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10.000,- až 30.000,- Kč
od 26 % RPSN
nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
v Moravském Krumlově
stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý
pobyt na v dokladech uvedené adrese
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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Pro výstavbu penzionu
musí vykoupit pozemky
/Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé schválili záměr výkupu pozemků
určených k výstavbě penzionu pro seniory, jehož investorem je Jihomoravský kraj. Jedná o pozemky v blízkosti penzionu pro důchodce.
Zastupitelstvu byl předložen návrh na odkoupení pozemků pro zamýšlenou výstavbu penzionu pro seniory, na kterých bude výstavba
probíhat. Odkoupené pozemky by byly následně převedeny do vlastnictví Jihomoravského kraje. Problémem je, že potřebná částka, tj.
1 926 000 korun, není v současné době v rozpočtu města vyčleněna
a město ji bude muset nalézt v rozpočtových rezervách.
Zastupitel pan Skála poukázal na to, že již dříve bylo řečeno, že bezúplatné převedení studie penzionu na Jihomoravský kraj bude jedinou
investicí, kterou město bude nést. Avšak nyní je předkládán výkup pozemků v hodnotě cca 2 milionů korun a v budoucnu se možná bude po
městu chtít, aby vybudovalo napojení komunikace a sítí.
Starosta města MUDr. Adam v této souvislosti uvedl, že pozemky,
které se řeší nyní, jsou pro město nejlevnější variantou a také jedinou
investicí města do tohoto zařízení. Další variantou bylo využít pozemky u střední odborné školy a středního odborného učiliště. Ani zde
ovšem nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Poslední variantou bylo
využití pozemků v nejvzdálenější lokalitě. Tato varianta by byla nejjednodušší, ovšem vzdálenost od napojení na komunikaci je asi 100 metrů
a Jihomoravský kraj požaduje vybudování komunikace, což by bylo
daleko dražší než výkup pozemků tak, jak je předložen. Petr Sláma

Bentonit – odpis zamítnut
/Ivančice/ Jak jsme již v minulém čísle informovali, ivančické zastupitelstvo konečně začalo podnikat právní kroky k odpisu ložiska
bentonitu v lokalitě Réna. Tato snaha bohužel narazila na úředníky
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ti návrh rázně a kupodivu velmi
rychle zamítli. Jako podmínku pro odpis ložiska uvedlo souhlas firmy
vlastnící těžební práva. Ivančičtí svůj boj rozhodně nevzdají. Radnice
se znovu pokusí jednat s firmou, která vlastní těžební práva, o případném odpisu ložiska bentonitu.
Petr Sláma

v pátek
6. 8. 2010

JÍZDENKY
DO EVROPY
TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

Epopej zatím zůstává
/Moravský Krumlov/ V posledním týdnu zažívá město
Moravský Krumlov a celé Česko
mediální boom, jaký tu snad ještě
nebyl. Středem dění je Muchova
Slovanská epopej, která je od
roku 1963, resp. 1968 vystavována v Rytířském sále a kapli
moravskokrumlovského zámku.
Epopej darovala městu Praze
dvojice pan Charles Crane jako
mecenáš a pan Alfons Mucha jako
tvůrce již v roce 1913 pod podmínkou, že „město Praha umístí
hotové obrazy na vlastní náklady
v budově výslovně vystavěné
k tomuto účelu“. Budova však postavena nebyla a Praha nevěděla,
co si s Epopejí počne. Plátna byla
po mnohém strádání včetně schovávání před nacisty za války v roce 1950 převezena do Moravského
Krumlova, aby zde prošla dalším
skladováním, restaurováním a poté
byla 47 let vystavována.
„Vlastnické právo Prahy nikdo
nezpochybňoval, i když se tu a
tam objevila námitka, že Praha
nesplnila darovací podmínku.
Darovací listinu však nikdo neviděl. V roce 1999 byla podepsána
poslední smlouva o výpůjčce pro
Moravský Krumlov, která byla
prodlužována až do poloviny tohoto roku. Již v roce 2007 začala

Podpořit studenty a bojovat za Epopej přišly stovky lidí.

Praha mluvit o tom, že bude co
nevidět postaven vlastní pavilon
pro umístění MSE a ta bude odvezena do Prahy. Nestalo se tak,
vše zůstalo při starém. V květnu
t. r. nám správce díla, Galerie
hlavního města Prahy, z ničeho
nic oznámil, že smlouva nebude
prodloužena, Epopej bude odvezena a instalována v provizoriu
Veletržního paláce několik měsíců a poté restaurována. Proběhlo
několik jednání, Praha slíbila
finanční kompenzaci za dlouholetou péči a nabídla soubor obrazů a
kreseb jako náhradu. Rada města

/foto: mape/

i ZM tyto kroky schválily. V úterý 20. 7. jsem podepsal příslušné
dokumenty s tím, že odvoz bude
zahájen 26. 7.,“ uvedl starosta
města ing. Jaroslav Mokrý.
Začaly protesty krumlovské veřejnosti. Studenti gymnázia natočili videoklip na podporu zachování Epopeje a umístili ho na You
tube. Přes Facebook a spoustu
plakátů a letáků svolali důstojnou
manifestaci, kterou také podpořilo město. Tento happening, který
proběhl v neděli 25. 7. za účasti
téměř tisícovky lidí na zámeckém nádvoří, povzbudil všechny

ostatní. Studenti sestavili také
petici, pod kterou sesbírali přes
3000 podpisů, a v pondělí 26. 7.
ji předali na magistrátu hlavního
města Prahy radnímu pro kulturu
panu Pechovi. Studentům za vše
patří velké poděkování.
„Tehdy se do kauzy vložily
rodina Muchova a nadace Mucha, které na základě originální
dohody z roku 1913 zpochybnily
vlastnictví Prahy. Tím byla vyvolána i pochybnost o oprávněnosti
Prahy nakládat s plátny Epopeje.
V neděli proto přivezl na happening právní zástupce rodiny
Muchovy podání, které bylo zaregistrováno podatelnou Městského
úřadu v Moravském Krumlově
v pondělí 26. 7. v sedm hodin
ráno,“ uvedl dále Mokrý.
Obsahem podání byla žádost,
aby v souladu s § 5 občanského
zákoníku vydal městský úřad jako
nejbližší orgán státní správy předběžné opatření, jímž by zakázal
manipulaci s MSE, neboť hrozil
zásah do pokojného stavu. Rodina
Muchova jako možný vlastník
určený budoucím soudním sporem se tak domáhala ochrany.
Městský úřad předběžné opatření
vydal a doručil je stranám. Tím
bylo zastaveno stěhování pláten.
/pokračování na straně 2/
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NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY
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kompletní sortiment
stavebních materiálů

cihly obvodové i příčkové - střešní krytiny - zámková
dlažba - ztracené bednění - obrubníky - český cement omítky CEMIX a PROFI - lepidla - tmely - montážní pěny
- zateplovací systémy - polystyren - sádrokarton, ...

DOPRAVA ZBOŽÍ A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU
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Epopej zatím zůstává...

Slovo úvodem

MUCHA VS. PECHA:
PROZATÍM NEROZHODNĚ
Událos� kolem Slovanské epopeje se nám ří� jako Orient expres
maďarskou pustou. Slavný pražský magistrát se nám po dlouhých
letech probudil a zjis�l, že je tohle skvělé umělecké dílo vlastně jeho majeteček. On nám mistr Mucha jde přece jenom zase
do módy. Vystavit ho tak v metropoli. To by se penízky jen kutálely.
A tak honem rychle malá domů. To, že nesplňujeme základní
podmínku darovací smlouvy, výstavbu speciálního pavilonu pro
Epopej, nás nezajímá. My jsme Praha, my můžeme všechno. V tomto případě si dovolím smeknout klobouk před Městským úřadem
v Moravském Krumlově. Využít své pravomoci a zakázat přemístění
Slovanské epopeje do vyřešení všech majetkových nároků, mohl
jen člověk sebevědomý, odvážný a s pořádnou dávkou kuráže.
Omlouvám se všem občanům Moravského Krumlova, kteří mají na
své úředníky a zastupitele jiný názor. Tak hluboko do jejich komunálních záležitos� zase nevidím.
Ale přiznám se. Jako rodilý Vančák vidím raději dílo našeho milovaného mistra a velkého rodáka na krumlovském zámku než v pražském veletržním paláci. Ale to je pouze můj subjek�vní pocit. Soud
možná rozhodne jinak, ale to je už hra právníků a zákonů.
V každém případě ve mně vrchnostenský přístup pražského
magistrátu vzbuzuje obavy. První se týká Moravského Krumlova.
Je to starobylé město s nádherným zámkem. Příjem z turis�ky
jistě tvoří nezanedbatelnou složku jeho příjmů. Bude tomu tak
i bez Slovanské epopeje? Druhou je ten fakt, že poli�ci v Praze
přistupují rádi k Moravě jako ke své dědičné kolonii. Podle toho se
i často chovají. Nebude moc dlouho trvat a nějaká skupina zvedne
s úspěchem moravský zemský prapor. A to, co podle většiny vážených expertů ještě dnes neexistuje, se zítra může objevit ve své
hrozivé velikos�. Moravský nacionalismus a požadavek moravské
státnos�. Jestliže hodláme opakovat chybu se Slovenskem, tak si
můžeme klidně posloužit. Lidé na Moravě vědí moc dobře, kde žijí
a jaké jsou jejich kořeny. Pohár jejich trpělivos� začíná pozvolna
přetékat. Podobně necitlivé „hurá akce“, jakou je například přemístění Slovanské epopeje, tomu jenom dodávají.
Pražš� radní měli pomalu jedno stole� na výstavbu důstojného
svatostánku (darovací smlouva, pokud se nepletu, byla sepsána
v roce 1913). Spokojeně pospávali, přesvědčeni o svém významu
a důležitos�. Nebýt Moravského Krumlova, tak z díla by zbylo možná jen torzo a my bychom mohli zase spokojeně kvílet, co nás to
potkalo. Samozřejmě sáhodlouze hledat viníka. Bez toho to u nás
nejde. Když správce díla, pan John Mucha, naservíroval Praze nový
pavilon na stříbrném podnose, včetně sponzora, který celou akci
zapla�, začali se tam tvářit jako před návštěvou zubaře, protože
na tento objekt měli dát pozemek. Takže se nedivím, že se mistrův
vnuk, jako správce díla, tak tvrdě brání.
Slovanská epopej je v Moravském Krumlově vystavena téměř
padesát let. Než se slavný pražský magistrát probudí ze staletého
spánku, pár let tam ještě vydrží. A za ten záhlavec, který Praha
dostala od Moravského Krumlova, se omlouvat nebudeme. Byl
plně zasloužený. Ale jak znám poli�ky v naší milované metropoli,
sotva se po něm probudí a polepší.
Petr Sláma

/pokračování ze strany 1/
„Na základě tohoto aktu a v souladu s názorem rodiny Muchovy
trvám na tom, že Muchova Slovanská epopej, pokud by vůbec
měla opustit Moravský Krumlov,
tak nikoliv do jiného provizoria,
byť v Praze, ale do „budovy
výslovně vystavěné k tomuto
účelu“, jak zní dosud opomíjená
podmínka smlouvy, která se však
ukázala jako nepominutelná.
Z toho důvodu je „vznik účinnosti
darovací dohody spojen až se splněním vyjádřené podmínky. Do té
doby tento právní úkon existuje, je
platný, není však účinný“, jak zní
odůvodnění právníků. Následoval
nepředstavitelný mediální kolotoč,
který trvá dosud. Všechna média
(audio, video i tištěná) skloňují ve
všech pádech tento případ. Dostávám stovky mailů, z nichž jen zlomek nesouhlasí s výše vyjádřeným
názorem,“ dodává starosta Mokrý.
Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek svolal k tomuto
bodu mimořádnou radu kraje,
která jednomyslně podpořila zachování Epopeje v Moravském
Krumlově. K podpoře se přidaly
i všechny politické kluby zastupitelstva JMK. Rada kraje poslala
dopis Radě magistrátu hlavního
města Prahy. Hejtman chce
zorganizovat jednání starosty
Moravského Krumlova Mokrého
s primátorem Prahy Bémem.
„Dnes dopoledne se mnou
telefonicky hovořil i prezident
republiky pan Václav Klaus.
Vyjádřil svou podporu zachování
Epopeje v Moravském Krumlově

Rekonstrukce kanalizace
/Ivančice/ Příprava na největší investiční akci v dějinách
Ivančic, rekonstrukce kanalizace,
je v plném proudu. Svazek vodovodů a kanalizací v současné
době zpracovává materiály pro
Státní fond životního prostředí.
Ten musí prověřit úvěrovou
způsobilost investora k tomu, aby
bylo možno čerpat zvýhodněnou
„jednoprocentní“ půjčku na kofinancování uznatelných nákladů.
Poskytnutí této půjčky má ale
určitá omezení. Jedno z nich je
stanovení doby splácení na 10 let.
V dohledné době by mělo být jas-

OSLAVANY

Strojírenská výrobní společnost zabývající
se tvářením za studena a kovoobráběním
přijme do pracovního poměru:

»
»
»
»
»

a připomněl, že o věci ve stejném
duchu hovořil již při své návštěvě
v Moravském Krumlově 27. 11.
2007,“ říká starosta Mokrý
Také předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR paní
Miroslava Němcová má na věc
jasný názor, který prezentují Parlamentní listy: pokud Praha nemá
pro „Muchu“ vhodné umístění,
měl by zůstat v Moravském Krumlově. Do sporu zasahovat nechce,
řekla však: „Nejdříve jsem se ze
zmateného právního stanoviska
domnívala, že pravda je na straně
Prahy. Nyní jsem ale přesvědčena
o opaku. Moravský Krumlov se o
dílo velmi hezky staral a není zde
důvod, aby se Epopej stěhovala
do Prahy do nějakého prozatímního umístění. Takové provizorní
řešení je špatné.“
V nejbližší době se očekává, že
se Praha pokusí přesvědčit správní úřad o zrušení předběžného
opatření nebo se odvolá. Zřejmě
dojde k jednání na úrovni starosta
MK - primátor Prahy. Rodina
Muchova také asi podá žalobu
o určení vlastnictví, čímž by se
zablokoval současný stav. Tato
žaloba se může míjet se žalobou
Prahy o vydání věci nebo o zrušení správního rozhodnutí.
„Jsem hluboce přesvědčen o
tom, že pokud existuje pochybnost (o vlastnictví), musí k ní
být přihlédnuto a nelze přes tuto
pochybnost činit jednostranné
kroky. Stěhování musí být zastaveno do rozhodnutí o vlastnictví.
S určenou stranou budeme poté
dále jednat. Zákaz manipulace

no, zda se bude státní fond podílet
na dofinancování akce.
Další akcí Svazku vodovodů a
kanalizací je zásobování Ivančic
pitnou vodou. Bylo rozhodnuto o
přidělení dotace Svazku ve výši
400 milionů korun. Touto akcí
dojde k propojení dvou tlakových
pásem. Pak by měl být vyřešen
problém s pitnou vodou, který
v současné době brání výstavbě.
Na realizaci projektu se bude podílet pouze Svazek vodovodů
a kanalizací. Dotčená města či
obce nebudou přispívat žádnými
finančními prostředky. Petr Sláma

Mezi podepisujícími petici za Epopej byl i Stanislav Juránek

s obrazy však nevidím jako důvod k zákazu vstupu návštěvníků
do výstavních prostor pronajatých
městem od vlastníka zámku.
Podle některých náznaků existují činitelé, kteří by chtěli z věci
udělat politikum. Jde prý o historický spor Praha - Morava, soupeření české a moravské části ODS,
sbírání bodů stran vládní koalice
a opozice před komunálními volbami atd. Já tyto snahy rezolutně
odmítám. Mám zájem na tom,
aby Muchova Slovanská epopej

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Oproti zjitřené atmosféře v Moravském Krumlově způsobené,
možno říci, morálně pokleslým postojem Prahy k Muchově Slovanské epopeji, je na dukovanské elektrárně v podstatě okurková sezona
a doufám, že to tak zůstane i nadále. V souladu s ročním plánem cvičení bude 4. srpna dopoledne cvičit zelená směna na téma: „Činnost
havarijní skupiny pro přepravu jaderného materiálu při vzniku mimořádné události v EDU.“ Pod dlouhým názvem se skrývá standardní, ale
velice důležité cvičení, o jehož průběhu vás budu informovat.
V minulém čísle jsem vás informoval o krocích, které učinil a stále
podniká ČEZ pro výchovu mladých jaderných odborníků. Dnes malá
informace z USA: ministerstvo energetiky USA v červenci oznámilo,
že pro podporu výuky jaderné energetiky vyčlenilo na amerických
univerzitách 18,2 miliónu dolarů. Z toho 5 milionů dolarů připadne
na stipendia 117 řádným i postgraduálním studentům a 13,2 miliónu
dolarů na modernizaci zařízení univerzit, především výzkumných
a školních reaktorů. O tyto prostředky ve formě grantů se podělí
39 univerzit ve 27 amerických státech.
Již v květnu 2010 vybralo americké ministerstvo energetiky 42 výzkumných projektů univerzit v USA, které obdrží celkem 38 miliónů dolarů. Výzkum a vývoj nových zařízení pro jadernou energetiku zahrnuje
například nové technologie na zpracování a recyklaci použitého paliva,
na další výzkum a vývoj čtvrté generace jaderných reaktorů, na další
zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti současné generace jaderných reaktorů, a také i na výzkum a vývoj zcela nových typů jaderných zařízení.
S naprostou jistotou lze říci, že budoucnost našich dětí je v technice.
26. 7. 2010 Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

seřizovače-obsluhu CNC
inženýra procesního
technologa obrábění
inženýra kvality
referenta kvality

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

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

Žaluzie Koblížek

WHC therm., s.r.o.

Mjr. Nováka 24, Ivančice

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

603 576 656

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

byla co nejdéle, když ne navždy,
v krásném prostředí opraveného
moravskokrumlovského zámku,
co nejblíže rodišti Alfonse Muchy. Návštěvníci z celého světa,
kteří k nám přijedou, přinesou i
ekonomický prospěch našemu
regionu a kraji, který pak nebude potřebovat tolik prostředků
na podpory v nezaměstnanosti a
sociální dávky. Cožpak všechno,
co za něco stojí, musí být v Praze?“ dodává starosta Moravského
Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý.

