům za
trpělivost při hledání optimálního
data, času i místa pro vzlet.
/Baronka Anděla, TMK travel/

Skalické posvícení
V neděli 20. září 2009 se ve Skalici uskutečnilo tradiční posvícení,
které každoročně pořádá obecní úřad spolu s dalšími místními organizacemi. Zpestření tradičního vystoupení zajistili žáci prvního až pátého
ročníku základní školy ve Skalici, kteří se účastnili tanečního zavádění.
Součástí programu byla návštěva klientů v Domově pro seniory, kde
celá chasa sestavená dohromady dvaatřiceti tanečními páry babičkám
zpříjemnila již tak krásné, slunečné odpoledne, dokonce mnohé z nich
se s radostí přidaly k tanečníkům. Celý program vyvrcholil u rybníka
pod lípou, kde netrpělivě čekali diváci z celé vesnice. Velkou pozornost svými výkony upoutali nejmenší tanečníci a tanečnice z první
třídy, jejichž rodiče a příbuzní cítili velikou pýchu nad tím, jak děti
bravurně napoprvé zvládly polku a valčík. Však si také vysloužily sladkou odměnu. Skaličtí si velice dobře uvědomují, jakou hodnotu mají
tradice. Tímto způsobem se snaží přitáhnout nejmladší občánky k udržování těch nejstarších tradic, které si zaslouží, aby byly zachovávány.
Snad se to bude Skalici i nadále dařit. (Foto na stránkách obce Skalice:
www.skaliceuznojma.cz)
Mgr. Rostislav Rucki

Venclík odešel z rady
/Brno/ V radě jihomoravského
kraje došlo k dlouho deklarované
personální změně. Vedení krajské
koalice ČSSD a ODS dokončilo
jednání obou stran o personální
výměně v radě Jihomoravského
kraje, kterou iniciovala Občanská
demokratická strana. Poté na za-

sedání zastupitelstva JMK koalice
odvolala z funkce radního Milana
Venclíka a zvolila novou členkou
rady paní Ilonu Sokolovou. Tento
postup předem schválily oba koaliční kluby a informováni byli
také předsedové krajských klubů
KDU-ČSL a KSČM.
/mask/
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Zeptali jsme se: Jak je Coolna v Krumlově úspěšná?
/Moravský Krumlov/ Jak se
v Coolně pije u baru alkohol, můžete vidět na jednom televizním
kanálu v nejmenovaném seriálu.
Opak je ale pravdou. O tom nás
při rozhovoru přesvědčil zástupce
vedoucí pro moravskokrumlovský klub Coolna Stanislav Maar.
Co je posláním Coolny?
Poslání nízkoprahového klubu
Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dospívající mládeže a
mladých dospělých, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci.
O těchto skutečnostech se
všichni zájemci mohli přesvědčit
na dni otevřených dveří ve středu
23. září na Břízové ulici v Moravském Krumlově. Coolna tu slavila půl roku působení. Prostřednictvím nabídky sociálních služeb,
vzdělávacích a volnočasových
aktivit, poskytováním informací,
odborné pomoci a podpory se
snažíme předcházet sociálnímu
vyloučení. V podstatě nám jde o
to, nabídnout mládeži z Moravského Krumlova a okolí určitou
možnost získání informací, které
je zajímají, a zároveň možnosti
řešení různých problémů, které
je během dospívání, nebo i vedeným způsobem života mohou

potkat. Uživatelé klubu se sami
podílejí na tvorbě a plánování
programu klubu, aktivit i témat
besed a tím se učí, jak plánovat
a trávit volný čas smysluplně a
bezproblémově.
Pro koho konkrétně je tedy
Coolna určena?
Klub je určen pro mládež ve
věku 15 - 20 let a mladé dospělé
ve věku 21 - 26 let. Toto členění
je z důvodu odlišnosti zájmů i
problémů obou skupin. Ve věku 15
- 20 let mohou uživatelé využívat
jak nabídku volnočasových aktivit,
besed či sociálního poradenství,
tak i různých vzdělávacích aktivit,
výletů, ale dále také například i
doučování, nebo si mohou jen tak
popovídat o problémech či těžkostech. Starší skupina ve věku 21 - 26
let se již nezapojuje aktivně do volnočasových aktivit a uživatelům
v této skupině je nabízeno spíše
sociální poradenství, a to zejména
pomoc při hledání zaměstnání, či
kontakty s úřady apod.
Existují nějaká omezení a pravidla pro vstup do klubu?
V klubu platí přísná pravidla,
například je zakázáno vstupovat
do klubu pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látek, ve
všech prostorách klubu se nesmí

HOSPODY A HOSPŮDKY

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Výletní hostinec Na Réně
Pokud moje prababička chtěla jít na nedělní odpolední výlet, zamířila
obyčejně do hostince na Réně. Ne, že by si jako stará dáma zvykla na
pivo, ale milovala zdejší neopakovatelnou atmosféru a krásu okolní
přírody. Místo pro tento hostinec bylo vybráno skvěle. Pod pověstmi
opředeným kopcem Réna, hned vedle romantického parku, který je stvořen pro schůzky milenců. Nedaleko protéká řeka Jihlava. Nelze se proto
divit, že se zde setkávali četné generace Vančáků, turistů, trampů a členů
různých spolků, které zde pořádaly své oblíbené odpolední taneční veselice. Hostinec, do kterého chodili moji předkové, již dávno spí spánkem
spravedlivých. Zůstal stát jako milá vzpomínka časů dřívějších.
Naproti bývalému byl postaven hostinec nový a nezůstal tomu
starému nic dlužen. Je zděný, s krytou terasou. Ale co je důležité,
duch, kterým byl prodchnut ten dřívější, zůstal zachován. Pokud ho
navštívíte, vězte, že neodejdete hladoví a žízniví. Nejedená se jen o
obyčejnou nálevnu, kde se čepuje pivo s rumem a osvícený hostinský
má dobře uleželé utopence. Skvělá nabídka služeb pro zákazníka tento
hostinec povyšuje pomalu do stavu restaurací. Personál přinese dobré
pivo na stůl, který je ve stínu šumících stromů. Jídelní lístek je zde sice
skromný (pozor, smažený sýr na něm najdete), ale jídlo je velmi dobré
a vkusně upravené. Ostatně, jak již několik let sleduji, majitel do svého
podniku postupně investuje a lze se dočkat, že se z vyhlášeného hostince stane postupem doby neméně vyhlášenou restaurací. Petr Sláma

kouřit, uživatelé nesmí používat
při hovoru vulgární výrazy, nejsou tolerovány jakékoliv náznaky násilí či rasové diskriminace
apod. Při závažném či opakovaném porušování pravidel může
být uživatel z klubu vykázán či
mu může být vstup do klubu na
nějakou dobu odepřen.
Jaké akce v Coolně od doby
otevření proběhly?
V našem klubu proběhlo za dobu
fungování již několik povedených
tvořivých akcí, jako například
malba klubových hrnků, malba na
trička, výroba korálkových ozdob,
výroba bavlněných panáčků tzv.
kofoláčků. Proběhla také soutěž o
grafické zpracování jak nápisu Coolna, tak loga a zpracování písmen
KC. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 20 návrhů, z nichž 3 byly
oceněny. V průběhu fungování
klubu zde probíhají různé turnaje,
např. ve stolním fotbálku či v šipkách, ale i debaty na témata, která
uživatele klubu zajímají. Dále se
mohou hravou formou naučit hře
na kytaru, doučovat se s instruktory do školy, využít počítač s připojením na internet, nebo si jen tak
v klidu posedět či zahrát stolní hru.
Záleží však vždy na samotných
uživatelích, protože pobyt a účast
na jakémkoliv programu v klubu je
dobrovolná a nezávazná.
Jak Coolna fungovala během
letních prázdnin?
Během prázdnin se podařilo
uskutečnit dva celodenní výlety
za koupáním, a to do Znojma a
poté do olomouckého aquaparku.

Při těchto volnočasových aktivitách jsou uživatelé zapojováni do
vlastního organizování a plánování, kdy se učí jak týmové práci,
tak orientaci v jízdních řádech,
orientaci v cizím prostředí.
Jak byste zhodnotil dosavadní
působení krumlovské Coolny?
Co se týče úspěšnosti, za dobu
fungování našeho klubu neustále
roste počet uživatelů, kteří klub
navštěvují. Namátkou například
za srpen jsme zaznamenali 68
uživatelů, a to počítáno každý
jednotlivec v měsíci pouze 1x bez
ohledu na skutečný počet jeho návštěv. Z toho bylo 45 chlapců a 23
dívek. Sečteme-li skutečný počet
návštěv, za období od března do
srpna jsme zaznamenali celkem
1040 návštěv uživatelů, což je pro
nás ohromné číslo a z čehož máme
také velkou radost. Podařilo se
nám mladé lidi zaujmout a ukázat
jim, jaké jsou možnosti smysluplnějšího trávení volného času než
třeba potulování na ulici.
Co plánujete v nejbližší době?
Vzhledem k tomu, že jde o
poměrně mladý klub, postupně
se ještě prostory upravují a rozšiřují. Do budoucna plánujeme
dovybavit a dotvořit klubové
prostory, dále pak dokončit kuchyňku a poté s uživateli zahájit
pravidelné vaření, nebo pečení,
při kterém by si osvojili základní
návyky v kuchyni a také základní
hygienické návyky při přípravě
pokrmů. Tato aktivita je také
plánována samotnými uživateli,
kteří se na ni velice těší. /mask/

