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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

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

Pražáci přijeli pro Epopej
Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz
AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč

/Moravský Krumlov/ Dlouhé
měsíce vyjednávání o setrvání
Slovanské epopeje v Moravském Krumlově byly po verdiktu
Okresního soudu ve Znojmě a
Krajského úřadu v Brně takřka
násilně přetrženy nájezdem pracovníků Galerie hlavního města
Prahy a pražského radního pro
kulturu Ondřejem Pechou.
Ve čtvrtek 7. října dopoledne, ještě v průběhu prohlídky,
začali restaurátoři odstrojovat
první obraz z rámu a namotávat
jej na dřevěný buben. To vyvolalo vlnu nevole u návštěvníků
i příchozích Krumlováků a asistence policie byla nevyhnutelná.
Po krátkém jednání byly prostory
Epopeje veřejnosti uzavřeny.
Až do večera pak za zavřenými
dveřmi probíhala příprava na odvoz první várky obrazů.
Městský úřad opět rozhodl o
vydání předběžného opatření,
které bylo v pátek ráno doručeno
všem zúčastněným. I přes tento
právní úkon práce restaurátorů
na svinování obrazů pokračovala.
U brány se postupně scházela
veřejnost, která ale do areálu
zámku vpuštěna nebyla. Za
bránu, kterou strážila najatá bezpečnostní agentura, mohli jen

Starosta Jaroslav Mokrý, místostarosta Tomáš Třetina a hejtman Michal Hašek u zavřené brány Epopeje

zástupci médii a vedení města.
Na pozvání starosty Mokrého
dorazil také hejtman JM kraje
Michal Hašek. „Ukázalo se, že
Praha zatajovala, že ministerstvo
kultury prohlásilo Epopej kulturní památkou. Myslím, že teď je
úplně jasné, jaké důvody vedly
Prahu k takovému rychlému jednání. Z našeho pohledu ale není
možné stavět proti sobě Prahu a
jižní Moravu. Já myslím, že ti,
kdo se teď chovají nemravně,
jsou pouze radní Hlavního města
Prahy,“ uvedl hejtman Hašek.
Pražský magistrát narychlo
svolal tiskovou konferenci, na
které v úvodu Ondřej Pecha odsoudil postup Moravského Krumlova a sdělil, že se Praha rozhodla
pokračovat v balení Epopeje, s
tím, že pouze respektují rozhodnutí okresního soudu.
Podle právníka magistrátu je
Galerie Hlavního města Prahy
oprávněna převést celou sbírku
do Veletržního paláce a uskutečnit plánovanou výstavu. „Pro mně
jako právníka je neuvěřitelné, že
zneužitím mocenského postavení
správního úřadu je opět vydáno
další předběžné opatření. Epopej je nesporně majetkem Prahy,

nikdo do dnešního dne nepodal
žádnou žalobu k určení vlastnictví,“ uvedl JUDr. Felix.
„Myslím, že se tento spor stal
vítaným soustem pro naše moravské kolegy, kteří si z toho dělají
politickou kampaň,“ uvedl dále
radní Pecha.
Radní Pecha:
„Nové předběžné opatření
nebudeme respektovat,
konáme pouze na základě
rozhodnutí soudu...“
Starosta Mokrý:
„Nevěřím svým očím, že
pro mně nějaký cizí člověk,
brání starostovi města
vstupu do prostor, které
máme pronajaté a že si na to
Galerie Hlavního města Prahy
údajně najala agenturu, která
zároveň chrání náš majetek.“
Hejtman Hašek:
„Lidé, kteří jsou uvnitř zámku
se chovají protizákonně...!“

Pecha také odmítl spekulace,
že rychlé stěhování je pouze
věcí vyhlášení Epopeje movitou
kulturní památkou a že Praha
podniká nekalé kroky, dříve než
vstoupí daná věc v platnost.

„Pravý opak je pravdou, My jsme
uvítali, že obrazy byly prohlášeny
movitou kulturní památkou. „Památka tohoto významu nemůže
být v žádném případě v objektu,
který je zapsán v seznamu nejohroženějších památek a proto
konáme a to v souladu s rozhodnutím soudu,“ dodal Pecha.
Ředitel pražského magistrátu
Martin Trnka k věci také dodal,
že k převozu movité kulturní
památky je zapotřebí souhlasu
Krajského úřadu jen při převozu
do místa veřejně nepřístupného.
Náklady spojené s transportem
Epopeje jsou dle vyjádření Galerie Hlavního města Prahy cca
200 tisíc korun denně a galerie
je připravena navýšené náklady
požadovat po Krumlovu.
Před polednem byl umožněn
zástupcům města i médiím vstup
do prostorů Slovanské epopeje.
Balení pláten pokračovalo.
Pražský magistrát se mezitím
nechal prostřednictvím svého
právníka Felixe slyšet, že na tajemníka Moravského Krumlova
chystá dvě trestní oznámení a to za
zneužití pravomocí úřední osoby
a maření soudního rozhodnutí.
text a foto Mape
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Dluhy za provoz Besedního Rušení požárních stanic
/Ivančice/ Na posledním veřejném zasedání ivančického zastupiVŮNĚ JABLEČNÉHO MOŠTU
domu zaplatí do Vánoc telstva
oznámil starosta MUDr. Vojtěch Adam záměr Ministerstva
Slovo úvodem