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

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

Akce platí na srpen 2010

STAVEBNINY Milan Řezáč
UCELENÝ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ PROTI HMYZU
OSB DESKY • ŘEZIVO • HRANOLY • OBKLADY • DLAŽBY

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT - 248 Kč/q

ZBOŽÍ
ROZVOZ N
ZAJIŠTĚ

Dvořákova 638 (bývalý závod Piana), Moravský Krumlov
Info na tel.: 515 322 292, 603 831 302, e-mail: milan.rezac@seznam.cz

30.07.2010
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§ Advokátní poradna Budkovice slavily 775 let
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, manželovi byl doručen rozhodčí nález. Rozhodce smetl
všechny naše důkazy které jsme poskytli přes právního zástupce.
Soudila se s námi leasingová společnost a rozhodce byl z asociace
leasingových společností. Nyní máme zaplatit jeden milion dvě stě
tisíc korun. Nemáme možnost odvolání, ale já se s tím nechci smířit,
částka je zcela vymyšlená a postavená na nepravdivých dokladech.
Opravdu není nějaká možnost? Třeba podat také rozhodčí žalobu?
Není to zbytečné, když je již jeden rozhodčí nález vydán? Jsem už zoufalá, nemáme už právního zástupce, tak přemýšlím, co s tím udělám.
Rozhodčí řízení je u nás upraveno v zákoně č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Základem rozhodčího
řízení je to, že si smluvní strany v uzavřené smlouvě sjednaly platnou
rozhodčí doložku. Touto doložkou se strany dohodnou, že jejich spor
bude řešit vybraný rozhodce či rozhodčí společnost namísto obecného
soudu. Mnoho společností začíná využívat rozhodčí doložky, protože
jde o řízení rychlé a ve většině případů bez možnosti odvolání či opravného prostředku, což si většina lidí při podpisu smluv neuvědomuje
a ani neví, do jakých problémů se tímto může dostat. Navíc kvalita
mnoha rozhodců je dosti nevalná, jelikož tuto činnost může vykonávat
téměř kdokoliv, stejně tak jejich nestrannost je mnohdy diskutabilní.
Obrana proti rozhodčímu nálezu je však velmi obtížná, kdy prakticky
jedinou možnosti je podat k soudu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Tato žaloba může být podána pouze ve lhůtě tří měsíců od doručení
rozhodčího nálezu k Vašim rukám a může být podána pouze z přesně
vymezených zákonných důvodů. Důvody pro podání žaloby najdete
právě ve výše uvedeném zákoně o rozhodčím řízení. Je třeba si však
uvědomit, že soud není další instancí ve věci, ale pouze posoudí nezákonnost rozhodčího nálezu a případně jej zruší. Obecně však lze uvést,
že zvláště pro dlužníky jsou rozhodčí doložky velký problém a obrana
i proti nesprávnému rozhodnutí je zdlouhavá a těžká.

/Budkovice/ Dne 5. července
se slaví Den moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Těmto svatým je zasvěcena kaple
v Budkovicích a svátek býval
dnem setkání rodáků z Budkovic.
V letošním roce byly na tento den
připraveny oslavy připomínající
775 let od první písemné zprávy
o Budkovicích.
Již dopoledne byl uspořádán
na fotbalovém hřišti pořad pro
nejmenší. Různé formy zábavy
(ukázka výcviku psů) a soutěží,
samozřejmě s odměnami, byly
přitažlivé pro desítky dětí. Pořad
zajistili členové Sladkovodní divize z Budkovic.
Od 10 hodin byla v kapli sloužena ivančickým farářem V. Fatěnou mše za velké účasti věřících.
Kaple nestačila, desítky věřících
se musely mše zúčastnit před
vchodem do kaple. Určitým zpestřením byla účast Selesatiánského
klubu mládeže ze Zlína a jezuitů
z Prahy, kteří každoročně táboří
nedaleko u řeky Rokytné. Později
navštívili také výstavu.
Odpolední pořad zahájili starosta Ivančic MUDr. Vojtěch Adam
a člen Osadního výboru Bořivoj
Sladký položením věnce u pomní-

ku padlých z 1. sv. války. Odtud
byli na bryčce převezeni k bývalé
škole, dnes budově Osadního
výboru. Za bryčkou následoval
průvod dívek v národních krojích
a ostatních několik set účastníků.
V předzahrádce školy byl slavnostně zasazen památeční strom - lípa,
který bude připomínat významné
výročí. Akce se zúčastnili představitelé města - starosta MUDr. Vojtěch Adam, místostarostové Mgr.
P. Dočkal, J. Pospíchal, dále člen
Osadního výboru v Budkovicích
Bořivoj Sladký, Danuše Pařilová
a Bedřich Řezáč. Před budovou
byla výstava starších typů motocyklů. Překrásný stroj byla Jawa
500 OHC z roku 1954. Škoda, že
se ve výrobě a vývoji nemohlo
pokračovat.
Mezitím byla otevřena výstava
o historii obce. Stovky fotografií
připomínaly události na vesnici,
jako byly hody, odvody, divadlo, katastrofy apod. Ve stejné
místnosti byla i výstava předmětů, které se dříve na vesnici
používaly, jako trakaře, krmítko
pro husy i pomůcky dřívějšího
krejčího p. Řezáče. Zájemci si
mohli zakoupit brožuru o historii
obce, vypracovanou zdejší rodač-

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích zahájí provoz 1. srpna
V souvislosti s termínem
otevření nového hotelu ve Vémyslicích, který nese jméno
po svém majiteli, panu Miloši Ryšavém, jsme položili pár otázek
panu Janu Jandovi, provoznímu
řediteli hotelu.

Řekněte nám prosím, co vše
Hotel Ryšavý nabízí.
Naším záměrem je poskytnout
moderní ubytování, gastronomické zážitky, sportovní vyžití a
možnost relaxace jak návštěvníkům, tak obyvatelům Vémyslic
a okolních obcí. Mysleli jsme i
na děti: součástí restaurace i letní
zahrádky jsou dětské koutky. Pro
cyklisty jsme připravili stojan
v prostorách hotelu. Na přání pro
své hosty zajistíme jednodenní
i vícedenní komplexní program
na klíč: firemní školení, semi-

náře, teambuilding, odpočinek
pro rodiny s dětmi, zimní i letní
sportovní soustředění.
Proč hotel právě ve Vémyslicích? Myslíte, že dokážete do
obce přivést klientelu?
Jsme přesvědčeni, že kvalitní

hotelové služby se nemusí hledat
jen ve větších městech. Majitel
hotelu, pan Ryšavý, je úzce spjat
s krásným městysem Vémyslice,
žije zde a pracuje. Proto se rozhodl
vybudovat svůj hotel právě tady.
Navíc, na místě dnešního hotelu
stával stovky let obecní pivovar,
poté místní hospoda. Místo má
tedy úžasného genia loci. V roce
2007 byla započata kompletní
rekonstrukce zdevastované tzv.
Dolní hospody a 1. srpna 2010
bude slavnostně otevřen moderní hotel s rozsáhlým zázemím.

Hotelové zařízení nabízí vše,
co patří ke kultuře pohostinství
21. stoletía a věříme, že si svou
klientelu najde.
Co tedy hotel přinese místním
obyvatelům? Nebude určen jen
pro bohatší hosty?
Každý z nás má čas od času
potřebu relaxovat, pobavit se
s přáteli, zajít s dětmi na zmrzlinový pohár nebo si zasportovat.
Již nyní si u nás mohou hosté
zahrát bowling a biliard a brzy
otevřeme multifunkční krytou
halu, squashový kurt a krytý
bazén s vířivkou a bazénkem pro
děti. Krytá hala umožní sportovní
vyžití pro řadu sportů, například
tenis, futsal, florbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis aj. Věříme, že
místní obyvatelé ocení i naši gastronomii a že naše služby budou
dostupné nejširší veřejnosti.
Bude nový podnik znamenat
také nové pracovní příležitosti?
Je přirozené, že jakékoliv aktivity v oblasti služeb přinášejí
nové pracovní příležitosti.
Jaká bude kuchyně? Chystáte
i polední menu?
Naše kuchyně je zaměřena
na českou a moravskou klasiku.
V poledním menu jsou nabízeny
tři druhy hlavních jídel. Specialitou šéfkuchaře Pavla Lazara
jsou bezesporu pokrmy z období
první republiky, z doby, kdy bylo
kuchařské umění našich babiček
a prababiček proslulé po celé Ev-

ropě. Řídíme se zásadou, že kvalitně se dá vařit pouze z čerstvých
surovin. Proto také budeme nabídku pokrmů pravidelně doplňovat
sezónními specialitami, včetně
biopotravin. Od jara do podzimu
je naše letní zahrádka připravena
na grilování nebo rožnění.
Protože žijeme v kraji vína, dali
jsme si obzvlášť záležet při sestavovaní vinné karty. K dobrému jídlu
totiž dobré víno zkrátka patří.
Budete také pořádat nějaké
společenské akce?
Jistě, součástí našeho hotelu
jsou kromě restaurace i salónky,
degustační sklep a vinný sklípek
s celkovou kapacitou 135 osob.
Vsadili jsme na moderní pojetí
interiéru, prostory jsou vybaveny
špičkovou technikou a wi-fi připojením k internetu. Zároveň jsou
víceúčelové, vhodné nejen pro
pořádání firemních konferencí,
seminářů a večírků, ale také hudebních akcí, výstav uměleckých
děl a aukcí. Nabízíme uspořádání
veškerých oslav, svateb, promocí
i smutečních posezení.
Přijměte moje pozvání a přijďte do Hotelu Ryšavý ochutnat
dobrá tradiční jídla a kvalitní
moravská vína. Pokud rádi aktivně odpočíváte nebo se pravidelně věnujete sportu, využijte
naší nabídky sportovních aktivit,
přijďte si s přáteli zahrát bowling
či billiard. Na setkání s Vámi
se těší Jan Janda.
/komer. článek/

kou D. Pařilovou, doplněnou cca
70 fotografiemi. O výstavu byl
velký zájem – jen v pondělí 5.
července se přišlo podívat kolem
500 zájemců.
Na fotbalovém hřišti (kde bylo
občerstvení zajištěné zdejším Sokolem a mysliveckým sdružením)
byly předváděny letecké modely a
potom se utkaly jedenáctky starších pánů a současného mužstva
kopané. O přestávce byla krátká
ukázka fotbalových žáků.

Pro rodiče s dětmi byly zjištěny projížďky na bryčce nebo na
motocyklu Ariel se sajdkárou.
V místním pohostinství vyhrávala
od 14 hodin cimbálovka z Břeclavi a večer byla zábava, opět za
velké účasti. K tanci i poslechu
hrála hudební skupina.
Celou akci zajišťoval Osadní
výbor v Budkovicích a Občanské
sdružení Budkovice ke spokojenosti všech a zřejmě si dokázali
zajistit i pěkné počasí. Jiří Široký

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. 11 na náměstí Svobody v Miroslavi za účelem provozování prodejny. Preferována bude
prodejna „MASNA – MASNÉ VÝROBKY“.
Jedná se nebytový prostor o celkové výměře 119 m2 (mrazicí boxy 15 m2, prodejna 37 m2, strojovna 15 m2, kancelář
17 m2, bourací místnost 21 m2, chodba 9 m2 , WC + ostatní
5 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 11“ v termínu do: pátku 13. srpna 2010 - 1100 hod.
Nejnižší možnou nabídkou je 390,- Kč/1m2/1rok. Nájemce
dále hradí el. energii - cca 70.000,- Kč/rok , plyn - cca 10.000
Kč/rok, vodné + stočné - 1.400,- Kč.

Výstavba na Boží Hoře
/Ivančice/ Investor, který hodlá vybudovat novou obytnou zónu
v Ivančicích v lokalitě Boží Hora, podal žádost o udělení souhlasu se
změnou umístění stavby oproti již odsouhlasené dokumentaci
Tuto změnu vyvolala zvýšená poptávka po bytech a spočívá v nahrazení části původně umístěných několika plánovaných rodinných
domů čtyřmi bytovými domy. Zbývající část výstavby, která počítá
se čtyřmi dvojdomky, zůstává nezměněna. K uvedené změně neměli
ivančičtí zastupitelé žádné připomínky. Umístění stavby podmínili
vydáním rozhodnutí o umístění inženýrských sítí.
Petr Sláma

Hemodialýza přemístěna

/Ivančice/ Oproti původnímu záměru výstavby hemodyalizačního
střediska v Ivančicích došlo ke změně jeho dislokace. Tato stavba
měla být původně umístěna v sousedství židovského hřbitova. Investor se ale dohodl s vedením nemocnice o umístění tohoto střediska
v nemocnici, kde bude pracovat na základě nájemní smlouvy. V této
souvislosti byl v ivančické nemocnici zrušen bufet. Do jeho prostor
bude přemístěna nemocniční lékárna.
Petr Sláma

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

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

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Místo bufetu bude lékárna
Středisko volného času - Besední dům

Ve dvanáctém čísle čtrnáctideníku Zrcadlo byl zveřejněn článek
Ing. Moravce, ve kterém se zabývá minulostí i budoucností Besedního domu. Z článku vyplývá, že Středisko volného času „zdevastovalo
prostory hotelu“. Opak je pravdou - SVČ ho tehdy zachránilo. Budova, když jsme ji v květnu 1999 přebírali, byla ve velmi špatném až
kritickém stavu - velmi zdevastována. Odstraňovali jsme několikaletý
nepořádek, špínu a plíseň. Deratizační četa odstraňovala šváby, potkany a holuby. Uskutečnila se oprava střechy, rekonstrukce odpadů
a sociálního zařízení v prostorách vinárny, oprava kotelny, výměna
sklepních oken, výměna vstupních dveří za protipožární do malého i
velkého sálu, protipožární příčky, nový nátěr oken a položení nového koberce na schodišti. Tyto náklady hradilo město z peněz našeho
nájemného. SVČ zajišťovalo samotné provedení těchto úprav. V prostorách vinárny jsme vybudovali Klub mládeže.
Jen tak pro osvěžení paměti: budova sloužila svému účelu, probíhala
pravidelná činnost zájmových aktivit, pořádali jsme kulturní akce jako
Dámské kluby, koncerty, zábavná odpoledne a další. Organizovali
jsme vzdělávací kurzy, sjížděli se k nám pracovníci z celé republiky.
Probíhaly zde i akce jiných subjektů, kteří byli s úrovní poskytovaných
služeb spokojeni. Pokoje byly pronajímány za účelem hotelového
ubytování. Všechny prostory jsme řádně udržovali a k žádnému zdevastování z naší strany rozhodně nedošlo. Pravidelně jsme hradili
nájemné dle smlouvy a další provozní náklady související s užíváním
budovy. Začali jsme budovat z Besedního domu kulturně-společenské
a vzdělávací centrum. Bohužel jsme napřed museli zajistit opravy,
které nebyly tak vidět. To nebyla devastace, ale uvedení do podmínek,
aby to odpovídalo hygienickým a bezpečnostním předpisům, aby zde
mohla probíhat činnost dle požadované legislativy. Možná, kdyby nám
budova zůstala, bylo by kulturně-vzdělávací centrum zde.
Za našeho působení byla budova nejvíce využita nejen z místa, ale
sloužila i jako vzdělávací centrum pro účastníky z celé republiky, což
můžeme doložit. Všichni byli u nás velmi spokojeni. Do zdevastovaných prostor by přece nejezdili.
Jana Heřmanová, SVČ Ivančice

Změny v územním plánu
„
povolují „fotovoltaiky

/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé schválili na svém veřejném zasedání tři změny územního plánu, aby uvolnili cestu výstavbě fotovoltaických elektráren v katastru města. První elektrárnu chce vystavět
firma E-in s. r. o., v lokalitě pod vrchem Koblihem. Stejné lokality se
týká i druhá změna. Tam bude stavět stejné zařízení firma Orticolo
Energy, s. r. o. Třetí dotčenou lokalitou je území Na Brněnce - „odkaliště“. Tam elektrárnu vybuduje firma Energo Helis a. s.,ve spolupráci se společností Cavalese s. r. o.
Petr Sláma

Zástupci ODS odvoláni
z vedení komisí Rady JMK

/Kraj/ Rada JM kraje odvolala zástupce ODS z funkcí předsedů a
místopředsedů komisí rady a také z představenstev a dozorčích rad
společností a sdružení právnických osob, kde má JM kraj podíl.
Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, jde o reakci na dobrovolný
odchod ODS z krajské koalice do opozice. „Očekávali jsme, že po
tomto rozhodnutí o odchodu do opozice se i další členové ODS vzdají svých pozic, které získali na základě toho, že ODS byla v krajské
koalici. Nic takového se nestalo, a tak Rada Jihomoravského kraje
přistoupila k sérii personálních rozhodnutí. Odvolali jsme zástupce
ODS z funkcí předsedů a místopředsedů komisí rady. To jsou naše
poradní orgány a já nevidím důvod, proč by v nich seděli zástupci
opozice. Dále jsme odvolali zástupce ODS z představenstev a dozorčích rad krajských firem a sdružení právnických osob,“ řekl hejtman
Michal Hašek s tím, že další personální rozhodnutí bude na doporučení rady řešit zastupitelstvo. Půjde zejména o obsazení funkci
ve výborech zastupitelstva.
„Jakmile budou dokončena koaliční jednání ČSSD a KDU-ČSL,
bude zřejmé, jakou míru koaliční zodpovědnosti bude mít nová koalice
a jak se to promítne do personálního zastoupení. Samozřejmě budeme
pamatovat i na podíl opozice, která má vykonávat kontrolní roli,“ řekl
hejtman Michal Hašek. Připomněl, že KDU-ČSL jako budoucí koaliční partner bude mít nárok na větší zastoupení v řídících strukturách
kraje. Je jasné, že se zmenší prostor pro zastoupení ODS.
/abé/

Nerad píši nekrology dobrých
stravovacích zařízení, ale bohužel v tomto případě musím. Ale
o tomto bufetu, který jsem měl,
ostatně jako řada mých spoluobčanů, velmi rád a bylo milo
si v něm posedět, by bylo škoda
se nezmínit. Mluvím o oáze
výborných chlebíčků, zákusků a
jiných laskomin. Věhlasném bufetu v ivančické nemocnici. Tuto
provozovnu vlastnil a skvěle řídil
pan Voborný. Ještě minulý měsíc.
Návštěvníci,
personál
a
hlavně pacienti ivančické nemocnice se zde mohli občerstvit, zbavit se stresu a úzkosti.
Vařila se zde vynikající káva.
Mohli jste zde nakoupit nejen
potraviny, ale i čerstvé ovoce

a zeleninu, poučit se z denního
tisku, případně dokoupit zubní
pastu a kartáček. Místní specialitou byly chlebíčky. Šunkové
i sýrové se přímo rozplývaly na
jazyku. Byly tak oblíbené, že je
objednávali ve velkém i spořiví
Vančáci na své rodinné oslavy.
A to je co říci. Protože občané
Ivančic jsou všeobecně známí
labužníci a na svůj mlsný jazyk
hned tak něco nevezmou.
Bohužel doba jde dál. Bufet
nahradí nemocniční lékárna.
Také něco pro žaludek (žaludeční
kapky). Nezbývá nic jiného, než
těm, co o zániku bufetu rozhodli, popřát dobré zažití jídel z automatu, který slavnostně umístili
u interny.
Petr Sláma

/Kraj/ Billboardy s obrazy
nejatraktivnějších lokalit Jihomoravského kraje na příjezdových
komunikacích do ruské metropole Moskvy a filmový spot o
jižní Moravě, vysílaný ruskými
televizními stanicemi, má Rusy
informovat o existenci našeho
regionu a přilákat je k návštěvě.
Projekt bude financován z Regionálního operačního programu.
Jak
informoval
náměstek
hejtmana Václav Božek, krajští
radní již po posouzení nabídek
reklamních společností vybrali
pražskou společnost Olivier s. r. o,
která se má o billboardovou kampaň v Moskvě během září a října

letošního roku postarat. „Grafické
řešení billboardu, které navrhla
společnost Olivier, splňuje podmínky nejlépe. Láká ruské turisty
na krásy jižní Moravy a zároveň
informuje, že lze využít přímého leteckého spojení Moskva
- Brno,“ řekl náměstek Božek,
podle kterého kraj za tuto zakázku
zaplatí téměř půl milionu korun.
Filmový spot natočí Regionální televizní agentura (RTA),
vítěz výběrového řízení, kterého
se zúčastnilo osm televizních
společností. Rovněž tato audiovizuální část propagace vysílaná
v ruských televizích přijde kraj
na půl milionu korun.
/abé/