Dostali nová jízdní kola
/Miroslav/ V pondělí 21. září
proběhla na dětském dopravním
hřišti v Miroslavi malá oslava.
Slavnostně se tu předávalo 13
nových jízdních kol. Finanční
prostředky ve výši 50 tisíc korun
na nová kola získali Miroslavští
od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z programu BESIP.
Slavnosti se zúčastnil Ing. Dušan Valach, koordinátor činnosti
BESIP pro Jihomoravský kraj.
Kola budou využívat žáci základních škol při výuce dopravní výchovy, která nabývá v době stále
se zvyšujícího se dopravního ruchu na aktuálnosti a důležitosti.
„Řešili jsme po několika desetiletích nezájmu a chátrání, co
s celým areálem. Je dobré, že zvítězil názor hřiště zrenovovat. Po-

stupně jsme zrekonstruovali celý
areál, jsou tu moderní učebny a
sociální zařízení, nové povrchy,
semafory a dopravní značení.
Areál je kompletně oplocen, je tu
nová hrací sestava a odpočinková
zóna. A to vše v blízkosti centra,“
uvedl místostarosta Roman Volf.
Ve městě jsou i mateřské školy,
které také hřiště využívají, pro
tyto nejmenší tu jsou šlapací autíčka. „Žáci ze základní školy se
tu prohánějí na kolech. Odpoledne to tu využívají maminky s malými dětmi. Samozřejmě že areál
mohou využívat i školy z okolí,“
doplnil Roman Volf.
V současnosti je v celém Jihomoravském kraji pouze pět stálých
dopravních hřišť a to miroslavské
patří k těm nejlepším.
/mask/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Již počtrnácté se sešli elektrikáři jaderných elektráren Jaslovské
Bohunice, Mochovce, Temelín a Dukovany. Tentokrát byli hostiteli
Dukovanští a pro setkání 9. a 10. září vybrali krásné prostředí vinařství
Sádek, nedaleko Třebíče. Ke společné diskuzi byli pozváni i projektanti, dodavatelé a údržbářské firmy. Zdálo by se, že vyjma Temelína
se v podstatě jedná o stejné elektrárny, a proto je budou trápit obdobné
problémy. Vzhledem k tomu, že každá z nich má jiného provozovatele,
různí se i názory na strategii údržby a je tak možno porovnávat zkušenosti jiných a čerpat z nich pro svoji potřebu.
Zásadním tématem referátů i diskuze prvního dne byly metody
organizace údržby. Existují v podstatě dva pohledy. Jedna metoda
člení organizaci údržby i její finanční plánování dle funkčních celků
(primární část, sekundár, venkovní objekty, ...). V každém z těchto
celků má elektro kousek svého zařízení a je do jisté míry na milosti či
nemilosti správců objektů, co na elektrozařízení zbude. To je řečeno
poněkud nadneseně, ale elektrikář je určitě v podřízené pozici. Druhý
pohled se dívá na údržbu zařízení dle jeho druhu. Řeší údržbu strojního zařízení, elektro a MaR bez ohledu na objekty. Může samozřejmě
existovat řada variant těchto dvou systémů, ale nalezení nejvhodnější
varianty je nejdůležitější právě pro elektrikáře, neboť jak praví klasik
„dráty na elektrárně vedou všude“.
Druhý den byly zajímavé referáty o kabelech a kabelových prostorách. Celá řada rekonstrukcí a modernizací si vyžádala zpracování systému umožňujícího počítačové trasování nových kabelů. Zvážíme-li,
že bylo nutno počítačově zpracovat rozsáhlou původní dokumentaci,
v níž byly zaneseny desetitisíce kabelů, nejde o malou práci. Současně
bylo třeba vytvořit systém použitelný univerzálně pro libovolnou elektrárnu či velký průmyslový podnik. Tento program byl již využit pro
tisíce nových kabelů nutných pro modernizaci zařízení.
Jsem přesvědčen, že seminář splnil odborné zadání a současně naplnil potřebu osobních setkání přátel z jednoho „fochu“.
Vážení čtenáři, za týden odjíždím na dovolenou, proto další informaci z elektrárny Vám napíši až do příštího čísla.
20.9.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Ztráta paměti

Vážení přátelé, Jsou diskuse konstruktivní, které mají smysl a k
něčemu pozitivnímu vedou, a diskuse, které neřeší vůbec nic. A ani to
není jejich cílem. Ty jsou zpravidla motivovány úplně něčím jiným a
ani se mě nechce domýšlet čím. Takové „diskuse“ se nezúčastním.
Pane Vavroušku, jediné, s čím mohu souhlasit, je, že názory na developerskou výstavbu na ulice Na Brněnce mohou být různé. Tak jako
ostatně na vše. V průběhu dostavby a ozelenění prostoru jistě dojde k
výraznému zlepšení. Zatím je to pořád stavba. Vše ostatní, co píšete,
jsou pouze Vaše spekulace, slušně řečeno nepravdy. Nevím nic o tom,
že při větších investičních akcích je standartní, že investor „něco odsype“ a jaká pravidla má podle Vás tržní hospodářství a jak to funguje.
Soudím, že z toho, co píšete, o tom musíte vědět opravdu hodně.
Vzhledem k tomu, že investiční záměr a realizace výstavby
developerem probíhá od roku 2004, je pozoruhodné, že jste tímto
způsobem nereagoval již v předcházejících letech, zejména jako
místopředseda a později předseda komise územního plánování, investic a dopravy, kdy jste se choval do jisté doby velmi loajálně až
servilně. Byl jste u toho od samého počátku, neměl jste žádné námitky a dokonce Vaše firma ZK prováděla příslušné geodetické práce.
Jak to lze chápat? Pak ovšem nastal ve Vašem chování pozoruhodný
prudký obrat, o jehož motivech nehodlám ani v nejmenším spekulovat. Lze však předpokládat, že musely být velmi silné. A to je asi
tak vše, co bych k tomu řekl.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta

V rámci kreativní dílny ALMARA vás zveme na

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
MORAVSKÝ KRUMLOV - Hotel Epopej, úterý 29. září 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
POHOŘELICE - radnice (předsálí), čtvrtek 1. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
Kurz pro začátečníky a pokročilé
ve spolupráci s KIC Pohořelice (cena: 300,- Kč/os.)
OSLAVANY - Dělnický dům (salónek), úterý 13. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
Kurz pro začátečníky a pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
ve spolupráci s KIS Oslavany
ZNOJMO - Altánek Husovy sady, čtvrtek 15. října 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
(za Novou Lékárnou na Kovářské 19) ve spol. ASOCIACE-IUVENES-ZNOYEM, o.s.
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
DOLNÍ KOUNICE - Kulturní dům, úterý 10. listopadu 2009 - 17.00 až 21.00 hodin
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
IVANČICE - RC Měsíční houpačka, sobota 14. listopadu 2009 - 10.00 až 18.00 hodin
Vypletená sobota (cena: 550,- Kč/os.) Celodenní kurz 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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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

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7
���������������

25.09.2009

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
•
•
•
•
•
•
•
•

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
zimní provoz při teplotě nad 5°C

• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
mokrou i suchou metodou

���������������������

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
Tel.: 515 32 26 04
cena od 400 Kč
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Tel.: 515 32 10 59
cena od 800 Kč

STK Moravský Krumlov

k03-000958-09_66x95.indd 1

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

M1
N1
L
O1
O2
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- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

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

NOVÁ EXPOZICE
MODERNÍ
KUCHYŇSKÉ
LINKY

NOVINKA:
DEKORAČNÍ
PŘEDMĚTY

NOVÁ EXPOZICE

15.5.2009 17:00:35
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Rady pro Vaši dovolenou Miroslavské hasičky jsou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkušenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co všechno mohu očekávat
od programu all inclusive a jaké formy stravování se vůbec nabízejí?
Děkuji Mgr. Michalíková
Začala bych hlavní a zásadním rozdělením všech nabízených
forem stravování. 1. Kontinentální servírovaná snídaně: je podáváno sladké nebo slané pečivo, máslo, džem, čaj nebo káva (džus).
2. Rozšířená kontinentální servírovaná snídaně: obohacená o chléb,
či bagetu, každodenní obměnu (sýr, vejce, salám). 3. Bufetové snídaně: samoobslužný systém, sladké i slané pečivo, sýr, salám, džem,
máslo (případně jogurt, cornflakes, teplá kuchyně, ovoce), čaj, káva,
džus. Důležité je však vědět, že úroveň bufetu se liší dle kategorie
hotelu! 4. Servírovaná strava: servírování s obsluhou, většinou výběr
z určitého počtu menu nebo z jídelníčku, kde se jídlo mění. Obědy ani
večeře nezahrnují nápoje, pokud není uvedeno jinak. 5. Bufetová strava: předkrm, hlavní chod i dezert jsou realizovány samoobslužným
způsobem. Obědy ani večeřy taktéž nezahrnují nápoje, pokud není
uvedeno jinak. 6. Polopenze: snídaně a večeře, obojí může být buď
servírované nebo bufetové. 7. Plná penze: snídaně, obědy a večeře,
vše může být opět servírované nebo formou bufetu. 8. All inclusive:
hotely označené symbolem all inclusive nabízejí stravování formou all
inclusive již v základní ceně, případně za příplatek. Zpravidla bývá
zahrnuta plná penze formou bufetu, dopolední či odpolední občerstvení, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby během
dne, odpolední káva, čaj a pečivo, někdy zmrzlina pro děti. Rozsah
stravy se v jednotlivých hotelech liší, přesný rozsah naleznete v popisu
u příslušné ubytovací kapacity. Nabídka a možnost výběru je adekvátní kategorii hotelu - zpravidla platí čím vyšší kategorie, tím bohatší
a pestřejší. Někdy nabídka zahrnuje také animační programy
pro děti i dospělé, sportovní či jiné aktivity.
/Anděla/

