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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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www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil

s trojsklem za cenu
pìtikomorového

s dvojsklem!
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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

NOVÉ ZIMNÍ KATALOGY

/Ivančice, Oslavany, Morav-
ské Bránice, Nové Bránice/

Významného úspěchu dosáhl 
svazek Vodovodů a kanalizací 
Ivančice, kterému byla Evrop-
skou komisí v Bruselu po dlou-
hých letech a pracném vyřizování 
potřebných náležitostí schválena 
dotace ve výši 730 milionů korun 
v rámci projektu Zlepšení kvality 
vod v řekách Jihlava a Svratka 
nad nádrží Nové Mlýny. 

Další část potřebných financí 
poputuje z rozpočtů jednotlivých 
měst. Již delší dobu se průběžně 
občané měst Ivančice a Oslava-
ny, stejně jako obcí Moravské a 
Nové Bránice, dozvídají, že se 
v jejich bydlišti připravuje velká 
akce, která zásadním způsobem 
zlepší stav odvádění a čištění 
odpadních vod a pomůže rovněž 
zlepšit dodávku pitné vody. To se 
stane skutečností pravděpodobně 
od příštího roku.

„To, že projekt prošel všemi 
řízeními, znamená, že je dobře 
a kvalitně zpracován a že může 
být při dodržení všech dalších 
stanovených podmínek realizo-
ván a především, že je schválen 
požadovaný příspěvek,“ vysvětlil 
Svatopluk Staněk ze SvaK Ivan-
čice a místostarosta Oslavan.

Evropskou komisí musí být 
schvalovány všechny projekty, 

které přesahují svými předpoklá-
danými náklady částku 25 milio-
nů EUR. Projekt „Nové Mlýny“ 
je rozpočtován celkem na více 
než 730 mil. Kč. 

Základními cíli projektu jsou 
výstavba nové splaškové kana-
lizace v aglomeracích Oslavany 
a Ivančice, čímž bude připojeno 
2.064 nových obyvatel na stá-
vající kanalizaci, rekonstrukce 
stávající kanalizace, rekonstrukce 
a rozšíření existující čistírny od-
padních vod v Ivančicích, rekon-
strukce vodovodní sítě v aglo-
meracích Oslavany a Ivančice, 
čímž bude zajištěno zásobování 
obyvatel v uvedených aglomera-
cích kvalitní pitnou vodou. 

A jak bude akce realizována? 
V Ivančicích řeší rekonstrukci 
a dostavbu stokových sítí, včet-
ně městských částí Letkovice, 
Alexovice a Němčice. Dále 
intenzifikaci čistírny odpadních 
vod Ivančice a rekonstrukce 
stávajících vodovodních řadů ve 
městě Ivančice, včetně jeho měst-
ských částí Němčice a Alexovice. 
V Oslavanech bude provedena re-
konstrukce nevyhovujících kana-
lizačních stok a dostavba v dosud 
neodkanalizovaných lokalitách 
Oslavan a městské části Pado-
chova. Současná čistírna odpad-

ních vod z 50. let bude zrušena 
a přebudována na čerpací stanici 
s dešťovou nádrží, odkud budou 
odpadní vody svedeny na čistírnu 
odpadních vod Ivančice. Budou 
rekonstruovány i vodovodní řady 
v Oslavanech a Padochově.

V současné době jsou vybrány 
projekční kanceláře, které pra-
cují na projektové dokumentaci 
zvlášť na kanalizaci s vodovody 
a na intenzifikaci čistírny odpad-
ních vod Ivančice, které by měly 
být dokončeny během listopadu
a stanou se základem pro výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby. 

„Předpokládaný termín zaháje-
ní výběrového řízení na správce 
stavby je plánován na polovinu 
listopadu, ukončení na přelomu 
kalendářního roku, zahájení vý-
běrového řízení na zhotovitele 

stavby bude v prosinci 2009, 
ukončení na přelomu března a 
dubna 2010. Probíhají rovněž 
přípravné kroky k zahájení vý-
běrového řízení na poskytovatele 
úvěru na dofinancování akce. Pro 
Ivančice to je částka 79 mil. Kč, 
Oslavany 66,5 mil. Kč, Moravské 
Bránice 2 mil. Kč a  Nové Brá-
nice 1,6 mil. Kč,“ doplnil Svato-
pluk Staněk.

V průběhu stavby budou města 
zasažena citelně všemi důsledky, 
jež z takové stavby plynou, nic-
méně ve svazku doufají, že ob-
čané budou shovívaví a po dobu 
výstavby budou ochotni přetrpět 
dočasně ztížené podmínky. Za 
tuto cenu budou mít v dotčených 
oblastech na dlouhou dobu vyře-
šenu otázku dodávky vody a od-
vádění odpadních vod.      /mask/

Kanalizace za miliardu

Alkokohol na veřejnosti?
 

/Ivančice/ Pít veřejně alkohol na Palackého náměstí v Ivančicích? 
Tak na to rychle zapomeňte! Ivančičtí zastupitelé, jak je tomu ostatně 
i v řadě jiných měst, uvedli v život vyhlášku, která tento „požitek“ 
zakazuje.  Vzhledem k četným stížnostem občanů se rozhodli ivan-
čičtí zastupitelé konečně zamezit veřejnému pohoršení a zakázali ve 
vymezených lokalitách veřejné alkoholické radovánky. Zákaz se ne-
týká samozřejmě takových akcí, jako jsou Chřestové slavnosti nebo 
poutˇ. Tato vyhláška má dát do rukou městské policie účinnou zbraň 
proti obtěžování občanů různými individuy, které popíjejí alkohol
na veřejnosti a tropí výtržnosti.                                         Petr Sláma

foto: archiv redakce     Práce na kanalizaci v Dolních Kounicích
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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

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814
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PNEUSERVIS
Petr Bašta

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

POČET KUSŮ OMEZEN

DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

NAŠI INDOVÉ
Když psal pan Stroupežnický Naše furianty, popsal realis�cky a s las-

kavým humorem českou vesnici XIX. stole�. Kdyby žil, možná by napsal
i druhou hru. Naše Indy. Proč ? Co mají lidé poklidně žijící v české kotlině 
s národem obývajícím Indický poloostrov kdesi v Asii ? V řece se už po-
malu nekoupeme (máme bazény), hovězí máme rádi ve formě gulášku,
a pokud už něco vyznáváme, tak víru Kristovu. 

Indové vytvořili fenomén, který je u nás velmi populární. Vymysleli 
si kasty. V Indii se tak stalo před mnoha stale�mi. Před několika lety 
zjis�li, že je to v podstatě nesmysl, a začali je rušit. Ne však naše národy. 
Kastujeme často, mnoho a rádi. Co na tom, že na území Čech, Moravy
a Slezska začala tato mánie teprve tehdy, co jsme začali jako národy zno-
vu rozum brát. Ovšem tehdy se nám to tu množilo různými barony, hra-
baty a vévody i jinými černožlutě žíhanými darebáky. Těm zatnula �pec 
legendární první republika se svými zákony o zrušení šlech�ckých �tulů 
a výsad. Mimochodem ty pla� dodnes. Ukládají peněžitou pokutu nebo 
čtrnác�denní vězení za jejich používání.

Tak jsme se zbavili prohnilé šlechty. Zbylo po ní prázdné místo. Co 
s �m? Jsme národy vynalézavé a hravé. Dosadili jsme na její místo vrchní 
oficiály, rady, vládní rady. Bylo opět koho obdivovat, komu se klanět, 
komu podlézat. Jejich éru ukončil socialismus se svými předsedy uličních 
výborů a tajemníky, kteří tajili kde co. Všichni jsme byli soudruhy. Všichni 
jsme si byli rovni. Někteří z nás si byli rovnější. Pomalu jsme si zvykali
a život plynul dál.

Pak přišel osudný den. 17. listopad 1989. Předsedové a tajemníci 
zmizeli po zásluze v propadliš� dějin. Opět vzniklo prázdné místo. Po-
radili jsme si. Svoji lásku, obdiv a závist jsme přenesli k vysokoškolským 
�tulům. Prahneme po nich tak, že ve velkém studujeme na různých 
vysokých učiliš�ch. Ti geniálnější z nás jich dokonce dosahují během půl 
roku. Ostatně ta úcta a vážnost u sprostého lidu. „Račte se posadit, pane 
Inženýre“, „pan doktor tomu musí přece rozumět“, šveholí uc�vě v davu. 
Podle vlastní zkušenos� vím, že je to mnoha vysokoškolákům nepříjem-
né. Studovali poc�vě a dlouho jen proto, že tu svoji strojařinu, doktořinu 
nebo vědu milují, chtějí ji v klidu dělat a něčeho dosáhnout.

Jak jsem už jednou řekl, kastujeme se velmi rádi a často. Podle poli-
�ckých stran, nahamouněného majetečku, au�ček či jiných nesmyslů. 
Nehorší je, že přenášíme toto šílenství na naše milované potomky. Kdo 
nemá počítač, bazén nebo mobilní telefon jisté značky, není „in“ a ostatní 
dě� se mu smějí. Zkuste si dneska přijít v neznačkovém oblečení. Ostat-
ní se s vámi nebudou vůbec bavit. Mohu pogratulovat k naší vynikající
výchově. Jen mi, vážení spolurodičové, dovolte jednu jedovatou otáz-
ku. Co hodlají naše dítky dělat ve třice�? Se svým dokonale vyvinutým
zájmem o oblečení, hudbu a jiný pěkný obal. S naprostou neschopnos� 
respektovat druhé a rozlišovat kvalitu od pozlátka. Myslete přitom na 
sebe. I Vám bude jednou osmdesát a budete potřebovat pomoc. Ovšem 
pokud není vaším ideálem strávit své podzimní dny v domově důchodců. 

 Jak pravil jeden klasik: „Největších zločinů se dopouš� člověk sám na 
sobě.“ Dnes je to ještě dobré. Jsme mladí, zdraví možná úspěšní. Nikoho 
nepotřebujeme. Ten chlap od vedle, co jezdí rezatou škodovkou, je dnes 
pro nás jen „socka“. Zítra? Krach burzy, nehoda nebo nemoc. Pád na dno. 
Do které kasty se potom hodláte zařadit?                                    Petr Sláma

Slovo úvodem
/Moravský Krumlov/ Napro-

sto zaručenou novinkou kolující 
Krumlovem je, že město odmítlo 
šedesátimilionovou dotaci na ka-
nalizaci. Rozhořčení občanů, kte-
ří tuto informaci slyšeli, bylo vel-
ké a překvapivé a nám nezbývalo 
než se na tuto rádoby skutečnost 
zeptat u kompetentních veřejných 
činitelů. Zeptali jsme se tedy sta-
rosty Ing. Jaroslava Mokrého.

Pane starosto, městem pro-
běhla informace, že Moravský 
Krumlov odmítl dotaci na novou 
kanalizaci? „Neodmítl, protože 

ani nemůže žádnou dotaci na 
kanalizaci přijmout, jelikož není 
jejím vlastníkem. Město kana-
lizaci svěřilo před cca patnácti 
léty dobrovolnému svazku obcí 
Vodovody a kanalizace se sídlem 
v Třebíči.

Tento dobrovolný svazek obcí 
má podle svých stanov kanalizaci 
a vodovody ve vlastnictví, a tudíž 
se stará o jejich rekonstrukci, 
rozvoj atd. O dotace tedy žádá 
a dostává je svazek VaK. Město 
je povinno dát na tuto rekonstruk-
ci určitý podíl, ten ale musí být 

„cash“, to je v hotovosti, ne z do-
tací, je-li to akce už jednou doto-
vaná pro VaK! Pokud by město 
nemělo peníze na svůj podíl a 
vzalo by si na něj úvěr, mohlo by 
snad požádat ministerstvo země-
dělství o dotaci na úroky z tohoto 
úvěru. Ale na tyto dotace úroků je 
naděje pro větší města pramalá.

My jsme tedy neodmítli žád-
nou dotaci - naopak my jsme 

se připojili k projektu Dyje II! 
Dalšími obcemi v tomto projektu 
jsou obce Vladislav a Jemnice. 
Finanční objem, který připadá 
na Moravský Krumlov, je 11 mil. 
Kč, vlastní zdroje svazku VaK 
jsou 8 mil. Kč a dotace na tuto 
akci, v tomto případě 77%, kte-
rou obdržel svazek VaK, činí cca
61 mil. Kč,“ vysvětlil starosta 
Ing. Jaroslav Mokrý.          /Alex/

Krumlov mnohamilionovou dotaci neodmítl

Oznámení občanům:
pronájem nebytového prostoru
Město Miroslav dává tímto, podle zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích - § 39), odst. 1.) o převodu a pronájmu nemovitého 
majetku, na vědomí občanům, že hodlá pronajmout nebytový 
prostor v části domu č. pop. 8 - dříve AKVA-CHOV na 
náměstí Svobody v Miroslavi.

Jedná se nebytový prostor o celkové výměře 24,1 m2.
Prohlídka možná po dohodě.

Žádost o pronájem s nabídnutou cenou za 1 m2/ 1rok 
je možno zaslat na adresu: Město Miroslav, náměstí 
Svobody 1, Miroslav, popř. předat na podatelnu MěÚ 
v Miroslavi v zapečetěné obálce označené „Pronájem 
nebytového prostoru náměstí Svobody 8“ v termínu do:

4. prosince 2009 - 1000 hod.
Nejnižší možnou nabídkou je 309,- Kč/1m2/1rok s uve-

dením účelu pronájmu. Nájemce dále hradí el. energii - cca 
16 000,- Kč a vodné + stočné 400,- Kč.

Kanalizace již funguje
/Hostěradice - Chlupice/ Další krok k ochraně životního prostředí 

udělali v Hostěradicích. Dobudovali tu totiž splaškovou kanalizaci 
v místní části Chlupice. „V Chlupicích bylo stále dost domácností, 
které nebyly napojeny na společný kanalizační řad. Proto jsme nechali 
zpracovat projektovou dokumentaci. Poté se nám povedlo získat do-
taci z krajského úřadu ve výši téměř pět milionů. Takže se kanalizace 
dobudovala a domky se napojily,“ uvedl starosta Hostěradic Marek 
Šeiner. Součástí projektu byla také výstavba přečerpávací stanice, 
protože se tyto domy nacházejí pod úrovní ostatní kanalizace, která je 
spádová do čistírny odpadních vod. Nyní je kanalizace ve zkušebním 
provozu. Zbývá dokončit asfaltové silnice. „S opravou silnic počkáme 
na jaro, až se zlepší počasí. Do té doby zatím sedne zemina, aby se 
pak vozovka nepropadala,“ dodal Marek Šeiner.                        /mask/

Poplatek za odvoz komunální-
ho odpadu se v Ivančicích v roce 
2010 nezmění. Ivančičtí zastupi-
telé stanovili poplatek za odpady 
v celkové výši 500 Kč na osobu. 
Slevu 50 korun budou mít děti
do tří let a senioři od 70 let. Ná-

vrh zastupitele MUDr. Matušiny, 
aby tato sleva byla zvýšena na 
100 korun, byl zamítnut. Město 
Ivančice doplácí 500 až 600.000 
korun ročně na likvidaci odpadů. 
5 až 6 % poplatků musí od obča-
nů vymáhat.             Petr Sláma

Poplatek za odpady stejný

/Ivančice/ Nové silnice a 
chodník mohou užívat obča-
né na ulicích Hybešova a Ke 
Hřišti. V loňském roce tu byla 
provedena oprava kanalizačního 
sběrače a přípojek. Proč se tedy 
opravovaly silnice a chodník, je 
nasnadě. V těchto ulicích byly 
povrchy snad ještě z dob Marie 
Terezie. Po rekonstrukcích kana-
lizačních sběračů a ostatních sítí 
mělo město snahu ulice uvést do 
stavu odpovídajícího 21. století. 

„V minulosti jsme investovali 
do inženýrských sítí, nyní jsou
na řadě komunikace a chodníky. 
Jde nám také o kulturnost bydle-
ní, aby se lidé cítili v okolí svých 
domovů dobře. Zatím je hotová 
jen část, ale určitě budeme po-
kračovat dále. Je nám jasné, že 

kanalizace jsou zakopané peníze, 
které nejsou vidět, a málokdo je 
ocení, přesto jsou důležité,“ uvedl
starosta Ivančic Vojtěch Adam. 

Na Hybešově se provedla kom-
pletní oprava vozovky s únosnos-
tí silnice II třídy. Náklady byly 
z rozpočtu města ve výši 6,3 
milionu korun. Silnice na ulici 
Ke Hřišti má parametry obytné 
zóny. Zde bylo z městské poklad-
ny proinvestováno 3,9 milionu. 

