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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!
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664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

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

www.ri-okna.cz

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.

Do voleb ze školních lavic

 sedmikomorový
profil s izolačním

trojsklem !!!
žaluzie ZDARMA

AKCE!

/Region/ Pro volby do zastupi-
telstev obcí jsou karty, respektive 
volební kandidátky, rozdány. Ne, 
že by na nich byli školáci, to spíše 
jejich kantoři, vychovatelé a ředi-
telé. Titulek však spíše popisuje 
kandidáty zcela nové, mladé, am-
biciózní, komunálním balastem 
neposkvrněné, ale na druhou 
stranu také nevyzrálé, nezkušené 
a zákonů neznalé.  

Nezřídka se na kandidátkách 
objevují ve společnosti svých 
rodinných příslušníků, kteří vě-
domi si svých šancí, takto je zcela 
jednoduše navyšují. Nechají se 
mladí studenti, obchodní zástupci 
a začínající podnikatelé ovlivnit 
myšlenkami svých rodičů, nebo 
mají v plánu také něco konkrét-
ního udělat pro město či obec? 
Budou ochotni a schopni se 

aktivně podílet na vedení obcí, 
nebo jen realizovat cíle a plány 
svých stranických kolegů, či 
rodičů? Budou při všech svých 
aktivitách mít čas na seznáme-
ní se s příslušnými zákony a 
vyhláškami? I když „mladou 
krev“ a trochu jiný pohled na věc 
samosprávy rozhodně potřebují, 
důležité bude, zda se mladá ge-
nerace bude umět prosadit v poli 
dlouholetých veteránů. Doufej-
me, že ano a držme jim palce.  

V Jihomoravském kraji kan-
diduje do zastupitelstev 229 
mladých do 24 let, což je z celko-
vého počtu kandidátů asi 5,6 %. 
Největší skupinu tvoří kandidáti 
ve věku 35 až 39 let - 610 osob, ti 
tvoří bezmála 15 %. Druhou nej-
početnější skupinu tvoří nejstarší 
kandidáti v letech 60 a více let 
- 544 kandidátů, cca 13,3 %. 

Předvolební kolotoč rozjeli 
kandidáti především ve větších 
městech již v minulých týdnech. 
Přednáší projevy, pořádají dět-
ské dny a oslavy babího léta. 
Lídři představují své programy
a svým potencionálním voličům, 
ale mnohdy jen náhodným ko-
lemjdoucím, s úsměvem na rtech 
nutí složený leták se svou foto-
grafií. Billboardy kolem silnic 
už nenabízí levnou elektroniku

a sekačky na trávu, ale v nad-
standardní velikosti nám servírují 
kandidáty do příslušných zastupi-
telstev. Ne vždy zůstane rozměr-
ná „tapeta“ bez poskvrny - jako 
například předvolební billboard 
před dolní benzinovou stanicí
v Krumlově. Po první noci měl 
kandidát jen půl tváře ...

Více, či méně povedený a 
realizovatelný program předsta-
vují v těchto dnech strany svým 
voličům. To ale jen tam, kde o 
omezený počet míst v zasedacích 
radničních místnostech bojuje 
více subjektů. S klesající velikostí 
ročního rozpočtu obcí klesá počet 
zájemců o zastupitelský post.
V některých případech se jen tak-
tak podaří obsadit jedinou společ-
nou kandidátku. V tom případě se 
o programu na následující volební 
období moc nedozvíme. Nezbývá 
pak nic jiného, než navštěvovat 
veřejná zasedání zastupitelstva
a bedlivě sledovat, jak si naši 
zastupitelé počínají.  

Prezident republiky pan Vác-
lav Klaus již 18. června rozhodl 
o termínu voleb do zastupitelstev 
obcí a měst na pátek 15. a sobotu 
16. října 2010. Nezapomeňte si
v kalendáři poznačit dny, kdy i Vy 
můžete promluvit do složení bu-
doucích zastupitelstev.      /mape/

250
DRUHŮKOPAČEKA OBUVI

Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369 

PŘEDSEZÓNNÍ
SLEVY

ZIMNÍCH BUND

VÝPRODEJ KOPAČEK A OBUVI

SLEVY AŽ 50%

zn.: Nike, Adidas, Loap, Umbro,
Power, Lonsdale, S.A.M., Puma, ...
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AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz

www.penizelevne.cz
IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 30.000,- Kč
• 26 % RPSN
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady 
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa  

AKCE: -20 %

do 30. 9. 2010

MOŽNOST NAROZENINOVÝCH OSLAV A TŘÍDNÍCH SRAZŮ

PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

s.r.o.
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

NEJLEPŠÍ ČLOVĚK
 

Letní nedělení odpoledne. Toto období mám spojené s poklidným 
odpočinkem. Znalci ho též nazývají siestou. Posvátnou dobou klidu a 
míru po nedělním vydatném obědě, kdy si já užívám sladkého nicne-
dělání a dobré dýmky. Je to jediná chvilka v týdnu, kdy si mě netroufá 
rušit ani moje milovaná manželka. V tento čas nemám rád žádné vpády 
do soukromí a drzé návštěvy rozháním za použi� hadice se studenou 
vodou (úspěšná to metoda všech bezpečnostních sborů na světě). Rád 
se zamyslím nad uplynulým týdnem (prosím některé mé kamarády, 
aby se laskavě přestali chechtat) a plánuji si věci na další období. Mám 
jednu zálibu, která je právě s nedělní siestou spojena. Již od nejútlej-
šího věku sleduji staré české filmy. Pravda, pamětníkem ještě nejsem, 
ale mám je moc rád. Hltám je všechny. Ať už s elegantním Oldřichem 
Novým nebo s půvabnou Natašou Gollovou. Znám je nazpaměť snad 
všechny. Vždycky se pohodlně usadím s dobrou kávou a nechám se 
unášet dobou legendární první republiky, elegantními pány, slušně 
vychovanými dámami a velmi často trochu naivním dějem.

A tak jsem zase jednou usedl k čarovné bedničce. S�skl tlačítko 
dálkového ovladače. Obrazovka se rozzářila. K mé velké spokojenos� 
se objevil král komiků Vlasta Burian v roli poštmistra z malého města. 
Ale nevěřil jsem vlastním očím, ba ani sluchu. Skvělá sa�rická kome-
die „Nejlepší člověk“, ani ne dva měsíce před komunálními volbami? 
To je důkazem toho, že i produkce v naší veřejnoprávní televizi má 
smysl pro černý humor. Poplatky se občas vypla� i hradit.

Jestli o tomto mistrovském dílu od známého režiséra Václava Was-
sermana nic nevíte, prozradím vám stručně děj. Film nás přenáší do 
půvabného malého městečka Pě�ce v poklidném období C.K. monar-
chie v době těsně před obecními volbami. Místní starosta se svými 
radními, kteří jsou seskupeni v Panskou jednotu, si jsou tak jis� svou 
mocí, že ji neváhají zneužívat pro své cíle i pro� jednotlivým občanům 
městečka. To se nelíbí náhradnímu radnímu Šerpánovi a nahraje se 
svým přítelem hodinářem na váleček fonografu, co si o svých spo-
luradních myslí. Váleček poté zabalí, opatří švýcarskými známkami, 
nechá ho pojis�t na vysokou částku a adresuje ho nejlepšímu člově-
ku v obci. Poštmistr balíček doručí na radnici. Starosta s radními se 
pohádá o to, kdo je nejlepší člověk ve městě. Horké hlavy zchladí až 
místní hasiči ledovou vodou. Balíček končí v úschově odstrkovaného 
poštmistra. Toho si snaží místní vládci předcházet, aby ho doručil prá-
vě jim. S čím nepočítají, je jeho zvědavost. Poruší poštovní tajemství 
a vyslechne obsah řeči. Rozhodne se, že se poms� za veškerá příkoří, 
kterých se mu od městských radních bohatě dostalo. Každému zvlášť 
prozradí jeho obsah. Balíček doručí přímo do zasedání městské rady. 
Nikdo se k němu nechce znát. Najednou není nikdo nejlepší člověk. 
Hádka opět končí velkou rvačkou, při níž opět zasahuje sbor dobrovol-
ných hasičů. Do toho zaznívá syrová pravda, která se line z Edisonova 
fonografu. Pravda, která není nikomu příjemná. Pravda, kterou nikdo 
neslyší, protože všichni jsou zauja� likvidací svého pro�vníka. Celý 
film končí odjezdem poštmistra na nové působiště a poznámkou, že je 
zvědav, jakéže to bude nové zastupitelstvo. Tentokráte v Paďousích.

Tento film je pro mě důkaz toho, že naši předkové dokázali to, na 
co my jsme už dávno zapomněli. Vysmát se sami sobě a poučit se ze 
svých chyb. My už se neumíme podívat do zrcadla a ironicky se svému 
obrazu uchechtnout. Hledáme s chu�, tomuto národu takřka vlastní, 
jen to, co nás rozděluje. Ať už je to víra v boha nebo poli�ckou stranu, 
případně jiný názor na svíčkovou. Dokážeme se pohádat o každou ma-
lichernost a svého pro�vníka řádně očernit. Stejně jako v „Nejlepším 
člověku“. Ten film je nadčasový. Stejně jako Kronika města Kocourkova, 
ale o té zase někdy jindy. K něčemu se vám přiznám. Při pohledu ko-
lem sebe mám občas takový škodolibý nápad. Po vzoru pana Šerpána 
koupit DVD s �mto filmem. Zásilku řádně a hlavně draze pojis�t, poslat 
ji na nějaký ten úřad nejlepšímu člověku. Myslíte, že by se i v dnešní
době nějaký chytrák nachytal? Já se obávám, že ano.           Petr Sláma

Slovo úvodem

» seřizovače-obsluhu CNC
» inženýra procesního
» technologa obrábění
» inženýra kvality
» referenta kvality
Přijímáme všechny žádosti

o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

PALIVOVÉ
DŘEVO

PALIVOVÉ
DŘEVO

v délkách 25, 33, 50, 100 cm
tel.: 731 157 034

LEISSER - HOLZ, spol. s r. o.
Jiřice u Miroslavi 148

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

$ Finanční poradna
Vážení čtenáři, nová rubrika „Finanční poradna“ bude jednou měsíčně 
přinášet odpovědi na vaše dotazy finančního charakteru. O advokátní 
poradnu pana JUDr. Mattese samozřejmě nepřijdete, poradny bude-
me pravidelně střídat. Autorem dnešní poradny je konsultant v oblasti 
osobních financí Tomáš Sobotka a kontaktovat ho můžete na telefonním 
čísle: 608 680 322, nebo na e-mailu: tomas.sobotka@partners.cz

Jaký je rozdíl mezi pojištěním kapitálovým a investičním? Bylo mi 
nabízeno kapitálové pojištění a pán z pojišťovny mi radil, že u kapi-
tálového je to jisté a vklady jsou tam pojištěny, že se s tím nic nestane. 
Toto pojištění chci použit také na přilepšení k důchodu.

V obou případech jde o rezervotvorné životní pojištění, tedy pojiš-
tění, kde se peníze spoří. Na oba typy smluv je možné uplatnit daňový 
odpočet až 12.000 korun ročně, pokud smlouva bude minimálně do 60 
let. Kapitálovka neboli KŽP (kapitálové životní pojištění) garantuje 
minimální míru zhodnocení spořící složky, maximální ve výši TÚM 
(technické úrokové míry - nyní 2,5%). Prostředky však nejsou pojištěny 
jako bankovní produkty. Ale to, že zkrachuje pojišťovna, je ještě více ne-
pravděpodobné než v případě banky. Tento produkt však může některým 
konzervativněji založeným lidem vyhovovat, protože nechtějí riskovat. 

Investičko neboli IŽP (investiční životní pojištění) naopak umožňuje 
si zvolit vlastní investiční strategii a v průběhu trvání pojistné smlouvy 
tuto strategii měnit nebo upravovat. IŽP je příkladem nového trendu 
v pojišťovnictví, na jehož vývoj a úpravy je upřena velká pozornost. 
Hlavně díky menším poplatkům a větší flexibilitě. Proto si myslím, že 
je lepší využít IŽP s nastavením vlastní strategie zhodnocení peněz i 
případně více bezpečnou, tedy konzervativní. 

Závěr: Peníze jdou zhodnocovat i jinak než v rámci pojistných 
produktů. Pojištění není spoření, ne primárně, ale mělo by hlavně krýt 
rizika pro případ nečekaných událostí, které na nás život připravuje. 
Pokud chcete spořit přes pojištění, je to dlouhodobá záležitost, v ho-
rizontu desítek let. Prostřednictvím kapitálového životního pojištění 
spořit na důchod není nejlepší varianta, zvláště když zhodnocení se 
pohybuje okolo 2,4 % a inflace-tedy znehodnocení peněz, je  2 - 3 %; 
tedy spoříte, ale peníze se vám reálně nezhodnocují. 

Jihomoravští hasiči mají 
nového ředitele

/Region/ Novým ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihomo-
ravského kraje se stal plukovník Jiří Pelikán. Do funkce ho za účasti 
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška uvedl generální ředitel 
HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán. 

Ten při této příležitosti připomenul, že Jiří Pelikán se ujímá funkce 
v době, kdy resort vnitra do konce letošního roku čekají úspory ve výši 
1,2 miliardy korun. V roce 2011 má resort ušetřit 36 procent na pro-
vozních výdajích a investicích a 10 procent mzdových prostředků. V 
nákladech na provoz požárních stanic se přitom projeví zvýšené výdaje 
vyvolané vyšší sazbou DPH a vyšší cenou energií.

Nový ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje Jiří Pelikán je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. 
Příslušníkem HZS ČR je od 1. ledna 1993. Při zřizování hasičských 
sborů krajů od 1. ledna 2001 se stal ředitelem Odboru prevence 
HZS Jihomoravského kraje, od 31. května 2006 pak zastával funkci
náměstka ředitele HZS Jihomoravského kraje pro prevenci a pláno-
vání. Čtyřicetiletý Jiří Pelikán je od roku 2009 držitelem medaile 
HZS ČR Za věrnost III. stupně.                                                 /abé/

tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Naše nabídka
pro studené podzimní dny:
 

•  krbová kamna 
•  sporáky 
•  krbové vložky 
•  příslušenství
- kouřovody 
- krbové nářadí 
- výměníky 
- plechy pod kamna 
•  kvalitní dřevěné topné brikety
•  š�pače na dřevo od 3490,- Kč

~ ~

Dvořákova 639, M. Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, D. Kounice
tel.: 546 421 910 

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

VYPRODÁVÁME
SEZÓNNÍ ZBOŽÍ:

» plastové nádoby na vodu 
» zahradní hadice 
» vodní program 
» plastové židle 
» plastové truhlíky
» květináče 
» demižony 
» popelnice 
» hnojiva

Dne 30. září 2010 končí ana-
logové vysílání z vysílačů Bar-
vičova a Hády. Odsud se vysílal 
signál pro územní oblast Brno 
– město.Tak se bez televizního 
signálu octnou ti, kteří si ještě ne-
stačili pořídit televizory s vesta-
věným digitálním tunerem nebo 

alespoň set-top-box nejen v Brně, 
ale i v jeho okolí. Těch, kdo nyní 
přijímají televizi přes kabel, sa-
telit nebo internet, se ukončení 
zemského analogového vysílání 
nijak netýká a televize jim i bez 
úprav bude fungovat standardně
i po tomto datu.          Petr Sláma

Okolí Brna bez „analogu
„

/Oslavany/ Rada města Osla-
van rozhodla o ukončení činnosti 
odborných komisí, které pracují 
při zdejším městském úřadě.  
Jedná se o celkem pět komisí, 
v nichž pracovali oslavanští 
občané zdarma pro své město. 

Jsou to konkrétně: komise pro 
výstavbu a investice, sociální,
pro životní prostředí, pro kulturu, 
pro školství, tělovýchovu a mlá-
dež. Komise svou činnost skončí 
oficiálně k 15. 10. 2010, což je ter-
mín komunálních voleb.     Petr Sláma

Komise ukončí svou činnost

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
jednala opět o městských komuni-
kacích. Uložila  majetkoprávnímu 
odboru svolat jednání s cílem pře-
vést účelovou komunikaci na ulici 
Mřenkové do majetku města.

Další na řadě byla ulice Pod 

Hájkem. Rada města schválila 
smlouvu s firmou OHL ŽS, a. s.,
za účelem provedení stavební 
úpravy této místní komunikace. 
Celková cena za rekonstrukci by 
se měla vyšplhat na téměř šest a 
čtvrt milionu korun.   Petr Sláma

Jednali o komunikacích

/Kraj/ Zastupitelstvo Jihomo-
ravského kraje na svém zasedání 
3. září 2010 zvolilo nové náměst-
ky hejtmana a členy Rady JMK a 
potvrdilo tak uzavřenou koaliční 
smlouvu mezi ČSSD a KDU-ČSL.  
Od  dnešního dne má tak JM kraj 
opět jedenáctičlennou radu.

Členové krajského zastupitel-
stva na svém zasedání 3. září 2010 
zvolili  náměstky hejtmana Stani-
slava Juránka (KDU-ČSL), Ivo 
Poláka (ČSSD) a Václava Horáka 
(KDU-ČSL). Náměstkem hejtma-

na zůstává i nadále také Václav 
Božek (ČSSD). Zastupitelé záro-
veň hlasováním určili, že náměst-
kem, který zastupuje hejtmana 
v době jeho nepřítomnosti, se 
stal Stanislav Juránek. Dalšími 
třemi členy Rady JM kraje byli 
zvoleni (rovněž v tajné volbě)  
Marie Cacková, David Macek a 
Pavel Balík (všichni KDU-ČSL). 
Všichni nově zvolení členové rady 
poděkovali svým kolegům za zvo-
lení a vyjádřili přání pokračovat
ve spolupráci.                        /abé/ 

Krajská rada v plném počtu

EXTRA RYCHLÉ PŮJČKY
PRO VŠECHNY, I PRO VÁS 

100.000 Kč za 1.887 Kč
200.000 Kč za 3.754 Kč
300.000 Kč za 5.500 Kč

Ůrok od 8,9 % 

Tel.: 733 433 601



Obec Bílý Kostel nad Nisou 
byla při letošních povodních za-
sažena nejvíce. Naše Občanská 
iniciativa (Z. Marková, T. Škar-
ková, K. Pelikán, R. Doubek, J. 
Kotlán) se na základě informací 
a zpráv z povodňových oblastí 
rozhodla zorganizovat „Povod-
ňovou sbírku“, zaměřenou na 
materiální pomoc. Snažili jsme 
se reagovat co nejdříve po zá-
plavách, protože jak se říká „kdo 
rychle dává, dvakrát dává“. Sbír-
ka probíhala od 13. 8. do 16. 8. 
vždy v době 14:00-16:00 hodin. 
Pomoc přicházela jak od občanů 
a firem z Moravského Krumlo-
va, tak z okolních vesnic. 