Výstava drahých kamenů
bude i příští rok

/Oslavany/ Už nyní se v Oslavanech intenzivně připravuje druhý
ročník Mezinárodní prodejní výstavy minerálů, drahých kamenů a
šperků, který proběhne v druhé polovině dubna 2010. Letošní první
ročník navštívilo mnoho vystavovatelů, odborníků a návštěvníků.
Z tohoto důvodu bylo nutné přehodnotit zkušenosti z proběhlého
ročníku, který jasně ukázal, že o akci je velký zájem a stávající
prostory na příště budou nedostatečné. Především se musí akce zařadit
do přehledu všech mineralogických akcí pořádaných v naší republice
a na Slovensku. Jde o to, aby byla zkoordinována s ostatními akcemi.
Připravují se pozvánky pro vystavovatele a sběratele.
„Pokud se zájemci budou přihlašovat tímto tempem, musíme
vymyslet rozšíření výstavních prostor. K daným účelům by mohl být
využit Dům dětí a mládeže, který je nedaleko Dělnického domu, kde
výstava probíhala, a zvažuje se využít prostory zámku, takže by akce
probíhala na třech místech a návštěvníci by mohli přecházet mezi
jednotlivými expozicemi. Samozřejmě nezůstane jen u burzy, ale
budeme akci zatraktivňovat, a to doprovodným programem,“ prozradil
o přípravách starosta Vít Aldorf. Plánují se přednášky, exkurze do
blízkého i vzdáleného okolí za kamennými klenoty, které dokáží
zaujmout odbornou i laickou veřejnost.
/mask/

v útoku třetí v republice

/Miroslav, Ústí nad Labem/ Významného sportovního úspěchu
dosáhl tým miroslavských žen - hasiček na mistrovství České republiky družstev sborů SH ČMS v požárním sportu. V královské
disciplíně, požárním útoku, skončila na vynikajícím třetím místě
s časem 26, 39 sekund a dovezla do Miroslavi krásný pohár. Celkově
po součtu bodů ze všech disciplín skončily na desáté příčce.
Cesta k bronzové příčce na Mistrovství republiky, které se v letošním roce konalo ve dnech 18. - 20. září na městském stadionu v Ústí
nad Labem, nebyla vůbec jednoduchá. Nejdříve musely vyhrát oblastní
kolo, následovalo okresní. Poté družstvo žen SDH Miroslav zvítězilo
v krajském kole soutěže v požárním sportu v Břeclavi. Tímto vítězstvím se hasičky kvalifikovaly na Mistrovství České republiky.
Na nejvyšší soutěž se sjelo na tři sta hasičů. Patnáct družstev mužů a
žen zastupující jednotlivé kraje. Hasičky z Miroslavi jely ve složení Kateřina Kondlerová – kapitánka týmu, Sylva Zámostná, Pavla Křepelová,
Linda Daňhelová, Hana Matyšková, Dana Matyšková, Alena Krchňavá,
Jana Veselá, Martina Horňáčková a Lucie Svobodová. Doprovázelo je
trenérské trio Radek Huraj, Václav Kondler a Jan Chvátal alias Dědek.
Mistrovství republiky začalo v pátek slavnostním nástupem na Mírovém náměstí, kterého se zúčastnila řada hostů - hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata a
ředitel HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Jaroslav Novotný, kteří nad akci
převzali záštitu. Hasičské sportovce přišel také pozdravit generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. V sobotu ráno pak odstartovala sportovní část mistrovství. Soutěžilo se v disciplínách: soutěž
jednotlivců 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m. V neděli pak celá
akce vyvrcholila královskou disciplínou - požárním útokem. /mask/

Malý festival loutky 2009
Poslední prázdninový týden
probíhala v mnoha obcích Moravskokrumlovska, Hrotovicka,
Náměšťska a v dalších místech
okolních regionů loutková divadelní představení.
Deset souborů se sjelo
z různých míst naší země, aby
zpříjemnily poslední letní dny
malým i velkým divákům.
Představení, které shlédlo více
než 5000 návštěvníků, se konala nejen v sálech kulturních

domů, ale i v prostorách radnic
a místních úřadů, ve školkách,
v parcích nebo zahradách zámků.
Novinkou v letošním roce byl
doprovodný program některých
představení, o který se postarali
kapela HERKY a žongléři na
chůdách. Jsme rádi, že návštěvníci představení odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři.
Za rok, ve stejném termínu,
nashledanou. Dagmar Šacherová,
Moravskokrumlovsko

Chramostová se v Brně
rozloučí osudovou rolí
/Brno/ Brněnská rodačka Vlasta Chramostová bude jednou ze tří
českých hereček, které se na listopadových oslavách dvacátého výročí
sametové revoluce v brněnské katedrále na Petrově představí v roli
Anežky České. Chramostová považuje roli světice v koncertním projektu Tobě a nám, Anežko Česká v režii J. A. Pitínského za osudové
završení svého divadelního života.
„Anežka Česká je pro mě hluboká osobní záležitost. Moje první
divadelní postava po dvaceti disidentských letech byla na prknech Národního divadla právě Anežka Přemyslovna v Hilbertově Falkenštejnovi. A teď se k Anežce opět vracím na konci své kariéry ve svém rodném
městě,“ všímá si symboliky Vlasta Chramostová, která připouští, že na
podzim s Anežkou v Brně zakončí aktivní divadelní kariéru.
Trojlístek hlavní role Anežky České doplní vedle Vlasty Chramostové herečky Marta Issová a Daniela Kolářová. „Jsem moc ráda, že se
nám na tento projekt podařilo získat tak výrazné osobnosti českého
uměleckého života. Vlasta Chramostová patří k výrazným symbolům
boje s komunistickým režimem, kvůli kterému celý projekt uvádíme,“
dodává Marie Urbánková z agentury Musia, která slavností večer v brněnské katedrále připravuje.
Unikátní koncertní pořad Tobě a nám, Anežko Česká chce podtrhnout
význam události, na jehož počátku bylo svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. pár dní před pádem komunismu. Podle některých
historiků tento fakt výrazně přispěl k pádu komunistického režimu v listopadu 1989. Večer inspirovaný historickými, literárními i duchovními
prameny ožije v režii nejvýznamnějšího českého divadelního režiséra
J. A. Pitínského v nenapodobitelném poetickém ztvárnění. Jana Kodysová

Rouchovany se o víkendu
obléknou do kroje
/Rouchovany/ O víkendu 26. - 27. září se v Rouchovanech konají
tradiční krojované svatováclavské hody. Dvanáct párů mladých lidí oblékne horácký kroj, aby po celý víkend drželi tradiční václavské hody.
Do Rouchovan se tak sjedou stovky zájemců, kteří se chtějí podívat
na tradiční kroje, zatančit si se stárky a ochutnat dobré víno.
„Pro veřejnost začínají hody v sobotu v 11.00 slavnostní mší svatou,
která je přesunuta z neděle kvůli návštěvě papeže. Stárci však drží hody
už od pátku, kdy se večer sejdou v sokolovně, aby navázali rozmarýny
a vše potřebné doladili,“ popisuje Jiří Voborný, který se letos oblékne
do kroje už potřinácté. V 14.00 se všichni sejdou u stárkové, kterou je
letos Radka Pohanková. Ti, co se přijdou podívat, dostanou hodové koláčky a mohou průvod stárků s kapelou doprovodit před rychtu. „Tam
musíme od rychtáře dostat hodové právo, abychom mohli držet hody,“
vysvětluje stárek Voborný. Večer v osm hodin pak bude krojovaná zábava v sokolovně, kam jsou zváni všichni domácí i přespolní.
„V nedělo vo pul druhy pudem k Dobešům do Šamikovic pro první
stárkovou. Pantáta nás doveze s konima do Róchovan a vo třech bode
program na městečko, kde se bode zavádět a podávat připitek s rozmarynem,“ přibližuje rychtář Jaroslav Horký. Se svým vystoupením se
také představí folklorní soubor Rouchováček, který vstupuje po celé
republice i v zahraničí. Večer v sokolovně budou držet hody ženatí.
„Chceme zaplnit celý sál. Přeci jenom hody máme jednou za rok a je to
příležitost se setkat se sousedy, zatancovat si a dobře se pobavit. Patří
to k našim tradicím. A navíc je v pondělí státní svátek, takže se nemusí
do práce,“ uzavírá s pozváním na hody Jiří Voborný.
Historie rouchovanských hodů sahá až do roku 1930. Vratislav Bělík
s Jaroslavem Nováčkem posbírali archivní dokumentaci po okolí a první
hody se uskutečnily právě v roce 1930. Kroje jsou ručně vyšívané a hodnota jednoho kroje se odhaduje na osmdesát tisíc.
/Eva Fruhwirtová/

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 z minulého čísla: Věra Matoušková - Alexovice, Eva Boudná - MK Rakšice.
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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
• VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ - vystavují
členové fotografického kroužku pod vedením pana Josefa Kristiána. Výstava je
přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH nakladatelství Egmont s 20% slevou, knihovna
• 3.10. - CARMEN - zájezd na divad. představení. Hudební divadlo Karlín - Praha.
• 3.10. - 6.10 - VI. PODZIMNÍ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA, VERNISÁŽ
se koná 3.10.2009 v 9.00 hod., otevřeno: sobota, neděle, pondělí od 9.00 hod.
- 17.00 hod., úterý od 9.00 hod. - 14.00 hod., galerie Knížecí dům.
• 5.10. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA - s dílem básníka Františka
Šrámka seznámí paní Mgr. Eva Kopčilová, městská knihovna, vstupné: 40 Kč.
• 5.10. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK Josefa Kristiána.
• 6.10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ - knihovna MK
• 7.10. v 17.30 hod. - IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA - přednáška
účastníka plavby kolem světa V. Šimka, vstupné: 45 Kč, galerie Knížecí dům
• 8.10. v 18.00 hod. - KONCERT - „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice
• 8.10. - KOUZELNÁ BATERKA - scénické čtení - pro I. stupeň ZŠ, knihovna