Samozřejmostí bylo také nové 
propojení mostu do Letkovic.
V příhodném místě byl pro-
jektován přechod pro chodce. 
Chodník zvýší bezpečnost 
chodců a zvláště dětí, které 
chodí denně do školy v Němči-
cích. Tento chodník byl pořízen
za 400 tisíc korun.          /mask/

Nové ulice i chodníky

tel.: 602 799 932

AKCE NADCHÁZEJÍCÍHO 

VÁNOČNÍHO ČASU

Půjčení peněz až do 2 000 000 Kč

   80.000 Kč za 1.546 Kč

 140.000 Kč za 2.726 Kč

 250.000 Kč za 4.906 Kč

Rychle, spolehlivě, dikrétně !
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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.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

„VLNKA
„
 - 6 cm

cena: 178,- Kč/m2 

(platí do vyprodání zásob)

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, měla bych dotaz k našemu rozvodovému řízení. Jsme 
s manželem na rozvodu manželství dohodnuti, přečetla jsem si však, 
že musíme mít mezi sebou nějakou dohodu o majetku. K tomu bych se 
chtěla právě zeptat, protože žádný společný majetek nemáme, bydleli 
jsme v pronajatém bytě, který byl už vybavený, za manželství jsme si 
koupili jen televizi a nějaké malé spotřebiče, které jsme si rozdělili, 
musíme tedy tuto dohodu předkládat nebo bude stačit napsat k soudu, 
že nic společného nemáme? Ještě jsem se chtěla k rozvodu zeptat, jestli 
budu muset k soudu jezdit, nebo když jsem se dohodli, už k soudu jezdit 
nemusím. Děkuji za případné odpovědi. 

Máte pravdu v tom, že zákon o rodině opravdu pro případ tzv. 
smluveného nebo nesporného rozvodu (dle § 24a zákona) vyžaduje 
písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující 
vypořádání vzájemných majetkových vztahů, dále společného bydlení 
a případnou vyživovací povinnost. Tuto dohodu musíte vždy uzavřít,
i když jste nabyli společně pouze drobný majetek a navíc jste si již ten-
to majetek mezi sebou rozdělili. Tato dohoda se totiž netýká, jak říká 
zákon, pouze majetku, ale i případných závazků, dále se týká vypořá-
dání společného bydlení (zjednodušeně řečeno: kdo kde bude bydlet 
po rozvodu manželství) a také případné vyživovací povinnosti. Pokud 
se tedy chcete rozvést cestou smluveného rozvodu, musíte tuto dohodu 
vyhotovit, nechat na ní ověřit své podpisy a jednu dohodu pak odeslat 
soudu. Druhou možností pak je to, že dohodu nevyhotovíte a necháte 
se rozvést klasickou cestou. 

Pokud jde o druhou otázku, zdali se musíte účastnit rozvodového 
jednání, jedná se o poměrně častý dotaz rozvádějících se manželů. 
Tuto otázku upravuje obecně § 115a občanského soudního řádu, kdy 
soud může rozhodnout ve věci i bez nařízení soudního jednání, jestliže 
k tomu postačují listinné důkazy a účastníci se práva účasti na projed-
návání věci vzdali. V případě tzv. smluvených rozvodů se tedy tento 
postup nabízí, přesto však záleží v konkrétním případě na soudci, zdali 
jednání ve věci nařídí či nikoliv. Většinou se však stává, že jednání jsou 
nařízena a pak se jednání musíte účastnit, popř. si můžete zvolit zplno-
mocněného zástupce, tj. advokáta nebo tzv. obecného zmocněnce.

Podomní prodej elektřiny
/Region/ Už se vám to také stalo? Zazvoní zvonek, jdete otevřít

a on tam stojí podomní prodejce v obleku. „Nabízíme levnější plyn
a elektrickou energii, je to pro vás zajímavé?“

Zřejmě většina asi řekne ano, proč také neplatit méně. Prodejce 
vám sdělí, že tím, když přejdete od současné společnosti, která vám 
dodává energii, k jiné, budete mít nižší cenu za kilowathodinu nebo 
kubík plynu. Ne každý vám ale řekne, že musíte zaplatit takzvaný 
aktivační poplatek. Podepisovat něco tak důležitého v přítmí chod-
by je nerozumné. Hrozí i smluvní pokuta za předčasné vypovězení 
stávající i nové smlouvy. Takže se přechod k jinému dodavateli ani 
nevyplatí, alespoň mnohdy ne v prvním roce. Je to případ od přípa-
du, rozhodující je také vámi odebírané množství. 

Faktem je, že si v současné době můžete sami zvolit toho, kdo vám 
zmíněné komodity bude dodávat. Otázkou je za jakých podmínek a za 
jakou cenu. V jihomoravském kraji elektrickou energii dodává převáž-
ně E.ON a plyn RWE a JMP. U elektřiny můžete přejít například k ČEZ 
nebo Pražské energetice, dodavatelů je povíce. Podomní prodejci ale 
převážně nabízejí Bohemia Energy, která dodává elektřinu i plyn. 
Nelze tvrdit, že produkty, které tato společnost nabízí, jsou špatné. 
Pochyby ale vyvolává způsob, který společnost zvolila pro svůj prodej. 
Nátlakovou variantu podomního prodeje by měla doplnit o seriózní 
vystupování svých obchodních zástupců, kteří budou disponovat  přes-
nějšími a konkrétnějšími informacemi.                                        /mask/

§

• PŘI KOUPI vybraných kotlů dostanete 
dárek (LCD monitor, vysavač, domácí kino, 
mobil, atd.) Akce trvá do 5. 12. 2009.
• VELKÁ SLEVA koupelnových i dřezo-
vých baterií české výroby.
• NOVÉ VZORKY koupelnových obkladů 
a dlažeb za super ceny.

• specializované na návrhy, prodej a 
kompletní přestavby koupelen a jejich 
vybavení včetně technického řešení 
• dále provádíme vodoinstalatérské, 
topenářské práce, tlakové čištění kana-
lizací v domácnostech a tlakové a topné 
zkoušky pro kolaudaci

www.fatohlavac.cz • tel.: 606 704 379
Moravský Krumlov

Palackého 57 (vedle zámku)

KOUPELNOVÉ STUDIO  FATO
VODA, TOPENÍ, PLYN

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

/Oslavany - Padochov/ V Pa-
dochově byla po nečekaných sta-
vebních závadách, které odhalila 
až probíhající rekonstrukce, opět 
otevřena mateřinka. 

Dle projektu měla být rekon-
strukce provedena ve dvou eta-
pách. První měla být rekonstruk-
ce fasády, včetně výměny všech 

oken, dveří a střešního pláště, 
rekonstrukce sociálního zařízení 
a také rekonstrukce podlahy a 
vnitřních povrchů v 1. nadzem-
ním podlaží. Stavební práce byly 
zahájeny ihned po potvrzení dota-
ce z Ministerstva financí ČR. 

„Vzápětí po zahájení prací 
se začaly objevovat nepříjemné 

nedostatky současného stavu bu-
dovy, která pochází z 30. let mi-
nulého století, jež předznamenaly 
poměrně zásadní navýšení prací 
nutných ke zdárnému dokončení 
stavby. K nejzávažnějším potí-
žím, které zapříčinily zásadní 
zvýšení nákladů a které nebylo 
možno předem předpokládat, 
patří nevhodně řešená konstrukce 
střechy, zejména zděná atika, kte-
rá se postupem let stala příčinou 
zatékání vody do stropů a stěn 
nad 3. nadzemním podlažím a 
rovněž zatékání do dřevěné kon-
strukce krovu střechy. Po odkrytí 
krovu musela být přizvána sta-
tička, která navrhla elegantní a 
v dané situaci nejlevnější řešení, 
tj. zpevnění vodorovných prvků 
krovu zesílením dalšími prvky, 
protože některé nosné části již 
byly téměř strávené a hrozilo ne-
bezpečí havárie,“ uvedl místosta-
rosta Oslavan Svatopluk Staněk. 

Dále byla zjištěna přítomnost 
trhlin ve zdech, především v se-
verozápadní štítové stěně. Další 
zásadní problém byl objeven po 
odkopání terénu podél stěn bu-
dovy, které odhalilo praktickou 
neexistenci dešťové kanalizace, 

jinými slovy po mnoho let zaté-
kaly dešťové vody z celé střechy 
přímo pod budovu. Všechny 
stěny v přízemí byly masivně 
podmáčené, bylo nutno je obnažit 
až na cihly a nechat co nejdelší 
možný čas za intenzívního větrá-
ní obnaženy.

Zastupitelstvo města Oslavany 
i přes zjištění, že veškeré nutné 
práce nad rámec plánovaného 
rozpočtu stavby dosáhnou výše 
přes 1 milion korun, schválilo 
jejich provedení s tím, že úhra-
da bude po dohodě se stavební 
firmou provedena postupně, nej-
později do roku 2011. 

Každopádně skutečností je, že 
padochovské a další děti znovu 
nastoupily do mateřské školy. I 
veřejnost se mohla podívat na dni 
otevřených dveří v mateřské ško-
le a na vlastní oči posoudit, jak 
rekonstrukce prostor dopadla.

Práce na budově ale zdaleka 
nekončí, zbývá mimo jiné dokon-
čit zateplení budovy, dokončení 
střechy, práce v 1. a 2. nadzem-
ním podlaží a terénní úpravy 
v nejbližším okolí tak, aby v po-
lovině prosince letošního roku 
bylo celé dílo hotovo.       /mask/

Mateřská škola v Padochově po komplikacích předána

/Kraj/ Návrh na uzavření 
Smlouvy mezi Evropskou inves-
tiční bankou a Jihomoravským 
krajem na financování Projektu 
regionální infrastruktury Jihomo-
ravského kraje ve výši dvou mili-
ard korun schválilo ve čtvrtek 19. 
listopadu krajské zastupitelstvo 
na svém mimořádném zasedání.

Smlouva počítá s financová-
ním 34 projektů především z 
oblasti dopravy, tj. modernizace 
regionální silniční sítě. Další pro-
středky jsou směrovány do oblas-
ti sociální péče, zdravotní péče, 
vzdělávání, turistického ruchu a 
lázeňství. K největším položkám 
nad 100 milionů korun patří 
silnice Rajhrad - Židlochovice a 
Tišnov-Lipůvka, zajištění bez-
pečnosti na letišti Brno-Tuřany, 
rekonstrukce objektů v Tomešově 
ulici v Brně na domov důchod-
ců, výstavba domova důchodců 
v Újezdu u Brna. V seznamu 
jsou i menší částky na výstavbu 
domovů důchodců v Miroslavi, 
Ivančicích, Bučovicích, Husto-

pečích (v nových kapacitách má 
být vybudováno 500 lůžek), ale 
i výstavba jídelny v Nemocnici 
Břeclav, jednotky intenzívní péče 
v Nemocnici Vyškov atd.

„Úvěr nám pomůže rozhýbat 
ekonomiku, dá práci dodavatel-
ským firmám a projekty, které po-
může financovat, přinesou nová 
pracovní místa. Po roce vlády 
nové krajské koalice jsme snížili 
úvěrové zatížení kraje o více než 
400 milionů korun. Obrátili jsme 
také trend hospodaření našich ne-
mocnic. Na konci loňského roku 
jsme byli hospodářsky v mínusu 
35 milionů korun, teď v listopa-
du hospodaří nemocnice zatím 
s kladným výsledkem 80-90 
milionů korun. Udrželi jsme vy-
rovnaný rozpočet kraje, ačkoli to 
znamenalo celkové škrty ve výši 
900 milionů korun proto, že nedo-
razily plánované daňové výnosy,“ 
uvedl hejtman Michal Hašek 

Smlouva s Evropskou investič-
ní bankou bude slavnostně pode-
psána v Brně dne 25. listopadu. 

Kraj si půjčí dvě miliardy 

P. P. S. Vertex
Je velmi obtížné uvádět něco, co „bylo uvedeno na pravou míru“,

na míru ještě pravější. Přesto doplním několik informací, které v uve-
deném emotivním P. S. chybí.

Nejdříve dostupná fakta o závodu. VERTEX bude v Moravském 
Krumlově pracovat v téměř dosavadním rozsahu do konce roku 2010. 
Do té doby nepřipadá žádná nabídka, tím méně převod budov v úvahu. 
Ke konci roku 2010 bude částečně vyklizena technologie a další použi-
telné věci - zbudou haly zaplněné tím, co nový závod nebude potřebo-
vat. Ostraha těchto hal přijde na cca 1-1,5 mil. Kč. Temperování, aby 
nepopraskaly rozvody tekutých médií, představuje další cca 1 milión 
korun (informace z 12. 11.).

Nyní fakta o městských financích. V rozpočtu města chybí v důsled-
ku krize a tím neplnění daňových příjmů v současné době cca 8 mil. 
Kč na straně příjmů. Tyto prostředky, které asi v takové výši tvořily 
každoroční úsporu z provozních prostředků města, bývaly zapojeny do 
rozpočtu následujícího roku, aby byl vyrovnaný. V roce 2010 nebu-
dou, v roce 2011 to bude obdobné. Město tedy musí snížit náklady na 
své „žití“ zhruba o stejnou částku. Za takovéto situace si nebude moci 
dovolit vydávat další peníze za ostrahu a temperování objektů VERTE-
XU, natož za jejich údržbu, než se najdou investoři nebo nájemci.

Pokud jde o další záměry vedení VERTEXU: bude se snažit získat 
investora, ale v blízké budoucnosti tomu příliš nevěří. V té situaci 
vedení města prvoplánově odmítlo druhou možnost - převzetí areá-
lu městem. O částkách kromě nákladů na ostrahu a temperování se 
nemluvilo. K publikovanému vyjádření vedla praktická zkušenost. 
Ve městě jsou minimálně tři prázdné areály, pro které jejich majitelé 
hledají bez úspěchu investory. A to nejméně dva jsou ve velmi dobrém 
stavu! Je záruka, že město bude úspěšnější? „Žrouta peněz“ si totiž 
opravdu nemůže dovolit.

Je samozřejmé, že ještě není nic rozhodnuto. Záměrem aktu před-
běžného „rozhodného“ odmítnutí převzetí areálu bylo především 
povzbuzení vlastníků intezivněji hledat kupce. Až situace koncem 
příštího roku „nazraje“ a bude učiněna vážná nabídka, bude projed-
návána jak v radě, tak v zastupitelstvu města. Jsem však přesvědčen, 
že rozum a ekonomika neodejdou ze souboje s emocemi poraženy. Při 
splnění některých předpokladů by převzetí areálu mohlo být dokonce 
nezanedbatelným zdrojem tolik potřebných peněz pro město. Ukazuje 
se, že dosavadní nájemci (autodoprava Janda, firma Smrček, sauna, 
lékaři) by měli zájem v areálu setrvat. K dispozici budou kromě tisíců 
metrů hal také luxusní kancelářské prostory, dokonce kuchyně a jídel-
na prý snad zůstanou i s vybavením. Výše nájemného je v Moravském 
Krumlově stanovena podle polohy prostor. Získá-li pak město několik 
miliónů Kč na nájemném, nebude pro ně zátěží zajišťovat za část 
těchto peněz ostrahu, vytápení a údržbu areálu. Očekávaným cílem by 
ovšem mělo být, že přijdou noví nájemci a dojde k rozvoji podnikatel-
ského prostředí ve městě. Přesun stávajících podnikatelských kapacit 
do areálu VERTEXU při současném opuštění dosavadních prostor by 
však nebyl řešením, městu by nic nepřinesl a ke splnění výše uvedené-
ho cíle by zcela jistě nepřispěl.                              Ing. Jaroslav Mokrý

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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/Region/ Lidé budou muset 
sáhnout hlouběji do kapes při pla-
cení daně z nemovitostí, a to o 
dvojnásobek a někde i více. To 
umožňuje nová zákonná úprava, 
která nařizuje obcím vybírat 
dvojnásobek v rámci takzvaného 
Janotova balíčku.

Takže tam, kde jste za dvouge-
nerační rodinný domek zaplatili 
500 korun, budete v roce 2010 
muset z peněženky vytáhnou tisí-
cikorunu. Obce mají možnost do 
konce listopadu sazbu ještě vrátit 
na původní úroveň a tu pak teprve 
podle nového zákona zdvojnáso-
bit. To je nejšetrnější řešení pro 
občany v době krize. 

