
/Moravský Krumlov/ Ve čtvr-
tek 10. září  byli starosta Ing. Mok-
rý a místostarosta Mgr. Třetina 
pozváni k jednání do firmy Saint-
-Gobain Vertex v Moravském  
Krumlově. Byli přijati ředitelem 
závodu Ing. Čagánkem a generál-
ním ředitelem Saint-Gobain Ver-
tex pro ČR Ing. Pavlišem. Hlav-
ním bodem jednání bylo zejména 
další působení firmy Saint-Gobain 
Vertex v Česku a v Moravském 
Krumlově zvláště.

Páni ředitelé oznámili vedení 
města, že z rozhodnutí francouz-
ských vlastníků firmy se část 
výrobního programu, zvaná „per-
linky“, která představuje cca 20 % 
současné výroby v Moravském 
Krumlově, přesouvá do nově vy-
budovaných kapacit v Litomyšli. 
Současně se začíná pracovat na 
stavbě nové tkalcovny v Hodo-
nicích, kam bude po dokončení 
přemístěna výroba z Krumlova.

V závodě Moravský Krumlov 
dojde do konce roku 2009 k re-
dukci cca 20 % pracovních míst. 
Do konce roku 2010 bude ukončen 
přesun technologie do Hodonic a 
výroba v závodě Moravský Krum-
lov bude zastavena. Většině sou-
časných kmenových zaměstnanců 
závodu Moravský Krumlov bude 
nabídnuta práce v Hodonicích.

Starosta a místostarosta poža-
dovali podrobné vysvětlení tohoto 
nenadálého kroku. Byli infor-

mováni o historii vztahů města a 
závodu Vertex. Závod musel od 
začátku bojovat s prostorovým 
omezením svého rozvoje, daným 
polohou, a protesty občanů proti 
sice hygienicky nezávadným (po-
tvrzeno všemi atesty), ale přesto 
pachově nepříjemným parám, vy-
pouštěným do ovzduší. Plánovaná 
výstavba komína, který by páry 
odvedl do výšky 85 metrů, kde 
by se rozptýlily, nevyšla pro ne-
souhlas Národního památkového 
ústavu (střed města včetně závodu 
Vertexu je v památkové zóně, kte-
rou zastupitelstvo města nechalo 
vyhlásit v devadesátých letech).

Nejdůležitější z dnešního 
pohledu se však jeví akt odmít-
nutí výstavby přádelny skelného 
vlákna na katastru Moravského 
Krumlova občany počátkem 
devadesátých let. Tato přádelna 
byla vstřícně přijata v Hodoni-
cích, odkud se denně kamióny 
převáží několik desítek tun vlák-
na do Moravského Krumlova, 
kde jsou tkalcovny, jejichž roční 
výroba donedávna představovala 
100 milionů m2 skelných tkanin 
a tapet. Náklady na přesun suro-
viny jdou do desítek miliónů ko-
run ročně. Úspora těchto nákladů 
a možný další rozvoj jsou hlav-
ními důvody pro tak rozhodný 
krok, jakým je uzavření závodu 
v Moravském Krumlově.

Podle slov ředitele Ing. Pav-
liše se podařilo odvrátit další
z uvažovaných variant,  přesun 
celé výroby sklotextilií z důvodu 
podstatných úspor mzdových 
nákladů do Asie, kde jsou tyto 

náklady zlomkem českých. Ve 
prospěch Česka zabodovaly kva-
lifikace pracovní síly a zřejmě i 
dopravní náklady při distribuci 
hotových výrobků.

Pokud jde o budovy, hledá ve-
dení Saint-Gobain Vertexu inves-
tora, který by je převzal. Převzetí 
městem, byť za symbolickou 
cenu, vedení města rozhodně 
odmítlo jako vražednou zátěž. V 
neposlední řadě bude třeba řešit 
problematiku nájemců - lékaři, 
autodopravci, sauna atd.

Starosta Ing. Mokrý projednal 
vznikající situaci s vedením Úřa-
du práce ve Znojmě. Ředitel Mgr. 
Čopf přislíbil věc trvale sledovat 
a pomoci podle možností zákonů. 
Pokud jde o zaměstnance, kteří 
přejdou do závodu v Hodonicích, 
počítá vedení města s vyvoláním 
jednání, které by vedlo ke zřízení 
linky veřejné hromadné dopravy 
s možným příspěvkem zaměstna-
vatele a města.                      /abé/
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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 
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664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil

s trojsklem za cenu
pìtikomorového

s dvojsklem!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz
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GRAFICKÝ NÁVRH

ŠTOČKU ZDARMA

VERTEX v Krumlově končí

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz
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Bude trať zrušena ?
/Region/ Nedávno proběhla médii informace o zrušení železniční 

trati mezi Ivančicemi a Oslavany. Vzhledem k historii a významu 
této dopravní cesty v našem regionu si naše redakce tuto informaci 
ověřila na Správě železniční dopravní cesty v Brně.

Zástupce Správy dopravních cest Brno se vyjádřil, že se v blízké 
budoucnosti rušení této trati neplánuje. V dokumentech Generelu 
dopravy Jihomoravského kraje je zastavení osobní vlakové dopravy 
uváděno, nicméně je podmíněno vybudováním nového autobuso-
vého nádraží v Ivančicích, případně takových úprav, které umožní 
přestup vlak-bus. Pokud je SDC Brno známo, žádná investiční akce 
tohoto charakteru se prozatím nepřipravuje.                     Petr Sláma

foto: mape
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Dva certifikovaní

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

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

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, KOKS,
BRIKETY A DŘEVĚNÉ BRIKETY

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel

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

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH

A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

Slovo úvodem
Zvonokosy aneb co se v učebnici 

politiky nedozvíte
Když mívám mruk a depresi z poli�cké situace v naší milované 

apartní republičce, beru pro uklidnění zpravidla do rukou dvě 
knihy. „Ve s�nu kaktusu“ od profesora Jaroslava Žáka a Zvonokosy 
od Gabriela Chevalliera. Knihu Ve s�nu kaktusu si pročítám hlav-
ně v poslední době. Po tragikomedii, kterou nazýváme vznešeně 
v této zemi vysokou poli�kou, je to čtení velmi osvěžující a pouč-
né. Alespoň mně pomáhá chápat původ našich problémů. Ale o 
tomto díle možná někdy později.

Tou knihou, o které chci hovořit, jsou právě Zvonokosy. Ta 
přichází na řadu vždy, když si potřebuji trochu odechnout od 
politiky, která nás denně obklopuje. Autor Zvonokos je sice 
pravý a nefalšovaný Francouz, ale děj jeho knihy se dá zasadit 
kamkoli do Evropy.

Zvonokosy jsou malé a velmi půvabné vinařské městečko
na jihu Francie, obklopené vinohrady, ležící na břehu řeky Rhô-
ny. Velmi se podobá těm našim moravským. Jak polohou, tak i 
celou plejádou jeho obyvatel.

Děj začíná celkem nenápadně. Starosta Zvonokos, Pěšinka, se 
rozhodne postavit v obci obecní záchodek a pověří �mto úkolem 
obecního tajemníka, otravného mluvku, Kulíška. Záchodek je po-
staven a s velkou pompou, za účas� předních osobnos�, otevřen. 
Díky několika lumpárnám místní mládeže se však stane předmě-
tem ostrého poli�ckého boje, při kterém si, jako ostatně vždy, roz-
bíjí ve jménu vyšší ideje pros� občané hlavy. Ti, kdo mají ve svých 
rukou skutečnou moc, stojí jako obyčejně v pozadí a nakonec se, 
ke své vzájemné spokojenos�, dohodnou.

Tato kniha je skutečně nadčasová. Je zde skvěle a s láskou 
vykreslen charakter prostých občanů, kteří se denně honí za 
chlebem vezdejším. Autor zde také znázornil celou řadu úředníků
a poli�ků. Počínaje už výše zmíněným Kulíškem, přes vychytralé-
ho notáře Sakumpaka až po dobráckého faráře Salabu. 

Kniha je psána s roztomilou lehkos� a francouským šarmem. 
Doporučuji ji k četbě každému, komu se nechce pročítat velmi 
nudná vědecká pojednání o fungování státu. Zde se o tako-
vých věcech hodně dozvíte a ještě se zasmějte. Já si bohužel, 
protože tuto knihu pročítám drahná léta neustále dokola, uvě-
domuji dvě věci. Ta první: Když si dosadím místo meziválečné 
Francie Českou republiku, smích mi mrzne na rtech. A ta druhá 
? Čím více se věnuji poli�ce, ať už komunální nebo té vysoké, 
nalézám mnoho Sakumpaků a Kulíšků. Pár Calabů, kteří to 
myslí dobře, ale zmatlají, na co přijdou. Ale zatraceně málo 
tak schopných poli�ků, jako byl starosta Pěšinka. A to je námět 
na zamyšlení pro nás všechny. Nemyslíte ?               Petr Sláma

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 30. září metodiku 
prodeje nájemních bytů, kterých 
má město ještě cca 250. Stalo se 
tak po téměř rok a půl trvající dis-
kuzi, v níž na jedné straně stálo 
přání nájemníků městských bytů 
koupit je do svého vlastnictví co 
nejlevněji, na druhé straně pak 
snaha volených orgánů města 
hospodařit s obecním majetkem 
co nejodpovědněji.

„Situaci poněkud zkompliko-
vala změna předpisů pro odhady 
nemovitostí na počátku tohoto 
roku, která zavedla odhady 
podle zastavěné plochy v m2 
namísto dřívějšího zastavěného 
prostoru v m3. Tím se základní 
cena, která je současně výchozí 
cenou bytu pro prodej, zvýšila o 
cca 30-50 %. Od této ceny se pak 
odečte zájemci 20-25 %, podle 

způsobu úhrady. Utržené peníze 
budou převedeny do nového 
investičního fondu, který bude 
sloužit výhradně pro rozvoj měs-
ta. Zastupitelstvo města součas-
ně odložilo rozhodnutí o nabídce 
konkrétních domů či bytů k pro-
deji,“ uvedl starosta Moravského 
Krumlova Jaroslav Mokrý.

Námitky nájemníků – seniorů, 
že na zakoupení bytů nebudou 
mít peníze, řeší zájem bank po-
skytovat právě této skupině lidí 
úvěry a hypotéky. Protože vy-
plácený důchod je jednak státní 
garancí jistého příjmu, což za-
městnaní lidé nemají, jednak byt 
je dostatečnou zárukou hypoteč-
ního úvěru, který může přecházet 
na další nabyvatele. Město je 
kromě toho připraveno podpořit 
výměnu bytu těm nájemníkům, 
kteří nehodlají byty v prodáva-
ném objektu kupovat.         /abé/

Prodej bytů byl schválen

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

Zahájen prodej 

polykarbonátových

a sklolaminátových 

desek

Persefona je občanské sdruže-
ní poskytující odborné sociální 
poradenství osobám starším 18 
let, které jsou obětí domácího 
násilí, znásilnění a sexuálního 
zneužívání. Jsme tu také pro ty, 
kteří se obětem uvedeného pří-
koří snaží pomoci.

Občanské sdružení Perse-
fona rozšířilo své služby o 
terénního sociálního pracov-
níka, který bude poskytovat 
odborné sociální poradenství,
a to každé čtvrté pondělí v mě-
síci (26. října, 23. listopadu, 28. 
prosince) ve Středisku volného 
času, Komenského náměstí 12 

( KB - 1. patro) v době od 14:
00 do 18:00 hodin. Po předchozí 
konzultaci je možné si domluvit 
i jiný termín a to na mobilní lince 
737 834 345 nebo na pevné lince 
545 245 996 v pracovní dny 
v čase od 9 do 17 hodin.

Přijďte se poradit, jsme tu 
proto, abychom Vám podali po-
mocnou ruku. Nabízíme pomoc, 
podporu a bezpečný prostor pro 
Váš příběh.

Persefona o.s., Jiráskova 8, 
Brno 602 00, domacinasili@per-
sefona.cz, www.persefona.cz.

„Podpořeno grantem z Islan-
du, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanis-
mu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti.“

Obětem domácího násilí

Chorvati dalšími partnery
/Oslavany/ Zastupitelé města schválili spolupráci mezi městem 

Oslavany a městem Vir v Chorvatsku. Přibude tak k současnému part-
neru městu Schkeuditz z Německa. Například ze Schkeuditz obdrželi 
letos Oslavanští pozvání na pracovní návštěvu. Zastupitelé do této de-
legace nominovali zástupce města a různých příspěvkových organiza-
cí. Významná spolupráce je nastartována také mezi hasičskými sbory. 
Zastoupen je i sport, a to nejen atletika, ale celá tělovýchovná jednota.

Kontakt s chorvatským městem Vir byl navázán na mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009, a to přímo se zástupci 
Zadarské župy, kde se městečko Vir nachází. Radní města Vir projevili 
zájem mít partnera v České republice vzhledem k tomu, že jejich země 
se chystá být členem Evropské unie. Starostové obou obcí se setkali
a vzájemně byly projednány možné směry spolupráce. Dohodou bylo, 
aby se celou záležitostí nejdříve zabývala zastupitelstva měst. Ta již 
odsouhlasila vzájemnou spolupráci. „Chceme se držet hesla, že naši 
přátelé jsou i přátelé našich přátel, proto chceme spolupráci rozšířit i 
na německé a francouzské partnery. Na příštích oslavanských slavnos-
tech se chystá společný koncert hudebních těles z partnerských měst,“
uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.                                               /mask/

zdící materiály YTONG, HELUZ, IFT
střešní krytiny TONDACH, BRAMAC, 
KM beta, MEDITERRAN • šlechtěné 
omítky na fasády • sádrokartonové 
systémy • tepelné izolace • obklady 
a dlažby • střešní okna • komínové 
systémy • parapetní desky - novinka 

- zlatý dub

PŮJČKA JAKO HROM
110.000 Kč za 2.078 Kč
320.000 Kč za 6.188 Kč
!VYPLACENÍ EXEKUCÍ!
Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD,
důchodci, nově i nezaměstnaní.

RYCHLE • SPOLEHLIVĚ • DISKRÉTNĚ
Tel.: 602 799 932    Ůrok od 9,99%

V Bruselu byla konečně schvá-
lena dotace na projekt kanalizace 
v Ivančicích i v Oslavanech a 
rozšíření kapacity ČOV Ivančice. 
Celá akce by mohla být zahájena 
už v roce 2010. Územní roz-
hodnutí je schváleno a stavební 
povolení vydáno. Jediným zádr-
helem by mohl být úvěr od bank, 

o kterém oba městské úřady již 
v současnosti intenzivně jednají. 

Co nás tedy do budoucna 
čeká? V první řadě rozkopaná 
města a komplikace v místní 
dopravě, spousta rozhořčených
a nervózních občanů. Výsledek by 
měl ovšem stát za to. Čistá voda
v našich řekách.          Petr Sláma

Dotace z Bruselu bude

V barelech bylo hnojivo
/Ivančice/ Výskyt dvou sudů pohozených u polní cesty pod želez-

ničním mostem přes silnici z Ivančic do Moravských Bránic oznámili 
hasičům policisté. Na místo vyjela jednotka ze stanice v Ivančicích
a tým chemiků z laboratoře školícího střediska HZS Jihomoravského 
kraje v Tišnově. O nálezu byli informováni také pracovníci odboru 
životního prostředí Městského úřadu v Ivančicích.

