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REDAKCE
ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozici

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

DO KONCE ROKU sekční vrata s pohonem jen za 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

/Oslavany/  „Náš protest je 
výraz našeho vzteku nad součas-
nou situací ve výkupních cenách 
mléka. Již rok chceme po minis-
terstvu, aby našlo řešení a dalo 
nám stejné podmínky jako mají 
zemědělci v ostatních státech 
EU,“ prohlásil na protestní akci 
Jan Maloch, předseda zeměděl-
ského družstva Pooslaví v Nové 
Vsi.

Situace v oblasti výkupu mléka 
od prvovýrobců vedla k netra-
diční formě protestu - vylévání 
mléka do polí. Akce se konala 29. 
října po celé republice. 

„Chceme především upozornit 
veřejnost a odpovědné činitele, 
že za tak špatné výkupní ceny se 
mléko vyrábět nedá. Vinu za to 
dáváme ministerstvu. Je potřeba 
něco dělat doma, a to s cenou! To 
se nikomu zatím nedaří,“ doplnil 
jedním dechem Jan Maloch.

Na poli nedaleko Oslavan se 
sešlo na 15 zemědělců, z nichž 10 
sedělo za volanty svých traktorů 
a aut s cisternami plnými čerstvě 
nadojeného mléka. To vše za 
značného zájmu médií a zhruba 
dvacítky přihlížejících.

V současné době je výkupní 
cena za litr mléka na hranici 6 
korun, konkrétně 5,70 Kč. V ČR 
se produkcí mléka zabývá jen 12 
procent zemědělských podniků. 

„Jsem tady dnes na protest pro-
ti cenám mléka. Přijeli jsme, aby-
chom ukázali, že venkov je bitý 
nejvíce ze všech resortů. V Praze 
nemůžeme být všichni, tak jsme 
dnes tu na poli,“ postěžoval si 
na protestu soukromý zemědělec 
Pavel Rybníček.

„Zde u Oslavan vyteče na pole 
odhadem kolem 35 tisíc litrů 
mléka. V našem zemědělském 
podniku máme denní produkci 
mléka kolem 7 tisíc litrů s tím, že 
prodáváme za 5,7 Kč a náklady 
jsou 8,4 Kč, takže denní prodě-
lek si každý lehce spočítá. Stádo 
máme celkem početné, také jsme 
dost investovali, takže se ho po-
kusíme udržet a zatím ho rušit 
nebudeme,“ vysvětlil pan Jelínek, 
zootechnik družstva Pooslaví 
v Nové Vsi a pak odmávnul vý-
jezd vozidel, která začala kropit 
kukuřičné strniště mlékem.

„O protestní akci zemědělců 
z Oslavan a okolí proti cenám 
mléka jsme se paradoxně dozvě-
děli až z médií, i když se koná na 
katastru našeho města. Já osobně 
kritickou situaci v tomto odvětví 
plně chápu, ale zdá se mi být 
méně vhodné vylévat mléko na 
pole. Raději bych zvolil jinou 
formu protestu, protože přece jen 
jde o produkt - potravinu, která 
by se dala zužitkovat vhodněji, 
třeba i rozdávat zdarma. Přesto 
neříkám, že hned ho posílat hla-
dovějícím dětem do Afriky. Takto 

přišlo velké množství mléka na 
zmar, a to je škoda. Každopád-
ně odpovědná místa v resortu 
by měla radikálně zasáhnout a 
zemědělcům co možná nejvíce 
vyjít vstříc,“ okomentoval akci 
starosta Oslavan Vít Aldorf.

Ministerstvo zemědělství vyda-
lo k protestům písemné stanovis-
ko, ve kterém vyjadřuje politová-
ní nad tíživou situací producentů 
mléka, ale i nad znehodnocením 
potraviny, a dále ujišťuje, že se 
problém snaží řešit a podporuje 
všechny kroky, které by mohly 
zemědělcům pomoci. Spoléhat 
se v brzké době na zemědělskou 
politiku Evropské unie asi nebu-
de to nejrychlejší a nejúčinnější 
řešení pro zemědělce. Než se unie 
rozhoupe, možná většina z nich
u nás zkrachuje.

Se zajímavým námětem přišlo 

vedení Jihomoravského kraje. 
Kraje sice nemají kompetence 
v této oblasti, nicméně rada JMK 
vyjádřila znepokojení nad součas-
nou situací a požádala vládu ČR, 
zejména ministerstvo zemědělství, 
o maximální možnou pomoc a 
podporu českých a moravských 
producentů mléka, a to jak v rámci 
domácích možností, tak na půdě 
Evropské unie.

„Mým úkolem je připravit 
a předložit záměry opatření 
k podpoře zvýšení spotřeby mlé-
ka v Jihomoravském kraji a koor-
dinovat záměry v rámci Asociace 
krajů ČR. Jde například o výdejní 
automaty, kde zemědělci mohou 
nabízet zákazníkům nákup mlé-
ka,“ uvedl hejtman Hašek a dodal: 
„Vždy by se jednalo o příspěvek. 
Asi nelze čekat, že bychom my 
nakoupili automaty.“         /mask/

Mléko skončilo na poli

Utekla před vlakem 
/Brno-venkov/ O velkém štěstí může hovořit mladá řidička, která 

zavčas utekla ze svého osobního auta značky Fiat, a to těsně před tím, 
než jí ho sešrotovala projíždějící vlaková souprava. S automobilem to-
tiž stála na železničním přejezdu a nemohla se z něj dostat. Dvacetiletá 
žena za volantem nezvládla na zasněžené vozovce mezi obcemi Silův-
ky a Moravské Bránice průjezd pravotočivou zatáčkou a po několika 
smycích skončila se svým osobním autem zaklíněna na železničním 
přejezdu částí vozidla v kolejišti. Spolu s dalšími řidiči se snažila auto 
vyprostit. To se v časovém tlaku bohužel nepodařilo. Na přejezd se to-
tiž blížil osobní vlak. I když se jej snažil jeden z řidičů varovat a stroj-
vedoucí použil rychlobrzdu, srážce se zabránit nepodařilo. Na vlaku
vznikla asi desetitisícová škoda, na osobním autě pak škoda skoro
padesátitisícová. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.                             /mask/

NOVÉ ZIMNÍ KATALOGY

foto: mask



Stavebniny Trade s.r.o. 

Rozšíření
sortimentu
o krbová
kamna,
krbové
nářadí 
a dřevěné
topné
brikety 

Dvořákova 639 
672 01 Moravský Krumlov 

tel.: 515 323 320
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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

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 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814
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Slovo úvodem
Chléb a hry

Kromě toho, že se poflakuji po internetu, zpovídám úředníky, členy 
různých spolků a jiné c�hodné občany, přiznám se k jedné slabos�. 
Pravidelně utrácím své trudně vydělané peníze za jistý bulvární list. 
Když rychle proběhnu skandály, patřičně  se rozčílím u poli�ckých zpráv, 
zastavím se u dopisů čtenářů. A právě zde, ke svému zděšení, zjišťuji, 
že v naší milované republice zuří skrytá občanská válka.  Jako zbraně se 
naštěs� proza�m používají pero, propiska, případně počítač a mail.

Důchodci zde pravidelně sop� na matky s dětmi a maminky jim rázně 
odpovídají. Tu a tam dostane záchvat grafomanie zuřivá feministka.
Na její výlevy bryskně odpovídá pivní rezolucí nějaký Franta a kolek�v 
z hos�nce U Zvonu . V jednom se všichni překvapivě shodnou. V názoru 
na darebné poli�ky (kdopak je do toho parlamentu asi zvolil ?). Kam se 
hrabe totalitní Dikobraz. S �m rozdílem, že svoje dopisy myslí čtenáři 
smrtelně vážně. Pokud se na tyto věci díváte z nadhledu, docela se 
pobavíte. Když se zamyslíte, začíná Vám být úzko.

To, že lidé ztrácejí zbytky respektu k druhému, zjis�te již záhy 
v ranním autobuse. Za starých dobrých dob bylo slušnos� se 
zeptat,  zda můžete přisednout. Dnes? Váš spolucestující se na Vás 
podívá podmračeným pohledem, žuchne na sedadlo a nalisuje Vás 
ke karoserii. Postonávající mladá generace je unavena z diskotéky 
či mejdanu, a tak raději nechává   postávat odpočinutou babičku. 
Ostatně, ta se přece může opřít o hůlku. Ti mladí prostě nestojí
za nic ! Kdopak asi naše děťátka vychoval ?

Obchody se staly  naším bitevním kolbištěm. Pro slevu bychom ubili 
bližního svého. Jakmile o ní uslyšíme, opouš� nás zdravý rozum a jsme 
zralí pro MUDr. Chocholouška. Sleva, to je droga. Pokud zlevněné zboží 
dojde, jako náhradu  rdousíme s perverzní rozkoší nebohé prodavačky.       

Již ve starém dobrém Římě věděl každý císař, že lid potřebuje 
chléb a hry. A když není chleba, tak alespoň ty hry. Pravidlo, které c� 
každá vládnoucí vrstva i v novověku. Ono se nám těch her dostává 
poměrně dost. Alespoň si tolik nevšímáme, co se děje nahoře.
A ještě lépe, když se uplatní druhé zlaté pravidlo moci. Rozděl a panuj.
To se potom občané bijí mezi sebou a na věci obecné jim nezbývá 
čas. Náš národ, neznalý moudros� la�níků,  to definuje lépe. Když 
se dva perou, tře� se směje. Kdopak je asi ten tře�?      Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
PŘI KOUPI ČTYŘ PNEU

PŘEZUTÍ ZDARMA

PŮJČKY
vyplácení exekucí

zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky
Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno • www.dinero.cz

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

/Region/ Není zastupitelstvo 
jako zastupitelstvo, i když pro-
cesní postupy jsou dány. Některé 
trvá sotva třicet minut, jiné se 
táhne hodiny. Některé je klidné, 
jinde se hádají a špičkují. Někde 
se vejde sotva pár přihlížejících 
občanů, jinde mají sál.

S vývojem techniky se také ote-
vírají nové možnosti. Těmi jsou 
záznamová zařízení a vrcholem je 
online přenos zasedání zastupitelů, 
a to přes internet nebo kabelovou 
televizi. Takovou první vlaštovkou 
v regionu v tomto směru je radni-
ce v Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Zde se zasedání přenáší živě na 
internet, občané tak mohou sedět 
v pohodlí domova a sledovat, o 
čem jejich zvolení zástupci jedna-
jí. V Hrušovanech to chápou jako 
službu veřejnosti a to je rozhodně 
krok správným směrem. 

„V Oslavanech probíhá jednak 
klasický zápis průběhu zasedání 
ZM určenou zapisovatelkou a 
dále je celý průběh zasedání ZM 
natáčen a snímán videokame-
rou, takže z každého zasedání 
je pořízen videozáznam, samo-
zřejmě včetně nahrávání zvuku.
O možnosti on-line přenosu již 
také uvažujeme,“ sdělil k mož-
nosti starosta Oslavan Vít Aldorf. 

„Průběh našeho zastupitelstva 
zaznamenává záznamové zaří-

zení (diktafon) a zapisovatelka. 
Z toho se pak rekonstruuje zápis, 
který po ověření dvěma zvolený-
mi ověřovateli je vydán tiskem a 
vystaven na webových stránkách 
města. Činíme tak proto, že tento 
zápis v ověřené písemné formě 
jak zastupitelé, tak občané vy-
žadují. O jiné praxi jsme zatím 
nejednali, i když existují nabídky 
na on line systém, který by naše 
město s jeho počtem zastupitelů 
přišel jednorázově na cca 250 ti-
síc Kč a potom na další poplatky 
měsíční. Tyto prostředky město 
v současné době nemůže uvolnit, 
máme cca 8 milionů korun pro-
pad v rozpočtových příjmech,“ 
vysvětlil starosta Moravského 
Krumlova Jaroslav Mokrý. 

Jsou ale i negativní a skeptické 
názory. Někteří hovoří o štěstí, 
že tento systém dosud nefungu-
je. A to právě proto, že se bojí 
neodborných excesů některých 
jedinců, ale i hádek. Ty nejsou 
ničím neobvyklým, to mi věřte, 
mohu srovnávat z bohatých zku-
šeností. Také někteří zastupitelé 
například v odborně projednáva-
né věci nevzdělaní zpochybňují 
ověřené rozbory přizvaných spe-
cialistů, včetně platných technic-
kých norem a legislativy. Online 
internet by pro některé mohl být 
medvědí službou.

„Při jednání zastupitelstva se 
pořizuje zvukový záznam. Slou-
ží ke zpracování podrobného 
zápisu z jednání výrazně nad 
rámec toho, co musí  zápis ofici-
álně obsahovat. O online přenosu 
z jednání na internetu se zatím 
neuvažuje,“ objasnil starosta 
Ivančic a poslanec PČR Vojtěch 

Adam. Některé obce se novému 
trendu brání. Je otázkou, zda 
kvůli pořizovacím nákladům pře-
nosové techniky, nebo za účelem 
jakéhosi „utajení“. Ne vždy jsou 
na programu jednání body, se kte-
rými se chtějí zastupitelé chlubit. 
Tak proč pouštět ostudu do světa,
když může zůstat doma.    /mask/

Budou zasedání zastupitelstev v přímém přenosu?

Další „fotovoltaika“
 

 /Oslůavany/ Rada města Oslavan na svém 16. zasedání udělila sou-
hlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na svém katastrálním území. 
Elektrárna bude mít výkon 6 MW. Souhlas k územnímu a stavebnímu 
řízení bude vydán samostatně. Rada města Oslavan vydala svůj souhlas 
pouze pro účely prověření možnosti připojení fotovoltaické elektrárny 
na distribuční soustavu vysokého napětí.                              Petr Sláma

Radnice bude opravena
/Ivančice/  Nejen místní obyvatelé v Ivančicích si povšimli, že 

radnici ve středu města na čas ozdobilo lešení. Nedávno byly totiž 
zahájeny práce na opravě střešní krytiny, vyčištění půdního prostoru a 
kontrola konstrukce krovu. Přibližně 20 procent původní střešní tašky - 
bobrovky, bylo popraskané a do střechy začínalo výrazně zatékat. To se 
projevilo na poruše několika nosných trámů krovu, téměř všech střeš-
ních latí a střešních výlezů. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkový 
objekt, prováděla se výměna pouze části trámů tak, aby bylo zacho-
váno co nejvíce původního materiálu. „Střešní latě je nutné vyměnit 
všechny a úplně rozpadlé střešní výlezy také. Zub času zapracoval i na 
komínových tělesech. Je nutná výměna rozpadlých komínových hlavic 
včetně přezdění konců komínových těles. Celá akce byla vysoutěžena 
na 926 tisíc korun podle zákona o veřejných zakázkách,“ informoval 
Josef Janíček, vedoucí útvaru investic ivančické radnice. Akce je spo-
lufinancována z dotace ministerstva kultury ve výši 200 tisíc a zbytek 
je spoluúčast města. Práce potrvají do poloviny listopadu.             /mask/
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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.

PŮJČUJEME

DRTIČ 

STAVEBNÍ SUTĚ

(VÝKON 1 m3 za hodinu)

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 na jednu věc ohledně svého 
dluhu, který mám u svého bývalého známého. V únoru 2005 mi tento 
člověk půjčil nějakou finanční částku, kdy jsme sepsali potvrzení, že mu 
ty peníze splatím do konce roku 2005 i s nemalým úrokem. Peníze jsem 
mu nesplatila včas, ale splácela jsem mu je postupně. Všechny jsem 
mu ale dodnes nesplatila, protože ten úrok byl dost vysoký, on mě stále 
dodnes urguje telefonicky. Chtěla jsem se tedy zeptat, zdali může i po 
takovém čase po mně dlužnou částku požadovat a mám případně nárok 
od něj dostat nějaký splátkový kalendář? Děkuji za odpověď. 

Vaši otázku upravuje právní institut tzv. promlčení. Po určité době 
se možnost vymáhat pohledávku oslabuje a je možné uplatnit právě 
promlčení. Promlčení neznamená, že pohledávka zaniká, znamená 
pouze to, že pohledávku nelze přiznat soudním rozhodnutím. I toto má 
ovšem háček v tom, že k promlčení soud přihlédne jen tehdy, jestliže to 
namítne soudu dlužník. Takže iniciativu zákon dává dlužníkovi, který 
promlčení musí uplatnit. Promlčení je poměrně složitým institutem
a je rozdílně upraveno v občanském zákoníku, v obchodním zákoníku 
nebo např. v zákoně o správě daní a poplatků. Takže je třeba promlčení 
posoudit vždy se znalostí celé věci, jak uvádím dále.