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 5.10. v 9.00 hod. a 10.30 hod. - KRAKONOŠ A PEKAŘKA JÍŘA - klasická
pohádka v podání divadelního souboru MARIO, pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a maminky s dětmi, kino Réna Ivančice, vstupné: 35 Kč.
• 5.10. - 1.11.2009 - MÁ KRAJINA - JESENÍKY - výstava obrazů Františka
Chmelaře, chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 6.10. v 19.00 hod. - POCTA VLADIMÍRU MENŠÍKOVI K NEDOŽITÝM
80. NAROZENINÁM - zábavný večer s vyprávěním režiséra Václava Vorlíčka,
herce Václava Postráneckého, účast přislíbil Jaromír Hanzlík, moderuje herečka
a zpěvačka Jana Musilová, hraje cimbálová muzika Ponava, kino Réna Ivančice,
vstupné: 150 Kč. Předprodej od 14.9.2009 v KIC Ivančice.
• 11.10. - 30.10.2009 - ALOIS ŠAFRÁNEK - OBRAZY A KRESBY, JUDITA
ŠAFRÁNKOVÁ - FOTOGRAFIE - výstava k životnímu jubileu A. Šafránka,
galerie Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 18.10. v 10.00 hod. - BALYNKA - pohádka o psím
detektivovi - štěněti Balynce - je plná veselých písniček, vhodná pro děti
předškolního a mladšího školního věku. Hrají čtyři herci a látkové loutky,
účinkuje Karlovarské hudební divadlo, kino Réna Ivančice, vstupné: 20 Kč.
• 27.10. v 18.00 hod. - NA KOLE PO OMÁNU - přednáška cestovatele Jiřího
Čefelína s promítáním fotografií, kino Réna Ivančice - malý sál, vstupné: 30 Kč.
• KIC Ivančice připravuje další vydání úspěšného Informačního katalogu
města Ivančic 2010/2011 (obdrží všechny domácnosti zdarma). Prosíme
všechny firmy, aby nejpozději do 30.11.2009 kontaktovaly KIC Ivančice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• HLÍDÁNÍ DĚTÍ A HERNA PRO DĚTI S RODIČI: pondělí 9.00-12.00
hod. - HLÍDÁNÍ DĚTÍ, úterý 9.00-12.00 hod. - HERNA, středa 9.00-12.00 hod.
- HLÍDÁNÍ DĚTÍ, čtvrtek vždy poslední v měsíci 9.00-12.00 hod. - HERNA a
10.00-11.00 hod. - KLUB.
• JÓGA PRO DOSPĚLÉ: každé pondělí 17.30-18.30 hod. a 19.00-20.00 hod.
45 Kč / členové 35 Kč. Vede: Ing. Lenka Duranová (info o místech: 602 942 849).
• JÓGA PRO DĚTI ve věku 8 - 15 let: každou středu 15.30-16.30 hod.,
35 Kč/členové 30 Kč. Vede: Věra Ševčíková.
• MUZIKOHRÁTKY - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na etnické
nástroje, relaxace. Každé pondělí 10.00-10.30 hod., 25 Kč rodič s dítětem / 15
Kč členský rodič s dítětem.
• OSLAVA ŽENY - tanec, zpěv, bubny, masáže, aromaterapie, energetizační
a relaxační cvičení, každé úterý 18.00-20.00 hod., 80 Kč/ členové 70 Kč.
• 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 10.00-11.30 hod., 50 Kč / členové 40 Kč. Vede: Kateřina Pokorná
(tanec, muzikoterapie, babymasáže).
• VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU - hodinka říkanek a rýmovaček
spojených s kreslením a malováním pro děti od 2 let a jejich rodiče. Vše hravou
a pro děti zábavnou formou, každý měsíc jiné téma. Každé pondělí po muzikohrátkách 10:30 – 11:30 h; 30 Kč / členové 20 Kč + materiál. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche (speciální pedagog, aktivní zájem o arteterapii)
• MOHENDŽODÁRO - tantra jóga pro ženy - 5timěsíční cyklus září-leden.
Každý čtvrtek 18.00-20.00 hod.; 2 300 Kč / členky 2 150 Kč (jednorázově).
Cyklus již probíhá a je naplněn. Vede: Jitka Jedličková
• MĚSÍČNÍ KLUB - pro maminky s dětmi. Kromě volného hraní v herně je
připraven krátký program - přednáška, beseda, promítání... Poslední čtvrtek v měsíci. Herna 9.00 - 12.00 hod.; program 10.00-11:00 hod. Poplatek dle programu.
• PORADNY: „Co se skrývá v našich dětech“, „ Homeopatie pro děti“ - vede
RNDr. Alena Bratková, objednávky: tel. 777 332 239, Laktační - pomoc při
potížích s kojením; „Co má Země ze mě“ - eko-poradna
• AROMATERAPIE - poradenství v oblasti použití aromaterapie v běžném
životě a prodej aromaterapeutické kosmetiky a olejů Nobilis Tilia.
• 11.10. od 10.00 do 15.30 hod. - DÍLNA SMALTOVÁNÍ. Originálním, vlastnoručně vyrobeným smaltovaným šperkem můžete ozdobit i sami sebe. S sebou: pracovní oděv, svačinu nebo lehký oběd, tvořivou náladu. Poplatek: 520
Kč /členové, 550 Kč /ostatní. (péče dvou lektorů, veškerý materiál, pomůcky).
Kapacita 10 dospělých. O smaltech a lektorech: www.smaltiky.cz.
Připravujeme: • 21. 10. od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH STŘEPŮ. Přijďte a odneste si vlastní autorský obraz velikosti cca obrazovky notebooku. Pokud máte doma nebo v rodině nebo u sousedů zbytky pěkných barevných obkladů po budování nové koupelny apod., směle si je přineste,
o to se vám sníží cena za materiál. Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč nečlenové +
materiál cca 70 Kč. Kapacita 12 osob. Vede: Mgr. Martina Turečková.
• 29.10. - MĚSÍČNÍ KLUB. Herna 9.00-12.00 hod., program 10.00 - 11.00
hod. - Měsíční Klub je určen pro maminky s dětmi. Kromě volného hraní v herně je připraven krátký program - přednáška, beseda, promítání… přednáška
„Použití aromaterapie v životě dítěte“ (prevence a léčba respiračních onemocnění, posílení imunity…) Poplatky: přednáška: členové 30 Kč/nečlenové 35 Kč.
Herna: dle ceníku služeb. Přednáší: Kateřina Pokorná (babymasáže).
Hotel Epopej v Moravském Krumlově zve všechny gurmány na

POSEZENÍ S HUDBOU

pátek 9. října 2009. Večeře formou rautu - rezervace nutná!
Připravujeme na pátek 13. listopadu 2009

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU
s cimbálovkou p. Stehlíka - rezervace nutná

Telefon 515 32 13 17 • www.hotel-epopej.cz
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28.09. - 11.10.2009
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
• 2.10. v 18.00 hod. - BEFORE PARTY - SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7
(KM Medúza), vstupné: 30 Kč / osoba, členové klubu zdarma. KM Medúza
je otevřené zařízení pro všechny mladé teenagery. Jsou to prostory určené pro
mládež, která se zde může volně scházeet a využívat smysluplně svůj volný čas.
Nabízíme pestrou škálu aktivit, činností a vybavení, které může mládež využívat.
• 4.10. - DRAKIÁDA - soutěže o nejlepší let draka, nejdelší dračí ocas,
nejkrásnějšího draka, tvorivá dílna. Ivančice na poli pod Boží horou, 20 Kč / dítě.
• 4.10. v 15.00 hod. - KONĚ A JEZDCI V AKCI - soutěž pro jezdce: parkurové
skákání, drezúra, westernové soutěže, k poslechu hraje hudební skupina Pumpaři,
občerstvení. Ivančice, statek Padochovka, startovné: 100 Kč/za 1 start, poplatek
pro diváky: 30 Kč/dospělí, 10 Kč/děti, jízdy na koních: 30 Kč/5 min.
• 5.10. v 17.00 hod. - DEKORACE Z DÝNÍ - dýňová strašidýlka...SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7, mládež: 30 Kč + materiál, dospělí: 50 Kč +
materiál, s sebou malý nožík. Nutné se přihlásit předem do 2.10.2009.
PŘIPRAVUJEME: • 18.10. v 15.00 hod. - ZÁCHRANÁŘI V AKCI - tradiční
prezentace záchranných a bezpeč. složek ČR, Ivančice, Palackého nám.
• 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
NOVINKY NA DOMEČKU • PRO DOSPĚLÉ: v úterý od 17.00 do 18.00
hod. - MIX AEROBIK - vede D. Frimlová, začíná 6.10.2009, od 19.15
do 20.15 hod. - ORIENTÁLNÍ TANCE - vede S. Soukupová, začíná
29.9.2009, v pátek od 17.00 do 18.00 hod. - TAE-BO - vede P. Schovancová.
Cena cvičební hodiny: 40 Kč. • PRO ŽÁKY A STUDENTY: každé úterý od
15.00 do 16.00 hodin - FLORBAL - známá a oblíbená hra tentokrát v sokolovně
a pod vedením J. Khora, každou středu od 14.45 do 15.45 hod. - JUMPINK
- zábavně aerobní cvičení na malých trampolínkách, velkých míčích a bosu
- vede Y. Žáková, každou středu od 16.00 do 17.00 hod. - ŽONGLOVÁNÍ
- skvělá zábava pro tvůj volný čas - vede J. Konečný, každý čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod. - JEVIŠTĚ - nahlédněte pod pokličku divadla a vyzkoušíte vše,
co k němu patří, vede V. Ostrovský, každý druhý čtvrtek od 15.30 do 17.30
hod. - AIR SOFT - je taková outdoorová kuličková simulace skutečných
vojenských strategií, vede L. Růžička. Pololetní zápisné již od 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME • Kroužky sice začínají až v týdnu od 29. září 2009,
přihlášku si však můžete vyzvednout již dnes. Seznam a rozvrh kroužků najdete
na našich stránkách: www.domecekmk.cz.
• 16.10. v 15.00 hod. - HEDVÁBÍ, BATIKA, MALBA NA TAŠKU - páteční
dílna výtvarných technik na Domečku pro malé i velké. Účastnický poplatek:
40 Kč + materiál.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.10. - TURISTICKÝ ZÁJEZD NA ROZHLEDNU ČARŤÁK BUMBÁLKA - VSETÍNSKÉ VRCHY. - Odjezd autobusu v 05.00 hod. od
Besedního domu, naplánované jsou 3 trasy - 16 km pro náročnější, 9 km pro
méně náročné a na Bumbálce možnost i kratší trasy. Jídlo s sebou, návrat po
20.00 hod. Přihlášky do 27.9.2009 u vedoucího akce p. Eibela na tel.: 539 083
044 po 18.00 hod. nebo na adrese Široká 40. Poplatek pro člena KČT: 70,-Kč,
mládež do 18 let: 50,-Kč, nečlenové: 200,-Kč.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 15.9. - 31.10.2009 - VÝSTAVA ANTARKTIDA - fotografie Jaroslava
Chrásta z ledového království v Antarktidě. V otevírací dobu zámku - denně
kromě pondělí. Zámek Rosice, pořádá Správa zámku Rosice, více info:
www.zamek.rosice.cz.
• 1.10. - 31.11.2009 - DVĚ VÝSTAVY V KNIHOVNĚ - výstava obrazů
Jiřího Fišera, vytvořených osobitou technikou sprejové malby a šperky z plsti
od Magdaleny Gabrielové. Městská knihovna Rosice, pořádá Městská knihovna,
vždy v otvírací dobu knihovny.
• 7.10. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - IRSKO - pokračování
přednáškového cyklu s promítáním. Tentokrát to bude putování po Irsku
s Davidem Marošem. Městská knihovna Rosice, pořádá Městská knihovna.
• 8.10. - 8.11.2009 - VÝSTAVA DŮM MIMO NAŠI OBLOHU - výběr
ilustrací z antologie „Trochu divné kusy 3“, ilustrace ze sbírky básní Jany
Frankové „Trnová koruna“ a další grafické listy. Slavnostní vernisáž proběhne
8.10.2009 v 17.00 hod. v městské knihovně, pořádá Městská knihovna. Úvodní
slovo pan Martin Šust.
• 9.10. v 18.00 hod. - NA PAVLAČI S A. GOLDFLAMEM - beseda se
spisovatelem, hercem, dramatikem, scénáristou a člověkem panem Arnoštem
Goldflamem. V rámci setkání proběhne i autorské čtení a autogramiáda.
Městská knihovna Rosice, pořádá Městská knihovna Rosice.
• 14.10. v 18.00 hod. - MONGOLSKO - RUSKO - beseda s Vladanem
Kondiolkem o vodácko turistické výpravě po Mongolsku a Rusku. Kromě
fotografií a videa budete mít možnost ochutnat něco málo z jídelníčku expedice.
Městská knihovna Rosice, pořádá Městská knihovna Rosice.
• 17.10. - HOP TROP - vystoupení trampské, folkové a countryové hudební
skupiny bude další částí oslav „750 let od první písemné zmínky o Rosicích“.
Začátek v 19.00 hod. v KD Cristal. Vstupné: 100 Kč v předprodeji v KIC,
na místě: 150 Kč.