Okolí polní cesty hasiči prozkoumali v dýchacích přístrojích a našli 
dva plné plastové čtyřicetilitrové barely. Nádoby byly uzavřené, únik 
obsahu nebyl zjištěn. Podle etikety na jednom z barelů měly nádoby 
obsahovat kapalné listové hnojivo s prošlou dobou použitelnosti.

„Chemici HZS z barelů odebrali vzorky a hasiči nádoby po dohodě 
s pracovníky Městského úřadu v Ivančicích odvezli na požární stanici 
s tím, že po identifikaci obsahu úřad zajistí ekologickou likvidaci bare-
lů. Analýza odebraných vzorků v chemické laboratoři HZS v Tišnově 
potvrdila, že oba vyhozené barely skutečně obsahovaly staré kapalné 
hnojivo,“ uvedl por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS JMK.
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat ohledně mé dvacetileté dcery. 
Dcera udělala v září maturitu a nyní je vedena na Úřadu práce s tím, 
že nemá nárok na podporu ani sociální dávky. Po ukončení školy jí 
však přestal platit výživné její otec a dcera tak nemá žádné příjmy, jen 
to, co dostane ode mě. Byla jsem se tedy ptát na úřadě a tam mi sdě-
lili, že vyživovací povinnost mají rodiče, a jde mi tedy o to, jestli otec
za této situace musí platit dál výživné, než dcera začne vydělávat. 

K Vašemu dotazu sděluji, že otec již k dceři vyživovací povinnost 
nemá, pokud dcera ještě nestuduje nebo nyní studovat nezačne. Jestliže 
je tedy dcera vedena na Úřadu práce, tak jí již výživné nepřísluší. Jak říká 
zákon o rodině, vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá, dokud děti 
nejsou schopny se samy živit. Jestliže je dcera vedena na Úřadu práce, je 
již z pohledu zákona schopna se sama živit a na výživné nárok nemá. 

Dobrý den, pracuji ve firmě, kde jsem dostala pracovní smlouvu 
na jeden rok. Tato smlouva mi vypršela ke konci července 2009. Já 
ani zaměstnavatel jsme si to však neuvědomili, protože již dříve jsme 
nějaké smlouvy spolu uzavírali a vše fungovalo dál. Nyní začaly u 
zaměstnavatele problémy a ten zjistil, že mám smlouvu jen do konce 
července, a teďna mě tlačí, abych odešla. Musím tedy odejít ze dne
na den nebo mám nějakou jinou možnost?

Vaši otázku zákoník práce přímo upravuje. Pracovní poměr na dobu 
určitou sice končí uplynutím doby, ale pokud pokračujete v práci s vě-
domím zaměstnavatele, tak se dle § 65 odst. 2 zákoníku práce tento 
pracovní poměr mění na poměr na dobu neurčitou. Jestliže Vaše pra-
covní smlouva tedy skončila a dále jste v práci pokračovala s vědomím 
zaměstnavatele (tj. jak uvádíte, jste si to ani jedna strana neuvědomili), 
nyní máte pracovní poměr na dobu neurčitou a ukončit ho je možné 
pouze dle důvodů uvedených ze zákona, tj. výpovědí, dohodou nebo 
okamžitým zrušením.

Naděje ivančické synagogy 
Ivančická radnice připravuje rekonstrukci zdejší synagogy. Starosta 

města MUDr. Vojtěch Adam jedná s Mezinárodní židovskou obcí, mi-
nisterstvem financí a krajským úřadem o poskytnutí dotace na její pře-
stavbu. Součastně s tímto jednáním probíhá intenzívní a pečlivá přípra-
va podkladů pro žádost o poskytnutí finanční podpory od Regionálního 
operačního programu, které by měly porýt 85 % veškerých nákladů. 
Pro záchranu této kulturní a náboženské památky byly už podniknuty 
první kroky. Na synagoze  byla opravena střecha a tak bylo zastave-
no celkové chátrání tohoto unikátního objektu. Synagoga má sloužit
po opravě jako galerie a výstavní síň. Ivančická veřejnost si jistě tako-
vý svatostánek umění už dávno zaslouží.                             Petr Sláma

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

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

PRODEJ 

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ

/Moravský Krumlov/ Před ro-
kem dokončil investor Vodovody 
a kanaliazce, dobrovolný svazek 
obcí se sídlem v Třebíči, první 
etapu rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu v Moravském Krum-
lově, kterou zahájil mimo projekt 
Dyje I schválením investičního 
záměru v roce 2004.

Úspěšné napojení stovek domů 
na novou kanalizaci zkalilo za-
plavování dvou sklepů v ulici Na 
Vyhlídce a několika sklepů v ulici 
Palackého při katastrofických li-
jácích. První nedostatek je způso-
ben kamerově zjištěnou špatnou 
průchodností následné nerekon-
struované části kanalizace, za 
druhý nedostatek je „odpovědný“ 
starý odváděcí systém v okolí 
mateřské školy Palackého.

„Občané i média mluví a píší 
o „opravách nové kanalizace“. 
Není to přesné. Jedná se o do-
plnění dokončené etapy o dříve 
nezahrnuté úseky a o pokračo-
vání dalších etap rekonstrukce 

kanalizačního řadu. A to je pro-
blém, který definovalo a řešilo 
několik jednání investora a vlast-
níka (VaK Třebíč), provozovatele 
(VAS Třebíč), projektanta (Aqua 

Procon Brno), města a „postiže-
ných“ občanů. Poslední takové 
setkání proběhlo hned na začátku 
zasedání zastupitelstva města 30. 
září 2009,“ uvedl k nepříjemné 
situaci starosta Jaroslav Mokrý.

Každá ze zúčastněných stran 
přednesla svá stanoviska, ze kte-
rých vyplynulo, že projekt byl 

zpracován podle norem, stavba 
byla provedena podle projektu a 
přece „to teče, lépe řečeno nete-
če“. Diskuze dospěla tak daleko, 
že si strany již nechtěly naslou-
chat a obviňovaly se navzájem.

Konstruktivní stanoviska zaujali 
zástupce projektanta Ing. Haloun 
s perfektně připravenou prezentací, 
simulující možné situace, a inves-
tora Ing. Kokeš, který hledal spolu 
s městem finanční řešení. Byla 
dohodnuta co nejrychlejší výměna 
staré kanalizace v ulici Na Vyhlídce 
(náklad cca 4 mil. korun), montáž 
zpětných klapek v domech v ulici 
Palackého a zpracování projektu 
odvedení tamních splaškových
a dešťových vod do ČOV Zámec-
ká, kde budou práce zahájeny čas-
ně na jaře (náklad cca 16 mil. Kč). 

„V ulici Palackého se jedná 
doslova o důlní práce. Hloubení 
delší až dvanáct metrů hluboké 
šachty pod hradbami. Taková 
akce vyžaduje dobrou přípravu 
- projekt, dotace, finance. V této 
souvislosti zamrzí, když média 
píší o planých slibech radních, 
že opravy začnou v září tohoto 
roku,“ dodal starosta Mokrý.  /abé/

Problémy se starou kanalizací? Našlo se řešení 

Kraj aktivoval svou 
datovou schránku

 

Jihomoravský kraj ve čtvrtek 1. října aktivoval svou datovou schrán-
ku a zahájil tak její plnohodnotný provoz (po dosavadním zkušebním). 
„Aktivaci jsme provedli o měsíc dříve, než stanovuje zákon,“ upozornil 
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha. Kraj chce pod-
le něj umožnit uživatelům datových schránek, aby si na tento způsob 
komunikace zvykli ještě před jeho povinným užíváním od 1. listopadu. 
Ve zkušebním provozu kraj schránku testuje od poloviny července.

„Na základě dosavadních zkušeností jsme provedli organizační
a technická opatření, proškolili jsme zaměstnance tak, abychom byli 
na fungování datových schránek dobře připraveni,“ přiblížil ředitel 
krajského úřadu. Datové schránky slouží ke komunikaci s orgány 
veřejné moci i mezi těmito orgány vzájemně. Povinně je musí od 1. 
listopadu 2009 používat právě orgány veřejné moci při komunikaci 
mezi sebou, vůči právnickým osobám, kterým byla datová schránka 
zřízena ze zákona, a vůči těm, kterým byla zřízena schránka na zákla-
dě jejich vlastní žádosti. Zpráva podaná přes datovou schránku plně 
nahrazuje doručenou zásilku a to i do vlastních rukou.             /JMK/

Park na Réně opět ožil
/Ivančice/ Po slavnostním 

nedělním obědě se ivančičtí ob-
čané jako obvykle vydali na svou 
odpolední procházku. Tentokrát 
kroky některých vedly do parku 
pod kopcem Réna, kde byl pro 
ně připraven bohatý kulturní pro-
gram. Ten připravil MěÚ Ivanči-
ce při příležitosti revitalizace této 
tradiční oddechové destinace.

Program zahájily mažoretky a 
taneční skupina MěDM Ivančice. 
Pak následovaly slavnostní pro-
jevy představitelů města, ČEZu
a všech, kdo se na obnovení parku 

podíleli. Na památku obnovení 
byl zasazen nový strom. O další 
zábavu se postarala hudební sku-
pina Pantofláči. Pro naše nejmenší 
byl připraven samostatný program 
v podobě pohádkové cesty.

Do obnovy parku bylo inves-
továno celem 2,8 milionů korun. 
Revitalizace parku je součástí 
širšího projektu, lesoparku, který 
by měl sahat až do Dolních Pan-
cířů. Pouze jediná věc kalí radost 
z oživlého parku. Damoklův meč 
v podobě možné těžby bentonitu 
v této lokalitě.           Petr Sláma

LETÁKY - TISKOPISY 
PROPAGAČNÍ TISKOVINY

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 + TISK + DISTRIBUCE V ČR

foto: archiv redakce
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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 

za nákupy do Polska

Cieszyn
nástupní místa

M. Krumlov a Ivančice

14. listopadu 2009
580,-  450,- Kč / osoba

Zájezd bude uskutečněn pouze
v případě přihlášení 38 osob

Cena zahrnuje:
dopravu z Moravského Krumlova do Cieszyna v Polsku a zpět,

průvodce + KOMPLETNÍ POJIŠTĚNÍ

Program zájezdu: 
Odjezd z Moravského Krumlova ve 04.00 hod., z Ivančic ve 04.15. hod., ranní 
příjezd do Cieszyna (Polsko) mezi 8.00 a 9.00 hod., nákupy na místní tržnici, 
odjezd cca ve 13.00 hod. Návrat do nástupních míst mezi 17.00 a 18.00 hod.

V rámci kreativní dílny ALMARA vás zveme na

KURZY PLETENÍ
Z PEDIGU

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

Evergreen Epopej
O Muchově Slovanské epopeji (dále MSE) byla za poslední tři 

roky popsána spousta papíru. Je všeobecně známo, že toto monumen-
tální dílo z dějin Slovanstva a českého národa, sestávající z dvaceti 
obrovských pláten, vytvořil Alfons Mucha v létech 1910 – 1928 a vě-
noval je českému národu prostřednictvím města Prahy s podmínkou, 
že Praha je umístí v důstojném stánku. Ani po více než osmdesáti 
létech se tuto podmínku nepodařilo splnit. Po válce zachránili plátna 
od nebytí lidé v Moravském Krumlově, kde jsou od roku 1963 (část), 
respektive 1968 (celý cyklus), vystavována v zámku. Obrazy má ve 
správě Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP), zámek je od roku 
2004 v majetku firmy INCHEBA, spol. s r. o. Praha. S oběma subjek-
ty má město Moravský Krumlov ve věci Epopeje smluvní vztahy.

Od převratu v roce 1989, ale zvláště od jara 2007 zesílil tlak Prahy 
dostat plátna zpět. Tato snaha je i v osobě pana radního pražského 
magistrátu pro kulturu Ing. Richtera konzistentní (neměnná), avšak 
plátna stále není v Praze kam umístit. Vedení města Moravský Krum-
lov nabídlo do vyřešení situace pomoc v podobě dalšího využívání 
pronajatých prostor v zámku. Z toho důvodu stále vedeme jednání 
s pražským magistrátem, GHMP, Inchebou Praha a strážcem duchov-
ního odkazu Alfonse Muchy, jeho vnukem panem Johnem Muchou, 
jejichž cílem je zachovat MSE přístupnou i pro další generace a ne-
připustit, aby skončila někde v provizoriu nebo v depozitáři. Podle 
slov paní Mucha-Plockové, mimomanželské dcery malířova syna 
Jiřího, v nedávné rozhlasové besedě, ředitel Národní galerie pan 
Knížák údajně nabídl prostory Veletržního paláce.

Zatím jsou všechny další úvahy spekulativní. I podle mluvčího 
pražského magistrátu Jiřího Wolfa „…v nejbližší době žádný posun 
nenastane. Smlouva bude prodloužena a do konce roku zůstane 
Epopej tam, kde je.“ Vzhledem k tomu, že stěhování takového díla 
je několikatýdenní, ne-li několikaměsíční proces a samozřejmě musí 
být kam, věřím tomu, že MSE budeme moci v Moravském Krum-
lově navštívit i v příštím roce. Rozhodně je však třeba odmítnout 
konstrukce, podle nichž „ztratí Praha na dílo právo, pokud nebude 
přestěhováno do konce roku 2009“ a „rodina Muchova je bude moci 
zašantročit do zahraničí“. Pravdou však je, že rokem 2009 končí 
ochrana autorských práv.

Spíše bohužel je také třeba konstatovat, že Galerie hlavního měs-
ta Prahy se nechystá po odvezení MSE poskytnout Moravskému 
Krumlovu nějakou náhradu ze svých uměleckých děl, která má 
v depozitářích.

Návštěvní sezóna MSE končí, stejně jako u všech hradů a zámků, 
dnem 31.10. Objednávky na hromadné zájezdy (15 osob a více) bude 
však Městské kulturní středisko přijímat i v listopadu a prosinci
na kterýkoliv den včetně pondělků. Kromě toho bude MSE otevřena 
14.-15.11., 17.11., 5.-6.12. a 26.-27.12.2009.      Ing. Jaroslav Mokrý

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

V neděli dne 27. září v odpo-
ledních hodinách se v Ivančicích 
na Réně uskutečnilo setkání or-
ganizátorů projektu STOP TĚŽ-
BĚ BENTONITU - NECHME 
RÉNU ŽÍT s občany města, na 
němž byla zahájena petiční akce 
se stejným názvem. Účast na 
tomto shromáždění nás překva-
pila a předčila naše očekávání, 
během odpoledne se pod petici 
přišla podepsat téměř stovka 
občanů města. V přátelské a uvol-
něné atmosféře jsme diskutovali 
nejenom o těžbě bentonitu, ale 
také o historii a současnosti parku 
na Réně a dalších věcech ze živo-
ta v našem městě. 

Proč právě teď?
Několik příchozích se nás 

dotazovalo, proč vlastně petici 
děláme, když rada města ne-
schválila návrh nájemní smlouvy 
a těžit se nebude. Především 
je potřeba říct, že tento projekt 
jsme začali připravovat začátkem 
letošního roku, tedy v době, kdy 
vůbec nebylo jasné, jak se bude 
situace s těžbou bentonitu dál 
vyvíjet. Ani usnesení rady města 

Ivančic, kterým odmítla umožnit 
firmě Bentex vstup na pozemky, 
proto nemohlo mít žádný vliv
na pokračování práce na projektu, 
a to hned z několika důvodů.