Ve Vašem dotazu není uvedeno, zdali jste si částku půjčovala podle 
občanského nebo obchodního zákoníku, předpokládám však, že to ne-
bylo pro podnikání, a proto se Vaše úprava promlčení řídí občanským 
zákoníkem. Ve Vašem případě by platila obecná promlčecí doba, která 
činí 3 roky, a co je důležité, běží dle zákona od doby, kdy právo mohlo 
být vykonáváno poprvé (tj. většinou od splatnosti pohledávky). Ve Va-
šem případě by tak závazek byl promlčen a s využitím této námitky by 
dlužník u soudu či u rozhodce proti Vám neuspěl. 

To ovšem platí za předpokladu, že jste pohledávku někdy v mezidobí 
písemně neuznala co do důvodu a výše. V případě, že došlo k písemné-
mu uznání pohledávky co do jejího důvodu i její výše, promlčecí doba 
se prodlužuje na 10 let od doby, kdy k uznání došlo.

Výše uvedené platí pro promlčení dle občanského zákoníku, v ob-
chodním vztazích platí jiná úprava promlčení a hlavně je možné se 
písemně dohodnout na prodloužení promlčecí doby až na 10 let, což 
některé společnosti ve svých smlouvách dělají. Proto je třeba i sledovat 
uzavřenou smlouvu, kde může být uvedena formulace, že se Váš pří-
padný závazek promlčí až za 10 let.

P.S. Vertex...
Reaguji na článek o ukončení činnosti Vertexu, neboť uvedení všech 

skutečností na pravou míru je nezbytné. Do přečtení tohoto článku jsem si 
myslel, že žiji ve městě, kde se ještě alespoň sporadicky dodržuje demokra-
tická zastupitelnost občanů při řízení chodu našeho města.

Sdělení vedení města, že nepřijme od vedení společnosti Saint Gobain 
Vertex, a.s. prostory závodu v Moravském Krumlově za symbolickou 
cenu, je nepravdivé. Vedení města - zastupitelé (tj. všichni vaši demo-
kraticky zvolení zástupci) o této nabídce nikdy nediskutovali, natož
aby o ní rozhodovali.

 Vážení spoluobčané, vedení města jsou tedy pouze podepsaní autoři 
článku v MK novinách, kteří k tomuto rozhodnutí nedostali žádný váš 
souhlas ani mandát od Zastupitelstva M. Krumlova.

 V této těžké době a při velkých předvolebních slibech (domov důchodců, 
bazén, multifunkční sportovní hala, autobusové nádraží...) pouze a jenom 
toto vedení města bez jakékoli diskuse k tomuto bodu nepřijalo lukrativní 
nabídku k využití celkově opravených prostor závodu Vertexu.

Co s tím??? Je ještě možné vrátit se v jednáních o těchto prostorách
do bodu nula?          Ing. Michal Šotner, člen Rady MK, předseda MS ODS
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Památková zóna 
v Moravském Krumlově

Naučila jsem se v posledních letech ovládat a nereagovat v tisku na 
různé polopravdy a mystifikace, s kterými nesouhlasím a vím, že skuteč-
nost je jiná. Asi bych nedělala nic jiného. Přece jen však reaguji na článek 
zastupitele Jaroslava Ptáčka.

Prohlášení, že neústupnost památkářů přispěla k likvidaci pracovních 
míst v Moravském Krumlově (Saint Gobain Vertex), je nepravdivé a je 
to mystifikace. Viníkem plánovaného odchodu firmy Saint Gobain Vertex 
nejsou v žádném případě památkáři.

Firma Saint Gobain Vertex oficiálně splňovala všechna hygienická emis-
ní kritéria, české normy a limity. K tomuto výsledku dospěla všechna emis-
ní měření. Komín, který firma projevila zájem v uplynulém roce vystavět, 
nebyl tedy podmínkou existence závodu, ale pouze vstřícný krok směrem 
k mateřskému městu a jeho občanům, kteří si stěžovali na nepříjemný 
zápach. Námitka památkářů (Národní památkový ústav v Brně ), kteří 
zpochybnili nezávislost rozptylové studie, pak byla standardní procesní 
námitkou, kterou bylo možno snadno překonat.

Ať už s komínem a nezávislou rozptylovou studií, nebo bez ní a bez 
komína, Národní památkový ústav nijak neohrozil výrobu v závodě Saint 
Gobain Vertex. Firma se prostě rozhodla, že je pro ní výroba v jiné lokalitě 
efektivnější, ekonomičtější a perspektivnější. Pro Moravský Krumlov je to 
bezesporu velká ztráta, která nebude ani z části nahrazena ztrátou zápachu 
doprovázející tuto výrobu.

Jaroslav Ptáček dále viní památkovou zónu ve městě špatným životním 
prostředím v Moravském Krumlově a nemožností šetřit energii budováním 
obnovitelných zdrojů. 

Jsem ráda, že Jaroslav Ptáček našel viníka toho, co se v Krumlově neda-
ří: jsou to památkáři. Východiskem je: zrušení památkové zóny.

Moje zkušenosti jsou spíše opačné. V poslední době má naše město štěs-
tí na schopné a komunikativní pracovníky jak z Národního památkového 
ústavu, tak na úředníky Odboru kultury - oddělení památkové péče Měst-
ského úřadu v Moravském Krumlově. I stavebníci se naučili přistupovat 
k novostavbám i stavebním úpravám v památkové zóně s citlivostí, větší 
úctou a respektem. Vzájemná spolupráce úředníků a vlastníků či investorů 
vede k poměrně slušnému vzhledu nových i rekonstruovaných objektů 
v centru našeho města.

Je třeba ale říci, postaví-li si stavebník hlavu, ani památkáři mnoho 
nesvedou. Výsledek je pak třeba takový, jaký vidíme na křiklavé barvě 
průčelí objektu vedle Spořitelny v ulici Růžová.

Spolu s krumlovskými patrioty tvrdím tedy: Pán Bůh zaplať za památ-
kovou zónu a za každý zachráněný prvek prostoru v centru Moravského 
Krumlova. Nastolená diskuze k zrušení památkové zóny je zástupná a pod-
le mého názoru má takticky odvést pozornost od palčivých problémů města 
Moravský Krumlov a různých osobních selhání a nedostatků.

Ing. arch. Kudrová Daniela, zastupitel a radní města Moravský Krumlov
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Školy nejsou ohroženy
/Region/ Náš článek z minulého vydání Zrcadla o záměru kraje 

zrušit některé vzdělávací ústavy vyvolal u některých čtenářů obavy 
ze zániku školství v regionu. Byť jsme nezveřejnili nic, co by nebylo 
podloženo, přesto si veřejnost zaslouží upřesnění. 

Prvně si vysvětleme, co optimalizace znamená v praxi. Většinou jde 
o sloučení podobných škol stejného zaměření, a ne o jejich úplné za-
vření. Pokud vedle sebe fungují dvě školy se stejným nebo podobným 
výukovým programem, sloučí se v jednu. Sloučení pak vede k tomu, že 
obě školy mají společné vedení, může dojít k propouštění technického 
personálu, i učitelů, zbylým se navýší úvazek. Některé obory a třídy 
se mohou spojit. Je vytvořen společný výukový program. Uvolněné 
prostory se budou moci například pronajmout.

Takového scénáře se ale školy zmíněné v minulém článku nemusí 
obávat. Kraj myšlenku na optimalizaci školství v regionu otevřel ve 
spojení s  nedostatkem financí a dnes hledá východisko z krize. Ško-
lám  ale dává zelenou do dalších let i ten fakt, že kraj povolil otevření 
prvních ročníků v dalším roce. To nám potvrdilo vedení ivančického
i krumlovského gymnázia. Na obou gymnáziích tak pro školní rok 
2010/2011 otevřou první ročník osmiletého studia pro 30 žáků a první 
ročník čtyřletého studia také pro 30 žáků. 

Obdobná situace je i v případě obou středních škol. Netřeba se 
obávat, že kraj mávnutím proutku školy sloučí, nebo některou zruší. 
Vedení škol nemá žádné oficiální informace z krajského úřadu, jakožto 
zřizovatele škol, o jejich případném slučování. 

Doufejme, že myšlenka honosně nazvaná „optimalizace školství“ 
zůstane jen na papíře. Zatím tomu vše nasvědčuje.                     /mape/

Kopnout mohou na jaře
 

/Hostěradice/ Větší zájem o 
bydlení v rodinných domcích než 
v bytech mají v Hostěradicích. 
Tamní vedení radnice totiž dalo 
na výběr a občané upřednostnili 
domky se zahrádkou před beto-
novou „králikárnou“. 

„Naším zájmem je rozšiřovat 
bytovou kapacitu v Hostěradi-
cích. Proto již byly zahájeny 
práce na inženýrských sítích pro 
70 rodinných domků. Začalo se 
přeložkou vysokotlakého plynu, 
kanalizace a elektrické energie. 
V období kolem měsíce dubna 
by první zájemci mohli začít 
s výstavbou svých rodinných 
domků. Předpokládaná cena za 
metr čtvereční bude 250 korun. 

Zájemců evidujeme poměrně 
hodně, jedenáct parcel už má své-
ho vlastníka, ale jsou ještě volná 
místa pro případné stavebníky,“ 
uvedl starosta Marek Šeiner. 

Připravovala se tu i výstavba 
bytových domů formou developer-
ské výstavby. Ta sice neskončila, 
ale pozastavila se, protože zájem 
o byty do osobního vlastnictví byl 
malý, proto investor od tohoto zá-
měru ustoupil a výstavbu pozasta-
vil. „Podle mě cena nebyla nějak 
vysoká, vycházela na 17 tisíc za 
m2, což si myslím, že je na dnešní 
poměry poměrně dobré,“ doplnil 
starosta. Nové domy budou stát 
v proluce mezi Hostěradicemi
a místní částí Chlupice.      /mask/

Kdo bude uklízet sníh?
 

Zřejmě každé zastupitelstvo 
obce nyní řeší problém, který vy-
vstal v podobě zákona č. 97/2009 
Sb. „O pozemních komunikacích“. 
Obce nyní zabezpečují úklid sněhu 
na obecních chodnících.

V některých obcích se rozhodli, 
aby sníh odklízela osoba, která má 
živnostenské oprávnění a doklady 
vhodné k provozu stroje, jenž  
bude správně odhrnovat sníh na 
chodnících. Jinde zase žádají své 
občany o odklízení sněhu stejným 
způsobem, jako tomu bylo do-
posud. Velmi prakticky se k této 
situaci staví obce, které využívají 
své nezaměstnané občany. Se za-
jímavou nabídkou pro obce přišla 
i Probační a mediační služba, jež 
dohlíží na denní režim mladist-
vých, kteří měli co dočinění se zá-

konem, ale jejichž náprava je stále 
ještě možná. Tito mladiství by si 
mohli své veřejně prospěšné práce 
odpracovat na „obecním sněhu“. 

Právní odpovědnosti se ale 
obce zříci nemohou. V případě 
úrazu je za neodklízený povrch 
chodníku odpovědná obec. 
Následky úrazu, léčení, anebo 
trvalé následky mohou obecním 
rozpočtem pořádně zamávat. 
V některých, byť i malých ves-
nicích jsou na tuto situaci již 
připraveni. Například v Kubši-
cích si paní starostka Ing. Lenka 
Paráková sjednala odpověd-
nostní pojištění a tím předešla, 
alespoň částečně, nepříjemným 
situacím. Tuto možnost mají 
všechny obce a je jen na nich, 
zda ji využijí, či nikoli.    /Alex/

Nezměstnanost stoupá
 

Jak vyplývá ze statistik o 
nezaměstnanosti za měsíc září 
2009, začíná se míra neza-
městnanosti v mikroregionu 
Ivančicko přibližovat k 11 %. 
Z 11.069 ekonomicky aktiv-
ních obyvatel je evidováno na 
úřadu práce 1213 uchazečů o 
zaměstnání, což činí celkem 

10,7 %. V samotných Ivan-
čicích je z celkového počtu 
4.592 lidí schopných práce 
zaevidováno na úřadu práce 
449 uchazečů. (9,8 %). Mik-
roregion Ivančicko se svými 
11 % nezaměstnaných se řadí 
na první místo v okrese Brno
-venkov.                 Petr Sláma

Česká pošta nadále státní
 

Česká pošta si zachová pro-
zatím statut státního podniku. 
Ministr vnitra České republiky 
Martin Pecina požádal minister-
stvo financí o ukončení transfor-
mace podniku. Česká pošta se 
měla stát akciovou společností 
k 1. listopadu 2009.

„Prioritou úřednické vlády 
není privatizace České pošty. 
Proto není nutný ani aktuální 
přechod na akciovou společnost. 
Žádné náhradní datum přechodu 
není zatím stanoveno,“ uvedl 
mluvčí Ministerstva vnitra ČR 
Vladimír Řepka.       Petr Sláma
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Věc: Reakce na článek paní Marcely 
Zachurčokové „Jak by to dopadlo....?“

Chci poděkovat pisatelce za to, že se podělila se čtenáři o nemilou zkuše-
nost s mojí osobou, s mojí neochotou a arogancí. Stejně jako v řadě jiných 
případů jsem telefonicky z kapacitních důvodů doporučil ošetření v jiné or-
dinaci, neboť jak známo, nejsem v  místě jediným internistou. Doufám proto, 
že mé negativní hodnocení poslouží tomu, aby moje interní a diabetologická 
ordinace byla méně navštěvována, neboť jsem regulérně schopen kvalitně 
ošetřit se vším, co s tím souvisí, 20 řádně objednaných pacientů denně,
a k tomu zhruba 5 dalších tzv. akutních, které mi jako akutní odešlou ostatní 
kolegové, především praktičtí lékaři. Průměr minulého týdne, stejně jako ja-
kéhokoliv jiného pracovního týdne, byl ale 30 denně. Je to pro mne víc než na 
doraz. To hovořím jen o skutečně fyzicky vyšetřených osobách. Nepočítám 
v to „jen tak mimo“ provedené fyzické a telefonické konzultace výsledků, 
vystavené recepty a provedení dalších přístrojových vyšetření. Mých 30 
ordinačních hodin týdně reprezentuje čas pro bezprostřední kontakty s paci-
entkami a pacienty. Každý den večer strávím několik dalších hodin psaním 
dokumentace a sestavováním léčebných plánů pro pacienty v daný den ošet-
řené a také kontrolou elektronickou poštou došlých výsledků pomocných 
vyšetření, jinými slovy sedím do hluboké noci u počítače a přemýšlím, po-
kud u něj neusnu, což se mi s přibývajícím věkem stává stále častěji. O tom,
že dokonce ještě k tomu něco studuji, se téměř neodvažuji zmínit...

Pokud tedy někdo z pacientek či pacientů telefonicky chce přednostní 
termín ošetření, potom jej skutečně odkážu na jeho registrujícího praktic-
kého lékaře, který je ústřední postavou v našem současném zdravotnickém 
systému a kterému prvotně přísluší zhodnocení obtíží a určení dalšího 
postupu, a který, pokud nazná nezbytnost, ji či jej pak za mnou odešle,  
či jej odkáži na jinou, a dokonce konkurenční ordinaci, protože NA VÍC, 
než jsem uvedl,  FYZICKY ANI PSYCHICKY NEMÁM. Jednám pouze
z pudu sebezáchovy. Na svoji obhajobu uvádím toliko, že v mé ordinaci 
byla v dubnu 2009 provedena kontrola revizní lékařkou VZP, jejíž klientela 
u nás tvoří 80 %, a nebyl shledán jediný výkon neoprávněně vykázaný, je-
diný lék nesprávně či neoprávněně předepsaný, jediné vyšetření nesprávně 
či neoprávněně provedené...

Omlouvám se všem, kterým jsem podle jejich přání nevyhověl. Těžko 
mi kdo uvěří, že to bylo proto, že jsem již několik let ve zdejším působišti 
za hranicí toho, co jsem schopen zvládnout (a sám sebe se tážu, jak to ještě 
dlouho vydržím), a nikoliv ze zlého úmyslu. A ty, kteří by mi (bude-li vůbec 
moje reakce zveřejněna v Zrcadle, kterému jsem vždy fandil a stále mu, 
navzdory uvedenému článku, fandím) chtěli vzkázat, ať tedy odejdu, ať 
sem přijde někdo lepší, ochotný, výkonnější, všem, kteří se mne ptají, proč 
zde stále jsem, když je to tady tak strašné, odpovídám, že denně přemýšlím 
o tom, proč zde za těchto podmínek setrvávám, že se stále sebe sama ptám, 
zda „nezvednout kotvy“, či zda ještě vydržet. Možná, že ten čas přichází. 
Možná, že se mi bude hodit, že jsem se krom češtiny naučil čtyři jazyky 
a ve většině Evropy se bez problémů dorozumím. Nebo to bude ještě
jinak... Třeba mi Bůh brzy odpoví.                        MUDr. Tomáš Sedláček,

                          internista a diabetolog,  poliklinika Moravský Krumlov 
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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.