Přitom už loni měli možnost 
zvýšit místní koeficient dva až 
pětkrát, čehož například využili 
v Rouchovanech a Dukovanech. 
Tam zvedli daň na pětinásobek 
a s novou legislativní úpravou 
tak ještě dostanou více, budou 
mít koeficient 10. Jejich kalkul 
je jednoduchý - zvýšit příjmy do 
obecní pokladny.

„Zastupitelstvo města zrušilo 
na svém posledním zasedání 
9. listopadu zvýšení vlastního 
daňového koeficientu daně 
z nemovitostí na dvojnásobek, 

které bylo přijato 31. 8. 2009. 
Důvodem tohoto rozhodnutí bylo 
následné přijetí zákonných norem 
k rozpočtu na roku 2010, zná-
mých jako Janotův balíček, který 
samostatně zvyšuje pro města a 
obce zvýšení této daně na dvojná-
sobek. Pokud bychom rozhodnutí 
nezrušili, zvýšil by se koeficient 
na téměř čtyřnásobek, a to jsme 
vzhledem k hospodářské krizi 
a dopadu na občany v žádném 
případě nechtěli připustit. Daň 
z nemovitosti se tedy zvyšuje 
schváleným zákonem na dvoj-
násobek a platí pro rok 2010,“ 
vysvětlil situaci starosta Ivančic 
a poslanec Vojtěch Adam. 

Stejná situace je i v Miroslavi 
a Oslavanech. Jak uvedli čelní 
představitelé, tam platí základní 
sazba daně z nemovitostí. Města 
Miroslav a Oslavany nepřijaly 
obecně závaznou vyhlášku, kte-
rou by měnily koeficienty daně
z nemovitosti. 

„Již v loňském roce dospělo 
zastupitelstvo města Moravské-
ho Krumlova k většinovému ná-
zoru, že zvyšování těchto daní je 
nemravné. Moravský Krumlov 
proto zůstal na úrovni koeficien-
tu 1, tedy předmětné daně svým 

občanům nezvýšil. Letos, v rám-
ci tzv. Janotova balíčku a zřejmě 
i pod vlivem kritického poklesu 
daňových příjmů obcí, vláda 
loňské koeficienty zdvojnáso-
bila nařízením. Tím by se zdála 
věc vyřešena, náš koeficient se 
dostal na rozumnou hodnotu 2. 
Většina zastupitelů rozhodně ne-
bude chtít ještě zvyšovat. Ovšem 
ozvaly se obce, které chtěly takto 
navýšené koeficienty zase snížit. 
Jelikož dead line byl 1. srpen, 
jednalo se na ministerské úrovni 
o tom, zda to v říjnu a listopadu 
ještě bude vůbec možné (něja-
kým dodatkem k nařízení vlády). 
Výsledek tohoto jednání dosud 
neznám, dotaz učiním ve středu 
- dnes měli příslušní referenti na 
ministerstvu financí dovolenou. 
Pokud jde o mne, nechal bych 
v Moravském Krumlově státem 
zvýšenou hodnotu 2,“ informo-
val starosta Moravského Krum-
lova Jaroslav Mokrý.

V Rouchovanech a Dukova-
nech si mnou ruce, protože na 
jejich katastru leží jaderná elek-
trárna, kterou vlastní ČEZ. To je 
pomyslný zlatý důl. Výtěžky jdou 
totiž do obecních pokladen. Jest-
liže v letošním roce ČEZ zaplatí 

15 milionů korun na dani z ne-
movitostí, příští rok to bude už 
30 milionů. Vyšší daň za své ne-
movitosti ale zaplatí i místní lidé. 
Podle starosty Rouchovan Vladi-
míra Černého, už při zvyšování 
na pětinásobný koeficient nebyli 
všichni s touto úpravou nadšeni, 
museli hodně vysvětlovat. Nárůst 
daně bude radnice místním lidem 
kompenzovat penězi ze zvlášt-
ního fondu životního prostředí.
Z něj by mohli dostávat příspěvky 
majitelé nemovitostí na opravy 
domů. Obec chce také podpořit 
ekologické vytápění a bytovou 
výstavbu. Lidé tu nemusejí pla-
tit za svoz odpadu. Například 
zdravotní středisko potřebuje 
dovybavit, škola i školka spo-
lykají nemalé peníze na provoz, 
opravám místních komunikací 
není snad nikdy konec. 

Obdobná situace panuje i ve 
vedlejších Dukovanech. Část pe-
něz vrátí zpět občanům, rádi by si 
tu pořídili malou fotovoltaickou 
elektrárnu na střechu mateřinky, 
školka potřebuje zateplení i jiný 
způsob vytápění, nejlépe na bio-
masu. Fotbalové hřiště potřebuje 
nové kabiny, hasičská zbrojnice 
zase rekonstrukci budovy.  /mask/

Úsporný Janotův balíček zvedne daň z nemovitosti Policie ve škole
Základní škola Oslavany spolupracuje s Policií ČR v oblasti pre-

vence sociálně patologických jevů. V letošním roce se vedení školy 
rozhodlo pro spolupráci v trochu jiném slova smyslu. Po zjištění, že 
„pouhé“ besedy s odborníky nestačí, se snažilo nějakým způsobem 
preventivní program zpestřit a oživit. 

„V pátek 23. října 2009 ve škole uspořádali pilotní projekt ve spolu-
práci s prap. Mgr. Darinou Michalcio,  por. Mgr. Zdeňkou Procházko-
vou,  por. PaedDr. Bohumilem Maláškem, s členy II. skupiny Speciální 
pořádkové jednotky – jejichž instruktorem je prap. Marian Cintula a 
velitelem směny je pprap. Jaroslav Kretz, a také s psovody. Všem jme-
novaným bychom chtěli poděkovat za to, že pro žáky 7. a 9. tříd při-
pravili pestrý program, který byl rozdělen na teoretickou a praktickou 
část,“ uvedla Mgr. Gabriela Chrástová, metodik prevence na ZŠ.

V teoretické části byli žáci seznámeni s tím, jak pracuje Policie ČR. 
Paní Michalcio s žáky pohovořila na téma šikana a drogy. V závěru 
teoretické části žáci vyplnili dotazník, jehož výsledky poslouží k do-
konalému zmapování sociálně patologických jevů na oslavanské škole. 
Dále si děti měly možnost s panem Maláškem a paní Procházkovou 
prohlédnout policejní vozidlo a vyzkoušet neprůstřelnou vestu.  

V praktické části policisté školákům předvedli ukázky zásahu Speci-
ální pořádkové jednotky a práce policejních psovodů. Žáci si mohli ješ-
tě prohlédnout policejní výzbroj a vyzkoušet policejní výstroj.     /abé/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Odstávka na 4. bloku pokračuje dle harmonogramu. Za tímto pros-
tým konstatováním se však skrývá spousta práce montérů, techniků
i koordinátorů. Prostým nahlédnutím do programu odstávky jsem 
zjistil, že kromě standardní výměny paliva je v něm dalších třicet 
položek týkajících se modernizace elektrárny v rámci programu zvý-
šení výkonu bloků na 500 MW. Je až neuvěřitelné, kolik činností se 
dá organizačně zvládnout v poměrně krátké době. Odstávka skončí 
těsně před Štědrým dnem.

Chcete nahlédnout do jaderné elektrárny? Informační centrum přichá-
zí s nabídkou mimořádných exkurzí ve dnech 28. 11. a 5. 12. 2009 nebo 
9. 1., 23. 1. a 20. 2. 2010. Je třeba se přihlásit na e-mail infocentrum.edu
@cez.cz. Zájemci uvedou své jméno, příjmení, číslo OP, státní pří-
slušnost a telefonní kontakt. Zpětně Vám na mail elektrárna odpoví. 
Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před vybraným datem. Exkurze trvá 
od 9.20 do 13.30 hod a účastníci navštíví informační centrum, trenažer, 
strojovnu a jídelnu (oběd v ceně 75 až 100 Kč si účastníci hradí).

A na závěr ještě jednu informaci ze světa jaderné energetiky: ně-
mecká vláda schválila dne 15. 10. 2009 posunutí vyřazování provo-
zovaných jaderných bloků v Německu. Kancléřka Angela Merkelová 
dosáhla souhlasného stanoviska nové vlády prodloužit dobu provozu 
stávajících JE za dosud plánované limity. Podle stávajícího programu 
vyřazování měl být poslední reaktor odstaven v roce 2022. Pevný ter-
mín prodloužení jejich provozu nebyl určen a také nepanovala v této 
otázce jednoznačná shoda ani mezi politickými stranami ani uvnitř 
stran. Nicméně bylo rozhodnuto, že k prodlužování se bude přistupo-
vat jednotlivě podle stavu každého jednotlivého energetického bloku 
(17 jaderných bloků), stupně dosažené bezpečnosti a distribuce výno-
sů. JE dnes vyrábí zhruba 23 % spotřebované elektřiny v Německu.
U nás v Čechách máme pro tento případ přísloví: „Nouze naučila
Dalibora housti.“          15.11.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

/Region/  Nebývale proměnlivý
podzim, výrazné výkyvy teplot,
sněhové kalamity i téměř jarní 
počasí. Neustále změny počasí 
působí problémy především mo-
toristům. Zima ovšem přichází
a zanedlouho může kraj pokrýt 
sněhová nadílka. Jste připraveni 
na  nové podmínky? 

Pokud je vozovka zasněžená 
nebo dokonce namrzlá, je ob-
rovský rozdíl v míře tření mezi 
silnicí a pneumatikou. V zimě to 
prostě více klouže a tomu je tře-
ba přizpůsobit jízdu. Milionkrát 
omleté pravidlo, které mluví o 
lehké noze na plynovém pedálu 
a vyvarování se prudkých pohybů 
volantem, stále platí. 

Vozidla vybavená ABS mají 
výhodu v tom, že se jim při prud-
kém brzdění nezablokují kola. 
Bez systému ABS je nutné brzdit 
přerušovaně, aby se kola neza-
blokovala. Na sněhu je potřeba s 
brzdovým pedálem zacházet opa-
trně, i pokud má Vaše auto ABS. 
I při opatrné jízdě se může stát, 
že pneumatiky ztratí přilnavost. 
Smyk můžete na silnici dostat v 
jakékoliv situaci, například při 
zrychlování, při brzdění nebo při 
průjezdu zatáčkou. Hlavní zásada 
je, vyvarujte se prudkého sešlapo-
vání brzdového pedálu a rychlých 
pohybů volantem. 

Při jízdě v zimě se maximálně 
soustřeďte na jízdu, udržujte větší 
odstup od aut před vámi. Přetáčivé 

a nedotáčivé smyky. U automobi-
lů s předním pohonem se obvykle 
valí dopředu a nereaguje na otáče-
ní volantem. Je tedy nutné zvolna 
povolit plynový pedál a případně i 
vyšlápnout spojku, čímž odpojíte 
hnací moment motoru a rovněž 
zabráníte jeho případnému zhas-
nutí při velkém snížení rychlosti 
bez podřazení na nižší rychlostní 
stupeň. Přední kola by se měla 
„chytit“, pak je nebezpečí z velké 
části zažehnáno. 

U automobilů s pohonem zad-
ních kol a většiny čtyřkolek ob-
vykle „ustřelí zadek“ a je naopak 
nutné dát volantem kontrapohyb, 
jinými slovy točit proti směru 
smyku. Nicméně, i u vozu s poho-
nem předních kol lze dostat přetá-
čivý smyk a naopak. U obou typů 
pohonů platí, že při vyrovnávání 
smyku nesmíte sešlápnout brzdový 
pedál! Auto by se roztočilo a stalo 
neovladatelné. Brzděte pouze, 
pokud je nevyhnutelný náraz do 
překážky pro snížení rychlosti. 

Pokud vás auto neposlouchá 
a nekontrolovaně se sune vpřed, 
je možné změnit jeho směr za-
tažením ruční brzdy, otočením 
volantu do požadovaného směru 
a vyšlápnutím spojky. Tento ma-
névr je nutné důkladně nacvičit 
mimo běžný provoz. Tyto zásady 
platí jak na suché, tak na mokré 
či zasněžené silnici. Na sněhu 
či náledí je přilnavost mnohem 
menší a zvládnout smyk v této 

situaci může být problém i pro 
profesionálního jezdce rallye. 

Ovládat smýkající se auta ve 
vyšší rychlosti na ledu je takřka 
nemožné. Jen pro ilustraci. Na 
mokru je brzdná dráha zhruba 2x 
delší než na suché vozovce, na 
sněhu je 5x delší než na suchu a 

na ledu je dokonce 10x delší než 
na letní vozovce. 

Chybou je rovněž příliš spolé-
hat na elektronické strážce typu 
ABS či ESP. Sice jde o velmi 
užitečné pomocníky, ale když 
jednoduše překročíte fyzikální 
zákony, žádná elektronika vám 
nepomůže. Důležitá je praxe při 
zvládání extrémních situací, jinak 
v běžném provozu nemáte šanci.

Pokud se vám při rozjezdu 

protáčejí kola, zkuste se rozjet 
na druhý či třetí rychlostí stupeň. 
Spojku pouštějte zvolna a plyn 
přidávejte citlivě. Když potřebu-
jete předjet pomalejší nebo stojící 
vozidlo a mezi pruhy je namrzlý 
pás, přejíždějte jej bez plynu a s 
vyšlápnutou spojkou. Při jízdě do 

zasněženého kopce se snažte jet 
na co nejvyšší rychlostí stupeň, 
jaký motor snese. Díky tomu se 
na kola přenáší méně točivého 
momentu a pak tolik neprokluzu-
jí. Pozor na zhasnutí motoru, po 
zastavení už většinou uklouzaný 
kopec bez řetězů či pohonu 4x4 
nevyjedete. Při jízdě z kopce na-
opak využívejte brzdění motorem 
a občas jemným přibrzděním sni-
žujte rychlost vozidla.       /mask/

Motoristé pozor! Zima může udeřit kdykoliv

foto: G. Chrástová

foto: archiv redakce     Havárie cisterny

www.alma.cz

VÁNOČNÍ DEKORACE A DÁRKY Z PEDIGU
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Otevřeno
PO-PÁ 9:00-18:00

SO 9:00-13:00
NE po tel. domluvě!

Nabízíme
30 vozů skladem!

Dovoz vozidel 
ze zahraničí dle 

individuálních přání 
zákazníka!

Výhodné financování
od společnosti

Credium Finance!

Nízké povinné ručení
od pojištovny Generali!

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

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

Š Felicia kombi 1.3 MPi 50 kW
153 tkm, od 1. majitele!!!
velmi zachovalá!
cena 33.000 Kč

Citroën Xsara 1.9TD klima
r.v. 1998, 143 tkm, velmi dobrý stav
jede super, klima, 4x airbag, nová TK
cena 64.000 Kč

Renault Scenic 1.9 DCi 75 kW
r.v. 2001, 138 tkm, komplet. servisní 
dokumentace, velmi dobrý stav!
cena 116.000 Kč

Nissan Primera 1.6i klima
r.v. 1999, 165 tkm
ABS, ALU, 4x airbag
cena 84.000 Kč

Fiat Coupé 1.8i 16V
r.v. 1996, 117 tkm
KLIMA, zánovní pneu, nová TK
cena 49.000 Kč

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

Fiat Punto 1.1i;
r.v. 1997, 128 tkm
vínová metal., zimní pneu!
Cena 29.999 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

Mazda 5 2.0i 107 kW 7 míst, MAXI VÝBAVA!
Vozidlo je ve výborném celkovém stavu, dovoz ze Švýcarska. 
Najeto pouze 45.000 km doloženo servisní knížkou a ověřením 
podle VIN přímo z Mazdy. Auto má velkou výbavu: KEYLESS-GO 
(bezklíčové odemykání a startování), XENONOVÉ SVĚTLOMETY, 
ABS+ESP+ASR, vyhřívání sedaček, digiklima... a 7 míst k sezení. 
Zánovní rodinný vůz za dobrou cenu! Cena 285.000 Kč

Fiat Punto 1.2i KLIMA!
r.v. 2001, 135 tkm po rozvodech!
KLIMA, ABS, 4x airbag
cena 79.000 Kč 

Peugeot 206 1.4i
r.v. 1999, 114 tkm
velmi pěkný, ABS, 2x airbag
cena 79.999 Kč

Mazda MPV 2.0CD 136 TE
r.v. 2003, 162 tkm
cena 195.000 Kč

Mazda 3 1.4i TE
r.v. 2005, 54 tkm
výbava TE- digiklima, ESP+ABS... 
cena 206.666 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!

/Region/ Opět přichází doba, 
kdy se všichni připravují na Vá-
noce. Předvánoční nákupy jsou 
v plném proudu. Obchody nabí-
zejí zajímavé zboží, které láká 
návštěvníky ke koupi.