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
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
• 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.
• 3.10. - 31.10. - JUBILEJNÍ ROČNÍK OSLAVANSKÉHO PODZIMNÍHO
KROSU - tradiční závody pro všechny věkové kategorie. Prezentace od 8.30
hod., start v 9.20 hod. na stadionu TJ. Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 3.10. - DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE - vydražení a kácení máje, diskotéka
na venkovním parketu na Sokolovně. Začátek v 18.00 hod. Pořádá TJ Padochov.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
Animovaný film USA
so 3.10. v 18.00 HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
ne 4.10. v 18.00 Film USA / VB
st 7.10. ve 20.00 DOBŘE PLACENÁ
PROCHÁZKA
Film Miloše Formana
so 10.10. ve 20.00 JMÉNEM KRÁLE
ne 11.10. v 18.00 Historický film ČR
st 14.10. ve 20.00 PAŘBA VE VEGAS
Komedie USA
st 30.9. v 18.00

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
v 18.00 OPERACE DUNAJ
ve 20.00 Komedie ČR
ne 4.10. v 17.00 VZHŮRU DO NEBE
Animovaná komedie USA
st 7.10. ve 20.00 BATHORY
Historický film SR / ČR
ne 11.10. ve 20.00 PIRÁTI NA VLNÁCH
Komedie USA
st 14.10. v 18.00 HANNAH MONTANA
Hudební trilogie USA
st 30.9.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 3.10. v 18.00 OPERACE DUNAJ
Komedie ČR
ne 4.10. v 18.00 T.M.A
Horor ČR
so 10.10. v 18.00 TERMINATOR SALVATION
Akční sci-fi film USA
ne 11.10. v 18.00 ANDĚLÉ A DÉMONI
Krimi - thriller USA
so 17.10. v 16.00 HANNAH MONTANA
v 18.00 Hudební trilogie USA

Po roce se opět schází stárci pod májó a srdečně Vás zvou

NA TRADIČNÍ VÁCLAVSKÉ HODY

v sobotu 26. září, v neděli 27. září a v pondělí 28. září 2009
v Dolních Dubňanech. Hraje: DUBŇANKA.
Zábavy: DUBŇANKA + CREDIT. Začátek zavádění v 16.00 hodin.
Zábavy každý den od 20.00 hodin. Vstupné: 60 Kč (pondělí zdarma)

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.

Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva
DUKOVANY pořádá

MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA

v sobotu 26. září 2009 od 13.00 do 18.00 hodin, v neděli 27. září
2009 od 8.00 do 16.00 hodin v chovatelském areálu na návsi.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

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

PITBIKE MORAVIA CUP

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.

Český svaz chovatelů Jezeřany - Maršovice pořádá

TRADIČNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
v sobotu 26. září 2009 od 8.00 - 18.00 hodin
a v neděli 27. září 2009 od 8.00 - 15.00 hodin
Možnost nákupu chovných zvířat, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

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.

Středisko volného času Rosice pořádá

DÝŇOBRANÍ

v sobotu 3. října 2009 od 9.00 do 12.00 hodin
nádvoří zámku a zámecký park. V dílnách osmého ročníku si můžete
vyrobit strašidýlka a lampičky a další podzimní dekorace. Ochutnávka
pokrmů z dýní, soutěže o nejkrásnější masku, strašidýlko a o nejhezčí
výzdobu před domem. Obědové posezení u ohně. Vstupné: 60 Kč.
Pořádá SVČ Rosice, tel.: 511 112 140 - 141.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
ŘEZNOVICE

Dříve samostatná polická obec, od 1. července 1980 připojena
k Ivančicím. Ve kterém období bylo první osídlení Řeznovic a okolí,
můžeme stěží odhadovat. Na několika místech v polích byly nalezeny
stopy po starobylém osídlení. Na levém břehu řeky Jihlavy bývala
středověká osada Potěch, která po roce 1245 zanikla.
Až k roku 1252 je doklad o tom, že Řeznovice patřily ke statkům
proboštství křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti u Znojma a
byly postoupeny oslavanskému klášteru za ves Makovice. Po založení
komendy řádu templářů v Jamolicích a později na hradě Templštýně
patřila část Řeznovic do majetku templářů. Po zrušení toho řádu se
vystřídalo několik majitelů a v roce 1379 prodal Držislav ze Šelnberka
ves i s hradem Templštýn Jindřichu z Lipé na Moravském Krumlově.
V roce 1446 byly Řeznovice v majetku oslavanského kláštera a po jeho
zrušení byly majetkem oslavanského panství. Zajímavá poznámka je
z r. 1446. Abatyše kláštera pohání k soudu Petra Mráčka z Hrubšic, že
jim strhl stav u mlýna v Řeznovicích. Podle další informace měl být
mlýn v zahradě domu č. 3 dnešního číslování.

Kostel sv. Petra a Pavla - březen 2008

Název obce pochází pravděpodobně od řezáčů, zpracovávajících
dřevo. Méně jisté je pojmenování podle vzdáleného Řezna, odkud byli
povolání stavitelé zdejší románské stavby. Původně bývaly Řeznovice
ze dvou oddělených částí: Dolní ves bývala vlastní osadou, zatímco
Horní (západní) je pozůstatkem knížecího dvorce, jehož součástí byl
i kostel sv. Petra a Pavla, fara, dvůr (původně tvrz) a kovárna.
Kostel - kulturní památka I. třídy - je jednou z nejcenějších
románských církevních památek na Moravě. V roce 1146 se český
kníže Vladislav II. vypravil na trestnou výpravu proti údělnému knížeti Konrádu II., který byl vůdcem opozice moravských Přemyslovců.
Tehdy Vladislav dobyl hlavní sídlo údělu Znojmo a Znojemsko těžce
poničil. Bylo také zničeno hradské centrum v Rokytné. Konrád se pokořil a byl vzat na milost. Začal opravovat poškozené stavby a při této
příležitosti přenesl centrum z Rokytné do Řeznovic, kde dal postavit
románský dvorec i kostel sv. Petra a Pavla. Kostel je zajímavou stavbou. K centrálnímu čtvercovému prostoru jsou přiřazeny ze tří stran
apsidy. Čtyřboký hranol přechází v patře nad klenbou v osmistěn s románskými sdruženým okny. Stavba je provedena z přesně pravoúhle
tesaných pískovcových kvádrů. K původní románské stavbě byl v roce
1650 přistavěna chrámová loď, jejíž střecha byla po 2. sv. válce snížena, aby vynikla původní románská stavba.
Vynecháme popis vnitřního vybavení, ale upozorníme na dvě zajímavosti. Vedle dveří do sakristie je čtvercový kámen s vtesaným
templářským křížem. Kostel kolem roku 1300 náležel řádu templářů
a v r. 1310 zde byl pohřben kontur tohoto řádu Ekko. Neméně zajímavá
je další náhrobní deska s kumánským, dlouho nerozluštěným nápisem. Po obvodu této desky je osm a půl neobvyklých znaků. Jedná se o
urgurské písmo, které používali Mongolové. Nápis přeložil dr. Poucha
jako jméno Markus. Je možné, že zde byl pochován významný křesťanský Kumán. I další náhrobní desky jsou velice zajímavé. Ve zvonici
je nejstarší zvon z roku 1493.
Po zrušení roboty byla v roce 1784 z panského dvora zřízena
fara a škola. Původně byla jednotřídní, v roce 1881 byla změněna na
dvojtřídní. Nová budova školy byla 9. září 1912 vysvěcena a 9. října zde
začalo vyučování. V průběhu let byl budova několikrát upravována.
Po dlouhá léta bylo v Řeznovicích děkanství, pod které spadaly
Biskoupky, Budkovice Polánka a Hrubšice. Pamětníci pamatují faráře
Václava Buchtu, který působil v Řeznovicích v období 1930-1975.
Hasičský sbor byl v obci založen 16. ledna 1923. Elektrifikace obce,
připojením na oslavanskou elektrárnu, byla provedena až v roce 1939.
Jiří Široký, tel: 776 654 949, fotografie templářského a kumánského
kamene - Eva a Bronislav Grunovi