Billboardy a film pozvou
Rusy na jižní Moravu

Kraj vydal Tématický atlas
Především pro jihomoravské
školáky a studenty je určena nově
vydaná publikace „Tématický atlas Jihomoravského kraje,“ kterou
na tiskové konferenci představil
hejtman kraje Michal Hašek.
Na 48 stranách lze najít kromě množství tematických map
také grafy, tabulky, fotografie
a vysvětlující texty, jež mají
prohloubit povědomí o našem
regionu zajímavým, poutavým a
netradičním způsobem.
Atlas obsahuje kapitoly, které
zahrnují obyvatelstvo, kulturu a
cestovní ruch, školství, zdravot-

nictví, sociální služby, regionální
rozvoj, životní prostředí, dopravu
nebo hospodářství. Pomocí mapových a tabulkových srovnání
s ostatními kraji si lze ověřit jedinečnost našeho regionu.
Publikace, která vyšla v nákladu 15 tisíc kusů, byla již bezplatně rozeslána na druhý stupeň základních škol a na střední školy.
Atlas připravili pracovníci
Krajského úřadu JM kraje ve
spolupráci s krajským pracovištěm Českého statistického úřadu
v Brně. Tématický atlas vydala
Kartografie Praha.
/abé/

Také kraj ocení své
významné osobnosti

Stejně jako v předchozích
letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje (JMK). Návrhy
mohou podávat zastupitelé, obce,
spolky, ale i jednotliví obyvatelé
kraje až do 31. srpna. Krajští
zastupitelé budou o oceněných
rozhodovat v průběhu září.
Slavnostní předání cen letošním laureátům bude součástí
slavnostního říjnového Koncertu
Jihomoravského kraje, který bude

uspořádán u příležitosti 10. výročí obnovení krajské samosprávy.
V loňském roce se laureáty
Ceny JMK stali: Zdeněk Klanica
(historické vědy), Dalibor Pacík
(lékařské vědy), Miroslav Netík
(výtvarné umění), Martin Hrbáč
(hudba), Jan Kostrhun (literatura), Martin Barták (počin roku),
Jiří Škrla (za přínos k hospodářskému rozvoji kraje), Ferdinand
Vajgara a Růžena Kvapilová (za
záchranu lidského života). /abé/
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HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

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

HOSPŮDKA U VODOUŠKA
Když chcete jít v Oslavanech na pivo, možností máte spoustu. Chcete-li si však na pivě pochutnat, posedět v pohodovém, téměř prvorepublikovém prostředí, určitě si zajděte do hospůdky s milým názvem „U
Vodouška“. Tento podnik leží trochu stranou od silnice z Oslavan do
Padochova a na Zbýšov, proto je ideální se sem vypravit třeba na kole
nebo při pěší procházce. A na Novém Světě, jak se této části Oslavan
říká, ovšem nejen tady, je tato hospůdka opravdu vyhlášená. A je určitě
proč: již zmiňované kvalitní brněnské pivo, o čemž svědčí řada odborných ocenění, ale také proslulá tradiční domácí kuchyně.
Před 19 lety otevřeli Ivan a Anna Schildovi hospůdku U Schildů.
S nimi začal pracovat i syn Petr Macko, kterému později podnik
předali, za což je jim moc vděčný, a už kvůli rodičům se snaží o to,
aby podnik vzkvétal a prosperoval.
A my jsme pro vás majitele a provozovatele hospůdky vyzpovídali:
• Petře, jak dlouho funguje tato hospůdka? Před 19 lety tady byly potraviny, které po revoluci koupili moji rodiče a přebudovali to tu na hospodu.
• Mně zaujal název hospůdky. Kde k němu přišla? (úsměv) Tak je u
potoka, u vody, a ten název se přímo nabízí.
• Co specifického nabízíte, na co se u vás mohou lidi těšit? Určitě
kvalitní pivo, brněnská desítka nebo jedenáctka, solidní obsluha, nevím,
co sem hlavně lidi láká...(opět smích) ...se jim tady prostě líbí, no.
• Kvalitní pivo u vás není jen pouhá fráze - jste držiteli řady ocenění.
Pochlubte se. Proč ne. Mám v soutěži Král výčepních 12 prvních míst
v rámci jižní Moravy i celé Moravy a jedno první, jedno třetí místo v republice. Snažíme se prostě dělat to dobře. Ono se tomu musí dát, co tomu
patří. Čistit trubky, dobře nastavené kompresory, chlazení, samozřejmě
správná míra a taky něco, na co se občas ve spoustě hospod nehledí, a to
je umění načepovat pivo. Tak, jak ne každý má ten správný grif třeba na
omítání zdi. Taky čepovat pivo je úkon, který má své zákonitosti a nesmí
se v žádném případě podceňovat. Načepovat pivo, to je umění.
• Ovšem nejen pivem živ je člověk. Co jídlo, uspokojíte i hladové
zákazníky? Samozřejmě, ovšem vzhledem k typu naší hospůdky děláme
jídlo pouze na objednávku. Ale správná domácí kuchyně je další věc, na
které si velice zakládáme. A dovolím si tvrdit, že naše pečená kolena jsou
proslulá daleko za hranicemi Oslavan.
• Kdybys měl specifikovat typického návštěvníka vaší hospůdky? Asi
je z Oslavan nebo bližšího okolí, má rád pivo a u něj pohodu. Taky sem
chodí hodně lidí slavit, pořádají si zde různé akce, je toho dost.
Petře, děkujeme za rozhovor a věřím, že se u vás spolu snad i se čtenáři
sejdeme na nějaké akci, nebo třeba jen u piva. Hodně zdaru do další práce.
Já děkuji a rádi vás tady někdy zase uvidíme. Pokud mají vaši čtenáři
rádi dobré pivo a jídlo, ať určitě přijdou, těšíme se na ně! A kontaktovat
nás mohou na http://vodousek.oslavany.info.
/Pavel Štěpánek/

VYRÁBÍTE MÍSTNÍ NEBO
REGIONÁLNÍ PRODUKT?
Zabýváte se košíkářstvím, kovářstvím, drátkováním, háčkováním, keramikou, výrobou dřevěných produktů, zpracováním
zemědělských produktů, vinařstvím, včelařstvím nebo jinými
řemesly a zajímavými činnostmi?
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nabízí zpracovatelům,
výrobcům a provozovatelům služeb na Znojemsku (zejména
v území působnosti místní akční skupiny) spolupráci a možnost
zviditelnění prostřednictvím propagačních materiálů, výstav
a prezentačních akcí reprezentující území Znojemska.
Pro potřeby připravovaných aktivit Vás prosíme o kontakt a informování o vaší činnosti či výrobě. Kontaktovat nás můžete
prostřednictvím e-mailu, osobně i telefonicky, poštou. Informace
o činnostech a produktech budou rovněž součástí interní databáze, která umožní vzájemnou užší spolupráci a informovanost.
Informace o vás by měly obsahovat: • název (právnické nebo
fyzické osoby), právní forma • kontaktní osoba • IČ (pokud máte
registrovanou živnost) • adresa, telefon, e-mail, webové stránky
• oblast podnikání a popis vaší činnosti • fotografie produktů •
případně vaše vlastní propagační materiály, vizitky apod.
Informace zasílejte do 31. 8. 2010
Kontaktujte nás: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko,
Palackého 57, 672 01 M. Krumlov, e-mail: office@zivepomezi.cz,
tel: 515 230 240, 607 179 049, www.zivepomezi.cz

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

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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Pro mateřská
centra
Následky povodní na jižní Moravě byly vyčísleny
„
Rada JM kraje projed- obce 28 milionů a podnikatelské škození a zničení techniky hasičů souvisejících s květnovými a červ„vyšlapali 200 tisíc korun nala/Kraj/
informace o předběžných subjekty 107 milionů korun. Cel- a na to bude kraj myslet ještě mi- novými povodněmi – zastupitel-

/Náměšť nad Osl./ Do sedla oranžového kola usedlo během uplynulých dvou dnů na tři sta návštěvníků hudebního festivalu Folkové
prázdniny. Již čtvrtým rokem tvoří tento charitativní projekt součást
programu významné hudební akce. Na oranžovém kole Nadace ČEZ
mohl každý z účastníků přeměnit minutu své vlastní energie na finanční prostředky. Rodinné centrum Měsíční houpačka z Ivančic a
Třebíčské mateřské centrum si z Náměště odnášejí po sto tisících Kč.

škodách na území JMK, které
vznikly v květnu a červnu 2010
intenzivními srážkami a prudkým
nárůstem průtoku vodních toků.
Ze zprávy, kterou pro ministerstvo financí zpracoval odbor
regionálního rozvoje Krajského
úřadu JMK byly v regionu nejvíce postiženy rodinné a bytové
domy. Ale také mosty, pozemní
komunikace II. a III. třídy, účelové a místní komunikace, tratě
dráhy a inženýrské sítě. Dle odhadů byl nejvíce poškozen stát
(škoda téměř 159 milionů), kraj
zaznamenal škodu na svém majetku ve výši více jak 18 milionů,

ková škoda se pohybuje kolem
317 milionů korun.
Hlavními prioritami v obnově
poškozeného majetku byly mosty
a pozemní komunikace, inženýrské sítě a rodinné a bytové domy.
Také obnova vodního hospodářství a řešení škod na zemědělské
produkci a lesních porostech.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat i postřikům proti komárům.
„Samozřejmě v kraji se ještě
znovu budeme vracet k povodňovým záležitostem v další vlně dotací, která se týká jednotek Sboru
dobrovolných hasičů. Při zásazích
během povodní došlo někde k po-

Ceny města Ivančice

Rut Kolínská, zakladatelka Mateřských center v ČR

Na festival zavítala a podpořila akci světoznámá operní pěvkyně
Magdalena Kožená. Dobré věci pomohl tradičně také starosta města
Náměšť nad Oslavou Vladimír Měrka, přidali se radní kraje Vysočina
Marie Kružíková, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr
Spilka společně s týmem zaměstnanců elektrárny, ředitel Vodních
elektráren ČEZ Zdeněk Saturka. Za Nadaci ČEZ usedl na velocipéd
Jan Husák, člen správní rady. V sedle kol samozřejmě nechyběly zástupkyně obdarovaných organizací – za Třebíčské mateřské centrum
to byla Anna Machátová, za rodinné centrum Houpačka Ivančice
Kateřina Pokorná. Podpořit návštěvníky v charitativním šlapání přijela
i legendární postava české cyklistiky Josef Zimovčák.
„V naší společnosti se nedostatečně podporuje to běžné a jakoby
samozřejmé – funkční rodina. Proto se velice těžko shánějí prostředky
pro mateřská centra, jejich aktivity, které rodinu scelují. Jsem velice
ráda, že se podařilo touto skvělou akcí nejen vypomoci zařízením na Vysočině a jižní Moravě, ale také spoustě lidem ukázat, jak centra fungují
a co rodinám nabízí,“ sděluje zakladatelka Mateřských center v České
republice Rut Kolínská, která se také se svým manželem aktivně podílela na výši vyšlapaných částek pro mateřská centra.
/abé/

Koncert pro Alfonse Muchu

/Ivančice/ Ve čtvrtek 22. července se konal na nádvoří ivančické
radnice koncert k uctění 150. výročí narození velkého ivančického
rodáka Alfonse Muchy. Večer byl zahájen přehlídkou šatů a módních
doplňků v uměleckém slohu, který tento velikán založil. Secese. Po
velmi zdařilém začátku byl zahájen koncert, který moderovala známá
televizní hvězda, Martina Kociánová. A nejenom to. Její pěvecký výkon uchvátil všechny návštěvníky koncertu. Českým komorním triem
byly uvedeny skladby od známých barokních mistrů. Akce byla velmi
úspěšná a nádvoří plně obsazeno. Snad i z těchto důvodů byl sledován
i dvěma hudbymilovnými rogalisty z nebe.
Petr Sláma

/Ivančice/ Jako již každého
roku udělili radní města Ivančic
několika zasloužilým občanům
ceny města Ivančic. Oceněnými
se stali: pan Bohumil Zimmermann v oblasti všeobecné
kultury,
pan Jaroslav Stejskal, v oblasti sportovec - trenér,
pan Vojtěch Schilberger, v ob-

lasti výchovy a vzdělávání, pan
Bedřich Konečný v oblasti
hospodářského rozvoje a podnikání a konečně v oblasti blíže
neurčené středisko volného času
Ivančice. Ceny byly uděleny
dne 23. července 2010 těsně
před zahájením tradiční Svatojakubské pouti.
Petr Sláma

mořádným dotačním titulem,“ řekl
Michal Hašek. Připomněl, že kraj
podle zásady „Kdo rychle dává,
dvakrát dává“ přijal již v půlce
června soubor prvních opatření

stvo schválilo pomoc ve výši více
než sedmi milionů korun městům
a obcím na úhradu úkonů spojených s technickými opatřeními
proti povodni.
/abé/

DÜRR ECOCLEAN, spol. s r. o.
se sídlem v Oslavanech - Padochově
hledá vhodného kandidáta na pozici:

KONSTRUKTÉR
Požadujeme: • VŠ strojní, praxe min. 5 let • aktivní znalost
AJ nebo NJ podmínkou • znalost CAD systému SolidWorks
• orientace ve zpracování plechu
Pracovní náplň: • konstrukce průmyslových mycích strojů
• spolupráce na optimalizaci konstrukčního řešení • příprava
výrobní dokumentace pro výrobu • modifikace kusovníků,
zákaznické varianty • komunikace s pracovníky mateřské
firmy v Německu
Nabízíme: • zajímavou práci při výrobě vysoce
sofistikovaných strojů • zázemí silné zahraniční firmy •
odpovídající platové ohodnocení • zaměstnanecké výhody
(příplatek na dojíždění, jazykové kurzy)
Kontakt: Věra Sklenářová, firemní koordinátor
Phone +420 (0) 546 123 701
Fax
+420 (0) 546 123 702
E-Mail vera.sklenarova@ecoclean.durr.com
Internet www.durr-ecoclean.com

Tradiční hody v Kašenci Děkujeme za pomoc dětem
Ve dnech 14. a 15. srpna pro- bude také nově posvěcena. Zvo-

běhnou v Kašenci tradiční hody,
které se těší velké oblibě. Slavnost
pořádají Kašenecká mládež, město
Miroslav a římskokatolický farní
úřad. Akce začíná předáním hodového práva chase starostou města,
poté následuje vyhrávání po městě
a zvaní na hody. Na 16. hodinu je
naplánováno krojované zavádění
pod májí a ve 20 hodin vypukne
taneční zábava, která trvá většinou
až do ranního rozbřesku. Nedělní
program otevře slavnostní hodová
mše u nově opravené zvoničky,
kterou bude sloužit miroslavský
farář Mgr. Pavel Merta.
„Zrekonstruovaná
památka

nička byla odkopána a proveden
zásyp kačírkem. Kolem stěn byla
položena nopová fólie. Zdobné
prvky byly oplechovány a natřeny stejně jako truhlářské výrobky.
Na fasádu byl použit žlutý nátěr,
vnitřní omítky jsou bílé. Ve zvoničce je položena cihelná dlažba
v přírodní barvě. Dále zde byla
položena kanalizace, čímž je zajištěno odvodnění objektu,“ uvedl
k opravám kapličky místostarosta
Miroslavi Roman Volf.
Po bohoslužbě je opět připraveno krojované zavádění a taneční
zábava. Po oba víkendové dny
hraje DUO ARTEX.
/abé/

22. října od 18.00 hod. na BVV Brno

ELÁN V BRNĚ
Lístky v CA TMK travel Moravský
Krumlov, Knížecí dům - 1. patro

Není snad nic krásnějšího, než když člověk vidí vyrůstat zdravé
šťastné dítě obklopené mateřskou láskou. Bohužel realita života je
jiná. Některým dětem chybí jak zdraví, tak láska a péče vlastní rodiny.
Pracuji v Základní škole, Mateřské škole a Dětském domově v Ivančicích na ulici Široká 42. Dětský domov byl v naší škole zřízen z akutní
potřeby pomáhat dětem se zdravotním postižením, a to již v roce 2004.
V současné době vyrůstá v našem dětském domově 12 dětí ve věku od
3 do 14 let. Většina klientů je velice těžce postižena kombinovanými
vadami. V našem dětském domově pobývají děti celoročně. Usilujeme
o zajištění optimální komplexní speciální péče těmto žákům. Výchovně
- vzdělávací proces je velmi složitý a vyžaduje i nemalé finanční prostředky. Dětem chceme zajistit klidné a pohodové dětství. Dopřát jim
prostředí přibližující se rodinnému typu.
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali rodině Pospíšilových
z firmy Siko Ivančice, která nám dlouhodobě v našem úsilí pomáhá.
Stala se našim Mikulášem i Ježíškem. Postarala se o velikonoční koledu. Velice si vážíme vstřícnosti a štědrosti Pospíšilových. Jejich zájem
o potřeby a přání dětí je obdivuhodný. V květnu zakoupili do školní
zahrady velkou trampolínu, která děti naprosto uchvátila. Trénují zde
celkovou koordinaci těla a posilují motoriku. V červnu jsme pro děti
celé školy připravili projektový sportovní den. Trampolína se stala
nejoblíbenějším stanovištěm. V současné době se často hovoří o lhostejnosti a morálním úpadku společnosti. Ekonomická situace je všude
složitá, přesto se našli hodní lidé, ochotni pomáhat.
Za Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním
postižením, sídlící v Ivančicích, Široká 42 Mgr. Ludmila Marková