Středověk, to byl věk
Příchuť temného středověku má stolování v Oslavanské zámecké re-

stauraci. Místo pro tuto mimořádně povedenou restauraci bylo vybráno 
stylově. V areálu oslavanského zámku. 

Již při příchodu na vás dýchnou rytířské časy. Klenuté cihlové 
stropy, portréty velmistrů templářského řádu a zbraně na stěnách. Mi-
moděk začnete hledat ctihodného měšťana nebo vznešeného šlechtice, 
který si sem přišel pochutnat na rožněném volském mase a tuto krmi 
spláchnout douškem dobrého truňku. 

Co se jídla týče, ve všední den vaří menu. Pokud máte zmlsaný 
jazyk, jídelní lístek je neskutečně bohatý. Svoje oblíbené jídlo zde
najdou všichni. Pochutnal si zde dokonce i náš jihomoravský hejtman 
při slavnostním otevření opravené silnice.

Pro obchodní jednání nebo rodinné oslavy je určen salonek, ve kte-
rém budete mít dokonalé soukromí. Svoje obchodní partnery nebo 
příbuzné určitě ohromíte. 

Snad jediná věc mě trochu mrzí. Majitel restaurace by mohl projevit 
více kreativity. Stylovou restauraci doplnit dobovým oblečením per-
sonálu. Ale i tak tato restaurace snese srovnání s obdobnými podniky 
v Brně. Šermířským klubem Lang nebo Středověkou krčmou. 

Můj tip? Vyrazit v neděli s dětmi do Oslavan a navštívit zdejší vě-
hlasné muzeum, které se nalézá ve stejném objektu. Prohlédnout si 
důkladně expozice z historie hornictví, energetiky a požární ochrany 
(tak rozsáhlé a dobře uspořádané sbírky z těchto oborů nenajdete snad 
nikde v republice). Výlet pak ukončit o pár metrů dál, v Oslavanské 
zámecké restauraci rodinným obědem.                                 Petr Sláma

V pondělí 19. října navštívila 
Ivančice paní Kaufmannová, 
roz. Keckeisová, která dnes žije 
v Spojených státech, a to byl 
důvod, proč se nemohla zúčast-
nit oslav 150. výročí založení 
ivančické nemocnice, kdy také 
byla  ve vstupní hale nemocnice 
odhalena pamětní deska dr. Jose-
fa Keckeise a jeho syna Heriberta 
Keckeise. Desku nechaly zhoto-
vit a nemocnici věnovaly rodiny 
Keckeisů a Kaufmannů.

U příležitosti návštěvy paní 
Kaufmannové  s dcerou uspořá-
dalo vedení města malou oslavu u 
pamětní desky. Pan Vít Karas, ře-
ditel KIS Ivančice, přednesl his-
torii rodiny Keckeisovy, hudební 
doprovod zajistili žáci ZUŠ.

Josef Heribert Jakob Keckeis 
se narodil 14. března 1828 . Brzy 
osiřel a byl dán do učení k pro-
vaznickému mistru, kde však 
dlouho nevydržel. Chtěl studovat, 
jeho starší sestra mu umožnila 
navštěvovat gymnázium a jako 
vzorný student absolvoval medi-
cínské studium na univerzitách. 
V roce 1853 přijal místo městské-
ho lékaře v Ivančicích, v dalším 
roce zařídil několik místností pro 
ošetřování pacientů. Roku 1859 
za finanční podpory průmyslníků 
a velkostatkářů byla financována 
výstavba nemocnice a její pro-
voz. V době prusko-rakouské 

války v r. 1866 se rozhodujícím 
způsobem podílel na potlačení 
cholerové epidemie, za což byl 
odměněn řády od obou císařů. 
Až do roku 1901 byl ředitelem 
ivančické nemocnice. Jen pro 
zajímavost, v nemocnici bývaly 
dvě mramorové desky, které 
připomínaly činnost a zásluhy 
dr. Josefa Keckeise o ivančickou 
nemocnici. V roce 1945 byly 
odstraněny. 

Heribet Keckeis (1875-1961) 
pocházel z druhého manželství 
svého otce. V dětství navštěvo-

val českou školu, současně se 
učil německy, takže oba jazyky 
perfektně ovládal. Po absolvo-
vání gymnázia v Brně studoval 
medicínu v Praze, Vídni a Ber-
líně. Všechny zkoušky složil 
s výborným prospěchem, odmítl 
slavnostní promoci a ihned začal 
asistovat v posádkové nemocnici 
v Praze. Další zkušenosti získal 
v nemocnici v Innsbrucku a 
v roce 1901 převzal po svém otci 
nemocnici v Ivančicích. Pod jeho 
vedením byla nemocnice pod-
statně rozšířena stavbou dalších 

pavilonů a po daru firmy Skene 
v Alexovicích byl areál nemocni-
ce rozšířen na dvojnásobek.

Dne 1. srpna 1903 se dr. He-
ribert Keckeis oženil s Emilií 
Drápalovou a měli spolu čtyři 
děti. Rodina Drápalů vlastnila 
v té době ivančický mlýn a „my-
dlárnu“ na začátku Široké ulice. 
Rodina bydlela v prvním patře 
nemocnice.  K. 1. 4. 1938 odešel 
dr. Keckeis na odpočinek a od-
stěhoval se do Brna. Po skončení 
války byl jako Němec s celou ro-
dinou vysídlen a bydlel v Grazu, 
kde všichni přežívali v nuzných 
poměrech. Potom se s rodinou 
přestěhoval do Feldkirchu,
do města, odkud pocházel jeho 
otec. Tam také v roce 1961
ve věku 86 let zemřel.

Pamětníci si mohou dr. He-
riberta Keckeise pamatovat, 
protože v roce 1959 se zúčastnil 
oslav stoletého výročí založení 
ivančické nemocnice.

Díky snaze a úsilí Josefa a 
Heriberta Keckeisových byla 
v Ivančicích vybudována nemoc-
nice na solidní úrovni, která slou-
žila nejen pro ivančické občany, 
ale i pro nemocné z okolí.

Historie nemocnice i působení 
Josefa Keckeise a jeho syna He-
riberta byly popsány v Zrcadle č. 
05 a 06/2009. 

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Malá oslava k založení ivančické nemocnice

Pamětní deska umístěná v ivančické nemocnici

Každoroční vítání malých 
miminek v Jamolicích bude 
o něco veselejší! Každý nový 
občánek Jamolic dostane 
dárkový šek v hodnotě tisíc 
korun. Takto rozhodlo zastupi-
telstvo obce dne 27. října 2009
na návrh paní místostarostky 
Dany Jarolímové. Návrh byl při-
jat celým zastupitelstvem zcela 
jednomyslně. Dárkové šeky tu 
dostávají rodiny pro své děti už 
druhým rokem, ale nyní je částka 
zdvojnásobená. Na tento dárkový 

šek mohou rodiče nakoupit v Ráji 
dětí v Moravském Krumlově, 
takže penízky budou použity pro 
potřeby malého človíčka a zneu-
žití nehrozí. „Tímto také děkuje-
me paní Ukropové za to, že nám 
vyšla ve svém obchodě vstříc. 
Doufáme, že i rodiče ocení, že je 
podpoříme touto malou částkou!“ 
konstatují zastupitelé obce. Snad 
se i v jiných obcích začnou zastu-
pitelé pídit po tom, jakým způ-
sobem zabránit demografickému 
stárnutí na našich vesnicích.

Vítání občánků v Jamolicích

/Region/  Od koho a v jaké 
výši mají dostávat obce v dva-
cetikilometrovém okruhu od 
jaderné elektrárny dotace? Tak 
tato otázka padla snad již tisíckrát
a pokaždé ji někdo smetl ze stolu. 

Již dlouhou dobu se stále do-
kola diskutuje o formě a případné 
zákonné úpravě těchto kompen-
zací. Současný stav je takový, 
že elektrárenská společnost ČEZ 
dává dotace prostřednictvím své 
nadace, a to jen omezeně a účelo-
vě, jak se to hodí právě jí. S tímto 
stavem nejsou zcela spokojeny 
obce. Ty chtějí více peněz a ne 
účelově vázaných, aby je mohly 
použít právě tam, kde je to podle 
nich nejvíce potřeba.

Přesto jsou vděčné i za tu „žeb-
račenku“ - jak někteří nazývají, 
co od ČEZ dostanou. To by se ale 
mělo změnit. Milionové dotace 
budou, ale ne od ČEZ, nýbrž od 
státu. Tak se polostátní společnost 
zbaví obtížného břemene a bude 
mít na výplaty pro své čelní pře-
stavitele ve vedení. 

Rozhodnout o změně stavu má 
hospodářský výbor Sněmovny. Po-
litici zahájili jednání o významném 
posílení rozpočtů měst a obcí v ha-
varijním pásmu kolem elektrárny 
v Dukovanech. Na stole jsou dva 
návrhy a do jarních voleb by se 
mělo rozhodnout pro jeden z nich. 
Tím by se zvýšil roční rozpočet 
dotčených obcí až o miliony. 

„Návrh podala skupina soci-
álně-demokratických poslanců. 
Počítá s takzvaným jaderným 
účtem, vytvářeným z každé kilo-
watthodiny vyrobené z jaderných 
zdrojů. Právě z něho by obce v 
pásmech kolem jaderných elekt-
ráren a úložišť získávaly peníze,“ 
popsal pro média návrh na změnu 
atomového zákona předseda 
sdružení Energoregion 2020 Vla-
dimír Měrka, starosta Náměště 
nad Oslavou.  

Energoregion 2020 je v na-
šem regionu známé sdružení 
obcí, které hájí zájmy obyvatel. 
Podle současné varianty se má

konkrétní částka stanovit podle 
velikosti katastru obce. Ener-
goregion však navrhuje, aby se 
jedna polovina částky počítala 
podle velikosti katastru a druhá 
podle počtu obyvatel. Druhý ná-
vrh předložil třebíčský a bývalý 
starosta Dukovan senátor Vítěz-
slav Jonáš. Podle něho by se část 
výtěžku z daní výrobců elektřiny 
vrátila do obcí kolem elektrárny. 
Do konce letošního prosince se 
k návrhům vyjádří vláda a v led-
nu vyhlásí hospodářský výbor 
výsledek. Ať už bude jakýkoliv, 
situace obcí v okolí elektrárny 
se snad zlepší.                  /mask/

Dotace pro obce u elektrárny od státu a ne od ČEZu

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Již tradičně na podzim organizuje komise seminář, který přispívá
k řešení problémů aktuálních pro obce v okolí JE Dukovany. Letos se 
konal 22. října v Náměšti nad Oslavou. Hlavními tématy byla spolu-
práce obcí s elektrárnou a prezentace OBK. Té je letos třináct let a bylo 
třeba říci, co za tu dobu udělala a čeho dosáhla. Úvodní projev předse-
dy je možno nalézt na internetových stránkách komise.

Svou prezentaci přednesli také zástupci mikroregionů působících
v okolí elektrárny a o spolupráci s obcemi hovořili i zástupci elektrár-
ny. Velice zajímavá byla přednáška našich přátel z DIAMO Dolní Ro-
žínka o současnosti a perspektivách těžby uranové rudy a její úpravy.
S velkou pozorností byl vyslechnut projev Ing. Josefa Lazárka, hlav-
ního geologa dolu, o novém projektu na Vysočině. Tím je budování 
podzemního zásobníku plynu. Při tom bude použita stávající šachta, 
ze které budou do nezrudněného masivu raženy ve třech patrech štoly
s objemem potřebným pro zásobník. Díky již vybudované šachtě dojde 
k významné úspoře peněz i času. 

Večer se účastníci semináře již tradičně sešli v Cyklopenzionu
ve Višňovém, aby při besedě ochutnali dary jižní Moravy. 

Z dalších informací: delegace horníků z Rožínky se přijede 4. listo-
padu podívat na elektrárnu; 22. října navštívili senátoři z podvýboru 
pro energetiku zámek v Dukovanech. Zde diskutovali se zástupci obcí 
o systému dotací v okolí elektrárny. V pátek si pak elektrárnu prohlédli.  
4. blok byl 16. října odstaven pro pravidelnou výměnu paliva.

3.11.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Místo skládky oáza klidu
/Hostěradice/ Z nevzhledné skládky se postupem času stala oáza

pro chráněné druhy obojživelníků a do budoucna vznikne i odpočinko-
vá zóna. Tak takové plány mají v Hostěradicích. „Skládka je v součas-
né době téměř hotová. Zlikvidovalo se znečištění, které bylo v jezírku, 
plovoucí ledničky, pračky a PET lahve se vybraly a odvezly. Provedly 
se úpravy terénu dle projektu, zpevnily se břehy, ponechala se část jezír-
ka, aby tu mohly žít chráněné druhy obojživelníků. Povrch skládky se 
pokryl izolační folií a na ni byla navezena ornice,“ konstatoval Marek 
Šeiner, starosta Hostěradic. V současnosti probíhá konečná modelace 
- osázení celého areálu. Do budoucna tu vznikne odpočinková zóna pro 
občany, třeba na pikniky, přibudou tu lavičky, možná i altán. Nebude
to okamžitě, ale určitě s tím takto Hostěradičtí počítají.              /mask/

/Tavíkovice/ I v tomto nevlíd-
ném počasí mohou stále přicházet 
malí i velcí návštěvníci do Tavíko-
vic, kde již čtyři roky funguje sou-
kromý ZOO koutek. A je opravdu 
se na co dívat. To potvrdil i jeho 
zakladatel David Vejlupek. 

„Náš ZOO koutek provozuje-
me již čtvrtý rok. Tenkrát jsme 
začínali s jednou ovečkou, jedním 
leguánem a do toho se přidávala 
další a další zvířata, až do dnešní 
podoby. Takže tu máme v součas-
nosti 60 druhů zvířat. Kolik je to 
kusů, vám nepovím, protože se to 
stále mění, ale ujišťuji, že počet 
je velký. Založit tuto ZOO byl 
původně můj nápad s bráchou a 
společně se o ni také staráme. Sa-
mozřejmě máme hodně návštěv-
níků, a to hlavně rodiny s dětmi, 

od kterých dostáváme dobrovolné 
dary jako suché pečivo, ovoce, 
zeleninu a podobně. Přijdou se 
podívat i ostatní chovatelé, kteří 
mají zájem o zvířata,“ uvedl Da-
vid Vejlupek. 

Ze světa zvířat tu uvidíte ta-
kové rarity jako dikobraza, opici 
makaka, lamu, ale jsou tu i zvířata 
pohybující se v naší volné přírodě. 
Dnes je pro děti rarita už prakticky 
všechno na venkově, i dříve běžná 
domácí zvířata se dnes stěží někde 
uvidí. „Máme tu také více psů, ale 
útulek nejsme. Jedná se o chovnou 
stanici. Do budoucna budeme 
rozšiřovat a zvětšovat výběhy a 
ohrady pro zvířata, vybudovat 
nové chodníky, aby se tu návštěv-
níků lépe pohybovalo,“ doplnil
David Vejlupek.                 /mask/

ZOO obdivují hlavně děti

foto: mask



06.11.2009                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

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 RX-7 FD 176kW SUPER 
SPORŤÁK! Wankel 1308 ccm 
r.v. 1996, super stav, nutno vidět
a svézt se... Cena 390.000 Kč

Mazda MPV 2.5TD - 7 míst
r.v. 1998, 185 tkm, DVD přehrávač 
s dvěmi LCD, navíc zimní kola, 
cena 63.000 Kč

VW GOLF IV 1.4i 16V
r.v. 1998, 154 tkm, ABS, ALU, 
zámek zpátečky, handsfree,
extra hudba, cena 82.000 Kč

Fiat Brava 1.6i 16V
r.v. 1998, 155 tkm
KLIMA, ABS, ALU, nová TK
cena 48.000 Kč

Opel Astra 1.7 TDS Sport
r.v. 1997, 178 tkm, velmi zachovalá, 
plně funkční, nová TK, po servisce! 
cena 42.000 Kč

Škoda Octavia 1.4 MPi
r.v. 1999, 126 tkm
zámek zpátečky
cena 59.000 Kč

Volvo V40 1.8i LPG!
r.v. 1999, 166 tkm
provoz 1.2 Kč/km, KLIMA
cena 93.000 Kč

Citroën C3 1.4 HDI
r.v.2006, 128tkm, orig. km,
vše doloženo, po servise,
bez investic, cena 139.000 Kč

Chevrolet Spark 0.8i ABS
r.v. 2007, 38 tkm!, stav nového vozu,
 2x airbag, el. okna, po servisu,
bez investic, cena 125.000 Kč

Peugeot 206 1.4i, r.v. 1999, velmi pěkný!
Vozidlo je v dobrém celkovém stavu, dovoz z Německa
s najetými 114000 km. Auto má krásnou měděnou metalízu 
a je velmi zachovalé, bez žádných škrábanců a promáčklin! 
Výbava: ABS, servo, 2x airbag, centrál s dálkou, el. okna
a zrcátka, dešťový senzor... Cena 83.000 Kč

Fiat Punto 1.2i KLIMA!
r.v. 2001, 135 tkm po rozvodech!, 
KLIMA, ABS, 4x airbag
cena 84.000 Kč

Fiat Punto 1.1i
r.v. 1997, 128 tkm
vínová metal., zimní pneu!
cena 33.000 Kč

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD
NOVÉ VOZIDLO!
Možno různé výbavy a barvy.
cena od 714.000 Kč

Mazda 5 2.0i Exclusive
r.v. 2005, 45 tkm
super výbava, 7 sedaček
cena 288.000 Kč

Mazda 2 1.3i TE pro
r.v.2008, 8 tkm, klima
cena 225.000 Kč

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV

Detailní informace a kompletní nabídku najdete na: www.car4me.cz 

 NABÍDKA TÝDNE!