A právě tato doba a tyto pod-
mínky jsou velmi atraktivní pro 
kapesní zloděje. Zloději využijí 
vaší nepozornosti a v průběhu 
několika sekund vás připraví o 
peněžní hotovost, kreditní karty 
nebo mobilní telefon. Stačí jim 
pouhý okamžik, kdy sáhnete po 
nabízeném zboží a přestanete 
střežit svůj majetek. Přesně 
v tomto okamžiku ve většině 
případů přicházíte o své finance. 
Proto je lepší dbát na zvýšenou 
opatrnost a hlídat si svůj majetek. 

Především věnujte velkou po-
zornost své tašce, nikde ji neod-
kládejte, noste ji stále zapnutou, 
a pokud ji nesete přes rameno, 
nenechávejte ji viset na zádech, 
ale mějte ji stále na očích a chraň-

te ji rukama na boku nebo na bři-
še. Peníze, doklady i klíče noste 
v tašce vždy odděleně. Peněžen-
ku uložte na dno nebo do spodní 
části tašky, mají-li vaše tašky zip, 
používejte ho. Pokud máte kabát 
s náprsní kapsou, využijte raději 
tuto kapsu. Vyhýbejte se temným 
zákoutím bez lidí, ale také se vy-
hýbejte tlačenicím. Noste u sebe 
jen tolik peněz, kolik opravdu 
potřebujete. Nikdy se před nikým 
nechlubte svými úsporami nebo 
cennostmi, nepůjčujte cizím li-
dem peníze, neplaťte žádné zálo-
hy podomním prodejcům. Buďte 
ostražití u bankovních automatů. 
Nepište si identifikační čísla na 
lístek, případně je noste vždy 
odděleně. Nenechávejte svá od-
ložená zavazadla bez dozoru, při 
nakupování neodkládejte tašky 
do nákupních vozíků.

Pokud budete tato pravidla do-
držovat, nedáte zlodějům šanci.            
/mask, pčr/

Dejte pozor na kapsáře!

Do domů za hranicemi 
obce bahnem

Čas od času cestujeme mezi vesnicemi a sledujeme, jak se tyto ves-
nice pomalu rozrůstají. Tam, kde bývalo pole, se staví dům, dělají se 
terénní úpravy - zkrátka obce se nám, jak se patří, rozrůstají.

Vyjmutím z Půdního fondu se z obyčejného pole stává parcela. Na 
ní postavíme dům a v něm budeme bydlet. Novým majitelům vychází 
vstříc obecní úřad i s inženýrskými sítěmi. Bez této pomoci by se stav-
ba pořádně prodražila. Pokud stavíme uvnitř obce, nejsou problémy tak 
velké, jako při stavbě za hranicí obce.

Našli jsme si k porovnání dva nové objekty. Jeden je již zkolau-
dovaný a druhý se na kolaudaci chystá. Náš první objekt leží vlastně 
před obcí - do této obce patří jen úředně. Bydlí v něm spokojená mladá 
rodina s malými dětmi. Okolo jejich domu si můžete v autě „frčet“ 
devadesátkou, protože ještě nejste v obci. Přesto vás žádám, abyste dali 
nohu z plynu. Majitelé tohoto domu se dopravují do vesnice po silnici. 
V tomto období jde o život! Mlhy i sněhové vánice mohou zapříčinit 
dost ošklivou nehodu. 

Zeptali jsme se pana starosty, jaké jsou další plánované kroky obce 
vůči tomuto problému. V rozhovoru jsme se dozvěděli, že obec mladé 
rodině vyšla vstříc v podobě inženýrských sítí (toho si ceníme), ale bo-
hužel na kýžený chodník pro mladou rodinu ještě nenadešel čas. Strou-
ha, která vede podél silnice, patří Správě silnic. Není tedy možné na 
ní stavět chodníky. Do dalších plánů obecního úřadu patří také rozvod 
splaškové kanalizace, jež bude v této strouze vedena. Byl by tedy ne-
smysl stavět chodník s pevným základem. Stavba splaškové kanalizace 
i s čističkou odpadních vod bude obec stát 48 milionů korun. Přesto 
však existuje projekt, na kterém je tento chodník zakreslen.

Druhý dům se nachází v jiné obci, a jak sám majitel prohlásil, po-
stavil ho uprostřed pole. I tady obec pomohla s inženýrskými sítěmi, 
veřejným osvětlením atd. Kolaudace tohoto domu je ale dle požadavku 
stavebního úřadu vázána na vybudování zpevněné příjezdové komuni-
kace.  O tu se také postarala obec. I když i zde nemá radnice na rozha-
zování, do komunikací uvnitř obce již investovala nemalé prostředky.

V případě, že stavíte uprostřed pole, anebo na konci světa, počítej-
te s nutností zpevněné komunikace pro vozy záchranného systému.
Je to vcelku logické! V případě jakékoli nehody je třeba, aby se 
sanitky nebo hasiči mohli k Vašemu domu dostat co nejrychleji
a neskončili v blátě nebo ve vyježděných kolejích po polní tech-
nice. Může jít přece o život! 

Dočasné řešení komunikací či chodníků v našich obcích lze řešit 
levným kompromisem. Místo nákladných asfaltových silnic štěrk 
nebo asfaltová drť a místo pevného chodníku třeba položené betonové 
panely, které již jinde mají své odslouženo. Jde o levné a účelné kom-
promisy. Musí se jen chtít. Starostům obcí zajisté leží na srdci zajištění 
bezpečnosti jejich obyvatel. Jestliže chtějí, aby jejich občany neohro-
žoval silniční provoz se zvýšenou rychlostí za hranicí obce, pak je tu 
následující řešení:

Příslušný městský či obecní úřad podá žádost na Správu a údržbu 
silnic, aby bylo značení obce posunuto z důvodu rozrůstající se ob-
čanské výstavby. SÚS zadá projekt na přeložení a poté nechá obecní 
tabule přesunout. Občané, jestliže byste rádi, aby toto opatření bylo 
provedeno i u vás nebo máte-li dokonce problém, že označení obce 
zcela chybí, nebojte se vzít věc do svých rukou. Namísto nekoneč-
ného stěžování na liknavé úřady, podejte písemnou žádost sami. Pří-
padně úředníkům poraďte, jak mají postupovat. Snad jim nebude líto 
utratit trochu peněz pro naši větší bezpečnost.                         Adrien

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKYHOSPODY 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.

Pizzerie ve Sboru
V dobách temného středověku se v této lokalitě shromažďovala

ke svým modlitbám za vedení svých ctihodných biskupů církev čes-
kobratrská. Útočili zde na město královské Kumáni i divoké oddíly 
tureckého sultána. Tímto místem kráčely dějiny. Kde uslyšíte ozvěnu 
nábožných chorálů a bubnů armád ? V Ivančicích, na ulici Ve Sboru. 

Když si prohlédnete pozoruhodné zbytky českobratrské kaple se 
znaky biskupů, kteří v Ivančicích sídlili, začne Vám zajisté kručet 
v břiše. V tom případě pohlédněte naproti, přes památník Jana Bla-
hoslava a spatříte rozkošnou pizzerii. Zde se, jak již z názvu tohoto 
podniku vyplývá, specializují na pravou italskou kuchyni, skvělá vína
a pro ty velmi žíznivé, přirozeně plnoleté, je na čepu Starobrno. V lé-
tě je možno posedět i venku, ve stínu starých hradeb, na kterých při 
obraně svého města vykrvácel nejeden ivančický měšťan. Děti si po-
hrají na dětském hřišti a vy si můžete v klidu vychutnat svůj doušek.
Ne nadarmo je tohle místo oblíbenou zastávkou maminek.

Pizzu si můžete sníst nejen v restauraci, ale objednat i domů 
(stihnete tak jedno pivo, osobně vyzkoušeno). Ovšem, já k velkým 
ctitelům italské kuchyně nepatřím. Přesto i pro tuto restauraci mám 
svůj tajný tip, o který se s vámi velmi rád podělím. Na svatého Mar-
tina si rád pochutnám na dobře vypečené husičce či kačence. A právě 
zde, v Pizzerii Ve Sboru, tuto krmi připravují s neobyčejnou láskou a 
úctou k dobrému kuchařskému řemeslu. Kačenka je dobře upečená, 
měkounká, připravená s červeným zelím, karlovarským knedlíčkem 
a zalitá dobře natočeným pivem. Symfonie, kterou přehluší toliko 
melodie vánočních koled. Nashledanou u dobrého pokrmu v další 
restauraci či u piva v útulné hospůdce.                              Petr Sláma

Našel nástroj neandrtálců
/Slavětice/ V poli doslova kousek od silnice na dohled od „atomky“ 

našel Jan Knotek ze Slavětic opracovaný pravěký nástroj ze starší 
doby kamenné, jehož stáří se odhaduje na 30 až 40 tisíc let. Jde o drá-
sadlo, které pravděpodobně používal neandrtálec nebo moderní člo-
věk na úpravu kůží. Tato lokalita je na archeologické nálezy poměrně 
bohatá. To dokazuje i nedávný nález hutě na rohovec v Krumlovském 
lese. I tento nástroj je z tohoto materiálu a ztratil ho patrně paleolitický 
lovec, nebo někdo z jeho skupiny při sledování mamutů nebo sobů 
podle toho, jak táhli krajinou. Dávní lovci používali i jiné nerosty na 
výrobu svých nástrojů, jak dokazují nálezy. Zato nejstarší zemědělci 
to měli složitější. Ti vystřídali lovce a žili na jednom místě, tudíž ne-
měli tolik možností, jak získat dostatek materiálu na výrobu nástrojů, 
což dokazuje řada nálezů tohoto druhu.                                      /mask/

Cestujete rádi vlakem?
Obrňte se trpělivostí

Cestování vlakem začíná být v našem kraji jednou z nejméně pří-
jemných způsobů dopravy. Mohou za to nejen časté výluky a zpoždění, 
ale i poruchy lokomotiv. Od 2. listopadu 2009 začala výluka mezi 
zastávkou Střelice a Brno. A jak tato výluka probíhala a byla organizo-
vána, jsme se zeptali obyčejných uživatelů Českých drah.

„Ráno byla velká zima - udeřily první mrazíky a ne každý byl dobře 
oblečený. Zpoždění vlaku do Brna mělo být asi deset minut. Na nádraží 
v Moravském Krumlově se opravuje čekárna a ta náhradní je umístěná 
na druhé straně od tratě. Není tedy vidět, zda už vlak přijel! Musíme 
potom čekat venku. Ale toto zpoždění bylo opravdu jen deset minut. 
Mnohem horší to bylo ve Střelicích, kde jsme čekali na vlak z Jihlavy. 
Ten měl mít zpoždění patnáct minut. Po dvaceti minutách se ozvalo 
hlášení, že vlak přijede na třetí kolej, a masa lidí se postavila přímo 
ke koleji. Vlak od Jihlavy přijel asi za deset minut a frčel kolem ces-
tujících obrovskou rychlostí - byl to rychlík. Nikdo z pracovníků drah 
nedbal o bezpečnost lidí, kteří se tlačili u třetí koleje. Cestování domů 
do Krumlova nebylo o nic lepší. Nejdříve jsme měli nasednout na vlak 
směr Jihlava a ve Střelicích zase přesednout na Krumlov. Na Hlavním 
nádraží v Brně jsme čekali na peróně dvacet minut a byli jsme zmrzlí 
jako preclíci,“ popisuje zážitek pravidelná uživatelka vláčků ČD.

Informovanost občanů byla v těchto dnech velmi špatná. Sami pra-
covníci drah nevěděli co svým cestujícím odpovědět.

Zajímavé bylo cestování také 19. listopadu 2009 pravidelnou linkou 
IDS JMK v 18:45 směr Brno - Bohutice. Se „sekerou“ asi patnáct mi-
nut jsme dorazili do úseku před původní stanici Budkovice, tam, kde 
jsou tunely. Vlak postupně snižoval rychlost, až se zastavil úplně. Při 
opětovném rozjíždění cestující cítili, že je už zle! Vlak se posunul asi 
jenom o metr. Rozjezd se opakoval ještě sedmkrát a výsledek byl stále 
stejný. Podkluzující kola dávala jasně najevo, o kolik se souprava po-
sune či neposune dopředu. Po půlhodině prošel soupravou strojvedoucí 
i s batohem a se slovy: „ Já neopouštím loď,“ a zmizel ve tmě. Cca 
dalších deset minut trvalo, než cestujícím oznámil skutečnost o rozbité 
převodovce a také řešení o příjezdu nové lokomotivy z Moravských 
Bránic. Ale v Bránicích žádná náhradní lokomotiva nestála. Náhradní 
souprava přijela až z Brna a vlak měl zpoždění jen devadesát minut. 
Ale cestující byli celou dobu v teple.

Problémy slabých lokomotiv na této trase se neustále opakují, zvláště 
v případě, kdy souprava má tři vagóny. Elektronické lokomotivy nemo-
hou utáhnout vagóny do kopce ke Krumlovu. Jak jsme byli informováni, 
staré lokomotivy - tzv. krokodýli, tento problém neměli. Nové mašinky 
mají problém tudy projet i v případě spadaného listí, pokud táhnou víc než 
dva vagóny. Soukromí dopravci nemají tolik problémů na svých úsecích 
jako České dráhy a je velmi zarážející, proč krajský úřad neustále trvá
na tom, že vlaky u nás budou provozovat České dráhy.                      Alex
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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

Na středu 11. listopadu připadl 
svátek svatého Martina, což byl 
původně římský voják, který se 
rozdělil o svůj plášť s nahým nu-
zákem, nechal se pokřtít a později 
byl prohlášen za svatého.

Bývá nejčastěji zobrazován 
na koni s půlkou pláště a žebrá-
kem, je patronem vojáků, koní, 
jezdců, hus a vinařů. Právě husy 
ho při pronásledování prozradi-
ly, proto se v tento den pečou. 
Podle naší pranostiky má Martin 
přijet na bílém koni, což by mělo 
přinést první letošní sněhovou 
nadílku. Té jsme se v tomto roce 
dočkali o něco dříve.

Ujala se ale novodobá tradice, 
a to, že se otevírají první láhve 

vína pocházejícího z podzimní 
sklizně. Oslavy provázející uve-
dení Svatomartinského vína na 
trh v Česku poprvé pod ochran-
nou známkou začaly před pěti 
lety. Tradice je ale mnohem starší 
a sahá do dob císaře Josefa II. Ob-
dobou je francouzské mladé víno 
Beaujolais nouveau, ale pro nás je 
potěšující, že Svatomartinské tak 
pomalu, ale jistě vytlačuje tuto 
legendu mezi víny.

Také možná proto, že přichází 
o pár dní dříve. Beaujolais nou-
veau se totiž načíná vždy na třetí 
čtvrtek v listopadu. Svatomartin-
ské nesmí opustit lahve dříve než 

jedenáctého listopadu v jedenáct 
hodin a jedenáct minut - taková 
je tradice.

Co je ale zač Svatomartinské 
víno? Jedná se o mladé víno, u 
něhož mezi sklizní a uvedením 
na trh uběhlo jen několik týdnů. 
Proto má lehkou barvu i chuť a 
nižší obsah alkoholu, obvykle 
okolo 12 procent. Mladé víno je 
určeno k rychlému spotřebování. 
Sami vinaři doporučují, aby bylo 
vypito do jara. Rozhodně mu ne-
hrozí zkažení, jen stářím ztrácí na 
svěžesti, proto mladé víno není 
vhodné k archivaci. 

Odrůdy k výrobě tohoto vína 
jsou dány. Jedná se z bílých vín 
o odrůdy Müller-Thurgau a Velt-

línské červené rané, z růžových 
klaret odrůd Modrý Portugal a 
Svatovavřinecké, a z červených 
Modrý Portugal a Svatovavřinec-
ké. Každý typ může být vyráběn 
z uvedených odrůd, buď jako 
samostatné odrůdy, nebo cuvée 
těchto odrůd. 

A jak chutná a jak se pije mladé 
víno? Mladá vína jsou lehká a 
ovocitá, což znamená, že v nich 
lze odhalit vůni i chuť různých 
druhů ovoce jako například 
broskví, grepfruitu, pomeranče, 
banánů, hrušek, švestek nebo 
višní. Ovocité aroma harmonic-
ky doplňuje šťavnatá kyselinka, 

která dodá mladému vínu velmi 
ceněnou svěžest. Některá vína, 
zvláště bílá a růžová, mohou po 
nalití do skleničky velice jemně 
perlit. Je to známka a charak-
teristika mladého vína a pouze 
zvýrazní jeho vůni a chuť.