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Motokros na Dolině, aneb jak městský úřad pomáhá občanům...
Nevím, co inspirovalo pana
Slámu k napsání článku, nebo na
čí podnět byl tento článek napsán.
Možná se řídí příslovím, že stokrát
opakovaná lež se stává pravdou.
Nestává. Škoda, že ho neinspirovalo minulé veřejné zasedání. Na tom
bylo zastupitelstvem jednohlasně
odsouhlaseno, že pokud pan Hutira
okamžitě neukončí veškerou nepovolenou činnost do doby, než bude
vyřešena změna územního plánu,
změna územního plánu schválena
nebude!!
Celkem jednoznačné stanovisko.
Každý si toto jednoznačné vyjádření může přečíst v zápisech ze
zastupitelstva města. Bohužel, jak se
ukazuje, jde zřejmě o pouhý cár papíru a nějaké zastupitelstvo pro pana
starostu zcela nic neznamená. Takže
opět znova a od začátku, to co všichni už dávno vědí, jen Městský úřad
v Oslavanech je hluchý a slepý.
Nikdo nikdy nezpochybnil to, že
se zde dětský, znovu kladu důraz na
slovo dětský, motokros provozoval
již od roku 2004. Na základě vzájemné dohody, za dodržování určitých pravidel provozu a za dodržování základů slušnosti. Prašná cesta
před domem byla vždy využívána
minimálně, pouze občas zemědělskými stroji, a rozhodně není stavěná na to, aby zde jezdily desítky
aut, a ještě velkou rychlostí.
Fungovalo vše do doby, než se
do věci vložil pan Hutira. Při osobním setkání zcela jednoznačně,

nahlas a s arogancí pana podnikatele, kterému moře sahá po kolena,
prohlásil. že o tom, kdo a kdy tady
bude jezdit, se s námi vůbec bavit
nehodlá, protože on má vše už
v Oslavanech na úřadě zajištěné.
Takže když se nehodlá s námi bavit, tak nehodlá, my nehodláme mít
za domem motokrosovou trať pro
dospělé, na které se občas sveze
nějaké dítě. Takže nevím, o jaké
dohodě pan Sláma mluví.
Veškeré protesty jsou prý zcela
marné a zbytečné, ať to ani nezkoušíme, že je to pro nás pouhá
ztráta času Bohužel, opravdu se
ukazuje, že městský úřad funguje
pod taktovkou pana Hutiry.
Takže pan Hutira začal tím, že
vykácel většinu vzrostlých stromů,
které tvořily celkem slušnou protihlukovou a protiprašnou bariéru.
Zvuk dětských motorek nebylo
téměř slyšet. Dříve...
Věřím tomu, že už pan Hutira
investoval dost peněz, např. týden
bagrování těžkou technikou, kácení
stromů, následný odvoz vykácených
stromů atd. Má to pouze jeden, a
to podstatný háček. A to ten, že se
vůbec nenamáhal vyčkat stanoviska
městského úřadu a vše dělal s naprostou jistotou, že si to může dovolit.
Opravdu může, jak se ukazuje.
Do doby, než se toto začalo dít,
o nás nikdo v Oslavanech na úřadě
ani nevěděl, takže snaha dělat z nás
notorické stěžovatele není na místě.
My jsme ti, kteří jsou obtěžováni,

a ne ti, kdo obtěžují.
Dále vybagroval, co se dalo, bez
ohledu na to, že část pozemků nebyla v jeho vlastnictví ani v nájmu.
Majitele zcela opomenul. Trať se
tímto zásahem asi o padesát metrů
přiblížila k obytnému stavení.
Z dětské motokrosové tratí
udělal veřejnou motokrosovou
trať‚ pro kohokoliv, odkudkoliv.
Takže většinou dítka zralého věku
30 a více, a zvuk těchto motorek
je zcela nesrovnatelný se zvukem
dětských motorů. V tom je jediný
a zcela zásadní problém.
Dětský motokros nám nevadil
5 let a nevadil by nám ani nadále,
kdyby pan Hutira dodržoval zásady
které byly nastoleny a které fungovaly k oboustranné spokojenosti.
Teď velice litujeme naší tolerantnosti, kterou jsme právě vůči dětem
měli. A bohužel, protože já to tehdy
byla, kdo se nejvíc za děti přimlouval, protože jsem naivně věřila
ve slušnost a dodržování dohod,
jsem nucena nyní bránit se všemi
prostředky proti tomu, aby nám
zde úřad zlegalizoval motokrosovou trať pro dospělé pod rouškou
dětské motokrosové trati, jak se o
to všichni snaží.
Oslavanský pan starosta nám
byl osobně na Dolině vysvětlit, jak
on je zásadně proti tomu, co se na
Dolině děje, a přesto, že xkrát pana
pronajímatele vyzval, že městské
pozemky nesmí pro tuto činnost
využívat, on toto bohužel nere-

spektuje. A chudák pan starosta
nemá vůbec žádnou možnost mu
v tom zabránit. Chtěla bych vidět,
komu z normálních občanů by toto
prošlo. Samozřejmě, že městský
úřad má tyto možnosti, několik
jsem jich panu starostovi navrhla.
Ale ono když se nechce, je to horší,
než když se nemůže. A tady se evidentně nechce.
Dále dle podivuhodné logiky
pana starosty, aby se vše dalo zakázat, nejprve se to musí povolit. A my
jsme ti blbci, kteří vlastně nechápou, že nám pan starosta pomáhá.
Takže pan starosta pomáhá tímto
způsobem. Za městské peníze nám
pan starosta nechal zaměřit hranice
pozemku, dále na nás vyrukoval
s nesmyslným tvrzením, že jsme
křidlici ze střechy vysypali na černou skládku. Pravda to samozřejmě
není, jestli má město Oslavany dost
peněz, prosím, ať si skládku rozhrne
a hledá, nenajde...
V době, kdy tu pan starosta byl,
opět dole jezdili dospělí na silných
strojích. Myslíte, že pan starosta
ujel těch 200 metrů, aby se podíval,
jaká je skutečnost? Ani náhodou.
To už by se těžko mohl tvářit, že
věří pohádce o dětském motokrosu,
a na nás se tvářit, jak těm ubohým
dětičkám nic nepřejeme.
Při jednom obzvlášť vydařeném
dnu jsem volala pana místostarostovi, jestli má čas, ať se přijede
podívat, jak probíhá ve skutečnosti
dětský motokros. Řekl, že to slyší

až domů. Nevím, kde v Oslavanech
bydlí, na přímou otázku, zda by to
chtěl mít za barákem, řekl, že ne.
Samozřejmě za dva dny už to zase
popřel, ale to už jsem si celkem při
jednání na úřadě zvykla.
Ale za to jsme se dozvěděli pro
nás zcela novou a nečekanou informaci, a to tu, že Dolina není žádná
samota, takže co očekáváme za
klidné bydlení. Zvláštní. Pro úřad
Dolina nikdy neexistovala, tady
není a nebylo nic, v zimě tu nikdo
neodhrne sníh, v létě nikdo neposeká trávu, zastávka tu není, plyn tu
nevede, prostě Dolina je dobrá jen
na to, aby se sem vrazil motokros,
který nikdo nikde nechce.
Odkup pozemků od majitelů,
kteří nikdy neměli v úmyslu pozemky ani prodat, ani pronajmout,
je taky kapitola sama pro sebe. Ale
ono přesvědčit 80leté lidi není až
takové umění. Strach dělá své.
Odpůrců proti tomu, co se zde
děje, je celkem dost, lidi z Letkovské ulice i všichni z přilehlých
domů. Ale přesvědčovací metody,
které byly použity, měly úspěch.
Někde peníze, někde strach. Nám
bylo vyhrožováno zapálením domu,
když se budeme trati bránit. Nezabralo to. Považuji za velice zvláštní
postoj pana starosty, který prohlásil,
že toto je zcela běžné a normální.
Od ledna pan starosta slibuje
městské pozemky mechanicky
oplotit, když tedy pan provozovatel
nerespektuje několikrát opakovaný

zákaz tyto městské pozemky využívat, dodnes to samozřejmě není,
protože údajně pro špatné počasi se
městská technika není schopna na
místo dostat a je velice zvláštní, že
všechna auta, všechny motorky tam
vjedou, jenom technika městského
úřadu to nezvládá. Takže jsem velice
zvědavá, jestli to město stihne dříve,
než zde budou opět další závody.
Dle našich informací velice brzy.
Samozřejmě, že jsme kontaktovali krajskou hygienickou stanici.
Už před půl rokem. Měření probíhá
tak, že se dopředu nahlásí, kdy se
přijde měřit, takže výsledek měření
je celkem jednoznačně daný předem. Kontaktovala jsem i soukromou firmu, která se tímto zabývá,
přijdou kdykoli a za 3.500 Kč vše
změří, ale rovnou nám řekli, že nám
to k ničemu nebude, protože vše je
na černo, tak není komu co zakázat,
akorát zbytečně vyhodíme peníze.
Takže když slyším, jak starostové jiných obcí pomáhají svým
občanům, jen jim tiše závidím. Já
zase slyším, podotýkám, že z doslechu, jak pan starosta za podporu
motokrosu nabízí funkce v případě,
že bude zvolen. Patřím mezi tu část
lidí, kteří pevně doufají, že ne.
Takže takhle pomáhá pan starosta svým občanům... Každý
z občanů se může na vlastní oči
přesvědčit, jaká je skutečnost, kdo
to tam znal, umí posoudit změny a lehko pozná, kdo lže a kdo
má pravdu.
/Dana Hošková/
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„
„Cyklisté, vítáme Vás u nás

/Trstěnice/ Více jak 600 lidí zavítalo v sobotu
17. 7. 2010 na koupaliště v Trstěnicích, kde
se konala akce „Cyklisté, vítáme Vás u nás“,
která byla součás� společného projektu obcí
mikroregionu Moravia a Skupiny ČEZ oranžový
rok 2010. Pro dě� i dospělé byl nachystaný
bohatý program. Dě� si nejdříve zasoutěžily
v různých disciplínách, za které je čekala sladká
odměna, pak už je čekaly projížďky na koních
a bryčkou,mnohé si prohlédly zásahové vozidlo
místních dobrovolných hasičů. Nezahálel ani
skákací hrad, který bezplatně zapůjčil freeport.
Velice poutavé bylo vyprávění o životě dravých
ptáků a ukázka jejich výcviku. Svým uměním se
pochlubili malí taekwondis� ze Šumné. Po celé
odpoledne hrála country kapela Kvě�nka.
Na své si přišly i mlsné jazýčky, na rožni se točilo
prasátko, grilovaly se makrely, udila se cigárka.
Myslím si, že se tato sobota velmi vydařila
a že většina návštěvníků byla spokojena. /ZB/
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
ZAČÍNÁME TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ
www.quatro-mk.cz
- WEBOVÉ STRANY
quatro@quatro-mk.cz
- ZÁKLADNÍ INFO
diagnostika@quatro-mk.cz
- DIAGNOSTIKA, SERVIS
obchod@quatro-mk.cz
- PRODEJ ND
• Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Tel.: 515 322 604
• Mechanické opravy
Tel.: 515 322 604
• Pneuservis
Tel.: 515 322 604
• Měření emisí (NM, BA, LPG)
Tel.: 515 321 059
• Brusírna válců
Tel.: 515 321 058
• Prodej autodílů na všechny značky
Tel.: 515 323 947
• Nově: Profesionál. CIPTUNING se zárukou Tel.: 732 536 742
• Nově: Diagnostické centrum vozidel
Tel.: 732 536 742
• Nově: Opravy řídících jednotek,
elektrické instalace vozidel
Tel.: 732 536 742
• Nově: Montáž LED denního svícení
Tel.: 732 536 742
• Nově: Montáž alarmu, parkovacích senzorů Tel.: 732 536 742
• KLIMATIZACE - plnění, kontrola, oprava Tel.: 732 536 742
(nejlevnější v MK a okolí) - možno i v SO + NE po tel. domluvě
• Ruční čištění vozidel
Tel.: 732 536 742

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 3,5 t
• L - motocykly
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna

ZKUSTE NĚCO NOVÉHO!

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

IZOLACE STAVEB
STAVEB
IZOLACE
POMOCÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ - JAKO OCHRANA PROTI VODĚ
OD ZÁKLADŮ AŽ PO STŘECHU

NOVÁ PRODEJNA
ASFALTOVÝCH
HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ
MALO- I VELKOOBCHODNÍ
PRODEJ
AREÁL KNÍŽECÍ LES 395
664 91 NESLOVICE
TEL.: 737 226 170

www.asfaltelast.cz
www.asfaltelast.cz
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Vážená redakce,

jsem občasným čitatelem Vašeho nezávislého regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO. Sleduji ho proto, že tak nějak duší i srdcem
do tohoto kraje (a to především na Oslavansko) patřím. Řada článků
je pro mne přínosným přiblížením toho, co se zde děje, seznamují mě
s širokou paletou informací, ke kterým bych se určitě běžnou komunikací, nestranně, nedostal. Za to děkuji.
Tímto způsobem jsem si také přečetl i článek v rubrice REAKCE · NÁZORY · POLEMIKY ze dne 2. 7. 2010 signovaný jménem Ing. Naděžda
Špiříková, MSc. s názvem Quo vadis, město Oslavany? Nepatřím k lidem,
kteří by chtěli reagovat na články, o kterých již při prvním přečtení je
jasné, že nejsou psány proto, aby něco řešily, ale spíše proto, aby se někdo
nějakým způsobem cíleně, za nějakým účelem, zviditelnil. Aby se pomyslně „prošvenkoval“ do záře reflektorů. Tady ale musím reagovat, protože
tady, u tohoto článku, se setkáváme ještě navíc s urážkami. Urážkami jednak představitelů města za údajnou nečinnost (což ti na druhé straně, ti, co
by chtěli být na jejich místě, dělají běžně v domnění, že to patří k folklóru,
většinou se to toleruje, a navíc jsme Češi a od nás se takovéto jednání i
předpokládá). Mně ale především vadí to skryté napadení ostatních řadových občanů města (nefunkcionářů), občanů, kteří za poslední roky pro
Oslavany vykonávali velké množství práce, a to bez jakýchkoliv nároků
a snahy dostat se, jako v tomto případě, asi do nějaké funkce.
Neznám sice Ing. Naděždu Špiříkovou, MSc., ale jak mně bylo řečeno,
má v úmyslu prý kandidovat i na starostku města Oslavan. V tom případě,
bude-li takto pokračovat a předkládat lidem své základní neznalosti a urážet
je, ten výše použitý nadpis v trochu upravené formě bude opravdu sedět!
Nevím, jest-li se Ing. Naděžda Špiříková, MSc., podle toho, co píše, někdy
vůbec za poslední roky prošla městem Oslavany. Jestli se seznámila s jeho
historii, s prací, která se zde za poslední roky vykonala, jestli si srovnala to,
co se na všech úrovních stavebních, údržby a výstavby komunikací, zeleně,
kultury, vzdělávání, muzejnictví, historie, školství, mládeže, tradic, spolků,
zábavy ve vztahu k minulým létům vybudovalo, vytvořilo. Určitě se leccos nezdařilo tak, jak bylo v plánu, zkomplikovalo se (všechno dělají ale
jenom lidi, navíc mezi dalšími, často „nemocnými“ lidmi), ale ta pozitiva,
ta jednoznačně převažují! Některé problémy, např. historicky industriální
se zatím ani řešit v dohledné době ve městě nedají.
(Omlouvám se, teď jen malé odbočení, ten výše citovaný článek mně
svým obsahem, formou, v tento okamžik, alegoricky připomíná některé
z výrazných postav z knihy Zvonokosy, kterou pisatelka cituje).
Ale zase zpět, ať pátrám, jak pátrám, za poslední roky, co pamatuji,
jsem při žádné příležitosti neslyšel její jméno ve vztahu k povznesení
Oslavan (mimo zprostředkovaně nerealizovaných slovních slibů na
politických mítincích, které uspořádávala vždy na tom jí kritizovaném
novém náměstí, a v tom citovaném článku), a to v žádné sféře činnosti.
Kolik realizovaných, nebo alespoň teoreticky realizovatelných projektů
předložila Ing. Naděžda Špiříková, MSc. pro povznesení tohoto města,
např. na místní úrovni, krajské, státní, nebo dokonce ve vztahu k zajištění prostředků z EU, kterou cituje (už proto, že je členkou zastupitelstva
a nakonec i k jejímu jistě prestižnímu vzdělání a zkušenostem v práci na
nejvyšších úřadech by se to dalo, bere-li vážně kritiky v jednotlivých odstavcích svého článku, předpokládat)? Mohl jsem, protože nejsem místní
(informace mám jen z tisku, internetu), samozřejmě něco nepřehlédnutelného přehlédnout, v tom případě se pisatelce hluboce omlouvám.
Na druhé straně máme k dispozici ještě jiná měřítka sledující rozvoj
Oslavan, jsou dány rozhovory s rodáky nebo lidmi, co se sem cyklicky,
po nějakém čase vracejí, ti se převážně v superlativech vyjadřují o tom,
jak zkrásněly, jak se ze zanedbaného šedého hornického města stal
doslova v posledních letech skvost na řece Oslavě, ze zámku pak nepřehlédnutelné centrum kultury, vědění a zábavy, jak se povznesla zeleň
ve městě i okolí, jak město již dnes může s hrdosti mluvit o tom, že je
frekventovanou turistickou, virtuální bránou Vysočiny.
Ing. Naděžda Špiříková, MSc. v článku píše „Naše město, naši předkové a naše tradice od nás žádají činy!“, nevím, které město má v tomto
případě ale na mysli, jsou-li to ale Oslavany, tak ano, činy, ale ne slovní,
osobní, mediálně populistické, volební, stranické, ale konkrétní, realizovatelné po všech stránkách, smysluplné, přínosné pro většinu občanů,
nevyvolávané sobeckým lidským maloměšťáctvím, jednostrannými politickými pochlebovači, a pokud možno v reálném čase, ne v politických
měřítcích. Jako členka zastupitelstva to nakonec za celé volební období
již mohla mnohokrát prokázat. Když je členkou zastupitelstva, pak nelze
navíc pochopit, že kritizuje to, co sama bezezbytku schvalovala, vždyť je
jedním z článků, který nese zodpovědnost za to, jak město funguje, nebo
nefunguje, jak slouží občanům i za to, co se nepodařilo.
Co ještě říci, snad jen ať Oslavany dále vzkvétají a pro všechny občany jsou dokonalým a příjemným domovem, zázemím. Ti, co do tohoto
kraje a města přijdou: mějte otevřené oči, jen tak poznáte reálnou, novodobě vytvořenou podobu tohoto města, poznáte obdivuhodnou historii
města i kraje prezentovanou dnes obsáhle v zámku, historii, jejíž počátky
sahají tady v ohybu řeky Oslavy až do nejstarších dob. Seznámíte se
i přehledně s nedávnou hornickou a elektrárenskou činností. Budete
okouzlení obdivuhodnou řekou Oslavou. Dívejte se, a současně naslouchejte, vnímejte historii i současný obraz města i jeho okolí, vstřebávejte
pestrobarevnou paletu toho, co příroda a lidé zde vytvořili a tvoří i v reálu, nenechte se zaslepit populismem slov těch, co tento kraj a město znají
jen zprostředkovaně, bez hlubšího osobního poznání!
My, co toto město a jeho okolí máme rádi, jistě přivítáme, když se
i Ing. Naděžda Špiříková, MSc. konkrétně zapojí do jeho činnosti, ne
jen verbálně, ale opravdu těmi činy, jak píše. Činy, které zatím z její
strany nejsou vidět. Bylo by dobré, jak taky ve svém článku na konci
píše, aby se konečně probudila (matka představená ani husiti už tady
opravdu nejsou), tady nejde totiž o politizování, ale o práci, chce to i
třeba do terénu mezi lidi, zhodnotit, co je pravda a co jsou jen tlachy,
posoudit priority od chimér.
Luboš Rejl, Brno
Vysvětlující poznámka pod čarou: nenarodil jsem se v Oslavanech,
nejsem občanem Oslavan, nejsem příslušníkem žádné strany, nemám
příbuzenské ani ekonomicko podnikatelské vztahy k nikomu na městském
úřadě, neznám osobně Ing. Naděždu Špiříkovou, MSc. Jsem jen obyčejný
obdivovatel místní přírody, historie, místopisu, ale především obětavých
lidí, co tady na Oslavansku žili a žijí, co netlachali, ale pro město něco
smysluplného opravdu dělali a dělají . LR.
(Poznámka redakce: další články reagující na článek Ing. Špiříkové
jsou uvedeny na našich webových stránkách - www.zrcadlo.info.)
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Kapela bezKOFEINu pokřtí nové cédéčko
V Padochově v areálu Sokolovny se 7. srpna sejdou 4 skupiny,
aby pokřtily nově vyšlé debutové
CD skupiny bezKOFEINu. Vystoupí skupiny ROCK STRING,
brněnský hardrockový svižník
STEJŠN, bezKOFEINu, jenž
slavnostně pokřtí CD a nově oživlá legendární skupina TITANIC.
Akce začíná v 19 hodin a končí
dvě hodiny po půlnoci. Speciální
akce pořadatele pro návštěvníky:
od 19.00 do 20.30 hod. je vstupné 70 korun. Jinak od 20.30 hod.
do 01.00 hod. je vstupné 100 korun a nebude se snižovat. Cena je
velmi příznivá, vystoupí 4 kapely.
V případě nepříznivého počasí
se akce přesouvá do dělnického
domu v Oslavanech.
Skupina bezKOFEINu po křtu
CD věnuje zdarma 50 kousků
cédéček fanouškům. Na bicí se
představí Pavel Štěpánek, na basovou kytaru zahraje Zdeněk Novotný, na klávesy Jiří Káfoněk, na
kytaru Vladimír Klíma a Roman
Müller. Zpívá Tomáš Janeček.
Kdo a proč je bezKOFEINu?
P.Š. BezKOFEINu je rocková
kapela, která v sobě snoubí zkušenost starých rockových matadorů
(SKELET, REGON) a invenci
dravého mládí.
Proč bezKOFEINu?
P.Š. Protože navazujeme na
tradice starého oblíbeného seriálu
BEZ ŽENSKÉ A BEZ TABÁKU.
J.K. Je to zcela jednoduché,
vymýšlel se název a žádný nebyl
zajímavý, a protože Roman pije
kávu bez kofeinu, vzal náš milý