Za prvé toto rozhodnutí může 
být prakticky kdykoliv a ve velice 
krátké době změněno. Firma může 
přijít s novým „výhodným“ návr-
hem nájemní smlouvy, a protože 
hlasování v radě bylo velice těsné 
(3 proti těžbě, 1 pro a 1 se zdržel), 
může se stát, že jeden z členů sou-
časné rady nebo nová rada po ko-
munálních volbách v příštím roce 
změní názor a bude se těžit.

Druhým důvodem je neustálé 
oddalování jednoznačného a de-
finitivního řešení. Vedení města 
nemůže donekonečna odmítat 
uzavření nájemní smlouvy a zů-
stávat tak nerozhodně stát v půlce 
cesty. Pokud tedy v Ivančicích 
opravdu nechceme těžit, měl by 
logicky následovat další postup-
ný krok, kterým je vypracování 
podkladů pro odpis zásob bento-
nitu na Réně.

Poslední důvod je i cílem ce-
lého projektu. Je jím zachování 

zahrádkářské osady a obnova 
celého lesoparku. Nesouhlasíme 
s názorem, že město nemá na 
tyto akce dostatek prostředků a že 
příroda si nakonec poradí sama. 
Střízlivě pojatá rekultivace pro-
storu po těžbě bentonitu a obnova 
lesoparku v původní myšlence 
uceleného místa procházek a 
odpočinku nemusí být finančně 
náročná a lze na ni čerpat dotace 
z evropských fondů. 

Co bude dál?
Projekt STOP TĚŽBĚ BEN-

TONITU - NECHME RÉNU ŽÍT 
tedy rozhodně nekončí, i když se 
to možná někomu nelíbí a někdo 
ho může považovat za zbytečný. 
Sbírání podpisů pod petici pokra-
čuje i nadále, text petice, který 
zde zveřejňujeme, je vystaven 
k podepsání v prodejnách firmy 
Stavebniny plus v Ivančicích na 
Krumlovské ulici.

Současně jsme radu města 
Ivančic požádali o pronájem 
pozemků, na nichž se nachází pří-
rodní amfiteátr. Pokud rada naší 
žádosti vyhoví, budeme provádět 
základní údržbu a postupnou ob-
novu amfiteátru a jeho okolí na 
vlastní náklady, bez jakýchkoliv 

finančních požadavků na město 
Ivančice. O dalším postupu ce-
lého projektu budeme rádi někdy 
příště opět informovat.

Za občanské sdružení Marsilka
Petr Husár, Řeznovice
PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv 
a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.
o právu petičním

My, níže podepsaní občané 
České republiky, prostřednictvím 
této petice vyjadřujeme svůj 
nesouhlas se záměrem dotěžení 
ložiska bentonitu v Ivančicích 
na Réně. Vítáme proto usnesení 
Rady města Ivančic, kterým od-
mítla uzavření nájemní smlouvy 
s firmou Bentex Bohemia na po-
zemky dotčené těžbou bentonitu. 
Toto rozhodnutí však může být 
kdykoliv v budoucnosti změně-
no. Žádáme proto radu města 
Ivančic, aby nechala vypracovat 
biologické hodnocení této lokality 
a odborný posudek hospodárnosti 
těžby znalcem z oblasti geologie, 
na jejichž základě by následně 
mohl Odbor životního prostředí 
Městského úřadu v Ivančicích po-
dat návrh na odpis zásob ložiska 
bentonitu na Réně. 

STOP těžbě bentonitu - nechme Rénu žít!

Zloději mu vzali notebook 
a policisté body

O tom, že se nemusí vyplatit vozit v autě cizí lidi, se přesvědčil 
dvaatřicetiletý muž z Ivančicka. Podezřelá partička mu za svezení 
mezi Velkou Bíteší a Oslavany poděkovala vcelku svérázně. Z auta mu 
odcizila odložený notebook. Šofér tedy přispěchal na policii s oznáme-
ním krádeže. Jenže si neuvědomil hned dvě velmi důležité skutečnosti. 
Pozapomněl, že před pár hodinami se oddal účinkům pervitinu a na 
služebnu přijel autem. Přítomnost drogy ve slinách řidiče jednoznačně 
potvrdil provedený test. Druhým zádrhelem pak byl řidičský průkaz. 
Policisté totiž zjistili, že předložený doklad byl muži před dvěma lety 
údajně odcizen. Skutečnost ovšem byla jiná. Muži byl řidičák pro změ-
nu zdravotní způsobilosti odebrán. Vedle patálií s odcizeným noteboo-
kem musí tak muž počítat i se ztrátou bodů a tučnou pokutou.       /TZ/
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Otevřeno
PO-PÁ 9:00-18:00

SO 9:00-13:00
NE po tel. domluvě!

Nabízíme
30 vozů skladem!

Dovoz vozidel 
ze zahraničí dle 

individuálních přání 
zákazníka!

Výhodné financování
od společnosti

Credium Finance!

Nízké povinné ručení
od pojištovny Generali!

Tel.: 723 000 115
E-mail: prodej@piras.cz

Mazda 121 1.3i 16v
r.v. 1992, 159 tkm
el. střecha
cena 29.000 Kč

VW Golf IV 1.4i 16v 
SPORTLINE
r.v. 1999, 132 tk, super výbava
cena 104.000 Kč

Škoda Octavia 1.4 MPi
r.v. 1999, 126 tkm
zámek zpátečky
cena 68.000 Kč

Citroën C3 1.4 HDI
r.v. 2006, 128 tkm
serviska
cena 139.000 Kč

Citroën Evasion 1.9 TD
r.v. 1996, 155 tkm
6 míst, klima
cena 79.000 Kč

Toyota Avensis 2.0 D-4D
r.v. 2002, 131 tkm
velmi hezká
cena 149.000 Kč

Opel Vectra 1.6i 16V
r.v. 1999, 166 tkm
digiklima, 
cena 89.000 Kč

Volvo V40 1.8i LPG!
r.v. 1999, 166 tkm
provoz 1.20 Kč/km
cena 93.000 Kč

VW GOLF III 1.9TDi GT
r.v. 1994, 207 tkm
66 kW, klima
cena 56.000 Kč

Fiat Punto 1.1i
r.v. 1997, 128 tkm
cena 36.000 Kč

Fiat Panda 1.1i
r.v. 2004, 38 tkm
cena 112.000 Kč

Kia Cee‘d 1.4i
NOVÉ VOZIDLO!
Možnost různé výbavy a barvy.
Cena od 289.980 Kč

Kia Picanto 1.0i
NOVÉ VOZIDLO!
Možnost různé výbavy a barvy.
Cena od 169.980 Kč

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD
NOVÉ VOZIDLO!
Možnost různé výbavy a barvy.
Cena od 729.000 Kč

Mazda MX-5 1.6i
r.v. 1997, 126 tkm
AKČNÍ CENA 70.000 Kč

Mazda MPV 2.0 DiCD
r.v 2003, 109 tkm
super výbava, serviska
cena 208.900 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD
r.v. 2000, 127 tkm
klima
AKČNÍ CENA 70.000 Kč

Mazda 2 1.3i TE pro
r.v. 2008, 8 tkm
klima
cena 229.000 Kč

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV

Při nástupu do vedení města 
v listopadu 2006 jste si stanovili 
řadu priorit, které jste vtělili do 
programového prohlášení rady 
města, s nímž byla prostřed-
nictvím ZRCADLA seznámena 
veřejnost. Ohlédneme-li se nyní 
zpět, můžete občanům svou čin-
nost dokladovat?

Městem se roznášejí zprávy, 
že radnice (nebo starosta?) nic 
nedělají. Řada občanů považuje 
za činnost pouze rachotící me-
chanizmy v ulicích a neví, co 
všechno předchází, než se k tako-
vému viditelnému, slyšitelnému 
a život omezujícímu výsledku 
dopracujeme.

Máte na mysli stavební ruch
v centru města a plánovanou 
rekonstrukci náměstí?

Ano. Dlouhodobým požadav-
kem občanů bylo přebudování 
středu města. Podmínkou vymís-
tění autobusové dopravy z ná-
městí však bylo nové autobusové 
nádraží, které se objevilo v územ-
ním plánu již v roce 1971. Ulice 
Zámecká jako krajská silnice byla 
téměř nesjízdná. Bylo třeba usku-
tečnit rozpracovaný záměr rekon-
strukce kanalizace a vodovodu ve 
„starém městě“, které se od války 
(více než 60 let!) neopravovaly. 

Na to navázala možnost rekon-
strukce místních ulic. Bylo třeba 
také přistavět a dostat do souladu 
s požadavky hygieniků Mateř-
skou školu Palackého. A mnoho 
dalších drobností.

Pane starosto, nastínil jste po-
čáteční problémy. Můžete s nimi 
čtenáře seznámit?

Prvním předpokladem každé 
investiční akce – stavby, je pro-
jekt. Ač se to zdá neuvěřitelné, 
po předchůdcích jsme našli 
v zásuvkách pouze projekt na I. 
etapu rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu, jehož financování 
ani nebylo smluvně zajištěno. 
Po projektech na ostatní výše 
vyjmenované investice ani pa-
mátky! Velkým úsilím radnice a 
s pomocí investora se podařilo 
získat prostředky na kanalizaci 
a vodovod a tuto stavbu provést. 
Současně se rozjela hektická 
projektová činnost. V současné 
době máme za téměř deset milió-
nů korun hotových projektů, kde 
celková hodnota staveb přesahu-
je 300 miliónů korun. Prostřed-
nictvím odborných firem máme 
podané žádosti o dotace ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie na výstavbu autobusového 
nádraží, zateplení Základní ško-

ly Ivančická a Mateřské školy 
Husova a modernizaci sběrného 
dvora odpadů. 

A jak jste na tom s průtahem 
městem? O záměru bylo již na-
psáno mnoho, ale vše končilo na 
nedostatku financí.

Průtah městem jako krajská 
investice s podílem města téměř 
20 milionů korun byl na poslední 
chvíli pozastaven, protože kraji 
byla zkrácena státní dotace o 
více než miliardu korun. S pa-
nem hejtmanem Haškem jsme 
přesto v červnu dojednali zařa-
zení většiny tohoto silničního 
průtahu do krajských akcí na rok 
2010. Kraj svůj podíl financí slí-
bil uhradit z půjčky cca ve výši 
chybějící státní dotace z Evrop-
ské investiční banky.

Jaké další investiční akce če-
kají na svou realizaci?

Město má připraven projekt 
na výstavbu bazénu na sídlišti, 
rekonstrukci veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu, zpracová-
vají se projekty pro inženýrské 
sítě k parcelám pro rodinné 
domky v Polánce, sportovní 

vyžití a v investičních záměrech 
jsou pěší komunikace do Rakšic, 
hřiště v Rokytné a další. Z vel-
kých projektů jiných investorů 
s podílem města je třeba připo-
menout krajský průtah Polánkou 
s kruhovým objezdem, který 
jsme převzali minulý týden a 
kde podíl města bude téměř de-
setimiliónový. Pokračují práce 
na projektu Dyje II, část rozší-
ření ČOV Zámecká a připojení 
Polánky a Rokytné. Řeší se i 
nedostatky kanalizace v ulicích 
Palackého a Na Vyhlídce.

Pane starosto, co byste chtěl 
říci těm občanům, kteří pochy-
bují o Vašich postupech?

Věřte, že i to, co právě ve 
městě nerachotí, vyžaduje velmi 
soustředěné úsilí vedení radnice. 
Podaří-li se nám něco z hotových 
projektů uskutečnit, budeme 
velmi rádi. Zbude-li něco našim 
nástupcům, budou moci ihned 
budovat a nebudou se muset zdr-
žovat „nicneděláním“ při zajišťo-
vání projektů a povolení .

Pane starosto, děkuji Vám za 
rozhovor.                  Marek Pečer

Zeptali jsme se: ing. Jaroslava Mokrého, starosty M. Krumlova

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 hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Restaurace a snack bar U Marků
Je blahodárným zvykem v této zemi při každé radostné události 

shromáždit svoji rozvětvenou rodinu a dát si do trumpety. Někteří tak 
konají v soukromí, jiní vyhledávají společenská zařízení, která svým 
krásným a důstojným prostředím podtrhnou celou slavnou událost. 
Taková restaurace stojí v Ivančicích, hned naproti poště a nese název 
U Marků. Lze sem nalákat svoji přítelkyni na malou večeři s příchutí 
romantické intimity. Můžete zde oslavit životní jubileum nebo uspořá-
dat svatbu, případně pozvat svého obchodního partnera. Vždy budete 
obslouženi profesionálním, diskrétním a milým personálem.

Po prostudování jídelního lístku máte chuť okusit veškeré pokrmy, 
které zde nabízí (můj tajný typ je řízek, vždy čerstvý a z prvotřídního 
masa). Moučníky zde servírují nápaditě upravené a velmi chutné. 
Na čepu je dobře vychlazený Budvar s našlehanou pěnou, ale i mi-
lovníci vína si přijdou na své. Spokojena bude zajisté celá rodina a 
celé ctěné příbuzenstvo. Hlavně ti, kteří již hůře chodí nebo musí ke 
svému pohybu užívat vozíku. Budou blahořečit vašemu skvělému 
vkusu při výběru restaurace. Ovšem pozor, opovažte se na někoho
zapomenout. V životě Vám to nezapomene.                     Petr Sláma

V novém sportcentru 
squash a kuželky

/Moravský Klrumlov/ V pondělí 5. října bylo za přítomnosti 
zástupců vedení města Moravského Krumlova, starostů vesnic z blíz-
kého okolí a mnoha dalších hostů slavnostně otevřeno nové sportcen-
trum v areálu firmy OSP na ulici Okružní. 

Všem, kteří si chtějí zahrát kuželky nebo squash, nebo jen tak pose-
dět v příjemném nekuřáckém prostředí sportbaru s dětským koutkem, 
se tak nyní nabízí v regionu další možnost. K dispozici jsou dva squa-
shové kurty a dvě kuželkové dráhy - to vše ve špičkové kvalitě, s para-
metry pro soutěžní utkání.

„Záměrem vedení společnosti OSP spol. s r.o., která celý tento 
projekt zrealizovala a bude také provozovatelem tohoto zařízení, bylo 
co nejefektivnější využití části areálu firmy - bývalých skladů a dílen. 
A protože tyto sportovní aktivity v blízkém okolí citelně chybí - od 
nápadu k realizaci nebylo daleko. Zřídil se také nový vjezd do areálu 
z ulice Okružní, včetně vybudování nových parkovacích míst. Dále se 
přistavěla nová squashová hala se šatnami a dětským koutkem. Původ-
ní záměr obsahoval také ubytovací kapacity, ale ty byly spojeny přede-
vším s případnou možností čerpání evropských dotací na tento projekt, 
ale vzhledem k tomu, že jsme s žádostí o dotace neuspěli, tak jsme od 
ubytování upustili. Také proto, že ubytovacích kapacit je v Moravském 
Krumlově dostatek. Celý projekt tak byl realizován pouze z vlastních 
prostředků firmy bez jediné koruny dotace či úvěru,“ uvedl za společ-
nost OSP Vlastimil Kocanda.