„Již po prvním dnu se vyhraze-
né prostory pro sbírku začaly plnit 
čisticími prostředky, košťaty, ná-
řadím, lopatami, kbelíky, mopy, 
pracími prostředky, pracovními 
oděvy, hygienickými prostředky, 
balenou vodou, trvanlivými po-
travinami a dalšími potřebnými 
věcmi, také penězi v hotovosti. 
Poskytnutá materiální pomoc 
dosáhla částky 50 tisíc korun, 
hotovost byla navíc. Všem, kteří 

přispěli, moc děkujeme,“ uvedla 
ke sbírce Mgr. Taťána Škarková.

Po spojení s Koordinačním 
střediskem záplav Krajského 
úřadu Libereckého kraje byla 
organizátorům doporučena obec 
Bílý Kostel na Nisou jako nejvíce 
postižená.  Na materiální pomoci 
se předem domluvili se starostou 
obce, aby pomoc byla cílená.

„Velmi nás překvapila poměrně 
velká účast dárců – asi 51 osob a 
subjektů. Připojili se i senioři 
z DPS (Dům s pečovatelskou 
službou) v Moravském Krumlo-
vě pod vedením Mgr. V. Draho-
koupilové, kteří poskytli nejen 
materiální, ale i značnou finanční 
pomoc. Velké díky patří všem 
jednotlivcům i firmám, kteří do 
„Povodňové sbírky“ přispěli. 
Této pomoci si my, organizátoři, 
nesmírně vážíme,“ uvedla Mgr. 
Zuzana Marková.

Seznam dárců: senioři z DPS,  
firma ASFALTELAST, ing. 
Velev, OÚ Petrovice, kolektiv 
Jednoty z města,  Česká pošta, 
pobočka Moravský Krumlov, 
Lékárna Paracelsus, odboráři  

KOVO Moravský Krumlov (Hut-
ní montáže), zaměstanci MěÚ 
(p. Jelínková, p. Řezáčová, p. 
Knotková, p. Hlávková, p. Kud-
rová), REDA Dolní Dubňany, 
Petr Šťastný, Josef Marek, Ra-
dana Hošková, Květa Knotková, 
Hana Primusová, p. Štolpová, p. 
Heroutová, p. Jevická, p. Kosová, 
Iva Freundová, Jaroslav Mokrý, 
p. Hyvnarová, p. Židlíková, p. 
Rumian, p. Pelikánová, p. Vespal-
cová (Petrovice), p. Vespalcová, 
p. Veselá, p. Horká, p. Řezáč 
(Jamolice), Květa Kotková, p. 
Jaša, p. Padalíková,  Hanišovi, 
Lerchovi, Kolajovi, Věžníkovi a 
Valachovi (Rybníky), Dufkovi, 
Řezáčovi, Hrůzovi, Červinkovi 
(Brno), Doubkovi, Gadasovi, 
Procházkovi, Toulovi, Ludvíkovi, 
Zachurčokovi, Ošoncovi (Miku-
lov), Škodovi, Jandovi, Sotonovi, 
Pospíšilovi, Vlkovi, Burianovi. 

V úterý 17. srpna dopoledne 

odjelo plně naložené auto směr 
Bílý Kostel nad Nisou. Přepravu 
zdarma zajistila firma Autodo-
prava Jaroslav Lovecký, kterému 

taktéž patří velké poděkování. 
„Na místo jsme přijeli ve dvě 

odpoledne. Kromě vřelého přiví-
tání a perfektně organizovaného 
vykládání nás přijal pan starosta 
Ing. Jiří Formánek, kterému 
jsme také předali finanční dar 
od našich seniorů. I přes jeho 
pracovní vytížení nám poděkoval 
za pomoc, které si váží, a moc 
zdraví všechny lidi dobré vůle! 
Jeho věta, že i malí mají právo 
žít, mluví za vše. Musíme říct, 
že byť v překrásném prostředí 
Jizerských hor, pohled na tisí-
covou vesnici zničenou povodní 
byl šokující a připomínal měsíční 
krajinu,“ zhodnotil další z organi-
zátorů sbírky Karel Pelikán.

Pokud byste i někteří další měli 
zájem přispět obci Bílý Kostel 
nad Nisou libovolnou finanční 
částkou, zašlete svou pomoc na 
účet číslo 20226461/0100 pod 
variabilním symbolem 0708. 

Více informací na oficiálních 
stránkách města www.bily-kos-
tel.cz. Ještě jednou, vřelé díky 
všem lidem dobré vůle…
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

PNEUSERVIS OSLAVANY

Matení veřejnosti
(Reakce na petit v inzerátu „MORAVSKÝ KRUMLOV – ATRAKTIVNÍ 

MĚSTO“ a na článek „Nejsou peníze? Nejsou snad kvůli krizi?“ Pavla 
Procházky ml., ZRCADLO č. 16, 27. 8. 2010 )

Inzerát i článek se týkají výběrových řízení na dvě investiční akce města, 
a to „Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov – racionalizace 
autobusové dopravy“ a „Zlepšení energetických vlastností ZŠ Ivančická 
Moravský Krumlov“. Jejich společným znakem je kritika těchto výběro-
vých řízení a nařčení vedení města z jejich neprůhlednosti, preferování 
firem, které podaly dražší nabídky a zbytečného utrácení peněz daňových 
poplatníků. Inzerát pak nabízí do budoucna elektronické výběrové řízení 
s jediným kritériem - cenou. Inzerát i článek však uvádějí čtenáře v omyl, 
který musíme napravit.

Organizace a provádění výběrových řízení na dotace Evropské unie a na 
dotace ze Státního fondu životního prostředí dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou složité procesy. 
Proto naše zastupitelstvo schválilo model výběru specializovaných firem, 
které na každý dotovaný projekt zajistí celý proces - od žádosti o dotaci přes 
výběrové řízení na zhotovitele, kde jedním z podstatných kritérií je cena 
díla, až po vyúčtování. Tento přijatý postup zaručuje jednak nedělitelnou 
odpovědnost vybrané firmy za všechny části procesu, jednak průhlednost
a důsledný postup podle zákona. Tato odpovědnost samozřejmě platí, 
pokud je jako zhotovitel akceptována firma doporučená specializovaným 
„vyběratelem“, i když její cena je vyšší. Výběr je totiž komplexní a do-
sažená bodová hodnota je výsledkem vícekriteriálního hodnocení. Město 
sice může nerespektovat doporučený výběr, ale potom za případně vzniklé 
potíže (odvolání lépe umístěných zhotovitelů, krácení nebo odnětí dotací, 
spousta víceprací nebo zastavení stavby ze strany zhotovitele pro nedo-
statek peněz, protože jeho nabídka byla „podseknuta“ apod.) musí převzít 
odpovědnost ten, který takové rozhodnutí přijal. A je všeobecně známo, že 
ti, kteří nyní kritizují, se potom nehlásí. Vedení města zásadně odmítá oslo-
vení jiných než „vyběratelem“ doporučených a zastupitelstvem schvále-
ných zhotovitelů, protože si je vědomo, že v případě problémů uvedených 
v závorce výše, které často doprovázejí levné nabídky, by bylo veřejně 
„ukamenováno“. A nyní k oběma zakázkám.

„Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov - racionalizace 
autobusové dopravy“.

Pro výkon zadavatelských činností a organizaci výběrového řízení na 
zhotovitele byla vysoutěžena firma AP INVESTING, s. r. o., Palackého 
12, 612 00 Brno. V průběhu výběrového řízení byla při otvírání obálek 
vyloučena firma ALPINE, stavební společnost CZ, s. r. o. pro nedodržení 
jednoho ze zadaných kritérií. Z výběrového řízení vzešla jako vítěz firma 
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00  Brno. Za-
stupitelstvo města výsledek výběrového řízení schválilo. Vlastní provedení 
stavby je věcí vítězné firmy a město není oprávněno do výběru případných 
subdodavatelů zasahovat. Pro doplnění uvádíme, že původní cena zakázky 
byla dle rozpočtu 48 mil. Kč, přidělená dotace 32 mil. Kč, spolufinanco-
vání z města 16 mil. Kč. Vysoutěžená cena je 30 mil. Kč, z dotace se utratí
20 mil. Kč (zbytek nemůže být čerpán - vrátí se) a spolufinancování z měs-
ta je 10 mil. Kč (ušetří se 6 mil. Kč). Částky jsou uvedeny včetně DPH.

„Zlepšení energetických vlastností ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“.
Pro výkon zadavatelských činností a organizaci výběrového řízení na 

zhotovitele byla vysoutěžena firma RENARDS, s. r. o., Vídeňská 7, 603 00  
Brno. Do výběrového řízení byly ve stanovené lhůtě osobně doručeny čtyři 
nabídky, které byly v I. kole otevřeny. Pátá nabídka byla osobně doručena 
po stanovené lhůtě a nemohla tudíž být otevřena. Z uvedených čtyřech nabí-
dek byla cena u dvou vyhodnocena jako mimořádně nízká nabídková cena 
(15,953.142 Kč = 58 %, resp. 14,958.523 Kč = 54 % rozpočtovaných nákla-
dů). V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, je takový uchazeč povinen dodat zdůvodnění 
nízké ceny do tří dnů. Pro vady v těchto zdůvodněních a nedostavení se k úst-
nímu vysvětlení (zřejmě nebyli schopni své nízké ceny věrohodně vysvětlit) 
museli být oba uchazeči z výběrového řízení vyloučeni. Na prvním místě se 
poté umístila firma Hrušecká stavební, spol. s r.o. Zastupitelstvo města výsle-
dek výběrového řízení schválilo. Pro doplnění uvádíme, že vysoutěžená cena 
zakázky je 26,905.711 Kč. Z toho bude cca 16 mil. Kč dotace a cca 11 mil. 
Kč bude spolufinacováno městem. Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Evropské a státní dotace patří mezi nejostřeji sledované komodity. Sebe-
menší chyba znamená buď nepřidělení či krácení dotace, nebo její vrácení
s postihem ve výši až 100 %. Renomované firmy nás tohoto nebezpečí 
zbavují, přičemž garantují jeho zákonnost. Pokud tedy chce někdo kritizo-
vat (každý má na to plné právo), nechť si zjistí všechny informace, které 
jsou na požádání k dispozici. Současně ať navrhne řešení, ovšem se všemi 
důsledky, které může přinést. V opačném případě se jedná pouze o účelo-
vou a zlou kritiku nebo lež, která autory usvědčuje minimálně z neznalosti
a v horším případě z hlouposti.    Ing. Jaroslav Mokrý, Mgr. Tomáš Třetina

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

SLEVA 10%
na ztracené bednění

a komínové tvárnice

Na Poříčí 3 • tel.: 776 815 383, 776 663 588

NAVŠTIVTE NÁŠ KVALITNÍ 
PNEUSERVIS!

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST,
NÍZKÉ CENY NOVÝCH PNEU

PO CELÝ ROK !!!

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ PNEU!

DÁLE PROVÁDÍME: ruční čištění automobilových interiérů,
svařování plastů. Informace na tel.: 776 663 588.

Povodňová sbírka na pomoc obci Bílý Kostel nad Nisou

Radnice 
podpoří hody

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
se  rozhodla, že finančně podpoří 
tradiční Rozmarýnové hody, 
které se uskuteční dne 11. září 
v Hrubšicích.

Zdejšímu občanskému sdruže-
ní se tradici tohoto krojovaného 
svátku podařilo obnovit již před 
sedmi lety. Hody vždy bývaly 
pro celou obec velkou událostí, 
oslavou celoroční poctivé ze-
mědělské dřiny a bohaté úrody. 
Jak pojem hody naznačuje, jde 
o svátek, kdy se nejen oslavuje 
v tradičních  krojích, ale konzu-
muje se velké množství jídla a 
hlavně našeho národního nápoje, 
dobrého moravského vína.  Ivan-
čická radnice na tuto akci přispě-
la finančním darem  5.000 korun
ze své rezervy.           Petr Sláma



V poslední době se množí pří-
pady podvodného jednání, kdy se 
obchodní zástupci neoprávněně 
vydávali za pracovníky jedné 
energetické společnosti s vysvět-
lením, že jdou kontrolovat elektro-
měry. Po vpuštění do panelového 
domu pak obcházeli domácnosti a 
nabízeli optimalizaci smluv na od-
běr elektrické energie a plynu. Na 
jejich neseriozní jednání upozorni-
li sami zákazníci společnosti. 

Neetický přístup obchodníků 
poškozuje především zákazníky 
a obecně snižuje důvěru v libe-
ralizovaný trh s elektřinou. Také 
proto velké energetické společ-
nosti upozorňují své zákazníky 
na neseriózní metody podomních 
obchodníků s energiemi. 

Příklady metod, které nejčastě-
ji používají neseriózní obchodní 
zástupci:

1. Používají zavádějící in-

formace, aby vzbudili zájem a 
důvěru spotřebitelů. Například 
se neoprávněně vydávají za pra-
covníka, který kontroluje nebo 
odečítá elektroměry. 

2. Neoprávněně se vydávají 
za pracovníka dosavadního 
dodavatele energie, který má se 
spotřebitelem dohodnout změnu 
cenových tarifů. 

3. Mylně informují spotřebite-
le, že jeho dosavadní dodavatel 
energií ukončuje činnost, a proto 
musí uzavřít novou smlouvu s 
jinou firmou. 

4. Přesvědčují spotřebitele k 
okamžitému podpisu smlouvy. 
Argumentují časově omezenou 
nabídkou a nenechávají spotřebi-
teli dostatečný čas na rozhodnutí. 

5. Neposkytují spotřebiteli 
úplnou informaci o své nabíd-
ce. Spotřebitel například až po 
podpisu zjistí, že za předčasné 

ukončení smlouvy musí zaplatit 
deaktivační poplatek. 

6. Nabízejí paušální slevu, aniž 
by vycházeli ze skutečné spotřeby 
domácnosti a cenového tarifu. 

7. Neinformují o tom, že na-
bízená sleva je časově omezená 
a nekryje se s obdobím, po které 
se spotřebitel podpisem smlouvy 
zavazuje odebírat elektřinu. 

8. Nesdělují informace o ceně 
zákaznického servisu nového 
dodavatele. Spotřebitel tak může 
platit i poplatky za služby, které 
měl doposud zdarma.

9. Zaměřují se na seniory. Na-
bízejí jim klamavou slevu na do-
dávku energií určenou pouze pro 
seniory, která však ve skutečnosti 
neexistuje. 

10. Ve výjimečných případech 
se může spotřebitel setkat s agre-
sivními obchodními praktikami, 

kdy mu obchodník vyhrožuje a 
nutí jej k podpisu nové smlouvy. 

„Například domácnosti navští-
vili podvodníci, kteří vybírali 
zálohy na výměnu elektroměrů za 
digitální. Požadovali opisy faktur. 
Například osmdesátiletá zákazni-
ce podvodníkovi uhradila 2 tisíce 
korun. Na zákaznickou linku pak 
volala její dcera a ověřovala, zda 
máme takovéto nové postupy. 
Poškozených byly desítky. Nebo 
domácnosti především v Ústí 
nad Labem a v Mostě obcházeli 
obchodní zástupci, kteří měli 
na sobě vizitky Skupiny ČEZ 
s vloženou fotografií a nabízeli 
pětiprocentní slevu na elektřinu. 
Mylně naše zákazníky informo-
vali, že jsou dceřinou společností 
Skupiny ČEZ,“ uvedla Soňa Ho-
lingerová, mluvčí Skupiny ČEZ
pro severní Čechy.                /abé/
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MS ODS Moravský Krumlov                                                   www.odsmk.cz

MORAVSKÝ KRUMLOV – ATRAKTIVNÍ MĚSTO
ÚSPORNÝ A FUNGUJÍCÍ ÚŘAD

Snížíme náklady důslednou op�malizací státní správy, samosprávy a příspěvkových organizací 
zřizovaných městem při zachování plné funkčnos� úřadu. Snížíme a zprůhledníme náklady zavedením 
elektronické aukce a vnitřního předpisu na veřejné zakázky a výběrová řízení, kde hlavním kritériem 
zadávacích podmínek bude nejnižší cena. Nestane se tak, že vyhraje firma o 3 mil. dražší, ale práce 
bude skutečně dělat firma levnější ve výběrovém řízení, viz naše nové AN. Nestane se tak, že 
připus�me, aby při zateplování školy vyhrála zakázku firma s cenou 22 mil. a dvě firmy s cenou 11 a 12 

mil. byly nesmyslně vyřazeny, viz zateplení ZŠ Ivančická. 

ROZŠÍŘÍME ÚŘEDNÍ DNY PRO OBČANY
Zařídíme skutečné přiblížení státní správy a samosprávy občanům.

Úřední dny budou dva dlouhé a dva krátké. 

ZAJISTÍME ROZŠÍŘENÍ PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Rozšíříme provoz MŠ, protože chceme podporovat mladé rodiny při hledání zaměstnání.

ZAVEDEME ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
Zpříjemníme občanům kontakt s naším úřadem. Na městských internetových stránkách zavedeme 

maximum formulářů pro vámi požadované žádos� a informace.

USILUJEME O NÁVRAT ZÁMKU MĚSTU, JEHO OPRAVU A NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ
V uplynulém období jsme upozorňovali na špatný stav zámku a snažili se prosadit myšlenku zpětného 
odkoupení městem. Budeme se snažit o jednání s Inchebou, o vypracování záměru využi� zámku

a hledat finance na jeho postupnou opravu.

JIŽ TŘI ROKY USILUJEME O VYBUDOVÁNÍ DŮSTOJNÉHO MUZEA PRO NAŠICH 
60 000 HODNOTNÝCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ S DOPROVODNOU EXPOZICÍ

K NEJSTARŠÍM DOLŮM NA ROHOVCE – SVĚTOVÝM UNIKÁTEM
Po celé uplynulé volební období jsme se snažili a nadále se i snažit budeme o vybudování muzea 
v prostorách bývalé šatlavy a doprovodné expozice k nejstarším dolům na rohovce v Evropě a délkou 
těžby dokonce první na světě v návaznos� na naše sbírky, které obsahují 60 �síc sbírkových předmětů. 
Přestože tyto doly jsou světovým unikátem v odborné veřejnos� velmi ceněným a naše sbírky velice 
hodnotné, pro vedení města nebyly tyto skutečnos� prioritou, a tak se jen velice ob�žně podařilo 

prosadit zadání studie a schválení záměru zřídit v budově bývalé šatlavy muzeum.

V PŘÍPADĚ OPĚTOVNÉ NABÍDKY AREÁLU VERTEXU MĚSTU
BUDEME DŮSLEDNĚ HLEDAT JEHO VYUŽITÍ

Pokud nastane opět tato situace, nebudeme se chovat jako současné vedení. Nebudeme tvrdit, že areál 
je za 1 Kč drahý a že nebudeme mít na jeho údržbu. Budeme cíleně hledat možnos� pro jeho využi�.