Podzim. První mrazíky. Rozjásané barvy padajícího lis�. Někdo má toto
roční období spojené s chřipkou i nachlazením. Druhý s vinným sklípkem
a dobrým burčákem. Tře� trpí depresemi a neváhá do nich dostat i svého
psychiatra. Já si podzim spojuji s vůní nápoje velmi chutného a jedinečného. Jablečného moštu. Tento nápoj jsem pil poprvé jako chlapec, kdy mi
ho přinášela hodná teta, kamarádka mojí babičky, paní Šindelková. Tak, již
jako malé pachole, jsem si na jablečný mošt vytvořil silný návyk. Ona ta věc
s moštem není jen tak. Jablečný mošt je podle průzkumů hotovým gejzírem
zdraví. Odborníci z Velké Británie tvrdí, že moštová jablka mohou poskytovat blahodárný nápoj, jehož konzumace chrání tělo před infarktem, mrtvicí
i nádory. Bohužel ne před tchýní. Šťáva z jablek obsahuje vysoké množství
fenolických látek, které v těle člověka fungují jako an�oxidanty. Tyto sloučeniny omezují vliv volných radikálů poškozujících buňky a tkáně. Působením
volných radikálů může dojít k poškození cév, a to zase může vést k mrtvici
či infarktu. Pokud naruší radikály buněčné jádro, může vzniknout nádorová
buňka. Výzkumy předpokládají, že právě pomocí fenolických látek lze chránit tělo před mnoha chorobami. Fenolické sloučeniny obsahují více moštová
než klasická jablka. Jablečný mošt je těmito látkami přímo nabit. Tolik k tomuto nápoji vědci. Inu, když žít zdravě, tak jedině s jablečným moštem.
Jak jsem rostl, tak jsem se dostával i k jeho výrobě. Musel jsem jablka sbírat, nosit v pytlích a posléze, jako silný mladík, i lisovat. Odměna
byla ovšem sladká. Hnědá hustá šťáva, které jsme si s mým kamarádem
a spolumoštovníkem půjčovali plné džbány. Nemýlíte se, čtete dobře.
Půjčovali. Neb jak praví moudře známý milovník jablečného moštu, velký
Moša Psanec (můj kamarád a spolumoštovník): „Mošt je možno si pouze
vypůjčit a následně se musí zemi zase vrá�t!“ Má jako vždycky pravdu.
Kdo ho požil větší množství, zajisté rád tuto pravdu dosvědčí.
Jednou nás to skutečně chytlo. Úroda jablek byla ten rok skvostná. A to
jsme ještě zjis�li, že ivančický svaz zahrádkářů má k dispozici hydraulický lis.
Naše nadšení nebralo konce. A tak jsme chodili, sbírali padavčata a tahali je
na dvoukoláku do lisovny. Jednou u toho byl i Pavel Bílek, bývalý příslušník
SNB, jeden z nejlepších lidí, které jsem kdy poznal. Začal kroužit kolem pytlů
s jablky, znalecky očuchával naše konve (každá o obsahu 50 l) a začal se vyptávat: „Tak lisujete, kamarádi lisujete?“ „To víš, že jo, Pavlíku,“ odpovídali
jsme unizóno s Mošou, protože jsme věděli, že Pavel je už v důchodu a náš
kontraband byl naprosto legální. „A kolik toho už máte?“ začal si zálibně
pomlaskávat. „Jenom 850 l, chceme to dotáhnout na 1000 l.“ Pavlovi začala
zářit očička. „A co s �m budete dělat? K Merlíčkovi, k Merlíčkovi?“ Pan Merlíček vlastnil místní lihovar, dnes na jeho místě stojí Penny. Pavel se mylně
domníval, že mošt proženeme šnekem a on bude pozván na ochutnávku
řádné porce vančického calvadosu. Naše odpověď ho zdr�la. „Kdepak, co
nevypijeme, zavaříme na potom a uložíme do sklepa.“ Mysleli jsme si s Mošou, že se o Pavla pokouší infarkt. Zoufale zavyl, tak, že by mu mohli i Londonovi vlci závidět, prohlásil nás za blázny a zběsile upaloval pryč. Tenkrát
jsme to na těch �síc litrů dotáhli a vanecký moš, jak tomuto nápoji začali
naši kamarádi - dobráci, říkat, pili ještě dlouhá léta potom.
Podzim mám spojený s vůní jablečného moštu. Ta vůně je spojená s mým
dětstvím a dospíváním. Připomíná mi místa, na která se už nikdy nevrá�m, protože je nějaký hlupák ve jménu pokroku zplundroval. Připomíná mi dobré lidi,
které už nikdy nepotkám. Až letos dosbírám jablka ve svém sadě, zamířím opět
do lisovny. Pár lahví dám do mražáku (pokrok nezastavíte). Tento mošt se objeví
na Štědrý večer na svátečním stole a já s ním opět připiji na zdraví všem lidem
dobré vůle. Pravým vaneckým mošem. A budu se těšit na ten další. Petr Sláma