Při domácím servírování 
platí pro Svatomartinské stejná 
pravidla jako pro ostatní vína. 
Důležité je dodržet správnou 
teplotu: Bílá a růžová vína se 
doporučují konzumovat při tep-
lotě 10 - 12 °C. Pro červená vína 
s decentní kyselinkou je ideální 
teplota servírování 12 - 14 °C, 
pro červené se sametovým pro-
jevem teplota 14 - 16 °C. 

Známkou Svatomartinské se 
nesmí pyšnit jen tak ledajaké 
víno. Grafickou známku se sva-
tým Martinem na koni smějí nosit 
pouze vína, která před uvedením 
na trh prošla nezávislou komisí 
složenou z vinařských odborníků, 
sommeliérů a uznávaných degus-
tátorů. Držitelem ochranné znám-
ky Svatomartinské je Vinařský 
fond ČR. Známka je využitelná 
všemi registrovanými vinaři
v České republice, samozřejmě 
za splnění podmínek daných 
Vinařským fondem. Vína splňu-
jící předepsané parametry jsou 
označena grafickou známkou 
Svatomartinské na etiketě láhve 
a jsou adjustována charakteristic-
kou smršťovací záklopkou rov-
něž s označením Svatomartinské. 
Etikety na lahvích se liší, neboť 
každé vinařství používá své vlast-
ní motivy. 

Označení Svatomartinské tak 
zaručuje kvalitu, o čemž svědčí i 
zvyšující se počet vinařů zapoje-
ných do tohoto projektu. Známku 
Svatomartinské získalo letos 
celkem 211 vzorků z 89 vinařství.               
/mask, vfčr/

Svatomartinská vína byla otevřena

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

ŠPIČKOVÁ NABÍDKA

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pojištění.
Rodinná cena 2+2 platí pro dvě dospělé osoby,

dítě do 15 let na 3. lůžku a dítě do 8 let bez lůžka.
Doplatky: pobytová taxa pro osoby 12-18 let - 30 Kč/os./den, nad 18 let - 50 Kč/os/den.

Dítě zdarma* - platí se povinné pojištění 250 Kč/týden (letecky 200 Kč/týden).

akce od 21.11. do 21.12.

-5%
NA KUCHYŇSKÉ

LINKY
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Jedno odpoledne procházím 
naší vesničkou a dumám, jaký 
asi mají význam postavené 
čtyřlitrové sklenice naplněné 
tmavě hnědou tekutinou za 
okny některých domků. Mé 
kroky vedou na návštěvu k ro-
dičům, a tak neváhám a hned po 
příchodu jim sděluji svůj objev. 
Poté mě chytá maminka za ruku 
a vede ke slunnému oknu na 
verandu, kde jí stojí přesně ta-
ková sklenice, co jsem zahlédla 
cestou. Za krátký okamžik se
z tajemství stává sladká realita. 

„To vezmeš čtyřlitrovou 
sklenici a vložíš do ní asi třicet 
rozpůlených ořechů sbíraných na 
sv. Jána, zaliješ lihem, přidáš cukr 
a necháš asi třicet dnů odstát….. 
No a nakonec je z toho OŘE-
CHOVKA,“ prozrazují rodiče. 

Stejně mi ale vrtá v hlavě, proč 
se ti naši do takového chemic-
kého pokusu pouští, když nikdy 
před tím se o nic podobného ne-
pokusili. Vysvětlení je na snadě. 
Dne 7. 11. 2009 se koná v Re-
šicích soutěž „O nejlepší místní 
ořechovku roku 2009“. Zúčastnit 
se mohou jenom ti, co přinesou 

vlastními silami vyrobený likér 
a nechají ho zařadit do soutěže. 
Chvíli přemýšlím a uvědomuji si, 
jak je příjemné zjistit, že ta naše 
vesnička je docela soutěživá.

Do soutěže bylo zařazeno 
šestnáct vzorků. Každý, kdo se 
stal soutěžícím, stal se zároveň 
i porotcem. Patřím mezi zvídavé 
a nebyla jsem jediná, kdo přišel 
podpořit tento druhý ročník jako 
divák. Doufám, že mohu mluvit 
za všechny, když řeknu, že to byl 
příjemně strávený večer. Všem 
zúčastněným hrála k usnadnění 
rozhodování trampská kapela 
ŠERO. Z tváří soutěžících, kteří 
se změnili v porotce, bylo vidět, 
že svoji funkci berou vážně a 
svědomitě. U každého likéru se 
hodnotila barva, vůně a chuť. 

Asi po dvouhodinovém po-
suzování byla soutěž ukončena. 
V nastalém mezičase, kdy se 
sčítaly body,  se mohli všichni ak-
téři posilnit výborným masovým 
kotlíkem, který připravili pořa-
datelé, a rozebírat svoje úsudky 
s ostatními porotci za doprovodu 
příjemné hudby.

Ve 21:30 hodin se začaly 

vyhlašovat výsledky. Na třetím 
místě skončila ořechovka man-
želů Vévodových, na druhém 
místě se pak umístila Pospíšilova 
ořechovka a do archívu jako ví-
těznou ořechovku roku 2009 pře-
dali s úsměvem na tváři manželé 
Slámovi. Slámovi jako vítězové 
se stávají prezidenty Ořechovky 
pro rok 2009 a budou vyhlašovat 
další ročník soutěže v roce 2010.

Poté začala zábava, soutěžící 
proměnění v soudce ještě prošli 
třetí proměnou, kde vyměnili 
své vážné obličeje za usměvavé 
a  stali se příjemnými účastníky 
probíhající akce. Vzájemně si 

mezi sebou nabízeli svoje vzor-
ky likérů a sebekriticky usuzo-
vali, proč právě jejich ořechovka 
letos nevyhrála. 

Nikdo nebyl smutný, nikdo se 
necítil nespravedlivě ohodnocen, 
každý bral své umístění s úsmě-
vem. A proč také ne. Příští rok 
se přece pořádá další ročník,
a kdo nevyhrál letos, může příště. 
Přeji všem, ať jim stále zůstane i 
nadále kapka kulinářství, špetka 
soutěživost, kupa dobré nálady, 
no a houževnatosti právě tolik, 
aby mohl vzniknout další, nyní 
již třetí ročník soutěže „O nejlepší 
místní ořechovku 2010“.  

Hubertova jízda
V sobotu 17. října se konala v Rokytné Hubertova jízda na počest ne-

dávno zesnulého rokytenského rodáka, pana Jaroslava Vlasáka. Akce 
se zúčastnili vozatajové i jezdci pod sedlem. Zúčastnil se i mistr ČR 
v čtyřspřeží, pan Jiří Nesvačil, a starosta Moravského Krumlova, Ing. 
Jaroslav Mokrý. Všichni účastníci se shromáždili u kulturního domu, 
odkud se vydali na místní hřbitov, kde položili věnec ve tvaru podkovy. 
Trasa vedla od hřbitova po silnici na Krumlov, okolo pilířů na Střelni-
ci, kolem Vertexu přes náměstí do Kaštanové aleje k brodu v Rokytné
a poté přes Zahrádka pod Budkovicemi na louku. Po celé délce byly 
rozmístěny skokové překážky, které byly vzhledem k počasí a mokré-
mu terénu obtížné, ovšem největší výzvou celé jízdy bylo dostat se na 
druhý břeh Rokytné a nenabrat si plný vůz vody. Po ukončení honem na 
lišku byly na louce připraveny ohně k opékání špekáčků. Podávalo se
i horké svařené víno. Večer byla v kulturním domě zábava.       /LISK/

Naše kapela slavila
Dechová hudba „Naše kapela“ z Moravského Krumlova v letošním 

roce oslavila již 35 let své činnosti. Za tuto dobu se v kapele vystřídalo 
na 60 účinkujících. Nyní je stav muzikantů a zpěváků i s moderátorem 
pořadu 16. Kapela vystupuje na různých slavnostech, koncertech a 
setkáních. Mimo to každý čtvrtek zkouší v rakšické Orlovně vždy od 
18.30. hodin. Každý druhý čtvrtek v měsíci pak uvádí hudební program 
pro veřejnost, sestavený ze skladeb různých autorů. Další koncert bude 
uskutečněn dne 10. prosince 2009 od 18.30. hodin opět v sále Orlovny 
v Rakšicích. Jsou zváni všichni milovníci dechové hudby. Také jsou
samozřejmě zváni nejen posluchači, ale i zájemci, kteří by chtěli
v kapele účinkovat. Na Vaši účast se těší celá kapela.

Příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2010 všechno nej-
lepší, především zdraví a spokojenost Vám přejí všichni hudebníci 
„Naší kapely“.

Mikuláš v Ivančicích
V sobotu 5. prosince bude v Ivančicích na Palackého náměstí pře-

dávat dětem balíčky Mikuláš s Andělem. Od 16.00 hodin bude projíž-
dět ve svém nebeském kočáru Ivančicemi. Projede ulicemi na novém
i starém sídlišti, ulicí Oslavanskou, T. Procházky, Ve Sboru, Rybář-
skou, Kounickou, přes Žerotínovo náměstí, ulicí Růžovou na Drůbež-
ní trh. V 17.00 hodin ze svého kočáru vystoupí a na náměstí si bude 
povídat s dětmi, kterým předá Mikulášskou nadílku. Nebude chybět 
Lucifer s početnou skupinou čertů. 

Na setkání s vámi se těší kolektiv pracovníků SVČ Ivančice

O nejlepší místní ořechovku soutěžili v Rešicích

Zazimováním včelstev vstou-
pil do jubilejní osmdesáté se-
zóny pan František Jelínek, 
nejstarší občan Dolních Dub-
ňan. Včelařit začal ve 14 letech, 
ačkoliv doma nebyla tradice,
a pro své první úly si tehdy zajel 
s otcem k příbuzným do Plenko-
vic u Znojma.

O tom i dalších dodnes trva-
jících zálibách vyprávěl před 
několika dny v pořadu Morav-
ská rodina, který vysílá Český 

rozhlas Brno. Po listopadové 
revoluci nevynechal žádné volby 
a svých více než 93 let prožívá 
v duševní svěžesti. Pravidelně se 
v neděli setkává v blízkém po-
hostinství s přáteli. Samozřejmě 
používá mobilní telefon a ještě 
sám řídí, i když s omezením na 
velmi krátké vzdálenosti, svůj 
automobil Trabant.

Na snímku při natáčení s redak-
torem Ostrým z Českého rozhlasu 
Brno.         Karel Kolář, Ing.CSc.

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, ráda bych se zeptala, jaký rozdíl je mezi hotelem, hos-
telem, motelem a botelem? Děkuji R. Kocourková. Hotely patří k nej-
obvyklejším způsobům ubytování a nabízí škálu od 1* do 5* hotelů. 
Podle úrovně poskytuje služby od těch základních po nejvybranější. 
V běžné nabídce od 1* nechybí snídaně, samozřejmostí jsou sociální 
zařízení a hygienické potřeby. Hostely jsou mládežnické ubytovny (al-
ternativní forma levných hotelů) převážně pro mladší generace. Běžné 
jsou společné pokoje (výjimkou není ani ubytování po 4 a více noc-
ležnících) a sociální zařízení na chodbě. Výhodou bývá časté umístění 
hostelů v historickém centru měst. Motely jsou určeny motoristům, 
kteří ocení jejich služby především na dlouhých trasách. Leží přímo u 
komunikací, takže šetří čas. Botely patří mezi zvláštní typ ubytování, 
rozšířený u nás zejména v Praze na řece Vltavě. Jedná se o romantické 
ubytování, které nabízí neobvyklé pohledy na hlavní město. Úroveň 
ubytování je srovnatelná s 3* hotely a výše.

Nepodařilo se mi sehnat pobyt (chaty a chalupy) na jiný termín, 
než od soboty do soboty? Je možné objednat kratší termíny než týden? 
Děkuji J. Lang. Majitelé objektů upřednostňují z pochopitelných dů-
vodů týdenní pobyty. V hlavní letní sezóně se kratší než týdenní pobyty 
v nabídkách příliš nevyskytují. V mimosezóně záleží vždy na konkrét-
ním rozhodnutí každého majitele objektu. Takže v případě, že máte 
požadavek na kratší než týdenní pobyt, je nejlepší variantou přímý 
kontakt v naši kanceláři a my bychom se samozřejmě pokusili provést 
rezervaci na týdenní pobyt se zadáním požadavku na úpravu termínu 
na Vámi vybraný objekt.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na jednodenní zájezd do Polska, 
který jste inzerovali a měl se uskutečnit 14. 11. 2009 s odjezdem z Mo-
ravského Krumlova, proč se nekonal? Děkuji I. Pýchová. Jelikož 
jsme tento zájezd neobsadili 38 osobami (jako podmínka uvedeno i na 
reklamním letáku), čímž bychom nezaplnili celý autobus, který by pro 
přihlášené zájemce přijel přímo do Moravského Krumlova a Ivančic, 
byli jsme nuceni tento zájezd za nákupy do Polska zrušit. Samozřej-
mě jsme schopni v případě jakéhokoliv zájmu o jednodenní zájezdy
(poznávací, předvánoční, za nákupy) je individuálně zajistit, odjez-
dová místa jsou však z Brna. Není problém domluvit a zajistit případně 
možnost nástupu v Pohořelicích, či Mikulově.                                      /Anděla/

Musím si povzdechnout 
zhluboka …

…jak je to dávno, co jsem tam 
byl,“ nám odepsal dolnodub-
ňanský rodák - malíř a grafik 
Jan Kudláček. To když jsme mu 
připomněli, že k datu návštěvy 
Památníku O. Březiny v Jaromě-
řicích nad Rokytnou 29. 7. 1948 
připojil svůj podpis do návštěvní 
knihy. Mimochodem dodnes 
graficky téměř identický. Tam 
tehdy o rok dříve signoval ná-
vštěvu prezident E. Beneš, po 
roce 1990  také dvakrát V. Havel. 

Jakoby už tehdy osud naznačil,  
že neznámý dvacetiletý mladík 
bude s odstupem let v této dobré 
společnosti oprávněně.

Dnes  je světově proslulý svý-
mi kresbami převážně pro děti. 
Naposledy byla  v říjnu oceněna 
titulem „Nejkrásnější kniha roku 
pro děti“ nádherná knížečka 
Studánko Rubínko, na které se 
podílel spolu s Jiřinou Rákosní-
kovou a Jiřím Pavlicou.

Karel a Marie Kolářovi

Včelaří už osmdesát let

Abe, Cupo,
Médeia,

Annin, eat, 
perna, muck

Na konci Satén
(ang.)

Jméno
Newtona • Ch. zn.

mědi
Nahoru
(ang.)

Moravská
řeka

Jízdou
zničiti • Římsky

2001

Dědiny
Chmurné
(hudeb.)
Zn. krev.

tlaku

Římsky
1150

Značka
vysavačů

1. díl
tajenky

Mez. kód
ČR

Původem
z lososů • Neslyšno Koně

(básn.)

Devátý
(z lat.)

Buničina

Zápor Uondat
Čaromoc.
hrdinka

Jásonova
• Půda SPZ

Vsetína

Řecký
syn

Daidalův
Splést
kvítí
Doba

Útok Žádný
(něm.)

Neteře
(knižně)
Vhodná
k orání

Římsky
599

Koktavý
člověk
Kopat

Heslo
Část

stodoly

Úslužná
Kulečník.

úder
Tamten

Kapka Děda
(něm.)

Ovanutí
Sloven.
zevnitř

2. díl
tajenky

Etiopské
jezero

Básník Jíst
(ang.)

Označení
terénního

vozu

Mys An-
tarktidy

Část
stroje

Opuštěný
Špína
(ang.)