PODPORA PODNIKATELŮ A OŽIVENÍ MĚSTA
Podpora soukromého podnikání v pravomocích města  úpravou nájmů, vstřícnos�  při jednáních 

se  soukromým sektorem. Oživení centra změnou parkovacího systému na bezplatný, časově omezený.

MORÁLKA JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 
To jsme dokázali během minulého volebního období, kdy jsme pro neshody se současným vedením 
opus�li koalici. Věci a konání jsme to�ž posuzovali i z morálního hlediska a spousta věcí a skutků je 

vůči vám, občanům, nemravná.

Zámek v Oslavanech - rozuzlení 
v rukou voličů - soud už rozhodl
Jak jsem přislíbil, podávám k věci zámku v Oslavanech pouze fak-

ta. Rozsudkem ve věci 33 C 169/2008 rozhodl dne 6. 9. 2010 soud
o tom, že nároky Města Oslavan vůči naší společnosti na základě ne-
zákonných rozhodčích řízení jsou neplatné. Tím pádem jsou neplatné i 
exekuce, které byly na majetek naší společnosti uvaleny a trestní řízení 
vedená proti mé osobě. Jinými slovy, Město Oslavany naší společnosti 
i mně osobně  bude muset uhradit veškeré škody, které nám za tři a půl 
roku exekucí vznikly. O jejich výši raději ani nebudu mluvit.  Takto 
neslavně dopadl pokus starosty Aldorfa a p. Hoška o okradení naší 
společnosti o veškerý majetek. Smůlou je, že následky ponese Město 
Oslavany, a nikoliv tito pánové, kteří po hospodách roznáší klevety o 
mém brzkém odsouzení apod. 

Jak jsem již několikrát uvedl, jsme připraveni ve věci nadále jednat, 
neboť naším cílem není poškodit občany Oslavan na jejich právech. 
Nikdo nám však nemůže upřít nároky na náhradu  škod a na uvedení 
oslavanského zámku do stavu, v jakém byl před jeho násilným převze-
tím p. Sakánkem za vydatné pomoci  pp. Aldorfa a Hoška. Se součas-
nou radnicí se však jednat nedá.

Věřím proto, že občané ve svobodných volbách zvolí do svého čela 
takové lidi, se kterými  se naopak bude možno dohodnout na racio-
nálním smíru, byť jim výše uvedení pánové jejich vyjednávací pozici 
svým počínáním nijak neulehčili.  S vírou ve zdravý rozum oslavan-
ských občanů všechny zdraví Tomek. V Biskoupkách, dne 7. 9. 2010

Mají o 30 % vyšší rozpočty
Moravské školy zřizované krajem letos mohou na rekonstrukce 

svých budov využít o 30 % finančních prostředků více než v loňském 
roce. Kraje se totiž rozhodly investovat v roce 2010 do údržby kraj-
ských školských organizací v průměru bezmála 160 milionů korun. 
Náročné rekonstrukce jsou prováděny především o prázdninách, úpra-
vou nejčastěji prochází okna, dveře a fasády.

Školy na Moravě loni pocítily finanční krizi, získaly totiž od krajů 
méně peněz na rekonstrukci budov. Na správu školních zařízení v roce 
2009 vyčlenily moravské kraje celkem 576 milionů korun, což je o 70 
milionů méně než letos. Rozsáhlejší opravy škol tak probíhají převážně 
v letošním roce, nejčastěji pak tradičně v prázdninových měsících. 

„Opravy jsou přirozeně prováděny po celý rok, do letních měsíců 
jsou však směřovány zejména náročnější rekonstrukce, jako výměna 
oken nebo střechy, které nemohou být prováděny za běžného pro-
vozu škol,“ uvedl Hynek Nespěšný, vedoucí oddělení organizačního 
a správního školství Jihomoravského kraje. Kraj letos školským or-
ganizacím poskytl dotace na provoz, rekonstrukce a opravy ve výši 
214 milionů korun, což je nejvíce ze všech moravských krajů. „Na 
školách jsou prováděny nejrůznější akce od oprav sociálních zařízení 
až po rekonstrukce kotelen,“ doplnil Nespěšný.                          /abé/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Brno/ Česká letecká společnost 
Central Connect Airlines (CCA) 
naváže se začátkem zimního leto-
vého řádu, tj. od 1. listopadu 2010, 
na pravidelné lety mezi Brnem a 
Prahou, které dosud zajišťovala 
společnost České aerolinie. 

K tomuto kroku dochází po 
vzájemných jednáních mezi 
leteckými společnostmi CCA a 
ČSA, letišti Brno a Praha  a vede-
ním Jihomoravského kraje. Jed-
nání byla iniciována na základě 
informací Českých aerolinií, že 
nebude od zimního letového řádu 
toto spojení dále provozovat. Pro 
cestující veřejnost bude tedy i 
nadále zajištěno letecké spojení 
z Brna přes Prahu do řady dalších 
destinací. Přidělením tzv. Code 

Share budou mít nadále klienti 
ČSA a CCA možnost využít roz-
sáhlé sítě linek do evropských i 
dálkových destinací, to samozřej-
mě platí i pro cestující do Brna. 

„Pro brněnské letiště má za-
chování této pravidelné linky 
nenahraditelný význam, bude 
zajišťována standardním doprav-
cem s výbornou úrovní služeb 
cestujícím,“ řekl předseda před-
stavenstva Letiště Brno Jiří Filip.

Letadla Saab 340 o kapacitě 
33 míst a rovněž posádky spo-
lečnosti Central Connect Airli-
nes nebudou na lince do Prahy 
nic nového, protože již dosud 
mezi Prahou a Brnem létají pod 
značkou Českých aerolinií na 
základě pronájmu.              /abé/

Letecké spojení Brno-Praha 
zachráněno - letadla poletí!

Více dětí do mateřinek
/Kraj/  Zvyšující se počet zájemců o umístění dětí v mateřských 

školách přivedl jejich zřizovatele (v drtivé většině případů obce a 
města) ke snaze najít přijatelné a rychlé řešení. Proto v průběhu 
školního roku 2009/2010, a to hlavně v letních měsících, kdy je často 
v mateřských školách omezen či přerušen provoz, provedli potřebné 
stavební úpravy, a tak budou moci školy přijmout více dětí. V ně-
kterých případech byly přistavovány celé nové třídy. Vytvářely třídy 
mateřské školy i v prostorách základních škol. Krajský úřad Jihomo-
ravského kraje, odbor školství, vzhledem k obtížnosti situace těmto 
aktivitám zřizovatelů mateřských škol vycházel vstříc a jako správce 
rejstříku škol a školských zařízení umožnil provést změny i v jiných 
než školským zákonem stanovených termínech.

V Jihomoravském kraji je evidováno 680 míst, kde je provozována 
činnost mateřských škol, základních škol je 478, které v uplynulém 
školním roce navštěvovalo 85.390 žáků. Letos se předpokládá počet 
cca 86.000. Z toho počet prvňáčků byl vloni 10.218 (rok před tím 
10.037), předpoklad pro letošní rok cca 10.500 (záleží na počtu od-
kladů povinné školní docházky). Středních škol je v kraji 149, které 
v uplynulém školním roce navštěvovalo 63.099 žáků a studentů (rok 
před tím 64.474), letos předpoklad cca 61.000. I když se oficiální vý-
kazy o počtech žáků ve školách vyplňují k 30. září a zpracování údajů 
trvá bezmála celý říjen, předpokládá se u středních i u základních škol 
pokles počtu žáků způsobený slabšími populačními ročníky.      /abé/

Podomní prodejci s elekřinou jsou stále v kurzu
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Je nepochybné, že rakovina 
budí u každého obavy a strach. 
Zhoubné nádory patří k závaž-
ným civilizačním chorobám a 
každoročně u nás přibývá přes še-
desát tisíc nových případů. Přes-
tože metody léčby rakoviny se 
stále zdokonalují, je pro konečný 
výsledek rozhodující především 
časnost záchytu zhoubného ná-
doru. Pokud se nádor nestačil 
rozšířit do organismu, je úplné 
vyléčení možné a časté. 

Naopak v pokročilých stádiích 
spoléhat na nějaké nové a zá-
zračné léky nelze. Ty zpravidla 
mohou neodvratný konec jen od-
dálit nebo zmírnit potíže. Spoleh-
livě vyléčit lze pouze časná stadia 
zhoubných nádorů. To znamená, 
že mnohem více než dosud musí 
nejen zdravotnictví, ale zejména 
každý sám za sebe myslet na 
prevenci nádorů, časný záchyt a 
předcházení pokročilým stádiím 
onemocnění. Náš zdravotní sys-
tém nabízí řadu nástrojů, které 
bychom měli ve vlastním zájmu 
více využívat. Jsou to především 
screeningové programy, preven-
tivní onkologické prohlídky, ale 
také znalost možností a kontakt-
ních míst primární, sekundární a 
terciární onkologické prevence.

V seriálu čtyř článků se poku-
sím osvětlit možnosti, které má u 
nás každý občan se zájmem jak 
předejít nádorovému onemocnění 
nebo aspoň přispět k jeho záchytu 
ve vyléčitelném stadiu. Primární 
prevence řeší jak zajistit, aby 
nádor vůbec nevznikl. Možností 
zde není mnoho, ale jsou po-
měrně účinné. Je to především 
požadavek nekouřit a neotravovat 
tabákovým kouřem ovzduší ji-
ným. Lze tak výrazně snížit nejen 
výskyt rakoviny plic a dýchacích 
cest, ale i žaludku, ledvin a močo-
vého měchýře, neboť i do těchto 
orgánů se kancerogenní produkty 
kouření dostávají. 

Dále může snížit výskyt rako-
viny hrdla děložního i očkování 
proti papilomavirům a rakoviny 
jater vakcinace proti hepatitidě B. 
Včasné odstranění měnících se a 
rizikových mateřských znamének 
na kůži je nejlepší prevenci vzni-
ku zhoubného melanomu podob-
ně jako lze přeměně v zhoubný 
nádor tlustého střeva a konečníku 
zabránit i včasným endoskopic-
kým odstraňováním polypů. 

V neposlední řadě je to dodr-
žování komplexu zavedených i 
nových hygienických opatření 
k ochraně kvality potravin, vod-

ních zdrojů a životních podmínek 
vůbec. Sekundární prevence zna-
mená časné odhalování zhoubných 
nádorů ve vyléčitelném stadiu 
a patří sem četné diagnostické 
metody, spadající do rámce pre-
ventivních prohlídek nebo scree-
ningových programů. Těm se budu 
zvlášť věnovat ve druhé části. 

V rodinách s nadměrně častým 
výskytem rakoviny lze u nás 
nabídnout i speciální genetická 
vyšetření k odhalení nositelů rizi-
kových genů již v mladším věku. 
Pokud již nádor vznikl a byl 

řádně léčen, je třeba zajistit ještě 
terciární prevenci. Tou míníme 
bedlivé specializované kontrolní 
vyšetřování nemocných, aby byl 
i případný návrat nádorového 
onemocnění zachycen včas a 
stále jako léčitelný. Rizika vzniku 
zhoubných nádorů v našem živo-
tě se sice nikdy úplně nezbavíme, 
ale můžeme se preventivním pří-
stupem a využíváním uvedených 
možností sami přičinit, aby se na 
rakovinu umíralo podstatně méně 
než dosud. 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

PŘEDCHÁZEJME RAKOVINĚ!   I. část - všeobecně 
dostupné nástroje onkologické prevence

Rady pro Vaši dovolenou
Mají cestující nárok na 

odškodnění při zrušení letu?
Uletělo vám letadlo? Byl váš let zpožděn? Čekáte v odletové hale

a nevíte, co máte dělat? Máte hlad, chce se vám spát, nikdo vám ale 
není schopen odpovědět na otázky, zda se někde můžete najíst, vyspat
a kdo to bude platit? Je vám tahle situace povědomá nebo se stala vašim 
známým? Zažívá ji tisíce Evropanů, a přesto se  informovanost cestu-
jících o jejich právech  v letecké a železniční dopravě příliš nezvyšuje.
I proto byla zahájena po celé Evropě koncem června kampaň Evrop-
ské komise, díky které mají cestující v letecké a železniční dopravě 
snazší přístup k informacím. Generální ředitelství Evropské komise 
pro mobilitu a dopravu zavedlo řadu právních předpisů, které zajišťují, 
aby všem cestujícím byly poskytovány služby podle stejných norem 
platných v celé Evropské unii.

Informační kampaň podtrhuje a vyzdvihuje některá jednotná práva
a nároky cestujících, které byly ustanoveny v těchto předpisech, ale 
ještě se nedostaly plně do povědomí veřejnosti. Ve všech 27 zemích 
EU se do projektu zapojí letiště, železnice, cestovní kanceláře a další 
organizace aktivní v cestovním ruchu, včetně státních institucí. 

Kampaň chce mimo jiné zaujmout na letištích a vlakových nádra-
žích formou poutavých plakátů, které upozorňují na nejčastější pro-
blematické situace a na možnosti, které cestující v dané situaci má. 
Jedná se například o situaci, jako je ztráta nebo poškození zavazadla, 
zpoždění nebo zrušení letu či vlaku a omezení osob se zdravotním 
postižením nebo se sníženou pohyblivostí při cestování. Cestující 
jsou rovněž informování prostřednictvím letáků, o kampani a svých 
právech se dozvědí na  internetových stránkách kampaně, vytvoře-
ných ve všech úředních jazycích Evropské unie

Na stránkách http.//ec.europa.eu/passenger-rightscestující mohou 
také zhlédnout nebo stáhnout  čtyři krátké  filmy, které trefně odkazují 
na problematické situace při cestování. Praktické zaměření celé kam-
paně má jediný cíl, aby měli cestující větší povědomí o svých právech a 
mohli se jich plně domáhat. Kampaň potrvá do konce roku 2011.

Lucie Šimková, Passanger´s rights communication manager

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Před několika dny proběhla tiskem zpráva, že v Jaderné elektrárně 
Temelín začali používat ruské palivo od firmy TVEL. Důvodem je 
vysoká kvalita tohoto paliva, daná dlouholetou zkušeností při jeho vý-
robě. Ve výrobním závodě poblíž Moskvy jsem byl a opravdu bylo nač 
se dívat. Dnes jsem proto pro Vás připravil několik aktualit o aktivitách 
ruského jaderného průmyslu: 

• Energetická společnost EDF a ruský gigant Rosatom uzavřeli 
19.června 2010 dohodu o spolupráci v jaderné energetice. Dohoda 
zahrnuje vědu a výzkum, jaderné palivo, provozované JE a výstavbu 
nových JE. Obě společnosti se dohodly na výměně zkušeností, školení 
a na vzájemných návštěvách elektráren a zařízení v obou zemích. Na 
každou oblast spolupráce bude ustanovena řídící skupina, která bude 
zajišťovat naplnění dohodnutých cílů. 

• Rusko a Ukrajina podepsaly smlouvu o dostavbě 3.a 4. bloku JE 
Chmelnická na Ukrajině. Na základě této dohody bude Rusko finan-
covat projekt, výstavbu a spuštění 3.a 4. bloku, včetně všech plateb
za služby a dodávky, které budou realizované z Ruska. Státní podnik 
pro využívání jaderné energie Rosatom bude generálním dodavatelem 
této stavby, která má trvat 5 let a bude stát cca 4,1-4,9 miliard EUR.

• Ruská státní Duma ratifikovala smlouvu o spolupráci v jaderné 
energetice s Austrálií. Tato smlouva umožňuje obohacovat australský 
přírodní uran v Rusku a dále ho využívat pro výrobu jaderného paliva 
pro ruské JE. Dosavadní smlouvy z let 1990 a 2007 umožňovaly export 
australského uranového materiálu k obohacení v Rusku a k jeho další-
mu použití pouze ve třetích zemích. 

5. 9. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK 

ELÁN TOUR 2010 V BRNĚ
pátek 22. října 2010 od 18.00 hodin

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



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            10.09.20106

Přicházíme k Vám s rubrikou Spolky v Moravském Krumlově, která 
vychází ze stejnojmenné výstavy Městského muzea v Moravském Krum-
lově, jež byla veřejnosti představena od 9. června do 20. srpna 2010 
v Galerii Knížecí dům. Protože se na výstavě prezentovaly informace, 
které zatím nebyly nikde publikovány, a výstavě předcházel dlouhodobý 
archivní výzkum a sezení s pamětníky, věříme, že čtenáři Zrcadla ocení 
sérii těchto textů. V příštím čísle tedy očekávejte historii Smíšeného 
pěveckého sboru Karla Němečka. Za Městské muzeum a spoluautory 
textů, Mgr. Hana Prymusová, odborná muzejní pracovnice 

Vznik spolků v kontextu vývoje občanské společ-
nosti a historie Moravského Krumlova

Občanská společnost stojí na základech rovnoprávnosti a s ní spjatém 
svobodném přístupu k trhu, volebnímu právu, spolčování a svobodnému tis-
ku. Jedním z rysů rozvinuté občanské společnosti byl a je aktivní spolkový 
život. Spolky tvořily ve společnosti podstatnou složku občanské společnos-
ti, představovaly jakousi míru demokratizace při kolektivním rozhodování, 
zastupovaly kolektivní zájmy sociálních skupin. Byly též nástrojem vyjad-
řování zájmů, umožňovaly proces individualizace a zároveň působily jako 
nástroj sociální kontroly členů navzájem. 

Skromné začátky spolkového života přinesl dvorský dekret o soukro-
mých spolcích ze dne 5. listopadu 1843 a císařský patent č. 253/52 říšského 
zákoníku. Bouřlivý rozvoj spolků nastal v podunajské monarchii od 60. let 
19. století. Spolkovým zákonem č. 134/ 67 říšského zákoníku z 15. listo-
padu 1867 se rušil systém konfesí, přesto bylo nutné spolkovou činnost 
pravidelně hlásit příslušnému okresnímu hejtmanství nebo místodržitelství 
pod centrálním dohledem ministerstva vnitra. Nově vzniklé spolky částeč-
ně suplovaly úlohu zrušených cechů a po dobu trvání Rakouska – Uherska 
suplovaly i politické strany.  