Kámen s templářským křížem

Kumánský kámen
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Guido Adler
Není mnoho malých míst na
kulturní mapě České republiky,
kde by se stýkaly dějiny hudby,
literatury i výtvarného umění, a
které se uplatnily v evropském
měřítku. Ivančice bezesporu mezi
taková města patří. Prosluly především díky Alfonsu Muchovi,
jehož jméno je uváděno ve všech
velkých světových encyklopediích výtvarného umění.
Nelze zapomenout na biskupa
jednoty bratrské Jana Blahoslava, který proslavil Ivančice
jako středisko české renesanční
a humanistické kultury. Další
významnou osobností evropské a
světové kulturní vědy, jejíž osudy
začínají v Ivančicích byl Guido
Adler. Narodil se zde 1. listopadu
1855 v rodině praktického lékaře.
Jeho otec, MUDr. Joachim Adler,
zemřel v roce 1856, tedy nedlouho po Guidově narození a je pochován u severní zdi ivančického
židovského hřbitova.
Ze života rodiny se zachovalo
pouze několik vzpomínek. Sám
Guido napsal, že otec byl vážený a
oblíbený lékař, jeden z tehdejších
průkopníků homeopatie. Po smrti
otce se matka se šesti nezaopatřenými dětmi odstěhovala na krátko
do Jihlavy. Před bídou ji zachránila císařská penze a příspěvky na

lečnosti Richarda Wagnera (Akademischer Wagnerverein) a v sezoně 1875-76 dokonce připravil
přednáškový cyklus k Wagnerově
tetralogii Prsten Nibelungů.
Učitelem, rádcem i podporovatelem mu byl první profesor
hudby na vídeňské univerzitě,
pražský rodák Eduard Hanslick,
který, ačkoliv pocházel z německé rodiny, měl hluboký zájem
o české dějiny a českou literaturu. Mladý, průbojný a zřejmě
ctižádostivý Guido Adler se určitě snažil, protože jeho odborná
kariéra byla strmá. V roce 1880
získal druhý doktorát filozofie
a po dvou letech, jako sedmadvacetiletý, předložil práci Studie
zur Geschichte der Harmonie
a habitoval se jako docent vídeňské univerzity. V roce 1885 byl
jmenován mimořádným profesorem dějin hudby na německé
univerzitě v Praze.
Adler strávil v Praze 13 let a
v té době se stal známou a uznávanou osobností ve svém oboru.
V roce 1898 odešel zpět do Vídně, aby převzal po svém učiteli
Eduardu Hanslickovi ordinát hudební vědy. V této funkci setrval
až do roku 1927 a vychoval řadu
vynikajících žáků, k nimž náleželi nejen čelní představitelé hu-

V roce 1927 stal u zrodu Mezinárodní společnosti pro hudební vědu

výchovu dětí, které z vlastního
popudu zajistil moravský místodržitel. Stalo se tak asi v uznání
zásluh zemřelého otce, které získal úspěšným lékařským léčením
vojáků za cholerové epidemie.
V roce 1864 přesídlila do Vídně
a devítiletý Guido, projevující
hudební nadání, začal navštěvovat Akademické gymnázium a od
roku 1868 vídeňskou konzervatoř,
kde se mu dostalo důkladného hudebního vzdělání od vynikajících
hudebníků a skladatelů tehdejší
doby. Dráha výkonného hudebníka však Adlera zřejmě nelákala.
Po maturitě v roce 1973 se
zapsal na práva, studium ukončil
v roce 1878 získáním diplomu a
doktorského titulu. Zdá se však,
že hudba a zájem o ni převážil.
Po krátké epizodě u Obchodní
soudu opouští právnickou kariéru
a začíná se plně věnovat hudbě,
avšak jako předmětu historickému a teoretickému. Již v dobách
právnických studií se stal jedním
ze zakladatelů Akademické spo-

dební vědy meziválečné Evropy,
ale také člen zakladatelské generace české hudební vědy, tvůrce
hudební vědy na Slovensku, děkan a později rektor Filozofické
fakulty Univerzity Komenského
Dobroslav Orel.
Pamětní deska na rodném
domě v Ivančicích připomíná,
že Guido Adler byl „jeden ze
zakladatelů a významných reprezentantů hudební vědy“. Výstižnější by bylo „spolutvůrce
a budovatel“, protože Adlerova
zásluha nespočívá jen v zakladatelství, nýbrž v budování a utváření podoby hudební vědy jako
moderní vědecké discipliny, a to
jak ve směru koncepčním, tak i ve
směru organizačním.
V roce 1885, tedy v prvním
roce svého pražského pobytu, se
Adler spojil s dalšími významnými badatelskými osobnostmi
Phillipem Spittou a K. F. Chrysanderem a společně začali vydávat odborný časopis Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft

Guido Adler (1. listopadu 1855, Ivančice - 15. února 1941, Vídeň)

(Hudební vědecký čtvrtletník).
Ten se stal nejen informační platformou nového oboru, ale od jeho
názvu se také odvozuje český
termín - hudební vědy. Nejen tím
byl Adler významný. V úvodní
programové stati napsané pod
příznačným názvem Umfang,
Metode und Ziel Musiwisenschaft
(Rozsah, metoda a cíl hudební
vědy) Adler nastínil podobu oboru
tak, že byl schopen vstřebávat nejen soudobé, ale i budoucí trendy
vědeckého bádání, tato podoba
zůstává spolehlivým základem
hudební vědy dodnes.
Od roku 1894 vedl Adler monumentální edici Denkmaler der
Tonkunst in Österreich (Památky
hudebního umění v Rakousku)
a pod jeho vedením vyšlo víc jak
80 svazků uchovávajících významná díla hudební kultury ze
střední Evropy. V roce 1927 stal
u zrodu Mezinárodní společnosti
pro hudební vědu, která, jako projev úcty, jmenovala Guido Adlera
doživotním čestným předsedou.
Závěr Adlerova života byl
tragický. Po nacistickém záboru
Rakouska mu byla zakázána
publikační činnost, a ačkoliv byl
ušetřen osudu svých židovských
spoluobčanů (snad s ohledem na
mezinárodní ohlas a pokročilý
věk), s bolestí a bezmocností
musel přihlížet utrpení své dcery
Melanie, jež tomuto osudu neunikla - zemřela v koncentrační
táboře nedaleko Minska.
Adler zemřel ve Vídni 15.
února 1941. Po jeho smrti se nacisté Adlerovi pomstili - zabavili
jeho vědecky nesmírně cennou
knihovnu, která byla nejen his-

torickým dokumentem, ale také
více než symbolickým památníkem Adlerova životního úsilí.
Ivančice si připomněly svého rodáka dne 29. září 1998,
kdy byla na jeho rodném domě
slavnostně odhalena pamětní
deska. Slavnost uváděl tehdejší
starosta města Ivančice ing.
Roman Sládek, přítomné byly
význačné osobnosti, např. Viktor
Schneider - atašé velvyslanectví
Rakouské republiky v Praze,
univ. prof. Herbert Seiler - profesor vídeňské univerzity, doc.
Jaromír Černý, CSc - proděkan
Filozofické fakulty UK, prof.
Dr. Jiří Fukač, CSc - prorektor
Masarykovy univerzity v Brně
a další. Řečníci mimo jiné poděkovali Spolkovému ministerstvu
školství a kultury ve Vídni za velkorysý finanční dar, díky němuž
se mohla tato akce uskutečnit.
Další poděkování bylo určeno autoru výtvarného řešené pamětní
desky prof. Jiřímu Šindlerovi.
Po slavnostním odhalení pamětní desky bylo v kině Réna uspořádáno malé koncertní vystoupení
studentů brněnské muzikologie.
Jak sdělil brněnský muzikolog dr.
Tesař, uvítala by muzikologická
obec otevření pamětní síně Guida
Adlera v Ivančicích. Materiálů o
jeho osobě i práci je mnoho a univerzity by je rády zapůjčily. Nebyl
by to námět pro umístění galerie
slavných rodáků do opravené
synagogy? Vždyť Ivančice mají
koho připomínat.
Jiří Široký, tel: 776 654 494
POUŽIT´ PRAMENY: • Město
Ivančice - Kolektiv autorů – 2000
• Ivančický zpravodaj, různá čísla