basový kytarista Zdenda do své
tlapy sklenici s kávou a po chvilce
čte bez kofeinu. A chytlo se to.
Budete křtít své profilové CD
– co o něm?
V.K. Vzhledem k tomu, že
doby, kdy se pořadatel nebo produkční jel podívat na kapelu, jestli
je dobrá a on bude ochoten ji vzít
na zábavu, fest nebo koncert, jsou
dávno pryč. Je nutné mít tzv. profilové CD, kterým se tato kapela
prezentuje. Společně s kamárády
a sponzory jsme nahráli toto
CD, kde představujeme vlastní
tvorbu, ale také průřez největšími

rockovýmí peckami. Jak se nám
to povedlo, posuďte sami. Rádi
bychom touto cestou poděkovali
sponzorům za pomoc. Bez ní by to
nešlo. Všichni budou uvedeni na
obalu CD, na našich stránkách atd.
Jaké má bezKOFEINu ambice?
Z.N. Jak se již zmínil Pavel, někteří z nás už mají po záruce, takže
se nám už nechce hrát od 20 do 02
hodin. Táhnout celý večer až do
rána. Hrajeme společné akce, nebo
hostujeme s jinými kapelami a rádi
bychom si zahráli na festivalech
a jiných rockových akcích. Kdyby
se nějaká píseň z CD dostala do

éteru, vůbec bychom se nezlobili.
Jaký máte vztah k ostatním
kapelám?
R.M. Je to jako v životě, někdo
Vás má rád a někdo ne. Musím
říct, že v případě těchto kapel platí
to první. Respektujeme se vzájemně, když to vezmu namátkou, ve
STEJŠNU hraje Martin Krejča,
Růženka Horáková. S těmi jsem
hrál ve dvou různých kapelách,
s Martinem Krejčou asi 7 let ve
SKELETU. V TITANICU mám
jednoho z nejlepších kamárádů,
George (DŽORA) Enčeva. ROCK
STRING, to jsou mladí kluci a
potřebují trochu pomoci, takže
se snažím to málo, co umím, dát
klukům Ševčíkovic. S rodiči jsme
přátelé a kluci jsou opravdu šikovní. Prostě máme dobré vztahy ze
všemi. A rád bych zmínil kapelu,
která s námi nemohla vystoupit,
neboť již hraje jinde, a to RELAX.
To jsou kluci, které máme moc
rádi a rádi si s nima zahrajeme.
Když už mluvíme o vztazích,
musíme poděkovat manželkám a
přítelkyním za trpělivost. Věnovali jsme tomu hodně času a obzvláště já musím poděkovat mojí
ženě, protože se tomu věnuji již
třetí měsíc a to chce hodně trpělivosti. HOLKY, DĚKUJEM.
Máte nového lídra. Tomáši, jak
se Vám zpívá ve skupině bezKOFEINu a jak se Vám v ní líbí?
Já to shrnu do pár slov: paráda,
skvělé, jsem nadšen.
Více o skupině bezKOFEINu
naleznete na webových stránkách
www.bezkofeinu.cz
/abé/

/Miroslav/ Po předloňské
úspěšné premiéře, kdy byly obě
akce sloučeny do jedné velké
slavnosti, se s velkým úsilím
připravoval také letošní, již 21.
ročník Starost pořadatelům dělala
předpověď počasí, dle které se
měly dostavit intenzivní srážky a
velké bouřky. Prognóza se nakonec vyplnila, ale ovlivnila „pouze“ večerní program. Ohňostroj
byl zrušen a oddíl FC Miroslav
přesunul letní noc na pátek 30.
července.
„Žádnou akci nelze uspořádat
bez přispění laskavých a štědrých
sponzorů, kterým patří náš velký
dík. Jsou to: Skupina ČEZ, generální partner. Dále slavnost podpořily: Poštovní spořitelna, Česká
spořitelna, Allrisk Brno, makléřská
společnost, Stavební a obchodní
firma Miloš Ryšavý, .A.S.A., Vinné sklepy Lechovice, Stavoprogres
Brno a firma Strabag
Knedlíky z odpalovaného
těsta připravil kolektiv kuchařek
školní jídelny základní školy

a babiček z DPS pod vedením
paní Evy Mořkovské, batoh ve
tvaru opice věnovala paní Anna
Počarovská, krásné skleněné plakety pro vítěze vyrobil pan Petr
Sláma, přípravné práce zajistila
SMM Miroslavi,“ vyjmenoval
místostarosta Roman Volf.
Hlavní závod „O knedlíkového krále“ začal v 16.00 hodin.
Knedlíky pojídali tito borci: Daniel Rubeš ze Znojma, který byl
účastníkem všech ročníků, Stanislav Hamerský - Vír, Miroslav
Antoš - Brno, Kamil Hamerský
- Vír, Jaromír Rafaj - Zlín, Miroslav Helebrant - Otín u Jindřichova Hradce, Jaroslav Němec
- Bystré u Poličky, Miroslav Rafaj - Zlín a Ladislav Janíček - Komárovice. Všichni borci sváděli
tuhý boj. Po dvaceti minutách byl
závod ukončen a vyhlášeny výsledky. Knedlíkovým králem se
stal Kamil Hamerský, který snědl
51 knedlíků.
V souteži Meruňka roku bylo
hodnoceno 21 vzorků, mezi kte-

rými dominovala meruňka pana
Josefa Hlávka. V soutěži Meruňkovice roku, kde bylo hodnoceno
60 vzorků, zvítězil Josef Hanzel.
Po dekorování vítězů následovalo vystoupení zpěváka Dalibora Jandy s dcerou Jiřinou Annou,
který zazpíval směs svých největších hitů. Vděčné publikum

bylo odměněno také několika
přídavky.
„Věříme, že jsme vám Meruňkobraním s Jarmarkem u Floriána
i přes rozmary udělali radost a
doufáme, že nám zachováte přízeň a štědrost i v příštích ročnících. Všem ještě jednou upřímně
děkujeme,“ dodal Roman Volf.

odehrálo před zaplněným hledištěm spokojených návštěvníků i
divadelníků. O tom, že se líbili,
svědčí i pozvání pro příští rok.
A nyní k rozmáhajícímu se
nešvaru ,,rezervace míst“ v přírodním divadle na Hlíně. Hlediště má
tu zvláštnost, že se obsazuje: ,,kdo
dřív přijde, ten si sedne“. Proto
divadelní ,,fajnšmekři“ přicházejí
do hlediště dlouho před stanoveným začátkem, aby si vybrali ta
nejlepší místa ke sledování představení. Nevím, jak tomu bylo při
premiéře, ale 5 a 6. 7. byli poněkud rozladěni. Na lavicích cedulky se jmény, které upozorňovaly,
který host toho neb onoho herce,
či herečky se sem může posadit.

A nejednalo se jen o jednu lavici
(10 míst) pro jedno jméno.
Ano, úloha herce je časově náročná, znamená mnoho odříkání,
než dojde k veřejnému vystoupení. Odměnou za jejich snahu
a odehranou roli je jen nadšený
potlesk diváků a podzimní
zájezd do některého jihomoravského sklípku, kde při skleničce
dobrého vína myslí již na nová
divadelní představení. Snad pořadatelé najdou způsob, jak privilegia některých herců a hereček v tomto směru zlegalizovat,
aby nemusela být jejich jména
vláčena po lavicích v hledišti.
Na popularitě jim to rozhodně
nepřidá!
Jaroslav Vašulín

bezKOFEINu

Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána v Miroslavi

Divadlo Na Hlíně
dvakrát zmoklo
/Hlína/ Letoší zahajovací divadelní sezona na Hlíně ve dnech
4. až 6. července utrpěla nepřízní počasí. Premiéra muzikálu
,,Nejkrásnější válka“ se hrála za
krásného počasí, ale úmorného
vedra, které odlákalo mnoho
návštěvníků spíše k vodě než do
příjemného prostředí přírodního
divadla. Návštěva něco málo
přes 600 dospělých a asi 40 dětí
tuto domněnku potvrzuje.
Větší návštěva se proto očekávala druhý sváteční den, kdy byl
začátek stanoven na 18.30 hodin.
Dávno před touto hodinou se plnila parkoviště a místa v hledišti.
Bohužel krátce před 18. hodinou
se celkem nečekaně přehnala přes
obec bouře s průtrží (napršelo 15
mm vody) a bylo po představení.
V půl sedmé byla parkoviště i
hlediště prázdné a návštěvníci
promoklí doslova až na kůži, od-

jeli neb odešli do svých domovů.
Další představení se hrálo
v úterý 6. července se začátkem
v 15 hodin. I tomuto představení
však nepřálo počasí, opět se po
necelé čtvrt hodině spustil déšť
a diváci houfně opouštěli hlediště. Kalich hořkosti si tak místní
ochotníci vypili až do dna. Půl
roku přípravy přišel prozatím
nazmar. Snad se najdou nové
termíny (kromě již známého 8. 8.)
a ochotníci představí v plném lesku své umění. Snad na ně nezanevřou diváci a přijdou v hojném
počtu do hlediště, které museli
promoklí po dvakrát opustit.
Další představení sehráli 18.
července v Dukovanech. A opět
se proti ním spiklo počasí. Po
dnech vedra přišlo v neděli nevlídné počasí s citelným ochlazením a hrozbou deště. Nakonec
to vydrželo a představení se
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Dreams a Venkovanka
ve Valdštejnské zahradě
Ve čtvrtek 22. července vystoupili na základě pozvání senátora Vítězslava Jonáše ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR členové dukovanské hudební skupiny Dreams společně s dechovou hudbou Venkovanka ze Znojma. Koncert se uskutečnil v rámci tradičního
festivalu Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě, který každoročně pořádá Kancelář Senátu. V rámci tohoto projektu mají jednotliví senátoři možnost pozvat k vystoupení v salla tereně Valdštejnské zahrady
soubory ze svých volebních obvodů. Repertoár Venkovanky je velmi
široký - od skladeb moravských autorů přes klasické české lidovky
až po skladby věhlasných autorů. Venkovanka vydala již tři hudební
nosiče, z nichž poslední vyšel letos ve spolupráci právě se skupinou Dreams s podtitulem Pochody. Na koncertě v Senátu zazněly
melodie především z tohoto společného projektu.
/abé/

Festival Petra Dvorského

Již 12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského,
se uskuteční od 7. do 21. srpna 2010 pod záštitou ministrů kultury České a Slovenské republiky. V sobotu 7. srpna zahájí festival exkluzivní
host. Spolu s Petrem Dvorským a jeho bratrem Jaroslavem vystoupí
v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů a pod taktovkou dirigenta Josého Collady
španělská sopranistka Montserrat Caballé. Galakoncert bude zároveň
jejím jediným veřejným vystoupením v České republice.
Vedle vystoupení Montserrat Caballé, které bude mimořádnou událostí
v celorepublikovém měřítku, nabídne 12. ročník festivalu pestrou přehlídku vokálního umění. V pivovaru v Dalešicích se uskuteční v pátek
13. srpna dlouho očekávaný koncert Idy Kelarove a její Jazz famelije. Na
koncertě zazní mimo jiné i písně z jejich nového alba Aven bachtale.
Ve znamení francouzského šansonu se ponese vystoupení Radky
Fišarové s Moravskou filharmonií Olomouc v sobotu 14. srpna. Festival nabídne v letošním roce i dva speciální večery pro milovníky
sborového zpěvu. V úterý 10. srpna vystoupí v jaroměřickém chrámu
sv. Markéty Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno,
a 19. srpna na zámku v Telči hostuje Český filharmonický sbor Brno.
Závěrečný koncert festivalu 21. srpna bude věnován osobnosti Gioacchina Rossiniho. V komponovaném večeru s názvem Vivat Rossini!
zazní nejslavnější scény z Lazebníka sevillského v podání košického operního souboru. I letos se mohou posluchači těšit na originální vizualizaci
z autorské dílny Flash Barrandov SFX. Režisér a designér Jaroslav Štolba
si ke ztvárnění vybral Rossiniho operu Straka zlodějka (La gazza ladra).
V závěru večera je připraveno překvapení v podobě iluzivní iluminace
francouzské zahrady za použití unikátního barokního osvětlení. Pro posluchače je připraven sladký dárek odkazující na Rossiniho labužnictví.
Podrobné informace o festivalu na naleznete na www.arskoncert.cz.

Varhanní koncert Tomáše
Flégra v Řeznovicích
Čtvrtek 17. července byl v řeznovickém kostele sv. Petra a Pavla ve
znamení vynikajícího a unikátního varhanního koncertu Tomáše Flégra, varhaníka a organologa v jedné osobě.
Překrásný koncert, kterému předcházela dvoudenní pečlivá prohlídka, dokumentace, ladění a částečná odborná oprava varhan z r. 1901,
nerušil ani poměrně hlučný motor ventilátoru měchu. Pan Flégr se totiž
rozhodl pojmout tento koncert podobně jako za starých časů, kdy fungovali na kůrech kalkanti a měchy obsluhovali ručně či šlapáním. A tak
se do řeznovického kostela dostala opravdu vzácná atmosféra zašlých
časů rodícího se 20. století díky kalkantovi Vítu Navrátilovi.
Jedinou bolestí tohoto výjimečného koncertu byla návštěvnost.
Přišlo pouhých 9 lidí, tito však odcházeli naplněni krásou i touhou
po této staré hudbě, kterou vyjadřovali dotazy na pana Flégra, kdy
prý přijede koncertovat příště. Na humanitární pomoc pro povodněmi
zasažené kraje bylo těmito lidmi vybráno 350 Kč.
Zbývá jen dodat, že řeznovické varhany mají pouze 80 % plně
funkčních píšťal. Některé kovové píšťaly jsou zhotoveny ze zinku,
dřevěné píšťaly jsou silně zasaženy červotočem a bude nutné vyhledat během velmi krátké doby účinnou pomoc k jejich záchraně, aby
řeznovický románský kostel nepřišel o skvělou památku varhanářského stavitelství z přelomu 19.a 20. století.
/tn/

Překvapení na rozhledně
/Hlína/ Zavítá- li v těchto dnech návštěvník na rozhlednu Vladimíra
Menšíka, bude mile překvapen tím, co pro něj Obecní úřad na Hlíně
přichystal. Po dlouhé době se podařilo realizovat záměr umístit na
vyhlídkový ochoz panoráma s popisem obcí a měst tak, jak je vidíme
z rozhledny. Fotografické panoráma pohledu na jih - na jižní Moravu,
má úctyhodný rozměr 305 cm do šířky a 31 cm na výšku a je na něm
označeno na 70 měst a obcí, které z rozhledny vidíme a které snadno
při dobré viditelnosti můžeme jak v dáli, tak i na panoramatu nalézt.
Začíná severním směrem Mohylou míru a končí větrnými elektrárnami u Břežan na západním okraji jižní Moravy. Pochopitelně, že
vidíme na rakouském území Falkenstein, Staatz, radar Wien, několik
větrných elektráren a Laa an der Thayl. Druhé panorama západním
směrem je poněkud rozměrově menší 218 cm x 26 cm, přesto zachycuje na 40 obcí a měst. Začíná pohořím Schneeberg na jižním okraji a
končí Vysokými Popovicemi na okraji severním. Jsou zde opomenuty
Alpy, které jsou několikrát v roce viděny směrem na Hutní montáže
nedaleko krumlovského nádraží. Od panorámat severním a východním
směrem se upustilo, protože viditelnost obcí a měst je v těchto směrech
velmi malá. To by musela být rozhledna o nějakých pár metrů vyšší.
I tak mohou být návštěvníci spokojeni. Z rozhledny, jak se často
dočteme v návštěvní knize, ,,je nádherný výhled na malebnou jižní
Moravu“ a nyní, díky panorámatu, výhled ještě zajímavější. Města
i vesnice v dáli již nám nejsou neznámá. O tom se můžeme přesvědčit
každou sobotu a neděli, kdy je rozhledna od 10 do 19 hodin otevřena (červenec, srpen) Panoráma zhotovila: MK Letecká fotografie
a laboratoř, cena 55 000 Kč.
Jaroslav Vašulín, Hlína
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KULTURNÍ PROGRAMY
01. 08. - 15. 08. 2010
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
• 31.7. ve 13.00 hod. - „O POHÁR MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV“ - II.
ročník soutěže v požárním útoku, hřiště FC Rakšice. Pořádá SDH Rakšice.
• 7.8. ve 20.00 hod. - SVATOVAVŘINECKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE
SKUPINOU „CODEX“. Orlovna Rakšice, pořádá SDH Rakšice.
• 17.8. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T. G. Masaryka, MK.
• do 20.8. - „SPOLKY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ“ - výstava, galerie
Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod.,
12.30 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč / 5 Kč.
• PŘIPRAVUJEME: • 25.8. - 31.8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - IV.
ročník. Pořádá mikroregion Moravskokrumlovsko.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• MALÝ FESTIVAL LOUTKY - 28.8. v 15.00 hod. - nádvoří radnice MěÚ
Minitheatre Sydney - Eva Sitta - „KOUZELNÝ LES“, 31.8. v 16.30 hod.
- nádvoří radnice MěÚ Kejklíři - „MI CORAZON“ - „MÉ SRDCE“ v 17.00
hod., nádvoří radnice MěÚ Divadlo M. Kopeckého - „SLUNÍČKO“.
PŘIPRAVUJEME: • 4.9. - JINDŘICHŮV HRADEC, LANDŠTEJN
- víc než celodenní poznávací zájezd. Návštěva jedné z nejrozsáhlejších
a nejlépe dochovaných zřícenin u nás - hradu Landštejn. Projížďka vláčkem
po úzkorozchodné železnici. Noční kostýmová prohlídka zámku v Jindřichově
Hradci. Odjezd v 8.30 hod. od Bes. domu Ivančice. Doprava: 340 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333
608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 2.8. - 7.8. - LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FLORBALU. Pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav a OS MAREK. (Na akci je nutno přihlásit se předem!)
• 16.8. - 21.8. - „SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“. Pořádá DDM
Miroslav a OS MAREK. (Na akci je nutno přihlásit se předem)!!!.
• 14.8. a 15.8. - HODY V KAŠENCI - (v neděli 15.8.2010 slavnostní mše
u kapličky). Pořádají: Kašencká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 23.8 - 28.8. - „DO DALEKÝCH KRAJIN“ - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Pořádá DDM Miroslav a OS MAREK. (Na akci je nutno přihlásit se předem)!!!
• 27.8. ve 20.00 hod. - DVOJKONCERT PETRA BENDE S VĚROU
ŠPINAROVOU v Letním kině Miroslav. Občerstvení zajištěno.
PŘIPRAVUJEME: • 3.9. - 5.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY.
Pořádá město Miroslav, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a OS MAREK.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.8. - 8.8. - „ZÁKLADNA POLIČKA“. Pro přihlášené - již obsazeno.
Informativní schůzka se koná 13.7. v 18.00 hod. ve Vinárně Komarov. Vede paní
Hana Šťastná a paní Hana Valová.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 28.8. - 29.8.2010 - „RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ - 19.
ročník historického festivalu. Z programu: Sobota - historické tržiště na prvním
nádvoří zámku s celodenním programem (dobová hudba, tanec, loutkové
divadlo), průvod městem, pěší a jezdecký turnaj na kolbišti, ohňostroj. Neděle polní bitva o pevnost, divadelní představení. Oba dny prohlídka zámku. Pořádá
Správa zámku Rosice.
• 29.8. - „ŽÍZNÍCI“ - Divadlo Prádelna. Hra na hraně žízně a závislosti,
současnosti a věčnosti, radosti a zmaru z autorské dílny Pavla Strašáka. Kino
PANORAMA, začátek v 18.00 hod. Vstupné: 80,-Kč / 100,-Kč, předprodej
v kanceláři KIC Rosice.
• 31.8. - „KDYŽ ZVÍŘÁTKA HRAJÍ DIVADLO“. V rámci IV. ročníku
Malého festivalu loutky k nám zavítá divadlo Járy a Johany s pohádkovým
představením pro nejmenší. Začátek v 15.00 hod. v kině PANORAMA,
vstupné: 30,-Kč. Pořádá KIC Rosice.
• do 31.8. - DVĚ VÝSTAVY NA ZÁMKU. V měsíci červenci bude ke shlédnutí
výstava obrazů Jiřího Firona pod názvem „TAJEMNÉ ZDROJE HARMONIE“
a v srpnu výstava „PANENEK BARBIN“ dovezených ze zahraničí. Pořádá
Správa zámku Rosice.