Moravský Krumlov se v druhé polovině 19. století stal rozrůstajícím se 
městem s venkovským zázemím a mírně se rozvíjející hospodářskou výro-
bou. Po roce 1850, kdy se stal sídlem okresního hejtmanství, jako sídlo dů-
ležitých správních orgánů upevnil své postavení v regionu. Díky volebnímu 
systému upřednostňujícímu majetné a vzdělané osoby mělo v Moravském 
Krumlově převahu německy hovořící obyvatelstvo. Hospodářská, politická 
a zpočátku i kulturní převaha německé menšiny se odrazila nejen v neotře-
sitelném postavení Němců v obecním výboru, ale i v občanských spolcích. 
Především od poslední čtvrtiny 19. století docházelo v důsledku germani-
začních snah k přiostřování národnostní situace. Boj mezi českou a němec-
kou stranou se nejvýrazněji projevil v zápase o školství. Tato situace se 
změnila v roce 1918, kdy radnice přešla do českých rukou. Obratem dochá-
zelo ke snahám vypudit z města německé školy a přesunout děti do českých 
škol. Početní převaha Čechů byla dosažena v národnostně smíšeném městě 
až připojením české obce Rakšice. Ve 20. a 30. letech rostl expanzivně počet 
spolků, ale dřívější horlivost nejširších vrstev rapidně klesala. Asi nejvýraz-
nější akcí 20. let byl příjezd prezidenta Masaryka do města 13. června 1928, 
ve 30. letech jsou již některé národní akce odsouzeny k neúspěchu. Rostoucí 
počet spolků byl násilně přerušen německou okupací města v roce 1938. 
Po druhé světové válce docházelo k jisté obnově, ale nepodařilo se zcela 
navázat na bohatou tradici. Konečnou pohromou pro svobodně se vyvíjející 
spolkový život přišel s komunistickým převratem v únoru 1948.  

   Sjednocení bývalých spolků pod kontrolu státu
Po vydání zákona o dobrovolných organizacích a shromážděních v roce 

1951 byla většina spolků rozpuštěna, nebo byla začleněna do státem kont-
rolovaných organizací. Při svazech Revolučního odborového hnutí (ROH) 
byly vytvořeny tyto organizace - Baník pro hornictví a hutnictví, Spartak 
pro závody těžkého strojírenství, Tatran pro lesnictví, dřevoprůmysl a 
papírenství, Dynamo pro dopravu, energetiku a státní statky, Slavoj pro po-
travinářský průmysl, místní hospodářství, spotřebitelská družstva a státní 
obchod, Lokomotiva pro železnice, a konečně Slovan pro veřejnou správu, 
justici, zdravotnictví, sociální, kulturní a školskou sféru. Režim dal vznik-
nout Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), který měl řídit provádění 
branné výchovy a pomáhat obranyschopnosti státu. O mládež bylo posta-
ráno založením organizací Komsomolu - Komunistického svazu mládeže 
Československa a ČSM (Čs. svazu mládeže), ženy byly organizovány např. 
ve Československém svazu žen atd. Z výběru organizací uvádím výběro-
vě ještě např. Svaz rolníků, Svaz Československo-sovětského přátelství, 
Svaz požární ochrany ČSSR, Čs. rybářský svaz, Čs. myslivecký svaz, Čs. 
ovocnářský a zahrádkářský svaz,, Čs. svaz protifašistických bojovníků, 
Československý Červený kříž, atd.

Základní prameny a literatura:
• MZA, fond B40 – Zemský řad, sign. 2/7 – spolky, II. manipulace, (dílčí in-
ventář, I. část)
• MZA, fond B40/I, kniha 437n, I. man – spolkový katastr okresu M. Krumlov
• MZA, fond B 124 – Krajský národní výbor v Brně, II. manipulace (1854) 
1951 - 1954
• SOkA Znojmo, fond Okresní úřad Moravský Krumlov 1858 – 1945 (MK/OÚ), 
karton 265, inv. č. 394; karton 296 a 297, inv. č. 361; karton 265, inv. č. 393
• SOkA Znojmo, fond Okresní národní výbor Moravský Krumlov (MK/ONV), 
karton 101, inv. č. 245, 246, 247
• SOkA Znojmo, fond Archiv města Moravský Krumlov (MK/1.) 1367 – 1945 
(1974), sign K - I - 479 – Kronika města 1928 – 1938, karton 33, inv. č. 440
• SOkA Znojmo, fondy jednotlivých spolků     
• BRŰCKOVÁ, M.; GREGOROVÁ, R.; GRUNA, B. a kol: Moravský Krum-
lov ve svých osudech. Brno 2009, s. 281 – 288. 
• HAŇÁK, V.: Vlastivěda moravská. II. místopis. Mor. – krumlovský okres. 
Brno 1913.
• KARÁSEK, J. – KRIEBEL, O.: Moravsko Krumlovsko a Hrotovsko.Vlasti-
vědný sborník. Mor. Krumlov 1925. 
• PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka politického okresu Mor. Krumlovského (Krum-
lovska a Hrotovska) s obrázky ze staré historie našeho kraje. M. Krumlov 1928.
• SLOSCHEK, E.: Geschichte der Stadt Mährisch-Kromau. M. Krumlov 1937. 
• UGWITZ, A.: Příběhy města Moravského Krumlova a sousední vesnice Ro-
kytné. Brno 1883.    

Seznam zatím vybádaných spolků v Moravském 
Krumlově do roku 1938 

Výzkum spolkového života v Moravském Krumlově ztěžuje okolnost, že 
spisy německých spolků byly většinou po druhé světové válce spáleny, nebo 
byly odvezeny Němci po jejich odsunu. Naopak chybějící spisy českých spolků 
byly nenávratně ztraceny za druhé světové války, kdy docházelo k zabírání ma-
jetku. Celkově k dochování archivu města lze podotknout pouze smutnou sku-
tečnost, že jen torza archiválií byla zachráněna před zničením a před pohozením 
do řeky. Archiv města M. Krumlova uložený v archivu ve Znojmě byl teprve 
nedávno zpřístupněn badatelům.  

Rok založení spolku, jeho název a předsedové
(pokud jsou známi) 

1.   1865 - Občanská záložna 
2.         1869 - Mužský pěvecký spolek (něm.), Josef Krk, H. Schuderla, E. Raynoschek, L. Růžička
3.   1869 - Kasino (okresní čtenářský spolek, německý), Zakucky, Stefan Grohsschmiedt 
4.   1870 - Učitelská jednota (česko – německá) 
5.   1871 - Beseda krumlovská, Josef Kopřiva, Richard Filla
6.   1875 - Střelecký spolek (německý)
7.   1881 - Společnost přátel hudby (německý)
8.   1881 - Místní skupina německého Školského spolku, W. Proksch, zánik 1920
9.   1882 - Místní odbor Ústřední Matice Školské, zánik 1949  
10. 1882 - Spolek vojenských vysloužilců (německý), Emil Melichar
11. 1882 - Městská spořitelna (německá)  
12. 1882 - Sbor dobrovolných hasičů (něm.), roku 1920 změněno na sbor českých hasičů,
                  Carl Zink, František Šabata  
13. 1883 - Zemědělský spolek (německý)
14. 1883 - Okresní hospodářský spolek, Josef Svoboda, Jaroslav Král
15. 1884 - Společenstvo živnostenských oděvů v M. Krumlově, J. Medla
16. 1886 - Spolek pro chrámovou hudbu (německý)
17. 1886 - Turnérský spolek (německý), Carl Zink, Hugo Weigel
18. 1887 - Místní odbor Národní jednoty pro jihoz. Moravu, F. Štoll, F.Kovář, zánik 1949 
19. 1888 - Dámský odbor Ústřední Matice Školské, Leontina Odstrčilová, zánik 1949 
20. 1890 - Německý učitelský spolek, Mat. Schenk, Josef Reitinger
21. 1890 - Dělnický čtenářský spolek (německý) 
22. 1890 - Občanský úvěrní a záložní spolek (německý), JUDr. H. Kaniak 
23. 1891 - Katolická politická jednota 
24. 1892 - Tělocvičná jednota Sokol, Karel Tůma, Rudolf Jelínek, zánik 1948  
25. 1892 - Spolek Svornost (spolek Německého domu), JUDr. H. Kaniak, Georg Lustig
26. 1896 - XXIX. hasičská župa krumlovská přijata do České jednoty hasičské (zal. 1894)
27. 1896 - Politický spolek pro správní okres M. Krumlov, J. Pruška, zánik 1921
28. 1897 - Spolek pro opravu kostela sv. Bartoloměje (něm.), Jakob Reischl, Karl Maulik
29. 1898 - Včelařský spolek pro hejtmanství Mor. Krumlovské
30. 1898 - Spořitelní a záloženský spolek, P. E. Petersburg 
31. 1898 - Občanský cyklistický klub (německý), Franz Prochaska, zánik 1907
32. 1899 - Zemská jednota soukromých úředníků
33. 1899 - Dětská zahrádka (předškolní opatrovna, něm.), JUDr. H. Kaniak, H. Schuderla
34. 1899 - Svaz Němců na jižní Moravě (německý), zánik 1921
35. 1900 - Prázdninový spolek Quadia něm. vysokého učení (školy), Franz Trojan, zánik 1921
36. 1901 - Živnostenský spolek (německý), Jakob Reisch, Georg Lustig
37. 1902 - Okrášlovací spolek (německý), Robert Pohl, Josef Krk, zánik 1921
38. 1904 - Sbor hasičů (německý), Carl Zink, Carl Schuh
39. 1904 - Sportovní klub (německý), Emil Schwarz, zánik 1921
40. 1905 - Svépomoc, zánik asi 1938  
41. 1906 - Dámská a dívčí místní skupina německého Školského spolku, zánik 1920
42. 1907 - Losovací spolek (německý), Georg Lustig, zánik 1921
43. 1908 - Matice moravskokrumlovská, MUDr. Mořic Odstrčil, zánik 1949 
44. 1908 - Okresní sdružení Svazu Němců na jižní Moravě, JUDr. H. Kaniak, zánik 1921
45. 1910 - Úsporný a výpůjční spolek pro živnostníky v MK a okolí (něm.), zánik 1926  
46. 1909 - Učitelská jednota okresu Mor. Krumlovského, Alois Švarc
47. 1909 - Spolek pro chov koní, Jan Maštalíř
48. 1909 - Jednota československého Orla, Josef Brauner, zánik 1948
49. 1910 - Křesťansko-sociální vzdělávací spolek Svornost, Josef Brauner, zánik 1930 
50. 1910 - Řemeslnicko živnostenská beseda, Fr. Thuma, zánik 1931 
51. 1911 - Místní skupina Rakouského námořního spolku (něm.), Emil Winkler, zánik 1921
52. 1911 - Rybářský spolek, zánik 1922
53. 1912 - Okr. odbor Ústřední jednoty řepařské pro markrabství moravské pro soudní okres MK
54. 1913 - Odbočka ústřední všeodbor. spolku českoslovanského pro Moravu, zánik 1920
55.  1913 - Okresní sdružení M. Krumlov něm. Školského spolku, F. Krätschmer, zánik 1920
56. 1913 - Okresní péče o mládež v Miroslavi pro soudní okres Moravský Krumlov (něm.)
57. 1915 - Magazingesellschaft  (německé hospodářské družstvo)
58. 1915 - Sirotčí spolek, změněn r. 1921 na Okresní péči o mládež, Filla Richard
59. 1916 - Spolek šlechtitelů králíků (německý), Julius Florian, zanikl 1921
60. 1917 - Německá zemská komise pro podporu dětí a péči o mládež,
                 změna stanov v roce 1922, přemístěna do Miroslavi 
61. 1919 - Družstvo ku zřízení tělocvičny pro tělocvičnou jednotu
62. 1919 - Osvětový sbor, Ludvík Čemerka
63. 1920 - Místní mužská skupina něm. Osvětového svazu v Praze, Wilhelm Proksch
64. 1920 - Místní skupina koželužníků v ČSR, Jan Čermák
65. 1920 - Dělnická tělocvičná jednota, L. Bohdalovský 
66. 1920 - Československý Červený kříž pro politický okres MK, Matouš Kuchyňka
67. 1919 - Včelařský spolek „Živanský“, Florian Štenzl
68. 1920 - Místní odbočka jednoty zřízenců československých drah v Praze
69. 1920 - Místní odbočka československého svazu zedníků, lesařů, pomocných dělníků,
                 cihlářů a různých odborů v Praze, zánik 1921
70. 1920 - Místní skupina Svazu německých národních akademiků (vysokoškoláků)
                 pro Moravu a Slezsko v Brně, dr. Grohsschmiedt Stefan, zánik 1931  
71. 1921 - Místní okresní jednota čsl. obce legionářské pro okres MK, Rudolf Jelínek 
72. 1921 - Místní skupina kožedělníků v ČSR, zánik 1921  
73. 1921 - Okresní péče o mládež 
74. 1921 - Nákupní a prodejní hospodářské družstvo v M. Krumlově, dr. Melzer  
75. 1921 - Osvětová komise, F. Štenzl  
76. 1921 - Federovaná dělnická tělocvičná jednota, Leopold Šotner 
77. 1921 - Krajinské sdružení učitelů měšťanských škol, Josef Hanák
78. 1921 - Místní odbor všeodbor. svazu zeměděl. a lesního dělnictva čsl. strany soc. v Brně
79. 1921 - České rybářské družstvo v M. Krumlově, zánik 1924 
80. 1921 - Místní sdružení M. Krumlov Centrální jednoty německých úředníků
                  a zaměstnanců pro Čechy, Moravu a Slezsko 
81. 1921 - Jednota zřízenců čs. drah, místní skupina, Antonín Baňa
82. 1922 - Místní odbočka sdružení okresních cestařů v ČSR, Josef Drevojan, Řezáč
83. 1922 - Odbor Jednoty čsl. malozemědělců, domkařů a živnostníků v čsl. republice,
                  Cyril Jedlička, Josef Kaufman
84. 1924 - Okresní sdružení moravských řepařů 
85. 1924 - Svépomoc II. 
86. 1924 - Rybářského družstvo v Moravském Krumlově, zánik asi 1938
87. 1924 - Místní odbor organizace zaměstnanectva cukrovarnického, Václav Břinek 
88. 1924 - Tamburášský kroužek Dalibor, Ferdinand Kovář, zánik 1932 
89. 1924 - Okresní sdružení moravských dřevařů, František Vorel, Jakub Janda
90. 1925 - Živnostenská beseda pro Mor. Krumlov a okolí, Josef Janků, zánik 1931
91. 1925 - Společenstvo řezníků a uzenářů pro politický okres M.Krumlovský 
92. 1925 - Spořitelní a záloženský spolek Svépomoc, František Trávník 
93. 1925 - Včela (úsporný spolek, německý)
94. 1925 - Okresní sdružení republikového dorostu čs. venkova
                 pro soudní okres Mor. Krumlovský, František Fraňa
95. 1926 - Okrášlovací spolek, pravděpodobně navázal po pauze na spolek z r. 1902
96. 1930 - Rodičovské sdružení měšťanských škol v M. Krumlově, R. Mühlbek 
97. 1930 - Krematorium, F. Kovář 
98. 1931 - Svaz Junáků Skautů republiky československé, oddíl Moravský Krumlov
99. 1932 - Okresní selská jízda v M. Krumlově, Václav Pavlík 
100.  1932 - Okresní hospodářský spolek pro soudní okres MK, L. Čemerka, zánik 1935   
101.  1932 - Spolek střádalů při TJ Sokol v Moravském Krumlově, František Kopeček
102.  1935 - Lawn - tenisový kroužek v M. Krumlově, MUDr. T. Klavsuť, Jan Vyskočil 
103.  1935 - Myslivecký spolek 
104.  1936 - První rybářský spolek sportovců v M. Krumlově, zánik 1938  
105.  1936 - Rodičovské sdružení při Obecní škole v M. Krumlově, R. Jelínek  
106.  1936 - Odbočka svazu československého důstojnictva, J. Střechovský 
107.  Svaz katolických žen a dívek, po roce 1924   
108.  Sbor starostů, vznik neznámý (pravděpodobně 19/20. století)   
109.  Odborné sdružení hudebníků v republice československé, po roce 1918 
110.  Okresní sdružení katolické omladiny v M. Krumlově

SPOLKY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ VYRÁBÍTE MÍSTNÍ NEBO 
REGIONÁLNÍ PRODUKT?

Zabýváte se košíkářstvím, kovářstvím, drátkováním, háčková-
ním, 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 reprezentujících území Znojemska.

Pro potřeby připravovaných aktivit Vás prosíme o kontakt a infor-
mování o vaší činnosti či výrobě. Kontaktovat nás můžete 
prostřednictvím e-mailu, osobně i telefonicky, poštou. Informace
o činnostech a produktech budou rovněž součástí interní data-
báze, 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.

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

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!!!!!

CENA: 750 KČ, DĚTI DO 15 LET: 650 KČ
 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.

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Moravy pořádá

25. TRADIČNÍ IVANČICKOU 
VÝSTAVU CHRYZANTÉM 

od pátku 22. října 2010 - neděle 24. října 2010, 
od 9.00 hodin - 17.00 hodin v sále Besedního domu v Ivančicích.

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

PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK PŘEJE VÝSTAVNÍ SBOR!!!!!

PROGRAM v Horních Kounicích

BESEDA S PŘÁTELI
Z CHORVATSKÉ KONČANICE

v sobotu 18. září 2010 v 17.00 hodin. Občerstvení: rožnění selete,
douzená cigára, „Živáňská pečeně“, ve 20.00 hodin vystoupení 

50členného souboru našich krajanů: Koncert dechového orchestru, 
tanečního a pěveckého souboru. Potom taneční zábava,

 při které nám bude hrát skupina „BEST“ z chorvatské Končanice.
Srdečně zvou ochotníci!!!!!

PODROBNÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY:
17. září 2010 v 11.00 hodin - příjezd, přivítání, ve 14.00 hodin 

- prohlídka Slovanská epopej v Moravském Krumlově, v 19.30 hodin 
- vystoupení v Horních Dubňanech. 18. září 2010 v 9.30 hodin 

- prohlídka vinného sklepa „ZNÍVÁN“ ve Znojmě, ve 14.30 hodin 
- prohlídka podzemí v Pleskačích, v 16.00 hodin - beseda 
s krajany, rožnění prasete, uzená cigára..., ve 20.00 hodin 

- vystoupení dechového orchestru, tanečního a pěveckého souboru. 
Potom zábava, při které bude hrát skupina „BEST“. 19. září 2010, 

10.00 hodin - prohlídka v Horních Kounicích, 
odjezd cca v 15.00 hodin.

ATELIÉR Vítezslavy Klimtové a Pohádková země Dukovany
nabízí zábavně výchovný pořad pro MŠ a ZŠ I. stupně

MALOVANÉ PÍSNIČKY
Pořad je vhodný jako doplněk hudební, či výtvarné výchovy, 
nebo výuky ČJ. Děti jsou aktivně zapojeny jak do zpívání, tak do 
malování. Je možno jej obohatit o autogramiádu a besedu na téma: 
„Jak vznikají písničky, povídky, knížky, ilustrace nebo obrazy a co je 
nového ve světě skřítků a strašidýlek“. MALOVANÉ PÍSNIČKY mají 
2 varianty: 1. MALOVANÉ PÍSNIČKY 1. - Jak vzniká kamarádství 
se skřítky. 2. MALOVANÉ PÍSNIČKY 2. - Jiné písničky. Účinkují: 
Vítězslava Klimtová - promovaná čarodějnice, malířka, ilustrátorka, 
spisovatelka, sochařka /“Lexikon ohrožených druhů strašidel“, „Ze 
života skřítků domácích“, „Malý atlas Elfů“, „O statečném skřítku 
Drnovcovi“/. Pavel Půta - potulný muzikant, skladatel, textař, 
spolupracovník „Dismanova rozhlasového dětského souboru“. 
Předpokládané termíny konání „MALOVANÝCH PÍSNIČEK“ na 
Pohádkové zemi Dukovany: 29. září a 30. září 2010, 1. října 2010, 

dále pak 25., 26. a 27. října 2010, 22., 23. a 24. listopadu 2010.
Doba trvání pořadu je od 45 do 60 minut se 6 a více písničkami.