Cílem provozovatele je nabídnout  sportovní vyžití široké veřejnosti 
nejen z Moravského Krumlova, ale i z okolí. „Do budoucna pak určitě 
plánujeme vytvoření vlastních soutěží jak v kuželkách, tak ve squashi. 
Dále chceme pořádat různé turnaje jak pro firmy a instituce, tak napří-
klad pro neziskové organizace. Případní zájemci se můžou hlásit již 
dnes,“ doplnil Kocanda

Nezbytnou součástí sportcentra je také sportbar, který nabízí příjem-
né posezení s videoprojekcí sportovních přenosů. Na první sportovní 
přenos jsou zváni zájemci již tuto sobotu od 20 hodin, kdy se hraje vel-
mi důležitý fotbalový zápas Česko vs. Polsko a navíc bude přichystáno 
pro hosty občerstvení v podobě  pečeného masa.                           /abé/

Provozní doba sportcentra:
pondělí - čtvrtek 14.00 - 22.00, pátek 12.00 - 24.00

sobota 9.00 - 24.00, neděle 9.00 - 22.00 
možnosti rezervace na tel.733 373 783

více informací na: www.sportcentrumosp.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AUTOMOBILŮ NA: www.car4me.cz 

Mediace ušetří miliardy 
korun a pomůže soudům
/Brno/ Zdlouhavým soudním 

řízením nejspíše odzvonilo. Eko-
nomická krize přispívá k aktivní-
mu využívání a hledání různých 
metod, které nutí znesvářené 
strany k dohodám mimo soudní 
síň, bez zbytečných nákladů, za 
účasti odborníků na řešení sporů 
vyjednáváním - mediaci a právo 
spolupráce. I když jsou v České 
republice tyto způsoby řešení spo-
rů v plenkách, odborníci očekávají 
i díky ekonomické krizi výrazný 
nárůst používání této metody, kte-
rá je ve světě velmi obvyklá.  

Zbytečně platíme za malič-
kosti. V současné době jde do 
státního rozpočtu více jak mili-
arda korun ze soudních poplatků. 
Podle návrhu ministerstva spra-
vedlnosti by při stoprocentním 
nárůstu mohla vzrůst suma až
na tři miliardy korun. 

„Soudy jsou zahlcené zby-
tečnými případy, které mohou 
řešit odborníci alternativními 

metodami. Lidé si neuvědomují, 
že kolikrát zbytečně investují do 
případů, které by si v klidu mohli 
vyříkat mezi čtyřma očima u ku-
latého stolu s odborníkem,“ ob-
hajuje efektivnější řešení JUDr. 
Marie Brejchová, která dodává, 
že mediace ani právo spolupráce 
nesuplují soudní řízení, ale jsou 
založené na aktivní komunikaci 
mezi oběma stranami. Konečným 
výsledkem je dohoda založená 
na rozpoznání skutečných zájmů
a potřeb stran. 

„Tvrdohlavé a paličaté chování 
nemá v alternativních řízeních co 
dělat. Jde o inteligentní a kultivo-
vané řešení sporů mezi lidmi či 
firmami, které mají opravdu zá-
jem neshody vyřešit,“ vysvětluje 
Marie Brejchová hlavní rozdíl 
mezi soudním řízením a asistova-
ných vyjednáváním. Mediace by 
tak už velice brzy mohla soudům 
ulehčit a ty by se mohly plně sou-
středit na závažné případy.   /abé/
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Centrum slu�eb pro
�ikmé st�echy

www.chodska.cz

Lukov u M. B.
724 433 971 

Kralice
724 433 973   
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

•  Příprava vozidel na STK, vč. provedení Tel.: 515 32 26 04
•  Mechanické opravy Tel.: 515 32 26 04
•  Pneuservis Tel.: 515 32 26 04
•  Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
•  Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
•  Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47
•  NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ Tel.: 515 32 26 04
   zimní provoz při teplotě nad 5°C cena od 400 Kč
•  NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL Tel.: 515 32 10 59
   mokrou i suchou metodou cena od 800 Kč

STK Moravský Krumlov

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

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

NOVINKA:
DEKORAČNÍ
PŘEDMĚTY

NOVÁ EXPOZICE

NOVÁ EXPOZICE

MODERNÍ
KUCHYŇSKÉ

LINKY

2372_inzerce_hypoteky_Zrcadlo_136x194.indd   1 9/30/09   11:35 AM
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/Brno/ O jediné představení 
k výročí revoluce v Brně je ob-
rovský zájem. V unikátní světové 
premiéře se k příležitosti dvaceti 
let od revoluce odehraje v br-
něnské katedrále na Petrově 12. 
listopadu od 19.30 původní český 
příběh Anežky České, o který je 
mezi diváky z Čech i zahraničí 
veliký zájem od prvních minut 
předprodeje. Koncertní projekt 
Tobě a nám, Anežko Česká uvede 
za účasti prvního polistopadového 
premiéra Petra Pitharta umělecky 
zajímavé dílo pod taktovkou nej-
větší osobnosti českého divadla J. 
A. Pitínského.

„Divácký zájem nás mile 
překvapil. Před dvaceti lety 
putovalo na svatořečení Anež-
ky do Říma přes dvanáct tisíc 
poutníků, o dvacet let později 
se za Anežkou do katedrály na 
Petrově vydá sice několikaná-
sobně méně lidí, přesto to zatím 
vypadá na obrovský úspěch,“ 
těší zájem o hudebně-dramatic-
ký projekt Marii Urbánkovou 
z umělecké agentury Musia, 

která začala před týdnem s dis-
tribucí lístků.

Diváky lákají tři generace vý-
razných hereček.

Chytlavé nápady a dokonale 
přesné provedení českého diva-
delního režiséra J. A. Pitínského 
čekají na trojici předních českých 
hereček, které ztvární různé 
životní etapy Anežky České. 
„Vedle Marty Issové a Daniely 
Kolářové se představí také Vlasta 
Chramostová, která s Anežkou na 
divadelních prknech po životě 
v disentu začínala a nyní uvedla, 
že s Anežkou v rodném městě 
také končí,“ dodává Urbánková.

Scénicky ztvárněné texty z pró-
zy Františka Křeliny a dalších děl 
o životě světice doplní varhanní 
skladby Oliviera Messiaena v po-
dání Tomáše Thona, dílo Anežky 
České připomenou zpěvy grego-
riánského chorálu Schola Gre-
goriana Pragensis pod vedením 
Davida Ebena a představí se také 
studentský soubor Vox Iuvenalis. 
V průběhu večera vystoupí Tomáš 
Halík.                    Jana Kodysová 

Draci na podzimní obloze 
/Moravský Krumlov/ První krumlovská drakiáda se konala 26. 

září na Floriánku a kolem 14. hodiny se už nad polem vznášelo mno-
ho papírových nedočkavců. Počasí nám přálo a i sami účastníci si je 
pochvalovali. Sluníčko svítilo a větřík pofukoval tak, že děti měly co 
dělat, aby létající draky udržely. Pro všechny byly nachystané i soutě-
že, i když někteří raději zápasili s větrem, který však občas z ničeho nic 
foukat přestal a naši dráčci šli k zemi. Hlavně rodiče to ale nevzdávali a 
opakovaně se pokoušeli o pořádný start a chytit co nejlepší vítr. Děti za 
soutěže dostaly sladké odměny a rodiče se při pouštění draků vrátili do 
dětství, kdy k podzimu tato zábava neodmyslitelně patřila.

Na konci drakiády jsme ještě rozdali diplomy, které získali: Kačenka 
Kotoulková, Martínek Staněk, Míša a Monča Ostrovští, Eliška a Vojtík 
Břinkovi a Evička Čarnogurská. Příští rok tuto akci určitě zopakujeme, 
protože pobavila nejen všechny přítomné, ale i  kolemjdoucí, kteří se 
zastavovali a snažili se všechno, co bylo zrovna ve vzduchu, spočítat. 
Takže vy všichni, kdo máte rádi soutěže a baví vás pouštění draků, 
budeme rádi, když  se uvidíme zase za rok. Na úplný závěr bych chtěla  
poděkovat paní Milaně Ostrovské za nezištnou pomoc při organizaci 
celé akce. A díky i vám všem, kteří jste přišli podpořit tuto, v Morav-
ském Krumlově novou, tradici. Za rok na shledanou !! Fotografie z ak-
ce najdete na www.spotmk.webnode.cz.                       Hana Harthová

/Ivančice/ Krásné slunečné nedělní odpoledne 4. října bylo jako 
stvořené pro dračí létání. Pod Boží horu jich letos přiletělo 46. Děti 
měly určitě velkou  radost, jak krásně si s draky vítr pohrával a odnášel 
je do velkých výšek. Děti při  pouštění draků soutěžily o nejlepší let, 
také se porovnával nejhezčí drak a měřil nejdelší ocas. Oceněni byli 
za nejlepší let Tomáš Bína, nejhezčího draka měla Terezka Ciroková
a draka s nejdelším ocasem měla Adéla Tesáčková. Každý, kdo přinesl 
draka, byl odměněn malou sladkostí. Pro kluky i holky byla ještě při-
pravena tvořivá dílna, ve které si vyráběli malého dráčka, jako ozdobu 
domů. Na další setkání se těší kolektiv pracovníků SVČ Ivančice.

Výročí revoluce v Brně 

Průvodce živou přírodou 
Po odbahnění Miroslavského rybníku, vybudování mokřadu, vyhlá-

šení Miroslavských kopců národní přírodní památkou a zřízení naučné 
stezky je třešničkou na dortu našeho několikaletého postupného snaže-
ní vydání publikace „Průvodce živou přírodou Miroslavska“, která tyto 
významné lokality představuje široké veřejnosti. Jde o 160stránkovou 
publikaci, kterou vytvořili uznávaní odborníci MVDr. Julius Klejdus 
(zoologie) a Mgr. Petr Slavík (botanika). Publikace obsahuje desítky 
krásných barevných fotografií. Oficiální představení knihy proběhne 
v pátek 23. října v restauraci Slávie. Po představení a křtu bude násle-
dovat promítání diapozitivů, prohlídka velkoformátových fotografií, 
samozřejmě podepisování knihy autory. 

Průvodce v nákladu 1 000 ks vydalo město Miroslav za významné 
podpory Skupiny ČEZ, která se již dříve angažovala také při realizaci 
naučné stezky na Miroslavském rybníku a Miroslavských kopcích. Pu-
blikace se stane pěknou inspirací pro vycházky občanům a návštěvní-
kům města a studijním materiálem pro žáky a studenty škol. Děkujeme 
skupině ČEZ za významnou pomoc při realizování projektů ochrany
a propagace přírody na Miroslavsku.           Roman Volf, místostarosta

Chcete vědět, jak vypadala 
stará škola v Hostěradicích? Ne-
víte, jak vypadala kašna na Kláš-
terním náměstí v Moravském 
Krumlově? Podívali byste se 
rádi na náměstí v Miroslavi v ro-
ce 1915? Nebo si chcete udělat 
nostalgickou procházku po ob-
cích celého Znojemska? Pak Vás 
může zaujmout nový stolní ka-
lendář „Znojemsko 2010-města, 
obce, městyse, osady na starých 
pohlednicích“. Kalendář je sesta-
ven z 56 historických pohlednic. 
Nejstarší pocházejí z konce 19. 
a nejmladší ze 40. let 20. stole-
tí. K pohlednici každé obce je 
připojena stručná historie a tak 
se například dovíte, že v Taví-
kovicích býval pivovar nebo že 
rodák z Tasovic, Klement Maria 
Hofbauer, se stal světcem kato-
lické církve a je patronem Vídně 
a Varšavy.

Kalendář připravil ing. Sta-
nislav Olt, který se vydáváním 
kalendářů dobových pohlednic 
zabývá v mnoha regionech již de-
set let. Pohlednice do něj poskytli 
manželé Bronislav a Eva Grunovi 
z Petrovic, Aleš Bednařík z Miro-
slavi a Peter Frank ze Stuttgartu.

Pokud se vaše obec do kalen-
dáře letos nedostala a měli byste 
zájem, aby tam byla pro rok 
2011, prosím kontaktujte nás. 
Hledáme také majitele starých 
pohlednic, kteří by rádi zapůjčili, 
věnovali či odprodali pohlednice 
obcí do dalších dílů.

Ve většině obcí a měst, za-
stoupených v kalendáři, můžete 
kalendáře zakoupit v místních 
prodejnách, knihkupectvích, v no-
vinových stáncích nebo v pro-
dejnách  Jednoty.
Daniela Bednaříková, Miroslav, 

Daniela.Bednarikova@seznam.cz

Kalendář Znojemsko 2010

/Kubšice/ Celý týden to v Kub-
šicích vřelo horečnými přípravami 
a na straně zavádějících žen a 
dívek i nervozitou. Až nastalo 
dlouho očekávané sobotní dopo-
ledne 19. září. Svobodné dívky 
procházejí obcí a při zvaní na hody 
nabízejí vedle  již tradiční sklenky  
vína a rozmarýnu i koláče.

Jejich vdané kolegyně zatím 
doma dokončují přípravy na 
slavnostní, tentokrát trochu uspě-
chaný, hodový oběd, pohostí své 
návštěvy a již se ve spěchu pře-
sunují do místní  klubovny.  Zde 
se ozývá smích a zpěv smíšený 

se šustěním naškrobeného plátna  
toho nekonečného počtu spod-
niček… Ještě poslední pohled 
do zrcadla, uhladit neposlušný 
pramínek vlasů, sklenku vína na 
kuráž a jde se, holky, do ulic! 

Tak nějak začaly u nás v Kub-
šicích 1. KROJOVANÉ BAB-
SKÉ HODY.

A co ještě dodat?  K tanci i po-
slechu  odpoledne i večer  krásně 
hrála kapela Dubňanka. Počasí 
nám přálo, nálada byla výborná,  
posezení pod májou jako vždy 
skvělé a burčák se jen smál. 

Tak zase za rok v Kubšicích.

Krojované babské hody

Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkuše-

nosti 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

Jelikož se stále setkávám s dotazy ze strany klientů, týkajícími se 
vysvětlení určitých pojmů v cestovním ruchu, rozhodli jsme se pro ten-
tokrát v naši rubrice o vysvětlení a zveřejnění těch nejčastějších…

 

Animační programy jsou v podstatě zábavné akce/pořady, jež pro 
hosty zejména větších hotelů připravují takzvaní animátoři - baviči, 
kteří pro Vás chystají program, kterého se můžete, ale nemusíte zú-
častnit. Skladba těchto programů bývá různá - veselé scénky, zpívání, 
tančení, společné sporty apod. 

 Delegát je zástupce cestovní kanceláře, který je přítomen během 
Vašeho pobytu a který Vám radí, pomáhá a řeší problémy, jež se mohou 
během dovolené vyskytnout. 

Fakultativní služby nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Jsou to volitel-
né služby a tento termín se nejčastěji pojí s výlety do okolí Vašeho po-
bytu (tzv. fakultativní výlety). Často tedy máte na výběr mezi několika 
fakultativnímy výlety, z nichž si můžete vybrat ty, které Vás zaujaly, 
zaplatíte je na místě vašeho pobytu (obvykle delegátovi) a následně se 
těchto výletů můžete zúčastnit. 