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
DOVOLENÁ: 26.7.2010 - 6.8.2010

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• Po prázdninách začínáme od 20. 9. a připravujeme pro vás tyto novinky:
POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA • ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA • MOHENDŽODÁRO - TANTRA JÓGA PRO ŽENY • JÓGA
PRO MAMINKY A DĚTI OD 3 DO 6 LET • ANGLIČTINA A FRANCOUZŠTINA • PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ • ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI • ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY.
Více o ukázkových hodinách zdarma, info-schůzkách a stálém i mimořádném
programu na mesicnihoupacka.sweb.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
zájezd na koncert SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ

„ALEXANDROVCI

„

v pátek 24. září 2010 ve 20.00 hodin - Výstaviště Brno - pavilon Z.
Cena vstupenky: 390 Kč, doprava: 120 Kč. Závazné přihlášky
na MěKS, tel.: 515 322 330 nebo 725 579 923.

POZVÁNÍ

v pátek 18. září 2010 proběhne slavnostní setkání absolventů
ZOU Moravský Krumlov v roce 1960 - 1961 po padesáti letech při
DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Klášterním nám. v Mor. Krumlově.
Začátek v 9.00 hodin prohlídkou školy, internátu, tělocvičny a dílen
v Polánce, ve 13.00 hodin je zajištěné posezení v hotelu „Epopej“.
Přijďte si popovídat a podívat se, jaké dnes mají žáci prostředí školy,
a porovnat, co jsme měli my. Máte-li ze školy nějaké fotografie,
vezměte je prosím s sebou. Potvrďte účast na : 732 860 587 (i sms)

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
so 7.8.
ne 8.8.
so 14.8.
ne 15.8.

ve 20.00
ve 20.00
ve 20.00
ve 20.00

( 515 322 618

BEZ SOUCITU
Akční thriller Fr / VB / Německo
KICK - ASS
Akční komedie USA / VB

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

DOVOLENÁ OD 1.8.2010 DO 19.8.2010

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ČERVENEC / SRPEN - z tech. důvodů nepromítá

KINO PANORAMA ROSICE
ne 1.8. v 16.00
v 18.00
ne 8.8. v 17.30
ve 20.00

( 546 412 210

KUKY SE VRACÍ
Rodinný film ČR
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 31.7. ve 21.00 CESTA
Dobrodružné drama USA
pá 6.8. ve 20.30 SEX VE MĚSTĚ 2
Romantická komedie USA
so 7.8. ve 20.30 KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
Komedie USA / VB / Francie
pá 13.8. ve 20.30 PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
Dobrodružný / akční film USA
so 14.8. ve 20.30 ZELENÁ ZÓNA
Válečné drama USA / VB / Fr

KINO PANORAMA DUKOVANY
( 568 865 038

ne 1.8. ve 20.00 MAMAS & PAPAS
Drama ČR
ne 8.8. ve 20.00 ROBIN HOOD
Historický film USA
st 11.8. v 18.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Animovaný film USA
ne 15.8. ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
ne 22.8. ve 20.00 PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
Dobrodružný / akční film USA

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní pohodový zájezd

RAKOUSKO - SALZBURK
„
„MĚSTO MOZARTOVO

VYUŽIJTE možnosti odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
sobota 11. září 2010 (sobota), POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
Cena 890 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností
nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh
• pojištění na úpadek CK! Dopor. výměna: 10 EUR/os.
VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE Vás srdečně zve na

BURČÁKOBRANÍ

v sobotu 28. srpna 2010 od 14.00 hodin ve FARSKÉ ZAHRADĚ
(naproti kostela). Hraje: CM LALIA. Občerstvení zajištěno!!!!!

Kulturní informační centrum města Dolní Kounice si Vás
dovoluje pozvat na výstavu fotografií

ČLENŮ FOTOKLUBU
„ IVANČICE
„FOTKI

Výstava se koná od 7. srpna 2010 do 29. srpna 2010 v prostorách
synagogy v Dolních Kounicích. Výstava bude otevřena v sobotu
a v neděli od 10.00 hodin - 17.00 hodin.

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní zájezd do maďarských lázní

„GYÖR

„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 6. listopadu 2010 (sobota) - MÍSTA SE PLNÍ!!!!!

750 KČ

650 KČ

CENA:
, DĚTI DO 15 LET:
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ!!!!!
Doporučujeme včasnou rezervaci pro velký zájem!!!!!
Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

MAPY MORAVSKOKRUMLOVSKA - I. díl
V květnu letošního roku
získala redakce Zrcadla tento
příspěvek od kartografa doc.
RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. Autor věnoval svůj text k údajnému
750. výročí povýšení Moravského
Krumlova na město (1260-2010).
Domníváme se, že svým rozsahem a zaměřením článek vhodně
doplňuje nedávno vydanou knihu
„Moravský Krumlov ve svých
osudech“ (redakce).
Zatímco pramenného listinného
materiálu se v historiografii náležitě využívá, je starý kartografický
materiál jen málokdy podkladem
historických studií. A přece má
pro svou pramennou hodnotu
svůj význam. Je ovšem pravda, že
nejstarší mapy obsahují řadu chyb
i nepřesností a jsou různě deformované, ale ani písemné prameny
nejsou bez omylů, jsou tu dokonce
úmyslná falza, která mají podpořit
obvykle nějaké majetkové skutečnosti. Přesto mohou být staré mapy
prostředkem, který doplní a upřesní prameny textové povahy.
Map, na nichž můžeme sledovat obraz Moravského Krumlova
a jeho okolí, je ovšem značné
množství a jejich počet roste s
přibývajícími staletími a s tím
spojeným rozvojem kartografie.
Proto ve starší době, to je do
začátku 18. století, vyzdvihujeme
především původní mapy celé
Moravy, zatímco z jejich kopií
uvádíme především ta díla, která
seznamují okolní svět s naší zemí.
Z map 18. a 19. století, už velmi
četných, pak vybíráme pouze
ty nejvýznamnější, abychom se
mohli v záplavě kartografického
materiálu vůbec orientovat.
Krásný meandr na řece Rokytné, dobře bránitelný, lákal už
odedávna člověka k osídlení. Tam
leží historické jádro Moravského
Krumlova. Prostor dnešního městského centra byl osídlen již v mlad-

mecké podobě Chrumnow (Krumnau). Je německého původu (burg
auf der krumben ouwe - hrad na
křivém říčním proudu) a znamená
krumme au (zakřivená niva). Přívlastek Moravský pochází až z poloviny 17. století k odlišení sídla
od Českého Krumlova. V mapách
však musíme rozlišovat: název
Krumlow nemusí být jen označení
německé, ale i české, a to v době,
kdy ještě ve starší češtině jednoduché „v“ nebylo nebo dokonce zastupovalo literu „u“. V roce 1633
udělil městu Ferdinand II. na přání
jeho tehdejšího majitele knížete
Gundakara z Lichtenštejna umělý
název Liechtenstein a celému
panství titul dědičného knížectví
Lichtenštejn; toto jméno se však
neujalo, třebaže jeho užívání vymáhal Lichtenštejn i pokutami.
Gundakar dal také městu erbovní listinou z roku 1644 polepšený
městský znak, když nad bránu
věže přidal svůj vlastní zlato-červeně půlený štítek s knížecí
korunkou. Z tohoto štítku vycházela původní městská vlajka,
která měla dva vodorovné pruhy
v lichtenštejnských barvách, žlutý
nad červeným. V roce 1960 navrhl
O. E. Doubek k připravovaným
„jubilejním“ oslavám vlajku opět
podle barev městského znaku, tvořenou také dvěma stejně širokými
vodorovnými pruhy, tentokrát
bílým nad modrým. Město však
návrh buď neznalo, nebo nepřijalo,
protože v roce 2007 prohlásilo, že
vlajka městu chybí. Proto předložilo symbol svůj, tvořený opět dvěma vodorovnými pruhy, širokým
modrým nad úzkým zeleným(v
poměru šířek 6:1). Uprostřed vlajkového listu je figura z městského
znaku. Tuto vlajku schválila Poslanecká sněmovna 30. 11. 2007.
Pro 16. století se objevuje v kartografii novinka – chorografické
mapy. Jsou to podrobné zeměpisné

zdroj: http://oldmaps.geolab.cz
Moravský Krumlov na výřezu mapy I. (josefského) vojenského mapování

ší době hradištní, první, předlokační osada vznikla snad jako dřevěný
hrad asi v letech 1238-1240 a
kamenný hrad 1251-1276, tedy
v době vlády Přemysla Otakara
II. Založení města je spjato s jeho
stavbou. Impuls k tomu dal snad
už Václav I. a Václavův záměr
dokončil jeho syn Přemysl Otakar
II. Neví se však, kdy Moravský
Krumlov získal městská práva.
Dosud tradovaný letopočet 1260
je údaj spekulativní a prameny nedoložený. První písemná zpráva o
Moravském Krumlovu se vztahuje
až k roku 1289, kdy už stál na šíji
meandru Rokytné hrad chránící
vstup do města. To bylo lokováno
„na zelené louce“ a představovalo
urbanistický celek o ploše 14,5 ha
na pravidelném půdorysu.
Poloha Krumlova dala vznik i
jeho jménu, listinně doloženému
teprve v roce 1341 v latinsko-ně-

mapy jednotlivých zemí s poměrně bohatým místopisem. První takovou samostatnou mapu Moravy,
značně velikou a dosti podrobnou
(95 x 85 cm, 1:288 000) zpracoval
roku 1569 pod názvem Marchionatus Moraviae / Das Marggrafftumb Mährern Pavel Fabricius,
dvorský falckrabě, osobní lékař
rakouského panovníka, profesor
matematiky, medicíny a astronomie (navrhl olomoucký orloj) na
vídeňské univerzitě, který snad i
v terénu měřil zeměpisné šířky.
Poznal z autopsie značnou část
Moravy, neměl však k ruce žádnou
dřívější mapu jako předlohu, proto
je jeho dílo zatíženo řadou chyb.
Je to hrubý dřevořez s německým
místopisem, jen vysvětlivky mapy
jsou dodatečně doplněny českým
textem. Moravský Krumlov je
uveden tučným písmem jako
Kromaw a podle signatury - dvou

soustředných kroužků - je městem
s hradbami (Ein Stadt, Hrazeny
Miesto). Obrázková značka je
v mapě sice u každého města
jiná, ale skutečnosti přece jen neodpovídá. Řeka Rokytná teče až
z Krumlova a navíc do prostoru
mezi ní a řekou Jihlavou zakreslil
Fabricius hory.
Přímou kopií Fabriciova díla je
mapa Moravy (Maravianiae seu
Moraviae marchionatus), kterou do
svého atlasu Speculum orbis terrarum zařadil roku 1578 amsterodamský kartograf Gérard de Jode.
Mapa má východní orientaci.
Fabricius dedikoval svou mapu
moravským šlechticům. Ti v ní
našli řadu chyb, hlavně v poloze
zobrazených míst, které opravili
v rukopisné kopii a doplnili také
česká znění některých lokalit.
Mnoho zkomolených názvů však
v mapě zůstalo. Opravy pak poslali
Abrahamu Orteliovi. Ten totiž v té
době (1570) vydal v Amsterodamu první moderní zeměpisný atlas
(Theatrum orbis terrarum), neměl
v něm však dosud mapu Moravy.
Proto ji do druhého vydání atlasu
v roce 1573 zařadil (Moraviae,
quae olim Marcomanorum sedes
corografia, a de Paulo Fabritio
medico et mathematico descripta
et a generosis Moraviae baronibus
quibusdam correcta, 1:455 000),
ale chyby neopravil. Všimněme si
například, že nedaleké Oslavany
(Woslabaw) a Hrubšice (Hrubczice) jsou zaměněny. Jméno Moravského Krumlova mělo tedy touto
mapou otevřenou cestu do světa.
Mezitím však někdo Fabriciovi
„hanebně“ odcizil tiskové desky
jeho velké mapy (v roce 1595 po
Fabriciově smrti se však našly a
mapu vydal asi beze změn jihlavský městský syndik Jan Hynek),
proto Fabricius jako náhradu
nakreslil a v roce 1575 vydal v
menším formátu mapu s názvem
Chorographia
marchionatus
Moraviae / Die Landtschafft des
Marggrafftumbs Marhern (1:370
000). Tuto menší Fabriciovu mapu
kopíroval pro svůj vznikající
atlas (Atlas sive cosmographicae
meditationes …) v roce 1585 nejvýznamnější kartograf renesance
Gerhard Mercator. Jeho mapa
(Moravia) je jemný mědiryt popsaný krásným písmem. Krumlov
je tu pojmenován „Kromaw“.
Fabriciova mapa byla však též
předlohou pro mapu Petra Kaeria
z roku 1625. I na ní se objevila
záměna Hrubšic a Oslavan. Sluší
se připomenout, že v roce 1630
vyšla, aby se lépe prodávala, Kaeriova mapa „vylepšena“ tak, že
v kartuši mapy uvedli jako autora
mapy J. A. Komenského místo P.
Kaeria. Měla to být záruka kvality, poněvadž jméno Komenského
bylo tehdy v kartografii dobře
známé. V obsahu mapy se ovšem
vůbec nic nezměnilo. V dějinách
kartografie se tento čin uvádí
jako podvržení mapy Moravy
Komenskému. Komenského mapa
zůstala základem kartografického
zobrazení Moravy až do vydání
Müllerovy mapy na začátku 18.
století. (Moravia Mehern Morauie)
v Itinerariu orbis Christiani z roku
1588. Mapa sama o sobě nemá
zvláštní význam, je však pozoruhodná tím, že nedopatřením rytce
je na ní – vlastně poprvé v historii
kartografie – uvedeno naše město
v novodobé češtině jako Krumlov.
Koncové „w“ je totiž vyryto tak
nezřetelně, jakoby šlo o „v“.
Krumlov je nejen zakreslen i na
okraji mapy Čech Pavla Aretina

z Ehrenfeldu (Regni Bohemiae
nova et exacta descriptio, 1619,
1632, 1665, ? ), ale je zde i poprvé vědomě česky pojmenován
(Krumlow). Řeka Rokytná však
na mapě schází a Ivančice leží
chybně mezi Oslavou a Jihlavou,
zatímco zhruba na jejich místě
jsou zakresleny Prštice.
Nejvýznamnější mapou Moravy
však bylo dílo J. A. Komenského
(Moraviae nova et post omnes
priores accuratissima delineatio,
1:520 000). Nevíme, kdy Komenský mapu nakreslil. Mohlo to být
roku 1622, kdy – v době bezděčné
prázdně – prochodil Moravu, ale
i později (1626-1627), byl-li účel
mapy vojenský. Uvážíme-li první
alternativu, můžeme o prvním
vydání mapy u amsterodamského
Mikuláše Visschera uvažovat už
k roku 1624, první známé vydání
tamtéž je však doloženo až roku
1627. Mapa sice navazovala na
Fabricia, obsahově je však proti
němu velkým pokrokem, i když
se některým chybám ani ona nevyhnula (poloha Ivančic). Řeka
Rokytná však tu je a správně
protéká Krumlovem, který je česky popsán (Krumlow). Větší část
názvů na mapě je totiž německých
anebo českých a německých, „ aby
se mapa hodila lidem obojího jazyka“, přičemž před českým jménem je uvedeno písmeno B (Bohemice). Mezi Rokytnou a Jihlavou
je zřejmě zakreslen Krumlovský
les. Komenského mapa Moravy
vycházela v různých edicích a do
roku 1778 bylo pořízeno ze 13
jejích základních měděných desek
přes 105 vydání. Pojmenování
Liechtenstein se na ní neobjevuje.
U nás byla mapa vydána až roku
1677 jako příloha knihy Tomáše
Pešiny z Čechorodu Mars Moravicus (Moraviae olim regnum nunc
marchionatus), ale jméno Komenského na ní uvedeno není. Mapu
vyryl pražský mědirytec Samuel
Dvoŕzak (Dvořák).
Z roku 1666 pochází mapa
moravskokrumlovského
panství
(Geometrischer Grundriss der
Fürst-Lichtesteinischen Herrschaft
Mährisch Crummau) od Michaela
Osterholdta. Rozměrná rytina (54
x 73,5 cm) byla značně podrobná.
V jednom jejím rohu je vykreslen
půdorysný plán města, zřejmě první
plán Krumlova. Ten byl označen
jménem Mährisch Crummau. Mapa
je dnes nezvěstná, je však alespoň
ve výřezu otištěna v příloze publikace Průvodce po Státním archivu
v Brně (sv. 2, Brno 1954). Naposledy byla uložena v lichtenštejnském
fondu (F 117) dnešního Moravského zemského archivu v Brně.
Z roku 1687 je zajímavé kartografické kuriozum, srdcová pětka
z karetní hry s mapou Moravy
(Moravia). Celý soubor měl 52
listů a vydal jej v Norimberku Johann Hoffmann. Krumlov je zde
zachycen a je popsán jako Krumlo.
Jde buď o chybu, kterých je v mapě více (i řeka Rokytná teče až z
Krumlova), anebo o nedokončený
název v rytině. Mapová kresba
zřetelně odráží obraz pozdějších
vydání mapy Komenského.
V roce 1672 mělo město 89
domů „osedlých“ a 55 pustých.
V roce 1690 sice celé vyhořelo,
ale do pěti let byly zničené domy,
až na 22 pustých míst, znovu postaveny. V tomto období, v roce
1692, vyšla třetí samostatná mapa
Moravy, kterou nakreslil rakouský
matematik a kartograf, duchovní
mimo církevní službu Jiří Matouš
Vischer Tyrolský (Moraviae mar-