Vstupné: 60 Kč za dítě při celkové počtu více než 50 dětí, při počtu 
dětí do 50 je vstupné: 70 Kč za dítě. Více informací a objednávky 

na tel.: 602 119 080, paní Vlasta Shánělová.
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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
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Město Moravský Krumlov
zve občany i návštěvníky města na

Dny evropského dědictví 2010

Neděle 12. září 2010
Kaple sv. Floriána 

Prohlídka s výkladem Mgr. Lucie Krausové
Začátek prohlídky ve 14 hodin

***
Sobota 18. září 2010

Zámecký park
Prohlídka s odborným výkladem Ing. Kláry Du�ové

a  Ing. arch. Dušana Riedla, CSc.
Začátek prohlídky ve 14 hodin

u vstupu do dolního zámeckého parku

Na obě prohlídky bude vstup volný.

***
Doprovodná akce:

Neděle 12. září 2010
Kostel sv. Vavřince Rakšice

Varhanní koncert u příležitos� „100 let varhan“
Chrámový sbor Lukáše Havla a hosté

Začátek v 16 hodin

LETÁKY - TISKOPISY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY

BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace

SLEVY AŽ 30%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz, 

nebo na tel.: 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK
DISTRIBUCE V ČR
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HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

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

HOSTINEC U STADIONU
Tentokráte mě moje hostinské a pohostinské putování přivedlo opět 

do Oslavan. Jednoho horkého letního dne jsem putoval pěšmo asfal-
tovou oslavanskou džunglí, žízeň jsem měl jako trám a moje oblíbená 
destinace, Oslavanský zámek, se jevil jako fata morgana na poušti. 
Málem bych skončil jako na Sahaře. Naštěstí se mi do cesty postavila 
spásná oáza. Sice nenápadná a ne tak vznešená jako nedaleká zámecká 
restaurace, ale v dané situaci o to vítanější. Ztráta tekutin byla kata-
strofální a hrozil kolaps. Tak jsem si odpustil zámecké pivo a vešel 
dovnitř. Nemusím vám, moji milí čtenáři, líčit, že jsem do druhého 
kousku nic nevnímal. Ale vychlazené a skvěle načepované Starobrno 
mě vlilo opět život do žil. Já začal vidět svět opět barevně a rozhlížet 
se vůkol. První dojem byl, jako vždy, klamný. Zjistil jsem, že zas tak 
špatně toto restaurační zařízení zevnitř nevypadá. Sál má dostatečně 
velký prostor a kromě toho dá se sedět i venku a koutkem oka sledovat 
oblíbený fotbalový klub, jak to pěkně válí, či ho kritizovat od pěkně 
našlehaného půllitru. Sen každého sportovce teoretika. Pokud jde
o jiné druhy sportu, důstojné ctihodného občana, je zde k dispozici
i tradiční kulečník. Pro zavilé trampské abstimenty sice nešumí slavná 
Kola - Loka, ale energetický nápoj našeho mládí nazývaný znalci ta-
juplným názvem Zonka. K pivu i limonádě si zde můžete dát nějakou 
tu slanou či sladkou drobnost. Překvapí vás zde i dokonale čistým hy-
gienickým zařízením. Pokud jste ctitel fotbalu, hledáte občerstvovací 
výchozí bod pro svoje putování po známých oslavanských cyklostez-
kách nebo chcete jen tak posedět s dobrými lidmi, neváhejte a zastavte 
se zde. Myslím, že nebudete zklamáni.                               Petr Sláma

Mažoretky v Ivančicích
/Ivančice/ Pochodující děvčata v krásných uniformách, to je obrá-

zek, který nás provází již řadu let. Ale které z nich jsou nejlepší? Na 
to se pokusí odpovědět celorepubliková soutěž, která se koná 18. září
v Ivančicích. Děvčata se utkají v městské sportovní hale. Soutěž po-
řádá občanském sdružení „Sdružení amatérských mažoretek - SAM“. 
Rada města Ivančic uvolnila ze své rezervy 1.000 Kč na úhradu nákla-
dů spojených s pořádáním soutěže. Mažoretkám přejeme hodně štěstí
a široké ivančické veřejnosti krásný kulturní zážitek.          Petr Sláma

Den, kdy svítí světlušky!
Ve středu 8. září proběhl v České republice osmý ročník sbírky 

Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Středisko 
volného času Ivančice se do tohoto projektu také zapojilo. Pro děti 
byl na Palackého náměstí připraven stánek, kde si mohly vyzkoušet, 
jak těžké je zvládnout bez pomoci zraku běžné úkony, jako například 
nalít vodu do kelímku, poskládat věž z kostek, poznávat různé tvary 
a mnoho dalších. Žáci devátých ročníků Základní školy Vladimíra 
Menšíka v devíti skupinkách procházeli městem a občanům i ná-
vštěvníkům Ivančic prodávali přívěšky, placky či náramky, svítící ve 
tmě. Koupí těchto předmětů, se přispěje na konkrétní a přímou po-
moc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé 
České republiky. Peníze z prodeje kupující vkládali do  zalepených 
lucerniček, které byly následně předány nadačnímu fondu. Děkujeme 
všem, kteří přispěli do sbírky Světluška, i žákům ZŠ VM Ivančice
za spolupráci na tomto projektu.                                    SVČ Ivančice

Skáče si celá rodina
 Možná, že mnozí čtenáři Zrcadla nevědí o novém sportu, který se 

nazývá „POWERBOCKING“ a rozvíjí se u nás v republice. Předsta-
vujeme Vám rodinku Frolkových, která se tímto sportem zabývá. Je 
to taková normální rodinka z Moravského Krumlova, která má záli-
bu v provozování tohoto sportu. Jde o skákání na „sedmimílových“ 
botách, nebo také na „skákacích“ botách. Zpočátku jsou to opatrné 
krůčky, ale jak se postupně získává jistota v chození, přidává se i ská-
kání a různé cviky a triky. Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem si 
tyto sedmimílové boty vyzkoušet, stačí zavolat na tel.: 737 288 568,
kde obdrží bližší informace.                                                            /JK/

foto: J. Kristián

Dne 18. srpna proběhla v Ivan-
čicích přehlídka společenských 
oděvů z dílny Mucalo. Modelky 
předvedly kolekci sak, kostýmů, 
šatů k menším společenským 
událostem, krásné společenské 
šaty vhodné např. k plesům a na 
závěr předvedly netradičně řeše-
né pláště do každého počasí. Celá 
kolekce se nesla v duchu jedno-
barevnosti, kde převládala černá a 
šedá barva, vše podtrženo jemný-
mi ženskými prvky a dokonalými 
střihy modelů. Účastníci přehlíd-
ky si také mohli prohlédnout ruč-
ně vyráběné šperky, vhodné jako 
doplňky k modelům.

Návrhářka Mucalo takto za-
hájila provoz módního salónu 
v nových prostorách, který se 
přestěhoval na přístupnější místo 
Palackého náměstí číslo 8. Místo 
je přístupné i z ulice Mlýnská. 

Jednoduše řešené prostory, kde 
převládá bílá barva s dřevěnými 
prvky, nabízejí útulné zázemí pro 

zákazníky, kteří si tak v příjemné 
atmosféře mohou v klidu roz-
myslet a zkonzultovat svá přání s 
odbornicí. Salon Mucalo má svůj 
specifický rukopis a svou klientelu, 
o níž svědčí spokojení zákazníci, 
kteří se stále vracejí. Konkurence 
je velká, na trhu je spousta značek, 
které mají oděvy dobře vypracova-
né, ale nesedí každé postavě. 

„Baví mě na lidech jejich oso-
bitý oblíbený styl, který třeba i 
není aktuální, ale cítí se v něm 
dobře. To respektuji. Tento styl 
pak převádím na dnešní dobu, 
používám moderní materiály a 
střihy, ale ponechávám právě ty 
osobité prvky každého zákazníka 
tak, aby podtrhly jeho vlastní in-
dividualitu. V takových oděvech 
se cítí skvěle i ženy s plnějšími 
tvary. Zároveň by oblečení 
mělo být pohodlné a nemělo by 
omezovat. Důležitý je vzhled a 
praktičnost oděvu,“ zdůrazňuje 
návrhářka Mucalo. 

Salon MUCALO v Ivančicích v nových prostorách

/Hlína/ Snad málokterá obec 
či město našeho regionu se může 
pochlubit tak zvláštním místem 
pro uskutečnění svatby jako 
obec Hlína. Po dvou svatbách, 
které se uskutečnily na rozhledně 
Vladimíra Menšíka, si snoubenci 
slečna Lucie Faltýnková z Brna
a snoubenec p. Jiří Dobrovodský 
z Prštic pro svůj svatební obřad 
vybrali krásné prostředí přírodní-
ho divadla na Hlíně.

Svatba se uskutečnila ve čtvrtek 
26. srpna v v 11 hodin za pěkného 
slunečného počasí. Scéna byla 
pro tento účel pěkně připravena 
kulisami, na kterých nechyběl 
státní znak, květiny, zelený ko-
berec se stolkem, na kterém pak 
novomanželé a svědci podpisem 
stvrdili slavnostní svatební akt. 
Připraven byl rovněž oddáva-
jící pan místostarosta Ivančic 
Jaroslav Pospíchal a matrikářka 
paní Leitnerová a na sedmdesát 
svatebních hostí. Samozřejmě, že 
nechyběli místní občané, kteří si 
nemohli tuto událost nechat ujít. 

Před slavnostním aktem zahrála 
country skupina. Na oddávající mís-

to provází snoubence hudba se zná-
mou svatební znělkou. Po předsta-
vení snoubenců matrikářkou, může 
p. místostarosta zahájit svatební 
obřad. Svatebčané sedí na lavicích 
v hledišti, takže celý obřad mají 
jak na divadle a po oboustranném 
zaznění: ,,Ano, beru“, zaleskne se 
v mnohých očích slzička s přáním: 
,,Buďte spolu šťastni.“ Po závěreč-
ném aktu přichází na řadu blahopřá-
ní svatebních hostí novomanželům 
za zvuků country skupiny.

A pak jsou svatební hosté zváni 
pod velký párty stan, aby zasedli 
k svatebnímu obědu. A světe div 
se! Svatební veselí, dobrá nálada, 
hudba, tanec, jídlo, pití vydrželo 
svatebčanům až do druhého bí-
lého dne. A kdo se cítil poněkud 
unavený, mohl se jít odpočinout 
do připravených postavených sta-
nů, kterých stálo několik na par-
kovišti. Tak, taková to byla svatba 
na Hlíně. Zážitek na celý život, 
žádný interhotel by to nepřipravil 
lépe jak hlínská příroda. 

Novomanželé, hodně štěstí
a spokojenosti do společného
života!              Jaroslav Vašulín

Svatba v přírodním divadle

Tradičně, jako každý rok se prv-
ní víkend v září sešli na Vrabčím 
hájku v Moravském Krumlově 
vyznavači rybářského sportu. MO 
MRS M. Krumlov uspořádala na 
chovném rybníce závody o „Pohár 
města Moravský Krumlov“.

Krumlovští rybáři připravili pro 
závodníky i diváky bohaté občer-
stvení v podobě uzené cigáry, sma-
žených kaprů a rožněné kýty. Ce-
lou dobu jsme se strachovali (jak 
již je na akcích rybářů v Krumlově 
zvykem), zda začne pršet, nebo nad 
námi bude Petr, patron rybářů, dr-
žet ochranou ruku. Počasí tentokrát 
vydrželo, bohužel kdo zklamal, 
byly ryby. Ač se v rybníce prohání
cca 50 q krásných kaprů úlovky 
byly velice skromné.  Tyto výsled-
ky mrzí pořadatele o to víc, že se 
okolo rybníka rychle šíří zaručené 
zprávy, že se ryby překrmily, nebo 
se hýbalo s vodou, nebo…

Kdyby se tyto zaručené informa-
ce zakládaly na pravdě, komu by to 
pomohlo? Snahou organizátorů je, 
aby rybáři odcházeli spokojeni a 
vraceli se další roky do Morav-
ského Krumlova.  Pouze příroda 
naštěstí opět ukázala, že můžeme 
plánovat, jak chceme, můžeme mít 
sebelepší vybavení, ale když se 
rybám nechce, tak neberou.

Věřím, že přesto většina rybářů 
odcházela spokojena s tím, že se 
potkala s kamarády u vody a pro-
žili příjemné dopoledne.

Vítězem závodů se stal pan 
Bazala Milan - 289 bodů, druhé 
místo obsadil Sedlák Martin - 285 
bodů a třetí byl Polák Richard.

Krumlovští rybáři zvou do 
Vrabčího hájku širokou veřej-
nost na podzimní výlovy, které 
proběhnou 11. a 18. září. Bude  
možno zakoupit různé druhy ryb 
přímo u rybníka.

Rybářské závody 
v Moravském Krumlově

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923 pořádá zájezd 

na MUZIKÁL O. Soukupa a G. Osvaldové

ROBIN HOOD
v sobotu 22. ledna 2011 v 19.00 hodin - divadlo KALICH Praha.
V alternacích účinkují: Václav Noid Bárta, Lucia Šoralová, Kamil 

Střihavka, Leona Machálková, Petr Dopita, Lešek Semelka, David 
Suchařípa a další. Cena: 1.150 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS 

do 22. září 2010. Tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s. 
pořádá kurz pro dospělé

POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI, 
 PŘÍPRAVA NA TESTY „ECDL

„
každou středu od 17.00 hodin. (cca říjen 2010 - květen 2011)

v budove ZŠ, cena: 3.000 Kč za celý kurz, lektor: pan Kotrle, 
MORAVIKUM s. r. o., dále pak kurz pro dospělé

ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

každé pondělí od 17.00 hodin (je možné i dohodnout)
v budobě ZŠ, cena: 1.500 Kč za pololetí, lektorka: paní Mgr. Helena 

Habánová. Více informací naleznete 
na: www.kcsuchohrdly.estranky.cz. Na kurz je nutné se přihlásit 

nejpozději do 23. září 2010. Kontakt: paní Eva Jarošová, 
tel.: 728 903 740, e-mail: evcajaroska@seznam.cz.

Základní škola VÉMYSLICE vyhlašuje XII. ročník pěvecké 
soutěže

„LYRA
„
 

v úterý 19. října 2010 v sokolovně ve Vémyslicích. Soutěže se 
mohou zúčastnit žáci ZŠ i SŠ, vystoupení budou hodnocena odbornou 
porotou ve 4. kategoriích (do každé může škola přihlásit max. 2 žáky).
I. KATEGORIE: žáci - 1. - 3. třídy, II. KATEGORIE: žáci - 4. - 6. třídy 

(PRIMA), III. KATEGORIE: žáci - 7. - 9. třídy (sekunda - kvarta), 
IV. KATEGORIE: studenti středních škol a učilišť.

MONIKA BAGÁROVÁ bude letos hostem „LYRY“ a zároveň jedním 
z členů poroty. Soutěž je přístupná i pro veřejnost. 

Po ukončení soutěže
ve 13.00 hodin proběhne autogramiáda Moniky Bagárové. Závazné 

přihlášky zasílejte prostřednictvím Vaší školy, nejpozději však 
do 10. října 2010. Veškeré informace týkající se soutěže a večerních 

přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, 
hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách školy: 

www.zsvemyslice.cz. Partnerem je skupina ČEZ.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Českého zahrádkářského svazu
Moravský Krumlov „KVĚTINY Dvořáková M. K.“ „Základní 
organizace ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ M. K. - MěKS 

Moravský Krumlov a Město M. K. Vás všechny srdečně zvou na

7. PODZIMNÍ ZAHRADNICKOU VÝSTAVU 
A VÝSTAVU K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
MÍSTNÍHO VČELAŘSKÉHO SPOLKU

které se konají dne 2. října - 5. října 2010 v galerii Knížecího domu, 
nám. T. G. Masaryka 40 Moravský Krumlov. 

Program: v sobotu 2. října 2010 v 9.00 hodin - VERNISÁŽ. 
Na výstavě budou ke zhlédnutí i k prodeji: • aranžérské práce, 
• řezané, hrnkové a pokojové květiny • kaktusy • suchá vazba
• rukodělná keramika • léčivé kameny • solné svíčky • ovoce

• zelenina • vinná réva • živé včelstvo • degustace medů.
OTEVÍRACÍ DOBA: so, ne, po: od 9.00 hodin - 17.00 hodin,

út: od 9.00 hodin - 14.00 hodin. 

KUBŠICKÉ STÁRKY zvou všechny na

BABSKÉ HODY V KUBŠICÍCH
v sobotu 18. září 2010. Odpoledne k tanci a poslechu hraje

„DUBŇANKA“ a „STARBAND“, začátek v 15.00 hodin v Sokolovně.

U příležitosti BABSKÝCH HODŮ pořádá Obec Kubšice v místním 
Kulturním domě výstavu

„KUBŠICE V MINULOSTI“
Otevření výstavy po dobu hodů: sobota 18. září: od 13.00 do 20.00 
hodin, neděle 19. září: od 13.00 do 18.00 hodin, dále pak každou 
neděli: až do 17. října 2010 vždy od 15.00 hodin do 18.00 hodin.

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD OBCÍ

v sobotu 30. října 2010 v 17.00 hodin. 
Soutěž o „Branišovickou dýni“. 

Sraz účastníků před Pohostinstvím ŠIMKOVÁ BRANIŠOVICE
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SPORTCENTRUM „OSP“ připravuje 

DALŠÍ ROČNÍK AMATÉRSKÉ 
LIGY KUŽELEK 

pro 4-ČLENNÁ DRUŽSTVA - kuželkový turnaj jednotlivců na 60 hodů, 
v sobotu 2. října 2010. 

Přihlášky do 17. září 2010 na tel.: 739 666 463 nebo na e-mail: 
sportcentrumosp@email.cz.