Na jeho rodném domě byla odhalena v roce 1998 pamětní deska
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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
prodám
•• Volkswagen Polo 1,9 D, r. v.
1996, najeto 250.000 km, barva
zelená metalíza, STK do 04/2010,
alu kola + letní pneumatiky, disky,
zimní kola, rádio s MP3 přehrávačem, posilovač řízení, dobrý stav,
částečná koroze. Cena: 25.000 Kč,
při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 607 185 068.
•• 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.
•• Škoda Felicie, r. v. 2000, zelená
barva, vše plně funkční bez koroze.
Cena: 37.000 Kč, dohoda. Tel.: 774
771 477.
•• babetu dvojrychlostní, cena dohodou. Tel.: 606 461 488.
•• skútr Kymco People 250, r. v. 2005
po kompletním servisu, v dobrém
stavu. Cena: 35.000 Kč. Tel.: 776
227 675.
•• 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.
•• malotraktor domácí výroby, hydraulika, naviják, vlečka. Cena: 12.000
Kč. Tel.: 603 793 890.
•• doklady s SPZ na Hondu Civic.
Tel.: 724 246 387.
•• pneumatiky zimní, zn. Michelin
195/70 R15, málo jeté. Cena: 5.000
Kč/4 ks. Tel.: 603 841 097.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Moravském Krumlově
v lokalitě na Kavalírce, prosím nabídněte. Tel.: 725 535 457.
prodám
•• RK ACITY Vám nabízí: RD 6+1
+garáž - Ivančice, zahrada s bazénem, blízko centra, cena 4,9 mil. Kč
// novostavbu RD 4+1+garáž Ivančice, pozemek 526 m2, cena 3,979
mil. Kč // novostavba RD 3+kk+garáž Ivančice, pozemek 550 m2, cena
3,6 mil. Kč // Byt 2+1 v OV Ivančice,
po rekonstrukci, cena 1,250 mil. Kč
// cihlový byt 1+1 v OV Ivančice,
cena 890 tis. Kč // chata 2+1 Stříbský mlýn, pozemek 516 m2, před
kolaudací, cena 550 tis. Kč. Další
info na tel. 605 749 319.
vyměním
•• DB 2+1 po rekonstrukci v Moravském Krumlově za RD min. 4+1
v Moravském Krumlově a okolí,
se zahradou + doplatek dohodou.
Prosím nabídněte. Tel.: 777 270 343.
nabízím pronájem
•• bytu v Brně, 1 místnost včetně
inkasa, cena: 4.500 Kč. Tel.: 602
439 920.
hledám pronájem
•• mladý pár hledá pronájem bytu
2+1 v Moravském Krumlově, prosím
nabídněte. Tel.: 732 178 098.
•• mladý pár s dítětem hledá pronájem RD 2+1 v Mor. Bránicích nebo
blízkém okolí. Tel.: 732 615 485.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• lustr - dřevo/mosaz, 3 žárovky, stínidla ve tvaru květu kaly. Cena: 1.000
Kč, dále pak lustr - klobouk/mléčné
sklo s modrým žíháním. Cena: 500
Kč. Tel.: 736 176 992.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár zn. Takko, čtyřkombinace,
barva růžovo-vínová, po 1 dítěti - 1 rok
používaný. PC: 5.200 Kč, nyní: 3.500
Kč. Dále dřevěnou postýlku i s nebesy po 1 dítěti. Tel.: 724 677 953.
•• kočár zn. Dorjan, trojkombinace,
barva červeno-modrá, taška na mimi,
taška na kočár, nánožník, pláštěnka.
PC: 7.000 Kč, nyní: 2.000 Kč. Tel.:
723 332 973.
•• kočár trojkombinace, barva světle
modrá, dobrý stav, po 1 dítěti, síťka,
pláštěnka, taška na řidítka, pérování,
ještě v záruze. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
739 420 675.
» ZVÍŘATA
koupím
•• králíky jatečné, vyřazené z chovu
ke krmným účelům. Cena do 35 Kč/
kg živé hmotnosti. Tel.: 728 333 435.
prodám
•• štěňata francouzských buldočků,
černá s žíháním (bílými znaky), odběr
možný od 10. září 2009, cena dohodou. Tel.: 734 466 272.
•• pejska kavalír king charles španěla, stáří 4 měsíce, barva tricolor,
3 x očkovaný + odčervený. Tel.: 724
033 609.
•• krysaříka levně, rodiče k vidění.
Tel.: 737 166 451.
•• starší čivavy. Tel.: 723 048 329.
•• vídeňské králíky šedé barvy, jatečné i k chovu, cena dohodou. Tel.: 606
347 385.
•• za symbolickou cenu prodám mladé zakrslé králíčky krátkouché, různé
barvy, zvklí venku. Osobní odběr
- Senorady. Tel.: 721 747 883.
•• Alexandry velké, malé, modré,
bílé, čínské, penanty, amazoňany
oranžovokřídlé, vše letošní mladé,
pár elektusů. Tel.: 603 773 485,
volat kdykoliv.
daruji
•• kotě (kocourka), pouze do dobrých
rukou. Tel.: 605 841 811.
» RŮZNÉ
koupím
•• houpací křeslo ratanové, zachovalé, levně, prosím nabídněte. Tel.: 731
042 910.
•• 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.
•• staré mince, prosím nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starší kotel na dřevo a uhlí zn. Destila, Dakon, atd., funkční, 24 kW. Tel.:
776 190 957.
prodám
•• zipy 6 - 85 cm, silonové, kostěné
i kovové. Knoflíky výběr. Sleva 50 %.
Tel.: 724 458 350.
•• brambory na uskladnění, žluté
a červené. Cena: 5 Kč/kg. Tel: 732
124 232.
•• 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.
•• brambory odrůdy Mirabel vhodné
k uskladnění. Cena: 5 Kč/kg. Tel.: 736
207 546. Lesonice.
•• krbová rohová kamna v záruce, zn.
Haas-Sohn typ Bergamo s výměníkem, levně. Tel.: 607 649 018.
•• Prodám vzduchový kompresor
Atlas Copco se vzdušníkem 1451/30
Bar. Cena: 15.000 Kč. Pro více informací volejte na tel.: 733 683 053.
•• 1 roli pozinkovaného pletiva, výška: 160 cm, nepoužité. Tel.: 606 347
385. Zn.: Levně.

•• el. rotavátor , záběr 75 cm, cena:
3.000 Kč, dále pak hoblovku se stolem, cena: 3.000 Kč, sprchový kout
80 x 80 cm, nový, nerozbalený, cena:
4.000 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• 2 ks el. přímotopných panelů, rozměry: 150/40 cm, kamna na tuhá paliva zn. Club-Mixer s doplňky zn. Eta,
cena dohodou. tel.: 728 889 230.
•• prstovou sekačku za koně s ojí,
za traktůrek, vlek za osobní automobil
bez SPZ. Tel.: 604 454 483.
•• terárium vyrobené na zakázku
na agamu kočičínskou, rozměry:
75x46x25 cm, vevnitř osvětlení, písková stěna, bazének. Cena: 3.000 Kč,
dále pak novou topnou desku do terária, cena: 700 Kč. Tel.: 739 065 410.
•• průmyslový šicí stroj bez entlu,
jednojehlový, 220 V, dobrý stav.
Cena: 2.600 Kč. Tel.: 724 677 580.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 53 let, hledá milou, pohodovou
a sympatickou přítelkyni okolo 50 let
k občasným dopoledním a nezávazným schůzkám. Tel.: 723 250 184.
Zn.: Vážně a diskrétně.
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.
•• hledám holku bez závazků pro
vážný vztah ve věku 25 - 30 let,
jsem obyčejný kluk 32 let. Tel.: 732
669 393.
•• Ráda bych se seznámila s mužem ve
věku 55 - 60 let, s vyřešenou minulosti.
Je mi 58 let, žiji v RD, pouze čestné a
vážné nabídky. Tel.: 774 546 088.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledáme schopnou a spolehlivou
kuchařku do Moravského Krumlova.
Tel.: 777 188 007.
•• 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. Více info na tel.: 736 625 272.
•• hledám práci v Ivančicích a okolí.
Mám maturitu na SPgŠ, pracovala
jsem v knihovně na DO. Nyní studuji
dálkově literaturu. Jsem samostatná
a zodpovědná. Tel.: 777 887 237.
» 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.
» VÝZVA
•• Prosím slečnu Lucii a slečnu Petru, aby se ozvaly Jardovi. Paříž byla
krásná, posezení v parku také. Děkuji,
budu se těšit... Tel.: 606 305 423.

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Moravy pořádá

ZO ČZS M. 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 a studenti.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

KURZY NA DOMEČKU

ZÁKLADY PRÁCE S PC - 20hodinový kurz, kde se naučíte základy
práce s počítačem. Používání Wordu, Excelu, vyhledávat na
Internetu nebo komunikovat pomocí elektronické pošty. Kurz začíná
v pondělí 5. října 2009 v 17.00 hodin, povede ho paní Mgr. I. Mašová.
Cena kurzu: 1.200 Kč a má omezenou kapacitu!!!
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - pololetní kurz, 3 hod. jednou za 14
dnů. Kurz začíná v úterý 1. září 2009 v 16.00 hodin a povedeho ho
paní M. Novotná. Cena kurzu: 60 Kč a má omezenou kapacitu.

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU
RELAX
v pátek 9. října 2009 ve 20.00 hodin
ve velkém sále Dělnického domu Oslavany.

Středisko volného času Ivančice pořádá pro ty, kdo se nebojí,
i pro ty méně odvážné tajuplnou cestu ivančickými uličkami

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

v pátek 9. října 2009
Nejdříve Palackého náměstí rozzáří v 19.00 hodin OHŇOSTROJ.
Poté si děti vyzvednou Kroniku duchů, ze které se ztratila všechna
strašidla a tajuplné bytosti. Svoji odvahu či šikovnost prokážou při
plnění různých úkolů. Za jejich splnění obdrží od knihovníka drobnou
odměnu. Po celou dobu akce si budou moci děti vyzdobit obličej
a ručky strašidelným obrázkem nebo si pohrát v dětském koutku.
Na cestu si mohou svítit vlastním lampionem nebo lucerničkou.
Na sestkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků SVČ Ivančice.

Středisko volného času Rosice pořádá:

DRAKYÁDA

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 Besed. domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

v neděli 11. října 2009 kopec Nejsv. Trojice Rosice. Výtvarné dílny
od 9.00 - 12.00 hodin ve Středisku volného času - výroba létajícího
draka, slámových a dekorativních draků, malování na hrnky
s podzimní tématikou. Cena jedné dílny: 60 Kč. V odpoledních
hodinách VLASTNÍ DRAKYÁDA - soutěže o nejmenšího, největšího,
nejlínějšího draka...Sraz účastníků ve 14.00 hodin u Boží muky,
pouštění draků na poli mezi Husovou čtvrtí a Křiby. Startovné: 20 Kč,
na závěr tradiční opékání špekáčků. Všichni jste srdečně zváni.

Osvětová beseda Rešice pořádá

KD Cristal Rosice a KIC Rosice pořádá

HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

v neděli 25. října 2009 v 15.00 hodin
Divadelní představení pro děti, rodiče i prarodiče, zájezd do divadla
PASÁŽ v Třebíči. Odjezd autobusu ve 13.45 hodin, cesta autobusem
je ZDARMA!!! Představení trvá asi 1 hodinu. Cena vstupného:
100 Kč/ dospělý, 50 Kč/děti. Přihlášky: paní Zdeňka Slámová,
tel.: 723 753 251 a v kulturním domě.

DDM A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY připravuje

LEZENÍ V KUŘIMI

v sobotu 3. října 2009
Celodenní výlet na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků
je na vlakovém nádraží v Oslavanech v 8.30 hodin, předpokládaný
návrat v 18.50 hodin na vlakové nádraží v Oslavanech. Přihlášky
si vyzvedněte a odevzdejte v kanceláři v DDM. Tel.: 546 423 520,
739 634 100, www.ddm-oslavany.cz

OSLAVY 750 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ SBÍRKY O ROSICÍCH:
ČANKIŠOU

v pátek 16. října 2009 ve 20.00 hodin v KD Cristal Rosice.
Divoké rytmy hudby lidu ČANKI zahájí oslavy 750 let od první
písemné zmínky o Rosicích. Jako hosté vystoupí: MODEL BAZAAR,
BLUE SMOKE BAND, MASHY MUXX, DJ DWORAK a další.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji KIC Rosice, 150 Kč na místě.
Tel.: 604 847 813, 546 492 196.

KOMPONOVANÝ PROGRAM

v sobotu 17. října 2009 ve 14.00 hodin v KD Cristal Rosice.
Ve slavnostním programu v rámci oslav 750 let od první písemné
zmínky o Rosicích vystoupí se svým představením řada rosických
kroužků a spolků. Pořádá KIC Rosice. Všichni jste srdečně zváni.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá koncert

Místní knihovna v Morašicích společně s filatelistou
JANEM HERMANEM - morašickým rodákem
Vás srdečně zvou

NA VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
v neděli 4. října 2009 od 14.00 hodin, v 15.00 hodin bude
odborná přednáška. Akce se uskuteční ve starém KD v Morašicích.