Ad „Švýcarský Krumlov?“
To, že noviny se „honí“ za senzacemi, aby je lidé kupovali, je všeobecně 

známo. Že se v nich občas z téhož důvodu objevují bludy, je známo také. 
Že však existují lidé, kteří si ani pořádně nepřečtou, co se kde píše, vkládají 
do úst nebo do pera druhým to, co nikdy neřekli nebo nenapsali, a vyjadřují 
se k věcem, jejich podstata a smysl jim zůstaly utajeny, je známo méně. 
Těmto lidem jde jenom o to, aby hodili jedovatou slinu, případně poškodili 
pověst druhých. Do této kategorie patří kolektivní dílo z minulého ZRCA-
DLA s názvem „Švýcarský Krumlov?“, podepsané Hana Harthová.

Celý civilizovaný svět řeší zaměstnanost dojížděním za prací. V našich 
zemích tomu tak za minulého režimu nebylo, pracovní příležitosti šly za 
pracovní silou, ať to stálo, co to stálo. Náprava ekologických škod a život-
ního prostředí, zničeného z těchto důvodů, je v ČR vyčíslena na 300 mili-
ard korun a nyní se tendrem bude hledat „napravovatel“. Na stejnou misku 
vah musíme položit ekonomiku současných vlastníků výrobních kapacit
a dojdeme, zcela bez emocí, k poznání, že jiné už to nebude. Sehnat práci
v blízkosti bytu bude čím dál těžší, ne-li nemožné.

V Moravském Krumlově byly hygienicky nezávadné, ale často nedýcha-
telné páry z VERTEXU příčinou častých stížností obyvatel města, zejména 
těch, kteří bydlí za jižními hradbami. Výstavbu odváděcího komína zmařil 
Národní památkový ústav. Tyto skutečnosti spolu s ekonomikou velmi 
přispěly k rozhodnutí majitelů vyklidit zdejší závod. Co potom zbývá, než 
(cituji doslova sám sebe v MK novinách): „Budeme si muset zvyknout, 
jako si již dávno zvykla civilizovaná část Evropy na západ od našich 
hranic, že někde poměrně příjemně žijeme v čistém prostředí a jinam, do 
zakouřených a zaprášených aglomerací (dodatek: srovnejme průmyslové 
čtvrti Brna nebo závody VOEST v Linci) jezdíme za prací. A čím dříve 
tuto danost přijmeme, tím lépe.“ Pisatelka článku odmítá považovat čistý 
Krumlov za domov a nabízí řešení ve vystěhování za prací. Jenom prostým 
porovnáním cen bytů a životních nákladů mezi Krumlovem a např. Brnem 
dojdeme k závěru, že je to „královská rada“ (francouzská královna Marie 
Antoinetta, když vyslechla zprávu, že poddaný lid nemá na chleba, opáčila: 
„Ať jedí koláče …“), tudíž nepoužitelná.

Pokud jde o Znojemský deník, nic jsem tam nepsal. Kritizovanými slo-
vy, ovšem s použitím termínu „zápach“, jsem informoval v telefonickém 
rozhovoru pány redaktory, že zrušení VERTEXU má vedle mnoha záporů 
jediný klad: řeší problém stěžovatelům popisovaným výše. A ještě jsem 
uvedl to podstatné, že jde samozřejmě o nadsázku! Celý můj vstup, tak, 
jako vstup pana starosty Hodonic, sestavili páni redaktoři. Tedy pro příště 
prosím, když citovat, tak doslova s uvedením zdroje. Každý jiný postup je 
v rozporu s autorským zákonem. A ještě informaci na závěr: za politování 
si nic nekoupíte, vedení města již podniká praktické kroky, aby se zaměst-
nanci mohli zapojit do práce v Hodonicích, případně v RETEXU.

Pisatelka článku by se také měla omluvit všem obyvatelům Krumlova, 
které označila z 20 % za obtížně vzdělavatelné a ze 4 % za imbecily. Tato 
slova jsem nikdy nenapsal. Uvedl jsem doslova: „Nebo změříme-li úroveň 
inteligence v dostatečně vypovídajícím vzorku obyvatel ČR nějakou spo-
lehlivou metodou, dostaneme klasickou nevychýlenou křivku. Dojdeme 
k výsledku, že cca 50 % lidí disponuje inteligencí průměrnou, cca 20 % 
populace je nadprůměrných, což odpovídá stejnému procentu podprůměr-
ných. 3-4 % lidí můžeme označit za výjimečně inteligentní a opět stejné 
procento za debily a imbecily. Poslední cca jedno procento tvoří na jedné 
straně géniové, na druhé straně idioti.“ Psát o potřebné velikosti takového 
vzorku, která se limitně blíží nekonečnu, jsem považoval pro čtenáře za 
nesrozumitelné. Nepočítal jsem s tím, že se toho chopí někdo, kdo o statis-
tice nic neví, čísla zasadí zcela nepřípustně do malého několikatisícového 
vzorku Moravského Krumlova a urazí své spoluobčany, na které nelze 
zákon velkých čísel vztahovat. Uvedená pasáž pak byla krátkým vstupem 
do obecné statistiky, kde jsem dále psal o tom, kdy lze považovat lidskou 
činnost za úspěšnou (uznávaná míra je 95 % zdaru ku 5 % nezdaru).

O kanalizaci bylo napsáno dost. Budovali jsme ji v nejlepší víře podle 
připravených projektů. Jinak to ani nejde, odborníky nejsme. Objevila-li 
se po realizaci nějaká chyba (snad ponechání původních odváděcích linií), 
snažíme se ji za jiné napravit.                                       Ing. Jaroslav Mokrý

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Ve čtvrtek 29. října 2009 pro-

běhla v Moravském Krumlově 
Konference o vzdělávání žáka se 
speciální vzdělávací potřebou a 
o vzdělávání žáka s těžkým po-
stižením. Konferenci po přivítání 
hostů místostarostou Moravského 
Krumlova Mgr. Tomášem Třetinou 
a ředitelem Základní školy Morav-
ský Krumlov Ivančická, která byla 
pořadatelem a svolavatelem konfe-
rence, Mgr. Bořivojem Zieglerem 
slavnostně zahájila dvojice lidí 
nejpovolanějších – PaeDr. Vlasta 
Šedá se svým synem – malířem a 
spisovatelem s postižením Dow-
novým syndromem Jiřím Šedým. 

Zajímavým příspěvkem byl 
referát členky výboru Národní 
rady zdravotně postižených ČR  a 
předsedkyně Asociace pro osobní 
asistenci ČR paní Lenky Zimmer-
mannové. Příspěvek pojednával 
o pedagogické a osobní asistenci 
žákům s těžkým zdravotním po-
stižením v základních školách.  
S referátem pojednávajícím o po-
stojích pedagogů ke školské inkluzi 
vystoupil profesor Potměšil z olo-
moucké univerzity. Hovořil zejmé-
na o potřebách speciálního vzdělá-
vání vyplývajících z výzkumu mezi 
pedagogy a o potřebných změnách 
v postavení speciálních pedagogů. 
Doktorka Potměšilová z Olomouce 
doplnila tento výstup o seznámení 
s projektem komplexní diagnosti-
ky žáka. Netrpělivě očekávaným 
vystoupením bylo vystoupení ná-
městkyně ministryně školství Mgr. 
Kláry Laurenčíkové. Paní náměst-
kyně ve zhruba čtyřicetiminutovém 
referátu shrnula současné trendy ve 

vzdělávání žáka se speciální vzdě-
lávací potřebou, hovořila i o směru, 
kterým se bude ubírat novelizace 
školského zákona v této oblasti,
a o možnostech získání finančních 
prostředků pro školy. 

Účastníky konference byli pře-
vážně pracovníci poradenských 
pracovišť. Nezareagoval například 
ani jeden z ředitelů základních 
škol v regionu. Proč? Odpověď 
je nejspíš jednodušší, než by se 
mohlo zdát. Pojem „žák se spe-
ciální vzdělávací potřebou“ je 
termín poměrně nový, objevuje 

se v odborných textech teprve 
několik (cca osm) měsíců. Mnoho 
pedagogů si pod tímto pojmem ne-
umí představit jeho obsah v plném 
rozsahu. Pak si i mohou myslet, 
že se jich problematika prezento-
vaná na konferenci netýká.  Žák 
se speciální vzdělávací potřebou 
je každý žák, jehož vzdělávání 
potřebuje jakékoliv podpůrné 
prostředky nebo odlišné výukové 
postupy.  Žák, který je povídavější, 
neklidný, zbrklejší, potřebuje větší 
pozornost učitele a možná i jinou 
strukturu zadávaných úkolů, tedy 
potřebuje podpůrné prostředky 
k udržení pozornosti,  je žákem 
se speciální vzdělávací potřebou. 
Žák, který je tzv. chytrý, má každý 
úkol splněný v předstihu před spo-
lužáky a jeho učitel musí mít vždy 
po ruce zásobu pracovních listů a 

úkolů připravených pro něj, je také 
žákem se speciální potřebou. Stej-
ně jako žák s těžkou zrakovou va-
dou nebo s mentálním postižením. 
Problematika žáka se speciální 
vzdělávací potřebou se tedy týká 
všech pedagogů bez rozdílu. 

Připravovaná novelizace škol-
ského zákona přinese patrně veli-
kou změnu do  vzdělávání všech 
těchto žáků. Podle informací ná-
městkyně Laurenčíkové bude ta 
nejzásadnější změna v uzákonění 
povinnosti školy vytvořit pod-
mínky pro vzdělávání  těchto žáků 
v celé šíři škály jejich speciálních 
potřeb. Návrhy novely školského 
zákona se přiklání podle sdělení 
paní náměstkyně až k neodmítnu-
telnosti žáka s jakýmkoliv druhem 
a stupněm speciálních potřeb. To 
je velmi dobrá zpráva zejména 
pro děti s postižením – budoucí 
školáky.  Otázkou bude, podle paní 
Zimmermannové z NRZP, připra-
venost škol a jejich zaměstnanců 
naplňovat speciální potřeby žáků. 
Nejenom žáků s postižením, ale i 
žáků s mimořádným nadáním, kte-
ří do skupiny žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami také patří. 

Pokud tedy shrneme poznatky 
z konference, naskýtá se nám 
jasný obraz o nedávné minulosti, 
současnosti i budoucnosti speciál-
ní pedagogiky v České republice. 
V referátech lektorů konference se 
jasně odrazila cesta od průkopnic-
kých a těžkých začátků jednotlivců 
v příkladu rodiny Dr. Šedé, přes 
málo utěšenou současnost, až po 
zamýšlená opatření vedoucí k rov-
ným příležitostem žáků se všemi 
jejich nejrůznějšími potřebami. 
Zamysleme se ale, stejně jako paní 
Zimmermannová, nad tím, jestli na 
to budou školy připravené. Jestli 
budou připravené zejména běžné 
základní školy, kterých se to bude 
nejvíce týkat.          /Lenka Ficová/

Žák se speciální vzdělávací potřebou? Vlastně skoro každý

Lenka Zimmermannová - předsedkyně Asociace pro osobní asistenci ČR

Hřiště bude sloužit všem 
/Hostěradice/ Do konce roku se nového hřiště dočkají děti a mládež 

v Hostěradicích. V současné době tu totiž probíhá výstavba víceúčelo-
vého hřiště u základní školy a hřiště pro mateřskou školu. „Projektové 
náklady na výstavbu jsou spočítány na 4 miliony. Jeden milion jsme 
dostali ze státního rozpočtu tzv. porcováním medvěda. Zbytek pokryje-
me z vlastních zdrojů,“ vysvětlil starosta Hostěradic Marek Šeiner.

Stavební firma položila již povrchy, dodělávají se terénní úpravy, 
jsou instalované herní prvky, zbývá dodělat oplocení. Jde o multifunkč-
ní areál, jedno hřiště je určeno pro míčové hry jako košíková, volejbal, 
nohejbal, fotbálek a další. „Areál je primárně určen hlavně pro školu 
a školku. Hřiště s houpačkami a prolézačkami je určeno pouze pro 
školku. Víceúčelové hřiště je pro oba subjekty, kdy počítáme s tím, 
že v dopoledních hodinách bude k tomuto využíváno. V odpoledních 
hodinách tu bude prostor také pro maminky s dětmi, budou tu lavičky 
aby se bylo kam posadit,“ doplnil Marek Šeiner. Děti se z oploceného 
areálu maminkám nikam nerozutečou, takže spokojeni snad budou
všichni. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku.                    /mask/

V Pasohlávkách byla v úterý 
slavnostně otevřena nová prome-
náda pro chodce i cyklisty. Sym-
bolickou pásku přestřihl předseda 
Regionální rady Jihovýchod a 
jihomoravský hejtman Michal 
Hašek.

Stezka, po které se mohou 
pohybovat bruslaři, cyklisté i 
pěší, měří 1,2 kilometru a je tři 

metry široká. Promenáda le-
mující novomlýnskou nádrž je 
určena hlavně turistům. Měla být 
původně dlážděná, nakonec se ale 
stavebníci rozhodli pro asfaltový 
povrch, který více vyhovuje brus-
lařům. Z celkových 10,8 milionu 
korun na její výstavbu poskytl 
více než devět milionů Regionál-
ní operační program Jihovýchod. 

Nová stezka pro bruslaře



POZVÁNKA
NA SVATOMARTINSKÁ VÍNA
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                ALPHA Group CZ spol. s r.o.                    Vinařství Jan Plaček

ZVEME VÁS NA OCHUTNÁVKU
SVATOMARTINSKÝCH VÍN

11. 11. 2009 OD 11 HODIN

VE VINOTÉCE, JANA SCHWARZE 4, IVANČICE

TĚŠÍME SE NA VÁS
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PŘEDÁK VÝROBY

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o.
Čermákovice 20, 671 73 Tulešice

tel.: 515 300 141
e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

hledá do svého týmu
vhodné kandidáty na pozici:

Náplň práce: technologický dohled
a odpovědnost za produkci na lince

nerezových vlnovcovitých hadic a trubek
Požadujeme: vzdělání SŠ, VŠ technického 
směru, znalost práce na PC, odpovědnost, 

samostatnost, práce v nepřetržitém
dvousměnném provozu

NABÍZÍME: zázemí stabilní společnosti,
dobré finanční ohodnocení včetně odměn

a prémií dle pozitivního a aktivního přístupu, 
možnost kariérního růstu, příspěvek

na obědy. Nástup možný ihned.

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

Pojďte lyžovat
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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

Partners For Life Planning, a.s., největší finančně poradenská společnost v ČR,
známá mimo jiné z oblíbeného televizního pořadu „Krotitelé duchů“,
vyhlašuje výběrové řízení pro pobočku Moravský Krumlov a Miroslav na pozici:

Kontakt: 602 31 46 36
e-mail: josef.karady@partners.cz

akce listopad

NIKA RAMKA
260 cm
borovice
antic

původní 
cena
9.810,- Kč

nově 7.990,- Kč
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Nastal říjen a s ním i další, 
tentokrát již jedenáctý, ročník 
regionální pěvecké soutěže, pořá-
dané Základní školou Vémyslice, 
Lyra 2009. Pod vedením zaklada-
telky a hlavní organizátorky Mgr. 
Dagmar Drahozalové se 20. října 
sjeli do vémyslické sokolovny 
zástupci jedenácti základních a tří 
středních škol, aby ve čtyřech ka-
tegoriích porovnali své pěvecké 
schopnosti.

 O regulérnost soutěže a spra-
vedlivé výsledky dbala odborná 
porota ve složení Mgr. Jana Ma-
tyášová, pedagog JAMU v Brně 
a ZUŠ Moravský Krumlov, Mgr. 
A. Beata Blašková, pedagog ZUŠ 
Smetanova v Brně, koncertní pěv-
kyně a bývalá sólistka Janáčkova 
divadla v Brně, Dan Hlaďo, peda-
gog ZUŠ v Moravském Krumlově 
a kytarista skupiny Petr Bende & 
Band, Mgr. Jan Hanák, pedagog 
ZUŠ Smetanova v Brně, a Pavel 
Dočkal, majitel nahrávacího 

studia CH-RECORDS, zvukař
a kytarista skupiny Dreams.