KULTURNÍ PROGRAMY   13. 09. - 26. 09. 2010 
Kulturní informační centrum Rosice

 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz

• 11.9. - ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI II. Gurmánsko společenská akce 
s kulturním aroma. Začátek v 10.00 hod. na I. nádvoří zámku. Ochutnávky 
česnekových jídel, prodej českého česneku a specialit z masozávodu 
Hadač a Zapletal, v 11.00 hod. - POHÁDKOVÉ KOČIČINY - divadelní 
pohádka „Kamenné divadlo“, vstupné: 30 Kč. Za příznivého počasí start 
horkovzdušného balónu, zábavný doprovodný program na I. nádvoří, soutěže 
a hry pro děti i dospělé, vystoupení hudebních skupin, vstupné dobrovolné, 
v 19.30 hod. - NAROZENINY - ztřeštěná nonverbální inscenace, kde 
papír, chleba a slivovice hrají hlavní roli, v podání divadla „ Teatr Ludem 
z Ostravy“. Koná se na II. nádvoří zámku, za deště v kině, vstupné: 50 Kč / 60 Kč,
předprodej v KIC. Pořádají: KIC Rosice ve spolupráci s OS Prádelna a DSEK.
• 12.9. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - „PO 
STOPÁCH STŘEDOVĚKU“. Netradiční prohlídka rosického zámku, 
při které budete moci zhlédnout zbytku gotického hradu ve sklepeních, 
hladomornu s mučírnou, zámeckou zahradu a přízemní prosotry zámku, 
které nejsou běžně veřejnosti přistupné. Začátek prohlídky v 15.00 hod. 
Zvýhodněná cena: 50 Kč. Klasické prohlídky zámku každou celou hodinu. 
Pořádají: Správa zámku Rosice a KIC Rosice.
• 15.9.2010 - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „EGYPT KROK ZA 
KROKEM“. Se Zdeňkou Skřivánkovou v rámci cyklu „Promítání 
ze zajímavých míst Země“ tentokrát zavítáme do Egypta, Jeruzaléma 
a Jordánska. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 18.9. - DEN BEZ ÚRAZU - prevence úrazů, ověřování znalostí pravidel 
silničního provozu, jízda zručnosti a to vše zábavnou formou od 10.00 hod. 
do 13.00 hod. na prostranství na rohu ulice Kpt. Jaroše a Palackého nám. 
PŘIPRAVUJEME: • 2.10.2010 - „Z PTAČÍ PERSPEKTIVY“ - MINI 
FILMOVÝ FESTIVAL. Projekce filmů s leteckou tématikou, doprovodné 
besedy a výstavy. • 5.10.2010 - „SBOROVNA“ - Divadlo Pavla Trávníčka. 
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout nejpozději do 15. září 2010!!! 
• 14.10.2010 - KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY „NEZMAŘI“. Rezervace 
na tel.: 546 492 196. Vstupné: 150 Kč / 180 Kč, předprodej v KIC.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, 
V ZÁŘÍ A ŘÍJNU PROBÍHÁ NA DOMEČKU ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH 
KROUŽKŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. POZOR!!! PŘIHLÁŠKA PRO 
ŽÁKY A STUDENTY ODEVZDANÁ A ZAPLACENÁ DO KONCE 
ŘÍJNA 2010 BUDE SLOSOVÁNA O ZAJÍMAVÉ CENY!!!
LETOŠNÍ NOVINKY: •  „KROUŽEK STEPMANIA“ - TANEČNÍ 
PODLOŽKY - pátek: od 13.45 hod. - 14.45 hod. - (začínáme 1.10.2010). 
• „DÍVČÍ KLUB“ -  pro všechny správné holky, čtvrtek: od 15.30 hod. - 16.30 
hod. - (začínáme 30.9.2010). • „ROZTLESKÁVAČKY“ - tanec s pompony, 
středa: od 14.00 hod. - 15.00 hod. - (začínáme 29.9.2010). • „POČÍTAČ 
JINAK“ - kroužek počítačů, úprava fotek, filmy, hudba, vždy ve čtvrtek: PC 
I. - od 14.00 hod. - 15.00 hod., PC II. - od 15.00 hod. - 16.00 hod., PC III. 
- od 16.00 hod. - 17.00 hod. • „DJEMBE“ - bubnování na africké bubny, 
pondělí: od 16.00 hod. - 17.00 hod. (i pro dospělé)!!! • „VÝTVARNÍK“ 
- výtvarné činnosti pro děti i dospělé, čtvrtek: od 16.00 hod. - cena za hod.: 
40 Kč + materiál. • „ZUMBA“ - dynamické cvičení s tanečními prvky pro 
studenty a dospělé, pátek od 17.00 hod. - 18.00 hod. (začínáme 1.10.2010). 
ZVEME VŠECHNY DĚTI I RODIČE NA TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NA DOMEČKU: 13.9.2010 - 16.9.2010. PŘIJĎTE SE PODÍVAT 
ZA NÁMI A ZDARMA VYZKOUŠET RŮZNÉ KROUŽKY!!!
• 24.9. - 25.9.2010 - NOC NA DOMEČKU - VOJENSKÁ AKADEMIE. 
Pozor všem, kteří se na chvíli chcete stát kadetem, vojákem, velitelem, přijďte 
si s námi zahrát na vojenskou akademii. Spacák, svačinu a pohodlné oblečení 
s sebou. Cena: 50 Kč. Přihlášky v kanceláři DDM Moravský Krumlov. Nástup: 
24.9. v 16.00 hod., odchod 25.9. v 9.00 hod.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: • „INTERVAL BODY“: čtvrtek: od 18.10 
hod. - 19.10 hod. - vede paní Y. Žáková, poplatek: 40 Kč. • „PILATES 
ZAČÁTEČNÍCI“: pondělí: od 17.00 hod. - 18.00 hod. - vede paní Y. Žáková, 
poplatek: 40 Kč. • „POWERJÓGA“: středa: od 18.10 hod. - 19.10 hod. 
- vede paní Y. Žáková, poplatek: 40 Kč. • „TAE-BO“: úterý: od 18.10 hod. 
- 19.10 hod. - vede paní P. Schovancová, poplatek: 40 Kč. • „ZUMBA“: pátek: 
od 17.00 hod. - 18.00 hod. - vede paní L. Juračková, poplatek: 60 Kč.
POLOLETNÍ KURZY: • „BALANCE BALL“ - kurz cvičení na velkých 
míčích, středa: od 17.00 hod. - 18.00 hod. - vede paní Y. Žáková, poplatek: 
650 Kč, začínáme 15.9.2010. • „CORE TRAINING“ - kurz cvičení, čtvrtek: 
od 17.00 hod. - 18.00 hod. - vede paní Y. Žáková, poplatek: 650 Kč, začínáme 
16.9.2010. • „FIT MIX“ - kurz cvičení, úterý: od 17.00 hod. - 18.00 hod. - vede 
paní J. Švédová, poplatek: 650 Kč, začínáme 21.9.2010. • „KERAMIKA“ - 
pololetní kurz, úterý: od 16.00 hod. - 19.00 hod. - vede paní M. Novotná, 
poplatek: 650 Kč, začínáme 28.9.2010. • „KURZ PC“ - pololetní kurz práce na 
PC, pondělí: od 17.00 hod. - 19.00 hod. - vede paní I. Mašová, poplatek: 1.500 
Kč, začínáme 27.9.2010.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,

tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2010 / 2011: • JAZYKOVÉ 
KROUŽKY - AJ (děti MŠ, ZŠ), NJ (žáci II. stupně ZŠ, mládež, dospělí), 
FJ (žáci II. stupně ZŠ, mládež, dospělí), individuální hodiny AJ. • SPORT 
PRO DĚTI - sportovní hry (děti 4 - 6 let), aerobik pro dívky (MŠ, ZŠ), 
mažoretky (MŠ, ZŠ), sportovní gymnastika (žáci ZŠ), florbal (žáci ZŠ, SŠ), 
minikopaná (žáci ZŠ), kondiční trénink minikopané (žáci ZŠ), basketbal (žáci 
ZŠ), přípravka házené (děti 4 - 7 let), házená I. (chlapci 8 - 11 let), házená II. 
(dívky 8 - 10 let), házená III. (dívky 11 - 13 let), přípravka tenisu (žáci ZŠ), 
karate (žáci ZŠ). • SPORT PRO DĚTI S RODIČI - pohybové hry I. (děti 
1 - 2 roky + rodiče), pohybové hry II. (děti 2 - 4 roky + rodiče). • SPORT 
PRO DOSPĚLÉ - aerobik pro ženy, kondiční cvičení, jóga, karate, Taiči. • 
HUDEBNÍ A TANEČNÍ KROUŽKY - flétna (děti MŠ, ZŠ), Country tance 
(děti MŠ, ZŠ), Country skupina „A JE TO“ (mládež, dospělí), Independent 
dancing (žákyně II. stupně ZŠ, studentky SŠ), Independent junior (žákyně II. 
stupně ZŠ). • TVOŘIVÉ KROUŽKY A KERAMIKA - tvořivá dílna (děti MŠ, 
ZŠ, mládež, dospělí), vitráž Tiffany (mládež, dospělí), keramika (děti MŠ, ZŠ, 
mládež, dospělí). • JEZDECTVÍ A KYNOLOGIE - jezdecký oddíl „Palma“ 
(děti, mládež, dospělí), kynologie (chov a výcvik psů). • TECHNICKÉ 
KROUŽKY - práce s digitální fotografií (děti, mládež, dospělí), umění stříhání 
zvuků (žáci ZŠ, mládež). • ZÁBAVNÉ KROUŽKY - klub batole (děti 0 - 3 
roky s rodiči), dětské centrum (děti od 2 let s i bez rodičů), dračí doupě (žáci ZŠ, 
mládež), šachy (žáci ZŠ, mládež), tábornické dovednosti (děti MŠ, ZŠ), prstem 
po mapě (mládež od 14 let, dospělí), členové klubu mládeže (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež), klub instruktorů pro práci s dětmi (mládež od 15 let do 18 let), 
klub pracovníků střediska (děti, mládež, dospělí), mládež v akci (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež), filmový klub (mládež 12 - 18 let), poznáváme přírodu aneb malí 
ochránci přírody a myslivci (děti MŠ, ZŠ), karetní hra „Poker“ (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež). Podrobné ifnormace na: www.svcivancice.cz, tel.: 546 451 292.

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
• ZÁŘÍ - „VÝSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ DUBŇANY“ - výstava 
je přístupna po dobu otevření úřadu MěÚ Moravský Krumlov, 1. patro. 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: • 12.9. ve 14.00 hod. - KAPLE SV. 
FLORIÁNA - prohlídka s výkladem paní Mgr. Lucie Krausové. • 12.9. v 16.00 
hod. - VARHANNÍ KONCERT u příležitosti „100 LET VARHAN“ - kostel 
sv. Vavřince - Rakšice. Vystoupí Chrámový sbor Lukáše Havla a hosté. • 18.9. 
ve 14.00 hod. - ZÁMECKÝ PARK - prohlídka s výkladem paní Ing. Kláry 
Dufkové a pana Ing. arch. Dušana Riedla, CSc. Začátek prohlídky ve 14.00 hod. 
u vstupu do dolního zámeckého parku.
• 17.9. - 18.9. - „50 LET VZNIKU ŠKOLY“ - SOŠO a SOUŘ M. Krumlov. Den 
otevřených dveří ve všech budovách: pá: 8.00 - 17.00 hod., so: 8.00 - 13.00 hod.
• 17.9. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA se skupinou REFLEXY. Orlovna Rakšice.
• 21.9. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T.G.Masaryka, M. Krumlov.
• 25.9. - VÁCLAVSKÉ HODY V RAKŠICÍCH.
PŘIPRAVUJEME: • FESTIVAL „HUDBA PRO SLOVANSKOU 
EPOPEJ“. • 27.9. - ZAHAJOVACÍ KONCERT - kostel sv. Bartoloměje 
v 19.30 hod. • 28.9. - KONCERT SKUPINY ČECHOMOR - hotel Epopej 
v 19.00 hod. • 29.9. - ČERVENÁ KARKULKA - představení pro školy, 
kinosál Moravský Krumlov v 10.00 hod. a v 11.00 hod. • 30.9. - KONCERT 
KRUMLOVSKÝCH RODÁKŮ - Slovanská epopej v 19.30 hod. • 1.10. - 
KRUMLOVSKÝ DEN HUDBY - různá místa M. Krumlova ve 13.00 hod.
• 1.10. - CIMBÁLOVÁ DEGUSTACE - Slovanská epopej v 18.00 hod.

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
 • 25.9. - KONCERT SKUPIN: „DOGA“ a „ ALKEHOL“ v letním kině
(v případě nepřízniv. počasí v KD). Začátek ve 20.00 hod. Občerstvení zajištěno!
• 26.9. ve 14.00 hod. - POSEZENÍ U BURČÁKU v areálu letního kina 
v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí se celá akce přesune
do kulturního domu. Pořádá ZO KSČM v Miroslavi.
PŘIPRAVUJEME: • 2.10. - RELASE turnaj SCARES OF MIRRODIN 
ve hře MAGIC: THE GATHERING v KD Miroslav. • 15.10. a 16.10.2010 
- VOLBY DO OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ZASTUPITELSTEV ČR.

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
• 11.9. - 12.9.2010 - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. 
• 18.9. v 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRÍVRŮ - výstava všech 
plemen retrívrů se zahraniční účastí. 
• 25.9. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA - se skupinou „DARKEN“.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY - od 9.30 hod. do 
10.45. hod. - prezence na zámec. nádvoří, start v 11.00 hod.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 11.9. v 19.00 hod. - KONCERT „SIREN“ - známý pěvecký ansábl zpívá 
spirituály, jazzové a popové skladby KE 150. VÝROČÍ NAROZENÍ A. 
MUCHY. - kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, vstup zdarma.
• 11.9. - 12.9. a 18.9. - 19.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Památky 
otevřené v sobotu a v neděli 11. září - 12. září. KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE: so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod., KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE:so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod., KAPLE SV. JAKUBA: so, ne: 
13.00 hod. - 17.00 hod., KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH: 
so, ne: 13.00 hod. - 17.00 hod. Památky otevřené v sobotu a v neděli: 11.09. - 
12.09. a 18.09. - 19.09.: PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY: so, ne: 9.00 hod. - 
12.00 hod., 13.00 hod. - 17.00 hod., SKLEPENÍ A EXPOZICE VLADIMÍRA 
MENŠÍKA - zdarma. Výstava Alfons Mucha 1860 - 1939 a Stálá Expozice A. 
Muchy - společná vstupenka, vstupné: 60 Kč, 30 Kč, SYNAGOGA: so, ne: 
9.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 17.00 hod., ŽIDOVSKÝ HŘBITOV: so, 
ne: 9.00 hod. - 12.00 hod. a 14.00 hod. - 17.00 hod.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 11.9. - „VYCHÁZKA PO IVANČICKÝCH PAMÁTKÁCH“ otevřených 
i neotevřených v rámci „DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“. Sraz v 9.00 hod. 
před ivančickou radnicí. Navštívíme synagogu, židovský hřbitov, půjdeme 
přes Střibský mlýn ke kapli sv. Jakuba, křížovou cestou zpět do Ivančic. Dále 
navštívíme hřbitov, kapli nejsv. Trojice a projdeme malý městský okruh. Výlet 
ukončíme tam, odkud jsme vyšli. Pojďte si s námi prohlédnout památky, kolem 
kterých denně chodíme, pojďte si popovídat o jejich stavu a o tom, jak bychom 
chtěli, aby v budoucnu vypadaly. Vycházku vede pan Ing. Antonín Moravec 
- předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175.
• 17.9. - „KOLEM BÍLÉHO POTOKA DO VEVERSKÉ BÍTÝŠKY“. 
Odjezd z Ivančic autobusem v 8.00 hod. (linka č. 153 - směr Zbýšov). Chůze 
cca 10 km, vede paní Hana Pokorná.
• 25.9. - „OD ROZHLEDNY OSLEDNICE U TELČE K PRAMENU 
MORAVSKÉ DYJE“. Autobusový zájezd, odjezd autobusu v 7.00 hod. od 
Besedního domu Ivančice. Trasy jsou plánované: delší 16 km a kratší 9 km, 
případně pouze 6 km. Poplatek se platí při přihlášení a je pro členy KČT: 80 Kč, 
nečleny: 120 Kč, mládež do 18 let: 50 Kč. Vstupenka na rozhlednu pro členy 
KČT: 5 Kč. Průkazky členů KČT a jídlo vzít s sebou. Návrat kolem 19.00 hod. 
Přihlášky do 19.9.2010 u vedoucího akce pana Jiřího Eibela na tel.: 539 083 044 
nebo na adrese Široká 40.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011: • pondělí: 
ANGLIČTINA HROU, FOTBÁLEK, MAŽORETKY, BŘIŠNÍ TANCE, 
VYBÍJENÁ*, KYNOLOGICKÝ KROUŽEK, KERAMIKA, HIP-HOP, PRÁCE 
S KŮŽÍ, ZUMBA. • úterý: KERAMICKÉ DÁREČKY, ORIOŇÁČEK - zač., 
MÍČOVÉ HRY, FLORBAL*, ŠVADLENKA, MINIHÁZENÁ, DIVADELNÍ 
KROUŽEK, TK ORION, HIP-HOP, KERAMIKA - dospělí, BŘIŠNÍ TANCE, 
KALENETIKA. • středa: KERAMIKA HROU II., VÝROBA ŠPERKŮ, 
HELA V AKCI, KERAMIKA HROU III., LEZENÍ, ROZTLESKÁVAČKY, 
FLORBAL*, ZUMBA. • čtvrtek: KERAMIKA HROU I., FLORBÁLEK, 
FLORBAL*, DÍVČÍ KLUB, JEVIŠTNÍ TVORBA, COUNTRY. • pátek: 
FLORBAL*. • sobota: KARATE - SEBEOBRANA, FLORBAL*. • neděle: 
ZUMBA (pro dívky a ženy). Začínáme od pondělí 13. září 2010. Informace 
v DDM nebo na tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz. 
Kroužky označené „*“ probíhají v tělocvičně ZŠ.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 11.9.  v 19.00 ROBIN HOOD
           Historický film USA
ne 12.9.  v 19.00 PREDÁTOŘI
           Sci-fi horor USA
so 18.9.  v 19.00 A-TEAM
           Akční komedie USA
ne 19.9.  v 19.00  IRON MAN 2
           Akční sci-fi film USA
so 25.9.  v 19.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ   
  ŽENY
           Krimi thriller Šv/Něm/Nor
ne 26.9.  v 19.00 VRAHOUNI
           Akční komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne 12.9.    v 15.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
                 v 17.00 Animovaná pohádka USA
st  15.9.  ve 20.00 VRAHOUNI
           Komedie USA
ne 19.9.    v 17.00 KUKY SE VRACÍ
  Rodinný film ČR
ne 26.9.    v 18.00 SOLOMON KANE
               ve 20.00 Fantasy film USA
st  29.9.  ve 20.00 DOSTAŇ HO TAM
  Komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 12.9.  ve 20.00 DOPISY PRO JULII
         Romantická „road movie“ USA
st  15.9.  ve 20.00 SINGLE MAN
  Drama USA
so 18.9.    v 17.30 UPÍRSKÝ VÍKEND 
  S TWILIGHT SÁGOU: 
  „STMÍVÁNÍ