Okolí Moravského Krumlova na Fabriciově mapě Moravy
(převzato z: Moravský Krumlov ve svých osudech, barevná příloha)

chionatus perlustratus et delineatus a G. M. Vischer Tyrolensis). Je
velmi rozměrná (120 x 80 cm) a
podrobná (1:187 000). Dříve byla
považována jen za kopii mapy
Komenského, je to však mapa
původní, zobrazuje téměř všechny
moravské obce a má celkem 2460
místních značek. Názvosloví je
německé, proto Krumlov je také
německy popsán jako Krumau.
Je v mapě tentokrát vyznačen
dvěma signaturami – jednak jako
„město s valy nebo hradbami“,
jednak jako „městečko“ (oppidum, Marcktfleken). Zvláštním
symbolem je zakreslen klášter
paulánů (cl. S. Pauli). Vesnici
Dobřínsku (Dobersensko) chybí
signatura, Polánka je uvedena
jako Balanka, také název Rakšic je
zkomolen (Ratschitz). Vzdálenější
Němčice mají nesprávnou polohu,
v místech Krumlovského lesa jsou
vyznačeny nízké elevace.
Přes svou podrobnost neměla
Vischerova mapa takové rozšíření,
jaké bychom očekávali. Příčinou
toho byl nejen pozvolný úpadek
nizozemských firem, které až
dosud ovládaly kartografický trh
a cizí předlohy využívaly pro své
kopie, ale i to, že velké mapování
Moravy připravoval zkušený rakouský vojenský kartograf, setník
Jan Kryštof Müller.
Jan Kryštof Müller byl autorem
nejvýznamnější, nejpodrobnější
a největší (137 x 94 cm) mapy
ze všech starých původních map
Moravy (Tabula generalis marchionatus Moraviae, 1:180 000).
Müller na ní pracoval v letech
1708-1712, dílo vyšlo roku 1716
nákladem moravských stavů (proto se mu říká stavovská mapa) a
obsahuje na moravském území na
3100 lokalit. Má německé názvosloví, takže Krumlov je popsán
jako Krumau. Do meandru řeky
Rokytné je vložen zjednodušený
půdorysný obraz města chráněný
hradbami (jsou doloženy 1354)
s pravoúhlou uliční sítí a obdélníkovým náměstím. Kupodivu
není vyznačena dominanta nad
městem, kaple sv. Floriána, která
byla stavěna po velkém požáru
(1690) v roce 1694 nebo 1697.
Výškopis užívá tehdy běžné kopečkové metody. Místopis je o
málo bohatší než na Vischerově
mapě, Müllerova mapa je však
přesnější a stále zůstává důležitým
pramenem pro vlastivědné poznání Moravy počátkem 18. století.
Po celé toto století a ještě začátkem 19. století byla také základem
všech map Moravy vydávaných
různými nakladateli, z nichž jedním z prvních a nejvýznamnějších
byl majitel kartografické oficíny
v Norimberku Johann Baptist
Homann. Jeho nakladatelství
vydalo po roce 1724 podle mapy
Müllerovy přehlednou mapu
Moravy a také „speciální“ mapy
jednotlivých moravských krajů.
Krumlov, samozřejmě německy
pojmenovaný Kromau, zde nacházíme na společné mapě Znojemského a Jihlavského kraje (Tabula
generalis marchionatus Moraviae
in sex circulos divisae. 6. Circuli
Znoymensis et Iglaviensis).
Protižidovské nálady, objevující

se čas od času i v našich zemích,
vedly za Karla VI. k akci, jež měla
zjistit umístění židovských obydlí
v jednotlivých obcích a vzdálenost
židovských domů od katolických
kostelů. Byl to reskript z roku
1727, jehož následkem bylo pořízení rukopisných plánů některých
měst, v nichž žili Židé. Mezi ně
patřil i Moravský Krumlov. Plán
měl název Grund-ris der Hoch-Fürstl-Statt CROMAU in Maehren, byl anonymní a bez popisu,
jen některé stavby byly označeny
velkými písmeny a vysvětleny
jako zámek, kasten, farní kostel,
fara, špitál, paulánský klášter,
křesťanské domy, židovské domy,
synagoga. Později byla do plánu
rukou připsána označení Stadtmauern, bürgerl Saubgarth.
Müllerova stavovská mapa se
stala nejen předlohou většiny map
Moravy 18. století, ale i podkladem prvního, tzv. josefského rakouského vojenského mapování.
Na příkaz císařovny Marie Terezie
k němu došlo v letech 1764-1785,
Morava byla pod velením plukovníka Fabrise mapována v letech
1764-1768. Základem byla Müllerova mapa, která byla zvětšena
do měřítka 1:28 800, rozdělena na
126 sekcí 62 x 41 cm velikých a do
těch zanášeli mapující důstojníci
metodou „a la vue“ (pozorování
terénu dalekohledem a zakreslováním polohopisu i výškopisu do
sítě určených bodů) získaný obraz
krajiny. Výsledkem byla Mapa
Markrabství moravského 1:28 800
(M. Krumlov je na 69. sekci).
K mapám byl připojen rukopisný vojenskogeografický popis
jednotlivých měst a vesnic ve
čtyřech svazcích (Beschreibung
des Markgrafthums Mähren, 3480
stran). O Moravském Krumlovu
pojednává text na stranách 113114 druhé knihy. Obtížně čitelný
popis informuje, že Moravský
Krumlov (Krumau) je město ležící
v hlubokém bazénu obklopeno
vrchy a solidní kruhovou hradbou,
uvnitř nichž je vrchnostenský
zámek, kostely, paulánský klášter a ještě další solidní budovy,
a výslovně se zmiňuje i o kapli sv.
Floriána odevšad viditelné a dominující celému okolí. Fotokopie
uvedeného popisu má ve svém
fondu Mapová sbírka Univerzity
Karlovy v Praze. Výsledky tohoto rychle provedeného mapování
však nebyly dobré, proto mapa
zůstala jen v rukopise a navíc byla
prohlášena za tajnou. Jediným
tiskovým výstupem tohoto díla
byla přehledná mapa Rakouského
císařství 1:864 000, kterou inicioval generálmajor Ludwig August
Fallon. Moravský Krumlov (v
roce 1771 měl 807 obyvatel) je
zobrazen na 89. sekci IV. listu
Fallonovy mapy. Půdorys města
uvnitř říčního meandru odpovídá
na mapě zhruba tehdejšímu stavu.
Název sídla je německý (Krumau).
Kaple sv. Floriána nad městem je
už vyznačena. Mapa je barevná,
výškopis je vyznačen črtanými
(ne pravými) šrafami. Originály
jsou uloženy ve Státním archivu
ve Vídni, jejich vyobrazení je však
přístupné i na internetu.
doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn.
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně
20% 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 čísle: 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 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
prodám
•• Jawa 50 Betka - 4 rychl. 4 takt,
Babetu 210/000 po repasy, moped
Puch 50 ccm, po výměně simerinků,
Simson Enduro, r. v. 1988, velmi
zachovalý. Vše cena dohodou na tel.:
515 333 339, 776 626 586.
•• Pionýr Jawa 21 ve výborném technickém stavu, STK do 07/14, cena
dohodou. Dále pak náhradní díly na
Jawa CZ 250. Tel.: 722 038 818.
•• motocykl MZ 251. Tel.: 602 956
046. Zn.: Levně.
•• Nissan Primera P11 1,6i 16V, r. v.
96, al. kola, nové gumy, plech. kola,
el. okna, fólie, hudba. Pěkný a spolehlivý vůz. Cena: 55.000 Kč, možná
dohoda. Tel.: 774 558 222.
•• Škoda 1203, cena dohodou. Tel.:
731 339 557.
•• Škoda Felicia, 1,3i, r. v. 99, najeto
113.000 km + servisní knížka, velmi
dobrý stav, 1 majitel, centrální zamykání, 4 x airbag, ABS, nová STK.
Cena: 42.000 Kč. Tel.: 732 460 065.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
patrový dům 5+kk Ivančice, po
kompletní rekonstrukci, uzavřený
dvůr s posezením, veranda, nová
fasáda, zateplení, plastová okna,
cena: 2.999.000 Kč + provize RK
// celoročně obyvatelnou novostavbu
chaty 3+1 u MK, ZP 28 m2, pozemek
1.020 m2, voda, el., terasa, sklep,
cena: 750.000 Kč + provize // poslední volnou novostavbu domů na klíč,
typ bungalov 3+kk Neslovice, pozemek od 413 m2, cena od 2.320.000 Kč
// nové byty 2+kk, 3+kk a 3+1 v OV v
Ivančicích, byty od 42 - 95 m2, možnost dokoupení garáže, ceny bytů
od 1.250.000 Kč // DB 3+1 s garáží
v Oslavanech, 1 NP, lodžie, plastová
okna, cena: 1.700.000 Kč, k jednání.
Další info a nemovitosti na tel.: 605
749 319, nebo na www.re-max.cz.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, zahrádka, sklep. Celková rekonstrukce
nutná. Cena: 420.000 Kč. Tel.: 721
457 543.
•• RD 3+1 v obci Kadov. Zahrada,
sklep. Tel.: 777 582 899.

•• RD 3,5+1 v Oslavanech, ihned
k bydlení. Tel.: 606 103 765.
•• družstevní byt 4+1 na Sídlišti
v Moravském Krumlově, zděné jádro,
nová okna, po revital., nízký nájem.
Tel.: 602 535 986.
•• pěkný DB 3+1 na Sídlišti v Moravském Krumlově, 6. patro, po rekonstrukci. Tel.: 777 070 753.
•• starší RD 2,5+1 (možnost rozšíření) v Oslavanech, k rekonstrukci.
Více informací na tel.: 608 456 273.
•• patrový RD 5+kk v Moravském
Krumlově, s dvorem a samostatnou
garáží, 2 koupelny. Dobrá lokalita,
100 m od náměstí. Dům prošel rekonstrukcí, ihned obyvatelný. Tel.:
776 172 278.
nabízím pronájem
•• Pronajmeme prostory k podnikání
na nám. T. G. Masaryka v Moravském Krumlově. V současnosti
„MASNA U BURDŮ“. Možnost
zachování řeznictví, případně i výrobny. Stavební úpravy po dohodě
možné. Bližší info na: 606 839 332.
•• starší RD v Oslavanech ihned
k pronajmutí. Tel.: 776 365 895.
hledám
•• pronájem bytu 1+1, 1+kk, 2+1
nebo 2+kk v Moravském Krumlově,
prosím nabídněte. Tel.: 602 481 015.
» NÁBYTEK
prodám
•• starší rozkládací jednolůžkové
křeslo za symbolickou cenu. Tel.: 604
303 262.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• autorádio zn. Sony X-plod 2000,
má 4 x 50W, dobrý stav, nepoškozené,
cena: 1.000 Kč. Tel.: 608 813 809.
•• mobilní telefon zn. Samsung E
1120, stříbrná barva. Tel.: 773 168
484. Zn.: Nevhodný dárek.
•• myčku zn. Fagor, volně stojící,
používaná 1,5 roku, cena: 5.000 Kč.
Tel.: 723 434 412. Zn.: Ivančice.
daruji
•• Kdo daruje za odvoz funkční
chladničku o objemu 50 - 70 l, prosím
nabídněte. Tel.: 723 224 165.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• tovární cirkulárku, 3x230V, stolní
řezání i podavač na velká polena,

POZVÁNKA na setkání u příležitosti výročí

750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O DOBELICÍCH

v sobotu 14. srpna 2010 v obci DOBELICE.
Program: • ve 12.30 hodin - mše svatá u „Zvoničky“ ke svěcení
vlajky a znaku obce • ve 13.30 hodin (14.00 hodin) - zasazení
památečního stromu • ve 14.30 hodin - oficiální zahájení oslav
u Obecního úřadu (proslov starosty) • v 15.00 hodin - taneční
zábava za účasti dechové kapely „Boršičanka AK“.
Na setkání se těší a přeje příjemnou zábavu Zastupitelstvo obce
Dobelice a místní sbor dobrovolných hasičů.

MěKS Moravský Krumlov, tel.: 515 322 330 a 725 579 923
zajišťuje PŘEDPLATNÉ -10 divadelních představení
(hrací den: pondělí - abonentka je přenosná)

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
SEZONNÍ PŘEDPLATNÉ 2010/2011
ČINOHERNÍ I HUDEBNÍ SCÉNA. Premiéry představení:
Škola základ života, Muchova epopej, Král Oidipus, Mary
Poppins, Dobře rozehraná partie, Očistec, Jméno růže,
Měsíční kámen, Malý krámek hrůz, Jekyll a Hyde. Závazné
přihlášky přijímá MěKS. Cena: 3.400 Kč (plné) a 2.600 Kč
(senioři + studenti), doprava individuální!
Mikroregion MORAVSKOKRUMLOVSKO pod záštitou obce
Dolní Dubňany Vás srdečně zve na

JARMARK ŘEMESEL A MÍSTNÍCH
PRODUKTŮ

v sobotu 7. srpna 2010 od 9.00 hodin do 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech. Občerstvení zajištěno!!!

průměr kotouče 90 cm. Tel.: 721
092 276.
•• hoblovku domácí výroby 3x230V,
nastavitelná výška hoblování, v dobrém stavu, nevyužívaná. Tel.: 721
092 276.
» VŠE PRO DĚTI
půjčím
•• Pro rodiče, kteří nemohou být bez
sportu a mají malé děti. Třeba i jen
na dovolené. Půjčím dětský vozík
(odpružený) za kolo pro 1-2 děti. Pro
malé děti lze použít autosedačku „vajíčko“. Nepromokavý, bezpečnostní
pásy, rolovací stříška proti hmyzu a
dešti. Lze i předělat na „jogger“ (kočárek). Váha vozíku 15 kg, nosnost 40
kg. Cena: 90 Kč/den, 150 Kč/víkend,
500 Kč/týden, 60 Kč/stejný den půjčení a vrácení. Půjčení na č. OP nebo
vratnou zálohu. Volejte kdykoliv
na tel.: 721 369 034, nebo pište na
e-mail: rysavka@seznam.cz.
» ZVÍŘATA
prodám
•• Kuřice na začátku snášky, stáří
20 týdnů, červené ISA BROWN a
kropenaté MORAVIA BARRED.
Cena: 120 Kč/ks, p. Štefulík, Horní
Hlinky 53, Ivančice. Tel.: 604 891
035, 605 529 375.
•• akvarijní ryby, odběr možný ihned.
Tel.: 720 463 061.
•• štěňata kříženců malého vzrůstu,
vhodná do bytu, za cenu očkování.
Tel.: 723 048 329.
•• štěňata šeltie bez PP, rodiče s PP,
výborný společník pro děti i dospělé
a štěně - pejsek kavalír king charles
španěl bez PP. Tel.: 724 033 609.
•• tříměsíčního pejska labradorského
retrívra krásné zlaté barvy, vhodný
k dětem, očkovaný + odčervený. Tel.:
736 624 536.
•• štěňátka jorkšírského teriéra bez
PP, pejsek: 4.000 Kč, fenka: 5.000
Kč. Odběr možný koncem srpna. Tel.:
724 764 941. Zn.: Ivančice.
•• prasata od 100 - 150 kg, možnost
i porážky. Tel.: 728 798 931.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše
knihy a časopisy v dobrém stavu. Za
banánovou bedýnku: 63 Kč. Děkuji.
Tel.: 773 917 099.
prodám
•• 2 kůže z divočáka, cena: 1.400 Kč,
dále pak svatý obraz zasklený, rám
dost poškozený, cena dohodou. Tel.:
773 202 731.
•• stavební míchačku na 2 kolečka a
plastové sudy 150 litrů s uzavíratelným těsnícím víkem, plastové kanistry 25 litrů. Tel.: 721 092 276.
•• kolo Liberta, cena: 600 Kč, 10 kg
PB láhev, cena: 250 Kč, peřináč, š:
110, h: 46, v: 90, cena: 500 Kč, zavařovací hrnec, cena: 150 Kč, zánovní
stavební kolečko bantamové, cena:
500 Kč. Tel.: 721 003 544.
•• plynový sporák zn. Mora Euroline
1410, cena: 990 Kč, deskový radiátor
500 x 600, 745 W a 500 x 720, 606 W,
oba za: 1.990 Kč, koberec 3 x 4,5 m.
Tel.: 736 257 547.
•• nový plynový turbo kotel 24 kW,
TUV i topení, nepoužitý v továrním
balení. Tel.: 721 092 276.
•• umyvadlo 55 cm nerez dřez 50x
50 cm klec, mrazuvzdornou dlažbu
30x30 cm 3 m2, zavařovací hrnec,
dětské kolo, dámské kolo, kočár zn.
ABC. Tel.: 603 900 890.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Wellness studio se stálou klientelou
hledá schopnou kadeřnici-ka. Samostatnost, flexibilita a chuť do práce
podmínkou. Více info na tel.: 603 362
848, nebo na: info@soleil.cz.
•• muž 38 let hledá jakoukoliv práci
na HPP i brigádu v okolí Moravského

Krumlova, prosím nabídněte. Tel.:
721 939 560.
•• Hledáte zajímavou práci? Jste
pracovitý a samostatný? Firma TC
MACH Vás přijme jako servisního
technika. Klíčové pracovní úkoly:
instalace a servis tepelných čerpadel,
péče o zákazníka před i po instalaci.
Požadavky: SŠ nebo vyučen v oboru
tech. směru, praktické zkušenosti
s instalací otopných systémů, uživ.
znalost MS Office, vysoké prac.
nasazení, týmový duch. Nabídky zasílejte na: tcmach@tcmach.cz nebo
na TC MACH, s. r. o., U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.
•• Dopravní firma v Oslavanech přijme řidiče MKD do zemí: SLO, HR,
H a CZ. ŘP skupiny C+E, nutná praxe
minimálně 2 roky!!! Více info na tel.:
602 790 115.
•• Hotel EPOPEJ přijme číšníka nebo
servírku - nástup možný ihned, kuchaře - nástup od září 2010. Kontakt:
paní Štolpová, tel.: 775 282 192, nebo
e-mail: provozní@hotel-epopej.cz
» SLUŽBY
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Máte finanční problémy? Stačí zavolat! Nejrychlejší půjčka
v okolí. Bez poplatků předem. Více
informací na tel.: 605 720 362.
•• Nebankovní půjčky pro soukromé osoby i podnikatele! Přímý poskytovatel, seriózní jednání, rychlé
vyřízení. Nejsme linka 900... Tel.:
736 759 564.
•• Nebankovní novinka! Ještě dnes
se dozvíte o výsledku! Pro všechny
včetně důchodců a žen na MD!
100.000 za 1.887 Kč, 150.000 za
2.878 Kč, 250.000 za 4.125 Kč. Více
informací na tel.: 733 433 601.
•• Potřebujete peníze? Tak si je vydělejte. Nabízím spolupráci v marketingu. Stručný životopis posílejte
na: behunek.lubomir@email.cz.
» SEZNÁMENÍ
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkujeme touto cestou poctivému
nálezci, který v lese v Rešicích dne 6.
července 2010 našel mobilní telefon
a vrátil ho zpět majitelce.
•• Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili rozloučení na poslední
cestě s mým manželem panem Janem
Šťastným a za projevenou soustrast.
S bolestí v srdci Všem děkuje manželka Jaroslava, dcery Renata a Silvie
s rodinami.
•• Poděkování strážníkům MP Moravský Krumlov, jmenovitě veliteli panu
Fráňovi, strážníkům panu Vespalcovi
a Jandáskovi, kteří dne 12. července
2010 výrazně pomohli při poskytnutí
první pomoci a následném převozu
nemocného. Děkuji D. Černohorská.
» OZNÁMENÍ
•• Útulek Přímětice oznamuje, že dne
14. června 2010 byl Městskou policií
Ivančice do útulku přivezen mladý
pes - hnědý labrador. Majitel nechť
nás kontaktuje na tel.: 603 487 082.
» VÝZVA
•• Dne 21. července 2010 byl ztracen
digi fotoaparát zn. Panasonic Lumix
v Ivančicích v parku na Réně. Moc
prosím o vrácení alespoň pamětové
karty, je plná fotografií. Tel.: 723 300
604. Zn.: Velká odměna!!!