Letošní ročník byl tak trochu 
výjimečný nejen tím, že zahájil 
další desítku této stále úspěšnější 
a populárnější soutěže, vždyť 
vítězové se zúčastňují koncertů 
v mnoha místech regionu, ti nej-
lepší dokonce doprovázeli loňský 
koncert Petra Bende v Miroslavi, 
ale i tím, že vznikla nová kate-
gorie pro zpěváky starší patnácti 
let, tedy žáky a studenty učilišť
a středních škol.

Ale vraťme se k těm nejmlad-
ším, tedy k první kategorii. Ta je 
určena pro žáky prvních až třetích 
tříd a zúčastnilo se v ní patnáct 
soutěžících. Na třetím místě se 
umístila Nela Maxerová ze ZŠ 
Klášterní Mor. Krumlov, na dru-
hém Kristýna Koláčková ze ZŠ 
Božice a vítězkou se stala Jana 
Závišková opět ze ZŠ Klášterní 
Mor. Krumlov. Druhá kategorie 
svedla proti sobě celkem sedmnáct 

soutěžících, z nichž vítězně vyšli 
tito: Na třetí místě Nela Bauerová, 
ZŠ Dolní Dubňany, na druhém 
Viktorie Ryšková ze stejné školy 
a vítěznou trofej získala Kristýna 
Juřenová ze ZŠ Višňové.

Nejsilnější konkurence, celkem 
sedmnáct soutěžících, se sešla
v kategorii třetí a porota to ani po 
stránce kvality neměla rozhod-
ně snadné. Po srovnání mnoha 
vyrovnaných výkonů nakonec 
rozhodla takto. Třetí místo Mi-
chaela Bystrianská, ZŠ Ivančická 
Moravský Krumlov, druhé Iva 
Hanzlíková, ZŠ Božice, a první 
Martin Novák z Gymnázia Mo-
ravský Krumlov. Velkým příno-
sem byli jistě soutěžící již zmiňo-
vané čtvrté kategorie. I zde měla 
porota nesnadnou úlohu. I když 
zpívali jen čtyři, jak z vyrovna-
ných výkonů vybrat tři vítěze? 
Třetí místo tak nakonec obsadila 
Michaela Lukášová z Gymnázia 
Mor. Krumlov, druhé Pavel Vej-
valka tamtéž a trofej nejcennější 
si odnesla Tereza Veselá z Gym-
názia a SOŠPG Znojmo. Všem 
vítězům blahopřejeme.

Letošní vítězové budou mít 
opět možnost předvést své pě-

vecké umění široké veřejnosti 
příští rok za doprovodu kapely 
Dreams, která se soutěží aktivně 
spolupracuje a zajišťuje nejen 
hudební doprovod, ale i veškerou 
technickou stránku pro hudební 
vystoupení.

Na závěr mi dovolte jménem 
organizátorů poděkovat spon-
zorům a partnerům akce, bez 
nichž by se tato finančně i časově 
náročná soutěž jen těžko mohla 
uskutečnit. Jsou jimi TC MACH, 
s.r.o, výroba a instalace tepelných 
čerpadel, skupina ČEZ, dopravní 
firma Tereo, nahrávací studio 
CH-RECORDS a již zmíněná 
skupina Dreams. Poděkování i 
přání elánu do příštích let patří 
pak také všem učitelům, učitel-
kám a rodičům, kteří své svěřence 
na soutěž připravují, a samozřej-
mě samotným soutěžícím. Vy, co 
jste letos nezvítězili, neztrácejte 
naději. Co se nepodařilo letos, 
může se podařit narok. A kdy-
by ani to ne, alespoň za chvíle 
strávené mezi spoustou přátel
s podobným zájmem o hudbu
to rozhodně stojí. 

Takže nashle v roce 2010 !
 Mgr. R. Staněk, ZŠ Vémyslice

Pěvecká soutěž LYRA vstoupila do druhé desítky

Vůně chryzantém
Omamná vůně různobarevných květin zaplnila sál Besedního domu 

v Ivančicích.Ve dnech 24. až 26. října se zde konal 24. ročník tradiční 
Ivančické výstavy chryzantém. Že jde o akci známou v ČR i v zahrani-
čí, dosvědčuje fakt, že do Ivančic byly vypraveny autobusy nejen z celé 
republiky (přijeli návštěvníci z Karlových Varů, Litoměřic, Českých 
Budějovic a Zábřehu na Moravě), ale také ze sousedního Slovenska. 
Chryzantémy od více než 10 pěstitelů si přišlo prohlédnout celkem 
1500 návštěvníků. Různobarevné květy byly vystavovány jak volně
ve vázách, tak ve velmi zdařilém podzimním aranžmá. Letošní ročník 
je již za námi. Nezbývá než poděkovat organizátorům výstavy a těšit
se na jubilejní, pětadvacátou.                                                Petr Sláma

My jsme to nevzdali
Ve čtvrtek 29. října byla vernisáží zahájena výstava pod 

názvem „My jsme to nevzdali“ - Příběhy 20. století, ve které 
je zahrnut mezi veterány II. světové války také miroslavský 
občan pan Josef Cittenberg. Nad akcí převzal záštitu předse-
da vlády České republiky Jan Fischer, Václav Havel, starosta 
MČ Praha 1 Petr Hejma a Karel Schwanzenberg. Výstava je 
situována ve venkovních prostorách Prahy. Prostřednictvím 
sto čtyřiceti pěti velkoformátových panelů na trase Pražský 
hrad – Klárov – Kampa – Palackého náměstí – Národní třída 
– Jungmannovo náměstí – Václavské náměstí se veřejnosti při-
pomínají tragické události minulého století. V rámci této akce 
se v sobotu 14. listopadu 2009 uskuteční v pražském Rudolfinu 
koncert „Galavečer pro hrdiny“.    Roman Volf, místostarosta

/Miroslav/ V pátek 23. října 
proběhla v zaplněné restauraci 
Slávie malá slavnost. Po několi-
kaletém systematickém úsilí při 
ochraně přírody v okolí Miroslavi 
(vyhlášení Miroslavských kopců 
národní přírodní památkou, od-
bahnění Miroslavského rybníka 
a vybudování mokřadu, zřízení 
naučné stezky) byla představena 
a pokřtěna publikace „Průvodce 

živou přírodou Miroslavska. 
Součástí slavnosti byla také 

vernisáž fotografické výstavy 
Dr. Julia Klejduse „Ptáci II, kte-
rá je k vidění do konce měsíce 
prosince. 

Zajímavá kniha, autorů Dr. Ju-
lia Klejduse a Mgr. Petra Slavíka 
je k dostání v MKIC Miroslav na 
náměstí Svobody 13, tel. 515 333 
538.    Roman Volf, místostarosta

Křest knihy „Průvodce 
živou přírodou Miroslavska“

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

Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, zdali při výběru dovolené u Vás 
zajišťujete i dopravu na letiště v Německu či Rakousku? Děkuji J. 
Dostál. Bohužel, ceny zájezdů nezahrnují dopravu cestujících na letiš-
tě. Každý se musí dopravit na místo odletu sám. Na letiště do Německa 
či Rakouska lze cestovat autem (a případně tam také dlouhodobě za-
parkovat), nebo autobusem (např. Student Agency), který jsme schopni 
pro Vás individuálně zajistit), vlakem či letecky. 

Rozhodli jsme se letos ještě vycestovat do SAE, co je prosím vše 
zapotřebí k vyřízení víza? Děkuji L. Vychodilová. K vyřízení víza je 
zapotřebí: • barevná fotokopie cestovního pasu, jehož platnost musí 
být minimálně 6 měsíců ode dne návratu z destinace, • aktuální barevná 
fotografie („pasový formát“) ve formátu JPG (max. 50 KB), • vyplněný 
formulář žádosti o návštěvnické vízum. Poplatek za vyřízení víza se 
platí předem a je nevratný i v případě, že úřady udělení víza zamítnou.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při ztrátě 
zavazadla? Děkuji  G. Spurná. Pokud jste dorazili na místo dovolené. 
avšak Vaše zavazadla nikoliv, vše je nutné neprodleně nahlásit na pří-
slušné přepážce. Na základě Vaši letenky a zavazadlového lístku sepíše 
dotyčný pracovník protokol o ztrátě zavazadla a vydá Vám jeho kopii. 
Pokud se zavazadlo nenalezne do 21 dnů, považuje se za ztracené a pak 
můžete požadovat po dopravci náhradu škody.                        /Anděla/

Výstava fotografií 
v Dolních Dubňanech

O víkendu 24. až 25.10. se uskutečnila v Dolních Dubňanech v sále
místního pohostinství výstava fotografií Mgr. Ludmily Novotné – Ro-
hovské z Moravského Krumlova, rodačky z Dolních Dubňan, s názvem“ 
DOLNÍ DUBŇANY V ČASE MINULÉM I V ČASE DNEŠNÍM“. 

Tato výstava se setkala u spoluobčanů s velkým ohlasem. Lidé si 
mohli nad fotografiemi, zavzpomínat a připomenout si, kde stávaly 
kdysi domy, které tam dnes již nestojí a na jejich místě se nacháze-
jí, například, tenisový kurt, budova obecního úřadu a ostatní stavby.
A mladí, ti si zase mohli prohlédnout fotografie, jak dříve vypadala 
naše obec a jak vypadá dnes. Pro velký zájem spoluobčanů o tuto 
výstavu ji rádi v některém zimním období zopakujeme, za zapůjčené 
fotografie děkujeme.                  Za obec Dolní Dubňany Jana Mašová 

U Chramostové v bytě
se  hrálo divadlo

Pod taktovkou režiséra J. A. Pitínského se v proslulém bytovém 
divadle Vlasty Chramostové blízko Legerovy třídy v Praze sešli prota-
gonisté chystaného koncertního projektu k dvacátému výročí sametové 
revoluce s názvem Tobě a nám, Anežko Česká. Ve dvoupokojovém 
secesním bytě, který byl divadlem chartistů a disidentů, se tak začal 
odehrávat příběh Anežky České. Ten vyvrcholí v jediné světové premi-
éře 12. listopadu od 19.30 v brněnské katedrále na Petrově.

„Při zkouškách k Anežce u nás panovala hodně domácí a rodinná 
atmosféra, při které jsme se měli možnost všichni setkat, poznat se, 
ale také zavzpomínat. Vždyť poslední velké dílo, které se v bytovém 
divadle odehrálo, bylo před třiceti lety melodrama Františka Pavlíčka o 
Boženě Němcové,“ přibližuje atmosféru prvního setkání nad vzpomín-
kovým projektem Vlasta Chramostová, v jejímž bytě se za minulého 
režimu scházela tajně umělecká elita včetně dramatika Václava Havla.
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SPORTCENTRUM OSP
Okružní 394. Moravský Krumlov

Provozní doba sportcentra:
pondělí - čtvrtek 14.00 - 22.00,

pátek 12.00 - 24.00, sobota 9.00 - 24.00, 
neděle 9.00 - 22.00 hodin 

Možnosti rezervace na tel. 733 373 783
více informací na:

www.sportcentrumosp.cz

VYHRAJTE PARTNERSKOU KARTU DO SPORTCENTRA
Tři vylosovaní luštitelé křížovky získají partnerskou kartu s 10% slevou na kuželky a squash ve Sportcentru OSP v Moravském Krumlově. Výherce 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. Výherci poukázek na degustaci čokolády v Ivančicích z minulého 
Zrcadla jsou: G. Sklenská - Ivančice, J. Břendová - Moravský Krumlov a B. Křečková - M. Knínice.
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KULTURNÍ PROGRAMY    9. 11. - 22. 11. 2009 
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.
• 11.11. v 16.30 hod. - POCHOD BROUČKŮ - tradiční lampionový průvod 
pro malé i velké. Sraz na náměstí u kašny, kde budou děti plnit zábavné úkoly 
s lampiony. Poté se průvodem přesuneme do zámeckého parku, kde Vás 
čeká strašidelná cesta za pohádkovými bytostmi a také překvapení na závěr. 
Srdečně zveme děti i rodiče! 
Připravujeme: • 28.11. od 14.00 hod. - ADVENT V PROSTORÁCH DDM 
- sobotní dílna výtvarných technik, přijďte si vytvořit krásné dekorace na 
vánoční období, tvůrčí atmosféru dokreslí voňavý medovník a horký čaj či 
svařák. Určeno dětem i dospělým. • 29.11. od 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ 
MERENDA V SÁLE DDM - zveme děti i rodiče na zábavné odpoledne
s písničkami a zábavnými čertovskými hrami. Rodiče, pokud chcete svým 
dětem nechat nadělit dárek od Mikuláše, přineste jej podepsaný nejpozději
v pátek 27.11.2009 do 16.00 hod., vstupené: zdarma / děti, 20 Kč / dospělí.

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

• 10.11. v 17.00 hod. - VÝŽIVA A POHYBOVÁ AKTIVITA V TĚHO-
TENSTVÍ - 1. ze 3 přednášek věnovaná dívkám a ženám, které se chtěji 
dozvědět něco nového nebo se podělit o své zkušenosti. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12, vstupné: 30 Kč / osoba.
• 11.11. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ OZDOBY z korálků, vosku, 
papíru...SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Vstupné: 30 Kč / děti a 
mládež + materiál, 50 Kč / dospělí + materiál. NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT 
PŘEDEM DO 10.11.2009 v SVČ Ivančice.
• 13.11. v 18.00 hod. - KARAOKE PÁRTY ANEB STAŇTE SE
NA CHVÍLI PĚVECKOU HVĚZDOU. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 
(KM Medúza), vstupné: 30 Kč / osoba, členové klubu zdarma.
• 17.11. v 9.00 hod. - PODZIMNÍ BĚH NA JAKUB - (určeno pro mládež 
od 15 - 18 let). Sraz na parkovišti pod hřbitovem, s sebou: souhlas rodičů 
s účastí na závodě, (závod na vlastní nebezpečí). Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 18.11. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. - Přijďte si vyrobit vlastní 
adventní věnec. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 30 Kč/děti 
a mládež + materiál, 50 Kč/dospělí + materiál. Nutné se přihlásit předem 
6.11.2009 v SVČ Ivančice.
• 22.11. v 15.00 hod. - KUBOU SKRZ NA SKRZ aneb Beseda o Kubě
s promítáním fotek. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza). Vstupné: 30 
Kč/osoba, členové klubu zdarma. Pro každého kubánský nealko drink ZDARMA!!!
• 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.
PŘIPRAVUJEME: • 25.11. v 17.00 hod. - VÝŽIVA KOJÍCÍ ŽENY
- 2. ze 3 přednášek, věnovaná dívkám a ženám, které se chtějí dozvědět 
něco nového nebo se podělit o své zkušenosti. SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 12, vstupné: 30 Kč/osoba. • 27.11. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ 
ODPOLEDNE - prezentace SVČ Ivančice u příležitosti oslav 25. výročí 
založení organizace. Ivančice, kino Réna, vstupné dobrovolné.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 15. 11. od 10.00 do 18.00 - VYPLETENÁ NEDĚLE - PLETENÍ Z PEDIGU.
S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky nebo 
štípací kleště, příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici (není nutné, 
vše zapůjčíme), dále dobrou náladu a chuť učit se novým věcem. Poplatek: 490 
Kč / členové,  550 Kč / ostatní. Cena zahrnuje veškerý použitý materiál (pedig 
přírodní i barvený, šény, pevné dno, dřevěné korálky, elhar šňůru apod.) Z kurzu 
si odnesete vlastnoručně upletené výrobky (asi 2 až 3, dle náročnosti, velikosti 
a zručnosti). Na místě bude možno zakoupit i pedigový materiál s 10% slevou. 
K dispozici bude i tematická literatura. Vede: Alena Pečerová. Kapacita kurzu 
omezena. V případě zájmu se, prosím, hlaste na tel. čísle: 602 782 280, e-mai-
lem na alpedo@seznam.cz nebo na našich webových stránkách www.alma.cz.
• 21.11. od 15.00 do 18.00 hod. - VŮNĚ A DOTEK PRO ŽENSKOU DUŠI. 
Jemné holistické masáže s využitím aromaterapie. Pronikneme do základů aro-
materapie a seznámíme se s oleji, které mohou hrát v životě ženy důležitou roli. 
V masáži pak opečujeme svá těla jemným dotekem s využitím blahodárných 
účinků přírodních rostlinných olejů a vonných silic, které působí na tělesné, 
mentální, emoční a spirituální rovině. S sebou: pohodlné oblečení, polštářek, 
prostěradlo, mističku na olej, příp. pití (voda a čaje jsou v centru). Kapacita 
10 žen. Poplatek: ženy 250 Kč /členská sleva 220 Kč, dívky do 10 let 200 
Kč/členská sleva 170 Kč. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka tance, masáží dětí
a kojenců, muzikoterapeut)
• 26. 11. - MĚSÍČNÍ KLUB. Herna 9:00 - 12:00 hod.; program 10:00 - 11:00 
hod. Měsíční Klub je určen pro maminky s dětmi. Kromě volného hraní v herně 
je připraven krátký program – přednáška, beseda, promítání…. přednáška „Co 
nám hvězdy chystají v dalších létech?“ (O společenské krizi,  jejím  možném vý-
voji, dopadech na naši i světovou ekonomiku s  konkrétními daty narození lidí, 
které nejvíce zasáhne). Poplatky: přednáška: členové 40 Kč/nečlenové 50 Kč,
herna: dle ceníku služeb. Přednáší: RNDr. Alena Bratková (astrolog).
Od října nově! Každé pondělí po muzikohrátkách 10.30 – 11.30 hod. - VÝ-
TVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. Hodinka říkanek a rýmovaček spojených 
s kreslením a malováním pro děti od 2 let a jejich rodiče. Přijďte se s dětmi 
pobavit, vyrobit si obrázek, na který budete pyšní, naučit se říkanku. Přirozenou 
cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku i motoriku pusinky, 
sluchové vnímání, rytmizaci, podíváme se do světa barev a materiálů apod.  
Vše hravou a pro děti zábavnou formou, každý měsíc jiné téma. Poplatek: 30 Kč
/ členové 20 Kč + materiál. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog)
• Nezisková organizace Měsíční houpačka ve spolupráci s Českým červe-
ným křížem v Brně oznamuje SVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V IVANČICÍCH
na Široké 16. Zde můžete odevzdávat funkční oblečení, hračky, psací potřeby, 
atd. Tyto věci můžeme vyzvednout i mimo sběrné místo po domluvě na tel. 
608874073 nebo mailem na  hajastan@seznam.cz. Pojďme společně pomáhat 
těm, kteří to opravdu potřebují.