„
 - Film USA

              ve 20.00 „NOVÝ MĚSÍC
„
- Film USA

ne 19.9.    v 17.30 „ZATMĚNÍ
„
 

              ve 20.00 Akční film USA
st  22.9.  ve 20.00 PREDÁTOŘI
         Sci-fi horor USA
ne 26.9.    v 16.00 TOY STORY 3: 
  PŘÍBĚH HRAČEK
         v 18.00 Animovaná pohádka USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

út   14.9. ve 20.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
                  Animovaná pohádka USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so  11.9.  ve 20.00 KUKY SE VRACÍ
ne  12.9.    v 18.00 Rodinný film ČR
st   15.9.  ve 20.00 SEXY 40
         Romantická komedie USA
so  18.9.  ve 20.00 ROBIN HOOD
ne  19.9.    v 18.00   Historický film USA
st   22.9.  ve 20.00 A-TEAM
       Akční komedie USA
so  25.9.  ve 20.00 BABYLON A. D.
ne  26.9.  ve 20.00  Akční film USA / VB / Francie
st   29.9.  ve 20.00 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
         Komedie USA / VB

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
Zveme vás na ukázkové lekce zdarma v týdnu od 20. 9. 2010:

• POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA. Ukázková hodina 
ve středu 22.9. v 10.00 hodin. Každou středu v 10.00 hodin. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche (speciální pedagog).
• ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA. Informativní schůzka ve středu 6. 10. 
v 10.45 hodin. Vede: Pavlína Zimmermannová (certifik. lektorka znakování).
• ANGLIČTINA A FRANCOUZŠTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ.
Informativní schůzka v pondělí 20.9. v 16.00 hodin. Vedou: Mgr. Jana Abou-
laiche (FJ), Veronika Rybníčková (AJ).
• ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Ukázková hodina
v úterý 21. 9. v 16.00 hodin. Každé úterý od 16.00 do 16.40 hodin. Vede: Mgr. 
Jitka Pydychová - Urbanová.
• ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. Ukáz. hodina v úterý 21.9. v 16.50 
hodin. Každé úterý od 16.50 do 17.30 h. Vede: Mgr. Jitka Pydychová - Urbanová.
• JÓGA PRO MAMINKY A DĚTI OD 3 DO 6 LET. Ukázková hodina v pon-
dělí 20.9. v 15.00 hodin. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog). 
• MUZIKOHRÁTKY. Ukázková hodina v pondělí  20.9. v 10.00 hodin. Muzi-
koterapie pro maminky (rodiče) s dětmi - zpívání, práce s rytmem a pohybem, 
hra na etnické nástroje, relaxace. Každé pondělí od 10.00 do 10.30 hodin. Vede: 
Kateřina Pokorná (lektorka muzikoterapie).
• VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. Ukázková hodina v pondělí 20.9. 
v 10.30 hodin. Hodinka říkanek a rýmovaček spojených s kreslením a malo-
váním pro děti od 2 let a jejich rodiče. Přijďte se s dětmi pobavit, vyrobit si 
obrázek, na který budete pyšní, naučit se říkanku. Přirozenou cestou budeme u 
dětí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku i motoriku pusinky, sluchové vnímání, 
rytmizaci, podíváme se do světa barev a materiálů apod. Vše hravou a pro děti 
zábavnou formou, každý měsíc jiné téma. Každé pondělí po muzikohrátkách od 
10.30 do 11.30 hodin. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog).
Více o ukázkových hodinách zdarma, info-schůzkách a stálém i mimořádném 
programu na mesicnihoupacka.sweb.cz



C.k. okresní 
hejtmanství

Dnešní budova Střední od-
borné školy obchodní a Střed-
ního odborného učiliště řemesel 
uprostřed Klášterního náměstí 
v Moravském Krumlově byla 
postavena v roce 1908 jako sídlo 
c.k. okresního hejtmanství. Li-
dově se tomuto úřadu i budově 
říkalo „becirk“. 

Okresním městem se Moravský 
Krumlov stal po reformě veřejné 
správy v roce 1850. Prostory pro 
nový úřad okresní politické sprá-
vy zajišťovala samospráva města. 
K tomuto účelu byla adaptována 
a přistavěna „stará“ radnice na 
hlavním náměstí.

Po půlstoletí přestala chátra-
jící budova potřebám okresního 
hejtmanství vyhovovat. Na schůzi 
obecního zastupitelstva 10. červ-
na 1904 bylo usneseno postavit 
novou budovu za podmínky, že 
stát bude platit 6 % stavebního ná-
kladu jako roční nájemné. K za-
mýšlené novostavbě byla vybrána 
nezastavěná plocha Klášterního 
náměstí. Stavební plány zhotovil 

osvědčený městský stavitel Jakob 
Reischel. V květnu 1906 si obec 
na stavbu budovy pro hejtmanství 
vypůjčila hotovost 79 230 K na 
25letou splátku. V letech 1907-
1908 byla budova krumlovským 
stavitelem Arthurem Potschkou 
postavena. 

Jednopatrová budova byla 
projektována na svou dobu velmi 
moderně. V přízemí se nacházela 

kancelář okresního hejtmana a 
okresního komisaře, čekárna, se-
kretariát a registratura, vojenská 
kancelář evidence branců, kance-
lář zvěrolékaře a byt sluhy. V prv-
ním patře byla kancelář okresního 
školního inspektora a třípokojový 
byt okresního hejtmana s kuchyní 
a koupelnou. Ve dvoře byly stáje, 
kolna na kočár c.k. hejtmana, ku-
chyně, prádelna a kotelna

Při kopání základů budovy 
dělníci odkryli údajně základy 
starého klášterního kostela a vy-
kopali mnoho kostí z někdejšího 
hřbitova. Nová stavba okresního 
hejtmanství zabrala podstatnou 
část plochy Klášterního náměstí. 
Kvůli stavbě nové budovy byla 
zrušena kašna. Také socha sv. 
Jana Nepomuckého byla odsu-
nuta stranou a později přemístěna 
k farnímu kostelu. Před budovu 
vysadili členové Okrašlovacího 
spolku menší oválný parčík, kte-
rý ohraničili nízkým plotem. Do 
parčíku byl za první republiky 
umístěn pomník padlým vojí-
nům v I. světové válce. Budova 
hejtmanství a nově postavená 
dvoupatrová budova Českých 
měšťanských škol (1911) výraz-

ně změnily vzhled Klášterního 
náměstí. Malebnost celku pů-
vabného města tím však nebyla 
podstatněji narušena.

Okresní úřad
Po vzniku samostatného 

Československa se c.k. okresní 
hejtmanství změnilo na okresní 
úřad. Ten se však rozrůstal a pro 
nové úředníky bylo zapotřebí 

větších prostor. Již v roce 1928 
obecní zastupitelstvo projedná-
valo záměr postavit pro okresní 
úřad zcela novou budovu. Ta 
měla stát na náměstí na místě 
někdejší „staré“ radnice, případ-
ně na místě domu čp. 87/I. (dnes 
Gymnázium na Smetanově ulici 
čp. 169). Dům byl obcí vykou-
pen a započalo se s přípravnými 
pracemi. Bohužel ze zamýšle-
ného záměru sešlo v důsledku 
nastupující hospodářské krize. 
Původní záměr novostavby byl 
nakonec zredukován na pouhou 
nadstavbu a adaptaci stávající 
budovy, která byla po zdlou-
havých jednáních zrealizována 
teprve v letech 1936-1937. 

Projekt na nadstavbu vypraco-
val uznávaný funkcionalistický 
architekt Oskar Pořízka z Brna, 
který v Krumlově projektoval 
také Sokolovnu nebo budovu 
Masarykových živnostenských 
škol pokračovacích. Rozpočet na 
nadstavbu okresního úřadu obná-
šel 600 000 Kč. Obec se zavázala 
přispět částkou rovnající se jedné 
třetině, druhou třetinu zaplatil 
moravskokrumlovský okres a 
třetí stát. Stavitelské práce měla 
vykonat opět firma místního sta-
vitele Arthura Potschky. Ten však 
nesložil požadované finanční 
záruky a stavba byla zadána jiné-
mu zájemci. Nadstavbu provedla 
brněnská firma Filip Svoboda, 
ostatní řemeslnické práce dodali 
místní živnostníci.

V roce 1938 město připadlo 
do německého záboru. Přičlenění 

k říši vyvolalo hromadný odchod 
většiny českého obyvatelstva, 
úřady byly kvapně evakuovány 
do Hrotovic. Do města byla 
povolána posádka wehrmach-
tu. Budovu okresního úřadu s 
veškerým movitým majetkem 
zabrala německá správa. Zřídila 
zde ubytovnu pro důstojníky. Po 
zrušení posádky v roce 1942 zde 
byli ubytování uprchlíci - Němci 
z Bessarabie a na sklonku války 
zajatci z Ukrajiny.

Sídlo ONV
V posledních dnech války 7.-8. 

května 1945 byl Krumlov vybom-
bardován postupující sovětskou 
armádou. Důsledky tohoto zása-
hu byly osudové. Historické jádro 
města bylo téměř zcela zničeno. 
Náletem byla značně poškozená 
i budova okresního úřadu. Prove-
dená oprava si vyžádala 540 000 
Kč nákladu a po jejím dokončení 
na podzim roku 1946 sem přesíd-
lil Okresní národní výbor. Oválný 
parčík před budovou ONV byl v 
roce 1949 odklizen, neboť překá-
žel rostoucímu provozu motoro-
vých vozidel.

V roce 1960 vešel v platnost 
Zákon o územním členění státu č. 
36/1960 Sb. Na jeho základě byl 
okres Moravský Krumlov zrušen 
a stal se dle nově vzniklého územ-
ního uspořádání součástí okresu 
Znojmo. Zaniklo tím i sídlo ONV 
Moravský Krumlov a do uvolněné 
budovy na Klášterním náměstní 
bylo ještě v tomto roce umístěno 
učiliště.           Mgr. Eva Grunová
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Historie budovy krumlovského učiliště

80 let Základní školy
T. G. Masaryka v Ivančicích

Už 80 let je na začátku ulice Na Brněnce budova Masarykovy jubi-
lejní školy. Před 1. sv. válkou bylo umístění a vybavení škol v Ivan-
čicích označováno jako nevyhovující a byla snaha o postavení nové 
školy. Válka všechny záměry zmařila. Po válce se místní školní rada 
znovu k záměru vrátila a od roku 1922 se jednalo o zakoupení pozem-
ku vhodného pro stavbu školy. Bylo několik návrhů, ale vyhlédnutá 
místa byla odmítnuta po vysokou cenu. Až v roce 1926 byl zakoupen 
pozemek na „Seidlovce“, na rohu ulic Oslavanské a Na Brněnce.

Z úsporných důvodů bylo rozhodnuto, aby škola byla společná pro 
chlapce a dívky. Řada zařízení, např. kabinety, některé učebny, kuchy-
ně, jídelna mohly být společné. Ze soutěžních návrhů byl vybrán jako 
nejvhodnější návrh ing. Miloslava Kopřivy. 

Po vyhodnocení přihlášených návrhů byla dne 1. srpna 1929 stavba 
v hodnotě 1 100 000 Kč zadána místnímu staviteli ing. Janu Fiegrovi
a další práce v hodnotě 550 000 Kč živnostníkům místním i z okolí.
Se stavebními pracemi bylo ihned započato, koncem roku 1929 byla 
stavba pod střechou a dle sjednaných podmínek byla v polovici srpna 
1930 dokončena. Mimo původní projekt byla provedena přístavba, 
kterou byly zajištěny další tři třídy pro obecnou školu. V budově měš-
ťanských škol tak bylo 11 učeben, kreslírna, rysovna, fyzikální učebna, 
dílny pro ruční práce hochů a dívek, školní kuchyně, 6 kabinetů, 2 ře-
ditelny, dvě sborovny, tělocvična, šatny, hygienická zařízení a byt škol-
níka. Na volné ploše se budovalo hřiště a školní zahrada. Slavnostní 
předání školy bylo ve dnech 6 a 7. září 1930 za účasti řady význačných 
hostů. Nová škola dostala název „Jubilejní škola Masarykova“.

Z dalších významných dat byl význačný rok 1936. Od tohoto 
roku se ivančická měšťanská škola stala povinnou pro žactvo obcí 
Alexovic, Němčic, Budkovic, Neslovic a Hlíny a uvedené obce byly 
povinny na školu přispívat. Během 2. světové války byli v květnu 
1941 ubytování němečtí vojáci, později německá mládež, ale jinak 
škola přečkala válku bez většího poškození.

V období od roku 1948 do roku 1966 proběhlo několik změn v or-
ganizaci školství. Byly zřízeny devítileté, následně osmileté základní 
školy, aby po několika letech se z nich staly opět devítileté. Bylo zru-
šeno gymnázium, zavedena jedenáctiletá střední škola, později střední 
všeobecně vzdělávací škola. V budově byla přechodně i večerní školy 
různého typu. Nejvíce tříd - dvaadvacet - bylo v roce 1959. Ivančické-
mu školství výrazně pomohla výstavba nové budovy V Lánech, kam se 
v roce 1966 přestěhovala střední všeobecně vzdělávací škola. 

Dne 1. listopadu 1977 byly všechny třídy včetně školní družiny 
nouzově umístěny mimo školní budovu, která musela být vyklizena 
pro náročnou adaptaci.. 

V březnu 1991 byl obnoven čestný název „Základní škola T. G. 
Masaryka“ a v následujícím roce byly zahájeny práce na projektu 
„Dostavba školského areálu“. Projekt spočíval ve společných akcí ZŠ 
T. G. Masaryka a Gymnázia Jana Blahoslava. Jednalo se o značně ná-
kladné akce, například přístavbu a rekonstrukci budovy Gymnázia Jana 
Blahoslava, výstavbu stravovacího zařízení a plynové kotelny a hlavně 
rekonstrukce budovy Na Brněnce od února 1996. Byly zde provedeny 
stavební opravy budovy, zařízeno podkroví pro nové učebny, změny v 
tělocvičně, bytu školníka, upraven vchod do školy, vybudováno nové 
stravovací zařízení, vylepšeny učebny fyziky a chemie a další. Také 
došlo k úpravě okolí školy a výstavbě sportovního areálu. V září 1998 
začal již normální školský život.

Po úpravách budovy, vybudování moderních učeben a moderního 
školského zázemí, vstoupila bývalá „měšťanská“ škola do dalšího ob-
dobí jako moderní areál schopný připravit žáky pro další studia.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Klášterní náměstí před stavbou budovy c.k. okres. hejtmanství, před r. 1906.
Kvůli stavbě byla zrušena kašna a přemístěna socha sv. Jana  Nepomuckého

Budova Okresního národního výboru po opravě v roce 1946

V letošním září 2010 si připo-
meneme 50 let od vzniku ZOU 
Moravský Krumlov. Zemědělské 
odborné učiliště v Moravském 
Krumlově bylo zřízeno usnese-
ním vlády v roce 1960 v objektu 
bývalého ONV Moravský Krum-
lov na Klášterním náměstí. Škola 
měla v tomto roce 214 žáků v 10 
třídách učebního oboru země-
dělec-mechanizátor, 8 učitelů a
8 instruktorů /dnes učitelů od-
borného výcviku/. 

Dnes výuka probíhá na hlavní 
budově Klášterní náměstí, na 
Domově mládeže a v Polánce, 
kam je soustředěn i odborný vý-
cvik. Ve současné době studuje 
na škole přes 600 žáků ve 30 
třídách a na škole pracuje téměř 
100 zaměstnanců . 

Škola během tohoto celého 
dlouhého období vystřídala ně-
kolik názvů, ředitelů, řadu peda-
gogických i ostatních pracovníků 
a hlavně se zcela transformovala 
co se týče zaměření i studijních 
oborů. Z původního Zeměděl-

ského učiliště je v dnešní době 
polyfunkční škola s řadou atrak-
tivních oborů pro studenty, a to 
nejen s obory učňovskými, ale 
také studijními a dvouletým ná-
stavbovým studiem.

Všechny žáky, absolventy, za-
městnance a přátele školy zveme 
tímto na oslavy 50. výročí školy, 
které se budou konat ve dnech 
17.- 18. září 2010 v prostorách 
školy. V pátek 17. září 2010 od 
8.00 hodin je Den otevřených 
dveří na všech budovách školy. 
Večer od 20.00 hodin taneční 
zábava se skupinou REFLEXY 
v Orlovně v Rakšicích. V sobotu 
18. září 2010 je pak od 8.00 do 
13.00 hodin taktéž Den otevře-
ných dveří na SOŠO a SOUŘ 
Moravský Krumlov.

V sobotu 18. září 2010 proběh-
ne slavnostní setkání absolventů 
SOU Moravský Krumlov v roce 
1960-1961 po padesáti letech při 
Dnu otevřených dveří na Kláš-
terním náměstí v Moravském 
Krumlově. Začátek v 9.00 hodin 

prohlídkou školy, internátu, tělo-
cvičny a dílen v Polánce, ve 13.00 
hodin je zajištěné posezení v ho-
telu Epopej. Přijďte si popovídat 
a podívat se, jaké mají dnes žáci 
prostředí školy, a porovnat, co 
jsme měli my. Máte-li ze školy 
nějaké fotografie, vezměte je pro-
sím s sebou. Svoji účast potvrďte 

na tel.č. 732860587 (stačí zaslat 
SMS).

K tomuto významnému výročí 
škola vydala almanach. Kniha je 
v prodeji na ekonomickém úse-
ku SOŠO a SOUŘ M.Krumlov, 
Klášterní náměstí 127.