/Ivančice/ Na posledním veřejném zasedání jednali zastupitelé
o situaci kolem známé ivančické
dominanty, Besedního domu.
Místostarosta Mgr. Dočkal podal
informaci o celkovém stavu věci.
Nový nájemce, firma La Peda
platí městu měsíční nájem padesát
tisíc korun. Zálohová částka, kterou je nutno vydávat na energie
a vodu je kolem 100.000 korun.
Tuto sumu platí město ze svého

rozpočtu a následně ji vybírá od
nájemce. Ten sice dluží městu na
těchto poplatcích 400.000 korun,
ale s radnicí sepsal smlouvu o
uznání dluhu a o jeho splacení
do konce roku 2010. Městu se
podařilo tímto způsobem zajistit
provoz Besedního domu a zabránit dalšímu chátrání této nádherné secesní stavby. Co bude dál?
To už záleží na nově zvolených
zastupitelích.
Petr Sláma

Cestu prodají Tescu
/Ivančice/ Zastupitelé města
Ivančic se rozhodli neschválit
smlouvu o smlouvě budoucí,
která se týkala věcného břemena
na zásobovací komunikaci k budoucímu hypermarketu TESCO,
která je v majetku města.
Tato silnice doposud slouží
jako druhý přístup ke starému
sídlišti a je hojně využívána
ivančickými motoristy. Pro ně
by měl být vybudován obchvat,

který povede z budoucího kruhového objezdu přes rezidenci Boží
Hora II. Stávající komunikace
bude sloužit pouze k zásobování
hypermarketu. Podle zastupitelů
ji bude výhodnější odprodat
TESCU a peníze použít na výše
zmiňovaný obchvat. Zastupitelstvo v tomto směru pověřilo
radu města Ivančic o vyjednání
co nejvýhodnějších podmínek
prodeje.
Petr Sláma

vnitra ČR zrušit v rámci Jihomoravského kraje šest požárních stanic.
Mezi nimi je i požární stanice v Ivančicích a Moravském Krumlově.
Činnost by měla být převedena do Rosic. Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje i Bezpečnostní rada města Ivančic proti tomuto rozhodnutí velmi ostře protestovala u generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Záměr hasičského záchranného sboru rušit v kraji hasičské stanice
ostře odsoudil také hejtman Michal Hašek, který přislíbil pomoc při
zachování profesionálních hasičských stanic. Zároveň připomněl, že
podobný záměr Policie ČR se podařilo přehodnotit a například v Prosiměřicích, Strážnici, Bzenci či Rousínově se podařilo zajistit zachování
přítomnosti Policie ČR i po 1. lednu 2011.
Petr Sláma

Sešli se ex-ředitelé EDU

/Dukovany/ První říjnový pátek byl určen k výjimečnému setkání
bývalých ředitelů Jaderné elektrárny Dukovany. Poprvé v historii se
sešlo devět mužů, kteří v minulosti řídili výstavbu a následný provoz
elektrárny. Vzpomněli již zesnulého prvního ředitele Ing. Bohumila
Vincence, prohlédli si dobrý stav elektrárny po 25letém provozu,
zavzpomínali na časy minulé, diskutovali nad novými skutečnostmi
společnosti se současným ředitelem Tomášem Žákem.
Setkání se zúčastnili Ing. Miloš Štěpanovský (současný ředitel Jaderné elektrárny Temelín), Ing. Jan Krenk, Ing. Aleš John (současný
ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži), Ing. Jiří Holec, Ing. Josef
Sedlák (ombudsman Skupiny ČEZ), Ing. Zdeněk Linhart, Ing. Jiří
Vágner, Ing. Ivo Kouklík, Ing. Jaroslav Vokurek, Ing. Tomáš Žák
(od 1. 1. 2010 ředitel Jaderné elektrárny Dukovany).
/abé/

LETÁKY - TISKOPISY - BROŽURY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY - 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
SATELITY - ANTÉNY
» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků od 3.690 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Višňové u Znojma

Přijme řidiče mezinárodní
kamionové dopravy. Praxe nutná.