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
• 8.11. od 16.00 hod. do 20.30 hod. - ODPOLEDNÍ ČAJE se skupinou 
STONE, Orlovna Rakšice - Moravský Krumlov, vstupné: 50 Kč.
• 9.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV, 
taneční sál ZUŠ Moravský Krumlov.
• 11.11. v 9.00 hod. - KRÁLOVSKÁ MOUDROST - školní pořad pro žáky 
od 6 do 10 let ZŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 35 Kč.
• 12.11. v 18.30 hod. - KONCERT „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice.
• 13.11. - SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH - den otevřených dveří Tyflo 
Centra, studovna MěK Moravský Krumlov.
• 14.11. ve 13.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ rekonstruované tribuny, 
sportovní areál Na Střelnici.
• 14.11. ve 20.00 hod. - POUŤOVÁ LEOPOLDOVSKÁ ZÁBAVA se 
skupinou „MERLIN“. Kulturní dům Rokytná, pořadatelé - SDH Rokytná.
• 18.11. od 8.00 - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - náměstí T. G. Masaryka. 
• 20.11. ve 21.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU „REFLEXY“ - sál hotelu 
Epopej, Moravský Krumlov, vstupné: 90 Kč.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 5.11. - 29.11. - PALIČKOVANÁ KRAJKA - Jarmila Tioková, KRESBY 
A SOCHY - Otílie Šuterová, galerie Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 10.11. - 29.11. - CYKLOTRASY - Martin Vybíral, výstava fotografií, 
chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma. Vernisáž 6.11. v 17.00 hod.
PŘIPRAVUJEME: • 24.11. v 18.00 hod. - KORSIKA - OSTROV VŮNÍ 
- přednáška paní Mgr. Ludmily Klímové s promítáním fotografií, kino Réna 
Ivančice - malý sál, vstupné: 30 Kč. • 28.11. - ZÁJEZD - PRAHA - DIVADLO 
NA JEZERCE - MANDRAGORA - divadelní komedie, odjezd ve 13.00 
hod. od Besedního domu Ivančice. Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub, 
Jan Hrušínský, Martin Preiss, Miluše Šplechtová, Martina Menšíková...Cena: 
760 Kč (vstupenka a doprava). • 3.12. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT 
JANKA LEDECKÉHO s kapelou a NOSTITZ QUARTETEM, kino Réna 
Ivančice. Předprodej od 19.10.2009 v KIC Ivančice. Vstupné: 390 Kč.   

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.11. v 15.00 hod. a v 18.00 hod. - SLUNCE, SENO, KRAVINY - veselohra 
v podání ochotníků Divadla „Na mýtině“. Pořádá Divadlo „Na mýtině“ o.s.
• 19.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.11. ve 20.00 hod.  - TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou 
STÍNY v Dělnickém domě. Pořádá pan Josef Aldorf. 
Připravujeme: •  5.12. - 6.12. - VÁNOČNÍ POSEZENÍ - různé náměty
na vánoční dárek. Pořádá spolek Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.

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
• 14.11. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ - pořádá MS Hubertus v KD.
 • 21.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA - 13. ROČNÍK v KD, degustace gulášů, 
košt mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava - pořádá Sdružení přátel 
dobré zábavy a město Miroslav.
• 23.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A REKORDNÍHO ADVENTNÍHO VĚNCE na náměstí Svobody, 
pořádají MKIC, město Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ a ŘK farní úřád.
• 28.11. - BARBORKOVÁ SOBOTA - (vánoční „JARMARK“ v základní 
škole s napečeným cukrovím)
PŘIPRAVUJEME: • 29.11. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE -  
římskokatolický farní úřad, v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
S VEČEŘÍ PÁNĚ v evangelickém kostele, ve 14.30 hod. - DÁRKOVÁNÍ 
S KONCERTNÍM DOPROVODEM UČITELŮ ZUŠ MIROSLAV - 
(charitativní sbírka v evangelickém kostele).

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 3.11. - 31.1.2010 - BARBIE MÁ NAROZENINY - milovníci hraček by si 
neměli nechat ujít výstavu panenek Barbie, která letos oslaví 50. narozeniny. 
Sbírku Marcely Svobodové lze shlédnout vždy v otevírací dobu knihovny - 
každý všední den mimo čtvrtka. Pořádá městská knihovna.
• 13.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule základní školy. 
Srdečně zvou žáci a učitelé ZUŠ. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 14.11. v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Další 
díl scénického čtení tentokrát knihou „Doppler“ od současného norského 
spisovatele ERLENDA LOEA v Kamenném divadle. Účinkuje: Lukáš Hejlík 
a Lenka Janíková. Pořádá městská knihovna.
• VÝTVARNÉ DÍLNY V SVČ: • 21.11. v 9.30 hod. - PŘEDMIKULÁŠSKÉ 
PEČENÍ PERNÍČKŮ. • 24.11. v 18.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA. • 28.11. 
v 9.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI.

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.
PŘIPRAVUJEME: • 29.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ u kulturního domu. Vystoupí 
děti z Mateřské školy a žáci Základní školy z Dolních Kounic.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.11. v 18.00 hod. se sejde výbor KČT ve Vinárně Komárov.
• 28.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH 
OPATOVIC“ - účast samostatně, vedoucí akce: pan Lubomír Bejr, tel.: 603 
965 598, e-mail: bejr.l@worldonline.cz. Start: 8.00 - 10.00 hod. - klubovna 
KČT, cíl OKČT Velké Opatovice. Trasy jsou 8 a 15 km.
• BLAHOPŘÁNÍ: Dne 26.11.2009 oslaví významné životní jubileum paní 
Naděžda Radová. Přejeme pevné zdraví a mnoho dalších nachozených 
kilometrů. Ing. A. Moravec - předseda odboru KČT.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  7.11.   v 18.00 BRUNO
  Komedie USA
ne  8.11.   v 18.00 MUŽI V ŘÍJI
  Komedie ČR
so 14.11.  v 18.00 ÚNOS VLAKU 1 2 3
  Drama / krimi USA
ne 15.11.  v 18.00 VZHŮRU DO OBLAK
  Animovaný film USA
so  21.11. v  18.00 NÁVRH
  Komedie USA
ne  22.11. v 18.00 G. I. JOE
  Akční film USA
so  28.11.  v 18.00  HANEBNÝ PANCHARTI
  Film USA
ne  29.11.  v 18.00 PIRÁTI NA VLNÁCH
  Komedie Německo / VB

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  11.11.  ve 20.00 HODINU NEVÍŠ
  Film ČR
ne 15.11.   v 17.00 G-FORCE
  Rodinný akční film USA
st   18.11. ve 20.00 JÁNOŠÍK
  Historický film ČR / SR / Polska
ne  22.11.  v 18.00 MUŽI V ŘÍJI
 ve 20.00 Komedie ČR
st   25.11. ve 20.00 PROTEKTOR
  Film / drama ČR
ne  29.11. ve 20.00 CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
  Komedie USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

st   11.11. ve 20.00 JÁNOŠÍK
  Historický film ČR / SR / Polska
so  14.11. ve 20.00 NÁVRH
ne  15.11.  v 18.00 Romantická komedie USA
st   18.11.  v 18.00 HANNAH MONTANA
  Hudební komedie USA
so  21.11. ve 20.00 NÁHRADNÍCI
ne  22.11.  v 18.00 Akční sci-fi thriller USA
st   25.11. ve 20.00 MUŽI V ŘÍJI
  Komedie ČR
so  28.11.   v 18.00 G-FORCE
ne  29.11.   v 18.00  Rodinný akční film USA

AMOS byl v Ivančicích
Druhý ročník burzy středních škol, který se konal ve úterý 27. října 

2009 v budově 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích, nesl příznačný 
název pro vzdělávání - AMOS. Proč tato akce? Protože jsme chtěli vy-
jít vstříc rodičům, kteří se společně se svými dětmi rozhodují - co dál? 
A proč druhý ročník? Protože ten první v loňském roce měl pouze klad-
né ohlasy, jen sem tam bylo slyšet připomínku, že bychom měli začít 
dřív. A tak jsme letos začali už v devět hodin. Jestli je to krok správný, 
ukáže čas a ohlasy prezentujících škol. Uvidíme…..

A jak celá akce probíhala? Prezentovat svou školu přijelo 20 zástup-
ců SŠ z blízkého okolí. Slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i pan 
starosta MUDr. Vojtěch Adam s panem místostarostou Jaroslavem Po-
spíchalem, odstartovala krátkým proslovem paní ředitelka pořádající 
školy Lenka Vokurková v 9 hodin. Poté se rozběhla vlastní přehlídka 
škol v jednotlivých třídách.Tam měla každá střední škola připravený 
svůj prostor, zástupci škol rodičům a dětem představovali možnosti 
studia na konkrétní škole, lehce jim zdůrazňovali přednosti, aby je pře-
svědčili, že právě  jejich škola je ta pravá. Konkurence? Ano, ale zdra-
vá! V dnešní době jsou do konkurenčního světa vtaženy i školy - rodi-
če zvažují, rozmýšlejí a vybírají to, co je pro jejich ratolest nejlepší.

Nabídka byla nejen zajímavá, ale i pestrá. Zastoupeny byly všech-
ny obory - gymnázium, zdravotnictví, informatika, služby, obchod, 
stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. 
Každá prezentace byla jiná, některým stačil jen stolek a židle, jiní 
využili dataprojektory, multimediální zařízení, jedna škola dokonce 
předvedla dokonalou výzdobou, vyčerpávajícím technickým zabez-
pečením a ochutnávkou pochutin stoprocentní připravenost. A to není 
vše. Před vchodem do budovy školy pracovali s otevřeným ohněm 
umělečtí kováři a v druhé části příjezdové cesty bylo připraveno 
osobní auto na ukázku diagnostiky. A ještě ani tohle není vše! Po ce-
lou dobu konání burzy vzorně prezentoval svou školu i nejlepší přítel 
člověka - dokonale vycvičený pejsek!

Novinkou letošního druhého ročníku byl i stánek společnosti SCIO 
s r.o., jehož zástupci pomáhali uchazečům o studium na střední školy 
s přípravou na přijímací zkoušky. Mohli si nejen vyzkoušet, ale i za-
koupit testy, které jim v přípravě určitě pomohou.

A ohlasy? Podle dotazníků, které každý přítomný při vstupu obdržel, 
můžeme mluvit o úspěchu. Zpětná vazba bude završena ještě dotazo-
váním zúčastněných středních škol, abychom v příštím školním roce 
mohli vychytat případné nedostatky a připomínky. Dopolední časový 
harmonogram byl využit přítomností žáků osmých a devátých tříd 
nejen naší školy, ale i místní ZŠ TGM a ZŠ Zbýšov. V odpoledních 
hodinách nabídky škol využila především rodičovská veřejnost.

Slovo závěrem? Ať se deváťákům daří a ať mají šťastnou ruku 
při volbě dalšího studia! A zástupcům přítomných středních škol
přejeme spokojenost s budoucími studenty.                 /ZŠ V. Menšíka/
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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

 Neodmyslitelnou částí Pa-
lackého náměstí v Ivančicích je 
kašna. Bývala zdrojem pitné vody 
pro obyvatele náměstí a nejbližší-
ho okolí před vybudováním měst-
ského vodovodu. Protože žádné 
středověké město nemohlo být 
zásobováno jen vodou ze zdrojů 
mimo hradby, byly snad v kaž-
dém domě vyhloubené studny, 
zvláště pak ve stavení s větším 
hospodářstvím. Další studny pro 
veřejnost bývaly v ulicích.

Z archivních záznamů jsou 
informace, že „k roku 1603 byla 
postavena nová kamenná studna 
uprostřed Široké ulice“. Stavbu 
kašny lze datovat do roku 1609, 
kdy Jiří Macháček odkázal 10 
zlatých na výstavbu kašny na ná-
městí, kterou zásoboval středově-
ký vodovod. Ten měl začátek pod 
židovským hřbitovem. Potřebný 
pramen je dodnes vidět. Jestliže 
se postavíme čelem k bráně ži-
dovského hřbitova, pak po pravé 
straně je vidět, že do potoka vyté-
ká silný pramen. Mimochodem je 
to dnes jediný pramen, který zá-
sobuje Mřenkový potok. V roce 
1853 byl vodovod nově položen 
v délce 470 sáhů (necelých 900 
metrů) z litinových rour. Tento 
vodovod přiváděl vodu i do kašny 
v židovské obci. 

Kupodivu je ještě jedna infor-
mace, která uvádí, že „po více jak 
padesáti letech, roku 1657 byla 
zrušena kašna na Horních Hlin-
kách“. Odkud dostávala vodu a 
proč byla zrušena? Horní Hlinky 
bývaly nejvýše položenou ulicí 
a vždy trpěly nedostatkem vody. 
Otázkou také je, v jakém rozsahu 
Hlinky existovaly v období po 
třicetileté válce. Pokládejme tuto 
informaci za neověřenou.

Z roku 1763 je zápis obecního 
účetního o restaurování poškozené 
kašny na Velkém náměstí v hodno-
tě 130 zlatých a 12 krejcarů. K této 
opravě byl vypracován rozpočet, 
bohužel dochovaly se jen kusé 
údaje o vydáních. Kamenickému 
mistru Simonu Schultzovi bylo 
„za kontrakt a rozmanité práce“ 
vyplaceno 93 zlatých a 55 krej-
carů. Zpráva sice neuvádí vznik
a osazení sochy světce, ale rozsah 
prací a dovoz nového kamene 
může souviset se vznikem sochy 
sv. Floriána. Rovněž skutečnost, 
že v tomto roce požár pohltil větši-
nu města i s kostelem, mohla vést 
k postavení sochy světce, který je 
ochráncem proti ohni.

Zodpovědnost za vodovod 
stanovila smlouva z 1. 1. 1765: 
„Mezi ctěným a opatrným ma-
gistrátem knížecího Emanueli 
- Lichtenštejnského města Ivančic 
a ctěnou zdejší židovskou obcí 
byla uzavřena dobrovolně a 
v dobré vůli smlouva o veřejném 
vodovodu.“

Smlouva obsahuje povinnosti 
o údržbě, výměně rour tehdy 
dřevěných, obdělávání pozemku 
nad vodovodem i umístění vodo-
vodu v  potřebné hloubce, využití 
poplatků pro údržbu apod.

Další informace připomíná vy-
řešení sporu, který týká vodovo-
du jen nepřímo. Dne 24. 8. 1810 
upozorňuje krajský hejtman, že 
ve sporném pozemku mezi zdí 
židovského hřbitova a potokem 
je uložen městský vodovod po-
třebný jak pro město, tak i pro 
židovskou obec.

Další oprava kašny byla pro-
vedena v roce 1847. Dochoval 

se kolorovaný plán, z něhož lze 
identifikovat stavební zásah do 
podloží kašny, které muselo být 
nově zpevněno. O tři roky později 
(4. září 1850) jednala obecní rada 
města Ivančic o nutnosti opravy 
městské kašny, neboť byla tehdy 
poškozena na více stranách, dle 
protokolu „poškozovala vzhled 
celého náměstí“. Opravu provedl 
Simon Goldmann za 29 zlatých.