FOLKROCKOVÁ SKUPINA

OBOROH

v neděli 4. října 2009 ve 14.00 hodin opět v Miroslavi!!!
Evangelický kostel v Miroslavi, Husova 44. Výtěžek dobrovolného
vstupného bude věnován na opravu střechy evangelického kostela.
OBOROH zahraje ve složení: Jarda Jetenský, Roman Dostál,
Libor Ježek a Slávek Klecandr, vedoucí kapely. Více informací
o OBOROHU na www.oboroh.cz (s ukázkami ve formě mp3).
Srdečně zvou pořadatelé z Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Miroslavi.

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.

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 19/09 - vyjde 9. října 2009, uzávěrka 6. října 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Stoprocentní bodový zisk Krumlováků

Podzimní Petrův zdar
/Ivančice/ Milovníci a příznivci rybářského sportu se sešli
v sobotu 12. září v Ivančicích,
Dolních Pancířích, aby změřili
své síly. Celkem bylo pro závodníky nachystáno 150 míst
a do rybníka bylo vypuštěno
13 metráků ryb. Přijelo 120
závodníků nejen z Ivančic, ale
i z Nové Vsi, Rosic a Moravského Krumlova. Závody začaly úderem šesté hodiny ranní
a skončily v pravé poledne.
A kdo byl nejzdatnějším rybářem? Byl to pan Jan Králík
s 898 body. Na druhém místě se
umístil pan Petr Zezulák s 459
body a na třetím pan Karel Brada
s 356 body. Největší rybu, kapra
o délce 69 cm, ulovil pan Jaroslav
Růžička ml.
Již drahná léta se vedou mezi
znalci spory, zda je rybářství

sportem nebo uměním. Dle mého
skromného mínění, je to spíše ten
druhý případ, umění.
Zkuste někdy ulovit rybu, aniž
by jste mohli použít honců a
psů. Hodit návnadu do vody bez
znalosti její tajemné substance.
Nevědět, co má ryba ráda. Čekat
celé hodiny, než vám zabere. To
vše činí z rybářů lidi trpělivé,
všímavé a zvídavé.
A jsou to právě místní organizace rybářského svazu, které
vedle sborů dobrovolných hasičů, patří k nejaktivnějším dobrovolným spolkům v obcích. Dokladem toho i místní organizace
v Ivančicích a její společenské
aktivity. Nezbývá nic jiného než
poděkovat jeho členům za dobře
zorganizované rybářské závody
a popřát jim PETRUV ZDAR !
Petr Sláma

O pohár
starosty
V sobotu 19. září se konala soutěž v hasičském útoku
o pohár starosty městyse
Oleksovice pořádaný místním
sdružením dobrovolných hasičů. Celkem se zúčastnilo 11
družstev z blízkého okolí.
Za krásného slunečného
počasí a za přísného dozoru
hlavního rozhodčího starosty
hasičů pana Vl. Kloudy se
jednotlivá družstva umístila
takto: Muži: 1. Dobřínsko, 2.
Rakšice A, 3. Rakšice B., ženy:
1. Jeřezany-Maršovice, 2. Božice, 3. Vedrovice. Pohár výtězům předal pan Zd. Koukal,
starosta městyse. Cenu útěchy
(10 litrů vína) - za poslední
místo získal SDH Oleksovice.

Motokrosová premiéra na Dolině
/Oslavany/ Na domácí trati
v Oslavanech na Dolině uspořádal tamní MX Junior Club první
závody, které byly volným podnikem seriálu RO-OL CUP.

zvítězil Tomáš Zbíral před Dominikem Suchánkem. Třetí pozici obsadil Ondřej Pokorný. Na
šestém místě dojel Filip Zimmermann. Smolařem se stal Jaroslav
Veselý,
který
si při havárii
v tréninku bolestivě poranil
levou ruku. V
závodech s tímto zraněním absolvoval pouze
první rozjížďku
a skončil celkově na sedmém
místě.Ve skupiFoto: Květoslav Adam Start motokrosových nadějí ně „A“ zvítězil
V katogorii 50 ccm zvítězil Jiří Denis Pytela před Patrikem
Matějec před Ondřejem Peškou. Benhartem a Markem Černým.
Třída 65 ccm byla rozdělena na Na čtvrtém místě dojela slečna
skupiny „A“ a „B“ podle vý- Hana Šulcová. Ve třídě 85 ccm se
konosti jezdců. Ve skupině „B“ o vítězství poprali dva Filipové,
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Gross a Samlík. V první jízdě
vyhrál Samlík. Gross spadl v
předposlední zatáčce před cílem,
ale nasedl na motorku a uhájil
druhé místo. Ve druhé jízdě už
Gross nechyboval a zvítězil před
Samlíkem. Celkově byl první
Gross před Samlíkem. Třetí
místo si odváží Filip Janiš. Ve
stopětadvacítkách zvítězil Jan
Srnec, druhý byl Martin Šikula
a třetí Robert Pokorný, ktarý tak
napodobil výkon svého syna /65
ccm/.Z jezdců pořádajícího klubu obsadil čtvrté místo Ladislav
Benhart, šestý byl Tomáš Hrabal
a osmý Lukáš Gross.
Závěrem nutno dodat, že
krásné závody doprovázelo hezké počasí a podle pořadatelů se
nejednalo o poslední zápolení na
této trati. O další akci Vás budeme informovat.
/Ctibor Adam/

FC Moravský Krumlov
- Sokol Podluží 2:0 (0:0)
Branky:
50. Záviška, 90. Klodner
Během svého působení v KP
Moravský Krumlov mužstvo z
Podluží neporazil, když dokázal
doma jen třikrát remizovat a ze
soupeřova hřiště odcházel vždy
poražen. Navíc opět chyběly
dvě největší opory Hlučil se Zelníčkem. Zápas v Rájci - Jestřebí
se výsledkově ani herně příliš
nevydařil, a tak došlo k několika
změnám v sestavě i rozestavení.
Obě mužstva začala zápas opatrně a bylo zřejmé, že nikdo nechce
inkasovat jako první. Domácí si
vypracovali několik nadějných
příležitostí, z nichž zejména Procházkova šance volala po gólu.
Naproti tomu největším ohrožením
branky Bognera bylo několik rohů,
které krumlovská obrana s jistotou
odvracela. Do kabin se odcházelo
za bezbrankového stavu.
Druhé poločasy má Krumlov
tradičně lepší. Tuto skutečnost
potvrdil v 50. minutě Záviška,
který umístěnou střelou z trestného kopu kolem zdi otevřel
skóre. Od této chvíle bylo na
hřišti jen jedno mužstvo. Z mnoha střel a standardních situací
však Krumlov dlouho nedokázal
vstřelit rozhodující branku. V největší šanci zápasu hlavičkoval
Horák nad. Pojistku v podobě
druhé branky přidal v 90. minutě
Klodner, který se z místa pravého
obránce dostal až před brankáře a s

přehledem skóroval a připsal si tak
první gól v krumlovském dresu.
Během celého utkání hosté vážněji
neohrozili branku, a tak je vítězství
domácích naprosto zasloužené.
ČAFC Židenice Brno
- FC M. Krumlov 1:2 (0:0)
Branky: 50. Veselý
- 68. Hlučil, 85. Vybíral
Už v 1. minutě se do zakončení
dral Stanislav Vybíral, ale gólman
Plchut, který chytal letos vůbec
poprvé, míč bez problémů chytil. Ve 13. minutě se po náhodně
odraženém míči mohli dostat
domácí do vedení. Bogner vyrazil centr pouze na velké vápno k
volnému Mičkovi, ale domácí záložník skákající míč mezi tři tyče
nenasměroval, vysoko přestřelil.
Jinak se hrálo od vápna k vápnu. Krumlov působil živěji, lépe
kombinoval a na konci poločasu
si vypracoval dvě slušné možnosti ke skórování. V 39. minutě
si narazil Zelníček s Vybíralem a
mířil si to sám na Plchuta, z velké
vápna vystřelil k tyči, domácí
gólman vyrazil na roh. Ve 44. minutě zahrával roh Vybíral, Plchut
podběhl centr a Hlučil hlavou
jenom o centimetry minul.
V 47. minutě se opakovala
situace z 1. půle, Vybíral uvolnil
Zelníčka, který šel zase z boku
sám, ale se zakončením příliš
dlouho váhal, až o míč nakonec
přišel. V 50. minutě přišel z čista
jasna gólový okamžik na domácí
straně. Dobr zahrával přímý volný kop z levé strany, míč prošel

až na zadní, kde jej do branky
uklidil Veselý - 1:0. Nutno dodat, že Dobr kopl standardku
parádně. Za tři minuty mohly vést
Židenice o dvě branky. Dobr se
po přihrávce Poláka řítil sám na
Bognera, rozhodl se zakončil z
velkého vápna, o kousek minul
pravou tyč. Kdyby dal, bylo by
prakticky po zápase.
Po hodině hry měl super
šanci zase Moravský Krumlov.
Z levé strany centroval Vlašín
a na malém vápně hlavičkoval
úplně volný Vybíral, míč jenom
lízl horní tyč. V 68. minutě Moravský Krumlov už srovnal. Na
rohový kop Šeinera si parádně
naběhl Hlučil a nechytatelnou
hlavou vyrovnal - 1:1. Na domácích ležela deka, ožvit hru se nepodařilo ani vystřídavšímu Jiříkovskému. Hosté čekali na svou
šanci, která nakonec také přišla.
Brejk Vybírala s Procházkou ani
špatný odkop Plchuta do Vybírala ještě brankou neskončily. V
85. minutě už se ale mohli hosté
radovat. Z pravé strany šel sám
na Plchuta Vlašín, míč se odrazil k Vybíralovi, který obstřelil
domácího hráče zastupujícího
Plchuta v brance - 1:2. A v závěru mohl Krumlov ještě zvýšit své
vedení po hlavičce Vybírala, kterou kryl Plchut a poté nezakončil
další brejk Vlašín.
Moravský Krumlov vyhrál 2:1
a v tabulce je se 16 body čtvrtý,
Židenice mají bodů 12 a jsou páté.
zdroj: www.jihomoravskyfotbal.cz

Krajský přebor v kopané
neděle 27. září v 16:00 hodin

FC M. Krumlov - Baník Ratíškovice
neděle 11. října v 15:00 hodin

FC M. Krumlov - Pálavan Bavory
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