First minute zájezdy - zájezd v první chvíli. V podstatě se jedná
o cenovou akci, kdy si můžete koupit zájezd za sníženou cenu (až o de-
sítky procent!). Takovéto zájezdy však nemají odjezd za několik dní či 
dokonce hodin. Právě naopak - sleva je poskytována za to, že si zájezd 
koupíte s předstihem na začátku sezóny, což je pro cestovní kanceláře 
velmi výhodné a rády to ocení. Výše slev first minute zájezdů se pak 
často vyšplhá až na úroveň slev last minute zájezdů, a proto je lepší za-
koupit si raději first minute (vybíráte ze široké nabídky) než last minute 
(kdy vybíráte ze zlomku původní nabídky). 

Charter (charterové lety) Charter = najmout. Charterové lety jsou tedy 
nepravidelné lety, které se konají na objednávku. Výhodou charterových 
letů je nízká cena. Velkou nevýhodou je však výrazně snížená garance 
doby odletu, délky letu a doby příletu - pravidelné letecké spoje totiž 
mají absolutní přednost. Charterové lety jsou tudíž často odsouvány. 

Last minute zájezdy - zájezd na poslední chvíli. Tento pojem byl 
původně používán v případě zájezdů, jejichž datum odjezdu bylo 
nejpozději do týdne a cestovní kancelář měla ještě mnoho volných 
kapacit, které potřebovala prodat, a proto snížila cenu zájezdu. V sou-
časné době má ale většina lidí zafixováno last minute = skvělá cena, 
a proto se pojem last minute používá na téměř jakékoli cenové akce, 
často i mimo cestovní ruch. 

Důležité je si uvědomit, že last minute není právní pojem, a proto 
se na tyto zájezdy vztahují naprosto stejná pravidla jako na standardní 
zájezdy. Je proto nepřípustné, aby cestovní kancelář klientovi odmítala 
sdělit například jméno hotelu s tím, že se jej dozví až na místě, právě
z důvodu, že si kupuje zájezd last minute. Pamatujte si, že při koupi 
last minute zájezdů máte naprosto stejná práva jako zákazník, který si 
kupuje standardní zájezd. Last minute zájezdy mají však i své nevýho-
dy - mezi ty největší patří zejména to, že čekání na last minute nabídku 
Vás připraví o široký výběr z nabídky zájezdů, který je na začátku 
sezóny. Na vrcholu sezóny už zpravidla vybíráte jen ze zbytků celkové 
nabídky, což je škoda. Zvlášť je to škoda proto, že je dnes možné využít 
často velmi výhodných nabídek First minute. 

Skipas je oprávnění, které Vám zaručuje určitý počet hodin/dní lyžo-
vání. U některých lyžařských zájezdů je skipas již v ceně, u některých 
ne, čili je dobré se informovat o jeho ceně. 

Voucher není nic jiného než poukaz na čerpání služeb. Ve voucheru 
Vám cestovní kancelář zpravidla uvádí, na jaké služby máte nárok - 
týká se to ubytování, stravování, transferů apod. 

Studio - toto ubytování je většinou v podobě jedné místnosti, která 
má oddělený kuchyňský kout.

Apartmán - apartmány mají většinou více místností s oddělenou 
kuchyní, obývacím pokojem a ložnicí. Vhodné pro rodiny, popř. více 
párů, které se znají.                                                                   /Anděla/

VYHRAJTE POUKÁZKU NA NÁKUP V PRODEJNÁCH M-SPORT 
Pěti vylosovaným luštitelům zašleme poukázku v hodnotě 150 Kč na nákup zboží v prodejnách M-SPORT. Poukázku zašleme poštou výhercům, které vylosujeme
z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info
nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výherci poukázek na 50% slevu
na jednodenní zájez Vídeň - Laa an der Thaya - termální lázně od CA TMK travel Moravský Krumlov jsou: Ľudmila Molentová - Ivančice a Jiří Kondei - Ivančice.
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Osvětová beseda Rešice 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. 

MěKS Moravský Krumlov pořádá jednodenní poznávací 
a vinařský zájezd

ZA VÍNEM A ROZHLEDNAMI 
NA SLOVÁCKO

v sobotu 28. listopadu 2009, odjezd ve 14.30 hodin Mor. Krumlov. 
Za příznivého počasí navštívíme rozhledny uprostřed vinohradů - 

Slunečná a Kraví hora, zbytek odpoledne a večer strávíme ve vinném 
sklipku u CERTIFIKOVANÉHO BIOVINAŘE. Cena za dopravu: 

110 Kč, vstupné do sklepa: 400 Kč nebo 500 Kč (s teplou večeří). 
Cena zahrnuje: řízenou degustaci vín, studené občerstvení - švédské 

stoly, teplé i studené nealko nápoje, po celou dobu neomezená 
konzumace jakostních vín. Informace a přihlášky: Městské kulturní 

středisko, nám. T.G.M. 40, tel.: 515 322 330, 725 579 923.

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO,
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA 
Poradenství v oblasti životního prostředí, odpady, „ekologické“ 
spotřebitelství, domácnost, toxické látky, úspory energie, alternativní 
zdroje energie, ekologické zemědělství a biopotraviny, šetrné 
hospodaření v lesích, právo v životním prostředí, environmentálně 
laděné projekty, ochrana přírody a péče o krajinu, péče o dřeviny, 
financování ekologických projektů, program „Zelená úsporám“. 
OTEVŘENO: čtvrtek: 12.00 - 16.00 hodin, pátek: 8.00 - 12.00 hodin. 
Tel.: 515 230 240, 607 179 049, skype: ekoporadna.zivepomezi, 
ICQ: 471 199 740, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz, kontaktní 

osoba: Bc. Adéla Barterová.
ZEPTEJTE SE A MY VÁM PORADÍME

„Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP,
MŽP a Jihomoravského kraje“

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého 

SLUHA DVOU PÁNŮ
v sobotu 26. června 2010 ve 21.30 hodin,

otáčivé hlediště - režie: JIŘÍ MENZL. Komedie o tom, že dvěma 
pánům sloužit nelze. Účinkují herci Jihočeského divadla.

Cena: vstupenka - 650 Kč, doprava - 400 Kč.
Možnost prohlídky zámeckého Barokního divadla a zámku + splutí 

řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky na MěKS do 29. ledna 2010.

KULTURNÍ PROGRAMY    12.10. - 25.10.2009 
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

ŘÍJEN: • VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ 
- vystavují členové fotografického kroužku pod vedením Josefa Kristiána. 
Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 15.10. v 10.00 hod. - O CHYTRÉ PRINCEZNĚ - školní pořad pro MŠ
+ 1. a 2. třída ZŠ,vstupné: 45 Kč.
• 17.10. - HUBERT - setkání milovníků koní + večerní zábava v KD Rokytná.
• 20.10. od 8.00 hod. - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM.
• 24.10. - JEDNODENNÍ  ZÁJEZD - „Termální lázně Györ“. Informace 
a přihlášky - Městské kulturní středisko, nám. TGM 40, tel.: 515 322 330.
• 24.10. - II. FOTBALOVÝ TURNAJ v malé kopané. SPORT areál - Orlovna Rakšice.
• 27.10. - LYRA - ZŠ VÉMYSLICE - kinosál MK, vstupné: 25 Kč. Začátek pro 
MŠ a ZŠ v 8.15 hod., 10.00 hod. a 11.30 hod, pro veřejnost v 18.00 hod.
• 28.10. v 18.00 hod. - BESEDA nad kronikou s Karlem Krausem ml., KD Rokytná.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 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.
PŘIPRAVUJEME: • 28.11. - ZÁJEZD - PRAHA - DIVADLO NA JEZERCE
- „MANDRAGORA“ - divadelní komedie. Hrají: Miroslav Vladyka, 
Radek Holub, Jan Hrušínský, Martin Preiss, Miluše Šplechtová, Martina 
Menšíková...Odjezd ve 13.30 hod. od Besedního domu Ivančice. Cena: 
760 Kč (vstupenka a doprava). • 3.12. - VÁNOČNÍ KONCERT JANKA 
LEDECKÉHO s kapelou a NOSTITZ QUARTETEM, kino Réna Ivančice. 
Vstupné: 390 Kč, předprodej zahájen od 19.10.2009 v KIC Ivančice.

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
• 13.10. - PLETENÍ Z PEDIGU PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ 
POKROČILÉ. Cena kurzu: 300 Kč a zahrnuje veškerý materiál. Počet 
účastníků omezen, je nutno se objednat na tel.: 602 782 280.
• 16.10. - DÁMSKÝ KLUB - na téma MAGNOTERAPIE a PODZIMNÍ 
ARANŽOVÁNÍ. Preventivní účinky magnoterapie, úleva před únavou, stresem 
a nemocemi. Tipy a triky výzdoby, ukázka jak vyzdobit dům a byt. Pořádá KIS.
• 17.10. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou 
DARKEN ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 22.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: •  27.10. v 18.00 hod. na novém náměstí - CESTA ZA 
SVĚTÝLKEM - tradiční lampiónový průvod městem, dětské noční hry 
a soutěže v parku. Závěrečné ohňostrojové překvapení na nádvoří zámku. 
Pořádá KIS Oslavany a DDM Oslavany. • 31.10. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ 
ZÁBAVA se skupinou RELAX ve velkém sále Dělnického domu.

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
• 16.10. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY HARLEJ v kulturním domě
v Miroslavi. Pořadatel akce pan Janíček. 
• 23.10. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY MVDr. J. Klejduse 
„Průvodce živou přírodou Miroslavska“, restaurace Slávie.
• 24.10. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v KD Miroslav.
PŘIPRAVUJEME: • 27.10. v 18.30 hod. u ZŠ - OSLAVA 91. VÝROČÍ 
VZNIKU I. REPUBLIKY - lampiónový průvod, ohňostroj + HALLOWEEN 
výstava dýní v ZŠ. • 31.10. - TURNAJ V MAGIC v KD Miroslav. 

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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 od 19.00 hod. - vystoupení trampské, folkové a countryové 
hudební skupiny bude další částí oslav „750 let od první písemné zmínky o Rosicích“. 
V KD Cristal. Vstupné: 100 Kč v předprodeji v KIC, na místě: 150 Kč.
• 18.10. v 15.00 hod. Zámek Rosice - 750 LET - KRONIKA KNĚZE 
EDGARA. Nenechte si ujít premiéru šermířského divadelního vystoupení 
skupiny TARANIS, která zakončí oslavy 750 výročí od první dochované 
písemné zmínky o Rosicích. Vystoupení proběhne v prostorách rosického 
zámku, vstupné dobrovolné. Pořádá SHŠ Taranis.
• 23.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT - sál ZŠ Rosice, všechny 
srdečně zvou žáci a učitelé ZUŠ Rosice. 
PŘIPRAVUJEME: • 31.10. 2009 - KRUMPFEST 05 - program nabitý 
divadlem a muzikou. V rámci pátého ročníku se můžete těšit na: pohádku pro 
děti, Podivný případ pana Olivera od domácího souboru a Sexuální perverzi 
v Chicagu hostujícího Buranteatru. Hudební vystoupení: Mako!,mako, 
Tokamak, B-complexx, Náměstí míru, DJ Shaff. Dále uvidíte žonglování 
a fireshow a můžete si zakoupit šperky Minimon. Začátek v 15.30 hod. v areálu 
zámku. Vstupné: 150 Kč na místě, 120 Kč v předprodeji v KIC Rosice, divadla: 
80 Kč. Podrobný program najdete na: www.dsek.wz.cz.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice

tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz 
• KLUB PRO VOLNÝ ČAS: PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010: 
• pondělí: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Ing. Jana Jurková. •  úterý: HIP HOP 
4. - 9. ročník od 16.30 - 18.00 hod. - Leona Novosadová. Hudební škola od 15.30 
- 16.15 hod. - Tomáš Küfhaber. Orientální tance od 18.00 - 19.00 hod., od 19.00 
- 20.00 hod. - Leona Novosadová. • středa: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Petr 
Hanskut. • čtvrtek: maminky a děti od 16.00 - 17.30 hod. - Martina Janderková. 
Hudební škola od 17.45 - 18.30 hod. - Tomáš Küfhaber. Počítače od 16.00 - 19.00 
hod. - Bc. Hana Kozlová. • pátek: Hudební škola Yamaha - Tomáš Küfhaber.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.10. - „KOLEM ŘEKY OSLAVKY“ - odjezd v 11.35 hod. do Nové Vsi 
autobusem č. 423. Trasa cca 15 km, vede paní Hana Pokorná.
• 24.10. - 25.10. - „9. PODZIMNÍ MEDLÁNECKÝ POCHOD“ - trasy 10 
- 50 km, start ve společenském centru Sýpka 16. Pořádá OKČT Fénix Brno. 
Vedoucí akce pan Ing. Petr Vachút, tel.: 777 031 958. Účast samostatně.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 11.10. od 10.00 do 15.30 hod. - DÍLNA SMALTOVÁNÍ. Originálním, vlast-
noručně vyrobeným smaltovaným šperkem můžete ozdobit i sami sebe. S se-
bou: 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.
• 21. 10. od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH STŘE-
PŮ. Přijďte a odneste si vlastní autorský obraz velikosti cca obrazovky noteboo-
ku. 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 her-
ně je připraven krátký program - přednáška, beseda, promítání… přednáška 
„Použití aromaterapie v životě dítěte“ (prevence a léčba respiračních onemoc-
nění, posílení imunity…) Poplatky: přednáška: členové 30 Kč/nečlenové 35 Kč. 
Herna: dle ceníku služeb. Přednáší: Kateřina Pokorná (babymasáže).
• Připravujeme: úterý 3.11. od 16.00 do 19.00 hod. - DEGUSTACE 
EXKLUZIVNÍCH ČOKOLÁD V IVANČICÍCH. Sál Besedního Domu. 
Degustační vstupenky k zakoupení na místě od 30 Kč (3 vzorky) do 150 Kč
(18 vzorků). Všechny čokolády - minimálně 50 druhů - je možno na místě
zakoupit. Podrobnosti na www.cokobanka.cz.
• 7.-8.11. - ANANDAJÓGA S IFETEM HODŽIČEM. (možno absolvovat 
oba dva dny nebo jen jeden). V Ivančicích, v sále Základní umělecké školy 
Alfonse Muchy. Kurzovné: 890 Kč za oba dva dny, 500 Kč jen za sobotu nebo 
jen za neděli (cvičení v sobotu 10:00 – 18:00 hod, v neděli 10:00 – 17:00 hod,, 
v ceně kurzovného není zahrnuta strava a ubytování). Program: Ananda jóga, jó-
gové pozice, dechové a protahovací cviky, relaxace, kruhové tance. Jóga podle 
známého indického učitele Jógánandy a jeho žáka Svámí Krijánandy. Témata a 
časy kurzů: Sobota 10:00 - 18:00: Srdeční energetické centrum, srdeční čakra. 
Jak se zbavit negativních emocí a bloků v srdci. J ak více milovat, otevřít srdce, 
rozvinout intuici, harmonizovat vztahy apod. Cviky a techniky na oživení a har-
monizaci srdeční čakry. Neděle: 10:00 - 17:00: Zasvěcení do 1. meditační tech-
niky Hong-So a energetizačních cvičení. Naučíme se 39 cviků na cestě Krija 
jógy dle Jógánandy. Cílem techniky je probudit novou energii a žít více v klidu a 
míru. Přihlášky: do 20. října 2009 u Martiny Turečkové:art.amen@volny.cz Po 
přihlášení budete vyzváni k zaplacení nevratné zálohy 300 Kč, až poté budete 
bráni za závazně přihlášené a můžete očekávat obsáhlejší dopis s veškerými 
informacemi (co s sebou, strava, ubytování apod). Více: www.anandajoga.cz