Obilnina

Číslovka

Papuánský
kmen
Ohon

Osobní
zájmeno
Japonská

řeka

Vysoké
napětí
Dětské
jméno

Pouze

Firma
pro svoz
odpadů

První
muž

Domácky
Oliver

Druh
dřeviny

Německá
zpěvačka

Ch. zn.
americia

Zeť
Muhameda

Druh
papouška
Federální

shromáždění

Náměty

Označení
vojsk
OSN

Drobní ži-
vočichové
Rozsetí

Polibek
Ruská
číše

•
Cizí

mužské
jméno

Zřícenina
Pečivo
(lidově)

Používaný
k setbě
Smotati

Římsky
552

Mužské
jméno

Eva
Peron

Jm. zpěv.
Langerové

Loďstvo

Jméno
zpěvačky
Sklowské

TMK travel
Růžová 39, Knížecí dům

Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044

mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz

VYHRAJTE SLEVU 5% PRO VAŠI ZIMNÍ DOVOLENOU 
Tři vylosovaní luštitelé křížovky získají poukázku na slevu 5% na zimní dovolenou z katalogových cen u CA TMK travel v Moravském Krumlově. (Sleva se nevzta-
huje na příplatky, taxy, skipasy a pojištění). 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 partnerských karet do sportcentra OSP v Moravském Krumlově jsou: K. Leikepová - Moravský Krumlov, J. Plch - Hostěradice a O. Novotný - Ivančice. 
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KULTURNÍ PROGRAMY    23. 11. - 06. 12. 2009 PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 21.11. v 18.00 NÁVRH
  Romantická komedie USA
ne 22.11. v 18.00 G. l. JOE
  Akční film USA
so 28.11. v 18.00 HANEBNÝ PANCHARTI
  Film USA / Německo
ne 29.11. v 18.00 PIRÁTI NA VLNÁCH
  Komedie VB
so 5.12. v 18.00 KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
  Film Francie / Maďarsko / VB
ne 6.12. v 18.00 JÁNOŠÍK,
  PRAVDIVÁ HISTORIE
  Historický film Slovensko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne  22.11.  v 18.00 MUŽI V ŘÍJI
               ve 20.00 Komedie ČR
st   25.11.ve 20.00 PROTEKTOR
  Drama ČR
ne  29.11.ve 20.00 CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
  Komedie USA
st 2.12.ve 20.00 ŽENY MÉHO MUŽE
  Film ČR / Slovensko
ne 6.12.  v 15.00 MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA   
  PRO CELOU RODINU
  Pohádka ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

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
st 2.12. ve 20.00 DISTRICT 9
  Sci-fi Nový Zéland
so 5.12. ve 20.00 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
ne 6.12. v 18.00 Komedie USA

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 28.11. od 14.00 hod. - ADVENT V PROSTORÁCH DDM - sobotní dílna 
výtvarných technik, přijďte si vytvořit krásné dekorace na Vánoce, 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

• 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.
• 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.
• 28.11. v 15.00 hod. - PEČEME MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY - součástí je 
tvořivá dílna, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč/osoba.
• 29.11. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERTOVSKÁ MERENDA. Zveme 
všechny nebojácné čertíky na hry, soutěže a diskohrátky. Ivančice, orlovna 
na Chřestové ulici, poplatek: 30 Kč/osoba, čertíci ZDARMA.
• 29.11. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU - určeno pro 6. - 9. třídu 
(možnost i mladší), tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků), 
sportovní hala na Rybářské ulici, vstupné: 30 Kč/osoba. Nutné nahlásit tým 
do 26.11.2009 v SVČ Ivančice.
• 2.12. v 17.00 hod. - VÝŽIVA KOJENCŮ A BATOLAT - 3. 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.
• 3.12. v 16.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ - určeno 
pro hráče narozené 1994 a mladší. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. 
Vstupné: 20 Kč/osoba.
• 4.12. v 18.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA - SVČ Ivančice, 
Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), vstupné: 30 Kč, členové klubu ZDARMA.
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ - na 
děti bude čekat Mikuláš se svojí družinou, Ivančice, Palackého náměstí. 
VYBÍRÁNÍ BALÍČKŮ - 4.12. od 9.00 do 18.00 hod. - SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12. Poplatek: 30 Kč/balíček.
PŘIPRAVUJEME: • 11.12. - 12.12. od 14.00 do 17.00 hod. - VÁNOČNÍ 
DÍLNY PRO VEŘEJNOST - přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo 
dárek z papíru, korálků, drátu, textilu, včelího vosku. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12. Poplatek: dle náročnosti výrobku od 5 Kč do 110 
Kč. S sebou: možno vzít nádoby na zdobení ubrouskovou technikou - láhve, 
plechovky, zavařovací sklenice, skleněné dózy. • 12.12. - 13.12. od 8.00 
do 12.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ - SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7 (DC). Poplatek: 100 Kč/prodávající, 20 Kč/
kupující. Možnost rezervace prodejního místa do 10.12.2009. 

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
• 21.11. v 19.00 hod. - 13. ročník společensko - gastronomické akce 
GULÁŠOVKA. Po zahájení a módní přehlídce, kterou organizuje Boutique 
Elegance paní Plattkové ve spolupráci s modelingovou agenturou JAAL, 
proběhne ceremoniál s vyhodnocením soutěžních gulášů. Během večera je 
možno ochutnat několik desítek druhů tohoto pokrmu. K tanci a poslechu 
zahraje duo JERRY BYND, v baru „Peklo“ JEHLA. Během večera několikrát 
vystoupí taneční skupina orientálních tanců ADIRA. Ke guláši patří také pivo, 
proto nebudou chybět výrobky hlavního partnera slavnosti, kterým je Pivovar 
Starobrno, a. s. Připravena je také ochutnávka vín.
• 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. Věnec a strom 
společně rozsvítí starosta města Ing. Augustin Forman a katolický farář P. Pavel 
Merta, který věnec také požehná. V následujícím kulturním programu vystoupí 
děti z MŠ, žáci ZŠ a žáci ZUŠ. Vánoční strom - stříbrný smrk, městu věnovali 
manželé Kratochvílovi z ulice Větrná. Adventní věnec vyrobily tyto firmy: 
1. miroslavská strojírna - kovová konstrukce, Helena Kondlerová s kolektivem 
- zdobení, Elektroservis Matyšek - nasvícení. Věnec má v průměru 7 metrů 
a je umístěn na 4 pilířích ve výšce 3,8 m. Na výrobu je potřeba kovový rám 
- 42 m, vlečka slámy a několik kontejnerů chvojí. Nasvícení obstará cca 250 m 
LED kabelů. Vánoční výzdoba je také na sloupech veřejného osvětlení, radnici 
a nasvíceny jsou také kaštany na začátku náměstí. Vánoční strom bude rozsvícen 
v místní části Kašenec.
• 28.11. - BARBORKOVÁ SOBOTA - (vánoční „JARMARK“ v základní 
škole s napečeným cukrovím)
• 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).
• 29.11. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 2.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ s ochutnávkou vín 
v restauraci Slávie.
• 4.12. v 9.30 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ v MŠ Sluníčko.
• 6.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad, v 8.30 
hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele, v 15.00 hod. 
- SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM V KD - pořádají město Miroslav, 
DDM, Římskokatolický farní úřad a laskaví sponzoři.
PŘIPRAVUJEME: • 8.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ v sále na radnici. • 10.12. ve 20.00 hod. - TRAVESTI SHOW v KD. 
• 12.12. - TURNAJ V MAGIC • 13.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE 
- římskokatolický farní úřad, v 8.30 hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
v evangelickém kostele, v 16.00 hod. - „BOŽÍ DOMÁCNOST SE MUSÍ 
UKLÍZET“ - divadelní představení. Hraje: Miroslav Gabriel Částek v KD.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV - výstava je 
přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Mor. Krumlov - 1. patro.
• VÝSTAVA - OBRAZY J. M. KREJČÍHO - výstava je přístupna: po - pá: 
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. do 18.12.2009.
• 25.11. - „RUSKO - NEJEN ZEMĚ KLÁŠTERŮ“ - cestopisné promítání 
pana MVDr. Ivo Sobotky. DPS Moravský Krumlov ve 14.30 hod., galerie 
Knížecí dům v 17.30 hod., vstupné: 40 Kč.
• 27.11. - DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - výstava výtvarných prací, studovna 
MěK Moravský Krumlov.
• 29.11. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - vystoupí „Naše 
kapela“, náměstí T.G.M. Moravský Krumlov.
• 30.11. v 17.00 hod. - VEČER Z MUZIKÁLOVÉ TVORBY - koncert 
studentů JAMU, galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 3.12. v 8.30 hod. a v 10.00 hod. - VÁNOCE DOMA A VE SVĚTĚ - školní 
pořad pro žáky 2. - 7. tříd ZŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 5.12. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE S TEREZOU KERNDLOVOU - 
pořadatel SPOT M. K. - PROGRAM na straně 6
• 6.12. v 16.00 hod.  - ADVENTNÍ SVÍCE - II. ročník, operní árie, černošské 
spirituály, písně zpívá Jan Šťáva (bas), hotel Epopej, vstupné dobrovolné.
PŘIPRAVUJEME: • 7.12. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK - 
pod vedením J. Kristiána. • 7.12. ve 14.00 hod. - „DIVADELNÍ KUKÁTKO“ 
- LITERÁRNÍ KAVÁRNA, vánoční posezení s hercem brněnského divadla 
panem Ladislavem Lakomým, MěK. • 7.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ 
KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ - taneční sál. • 8.12. v 8.30 hod. 
a v 10.00 hod. - O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO - školní pořad pro děti MŠ 
+ 1. třídy ZŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 40 Kč. • 10.12. v 18.30 hod. 
- „NAŠE KAPELA“ - koncert, Orlovna Rakšice.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 24.11. v 18.00 hod. - KORSIKA - OSTROV VŮNÍ - přednáška paní Mgr. 
Ludmily Klímové s promítáním fotografií, kino Réna - 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). 
• 1.12.2009 - 3.1.2010 - PALIČKOVANÉ BETLÉMY Jarmila Tioková - 
chodba Památníku A. Muchy, vstup Zdarma.
• 3.12.2009 - 3.1.2010 - ALFONS MUCHA V PALIČKOVANÉ KRAJCE 
Mgr. Drahomíra Hrbáčková - galerie Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč. 
Vernisáž 2. 12. 2009 v 16.00 hod.
• 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.
• 15.12. v 9.00 hod. a v 10.30 hod. - POHÁDKA O VÁNOCÍCH - pohádka 
pro MŠ, I. st. ZŠ a maminky s dětmi. Volné zpracování biblického příběhu. 
Účinkuje DIVADÝLKO MRAK, vstupné: 35 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
•  5.12. od 17.30 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA na nádvoří Oslavanského 
zámku. Pořádá KIS Oslavany, DDM oslavany a Divadlo „NA MÝTINĚ“ o. s.
•  5.12. - 6.12. - VÁNOČNÍ POSEZENÍ - různé náměty na vánoční dárek. 
Pořádá spolek Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: •  12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK - tradiční vánoční 
trhy na nádvoří oslavanského zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabijačkových 
pochoutek, prodej kaprů, teplá medovina, perníčky..., od 10.00 hod. - vydávání 
slosovatelných vstupenek ZDARMA, v 15.30 hod. - losování o ceny: vánoční 
kapr, vánoční stromeček, betlém..., v 16.00 hod. - v zámecké kapli ZPÍVÁNÍ 
U BETLÉMA. Pořádá KIS Oslavany. •  ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA 
- taneční zábava se sk. DARKEN, velký sál Děl. domu. Pořádá Pavel Vavřík. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 27.11. ve 13.00 hod. v DDM Oslavany - přednáška na téma: „JAK 
SPRÁVNĚ SI ČISTIT ZUBY“.
• 28.11. - LEZENÍ V KUŘIMI - celodenní výle na umělou lezeckou stěnu 
v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech v 8.30 
hod. Předpokládaný návrat v 18.50 hod. na vlakové nádraží v Oslavanech. 
Přihlášky si vyzvedněte a odevzdejte v kanceláři v DDM.
PŘIPRAVUJEME: • 9.12. - DOKONČENÁ - zahájení plesové sezóny 
absolventy středoškolských tanečních v 18.00 hod. ve velkém sále 
Dělnického domu v Oslavanech. Vstupné: 50 Kč (do sálu) a 20 Kč 
(na galerii). Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení. • 12.12. 
v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA MEZI MĚSTY - na ZŠ v Oslavanech 
v tělocvičně. Přijďte povzbudit své spolužáky. Přezůvky s sebou.
POZOR!!! - Volná místa v kroužku MINIHÁZENÁ, každé úterý od 14.30 - 
15.30 hod. pro holky a kluky od 3. do 5. třídy v DDM ve velkém sále. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.

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.
• 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.

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 24.11. v 18.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA.
• 28.11. v 9.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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).
• 2.12. od 16.00 do 18.00 hod. - VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ. Přijďte 
si vykouzlit vánoční náladu z třpytu korálků a měkkých drátků. Vyplétat korálky 
zvládne každý. Mohou to být i krásné dárky, které potěší. S sebou: můžete mít své 
(korálky, drátky, mašličky), ale vše bude i na místě… Poplatek: 65 Kč /členové, 
75 Kč /ostatní (+ materiál). Vede: Tatevik Badoyan (ruční práce všeho druhu)
• 9.12. od 15.00 do 19.00 hod. - TVOŘIVÝ PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ. Při-
pravili jsme pro vás v jeden čas na jednom místě (řetěz z pomerančové kůry, 
Švýcarská hvězda do okna, lití olova, lití svíček do skořápek ořechů, zlacené 
ořechy, vánoční ozdoby z voskových plátů zdobené červenými pentlemi, PFky 
z koření, PFky malované nití, svícen z ovoce zdobený kořením). Tvořit budeme 
při libé hudbě a výtečném vánočním punči (děti možno vzít s sebou). Poplatek: 
145 Kč. Cena zahrnuje veškerý použitý materiál. POZOR! Kapacita prostoru 
omezena na 25 osob. Rezervujte si místo telefonicky na číslo 608 874 073 nebo 
e- mailem na mesicnihoupacka@seznam.cz.
• ASTROLOGIE NEJEN PRO MAMINKY - 3 semináře, během nichž se 
seznámíte se základy astrologické interpretace a její aplikaci pro své domácí 
použití. Za pomocí literatury se pak můžete v dalším samostudiu dozvídat
o svých dětech a nejen o nich, co je vlastně napsáno v jejich knize osudu a více 
porozumět jejich povaze i potřebám. Kurz je zaměřen prakticky, žádné dlouhé 
psaní a diktování, účastníci dostanou kompletní podklady svázané v kroužkové 
vazbě a budou se s nimi učit pracovat na konkrétních horoskopech svých dětí 
nebo jiných osob. Svačinu s sebou. 1. seminář - sobota 28. listopadu od 10 do 
16. hodin: Základy astrologické interpretace - vztahy astrologie s astronomií, 
genetikou, přírodními cykly, význam jednotlivých prvků v horoskopu. 2. semi-
nář leden - únor: Interpretace dětských horoskopů, vrozené vlastnosti dítěte, 
jak je rozvíjet a výchovně korigovat, jak poznáme, na co se dítě hodí a co mu 
naopak nevyhovuje. 3. seminář únor - březen: Vývoj dítěte od narození až do 
dospělosti. Vývojové etapy dítěte a jeho individuální vývoj. Co v dané chvíli 
prožívá, v čem ho mohu podpořit, kdy potřebuje naopak výchovně korigovat. 
Poplatek: 2100 / členové, 2700 / ostatní. Nutná závazná přihláška na všechny
3 semináře: kurzy@moderniastrologie.cz Vede: lektor RNDr. Alena Bratková, 
tel: 777 33 22 39, www.moderniastrologie.cz
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. 



Nezřítila se!
Ivančická věž - dominanta Ivančic. Z daleka vyhlížená těmi, kteří se 

po dlouhé době vracejí do Ivančic. Bílý orientační bod se vyjímá proti 
tmavě zeleným lesům v okolí. Nebudeme rozvádět její stavební vývoj, 
ale připomeneme, že před 130 lety, v roce 1879, hrozila zřícením. 

Příčin mohlo být několik. Těžko odhadovat, jak byly provedeny zá-
klady věže a na jakém podloží se začala věž stavět. Původní stavitelé 
nepočítali s tím, že by se věž několikrát zvyšovala a tím se zvyšoval
i tlak na základy věže a podloží. Spodní část věže až po první patro 
měla sice 2,2 metrů silné zdi, ale byly velice špatně stavěné. Každá 
z těchto stěn byla vlastně dutá, mezi vnější a vnitřní částí byl násyp 
drobného kamení v tloušťce asi jeden metr nedostatečně zalitého mal-
tou. Navzájem nebyly obě stěny provázány.

K poklesu základu došlo na západní straně věže. Vychýlením těžiště 
došlo k dalšímu přetížení základu na západě a výchylka se neustále zvět-
šovala. Váha věže, kterou tehdejší odborníci odhadli na 68 000 q (?),
způsobila přetížení nedokonale zděných a provázaných spodních partií 
věže, ty se trhaly, bortily, zdivo se rozestupovalo. Věž se odtrhla od 
kostela a dál se nakláněla. Západní strana věže se roztrhla shora dolů. 
Také v kostele se začaly trhat pilíře a byla obava, že i stěny kostela 
budou poškozeny. Katastrofa se zdála být neodvratnou, zvláště když 
přivolaná komise odborníků tvrdila, že se věž do 24 hodin zřítí.