Došlo také k prohloubení dna 
nádrže a osazení menších kamen-
ných bloků pod starší okraje ná-
drže. Prohloubení mohlo souviset 
s častými požáry a potřebou větší 
zásoby vody k hašení. K opravené 
kašně byl zhotoven zimní dřevěný 
„stan“, který kryl nádrž (vyjma 
sochu), aby nedocházelo k zamr-
zání a znečištění vody. Zateplení 
kašny je vidět na obrázku Jana 
Sovy, který je uložen v muzeu.

 Přeskočíme 100 roků. Ve zprá-
vě konzervátora Památkového 
úřadu v Brně (1. října 1943) se 
uvádí: „Barokní socha sv. Floriá-
na, která stála na soklu uprostřed 
kašny na hlavním náměstí v Ivan-
čicích a které neznámý pachatel 
srazil před dvěma léty hlavu, byla 
23. září 1943 opět postavena na 
své místo. Poněvadž místní so-
chař Václav Fišer odmítl sochu 
opravit, ujal se této práce Fran-
tišek Machatý, absolvent odborné 
školy kamenické v Saubsdorfu, 
pracující v dílně svého otce Fran-
tiška Machatého.“ 

Alespoň zkráceně uvedeme po-
pis dřívější kašny a hlavně sochy 
sv. Floriána. Nádrž kašny byla o 
půdorysu pravidelného šestihra-
nu, sestavena z kamenných bloků 
spojených kovovými sponami. 
Uprostřed nádrže stál kamenný 
čtyřboký hranolovitý sloupek, 
na jehož horní části je umístěna 
socha sv. Floriána. Socha zpo-
dobňuje světce v oděvu římského 
vojáka s praporcem a vědrem, 
hasícího hořící dům, stojícího 
s levou nohou lehce vykročenou, 
tělo je šroubovitě stočené doleva, 
hlava mírně zakloněna a zvrácena 
k pravému rameni. Levá paže 
svírá svinutý praporec s kovovým 
zlaceným hrotem, v pravé ruce, 
natažené před tělem k levému 
boku, drží světec vědro, z něhož 
lije vodu na hořící dům při své 

levé noze. V polovině 60. let 
20. století došlo k otočení sochy
o 180 stupňů obličejem k radnici.

V roce 1989 plánoval MNV 
v Ivančicích opravu kašny na ná-
městí, ale až v roce 2004 byla kaš-
na kompletně zrekonstruována.

Restaurátorský průzkum zjistil 
havarijní stav kamene nádrže. 
Boky nádrže byly silně narušeny, 
popraskány, chyběly rozsáhlé 
plochy kamene, které byly v mi-
nulosti nahrazovány cihlami a 
spojovány železnou armaturou. 
Celý povrch horniny byl v minu-
losti pravidelně ošetřován nátěry 
odpuzujícími vodu. Všechny ko-
vové části byly zkorodovány.

Socha sv. Floriána je zhoto-
vena z jemnozrného pískovce. 
Kámen je celoplošně narušený a 
dochází ke ztrátě modelace. Při 
opravě v roce 1943 byla hlava 

světce nově modelována. S touto 
opravou souvisí i nová modelace 
domečku, vrcholu praporce a bot 
světce. Při srovnání těchto doplň-
ků zhotovených ze světle šedého 
betonu se starší dokumentací je 
zřejmé, že se jejich autor nedržel 
původní předlohy. Hlava je vůči 
tělu neproporční a je jinak posa-
zená. Oproti originálu je zjedno-
dušená modelace vlasů i přilby 
a změněny rysy obličeje. Pod 
těmito doplňky je originál velmi 
narušený a rozpadá se.

Po zjištěném havarijním 
stavu byl vypracován návrh na 
restaurování kašny: demontáž 
celého tělesa kašny včetně dna, 
zhotovení nové základové desky 
a vyzvednutí opravené kašny do 
takové úrovně, aby výška vrcho-
lu nádrže od dlažby odpovídala 

historické dokumentaci; očištění 
originálních prvků nádrže od be-
tonové vrstvy, provedení konzer-
vačního zásahu a jejich uložení 
na vhodném místě. Nová kopie 
bude přísně odpovídat originálu. 

Z uvažovaných materiálů lze 
volit ze dvou variant, a to nádrž 
z přírodního kamene (božanov-
ský pískovec) nebo výdusek 
z umělého kamene (hydraulická 
pojiva s plnivem, které se bude 
co nejvíce přibližovat struktuře 
originálu, barevnost bude kori-
gována minerálními pigmenty).
U sochy světce, která je vážně na-
rušena, proběhne nejprve odstra-
nění druhotných doplňků  mode-
lace (hlava, vrchol praporce, část 
domečku a boty). Po vyčištění 
bude vypracována forma pro vý-
dusek z umělého kamene. Tento 
návrh byl realizován. Jednotlivé 
bloky tělesa kašny byly spojeny 
na pero a drážku, pevnost spojení 
zajišťují kovové svorky zalité 
olovem, spoje byly utěsněny vo-
dovzdorným tmelem.

Musíme ještě připomenout, že 
voda neodtéká volně přepadem, 
jak tomu bylo za dřívějšího pro-
vozu, nýbrž cirkuluje pomocí 
čerpadla. Pod kašnou je nádrž 
na vodu, odpadní potrubí do ka-
nalizace a přívodní pro čerstvou 
vodu. Nepočítá se se zimním pro-
vozem kašny. Kašna není určena 
pro odběr pitné vody, má význam 
pouze dekorační.

Bývalá kašna byla po zvýšení 
dlažby náměstí „utopena“ asi o 
půl metru. Nová kašna tento ne-
dostatek odstranila. Těleso kašny 
má renesanční charakter, soška 
sv, Floriána je barokní. Kolauda-
ce kašny byla 30. 11. 2004

Kašna se sochou sv. Floriána 
je zařazena v seznamu kulturních 
památek pro číslem 0751. Doklá-
dá historický vývoj ivančického 
náměstí. Bez kašny a morového 
sloupu si nedovedeme představit 
vzhled náměstí. Jen si přejme, 
aby současná kašna vydržela co 
nejdéle a další generace mohly 
obdivovat její krásu.

Ještě jednu kašnu musíme při-
pomenout. Po celá staletí zdobila 
ivančickou židovskou obec osmi-
boká kašna. S pozdější přístavbou 
empírové vázy tvořila jedno z vý-
znamných center židovské obce. 
S požehnáním úřadů byla tato 
kašna v roce 1968 zničena. Její 
zbytky byly uloženy v lapidáriu 
muzea, loni byly převezeny do 
Oslavan. Pochybuji, že by se 
někdy obnovila.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančic-
ký zpravodaje č. 12/85 a 12/2004
• Údaje různých fondů SOkA 
Rajhrad

Prosíme čtenáře o sdělení, ve 
kterých obcích je socha sv. Flo-
riána. Děkujeme.

Ivančické kašny

Socha sv. Floriána na staré kašně                      Foto: Vladimír Voborný

Kašna v židovské obci

Podzemí v Přeskačích
Přeskače, malá vesnice na rozhraní znojemského a třebíčského okre-

su, uspořádaly pro místní i přespolní velkolepou slavnost. V sobotu 
31. října proběhlo slavnostní otevření zpřístupněného podzemí. Obecní 
oslavy za účasti asi tří stovek místních i přespolních občanů byly zahá-
jeny slavnostním projevem starosty obce ing. Emila Otoupala. Násle-
dovaly proslovy oficiálních hostů poslance parlamentu RNDr. Libora 
Ambrozka a bývalého jihomoravského hejtmana ing. Stanislava Jurán-
ka. Na závěr promluvil ing. Jiří Němec, předseda Místní akční skupiny 
„Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko“ a místostarosta Přeskač. Po 
symbolickém přestřižení pásky následovalo požehnání od místního fa-
ráře Mgr. Jaromíra Gargoše a po skupinách prohlídka podzemí. Zájem 
o návštěvu podzemí byl tak velký, že se až do pozdních odpoledních 
hodin tvořila fronta. 

Přeskače patří s asi stovkou stálých obyvatel k nejmenším ves-
nicím regionu. Přesto (nebo právě proto?) pojaly oslavu skutečně 
velkoryse. Každý host obecní slavnosti dostal zdarma voňavé ob-
čerstvení, které se již od rána vařilo na kotlíku. V opravené stodole 
bylo možné posedět a prohlédnout výstavku historických fotografií, 
k čemuž celý den hrála dechovka. Později odpoledne byl v míst-
ním starobylém kostele při slavnostní mši posvěcen obecní znak
a prapor. Trvalou památkou na obecní oslavu je publikace Přeskače 
1279-2009 z pera brněnského historika doc. Libora Jana.  

Po celodenním programu čekalo druhý den obyvatele Přeskač 
tradiční posvícení. Příprava na takovou akci byla jistě náročná a 
bylo třeba přiložit mnoho ochotných rukou k dílu. Všem pořadate-
lům děkujeme. Na samotném zpřístupnění podzemí má svůj podíl 
více místních aktivních občanů pod vedením starosty Otoupala. 
Realizace projektu byla financována převážně z evropských dotací 
z programu Leader, prostřednictvím místní akční skupiny (MAS) 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.

Systém podzemních chodeb byl objeven při budování kanalizace 
na podzim roku 2004. Zásluhou místních občanů byl odstraněn zásyp 
zeminy, čímž se otevřel přístup do chodeb. Při záchranném archeolo-
gickém průzkumu byly nalezeny úlomky keramiky z 14.-17. století a 
v tomto rozpětí lze předpokládat také budování a využívání podzemí. 
Chodby vytesané v hadcovém podloží sloužily pravděpodobně hlavně 
jako útočiště, případně úniková cesta pro obyvatele Přeskač v neklid-
ných válečných dobách. Příležitostně sloužilo chladné podzemí také 
k ukládání potravin. Podzemní chodby, nazývané také „lochy“, jsou 
v našem kraji poměrně časté. Téměř v každé vesnici se tradují historky 
o tajemném podzemí. Občas se někde strop chodby propadne, nebo se 
na podzemí narazí při výkopových pracích. K tématu „lochů“ existuje i 
poměrně bohatá vlastivědná literatura, a tak vám v tuto chvíli můžeme 
slíbit, že se k tajemnému podzemí našich vesnic brzy vrátíme v samo-
statné Expedici. Budeme se věnovat kromě přeskačského podzemí 
také otázce vzniku a účelu „lochů“ obecně. Pokud máte také ve vaší 
obci zaručené zprávy o existenci podzemí, napište nám a možná jedna 
z příštích expedic povede také k vám.

Podzemí v Přeskačích je sice možné navštívit již nyní, ale z pro-
vozních důvodů bude vhodnější odložit návštěvu na jaro příštího 
roku, kdy bude k dispozici průvodce. Plánovanou návštěvu je vhodné 
předem dohodnout na telefonu obecního úřadu 515 339 234. Přeskač-
ské podzemí můžeme doporučit zvláště rodinám s dětmi, ale i ostat-
ním obyvatelům regionu, jako námět na atraktivní výlet. Za dobro-
družstvím nemusíte jezdit daleko. Pokud to náhodou nevíte, Přeskače 
najdete na severu Znojemska nedaleko Tavíkovic a Běhařovic.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

ing. Stanislav Juránek při slavnostním projevu

Pohled do jedné z chodeb
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» AUTO - MOTO
koupím
•• 4 kola 165/70 R14 81 T na Citroen 
C3, i jednotlivě bez pneu, prosím na-
bídněte. Tel.: 723 376 991.
•• schopný malotraktor vhodný do 
lesa. Motor nejlépe Škoda, 12O3, VAZ. 
Prosím nabídněte. Tel.: 723 444 091.
prodám
•• Škoda Felicia, r. v. 2000, bílá 
barva, servisní kniha, tažné zařízení, 
el. stahování oken, 1 x airbag, střešní 
okno, dobrý stav. Cena: 38.000 Kč. 
Tel.: 774 771 774.
•• střešní nosič kol na Škoda Felicia. 
Tel.: 605 218 451.
•• 2 ráfky na Škoda Felicia, cena: 150 
Kč/ks a 2 ráfky s pneumatikami Sava, 
cena: 200 Kč/ks. Tel.: 776 727 858.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• cihlový byt 2+1 nebo 3+1 v Morav-
ském Krumlově, prosím nabídněte. 
Tel.: 724 670 578.

prodám
•• cihlový byt 2+1 v Mor. Krumlově. 
Před rekonstrukcí, volný ihned. Tel.: 
607 988 799. Zn.: Spěchá.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí: 
RD 6+1+garáž Ivančice, zahrada 
s bazénem, blízko centra, cena: 
4.800.000 Kč // novostavbu RD 4+1
+garáž Ivančice, pozemek 526 m2, 
cena: 3.979.000 Kč // novostavba RD
3+kk+garáž Ivančice, pozemek 550 
m2, cena: 3.500.000 Kč // cihlový byt 
2+1 v OV Ivančice, po rekonstrukci, 
cena: 1.250.000 Kč // cihlový byt 1+1 
v OV Ivančice, cena: 880.000 Kč 
// chata 2+1 Stříbský mlýn, poze-
mek 516 m2, před kolaudací, cena: 
550.000 Kč. Více info na tel.: 605 749 
319, nebo na: www.acity.cz.
•• byt 2+1 v OV, Okružní - Ivančice, 
cena dohodou. Tel.: 608 162 160.
nabízím pronájem
•• pronajmu zařízený byt 2+1 
v Ivančicích. Více informací na tel.: 
737 981 363.
•• pronajmu byt 1+kk na Sídlišti 
v Moravském Krumlově. Volný ihned. 
Platba předem na 3 měsíce. Tel.: 604 
638 295. Volat po 18.00 hod.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovo-
du 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• dlažbu 33 x 33 x 0,8 - 30 m2, fošna - 
6 ks - 5 m x 0,25 m, prkno smrk - 1 m3,
prkno lípa - 2 m3. Tel.: 723 415 793.
•• hydroizolační fólie pro střešní 
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm, 
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč / 
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i 
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo zn. Leadr Fox pro 
kluky 4 - 8 let, cena: 1.500 Kč. Dále 
pak dětský kočár zn. Dorjan, taška 
na mimi, nánožník, slunečník, barva 
oranžovo-zelená. Cena: 2.200 Kč. 
Tel.: 606 401 755.
•• dětská postel 145x75 cm po dvou 
dětech - velmi dobrý stav. Cena 500 
Kč. Tel.: 733 342 810.
•• dětskou autosedačku „vajíčko“ se 
stříškou a vložkou pro novorozence, 
pásy mají ochranné polstrování, 
modro-šedá barva, potah je pratelný. 
PC: 1.600 Kč, nyní: 900 Kč. Tel.: 777 
762 526.
» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• motorkářské boty zn. Probiker, 
černá barva, vel.: 9, skoro nové, pěkné.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 731 066 181.
•• těhotenské riflové šaty s laclem, 
vel.: XL, zn. Windstar. PC: 1.100 Kč, 
nyní: 500 Kč. Dále pak těhotenské 
černé kalhoty, vel.: XL. PC: 650 Kč, 
nyní: 300 Kč, velmi zachovalé. Tel.: 
777 305 442.
» ZVÍŘATA
prodám
•• mladé andulky různých barev
z venkovní voliéry. Odběr možný 
ihned. Tel.: 721 761 942. M. Krumlov.
•• štěňata francouzských buldočků 
bez PP, očkovaná + odčervená, odběr 
možný ihned. Tel.: 734 466 272.
•• čivavy dlouhosrsté, očkované + 
odčervené, odběr možný ihned. Tel.: 
603 773 485. Znojemsko.
•• prase 220 kg, cena: 7.000 Kč. Tel.: 
728 651 876.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• drtič na kukuřici i nefunkční, pro-
sím nabídněte. Tel.: 722 622 981.
•• krmnou řepu 5 q. Prosím nabídně-
te. Tel.: 721 257 965.
prodám
•• brambory na uskladnění. Cena: 
5 Kč/kg. Tel.:  732 124 232. Zn.: Mi-
roslav - okres Znojmo.

•• loupané vlašské ořechy, cena: 115 
Kč/kg. Tel.: 776 300 578. Ivančicko.
•• letošní loupané vlašské ořechy. 
Tel.: 732 562 498.
•• meruňkovici, cena: 200 Kč/l. Více 
informací na tel.: 776 620 748.

•• 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.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• garážová vrata 2 x 2,40, železo 
- plech, obložená palubkou, dvoukří-
dlá, zateplená polystyrénem. Cena: 
3.000 Kč. Tel.: 731 066 181.
•• starší garážová vrata, šířka: 250 cm, 
výška: 200 cm. Tel.: 776 727 858.