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  17.10.  v 16.00 HANNAH MONTANA
   v 18.00 Hudební trilogie USA
ne  18.10.  v 18.00 DOBŘE  PLACENÁ 
  PROCHÁZKA
  Film Miloše Formana
so  24.10.   v 18.00 POKOJ V DUŠI
  Drama SR
ne  25.10.   v 18.00 JMÉNEM KRÁLE
  Historický film ČR
so  31.10.   v 18.00 O RODIČÍCH A DĚTECH
  Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  14.10.   v 18.00 HANNAH MONTANA
  Hudební trilogie USA
ne 18.10.   v 18.00 MUŽI V ŘÍJI
                ve 20.00 Komedie ČR
st  21.10. ve 20.00 WRESTLER
  Drama USA
ne 25.10.   v 18.00 VENI, VIDI, VICI
                ve 20.00 Komedie ČR
st  28.10.   v 17.00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
  DINOSAURŮ
  Pohádka USA
 ve 20.00 HANEBNÍ PANCHARTI
  Akční film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

st  14.10. ve 20.00 PAŘBA VE VEGAS
  Komedie USA
so 17.10. ve 20.00 ÚNOS VLAKU 123
ne 18.10.   v 18.00 Kriminální drama USA
st  21.10.   v 18.00 VZHŮRU DO OBLAK
  Animovaná komedie USA
so 24.10. ve 20.00  T. M. A.
ne 25.10.   v 18.00 Horor ČR / SR
st  28.10. ve 20.00 VENI, VIDI, VICI
  Komedie ČR
so 31.10. ve 20.00 ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
ne   1.11.   v 18.00 Thriller USA

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• POZOR! VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: Cvičeníčko, Hopsálek, Hejbej 
se, Hliněnka, Jawahir, Hokus - pokus, Jeviště, Sboreček Broučci, Točení 
na kruhu, Šperkovnička, Tvořílek, Keramika R+D, Jumping. PŘIJĎTE ZA 
NÁMI - TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!! Seznam a rozvrh kroužků najdete na našich 
stránkách: www.domecekmk.cz.
• 16.10. od 15.00 hod. - HEDVÁBÍ, BATIKA, MALBA NA TAŠKU - 
páteční dílna výtvarných technik na Domečku pro malé i velké. Poplatek: 
40 Kč + materiál.
• 23.10. - 25.10. - AKČNÍ SUPER VÍKEND! Akční outdoorový víkend, 
kde se rozhodně nebudete nudit. Těšit se můžete na lanové aktivity, 
seznamovací, týmové sportovní i noční hry. Navštívíme také lanové 
centrum JUNGLE PARK v Brně. Ubytování v pěkném prostředí DDM 
Zastávka u Brna.Účastnický poplatek: 650 Kč. Součástí účastnického 
poplatku je doprava vlakem  a autobusem, 2 x ubytování, 2 x polopenze 
+ pitný režim, vstupné do lanového parku, pedagogický dozor, program, 
materiál. S sebou: spacák, oblečení na sport a turistiku, přezůvky, pyžamo, 
láhev na pití, hygienické potřeby, pláštěnku. Vhodné pro zájemce od 10 
let. V pátek 23.10. odjezd vlakem v 18.13 hod. z Moravského Krumlova, 
příjezd v neděli v odpoledních hodinách vlakem z Brna.
• 23.10. - 24.10. od 18.00 hod. - NOC NA DOMEČKU - PRRRRRAVĚK. 
Večer a noc plná her a soutěží. Vyzkoušíte si jak se žilo našim předkům 
v pravěku. Nebude chybět stezka odvahy či večerní promítání. Večeře, snídaně 
a pitný režim jsou zahrnuty v účastnickém poplatku: 50 Kč. Vhodné pro 
odvážné kluky i holky již od 1. třídy na Domečku, v zámeckém parku.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 21.10. v 18.00 hod. - TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ - Dělnický dům.
PŘIPRAVUJEME: • 29.10. - 30.10. - HALLOWEENSKÁ PÁRTY S HARRY
POTTEREM - sraz ve čtvrtek 29.10. v 17.00 hod. před DDM Oslavany, 
ukončení v pátek 30.10. v 9.30 hod. Tajuplné hry, soutěže, diskotéka... • 28.10. 
- 31.10. - LEZENÍ V KUŘIMI - třídenní výlet na umělou lezeckou stěnu 
do Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech ve středu 
28.10.2009 ve 14.30 hod. Předpokládaný návrat je v sobotu 31.10. v 16.50 hod. 
na vlakové nádraží v Oslavanech. Bližší informace na tel.: 607 580 563.

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
• 18.10. v 15.00 hod. - ZÁCHRANÁŘI V AKCI - tradiční prezentace 
záchranných a bezpeč. složek ČR, Ivančice, Palackého nám.
• PŘIPRAVUJEME: • 29.10. ve 14.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA 
- soutěž o nejlepšího střelce: luk, prak, kuš, vzduchovka..., park Réna 
Ivančice, poplatek: 20 Kč/dítě. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!! 
• 29.10. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU - pro děti a mládež 
6. - 9. třída (mohou i mladší). Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost 
náhradníků), sportovní hala na Rybářské ulici, poplatek: 30 Kč/dítě. 
Tým přihlaste nejpozději do 26.10. 2009. • PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
- VÍKENDOVKA PRO VÁS. Pro mladé ve věku: 13 - 16 let, kteří chtějí 
prožít společná dobrodružství, zábavu, noční hry a zasportovat si. Újezd u 
Rosic - kemp Basketbalka, cena: 750 Kč/osoba. NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE 
PŘEDEM do 21.10. 2009!!! • 30.10. v 10.00 hod. - SKATEPARK CUP 
- soutěž na skateboardech a freestylových kolech, skatepark Ivančice (FC 
Slovan Ivančice), poplatek: 20 Kč/soutěžící. Za nepříznivého počasí se 
akce nekoná!!! • 30.10. v 10.00 hod. - PODZIMNÍ DEKORACE dekorace 
z přírodnin, kartonu, ubrousková technika, SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 12, poplatek: 20 Kč/osoba + materiál.
• 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.
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Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

IVANČICE - Židovská obec
Každý, kdo prochází vestibulem budovy Městského úřadu si musí 

všimnout pamětní tabule, na které jsou vypsána jména ivančických 
občanů, kteří zahynuli za 2. sv. války. Převažují jména židovských 
občanů, zavražděných i ve vyhlazovacích táborech.

Dějiny židovské obce mají nejasný začátek. Můžeme předpoklá-
dat, že karavany židovských kupců nemohly minout strážní hradiště 
na Réně. Po jeho zničení a začátku existence Ivančic se v blízkosti 
markraběcího dvora (areál „Na Bačkoře“) a tržiště (dnes Palackého 
náměstí) usadilo několik židovských obchodníků s překladištěm zboží 
a hostincem. Jedná se o severní stranu dnešní ulice Jana Schwarze.

První písemná zmínka o židovských záležitostech v Ivančicích 
je z roku 1393. V té době již musel být v Ivančicích židovský hřbitov, 
protože nebylo možné, aby Židé pohřbívali na katolickém hřbitově.
Ze zprávy Judasa Bauera z r. 1815 se dovídáme, že „když se rozvodní 
potok na úpatí, strhává zeminu z břehů a obnažuje hroby, ve kterých se 
nachází lidské kosti“. Zřejmě se jedná o místo naproti dnešnímu hřbitovu, 
ale asi o 200 metrů výše proti proudu Mřenkového potoka. Aby se obec 
vyhnula potížím s potokem, zakoupila místo, kde je dnešní hřbitov.

Důležitost židovské obce vzrůstala. Vilém z Pernštejna, hofmis-
tr království českého, uzavřel v r. 1490 s moravskými Židy v čele
s „mistrem židovským“ Janem Mayerem smlouvu o tom, že jim bude 
poskytovat ochranu a rady v jejich záležitostech. Listinu podepsalo
11 ručitelů, z toho bylo 5 Židů z Ivančic. To svědčí o důležitosti ivan-
čické židovské obce v té době. Po vybudování hradeb zaujala židov-
ská komunita asi šestinu plochy města.

Během 16. století se množí zmínky o židovských obchodnících
a finančnících z Ivančic. Židé zde měli náboženské instituce, měli svou 
samosprávu, sbor soudců, pohřební bratrstvo. Měli synagogu, školu, 
špitál, ranhojiče a lékaře. V pozdější době i své strážníky a šatlavu.

Třicetiletá válka téměř zničila Ivančice, které zpustly a vylidnily 
se. Židovská obec byla poměrně méně postižena a rychleji se zotavova-
la. Jestliže přeskočíme sto roků, pak v r. 1835 žilo v židovské obci 877 
osob, které představovaly 24 % obyvatel Ivančic. 

Po roce 1848, kdy padla omezení a Židé dosáhli téměř všech práv, 
jaká měli ostatní občané monarchie, začal jejich počet klesat vystě-
hovalectvím do větších, dříve zakázaných měst, za lepší obživou. 
Stěhovali se také do Ivančic - města, kde si postupně zakupovali 
domy na náměstí. 

V někdejší židovské obci, dnes ulicích Josefa Vávry, Jana Schwarze, 
Ve Fortně, části Žerotínově náměstí a části ulice Václava Novotného, 
bydlelo brzy převážně nežidovské obyvatelstvo. Na místě staré syna-
gogy byla postavena v roce 1853 synagoga, kterou známe.

Po první světové válce bylo neúnosné, aby na jednom městském 
katastru byly dvě samostatné politické obce. Z příkazu Zemského vý-
boru došlo v roce 1919 ke sloučení obou obcí. Dále však existovala 
náboženská židovská obec.

 Jaké byly důsledky vystěhování Židů z Ivančic, ukazuje skutečnost, 
že v roce 1935 se k židovskému původu hlásilo pouze 100 obyvatel. 
Stávalo se, že v synagoze nemohla být bohoslužba, protože se nese-
šlo ani deset mužů. V roce 1923 zemřel ivančický rabín Dr. Handl a 
dalšího rabína již náboženská obec neměla. Během německé okupace 
zahynulo 80 obyvatel ve vyhlazovacích táborech. Přežili pouze ti, kdo 
žili ve smíšeném manželství, a muži, kteří na začátku okupace odešli 
do zahraničí a vrátili se jako příslušníci zahraničních armád. O počát-
cích židovské obce víme jen málo, ale její smutný konec existence
je dosud v živé paměti.                             Jiří Široký, Tel: 776 654 494

Podivínka - byl v těchto místech počátek židovské obce?

10 let činnosti Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska   
Z hornické historie

v Oslavanech
Oslavany se nacházejí v jižní 

části Rosicko-oslavanského revíru
a byly prvním místem na Moravě, 
kde se začalo s těžbou černého 
uhlí. První písemná zmínka o 
používání uhlí z Oslavan zno-
jemskými řemeslníky udává rok 
1755. Těžba v revíru probíhala 
až do roku 1992, tedy 237 roků. 
Přesto, že revír patřil k nejmen-
ším uhelným revírům v repub-
lice, uhlí z tohoto revíru mělo 
obrovský význam. Jak pro rozvoj 
celého regionu, tak především 
průmyslového Brna. Význam této 
hornické oblasti byl umocněn vy-
budováním oslavanské elektrárny 
(1911-13), zařízené na spalování 
méně kvalitního uhlí z jižní části 
revíru. Do Brna pak byla dodá-
vána elektrická energie vedením 
o nejvyšším napětí v tehdejším 
Rakousku-Uhersku a posléze osla-
vanská elektrárna elektrifikovala 
velkou část jižní i západní Moravy. 

Útlumovým programem těžby 
uhlí, vyhlášeným federální vlá-
dou ČSSR, byl Rosicko-oslavan-
ský uhelný revír určen k likvidaci 
jako první v republice. Likvidace 
proběhla v obrovském tempu. Co 
se nepodařilo demontovat a ve 
spěchu odvézt do Kovošrotu, zů-
stalo zatopeno v dole. Kromě tří 
těžních věží a úspěšně zrekultivo-
vaných hald se z historie hornictví
v revíru nezachovalo nic.

Přímo v Oslavanech se přesta-
lo těžit uhlí v roce 1973, kdy byla 
ukončena těžba uhlí z posledního 
a nejvýznamnějšího oslavanské-
ho dolu Kukla-Václav Nosek 
a veškerá těžba v revíru byla 
centralizovaná na nový centrální 
důl Jindřich II. ve Zbýšově, daný 
do provozu v roce 1969. Byl to 
nejhlubší důl na černé uhlí v re-
publice a ve střední Evropě. Bylo 
těženo z hloubky 1428,4 metrů
a důl dosáhl 1456 metrů hloubky. 

Oslavany přestaly být v roce 
1973 hornickým městem. V po-
vrchových prostorách bývalého 
dolu začala úspěšně působit firma 
První brněnská strojírna. Oslava-
ny velmi brzy hornickou historii 
vymazaly ze své paměti. Havíři 
v produktivním věku přešli na 
důl Jindřich do Zbýšova, částečně 
invalidní se rekvalifikovali pro 
potřeby strojírny. Penzionovaní 
havíři se scházeli v klubu hor-
nických důchodců ve Zbýšově, 
v Oslavanech zapadly i oslavy 
Dne horníků. Stačilo několik let 
k tomu, aby se nově vyrůstající 
generace podivovala nad tím, že 
se zde někdy černé uhlí těžilo. 
Čtvrt tisíciletí havířina živila 
mnoho generací tohoto kraje. 

Hornické výstavy
od roku 1941

Největší a ojedinělou hornickou 
akcí v revíru byla hornická výstava 
v roce 1941, uskutečněná v Osla-
vanech. V této těžké době němec-
ké okupace, kdy doly i jednotlivé 
obce byly pod německým vede-
ním, měla oslavanská hornická vý-
stava obrovský úspěch a shlédlo ji 
kolem 15 000 návštěvníků. I tehdy 
byl učiněn pokus o vytvoření mu-
zea, ale už v samotných počátcích 
myšlenka opět zapadla. 

Na počátku osmdesátých let 
byla při příležitosti konání celo-
státní geologické konference ve 
Zbýšově zorganizovaná hornická 

výstava a někdy v té době byla 
také na zámku v Rosicích.

V létech 1987-9 byly na RUD 
provedeny první reálnější kro-
ky k vytvoření stálé hornické 
expozice. Byla vytipovaná řada 
již tehdy unikátních těžařských 
zařízení, k pomoci se zajišťová-
ním historických exponátů byli 
vyzváni také občané, pomoc 
přislíbil i Klub hornických dů-
chodců. Generálním ředitelstvím 
v Kladně byl záměr odsouhlasen 
a předběžně přislíbena finanční 
podpora. Byla připravována ex-
kurzní cesta do Báňské Štiavnice.

Jenže vývoj dalších událostí, 
obrovský spěch s likvidací důlní 
činnosti na začátku devadesátých 
let a privatizace, především však 
toto období znevažování hornic-
ké profese, zatlačilo myšlenky na 
vybudování muzea do pozadí. 