Naši předkové se ale rozhodli věž zachránit. Václav Hans a místní 
stavitelé Rudolf Hans a Josef Kočí začali neprodleně se záchranou 
věže. Prvním opatřením bylo podepření věže silnými trámy na západní 
straně. Bylo to sice pod těžištěm věže, ale snad se nějaký účinek pode-
pření projevil. Dalším bylo stažení zdiva všech čtyř stěn železnými táh-
ly, jejichž opěrné pilíře jsou stále na vnější ploše zdiva patrné. Pak bylo 
přikročeno k opravě poškozeného zdiva. Z vnější strany se odebralo 
do polovice stěny poškozené zdivo až do výše 2 metrů a do síly stěny 
1 metr a začalo se vyzdívat pálenými cihlami na cementovou maltu. 
Když byla tato část hotova, opravila se stejným způsobem i vnitřní část 
zdiva a spojovala se s vnější částí. Takto se postupovalo, až se celá 
spodní část věže znovu podezdila. Když se podezdilo na straně kostela, 
vrátila se věž do původní polohy. 

Bez nadsázky lze říci, že zedníci pracovali s nasazením života. Kaž-
dou chvíli se věž mohla sesunout a pohřbít je pod sebou. Pracovalo se 
od 27. července do 29. listopadu 1879 dnem i v noci, svátek - nesvátek, 
jen aby se věž zachránila. Můžeme děkovat našim předkům, že rych-
lým rozhodnutím a prací věž zachránili pro další generace.

Ještě dvě zajímavosti. Při odkrývaní základů se přišlo na základy 
staré věže snad z 9.-10. století. Škoda, že nebyl čas na zdokumentování 
tohoto nálezu. Poprvé se ve velkém měřítku použil cement, kterého 
bylo spotřebováno téměř 29 tun. Náklady na opravu dosáhly výše 
6308,92 zlatých.                                        Jiří Široký, tel.: 776 654 494

POUŽITÉ PRAMENY: Kratochvíl A.: Ivančice, býv. král. město na 
Moravě -1906 • Ivančický zpravodaj – různá čísla
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expedice speculum
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 “

Je to snadné. Koupíte si jízden-
ku, nastoupíte do vlaku a jedete. 

Nebudeme popisovat technické 
záležitosti železnic, ale všimneme 
si, co každý cestující musí mít, 
aby mohl jet. Maličkost, musí 
mít jízdenku. Starší si mohou 
vzpomenout, s jakou důležitostí 
jsme předávali jako děti tuhou 
kartonovou jízdenku průvodčí-
mu a sledovali, jak ji proštípne 
kleštěmi. Jaký byl vývoj jízdenek 
na železnici? Nejstarší železnice 
na evropském kontinentu byla 
koňská dráha na trase České 
Budějovice - Linec, v provozu 
od roku 1832. V Anglii jezdily 
vlaky dříve. 

Nás zajímá úhrada za přepravu 
cestujících. Zcela v duchu dřívěj-
ší dostavníkové praxe používala 
budějovicko-linecká koňka tzv. 
kombinovaný typ jízdenky, kde 
část údajů byla předtištěna, část 
se vyplňovala ručně. K vypiso-
vaným údajům patřilo pořadové 
číslo cestujícího, stanice výchozí 
i konečná, den a hodina odjezdu 
a zaplacená částka. Z těchto 
údajů je zřejmé, že takto vypsa-
ná jízdenka sloužila současně 
jako místenka. Při nízkém počtu 
cestujících nepředstavovalo ruč-
ní dopisování údajů zdržení. Za-
jímavé bylo, že první osobní tarif 
pamatoval na malé pasažéry. Děti 
do 10 let se přepravovaly za polo-

vinu obyčejného cestovného.
S koňskou drahou vstoupil na 

území evropského kontinentu 
věk železniční, ale skutečná že-
lezniční éra přichází až s parní lo-
komotivou, která dodala kolejové 
dopravě správný směr, především 
v rychlostech a kapacitních mož-
nostech. 

Pro přepravu cestujících byly 
stanoveny přesné regule, jejich 
prazákladem se stala vyhláška 
„Výhradně privilegované Sever-
ní dráhy císaře Ferdinanda“ ze 
dne 29. prosince 1837. Od této 
vyhlášky se odvíjel další vývoj 
pravidel přepravy až dodnes.

Cestující si mohl zakoupit jíz-
denku již tři dny před odjezdem, 
jízdenka platila - obdobně jako u 
koňky - jen pro jízdu ve vyznače-
ný den a cestující byl povinný se 
dostavit k odjezdu nejméně čtvrt 
hodiny před odjezdem. Vyhláška 
také stanovila systém zvaný „tři 
zvonění“. Při prvním zvonění na 
staniční zvonec mohli cestující 
vyjít z čekárny k vlaku, druhé 
zvonění je vyzývalo připravit si 
jízdenky, předložit je průvodčímu 
ke kontrole a zajmout místa ve 
voze. Po třetím zvonění se dal 
vlak do pohybu.

Vyhláška uváděla množství 
příkazů i doporučení, např. do-
poručovala i navazující dopravu 
fiakry ve Vídni (že by předchůd-

ce IDS dnešní doby?). Úsměvné 
může být jedno ustanovení: „Prů-
vodčím, stejně jako všem zaměst-
nancům, se přijímání pozorností 
co nejpřísněji zakazuje.“ 

Jízdenka je doklad o zaplacení 
jízdného, ze kterého se odvozoval 
nárok na přepravu. V začátcích 
železnice systém předtištěného
a dopisovaného dokladu na měk-
kém papíře, platícího jen v kon-
krétní den pro určitý vlak, ještě 
postačoval. S přibývajícími vlaky 
a zvyšujícím se počtem cestují-
cích se tento způsob stal neprak-
tickým a limitujícím činitelem. 
Po zralé úvaze přistoupily Státní 
dráhy v roce 1853 ke změně. 
Jízdenky opravňovaly k jízdě na 
určité trati, ale nebyly již vázány 
na určitý vlak.

Jistým pokrokem se stalo za-
vedení jízdenek, na nichž byla 
jak nástupní, tak i cílová stanice. 
včetně vozové třídy, vytištěna, 
ale některé údaje se i nadále 
doplňovaly. Takovýto způsob 
odbavování cestujících převzala 
následně většina vznikajících že-
lezničních správ na svých oteví-
raných tratích prakticky v celém 
Rakousku a až do roku 1860 byl 
nejrozšířenější. 

V červenci roku 1872 vydaný 
Železniční dopravní řád obsaho-
val mimo jiné i ustanovení, co má 
být na jízdence (jízdním lístku) 

vyznačeno. Stanice, ze které a do 
které opravňuje k jízdě, pro kte-
rou vozovou třídu je určena a vlak 
nebo čas, na který platí. Avšak ani 
v tomto, ani v následujícím do-
pravním řádu z roku 1874 nebylo 
výslovně uvedeno, že na jízdence 
musí být vždy vyznačena i její 
cena. Tu si cestující přečetl u 
pokladen. Povinnost uvádět na 
jízdenkách i cenu byla určena až 
v dopravním řádu z roku 1910.

Převratným v dějinách kole-
jové dopravy lze bez nadsázky 
uvést zavedení tuhých jízdenek 
tištěných na kartonu. Za jejího 
vynálezce označuje historická 
literatura Angličana Thomase 
Edmonsona, který byl správcem 
malé stanice na jedné z nejstar-
ších anglických železnic. Pan 
přednosta Edmonson (vyučený 
truhlář) zřejmě patřil do kategorie 
zvídavých jedinců, kteří se za-
bývají vylepšováním stávajícího 
stavu za jediným účelem: usnad-
nit si vlastní práci. Protože ve své 
staničce zastával i funkci poklad-
níka a účetního, nemohly jej ne-
chat lhostejným složité operace, 
spojené s manipulací s tehdejšími 
jízdenkami. Vymyslel proto jíz-
denku naprosto odlišného prove-
dení od stávajících. A především 
navýsost praktickou. Malou 
lepenkovou kartičku s předtiš-
těnými potřebnými údaji včetně 

pořadového čísla. To bylo v roce 
1838. Časem přidal další vyná-
lezy, které nalezly v železničním 
provozu široké uplatnění: zásob-
ník na jízdenky, suché datové 
orážedlo a dokonce i tiskací pří-
stroj na svůj typ jízdenek, včetně 
spolehlivého číslování. Nesporné 
výhody nového systému pana Ed-
monsona neušly pozornosti jeho 
nadřízených a jízdenky nazývané 
„edmonsonky“ zavedlo rychle 
několik železničních společností 
na anglických ostrovech. 

K prvnímu velice pozvolnému 
zavádění kartonových jízdenek 
došlo u Rakouských státních 
drah krátce po roce 1860, i když 
v sousedním Německu se pou-
žívaly již od roku 1848. Měly 
rozměr 57 x 30,5 x 0,8 mm, 
který vycházel z původních an-
glických rozměrů. Od roku 1865 
začali průvodčí při kontrole jíz-
denek používat průštipné kleště.
Současně se zaváděním kartono-
vých počaly některé železniční 
správy vydávat jízdenky v ba-
revném provedení pro rozlišení 
vozových tříd přesto, že každá 
nesla označení, pro kterou třídu 
platí. Pro první třídu byly jíz-
denky žluté, pro druhou zelené 
a pro třetí hnědé. Pro vojsko se 
tiskly jízdenky pouze na bílém 
kartonu a jen pro III. třídu. Ta-
ková jízdenka měla navíc v horní 
části v černém kruhovém poli bílé 
písmeno M - Militär. Po zrušení 
IV. vozové třídy převzaly modrou 
barvu zavedené jízdenky dělnické 
a první, kdo jich u nás využíval, 
byli zaměstnanci „První česko-
moravské“ v Praze - Libni.

Přesto, že Rakousko bylo 
mnohonárodnostním státem, ob-
sahovaly první jízdenky jen text 
německý. Až po zavedení Ed-
mondsonových „přířezů“ se po-
malu začaly objevovat - a to jak 
u státních drah, tak i některých 
drah soukromých - dvojjazyčné 
jízdenky v oblastech národnostně 
smíšených. Že zavádění dvojja-
zyčných jízdenek nepostupovalo 
asi nijak závratným tempem, 
dokládá následující dobová 
poznámka, otištěná v časopisu 

Světozor roku 1910. „Společnost 
státní dráhy, ačkoli už postátněná, 
vydává týdenní dělnické jízdenky 
zcela německé i se všemi na nich 
informacemi. V krajích s převahou 
obyvatelstva hlásícího se k němec-
ké národnosti zůstal na jízdních 
lístcích jen text německý.“

Až po zavedení lepenkových 
jízdenek se na nich počaly ob-
jevovat další doplňující barevné 
prvky, z nichž každý měl svůj 
přesně určený význam a v tom-
to krátkém vyprávění je nelze 
všechny popsat. 

Dříve bylo nemyslitelné odejít 
od vlaku jinou než přikázanou 
cestou a neodevzdání platné 
jízdenky se posuzovalo stejně 
jako jízda na černo. Jak je ale 
možné, že cestující vlastnoručně 
zakoupenou jízdenku musel ode-
vzdat? Ano, musel. V tehdejších 
pokynech pro cestující stálo černé 
na bílém, že před nástupem jízdy 
je každý povinný „opatřiti si jíz-
denku“, ne tedy zakoupit. Podle 
tehdejšího právního výkladu 
opatřená věc neměla ještě povahu 
osobního vlastnictví.

Snad jen v Anglii si připomněli 
důležitost jízdenek a dne 2. čer-
vence roku 1925 byla na původní 
staniční budově první veřejné 
železnice světa Stockton - Dar-
lington odhalena pamětní deska, 
připomínající 100 let od vydání 
první železniční jízdenky.

V České republice se jízden-
ky tiskly ve firmě NADAS pro 
2000 stanic, denně se jich tisklo 
až 50 000 kusů, Celková roční 
spotřeba kartonu byla 80 tun. 
Tisk kartonových jízdenek končil 
v roce 1994 a tyto jízdenky byly 
postupně nahrazovány tištěnými 
na měkkém papíru ve výdejnách 
nádraží. 

Jako vše, tak i vlakové jíz-
denky jsou v zájmu sběratelů.
V největších sbírkách mají sbě-
ratelé přes 420 000 kartonových 
jízdenek, registrovaných sběrate-
lů je v republice kolem 150.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Přílo-

ha dvojmagazinu Grand Expres
a ČD č 11/2007 • info z internetu

Způsobil to Edmonson

Opravy začaly podepřením věže silnými trámy

V České republice se denně tisklo až 50 tisíc kartonových jízdenek

Jízdenky z kartonu používané na českých drahách

Oprava kostelní věže v roce 1879

Jízdenka budějovicko-linecké koňky ze dne 18. září 1842
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
koupím
•• automobil Daewo Nexia nebo 
Espero i ve špatném stavu. Tel.: 776 
603 520.
prodám
•• levně 4 plechová kola s letním 
vzorkem, 165/R14 81 T. Cena: 2.000 
Kč/za vše. Tel.: 723 376 991.
•• Jawa 350/638, r. v. 1992 s STK, 
motorka je v perfekt. stavu, jako nová, 
motor je po celkové GO, spousta no-
vých náhradních dílů, vše doložím. 
Cena: 20.000 Kč. Tel.: 733 225 439.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• cihlový byt 3+1 v OV - Moravský 
Krumlov - centrum. Cena dohodou. 
Tel.: 776 090 134.
•• byt 3+1 s balkónem v Ivančicích. 
Tel.: 776 268 701.
•• REMAX  A-CITY Vám nabízí:
RD 6+1+garáž Ivančice, zahrada
s bazénem, blízko centra, cena 4,8
mil. Kč • novostavbu RD 4+1+ga-
ráž Ivančice, pozemek 526 m2, 
cena 3,979 mil. Kč • novostavbu 
RD 3+kk+garáž Ivančice, pozemek
550 m2, cena 3,5 mil. Kč • cihlový 
byt 2+1 v OV Ivančice, po rekon-
strukci, cena 1,250 mil. Kč • byt 
1+1 v OV Ivančice, cena 790 tis. Kč 
• chata 2+1 Stříbský mlýn, pozemek 
516 m2, před kolaudací, cena 550 
tis. Kč. Další info na tel.: 605 749 
319, nebo na: www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 1+kk na Sídlišti 
v Moravském Krumlově. Požaduji 
vratnou kauci ve výši tří nájmů. Volný 
ihned. Tel.: 604 638 295. Volat mezi 
18.00 - 20.00 hod.

•• pronajmu byt 2-3+1, 76 m2, na Pa-
lackého nám. 7, Ivančice, nad Obuvi. 
Možno i na kancelář, ordinaci nebo 
obchod. Okna s výhledem na náměstí. 
Tel.: 777 762 542.

•• pronajmu byt 1+1 v Ivančicích na 
starém sídlišti. Volný ihned. Proná-
jem: 6.500 Kč měsíčně včetně inkasa. 
Tel.: 607 241 321.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• rohovou sedačku pravou 180 - 240, 
sv. káva se tmavým vzorem, pěkná. 
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 723 734 530.
» 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.
•• 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.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• automatickou pračku zn. Whirl-
pool typ 242, přední plnění, nové top. 
těleso, pěkná. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
605 436 423.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár po jednom dítěti v dobrém 
stavu, červeno-černý. PC: 7.000 Kč, 
nyní: 2.000 Kč. Tel.: 732 204 205.
•• dětský sportovní kočár, ter. kola, po 
dvojčatech, možno vozit i jednotlivě. 
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 605 748 211.
» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• dívčí zimní boty č. 32, vyšší, 
s růžovým kožíškem, nové, nepouži-
té. Cena: 698,-Kč. M. Krumlov Tel.: 
602 782 280. Zn.: Nevhodný dar. 
•• dětské oblečení, velký výběr, do 3 
let, do 25 Kč/ks. Trika, body, pyžam-
ka, mikiny atd. Tel.: 605 748 211.
•• maskáčové pánské boty, vel.: 81/2

Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 232.