Amatérský divadelní kroužek při SDH Hlína sehraje
v krásném lesním prostředí divadelní muzikál

„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

„

v neděli 8. srpna 2010 v 15.00 hodin.
Napsal: Vladimír Renčín, hudbu složil: Jindřich Brabec. Hudbu
pro toto představení nahrál: Jaroslav Beer, režie: Jozef Sliacký.
Představení se uskuteční v přírodním prostředí v lese nad obcí Hlína.
Přístupová cesta je vyznačena značkami, parkoviště pro automobily
zajištěno. Představení má 2 dějství a trvá asi 2 a půl hodiny.
Po celou dobu je zajištěno občerstvení diváků v podobě různých
nápojů, sladkostí, uzených uzenin atd. V případě nepříznivého
počasí sledujte informace na webových stránkách obce Hlína.
Více na: www.obec-hlina.cz.

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření

MUZEA A INFORMAČNÍHO
CENTRA VEDROVICE

v neděli 1. srpna 2010 ve 14.00 hodin. Úvodní slovo pronesou:
PhDr. Mgr. Martin Reissner - ředitel Moravského zemského muzea
v Brně, Ladislav Lakomý - Státní divadlo v Brně,
Mgr. Anna Gigimovová - starostka obce Vedrovice.

„SPOLKY V MOR. KRUMLOVĚ

„

Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Otevřeno: po - pá:
9.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.30 hodin, ne: 14.00 - 16.00 hodin.

„

Mikroregion MORAVSKOKRUMLOVSKO pořádá 4. ročník

„MALÝ FESTIVAL LOUTKY

ve čtvrtek 26. srpna 2010 v 15.00 hodin v klášteře „Rosa coeli“
v Dolních Kounicích.
TIC města Dolní Kounice Vás zve na

„EKO POHÁDKY

„

Vstupné bude zdarma! Udělejte radost Vašim dětem!

SPK PETROVICE zve širokou veřejnost na 15. ročník
nohejbalového turnaje tříčlenných amatérských družstev

„MUCHA CUP

„

v sobotu 7. srpna 2010 v 9.00 hodin - hřiště v Petrovicích.
(Od 8.30 hodin bude probíhat registrace družstev). Závazné
přihlášky, včetně startovného, do 6. srpna 2010! Tel.: 774 343 202,
p. J. Cyrek. V 19.00 hodin - „ZÁSKOK“ - divadel. představení místních
ochotníků. Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta“. Hraje
se pod širým nebem v Petrovicích. V případě deště se představení
odkládá na neděli 8. srpna 2010 (místo a čas konání zůstává)! Hned
po představení (cca ve 20.30 hodin) večerní zábava. Hraje country
kapela „PAROHÁČI“. Vstupné na obě akce: 60 Kč. Občerstvení
po celý den zajištěno (klobásy, cigára, makrely na roštu).

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní předvánoční zájezd do

„VÍDNĚ

„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 4. prosince 2010 (sobota).

360 KČ

CENA:
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh.
Doporučujeme včasnou rezervaci pro velký zájem!!!!!
Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
na muzikál / lyrikál Michal Horáček - Petr Hapka

KUDYKAM

v pátek 17. září 2010 v 19.00 hodin - STÁTNÍ OPERA PRAHA.
Vystoupí v alternacích: V. Dyk/C. Kassai/ K. Dobrý, O. Ruml/
J. Maxián/ M. Holý, P. Hřebíčková/H. Holišová/J. Stryková/L. Šoralová
a další. Cena: 1.300 Kč/1.200 Kč (vstupenka + doprava). Závazné
přihlášky na MěKS do 24. června 2010,
tel.: 515 322 330, nebo 725 579 923.

Český svaz žen DOBŘÍNSKO pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KVĚTIN,
KERAMIKY, ŠPERKŮ RUČNÍ
VÝROBY, DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ,
MEDŮ A PEDIGU
v sobotu 7. srpna 2010 v KULTURNÍM DOMĚ DOBŘÍNSKO
od 10.00 hodin - 17.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé!!!!!

TIC města Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na

NOČNÍ PROHLÍDKU KLÁŠTERA
„
„ROSA COELI

v sobotu 28. srpna 2010. PROGRAM: Kung Fu - exhibice,
začátek ve 20.00 hodin. Vstupné: 30 Kč/plné, 20 Kč/důchodci,
15 Kč/děti, studenti.

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 15/10 vyjde 13. srpna 2010, uzávěrka 10. srpna 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Biaggi brněnským králem Triumf atletky Kateřiny Doubkové na ME v Maďarsku
Po informacích, které před letošní sezónou oznamovaly vypadnutí
brněnského závodu z kalendáře MS SUPERBIKE, se AMD Brno postaral o setrvání tohoto podniku na Masarykově okruhu. V celém seriálu startuje také český zástupce Jakub Smrž, který těsně před domácím
závodem změnil značku motocyklu. Řídítka Ducati vyměnil za Aprilii.
V prvním závodě zvítězil Jonathan Rea /Honda/ s náskokem 2,5
sekundy před Maxem Biaggim /Aprilia/. Třetí místo obsadil Cal
Crutchlow /Yamaha/. Jakub Smrž bohužel havaroval již v úvodním
kole. Druhé jízdě dominoval italský veterán Max Biaggi, který tak
na brněnském okruhu získal již desáté vítězství v závodech MS. Druhý
skončil Jonathan Rea a třetí dojel Michel Fabrizio s motocyklem Ducati. Smrž neviděl šachovnicový prapor ani v této jízdě. Po technických
potížích a následující stíhací jízdě přišel v závěrečné fázi závodu pád.
Biaggi vede průběžné pořadí MS a kráčí tak k prvnímu titulu v Superbike. Smrž je na čtrnáctém místě.
/Ctibor Adam/
Jakub Smrž na brněnském okruhu

foto Květoslav Adam

Příkladem poctivosti, vůle,
pracovitosti, skromnosti a možná
i celé řady dalších kladných povahových vlastností zcela určitě
je vynikající běžkyně z Moravského Krumlova osmatřicetiletá
Kateřina Doubková.
Sám jsem ji několikrát viděl na
Vánočním běhu ve Znojmě, při
velice náročném běhu do vrchu
v Perné u Mikulova i na mnoha
jiných, vždy a všude odvedla
perfektní práci, a pokud přímo
nevyhrála, doběhla vždycky někde v popředí startovní pole.
Začínala před 25 lety s trenérkou Zuzanou Markovou a dotáhly
to spolu až k titulu mistryně ČR
v běhu na 800 metrů, což je trať
velice záludná kvůli rozvržení sil.
Na vyložený sprint je obávaná
„půlka“ dlouhá, na vytrvaleckou
taktiku zase příliš krátká.
Posledním velkým úspěchem
Kateřiny Doubkové byla účast na
ME v atletice veteránů, domů si
přivezla stříbrnou medaili.
Popište nám Váš úspěch na nedávném ME veteránů.
Běžela jsem svoji netradiční
disciplínu 2 000 metrů překážek
v kategorii žen 35 - 39 let v silné
konkurenci Portugalek, Italek,

Španělek a Rusek. Na tomto
mistrovství jsem obsadila vynikající 2. místo časem 7:39,32 min.
Tento čas je také v mé věkové
kategorii českým rekordem.
Proč jste si vybrala atletiku a
potažmo běh, co se vám na něm
nejvíce líbí?
V době, kdy jsem si vybírala
nějaké aktivity, jiné možnosti pro
děvčata v Moravském Krumlově
nebyly. Líbí se mi všechno, co
běh nabízí. Je to všechno v srdci
a v hlavě - o vůli, chtění, dřině,
odříkání, o individuálním přístupu a také o vztahu trenér - závodník, o jejich vzájemné férovosti
a důvěře.
Myslíte si, že se v dnešní době
dají mladí lidé (hlavně pubertálního věku) k atletice přilákat?
Mladí lidé v současné době o
sportování zájem moc nemají.
Mají jiné zájmy a možnosti.
Jak jste s „královnou sportů“
začínala Vy? Měla jste nějaké
vzory, přání, sny a představy
o svých možnostech?
Začínala jsem v Moravském
Krumlově na hřišti ve 13 letech
pod vedením paní trenérky Zuzany Markové, která založila a
vedla oddíl atletiky v Moravském

Krumlovský fotbal vstoupí do nové sezony s řadou změn
Moravský Krumlov se v minulém ročníku umístil ve středu
tabulky. Do nové sezony nepovede krumlovské fotbalisty trenér
Smrček, který odešel do druholigového 1. SC Znojmo. Na jeho
místě uvidíme Ladislava Bedřicha. Ke změnám došlo i v hráčském kádru. Do Tasovic odešel na
hostování Záviška, ze studijních
důvodů skončil Vlašín a do Rybníků se vrací Vybíral. Zatím jedinou
posilou je Elis z Višňové. Další
příchody jsou v jednání.
Na naše otázky odpovídá nový
trenér Ladislav Bedřich.
Jistě máte za sebou bohatou
hráčskou kariéru. Jaká byla?
Kategorie dospělých. (To je
tak dávná historie, že si úroveň
soutěží již nepamatuji). V letech
1968-71 - vojenská prezenční
služba Pálava Mikulov, 1972-77
Moravská Slavie Brno (A muži
- divize) a 1978-87 Sokol Bystrc
(A muži)
A trenérská kariéra?
V letech 1987-95 KPS Brno
(LeRK Brno) st. ligový dorost
(první a poslední angažmá jako
profesionální trenér), pak 19951999 FC Group Dolní Kounice
(divize + MSFL), 1999-2000
FC Zeman Brno (MSFL), 2000-

2004 Slovan Břeclav (divize),
2004-2005 Amatérská fotbalová
reprezentace – Region CUP (mistrovství Evropy amatérů), 20072009 Sparta Brno (KP).
Sledoval jste KP a působení
Krumlova v něm?
Sledoval, samozřejmě. Také
proto, že ještě nedávno byl M. K.
mým soupeřem. A o soupeři
(o týmu i o jednotlivých hráčích)
jsou informace nezbytné, je třeba
vědět jak o jejich přednostech,
tak o slabinách ve hře. (O činnosti fotbalových funkcionářů
se v tomto případě nezajímám,
ačkoliv s panem Mgr. Tomášem
Třetinou máme - dovolím si podotknout - nadstandardní osobní
vztah). Registruji též pořadí
v tabulce na konci soutěžního
ročníku - osobně bych byl potěšen cca 5. místem, což by byl
návrat k prvnímu roku působení
Krumlova v KP (2006-07). Ale
to jsou jenom přání…
Jaká je podle Vás úroveň
soutěže?
Obecně: úroveň fotbalu v našich zeměpisných šířkách má
v posledních letech sestupnou
tendenci (profesionální soutěže
nevyjímaje). Důvody jsou fotbalovými experty „pojmenovány“,

prezentovány v médiích… netřeba je připomínkovat.
Osobně bych přivítal, abychom si v našem fotbalu (tedy
i v KP) udělali jasno, co je
fotbal profesionální, co je fotbal
amatérský. Řada soutěží je mj.
znehodnocena
ambiciózními
subjekty, které do fotbalu „vkládají“ značné finanční prostředky
- v konečném důsledku chtějí
být viditelní, chtějí být v soutěži
úspěšní = postupovat.
Z jiného aspektu: kolik „těchto“ týmů ze soutěže odstupuje?
(viz. postupy a sestupy v uplynulém soutěžním ročníku - s povděkem konstatuji, že FC M.K.
neakceptoval nabídku postupu
do divize). Je běžné, že se tedy
amatéři z M. K. občas střetávali a
zřejmě střetávat budou s „profesionály“ z Bavor apod.
Vaše trenérské krédo?
Chápeme-li oba shodně „krédo“ ve smyslu „přesvědčení, víra,
věřit něčemu“, pak úvodem bych
připomenul terminologii: užívám
výhradně pojem „fotbal, fotbalista“, distancuji se od „kopané“ !
protože nemáme kopálisty!
Posouzeno vážností života
je fotbal opravdu zábava, hra
– avšak hra mající závazná pravi-

I. kolo krajského přeboru v kopané
neděle 15. 8. v 16:30 hodin

dla, pravidla ve smyslu fair-play,
hra s převažujícím individuálním
výkonem, který výrazně formuje
výkon týmový, hra přinášející
pestrý děj, emoce, hra vyžadující
zodpovědnost, kázeň, morálku,
tedy plnění hráčských rolí aj.
Hrou či zábavou musí být tedy
i fotbalový trénink a určitým
vyvrcholením týdenního snažení
je víkendové utkání. Nebudou-li hráči stejného „vyznání“,
nebudou-li „moji“ hráči takto
fotbal chápat, pak je to jeden ze
zásadních důvodů trenérský post
urychleně opustit a věnovat se
např. sběru železného odpadu.
Obávám se, že sám nedokáži
výstižně a bezezbytku prezentovat krédo trenéra, respektive
principy filozofie fotbalového
trenéra. Proto si dovolím použít
formulaci, která mě provází
(téměř půl století!) jak civilním,
tak i tím sportovním životem. Je
to upravená formulace, jenž před
staletími posloužila jako rituál
či modlitba atletům starořeckým
olympijských her:
„Dopřej mi, Pane, abych
v boji, který jde životem - i tím
fotbalovým - měl také odvahu
riskovat a udeřit. A mám-li
vyhrát, dej, aby tomu tak bylo
podle pravidel, díky mé víře, cti
a rozumu. A mám-li prohrát, pak
dej Pane, abych s hlavou vzpřímenou dovedl stát u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem.“

Krumlově. Vzory jsem žádné neměla, v nikom jsem se nevzhlížela. Atletika je velká dřina a chce
to hodně odříkání a trpělivosti.
Co všechno při tréninku zvládáte?
V současné době si tréninky
upravuji podle své pracovní doby.
Mám tréninkový plán, který se
snažím dodržovat podle současné
výkonnosti a svých pocitů. Většinou se zaměřuji na vytrvalostní
trénink. Nejraději běhám v lese,
v parku a na polních cestách
Za které kluby jste dosud závodila?
Byla jsem členkou Geotestu
Brno, Univerzity (Junior) Brno,
AC Moravský Krumlov a nyní
je mým mateřským klubem AHA
Vyškov.
Máte raději závody na dráze
nebo krosy? Jaké vám nejvíce
sedí?
Dříve jsem běhala většinou
dráhu a krosy jen v rámci jarní
a podzimní přípravy. Nyní je to
naopak, dráhu neběhám skoro vůbec, silnice a vrchy výjimečně.
Co považujete za nejlepší výkon ve své kariéře?
To se nedá tak jednoduše říct.
Určitě největší úspěch a štěstí je
moje dcera Katka.
Mám několik titulů mistryň
Moravy a Slezska na 400 m, 800
m, 1500 m, 3000m, jak v hale, tak
i venku na dráze. Jedním z mých
velkých úspěchů bylo, když jsem
získala titul mistryně České republiky v běhu na 800 m na dráze. V roce 2008 jsem získala také
stříbrnou medaili na ME veteránů
ve Slovinsku v běhu na 2000 m
překážek.

Zbývá Vám čas na rodinu, vaření, event. jiné koníčky?
Každou svoji volnou chvíli
věnuji rodině. Na jiné koníčky mi
tak nezbývá čas.
Běháte také na lyžích?
Ano, běžky jsou mým nejoblíbenějším zimním sportem. Samozřejmě jen rekreačně a pokud jsou
u nás dobré sněhové podmínky.
Je nabídka atletických závodů
na Znojemsku dostatečná? Které
z nich Vám nejvíce vyhovují?
Velice se mi líbí Znojemský běžecký pohár. Letošní ročník bude
zahájen 23. října v Moravském
Krumlově. Všechny příznivce
k nám do Krumlova zvu.
Slyšela jste někdy o „Běhu
kolem Jaroslavického rybníka“
nebo „Běhu starým Znojmem?“
Na Běh kolem Jaroslavického
rybníka si pamatuji, běžela jsem
tam kdysi jako žákyně.
Jaké další životní i sportovní
plány máte?
Pokud mi zdraví, chuť a pohoda vydrží, ještě nějaký rok běhat
budu.
Troufla byste si na maratón
nebo ještě delší dálkové běhy?
Ne, na maratón si netroufám a
ani na podobné dálkové běhy.
Kateřina Doubková o sobě
nerada mluví, natož aby se chlubila. Z atletiky nikdy žádný profit
neměla, nikdo jí nic nezaplatil,
kromě sauny a masáží se ani rehabilitaci nijak zvlášť nevěnuje.
I z tohoto hlediska je úžasné, co
tato žena za celých těch 25 let
dokázala. Děkujeme za rozhovor
a přejeme jí ještě hodně velkou
porci úspěšně naběhaných kilometrů.
Ladislav Bastl

FC Moravský Krumlov
- FC Boskovice
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