První hornické
slavnosti

Teprve v roce 1999 v rámci 
„Dnů obnovy evropské kultury“ 
byly v Oslavanech uspořádány 
první slavnosti s názvem „Osla-
vanské hornické slavnosti“. Při 
této příležitosti byla uskutečněna 
v prostorách oslavanského zá-
meckého areálu rozsáhlá výstava 
„Hornictví a energetika Rosicka-
-Oslavanska“. Oslavanská radnice 
vytvořila všechny předpoklady k 
realizaci záměru, s instalováním 
exponátů pomohlo ivančické mu-
zeum i zkušená výtvarnice, rovněž 
historická stránka byla zodpověd-
ně zpracovaná místními historiky. 

Po mnoha letech byla konečně 
zrealizována myšlenka uspořá-
dání velké výstavy hornictví a 
energetiky. V jedné z místností 
expozice byl zřízen malý kino-
sál a po celou dobu výstavy zde 
byly promítány dvě videokazety 
natočené v prvních dnech likvi-
dace těžby v revíru - na jaře 1992. 
První videozáznam seznamoval s 
celou historií těžení na Rosicku-
-Oslavansku. Druhá videokazeta-
-technická, zachytila těžní stroje, 
těžní věže, technologické budovy 
a také poslední den fárání na 7. 
patro dolu Antonín, důlní čerpací 
stanici a pomocné těžení. Byl to 
poslední možný den, kdy nám 
bylo umožněno sfárání, násle-
dující den již nabíhala likvidace 
jámy Antonín, dolu, ze kterého 
byl vytěžen 18. února 1992 po-
slední vůz černého uhlí z rosicko-
-oslavanského revíru. 

V elektrárenské expozici 
s bohatou fotodokumentací a 
řadou elektrárenských exponátů, 
vynikal a poutal obrovskou po-
zornost unikátní exponát - téměř 
kompletní velín oslavanské parní 
velkoelektrárny ze 40. let se si-
mulovaným provozem .

Výstava „Hornictví a energe-
tika Rosicka-Oslavanska“ měla 
obrovský úspěch. V následují-
cích čtrnácti dnech si výstavu 
prohlédly všechny třídy základní 
oslavanské školy. Protože však 
byl projeven zájem i některých 
tříd z okolních škol, byla výstava 
prodloužena o dalších 14 dní. Při 
příležitosti výstavy vydalo Město 
Oslavany publikaci J. Plchové 
„Rosicko-oslavanský uhelný re-
vír 1760-1999“.

Ke konání slavností byla opět 
obnovena na výchozech permo-
karbonu v údolí řeky Oslavy, 
předtím vandaly zničená, Naučná 
stezka permokarbonem Bosko-

vické brázdy, která je unikátním 
přírodním geologickým objek-
tem. Zdejší oslavanský profil 
označila mezinárodní komise 
v roce 1973 za stratotyp evrop-
ského významu. Boskovická 
brázda je i na snímcích poříze-
ných z kosmu považována za je-
den z nejvýraznějších fenoménů 
střední Evropy. 

Založení vlastivěd-
ného spolku

 Obrovský zájem veřejnosti o 
výstavu zavazoval organizátory 
k další činnosti. V závěru roku 
1999 se sešla skupina nadšených 
organizátorů i dalších občanů 
na oslavanské radnici. Proběhla 
další jednání a výsledkem bylo 
založení občanského sdružení 
Vlastivědný spolek Rosicko-
-Oslavanska. Prvořadým cílem 
hned od prvopočátku se stalo vy-
budování stálé muzejní expozice. 
Stálé Muzeum hornictví a ener-
getiky Rosicko-Oslavanska se 
podařilo otevřít v květnu 2001. 

Replika důlní
chodby

V roce 2001 se také podařilo 
vybudovat první část repliky důl-
ní chodby ve skutečné velikosti 
s ukázkou hlavní chodby, rubání 
a dovrchní chodby. Prosadit vy-
budování důlní chodby nebylo 
jednoduché. Zajistit materiál a 
zařízení se zdálo být nemožné. 
Z bývalého hornického podniku 
jsme kromě jednoho důlního 
vozu a několika kousků nářadí 
nezískali nic. Na zakoupení mate-
riálu finanční prostředky nebyly, 
z toho důvodu jsme nepochodili 
ani v Dubňanech. Oslovili jsme 
řadu firem i bývalých havířů, 
zajeli jsme do Hodonína a na důl 
Březinka do Moravské Třebové, 
z Klepačova jsme získali záchra-
nářskou techniku. Další rok byla 
díky pracovníkům Diamo-Geam 
Dolní Rožínka a našich členů 
maketa důlní chodby prodlouže-
na o dílčí překop. 

Replika důlní chodby se stala 
jedním z nejzajímavějších a 
nejnavštěvovanějších částí hor-
nického muzea. Také hornická 
expozice je každoročně doplňo-
vána o nově získané exponáty, 
byla doplněna řadou důlních 
svítidel, modely důlních děl, mo-
dely některých dolů a elektrárny, 
pietní koutek je věnován dvěma 
největším důlním neštěstím. 

Stálá expozice
na zámku

Muzejní expozice „Hornictví a 
energetika Rosicko-Oslavanska“ 
je nosnou expozicí oslavanského 
muzea. V roce 2004 pronajalo 
vedení města Vlastivědnému 
spolku R-O za symbolickou 
cenu zbytek zdevastovaného 
jižního křídla zámeckého areálu, 
ve kterém byly kdysi umístěny 
sýpky. S obrovským pracovním 
nasazením byla zrekonstruována 
tři patra jižního křídla pro účely 
muzejních expozic. Byly zde 
umístěny nové expozice „Příroda 
Oslavanska“, kde je zastoupena 
geologie, archeologie, paleonto-
logie, mineralogie, savci, ptáci, 
ryby, obojživelníci, další expozicí 
je „Historie Oslavan a osobnos-
ti“. V další části jsou expozice 
„Althanové - stavitelé oslavan-
ského renesančního zámku“, 

„Kamenictví“, „Významný orni-
tolog a archeolog Václav Čapek 
- oslavanský rodák“, expozice 
„Stromy“ a poslední expozicí je 
„10 let činnosti Vlastivědného 
spolku Rosicko-Oslavanska“. 
Rekonstrukci přízemních prostor 
jižního křídla provedli oslavanští 
hasiči a vybudovali zde skvělou 
expozici hasičské techniky s uni-
kátními historickými exponáty.

Po všechny víkendy v průběhu 
sezóny mají členové spolku služ-
by v muzeu a střídají se v prů-
vodcovské činnosti. Oslavanské 
muzeum je každoročně otevřené 
od 1. května do 30. září. Jinak při 
nahlášení na KIS města Oslavany 
je skupinám umožněn vstup kdy-
koliv během celého roku. 

V roce 2008 členové Vlastivěd-
ného spolku Rosicko-Oslavanska 
zrealizovali ve Zbýšově výstavu 
„Zbýšov a těžba uhlí“. Expozice 
byla průřezem historií těžby uhlí 
v teritoriu Zbýšova u Brna od r. 
1782 do roku 1992. 

 V rámci zářijových oslavan-
ských historických slavností orga-
nizují členové spolku „Turistický 
den po hornických stezkách“. Při 
letošních slavnostech to byl již 5. 
ročník. Při této příležitosti obdrže-
li účastníci pamětní odznáčky.

Za uplynulých deset let bylo 
členy spolku zrealizováno 20 
veřejných přednášek, v roce 2003 
dvoudenní celorepubliková geolo-
gická konference, v roce 2005 byl 
vybudován památník k 250. výročí 
těžby uhlí  Oslavanech a zorgani-
zován celorepublikový seminář 
k počátkům těžby uhlí na Moravě. 

V r. 2002 byly vydány publikace: 
J. Kyselák, Oslavanská elektrárna, 
J. Plchová, Rosicko-oslavanská 
černouhelná pánev v datech, v ro-
ce 2004 L. Rejl, Oslavanské po-
věsti a Oslavanští permoni, v roce 
2008 J. Plchová,  Zbýšov-Kapito-
ly z minulosti a těžba uhlí. 

Všechny publikace lze zakoupit 
na oslavanském zámku. Členové 
přispívají do místních zpravodajů 
i do odborného tisku.

Vlastivědný
spolek dnes

Každou třetí středu v měsíci 
se konají Klubové dny otevřené 
i pro veřejnost.

Vlastivědný spolek Rosicko 
-Oslavanska je neziskovou orga-
nizací, složenou, bohužel, přede-
vším ze seniorů. Všechny staveb-
ní práce, zprovoznění získaných 
nefunkčních exponátů, údržba 
muzejních prostor, úklid a veš-
kerá činnost je vykonávána členy 
spolku zdarma. Takže bez větších 
finančních nákladů vzniká dílo 
obrovské hodnoty. Byla vybudo-
vána také krásná klubovna, kde 
probíhá spolková činnost, dále 
svépomocná dílna. Nedořešeným 
problémem zůstává rozsáhlý de-
pozitář. V současné době se třídí 
stovky knih a buduje spolková 
knihovna. Spolková činnost by 
nebyla možná bez podpory ve-
dení Města Oslavany, sponzorsky 
přispívají firmy ST-OS Oslavany 
a Teplárna Brno.

 V roce 2007 se podařilo ustavit 
v severní části revíru v Zastávce 
u Brna odbočku Vlastivědného 
spolku Rosicko-Oslavanska, která 
již vyvíjí úspěšně činnost. V letoš-
ním roce se podařilo na Zastávce 
otevřít malou expozici o těžbě uhlí 
v severní části revíru.
Jarmila Plchová, jednatel spolku

Synagoga v Ivančicích před 1. světovou válkou
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» AUTO - MOTO
prodám
•• Volkswagen Polo 1,9 D, r. v. 1996, 
najeto 250.000 km, barva zelená me-
talíza, STK do 04/2010, alu kola + 
letní pneumatiky, disky + zimní kola, 
rádio s MP3, posilovač řízení, dobrý 
stav, koroze. Cena: 13.000 Kč. 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, ra-
diomagnetofon, mlhovky, imobilizér, 
zámek zpátečky, nové pneumatiky. 
Cena: 50.000 Kč + 6.000 Kč litá kola. 
Tel.: 602 719 156.
•• Škoda Felicia, 1,3, 50 kW, r. v. 
1999, ve velmi dobrém stavu. Tel.: 
605 218 451. Moravský Krumlov.
•• Ford Escort Combi, 1,6 Zetec, 
benzín, r. v. 1999, najeto 150.000 
Kč, červená barva, STK do 08/2011, 
zimní pneumatiky, CD, střešní nosič, 
2 x airbag, rozvody ve 120.000 Kč, 
spěchá. Cena: 37.000 Kč. Tel.: 608 
707 847.
••  Ford Probe, 2,5 l, pohon na LPG. 
Cena: 62.000 Kč. Tel.: 606 885 970.
•• motocykl Jawa 350/640, STK 
do 04/2011. Cena: 10.000 Kč. Tel.: 
724 790 689.
•• malotraktor domácí výroby, 
funkční. Cena: 4.000 Kč. Tel.: 721 
550 190.
•• doklady s SPZ na Hondu Civic. 
Tel.: 724 246 387.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• družstevní byt 3+1 na sídlišti 
v Moravském Krumlově, cena doho-
dou. Tel.: 604 168 071.
•• RD na Skřipském Mlýně, celková 
plocha 1.800 m2, garáž, UT, studna, 
TV, ovocné stromy, koupelna, sklep, 
zahradní jezírko, cena dohodou. Tel.: 
603 793 890.
•• garáž u drůbežáren v Moravském 
Krumlově. Více informací na tel.: 603 
170 653.
nabízím pronájem
•• pronajmeme byt 1+1 v Ivančicích 
od 01. 11. 2009. Tel.:  737 114 435.
••  pronajmu garáž v Oslavanech - 
Novoveská. Tel.: 724 537 104. 
••  garáž v Ivančicích na Malovan-
sku. Garáž je s elektřinou. Tel.: 606 
585 715.
vyměním
•• DB 2+1 po rekonstrukci v Mo-
ravském Krumlově za RD min. 4+1 
v Moravském Krumlově a okolí, se 
zahradou + doplatek dohodou. Prosím 
nabídněte. Tel.: 777 270 343.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• skříň. postel, desén olše, rozměr 
matrace: 2x80x200. Tel.: 605 287 129.
••  patrovou postel, rozloženou
bez matrací. Cena: 400 Kč. Tel.:
736 277 473.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočárek zn. Deltim s autosedačkou, 
modro-béžová barva, velice zachova-
lý a prostorný, všechny potahy jsou 
pratelné, pláštěnka s kabelou s kšíry. 
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 775 603 494.
•• kočár zn. Růžový panter Polar XL, 
trojkombinace, vínově-modrá kostka, 
nafukovací kola, přehaz. rukojeť, taš-
ka na mimi + na kočár. Cena: 1.400 
Kč. Tel.:  604 113 619.
•• dětské sáně, růžové lyže 70 cm, 
autíčko Tatra, kolo pro dítě od 2 let, 
sportovní kočárek zn.: ABC, a kočár 
zn.: Komfort - čtyřkombinace. Tel.: 
605 776 380:
•• velký pytel dětského oblečení pro 
chlapce na věk 0 - 1 rok, cena: 1.000 
Kč. Tel.: 608 781 516.
•• polohovací postýlk z masívu, pěk-
ná, málo používaná. Cena: 1.500 Kč. 
Tel.: 604 328 788:

» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• těhotenské oblečení vel.: 44 - 48, 
rifle, sukně, trika. Tel.: 604 328 788. 
Zn.: Výhodně.
» ZVÍŘATA
koupím
••  králíky jatečné, vyřazené z chovu 
ke krmným účelům. Cena do 35 Kč/
kg živé hmotnosti. Tel.: 728 333 435.
prodám
•• fenku mopse, béžová barva
s černou maskou bez PP. Matka s PP,
k odběru ihned, očkovaná + odčerve-
ná. Cena: 5.000 Kč. Tel.: 515 532 841.
•• zakrslého králíčka - beránka, odběr 
možný ihned. Cena: 100 Kč. Ivančice. 
Tel.: 720 463 061.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté, oč-
kovaná + odčervená, bez PP, cena 
dohodou. Tel.: 603 773 485.
•• Elektus Polichloros, pár, kroužek, 
samice snáší, cena: 32.000 Kč, Alex. 
čínský, letošní mladé i jejich rodiče, 
omezuji chov. Tel.: 603 773 485. 
Znojemsko.
nabízím
•• zadám štěňata bulteriéra s PP, mat-
ka testy ledvin, otec imp. Maďarsko, 
4 holky, 3 kluci, barva bílá se znaky, 
žíhaná se znaky, cena dohodou. Tel.:  
731 853 395.
daruji
•• štěňátka kříženého dlouhosrstého 
jezevčíka, velice pěkná. Tel.: 608 
041 134.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• staré mince, prosím nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• hliněné poklopy (nazývané také 
jako zvonce nebo troubele) pro pěs-
tování chřestu, nerozbitné. Prosím 
nabídněte. Tel.: 733 721 958, troube-
le@seznam.cz.
•• starší dřevěný stativ na fotoaparát 
jako dekoraci a starý zrcadlový fo-
toaparát i nefunkční, např. Flexaret, 
prosím nabídněte. Tel.: 724 246 387.
prodám
••  starý šicí stroj zn. Singer, psací 
stroj zn. Consul, obojí funkční. Tel.: 
605 914 928. Zn.: Pro sběratele.
•• staré věci na chalupu, vhodné 
k dekoraci (kávomlýnky, žehličky, 
talíře, hrnky, kropenky, krájače, staré 
pivní láhve, džbánky apod.). Tel.: 737 
027 117.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

•• jablka zimní, cena: 8 Kč / kg, dále 
pak letošní žluté proso, cena: 10 Kč / 
kg. Tel.: 737 252 864.
•• prodám proso. Cena: 6 Kč/kg. Tel.: 
777 634 263.
•• garážová vrata 2 x 2,40, dvou-
křídlá, kovová, obložená palubkou, 
zateplená polystyrénem. Cena: 3.000 
Kč. Tel.: 731 066 181.
•• pračku i ždímačku zn.: Romo, 
dámské kolo zn.: Liberta, dětské kolo 
zn.: Sobi, nové 2-trubicové světlo 120 
cm, zánovní vysavač, plastovou vanu 
i s baterií. Tel.: 603 900 890.
•• štípačku na dřevo dom. výroby, 
hydraulička, cena: 7.000 Kč, soustruh 
- točná délka 450 mm, točný průměr 
280 mm a mnoho doplňků. Cena: 
15.000 Kč. Tel.: 603 793 890. 
•• novou nepoužitou navigaci Garmin 
Nuvi 770. Tel.: 604 604 252. Zn.: Sle-
va: 2.000 Kč.
•• svářecí usměrňovač včetně kabe-
lu, cena: 3.000 Kč, sekačku nejetou, 
v záruce, cena: 1.700 Kč, benzínový 

rotavátor, nejetý, v záruce, cena: 
5.000 Kč. Tel.: 603 793 890.
» SEZNÁMENÍ
•• invalidní důchodce 59, hledá přítele 
se zájmem o zahrádku, ŘP vítán. Tel.: 
603 943 197.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici vedoucí 
pobočky, servisní technik, prodejce 
automobilů, automechanik. Své ži-
votopisy zasílejte na: info@piras.cz 
a jako předmět uveďte pracovní pozi-
ci. Pro více informací volejte na tel.: 
736 625 272.
•• jsem na MD a hledám práci do-
mů.Tel.: 733 798 361. Zn.: Pouze 
solidní nabídky.
•• Přijmeme učitele s aprobací 
matematika/fyzika (popřípadě ales-
poň fyzika) pro střední školu v Mo-
ravském Krumlově. Bližší informace 
u paní Čermákové. Tel.: 515 324 725.