» ZVÍŘATA
prodám
•• jorkšírský teriér, štěňátka bez PP, 
odběr od 21.11. Tel.: 775 434 047.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté, očko-
vaná + odčervená, ihned k odběru. 
Cena dohodou. Tel.: 603 773 485.
daruji
•• štěňátka křížence jezevčíka s rat-
líkem, pouze do dobrých rukou, k od-
běru ihned. Tel.: 732 842 837.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• akumulační starší kamna i vyřa-
zená, levně nebo za odvoz. Tel.: 724 
072 638.
•• lněné semínko. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• vlašské ořechy celé, neloupané. 
Cena: 25 Kč/1 kg. Tel.: 733 122 872.
•• proso. Cena: 6 Kč/kg. Tel.: 777 
634 263.
•• pšenici. Cena: 300 Kč/metrák. Tel.: 
604 876 408.
•• pšenici a ječmen. Cena: 350 Kč/
metrák. Tel.: 728 893 969.
•• slivovici. Cena: 230 Kč/l. Tel.: 774 
135 166.
•• ořechy celé, nevyloupané. Cena: 
55 Kč/kg. Tel.: 732 102 732.

 •• 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.

•• motorovou pilu Homelite XL, 
malá, lehká, nutno vyčistit a seřídit, 
nový řetěz. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 605 
340 619.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 602 782 272.

•• harmoniku zn. Hohner Verdi III., 
120 basů, rejstřík, klávesová, spoleh-
livá, hlasově výborná, vzhledově pěk-
ná, barva červená. Tel.: 546 451 177.

•• válendu s úložným prostorem, 
starší, cena: 200 Kč, peřináč, cena: 
150 Kč, starší automatickou pračku 
v dobrém stavu, cen: 300 Kč a menší 
lednici s mrazáčkem, cena: 500 Kč.
Tel.: 720 485 469.
•• plastovou rohovou vanu, koupel-
nové skříňky s umyvadlem, zánovní 
dětské horské kolo, velké sáně, dám-
ské kolo, dětský kočár - trojkombina-
ce. Tel.: 605 776 380.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám výpomoc do domácnosti. 
Tel.: 777 582 899.

•• Vyhlašujeme výběrové řízení
na pozici OBCHODNÍK/PRO-
DUKČNÍ v reklamní agentuře
Dataconn CZ, s.r.o. Předpokládaný 
nástup prosinec - leden. Životopisy 
posílejte na: info@dataconn.cz.

•• 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.
•• GENERALI pojišťovna, a. s. při-
jme na DPP zaměstnance na pozici 
podřízený pojišťovací zprostředko-
vatel. Možnost zajímavých výdělků. 
Vhodné pro studenty a absolventy. 
Více informací na tel.: 603 903 305 
- pan Kaufman nebo na e-mail: zde-
nek_kaufman@generali.cz.

•• hledám brigádně jakoukoliv práci 
(stavba, zámečnické práce, výpomoc 
v pneuservisu atd...), prosím nabídně-
te. Tel.: 721 263 776.
» SLUŽBY

•• Kdo doučí matematiku studenta 
1. ročníku VŠ ekonomické? Cenu 
akceptuji. Tel.: 775 245 370.

•• Účetnické práce - nabízím zajiš-
ťování daňové evidence a vedení 
účetnictví, zpracování DPH, zpra-
cování mezd, sestavování daňového 
přiznání a hlášení na FÚ. Služby 
provádím v kanceláři nebo přímo 
u klienta. Tel.: 602 944 028, e-mail: 
horakova62@seznam.cz.

•• 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.

•• doučím anglický a český jazyk, 
základní i střední škola. Tel.: 776 
578 115.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. 
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky 
otištěny nebudou. ČÍSLO 23/09 - vyjde 4. prosince 2009, uzávěrka 1. prosince 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

TJ Sokol Padochov připravuje tyto kulturní a sportovní akce:
 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.

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.

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.

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. 

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.

Osvětová beseda REŠICE Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 6. prosince 2009 od 14.00 hodin v sále kultur. domu.
Připravili jsme pro Vás: • prodej medu, medoviny, medové 
kosmetiky, • prodej květin, svíček, • prodej výrobků obyvatel Domova 
u lesa Tavíkovice, • háčkované vánoční ozdoby a jiné dekorace, • 
medové likéry, prodej keramiky, • vyřezávané ovoce, • vánoční a 
květinové vazby, • korálky, náušnice a jiné šperky. Doprovodný 
program: • ježíškova pošta pro děti, • výstava ručních prací
s vánoční tématikou • ukázka slavnostního vánočního stolu.
POSEDĚT SI MŮŽETE V NAŠÍ VÁNOČNÍ KAVÁRNĚ, PŘI DOBRÉ 

KÁVĚ NEBO MEDOVINĚ A VÁNOČNÍM CUKROVÍ.

MILÉ DĚTI, 
  v sobotu 28. listopadu 2009 v 17.00 hodin

 se za Vámi přijdu podívat na rešickou náves a nebudu sám,
vezmu s sebou andílky, ale i čerty. Těším se na Vás,

 SVATÝ MIKULÁŠ
Srdečně všechny zve Osvětová beseda REŠICE.

SM DOMINO Branišovice a JM elektro uvádí taneční 
skupinu FUNNY ANGELS a jejich hudebně - taneční show 

MAMMA MIA
  v sobotu 28. listopadu 2009 v 18.00 hodin v sále kulturního domu 

v Branišovicích. Předprodej vstupenek na tel.: 607 547 304.

Divadelní spolek ŽELETÍN, o. s., Želetice si Vás dovoluje 
pozvat na představení divadelní hry N. V. GOGOLA: 

ŽENITBA
  Historka zcela neuvěřitelná o třech jednáních.

v sobotu 21. listopadu 2009 v 15.00 hodin a v 19.30 hodin
v neděli 22. listopadu 2009 v 15.00 hodin a v 19.30 hodin
Vstupné: 40,-Kč. Předprodej vstupenek na tel.: 737 360 300.

Agency Je5 a Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 
vyhlašují pokus o společný zápis do České knihy rekordů: 

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI

 ve čtvrtek 10. prosince 2009, sraz je v 15.00 hodin na novém 
náměstí. Ke hromadnému vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

dojde v 15.40 hodin. Rekordní pokus proběhne v celé České 
republice v rámci projektu ČESKÉ VÁNOCE S JEŽÍŠKEM. KIS 

Oslavany ve spolupráci s DDM Oslavany se již druhým rokem této 
akce účastní a pokusíme se překonat loňský rekord!!!!!

ZACHRAŇTE ČESKÉHO JEŽÍŠKA...

Kulturní a informační centrum Ivančice pořádá 
ZÁJEZD - PRAHA - DIVADLO KALICH

 JOHANKA Z ARKU
v neděli 13. prosince 2009, odjezd v 8.30 hodin od Besedního 
domu Ivančice. Obnovená premiéra českého muzikálu Ondřeje 
Soukupa a Gábiny Osvaldové. Hraji: BÁRA BASIKOVÁ, KAMIL 
STŘIHAVKA, VILÉM ČOK, LUCIE ŠORALOVÁ, RICHARD 
TESAŘÍK, JAN APOLENÁŘ, VLADIMÍR MAREK a další... 
Spojeno s vánoční procházkou vánoční Prahy a tradičními trhy. 

Cena: 1.130 Kč ( vstupenka a doprava)

KIS Oslavany si Vás dovoluje pozvat na  

SILVESTROVSKOU NOC
V DĚLNICKÉM DOMĚ

ve čtvrtek 31. prosince 2009
K tanci a poslechu hraje hudební skupina MODRÁ ROSA. 

Vstupné: 270 Kč / za osobu, v ceně vstupného je zahrnuta večeře 
a pro každý pár láhev sektu. Pořádá KIS Oslavany.

Středisko volného času IVANČICE pořádá pro všechny 
co maji rádi vodu, pro děti a jejich rodiče i samotné děti  

PLAVÁNÍ V HROTOVICÍCH
v sobotu 12. prosince 2009

Odjezdy: v 15.30 hod. - Ivančice (autobusové nádraží), v 15.35 hod. 
- Ivančice - Němčice (sokolovna), v 15.35 hod. - Ivančice Alexovice, 
v 15.40 hod. - Ivančice Řeznovice (Jednota), v 15.50 hod. - 
Polánka (Jednota). Koupání v bazénu od 16.30 do 17.30 hod. 
Vstupné: děti do 3 let/ZDARMA, děti do 12 let/120 Kč, ostatní/140 

Kč. Nutné se přihlásit do 9.12.2009 v SVČ Ivančice.

Říká se, že šupiny z vánočního kapra prý přínášejí štěstí... 
Přijďte si pro svoji „šťastnou šupinku“ na

 VÁNOČNÍ JARMARK
a odneste si určitě i něco navíc, ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 
14.00 do 18.00 hodin, v pátek 11. prosince 2009 od 8.00 do 12.00 
hodin v ZŠ V. Menšíka Ivančice, budova II. stupně na Růžové ulici 
7. Srdečně zvou žáci a učitelé. Výtěžek z prodejní výstavy prací 
žáků bude věnován na zaplacení školného adoptovanému chlapci 

z Ugandy: VAIGUMBU ABELOVI

PLES SVČ IVANČICE 
KU PŘÍLEŽITOSTI 25.VÝROČÍ

v sobotu 28. listopadu 2009 ve 20.00 hodin
Sál Besedního domu v Ivančicích. SÁL: kapela Fantazie,

VINÁRNA: diskotéka (DJ Hans). Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice, nebo na tel.: 546 451 292.
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Velká nad Veličkou - FC Moravský 
Krumlov 2:2 (2:1)

Branky MK: Procházka, Vybíral
Úvod zápasu se Krumlovu absolutně 

nepovedl. V 5. minutě po rohu zcela ne-
obsazený hráč Velké hlavou otevřel skóre.
A za dalších pět minut bylo ještě hůř. 
Hrubky v obraně využili domácí k navýšení 
náskoku. Teprve poté se hosté dostali do zá-
pasu. Začali se tlačit na soupeřovu polovinu 
a těsně před poločasem Procházka snížil.

Vstup do druhé půle měli Krumlovští ra-
ketový. Ve 48. minutě Vybíral ve vyložené 
pozici ještě minul, o dvě minuty později se 
již po přesném pasu Zelníčka nemýlil - 2:2. 
Strhnout vedení na stranu Krumlova mohl 
Zelníček, ale o kousek minul. Když i přímý 
kop Závišky skončil těsně vedle tyče, roze-
šli se oba soupeři smírně.

 FC Moravský Krumlov - Tasovice
ODLOŽENO

Plánované předehrávané 16. kolo 
krajského přeboru bylo zrušeno. Odehraje 
se až v jarní části. Z rozhodnutí VV JmKFS 
se ruší předehrávané 16. kolo KP mužů, 
které mělo být sehráno 14. - 15. listopadu  
2009. Všechna utkání budou sehrána 
v jarním náhradním 
termínu.

 Podzim je tedy pro 
fotbalisty FC Moravský 
Krumlov u konce. A byl 

velmi úspěšný. V nejvyšší krajské soutěži 
obsadili výborné 4. místo. Na vedoucí 
ČAFC Źidenice ztrácejí pouze jeden bod. 
Neuvěřitelně vyrovnané čelo tabulky tak 
slibuje strhující jarní část a fanoušci se tak 
mají opravdu na co těšit. Zrekonstruované 

ochozy stadionu Na Střelnici by tak měly 
být i na jaře zápas co zápas zaplněny.

FC Moravský Krumlov děkuje všem 
svým partnerům a vynikajícím fanouš-
kům za podporu v podzimní části sezóny 
2009/2010.

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 

Fotbalový podzim je ve svém cíli

Tabulka krajského přeboru po podzimní části:

  1. ČAFC Židenice Brno  15 37 : 18 32 
  2. Pálavan Bavory   15 31 : 12 32 
  3. MKZ Rájec - Jestřebí  15 26 : 10 32 
  4. FC Moravský Krumlov  15 25 : 15 31 
  5. Sokol Tasovice   15 27 : 17 29 
  6. Tatran Brno Bohunice  15 32 : 28 24 
  7. 1. SC Znojmo B   15 36 : 26 22 
  8. FC Ivančice   15 23 : 19 22 
  9. FC Sparta Brno   15 28 : 29 19 
10. Kordárna Velká nad Veličkou 15 22 : 23 19 
11. FC Kuřim   15 16 : 29 16 
12. RSM Hodonín-Šardice  15 22 : 34 15 
13. SK Olympia Ráječko  15   9 : 17 14 
14. Sokol Podluží   15 13 : 29 11 
15. FK Baník Ratíškovice  15 13 : 35 11 
16. 1. FC Kyjov   15 13 : 32   8

V pondělí 16. listopadu 2009 
byla slavnostně otevřena po 
celkové opravě fotbalová tribuna 
sportovního areálu „Střelnice“ 
v Moravském Krumlově.

Slavnostní událost zahájil mís-
tostarosta města Tomáš Třetina 
přivítáním hostů a veřejnosti a 
krátce seznámil přítomné s histo-
rií krumlovského fotbalu.

Symbolickou pásku poté  
společně přestřihli poslankyně 
Parlamentu ČR Irena Kočí, sta-
rosta města Jaroslav Mokrý, za 
Skupinu ČEZ - partnera rekon-
strukce - Jana Štefánková a za 
FC Moravský Krumlov prezident 
klubu  Pavel Brabec.

Dokončením opravy tribuny 
FC Moravský Krumlov získává 
po mnoha letech kvalitní zázemí 
pro fotbalové diváky. Místo již 
nevyhovujících lavic je  v šesti 
řadách osazeno 424  plastových 
sedaček, na západní straně tri-
buny bylo vybudováno nové 
schodiště. V rámci opravy zahá-
jené začátkem měsíce září 2009 

dodavatel stavby OSP, spol. s r. o.
provedl rovněž novou povrcho-
vou úpravu vlastní konstrukce 
tribuny a zastřešení.

Celkové náklady na opravu 
včetně projektové dokumentace 

představují objem finančních 
prostředků ve výši 1,7 mil.  Kč. 
Investorem akce je Football Club 
Moravský Krumlov, který získal 
na akci finanční prostředky ze 

státního rozpočtu ČR. Realizaci 
akce podpořilo město Moravský 
Krumlov ve spolupráci s partne-
rem města Skupinou ČEZ.

„Oprava fotbalové tribuny na-
vazuje na  rekonstrukci a přístav-
bu fotbalových šaten, sociálního 
zázemí a terasy zrealizovanou 
v letech 2005 a 2006 v hodnotě 
8,5 mil. Kč.

„Celková modernizace spor-
tovního areálu se tak stává 
chloubou Moravského Krumlova 
a kvalitní zázemí krumlovského 
fotbalového stánku lze zařadit 
mezi nejlepší v kraji,“ říká s nad-
šením místostarosta města Tomáš 
Třetina.

Premiéra předání tribuny do 
užívání příznivcům fotbalu se 
uskuteční v jarních měsících roku 
2010 při zahájení nové fotbalové 
sezóny.

FC Moravský Krumlov na-
bízí svým příznivcům nejen 
příjemné prostředí při sledování 

sportovních utkání, ale i zlep-
šující se úroveň krumlovských 
fotbalových  týmů.

Tým mužů patří k nejlepším 
v krajském přeboru a svým fot-
balovým projevem baví mnohé 
diváky. B - tým mužů okupuje 
čelo okresního přeboru a pomýšlí 
na postup do  krajských soutěží. 
Dorost dlouhodobě hraje krajské 
soutěže, jeho největším úspěchem 
je tříletá účast v divizní soutěži. 
Největší radost však dělají všem 
žákovská družstva. V pěti týmech 
je organizováno na 80 adeptů fot-
balového umění. 

Ing. Marie Brücková
odbor školství a kultury

MěÚ Moravský Krumlov

/Ivančice/ Tělovýchovná jed-
nota Orel Ivančice získala dotaci 
od státu ve výši čtyři miliony 
korun na rekonstrukci svojí tě-
locvičny. Jedinou podmínkou 
je získat 10 % této částky od 
sponzora.

O poskytnutí těchto peněz po-
žádala TJ Orel město Ivančice.  
Zastupitelé města Ivančic o této 
otázce jednali na svém 6. veřej-

ném zasedání dne 9. 11. 2009. 
Zastupitel Ing. Blatný navrhl 
poskytnutí částky podmínit do-
hodou. Ta se má týkat konkrétní 
doby, kdy tělocvičnu ve vlastnic-
tví TJ Orel budou moci využívat 
všichni ivančičtí občané. Částka 
ve výši 400.000 korun bude
poskytnuta na návrh zastupitele 
Ing. Sládka ve formě finanční
výpomoci.                  Petr Sláma

DOTACE PRO TJ OREL

Fotbalová tribuna v Moravském 
Krumlově v novém kabátě