••Akční sleva 40 % na zboží pro malá 
zvířata. Akce trvá do 25. 11. 2009. 
Vetko s. r. o., PRODEJNA JEZ-
DECKÝCH A CHOVATELSKÝCH 
POTŘEB, Tiskárenská 1274, 672 01 
Mor. Krumlov. Tel.: 515 321 109.

•• péřové prošívané deky a dva polš-
táře, cena dohodou. Tel.: 603 773 485. 
Znojemsko
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• 2 hrnce na zelí, 30 l, strojek na kon-
zervy, 2 dřev. ráf. kola z vozu. Cena 
domluvou. Tel.: 724 757 999.

» SEZNÁMENÍ
•• svobodný muž 41/170, zajištěný 
s vlastním bytem, hledá milou a hod-
nou přítelkyni štíhlejší postavy pro 
společnou cestu životem. Těším se 
na odpověď. Tel.: 734 450 643.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici: automecha-
nik, pracovník(ce) pro čištění interi-
érů a přípravu vozidel k prodeji. Své 
životopisy zasílejte na: info@piras.cz 
a jako předmět uveďte pracovní pozici.
Pro info volejte tel.: 736 625 272.
•• hledám brigádu v okolí Rosic, 
Ivančic - výroba, sklad, rozvoz 
a jiné. Jsem SŠ, mám řidičský prů-
kaz třídy D, E + prof. průkaz. Praxe 
v mezinárodní osobní dopravě. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 605 925 635.
» SLUŽBY
•• 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.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
» VZPOMÍNKA
•• 16. listopadu 2009 uplyne již 14 let 
od úmrtí paní Marie Bédiové, rozené 
Kočárkové, z Padochova. Vzpomíná 
manžel, syn František a rodina Ko-
márkova z Karviné.
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otištěny nebudou. ČÍSLO 22/09 - vyjde 20. listopadu 2009, uzávěrka 17. listopadu 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

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“

MŠ a ZŠ Vedrovice pořádádá 

 MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY
v sobotu 7. listopadu 2009 

PROGRAM: ve 14.00 hodin - průvod dětí z MŠ a ZŠ, vedrovické 
mládeže a vrchnosti po obci s doprovodem kapely, ve 20.00 hodin 
- večerní zábava s kapelou DREAMS v KD. Taneční vystoupení dětí 
z MŠ, předtančení dětí ze ZŠ - Moravská beseda, Moravská beseda 

v podání vedrovické chasy, šatlava, vrchnost.
Vstupenka s občerstvením: 80 Kč. 

Děti, vedrovická mládež a vrchnost se těší na Vaši návštěvu.

TJ Sokol Padochov připravuje tyto kulturní a sportovní akce:

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
JEDNOTLIVCŮ

  v sobotu 7. listopadu 2009 v 9.00 hodin

 ODJEZD AUTOBUSEM OD HASIČKY
v 9.18 hodin do Tetčic. Dále pěšky Bobravou do Neslovic  

a Padochova v úterý 17. listopadu 2009

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 v sobotu 5. prosince 2009 v 15.00 hodin

POSEZENÍ S KYTAROU
Vystoupení několika trampských skupin.

 v sobotu 12. prosince 2009 v 19.00 hodin

SILVESTR S PEPOU „GULIWEREM“ 
NOVOTNÝM
účastníkem X-Faktoru.

 ve čtvrtek 31. prosince 2009 ve 20.00 hodin
Bližší informace o plánovaných akcích budou na plakátech 

a na e-mailu: mi.ruza@seznam.cz.

OB REŠICE si Vás dovoluje pozvat na konání 
II. ROČNÍKU SOUTĚŽE

O REŠICKOU OŘECHOVKU 2009
 která proběhne v sále pohostinství 7. listopadu v 19.00 hodin.

Každý trvale obydlený dům může přihlásit jeden vzorek letošní 
ořechovky. K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr pro 
případ vítězství do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat 
jednoho soutěžícího hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je 
do 5. listopadu 2009 e-mailem: resicka.vorechovka@seznam
.cz, nebo na tel.: 774 865 805 - volejte po 15.00 hodině. Příjem 
soutěžních vzorků je do 18.00 hodin v den soutěže. Při zápisu bude 
vybíráno startovné: 40 Kč, které je určeno na pohoštění soutěžících 
během ochutnávky. Od 19.00 hodin proběhne anonymní hodnocení 
vzorků porotou složenou z řad soutěžících. Vyhlášení výsledků 
po 21.00 hodině, poté bude následovat všeobecná ochutnávka 
vzorků až do jejich úplného vyčerpání. Pro zpříjemnění soutěže a 
celého večera bude hrát od 19.00 hodin country kapela „ŠERO“.

MěKS Moravský Krumlov Vás srdečně zve na výstavu 

JAN M. KREJČÍ „OBRAZY“
 Vernisáž se uskuteční v pondělí 16. listopadu 2009 od 17.00 hodin

 v galerii Knížecí dům, nám. TGM 40, Moravský Krumlov. 
Uvede RNDr. Ivan Koláčný, vystoupí žáci ZUŠ Moravský Krumlov. 

Výstava potrvá do 18. prosince 2009.

Přátelé čertových obrázků pořádají 

II. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
  v sobotu 12. prosince 2009 ve 13.00 hodin

 v pohostinství paní KOUDELNÉ na Hlíně. Zájemci se mohou přihlásit 
na tel.: 546 413 403 (po 16.00 hodině), 546 413 396.

Uzávěrka přihlášek 4. prosince 2009, startovné: 100 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého 

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

otáčivé hlediště - režie: JIŘÍ MENZEL. 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.

MěKS Moravský Krumlov DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2010:  

BEZ PŘEDSUDKŮ 
 ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 19.00 hodin.

 Divadlo KALICH Praha

TO BYL TEDA SILVESTR
 ve čtvrtek 11. února 2010 v 19.00 hodin - Divadelní spol. HÁTA

VELKÁ ZEBRA
 březen 2010 v 19.00 hodin - Divadlo PALACE Praha

O RYTÍŘI BOJANOVI
 ve čtvrtek 15. dubna 2010 v 19.00 hodin

Divadelní spolek BEZGEST
ABONENTNÍ LEGITIMACE: Za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji 
v Informačním centru Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.: 515 321 
064, e-mail: Infocentrum2@seznam.cz. Možnost výběru rezervace 

místa od 10. listopadu - 10. prosince 2009.
VÝHODY DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO: • sleva oproti ceně 
při volném prodeji, • stálá místa v hledišti - kinosál M. Krumlov,
• přenosná abonentní legitimace. CENA ABONENTNÍ
LEGITIMACE: 800 Kč. Vstupenky v prodeji pro NEABONENTY

na první představení od 15. prosince 2009.

SPORTCENTRUM v Moravském Krumlově oznamuje

 ZAHÁJENÍ AMATÉRSKÉ LIGY 
KUŽELEK

4 HRÁČI DO JEDNOHO TÝMU (může být i smíšený). 
Registrace na tel.: 739 666 463, nejpozději do 13. listopadu 2009.

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

Kulturní informační centrum Rosice pořádá

EXKURZI DO MAHENOVA DIVADLA
v pátek 27. listopadu 2009

Prohlídka interiéru Mahenova divadla a exkurze do zákulisí. 
Sraz v 16.50 hodin před bočním vchodem do divadla na ulici 

Rooseveltova. Počest účastníků je omezen, zájemci registrujte se 
v kanceláři KIC. Poplatek: 40 Kč je nutné uhradit předem. 

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. Händela,
A. Stradelly, Ch. Gounoda, C. Francka a dalších mistrů.

Začátek koncertu v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

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. Info a přihlášky: Městské 
kulturní středisko, nám. T.G.M. 40, tel.: 515 322 330, 725 579 923.
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Krajský přebor v kopané
sobota 14. listopadu ve 13:30 hodin

FC M. Krumlov
-Sokol Tasovice

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
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RSM Hodonín / Šardice
- FC Moravský Krumlov 0:0 

Krumlov odjel k zápasu v Hodoníně 
v roli favorita. Tomu ale neodpovídal ze-
jména průběh první půle, kdy byli domácí 
aktivnější a vypracovali si více možností 
ke vstřelení branky. Hráči Krumlova na 
velmi těžkém terénu špatně kombinovali 
a právě po jejich zbytečných ztrátách 
míče domácí hrozili. Hrstka přítomných 
diváků viděla průměrný zápas. V 9. minu-
tě vystřelil Procházka, jeho střelu tečoval 
Vybíral do protipohybu brankáře, ale míč 
skončil těsně vedle tyče. V 21. minutě 
našel Záviškův míč za obranou Vybírala, 
ale ten dokázal v těžké pozici hlavičkovat 
jen mimo branku. V 31. minutě přišly první 
vyložené šance. Nejprve hosté lehce ztratili 
míč, ale domácí útočník přestřelil. Z proti-
útoku předložil Procházka míč Vlašínovi, 
který ho ve skluzu nedokázal usměrnit do 
sítě. V 35. minutě mohli jít do vedení opět 
domácí.  Na hranici vápna se do míče opřel 
nikým neobtěžován hráč domácích, ale 
z voleje minul branku. 

Ve druhé půli se hra hostů zlepšila a byli 
to oni, kdo udávali tempo hry. V 50. minutě 
mohl jít Krumlov do vedení, když po Šei-
nerově rohu hlavičkoval ve vyložené šanci 
Zelníček jen do brankáře. Krumlov měl 
ve druhém poločase více ze hry, ale bez 
výraznějšího ohrožení Novotného v brance 

domácích. Utkání s minimem vyložených 
šancí na obou stranách skončilo zaslouže-
nou remízou. 

FC Moravský Krumlov
- Olympia Ráječko 1:0 (0:0)

Branka: 46. Záviška
 Na velmi těžkém terénu sehráli hráči 

Krumlova nejhorší zápas na domácím 
trávníku od příchodu trenéra Smrčka. Na 
vydřeném vítězství měl největší podíl vyni-
kající Bogner, který svůj tým v zápase ně-
kolikrát podržel. Hosté z Ráječka vstoupili 
do utkání velmi aktivně. Dobře kombino-
vali a rychlost jejich hráčů dělala domácím 
problémy. Ti se naopak chovali jako dobří 
hostitelé. Hráčům Ráječka nechávali příliš 
prostoru, hra byla příliš roztažená, čehož 
hosté dokázali využít a vytvářeli si dob-
ré střelecké i brankové příležitosti.  V 5. 
minutě nedokázal Starý ve skluzu trefit 
odkrytou bránu, o tři minuty později přišla 

další nevyužitá šance Ráječka. Domácím 
se nedařila kombinace, míč byl častěji 
ve vzduchu než na zemi, s čímž neměli 
urostlí obránci hostů problémy. Asi od 30. 
minuty se hra Krumlova zlepšila. Za celý 
první poločas však Dědečka v bráně hostů 
neohrozili. Za zmínku stojí jen dvě střely 
Šeinera, které se ovšem nevešly mezi tři 
tyče. V  největší šanci domácích neuspěl po 
standardní situaci Zelníček, který přeskočil 
brankáře, ale nedokázal usměrnit míč do 
branky. V 46. minutě Krumlov poprvé a 
naposledy trefil bránu a hned z toho byl 
gól. To Záviška podle hesla „Když nevíš co 
s balónem, vystřel” překvapil střelou z 22 
metrů Dědečka, a jak se později ukázalo, 
rozhodl zápas. Hosté si stejně jako v prv-
ním poločase vypracovali několik šancí, 
které ovšem Bogner pochytal. Krumlov 
dále drží třetí příčku tabulky, i když si ten-
tokrát Ráječko nezasloužilo prohrát.  

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 

Motokrosové zakončení na Dolině

Krumlovští v tabulce stále na třetí pozici

MX Junior Club Oslavany 
ukončil letošní motokrosovou se-
zónu závody na své domácí trati 
v areálu dětského motokrosu na 
Dolině. V jednotlivých třídách se 
představili jezdci od nejmenších 
padesátek až po třídu OPEN.

Ve třídě do 50 ccm, která jela 
společně s motocykly Pitbike, 
zvítězil Luděk Černý před Ond-
řejem Peškou. V Pitbike byl první 
v cíli Martin Hubáček.

Kategorie 65 ccm se stala 
kořistí Dominika Suchánka před 

Zdeňkem Sejákem a Milanem 
Fialou. Na čtvrtém místě skončil 
Ondřej Pokorný, který vyhrál 
první rozjížďku, ale ve druhé do-
jel po pádu na šestém místě. Pátý 
skončil Denis Pytela, šestý Jiří 
Matějec a sedmý Patrik Benhart. 
Z jezdců pořádajícího klubu ob-
sadil deváté místo Marek Černý
a jedenáctý byl Daniel Adam.

V pětaosmdesátkách vyhrál obě 
jízdy domácí Filip Gross, druhý 
byl Jakub Karbaš a třetí Filip Ja-
niš. Ve svém prvním závodě v této 

třídě obsadil čtvrté místo Jaroslav 
Veselý. David Sakánek po potížích 
s motocyklem skončil devátý.

Třída OPEN byla rozdělena na 
kategorie „A“ a „B“. V „áčkách“ 
byl nejlepší Zdeněk Pučálka před 
Karlem Smejkalem a Martinem 
Šikulou. Čtvrtý dojel Robert Po-
korný a pátý Laďa Benhart. Sed-
mé místo si odváží Tomáš Hra-
bal, deváté Roman Karbaš ml. a 
desítku uzavřel Radek Roszicska. 
V této třídě se také představil
Mirek Kučírek, který ale vždy 
před koncem závodu dobrovolně 
odjel do depa z vedoucí pozice.

V „béčkách“ bral vítězství Mar-
tin Vašulím před Radkem Černým 
a Filipem Samlíken, který je v této 
třídě nováčkem. Z domácích jezd-
ců skončil na pátém místě Marek 
Svoboda, sedmý dojel Radim 
Janošek před Lubomírem Dvo-
řáčkem a Romanem Karbašem 
st. Desáté místo si odváží Lukáš 
Gross a dvanácté Oto Karbaš. 

Závodů se zúčastnilo přes 
padesát jezdců a i přes nějaké 
havárie nedošlo k žádnému váž-
nějšímu zranění.    /Ctibor Adam/

Martin Šikula letos pokaždé na bedně
Jedním z jezdců, který také svůj 

stroj prohnal při ukončení sezóny 
na Dolině, byl miroslavský rodák 
Martin Šikula. I přes neskutečnou 
smůlu v předchozích sezónách, 
kdy se pokaždé zranil, se letos
dokázal vyšvihnout mezi špičku ve 
své kategorii. Na Dolině startoval 
v kategorii OPEN „A“ a dojel si 
pro bronzovou medaily. Martina 
jsme se zeptali na jeho motokroso-
vé začátky i rychlý vzestup: 

„Můj první motocykl byl 
Kawasaki KX 60 a nečekaně mi 

ho dovezl můj táta jednoho dne 
domů. Od té doby jsme začal 
jezdit. Bylo mi 9 let. Pak nasle-
doval motocykl Kawasaki KX 85
s větším objemem i velikostí. 
V roce 2008 jsme začal zrych-
lovat a pohybovat se kolem 10. 
místa. To bohužel motocykl 
nevydržel a museli jsme koupit 
motocykl jiný a lepší. Byla to Su-
zuki RM 85, která měla větší vý-
kon a lepší podvozek. Díky této 
motorce, na kterou mi přispěl 
můj strýc Adolf Sklenář, jsem 

se v bodovém žebříčku posunul 
dopředu, a to hned o několik 
míst. Najednou jsem na každém 
závodě dojížděl do 5. místa. 

V loňské sezóně se objevil 
jako zázrak sponzor pan Vladimír 
Hefr s firmou SBS security, díky 
němuž jsem mohl začít tuto sezó-
nu s novým oblečením, chrániči 
a nepostradatelným vybavením 
motocyklu. Díky těmto věcem 
jsme mohli odstartovat novou 
sezónu, ve které jsem bez zra-
nění dojížděl závod co závod na 
bedně. Celkově mi vyšla umístění 
v poháru Vysočina MX Cup na 1. 
místo. Za to jsem moc rád a určitě 
bych tohoto umístění nedosáhl 
bez sponzorů, hlavně tedy pana 
Vladimíra Hefra. Zkusili jsme i 
zahraniční soutěže v Rakousku. 
Když jsme přijeli na závody, bylo 
nám jasné, že tato země je finanč-
ně na tom podstatně lépe. Ale 
v závodě jsme jim „vytřeli zrak“ 
a vedoucímu jezdci rakouského 
poháru jsme nadělili přes půl 
kola. Chci ještě poděkovat lidem, 
kteří mi také pomohli: pan Vlas-
timil Šťáva s firmou Dobšické 
těstoviny, pan Miloslav Nejedlý 
s firmou NEJEDLÝ s.r.o. ,“ 

foto: Květoslav Adam