Ing. Lenka Dobešová, SOŠO
a SOUŘ Moravský Krumlov

50. výročí založení SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov

Budova školy v devadesátých letech minulého století

Nová škola - Jubilejní škola Masarykova, podzim 1930 

Budova školy po stavebních úpravách v roce 1996. (foto web ZŠ)
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Opel Corsa 1,0 i, r. v. 1999, najeto 
40.000 km, (důchodce), tažné, rádio, 
zimní pneu, jako nový. Cena: 65.000 
Kč. Tel.: 603 793 890.
•• Škoda Felicia Combi 1,6 GLX, r. 
v. 1998, najeto 137.690 km, bohatá 
výbava, STK do 04/11, nové pneu + 
zimní vč. ráfků. Cena 43.000 Kč. Tel: 
605 970 235. Zn.: Dohoda jistá!
•• Nissan Primera 2,0 GT, r. v. 1991, 
sada zimních pneu, cena 10.000 Kč. 
Tel.: 721 829 643. Zn.: Zachovalý.
•• traktor Zetor 6911, přední náhon 
má SPZ, při rychlém jednání sleva. 
Tel.: 724 281 967. Zn.: Při rychlém 
jednání sleva.
•• Suzuki Bandit, r. v. 2003, velmi 
dobrý stav, cena dle dohody. Tel.:  
777 231 309.
•• karavan pro 6 osob, rust. nábytek, 
koupelna, lednička, sporák, dřez, 
chem. záchod (letos nový), velký 
předstan a nafukovací člun. Tel.:
606 103 765.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 1+1 (ten větší) na novém sídliš-
ti v Ivančicích. Tel.: 739 617 601.
prodám
•• pěkný DB 3+1 v M. Krumlově 
na Sídlišti, 6. patro, po rekonstrukci. 
Tel.: 777 070 753.
•• byt 1+1 po rekonstrukci (včetně 
koupelny) v klidné části Moravského 
Krumlova. Možnost k nahlédnutí po 
tel. domluvě, cena dohodou. Tel.: 732 
860 433.
•• novostavbu RD 4+1, zahrada, ga-
ráž, Moravský Krumlov, volný ihned. 
Tel.: 777 582 899.
•• RD 3+1 v Kadově se zahradou, 
zemědělským stavením. Více info na 
tel.: 777. 582 899.
•• pozemek v katastru obce Bohutice 
s celkovou výměrou cca 1,5 ha, vhod-
né pro zahradu, vinohrad, chalupu, 
atd. Více informací na tel.: 515 336 
881. Zn.: Cena dohodou.
daruji
•• vinohrad v katastru obce Petrovice 
u Moravského Krumlova, 300 hlav. 
Více info na tel.: 721 334 536.
nabízím pronájem
•• nabízím k pronájmu RD v blízkosti 
Brna, veškeré IS, malá zahrádka a 
parkovací místo. Více info na tel.: 
725 724 555.
•• Pronajmu pěkné nebytové pro-
story k podnikání v Moravském 
Krumlově o ploše cca 80 m2. Vhod-
né jako kanceláře, komerční využi-
tí, služby apod...Bližší informace na 
tel.: 608 904 611.

•• pronajmu garáž na Malovansku 
v Ivančicích. Tel.: 732 777 155.
hledám pronájem
•• mladý pracující pár hledá proná-
jem bytu 3+1 nebo 2+1 v Moravském 
Krumlově a blízkém okolí. Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 709 787, e-mail: 
dara.bart@seznam.cz.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• starší pálené strešní tašky 2-falco-
vé, cca 2.500 ks. Tel.: 723 224 165. 
Zn.: Levně.
•• jednofálcové skleněné křidlice, po-
užité, 50 ks (i menší množství), cena 
dohodou. Tel.: 777 798 053.
» NÁBYTEK
prodám
•• starší ložnici světlé barvy (2 skříně, 
1 dvoudílná, válendy včetně matrací 
a čabraků, peřináče, noční stolek). 
Vše velmi zachovalé, možnost na-
hlédnutí, cena dohodou. Tel.: 732 860 
433. Zn.: Velmi levně.
•• sedací soupravu rozkládací s úlož-
ným prostorem, s křeslem, konferenč-
ním stolkem a kobercem. Cena doho-
dou. Tel.: 775 940 946. Zn.: Levně.
•• patrovou postel z masívu a s mat-
racemi. Tel.: 606 580 519.
•• 2 válendy s úložným prostorem, 
zachovalé, možno i jednotlivě, cena 
dohodou. Tel.: 604 505 704.
» ELEKTRO
prodám
•• funkční ledničku zn. Zanussi, 5 let 
starou. Tel: 737 551 084. Zn.: Levně.
•• pračku zn.: Whirpool s bočním pl-
něním, málo používaná, ještě v záruce, 
cena: 5.000 Kč. Tel.: 736 440 725.
•• myčku zn. Fagor, bílá, volně sto-
jící, používaná 1,5 roku, cena: 5.000 
Kč. Tel.: 723 434 412. Zn.: Ivančice.
•• kombinovanou chladničku zn. 
Eurotech, cena: 5.000 Kč. Tel:
608 437 180.
•• DVB-T přijímač, vstup USB, mož-
no nahrávat na exter. HDD nebo flash 
disk, sled. pořadu s čas. posunem + 
anténa, nové, cena: 700 Kč. Tel.: 775 
069 430. Zn.: Nevhodný dar.
•• mobil Vodafone 547, dotykový 
displej, foto, video, rádio, internet, 
cena: 1.700 Kč. PC: 2.000 Kč. Tel.: 
732 468 559.
•• digitální videokameru zn. Panaso-
nic, stále v záruce, 100% stav, detailní 
popis zašlu e-mailem. Cena: 6.000 
Kč. Tel.: 721 261 171.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• starší hluboký kočár zn. Liberta (s 
pláštěnkou, síťkou a slídou), vhodný 
na zahradu, balkón. Cena: 300 Kč. 
Tel.: 605 945 352.
•• dětskou dřevěnou ohrádku na 
kolečkách s brzdou ve výborném 
stavu (6 hran). Cena: 1.000 Kč. Tel.:
605 945 352.

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 „va-
jíčko“. Nepromokavý, bezpečnostní 
pásy, rolovací stříška proti hmyzu a 
dešti. Lze i předělat na „jogger“ (ko-
čárek). Váha vozíku 15 kg, nosnost 40 
kg. Cena: 90 Kč/den, 150 Kč/víkend, 
500 Kč/týden, 60 Kč/stejný den půj-
čení 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
•• 4 měsíčního pejska kavalír king 
charles španěla bez PP, po rodičích s 
PP, moc pěkný, 3 x očkovaný + odčer-
vený. Tel: 724 033 609.
•• štěňátko jorkšírského teriéra bez 
PP, dlouhý ocásek, pejsek bude větší, 
vhodný k dětem, cena: 500 Kč. Zrl.: 
724 764 941.
•• korely 06/2010, cena: 250 Kč/ks, 
zebřičky, cena: 80 Kč/ks. Tel.: 721 
622 671.
daruji
•• koťata krásná, odběr možný ihned. 
Tel.: 604 961 583.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• šicí stroj zn. Veritas s vyšíváním, 
skříňkový, cena dohodou. Tel.: 604 
505 704.
•• akvárium, vč. vybavení, zabudova-
né ve skříni, objem 900 l, nutno vidět. 
Tel.: 602 519 843, cena: 3.000 Kč.
•• 74 ks 10 x 25 x 60 cm itongu, 
cena: 3.000 Kč, 3 ks lepenky ipa 
bitagit 35, nosná vložka, skleněná 
rohož v balení 10 m, cena za ks: 500 
Kč. Tel.: 737 387 032.
•• stará kachlová kamna rozebraná. 
Tel.:  720 216 743.
•• svářečku bez káblu, cena: 6.000 
Kč. Tel.: 603 938 541.
•• krmné brambory. Tel.: 739 357 289:.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma 
TC MACH Vás přijme jako ser-
visního 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.

» SLUŽBY
•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci. Poskytuji 
poradenství ve směru dlouhodo-
bého zajištění a finanční soběstač-
nosti. Pavel Procházka - obchodní 
zástupce společnosti OVB ALLFI-
NANZ, a. s., tel.: 737 381 235.

•• Hodinový manžel! Nemá Váš 
manžel nebo přítel čas? Je často 
zaneprázdněný, nebo prostě není 
po ruce? Chtěli byste doma udělat 
nějakou řemeslnou práci a firmy 
Vás odmítají? Využijte mých slu-
žeb, www.hypr.wbs.cz, tel.: 604 680 
791, e-mail: hypr75@seznam.cz.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě vyrobím 
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, 
rolety předokenní (PVC a hliník). 
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Možnost přivýdělku pro příjemné 
a komunik. studentky, ženy na MD, 
schopné důchodkyně, v oblasti kos-
metiky. Více na tel.: 732 764 306.
•• Peníze ihned na ruku bez po-
platků předem. Ženy na MD, ID, 
OSVČ, důchodci. Více informací 
na tel.: 605 720 362.
•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií, nenáročná 
práce, skvělý výdělek. Pro více 
informací volejte tel.: 773 493 760 
po 14.00 hod.
•• Jazykové kurzy na GYMNÁZIU 
Moravský Krumlov. I. pololetí 
2010/11: 17 týdnů, 34 vyučovacích 
hodin (v. h.). Cena: 2.980 Kč (tj.: 85 
Kč / v. h.), max. 12 studentů ve sku-
pině. Pondělí 4.10.2010 - 31.1.2011 
- angličtina obchodní (mírně po-
kročilí) od 15.00 hod. - 16.30 hod., 
angličtina úplní začátečníci od 16.45 
hod. - 18.15. hod. Úterý 5.10.2010 
- 1.2.2011 - ruština obchodní (mírně 
pokročilí) od 15.00 hod. - 16.30 hod., 
angličtina (mírně pokročilí) od 16.45 
hod. - 18.15. hod. Místo: GMK, Sme-
tanova 168, učebna č. 7. Přihlášky: 
lena.karlik@seznam.cz, tel.: 606 
522 461. (V době školního vyučování 
pouze sms)!!!

» SEZNÁMENÍ
•• muž nekuřák hledá spolehlivou 
ženu ve věku 43 - 53 let k vážné-
mu seznámení. Tel.: 721 748 487. 
Zn.: Pouze pro tu, která to opravdu
myslí vážně...

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.

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)

Středisko volného času Ivančice Vás zve na

POHÁDKOVÝ LES 
ANEB OSLAVME „DEN DĚTÍ“ I V ZÁŘÍ

v neděli 12. září 2010 od 14.00 hodin - park Réna Ivančice.
Pohádková cesta, diskohrátky s Asterixem a Obelixem, tvořivá dílna,

hry a soutěže, jízdy na koních, bohatá tombola. 
Více info: www.svcivancice.cz

NÁRODNÍ DIVADLO Brno a MěKS Moravský Krumlov 
zvou na divadelní představení

„ZLATÍ CHLAPCI
„ 

v sobotu 4. prosince 2010 v 19.00 hodin.  Činohra Neil Simon, 
Mahenovo divadlo v Brně. Vstupenka: 290 Kč (plné), 218 Kč (senioři).

„LOUSKÁČEK
„ 

v sobotu 18. prosince 2010 v 19.00 hodin.
Balet Petr Iljič Čajkovskij, Janáčkovo divadlo v Brně.  Cena 
vstupenky: 400 Kč (plné), 300 Kč (senioři). Závazné přihlášky 
přijímá Městské kulturní středisko Moravský Krumlov (tel.: 515 322 
330, 725 579 923) do 15. září 2010. Obě divadelní představení - 

doprava zdarma. Možnost objednat představení jednotlivě !!!

TYFLO CENTRUM Brno, o. p. s., Moravský Krumlov 
ve spolupráci s knihovnou Moravský Krumlov zve širokou

veřejnost a zrakově postižené občany na cestovatelskou 
besedu na téma: 

KANÁRSKÉ OSTROVY
„Z Moravského Krumlova na Kanárské ostrovy za dvě hodiny“
v pondělí 20. září 2010 ve 14.00 hodin v prostorách Městské 

knihovny, nám. TGM 35, Moravský Krumlov.
Besedou nás bude provázet paní JANA PUCHEGGER

 CHADALÍKOVÁ. Vyprávět nám bude o historii a geografii Kanárských 
ostrovů. Prohlédneme si produkty zdejších tradičních řemesel (např. 
zvláštní vzory krajek, kožené tašky, kabelky z kokosových ořechů, 
korále z mušlí, kastaněty a spoustu dalších suvenýrů). Těšit se můžete 
i na promítání dokumentárního filmu o těchto ostrovech. Věděli jste 
třeba, že Kanárské ostrovy se nejmenují podle kanárků, ale podle 
psů (latinsky canis)? Že je tento ostrov proslulý pěstováním rajčat? 

A že pobřeží lemují řady větrných elektráren? Přijďte nasát
atmosféru „Kanárských ostrovů“... Vstupné: 10 Kč.

Město Moravský Krumlov zve občany i návštěvníky města na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010
v neděli 12. září 2010 - Kaple sv. Floriána. Prohlídka s výkladem

Mgr. Lucie Krausové, začátek prohlídky ve 14.00 hodin, 
v sobotu 18. září 2010 - Zámecký park. Prohlídka s odborným 

výkladem Ing. Kláry Dufkové a Ing. arch. Dušana Riedla, začátek 
prohlídky ve 14.00 hodin u vstupu do dolního zámeckého parku. 

Na obě prohlídky bude vstup VOLNÝ!!!
Doprovodná akce: neděle 12. září 2010 - Kostel sv. Vavřince - 

Rakšice. Varhanní koncert u příležitosti „100 let varhan“.
Chrámový sbor LUKÁŠE HAVLA a hosté - začátek v 16.00 hodin

POZVÁNKA
na vystoupení 60členného souboru ČESKÉ BESEDY

z obce Končanica, Daruvarská oblast v Chorvatsku ve dnech:
17. září 2010 - 19. září 2010 v Horních Kounicích.

PROGRAM: 17. září 2010 v 11.00 hod. - uvítání, odpoledne odjezd 
do M. Krumlova, večer vystoupení v Horních Dubňanech. 18. září 
2010 - pobyt v Horních Kounicích, večer ve 20.00 hod. kulturní 
program, poté zábava se skupinou „BEST“. 19. září 2010 - pobyt 

v Horních Kounicích, po obědě odjezd domů.

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) - poslední volná místa!!!

Další termín: 5. prosince 2010 (neděle) - nově přidáno 
pro velký zájem klientů!!!!!

CENA: 360 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu
(s možností nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léč. 

výloh. Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

BUBNOVÁNÍ na djembe
  

Společné bubnování pro začínající i mírně
pokročilé s možností zapůjčení bubnů

10 setkání vždy ve středu 6., 13., 20., 27. října,
3., 10., 17., 24. listopadu, 1., 8. prosince 2010

 

18.30 - 20.00 hodin v prostorách školní družiny
ZŠ Řeznovice, příspěvek: 1.250 Kč

Kapacita: 10 - 12  osob (5 ks bubnů k zapůjčení)
(setkání se uskuteční při min. počtu 5 účastníků)

Setkání vedou manželé Tomáš a Kateřina Pokorní 
(lektoři bubnování a muzikoterapie – www.muzikocesta.cz)

Přihlášky jsou akceptovány po uhrazení příspěvku 1 250 Kč
na účet č. 206976068/0300 nebo osobně do 30. září 2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ženský bubnovací kruh a oslava podzimní rovnodennosti s vůní 

jablek a vína - ve středu 22. září 18.30 - 20.30 hodin

Mužský bubnovací kruh ve středu 29. září 18:30 - 20:30 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Informace, přihlášky a rezervace bubnu:
K. Pokorná, kat.pokorna@centrum.cz, tel.: 731 145 643

TIC města Dolní Kounice Vás všechny srdečně zve na výstavu 
fotografií s originálními verši PETRY BADINOVÉ do synagogy 

v Dolních Kounicích

„MOJE DUŠE CHODÍ BOSA
„
 

v sobotu 11. září 2010 - neděle 12. září 2010.
Otevírací doba: od 10.00 hodin - 17.00 hodin.

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923 pořádá zájezd 

na HORSE EVOLUTION SHOW

JEZDECKÁ SHOW
v neděli 21. listopadu 2010 v 19.00 hodin - hala RONDO Brno.

Cena: 820 Kč (vstupenka + doprava). 
Přihlášky přijímá MěKS Moravský Krumlov do 22. září 2010.

KIC města Dolní Kounice a ČSŽ zve děti i dospělé na

DRAKIÁDU
v sobotu 28. září 2010 ve 14.00 hodin na Šibeničnou. 

Program: soutěže a opékání špekáčků.

ZOČSCH Jezeřany-Maršovice pořádá

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ
sobota 25. září od 8.00 do 18.00 hodin
neděle 26. září od 8.00 do 15.00 hodin.

Možnost zakoupení chovných zvířat. Srdečně zvou pořadatelé.
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Krajský přebor v kopané
sobota 18. 9. v 16:00 hodin
FC Moravský Krumlov

- Slovan Bzenec
HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV: 

Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, OSP Moravský Krumlov,
Pivovar Hostan, Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT, UNICONTROLS,

ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR, Cestovní agentura TMK travel 

FC Moravský Krumlov - FC Vracov 1:4 (1:1)
Branky: 26. Anders - 18. a 88. Zýbal,
59. Loprais, 68. Lejsal. Diváků: 250

Nováček z Vracova se Na střelnici představil 
ve velmi dobrém světle. Už v první půli byl ne-
bezpečnější a po hrubé chybě v domácí obraně se 
ujal vedení. Po rohovém kopu vyrovnával hlavou 
Anders. První šanci druhé půle měli Krumlovští. 
Zelníčkovu střelu k tyči bravurně zlikvidoval 
brankář. Pak se ale třikrát prosadili hosté a zaslou-
ženě si odvezli tři body.

FK IE Znojmo - FC M. Krumlov 2:1 (1:1) 
Branky: Procházka 2 – Vystrčil

Po opatrném úvodu se jako první prosadili 
domácí. Hned o minutu později vyrovnával
po přihrávce Krause jeden ze dvou dorostenců 
v sestavě Krumlova Vystrčil (druhým byl Staněk). 
Do přestávky ještě skončil míč po skrumáži na 
domácím břevně. Hned po změně stran netrefil 

Anders z úhlu prázdnou znojemskou branku. A 
tak udeřilo na druhé straně. V 58. minutě rozhodl o 
vítězství Znojma svým druhým gólem Procházka.
SK Olympia Ráječko - FC M. Krumlov 3:1 (1:0)

Branky: 17. a 89. Sehnal J., 68. Koutný - 71. 
Machotka

Krumlovští se od začátku snažili hrát kombinač-
ní fotbal. Měli častěji míč na svých kopačkách, ale 
větší příležitosti si v první půli vytvořili domácí. 
Jednu z nich střelou k tyči proměnili ve vedoucí 
gól. Druhá půle byla podobná té první. Ráječko 
vsadilo na obranu a dlouhé nakopávané míče. 
Krumlov měl převahu a tlačil se do zakončení. 
Dvě obrovské šance připravil aktivní Kraus. Bo-
hužel bez gólového efektu. Když domácí z ojedi-
nělé šance zvýšili na 2:0, zdálo se být rozhodnuto. 
Vzápětí vykřesal jiskřičku naděje Machotka. Tu 
definitivně uhasili domácí minutu před koncem. 
Krumlov si ale minimálně bod zasloužil.

Krumlovští jsou zatím bez bodu

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
v RC Měsíční Houpačka v Ivančicích

Kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé
úterý 26. října 2010 od 17.00 hod. - cena 300,- Kč

Vypletená sobota - celodenní kurz pletní z pedigu pro začátečníky i pokročilé
sobota 13. listopadu 2010 od 10.00 do 18.00 hod. - cena 550,- Kč

Dopolední pletení zvonečků z pedigu na výzdobu vánočního stromku (i pro maminky na MD)
čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10.00 do 12.00 hod. - cena 190,- Kč

Odpolední pletení zvonečků z pedigu na výzdobu vánočního stromku
(vhodné pro začátečníky i pokročilé)

úterý 7. prosince od 17.00 do 19.00 hod. - cena 190,- Kč

Pořádá Občanské sdružení ALMA. Více informací a rezervace míst:
Alena Pečerová, tel.: 602 782 280, email: obchod@alma.cz