•• Penzion a restaurace U Matesa 
v Olbramovicích nabízí od pondělí 
do pátku polední menu (polévka 
+ výběr ze 2 jídel). Rozvoz po okolí 
zajištěn. Cena jídla: 50 Kč / porce, 
rozvoz + 5 Kč / porce. Od 1. čer-
vence 2009 také obědy přímo v re-
stauraci U Matesa. Více informací 
na tel.: 606 115 954.

•• muž se vzděláním SZTS má vážný 
zájem o HPP v zem. družstvě, praxe 
25 let s veškerou technikou Zetor, 
Case, N. Holland, Forschricht i jiné. 
Tel.: 739 906 151.
» SLUŽBY
•• pohlídám Vaše dítě (přes den, 
večer, o víkendu) občas, nebo i pra-
videlně. U nás doma RD se zahradou. 
Tel.: 728 237 055. 

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré 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 in-
formací na tel.: 605 720 362.

» PODĚKOVÁNÍ
•• Ještě jednou děkujeme panu Mar-
tinu Illkovi z Horních Kounic za za-
řízení obchodu se smíšeným zbožím 
v naší obci. Další poděkování patří 
městu, Radě města a Správě majet-
ku města M. Krumlov za umožnění 
poskytování služeb pro naše občany 
pronájmem prodejny.
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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.

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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá koncert

WABIHO DAŇKA & SPOL.
„NEJVĚTŠÍ PECKY...A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL“ - prezentace nového CD

v pondělí 19. října 2009 od 19.00 hodin 
v kinosále Moravský Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje 

od 14. září 2009 Informační centrum, Zámecká 2, tel.: 515 321 064.

KD Cristal Rosice a KIC Rosice pořádá 

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.

Středisko volného času Rosice pořádá:

DRAKYÁDA
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.

TJ SOKOL LESONICE pořádá

KÁCENÍ MÁJE A TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 10. října 2009 v 16.00 hodin - KÁCENÍ MÁJE,

ve 20.00 hodin - TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU ORFEUS.
Občerstvení zajištěno, všechny srdečně zvou pořadatelé. 

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
+ TANEČNÍ ZÁBAVU v sobotu 17. října 2009

začátek ve 20.00 hodin. Burčák, bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé.

HELLOWEEN ZÁBAVA
v sobotu 17. října 2009 ve 20.00 hodin v KUBŠICÍCH.

Přijďte si užít strašidelné podzimní atmosféry. Hraje taneční kapela 
STONE (3 na 3). Bohatá tombola, masky vítány. Všude jen samé 

dýně, netopýři, strašidla uááá.....

 KIC města Dolní Kounice pořádá

ODPOLEDNE S DOLŇÁKY
v neděli 18. října 2009 od 16.00 hodin - 22.00 hodin

v Kulturním domě Dolní Kounice, vstupné: 50 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!

100 LET ŠKOLY 1910 - 2010
Město a ZŠ Dolní Kounice zvou občany, rodiče a přátele školy na 
slavnostní otevření nově zrekonstruované školní telocvičny a školního 
hřiště. Zahájení se uskuteční v pátek 16. října 2009 v 16.00 hodin. 
Součástí otevření je i doprovodný program a Den otevřených dveří 

v době od 16.00 hodin do 18.00 hodin.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35, 
tel.: 515 322 252 pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

z nakladatelství EGMONT ČR S 20 % SLEVOU!!!!!
!!!!!VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE DĚTI!!!!!

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.

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Moravy pořádá

24. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

v sobotu 24. října - pondělí 26. října 2009
sobota 24. října - 25. října 2009 od 9.00 - 17.00 hodin, pondělí 26. 
října 2009 od 9.00 - 12.00 hodin v sále 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.

Pokud máte zájem podívat se, jak se pracuje s interaktivní 
tabulí, popřípadě si vyzkoušet některé z aktivit,

tak tu pro Vás máme zajímavou nabídku: 

POZVÁNKA NA „MRKVIÁDU“
v pátek 6. listopadu od 16.00 - 18.00 hodin

Srdečně zveme širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
spojený s prezentací interaktivních tabulí, ochutnávkou mrkvových 

pochoutek a výrobou podzimních dekorací, jejímž vyvrcholením bude 
tradiční lampiónový průvod. ZŠ Vémyslice. Těšíme se na Vaši účast.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově zve všechny gurmány na

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU
s cimbálovkou p. Stehlíka - rezervace nutná.

pátek 13. listopadu 2009

Telefon 515 32 13 17  •  www.hotel-epopej.cz

Srdečně zveme všechny příznivce operního zpěvu na slavnostní

GALAKONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

který se koná 17. listopadu 2009 v kostele minoritů v Brně
u příležitosti 20. výročí sametové revoluce. Jako čestný host

vystoupí italský dramatický tenor Guglielmo Callegari
za varhanního doprovodu  Mgr. Ondřeje Múčky

Program je sestaven ze slavných děl J. S. Bacha, G. F. Hendla,
A. Stradelly, Ch. Gounoda, C. Francka a dalších mistrů.

Začátek koncertu v 18 hodin Vstupné dobrovolné.
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Krajský přebor v kopané
neděle 11. října v 15:00 hodin

FC M. Krumlov
- Pálavan Bavory
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
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FC Moravský Krumlov
- Baník Ratíškovice 3:2 (1:2)

Branky: 39. Vybíral, 65. Anders, 
80. Procházka - 21. (PK) Kotá-

sek T., 28. Sloboda
Domácím fotbalistům vůbec nevyšla 

úvodní půlhodina. Po proměněné penaltě 
a hlavičce zcela neobsazeného Slobody 
si hosté vypracovali dvougólový náskok. 
Krumlovským se do poločasu přece jen po-
dařilo alespoň snížit. Na malém vápně tečo-
val do sítě Procházkovu hlavičku Vybíral.

 Druhá půle se nesla ve znamení dobývání 
ratíškovické branky. Po několika nevyuži-
tých šancích se po přihrávce Procházky trefil 
přesně k tyči Anders. v 80. minutě prošel 
obranou Procházka a krásnou střelou pod 
břevno obrátil skóre ve prospěch Krumlova. 
Od větší prohry zachránil hosty výborný 
brankář Pelíšek. Ve všech gólech domácích 
měl prsty nejlepší hráč zápasu Procházka.

FC Kuřim-FC Moravský 
Krumlov 0:3 (0:1)

Branky: 50. a 90. Procházka, 
38. Vybíral

Až do 38. minuty se hra odehrávala 
mezi vápny bez jediné šance na jedné 
či druhé straně. Pak si na šestnáctce na-
chystal míč na levou nohu Vybíral a jeho 
dělovka skončila v síti domácích. O dvě 
minuty později chytil Bogner nebezpeč-
nou hlavičku kuřimského útočníka. Po 
nepříliš pohledném prvním poločase byli 
tedy spokojenější hosté. 

 Po změně stran už byla kvalita zře-
telně na straně Krumlova. Po rohovém 
kopu Vybírala a zaváhání domácího 
brankáře zvyšoval vedení hlavou Pro-
cházka. Tentýž hráč skóre další hlavič-
kou i uzavřel. Mezi tím byl ještě domá-
cím v 62. minutě vyloučen hráč za faul 
v přerušené hře.

Po této výhře jsou fotbalisté FC Mo-
ravský Krumlov s 22 body v nejvyšší 
krajské soutěži třetí o pouhé dva body za 
vedoucími Bavory. A právě ty přivítají ve 
velkém šlágru již tuto neděli na domácí 
půdě. Dá se proto očekávat plný stadion 
a bouřlivá atmosféra. Velkým lákadlem 
pro diváky bude i řada exligových hráčů 
v kádru soupeře.

Krumlov opět bodoval a je třetí!

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 

Hledáme 
nového trenéra

/Jamolice/ Na začátku školního roku vy-
vstal v Jamolicích zásadní problém s tréno-
váním žákovského fotbalu. Vcelku úspěšný 
tým se ocitl bez vedení poté, co jamolický 
trenér Jiří Smejkal složil funkci. Pro tým 
žáků - a nejen pro ně - to byl šok.

Pan Jiří Smejkal trénoval žáky už pěknou 
řádku let. Věnoval jim spoustu svého volné-
ho času. Podle rodičů pomáhal nenásilným 
způsobem i s výchovou. Chlapci nesměli 
mluvit vulgárně, při tréningu i zápasech 
museli dodržovat fotbalovou etiketu. Kluky 
dokázal motivovat i povzbudit. 

„Byl k nim víc než spravedlivý! A my 
jsme si jeho práce vážili. Víme, co všechno 
pro ty kluky udělal,“ uznávají rodiče ma-
lých fotbalistů.  

Snad se brzy najde někdo takový jako 
Jiří Smejkal a malí hráči budou mít zase 
svého „kauče“.          

V sobotu 3. října se nadšenci 
horských kol zúčastnili prvního 
ročníku časovky z Ivančic k roz-
hledně Vladimíra Menšíka na 
Hlíně. Na start závodu se postavi-
lo 38 závodníků, z nichž tři ženy.

Pětikilometrová trať vedla 
nejen po silnici, ale i kamenitým 
terénem polních cest. Celkové 
převýšení tratě bylo 300 metrů.

Závod byl pro přehlednost 
rozdělen do čtyř kategorií. Mezi 
muži do 30 let dominoval celko-
vý vítěz závodu Radovan Kyjov-

ský (ročník 1986) s časem 16:08, 
když druhému v celkovém pořadí 
nandal téměř tři minuty. Druhým 
v této kategorii byl Ondřej Stup-
ka (ročník 1979) s časem 19:15
a bronz získal Jiří Porazil (ročník 
1980), čas 21:47. 

V nejpočetnější kategorii od 
31 let do 50 let včetně startovalo 
21 závodníků. První místo Jan 
Hejl (1975), čas 19:03. Druhé 
místo Michal Chadim (1978), 
čas 19:04 a třetí pozice  Pavel 
Jiříkovský (1973), čas 19:30. 

V kategorii nad 51 let se regis-
trovalo šest závodníků. Po pěti 
kilometrech si první pozice rozdě-
lili: zlato Vladimír Buchta (1954) 
s časem 23:45, stříbro Jiří Sedlák 
(1950) čas 27:10 a pomyslnou 
bronzovou příčku obsadil Petr 
Kalousek (1954) v čase 27:17.

Tři startující ženy si rozdělily 
pořadí takto: 1. místo Eva Štefu-
líková (1977), čas 28:55, 2. místo 
Zuzana Konečná (1991), čas 34:
08 a 3. místo Lucie Střelcová 
(1986), čas 43:25. 

„Vyšlo nám počasí a dopadlo 
vše tak, jak jsme si představovali. 
Čekali jsme účast 40-50 závodní-
ků a na první ročník to bylo skvě-
lé. Vyzkoušeli jsme si organizaci 
a vše klaplo. Chtěl bych hlavně 
poděkovat všem sponzorům, 
bez kterých by se akce nemohla 
uskutečnit a všem, kteří pomohli 
s organizací. Samozřejmě všem 
účastníkům, že přijeli a těch pět 
kilometrů vyšlápli ve skvělých 
časech. Už plánujeme další roč-
ník, doufáme, že účast bude ještě 
silnější,“ zhodnotil organizátor 
závodu Petr Kalousek ml. /mape/  
(Výsledky závodů na stránkách 

www.oslavany.net)                    

S úsměvem na rozhlednu Vl. Menšíka

TUTO AKCI PODPOŘILI: 
Autoškola Marek Chromek - Ivančice • Spinning Ivančice • Korus servis - 
Ivančice • Tiro - Blansko • Daltisk - Brno • Bike-sport - Ivančice • Oslavany 
Net • Annapurna - Ivančice • Club havarovaných cyklistů - Brno • Dino sport 
- Ivančice • Radoslav Matuška - grafický umělec - Těchov • Ing. Martina Hvíz-
dalová - kosmetický poradce ORIFLAME - Ivančice • Obec Hlína • Jízdní kola 
Zdeněk Berka - Ivančice • internetový obchod www.mrknu.cz - Dolní Kounice 
• Dušan Adam - reklamní činnost - Ivančice • mediální partner - noviny  Zrcadlo

/Brno/ Podzimní cenu Masa-
rykova okruhu v divizi 4 ovládly 
vozy Mercedes Benz Charouzo-
va týmu. Sobotní tříhodinový 
vytrvalostní závod s přehledem 
vyhrála posádka ve složení An-
tonín Charouz, Stefan Mücke,
Tomáš Enge /Mercedes/. 

Na druhém místě skončil Thed 
Björk /S/ a Daniel La Rosa /D/, 
kteří startovali s vozem Audi A4 
DTM z Bohemia Racing Teamu. 
Na třetím místě dojel další Mer-
cedes, ve kterém se s Charouzem 
a Mückem střídal Václav Nimč. 
V nedělním sprintu na deset 
okruhů vyhrál Charouz před 
Nimčem. Třetí místo vybojoval 
Slovák Daniš, který řídil Audi 
A4 DTM.             /Ctibor Adam/

Foto: Květoslav Adam

ZLATO PRO MERCEDES

Nejlepší z kategorie do 30 let: (zleva) Ondřej Stupka, Radovan Kyjovský a Jiří Porazil