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

Tel.: 515 339 136, 515 339 912, 737 259 060

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!

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

ZAHRADNICTVÍ V POLÁNCE
JAROSLAVA BURŠÍKOVÁ

VAZBY VĚNCŮ, KYTIC, KOŠÍKŮ,
VĚNEČKŮ (ceny od 100 do 650 Kč)

CHRYZANTÉMY - ø až 50 cm od 60 do 100 Kč
MACEŠKY - 10 Kč

Polánka u M. Krumlova (naproti hospodě)
Tel.: 606 406 060 • PO - PÁ 8 - 17 hod.
www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

tel.: 515 333 121, 515 334 276

referenta kvality
inženýra kvality s NJ
technika měření 3D
seřizovače-obsluhu CNC
provozního elektrikáře
(vyhl. 50, § 6)

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

dále nabízíme:
střešní okna VELUX, FENESTRA, ROTO
komínové systémy: EKO, HELUZ, Schiedel
sádrokartonový systém
zateplovací materiály
ušlechtilé dekorativní omítky

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, BRIKETY,
KOKS, DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY,
PALIVOVÉ DŘEVO (AKÁT)

OSLAVANY

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

YTONG, TONDACH, KM beta

NA PAMÁTKU ZESNULÝCH

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

»
»
»
»
»

VELKÉ SLEVY

Platí do 30. 11. 2010, nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814
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Václav Procházka by letos oslavil 65. narozeniny
Ing. Václav Procházka by oslavil letos svoje 65. narozeniny, a
proto vznikl tento článek jako
malá vzpomínka na dobrého a
pracovitého člověka.
Václav Procházka se narodil
19. září 1945 v Ivančicích v učitelské rodině. Od narození žil v
Moravském Krumlově v domě
svých rodičů. Maminka, Růžena
Procházková, pocházela z Českých Budějovic, kde také absolvovala učitelský ústav. Tatínek,
František Procházka, byl krumlovský rodák a vystudoval učitelský ústav ve Svatém Janu pod
Skalou. S maminkou se seznámili
na východním Slovensku, kam
oba odešli ve 30. letech minulého
století učit. Jeho tatínek byl velmi
citově založený člověk, který měl
rád umění, sám maloval a byl také
jeden z těch, kteří pomáhali zachraňovat Slovanskou epopej.
Vašek byl velmi tichým, klidným
a nadaným dítětem. Hrál na klavír
a po absolvování SVVŠ (maturita)
byl přijat na ČVUT v Brně. Po
ukončení studia státní zkouškou
v roce 1970 byl diplomovaným
strojním inženýrem pro chemicko-potravinářské stroje. V témže roce
se oženil a v roce 1974 se nám
narodila dcera Bohdana.
Ing. Václav Procházka pracoval
ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně jako zkušební technik
plynových tepelných zařízení.
Spolu s kolegou připravili mnoho
zlepšovacích návrhů, byl velmi
pracovitý a měl velké štěstí v tom,
že jeho práce byla i jeho koníčkem. V práci si ho velmi vážili,
s kolegou podávali mnoho zlepšovacích návrhů a toto mu umožnilo i v době totality vyjíždět do
„kapitalistické ciziny“, kde přímo
v terénu zkoušeli kotle a hořáky.
Po revoluci v roce 1989, kterou
velmi přivítal, byl zvolen v roce
1990 jako dočasný poslanec
Krajského výboru, než vznikli

noví z řádných voleb. Jeho touhou bylo samostatně podnikat.
Začal nejprve se stánkem na
náměstí a připravoval založení
firmy. Rozesílal stovky nabídek
různým firmám ke spolupráci.
Z nabídky asi deseti to nakonec
vyhrála německá firma DREEFS.
V roce 1991 byla založena firma
Proimpex, spol. s r.o.
V bývalém kravíně, který
si pronajal, začínalo pracovat
v roce 1992 cca 20 zaměstnanců
(žen). Firma se začala slibně
rozvíjet, takže bylo nutno postavit novou halu pro více lidí.
Proto byla postavena hala č. I.
na ulici Tiskárenská a později
hala č. II., které spojoval sklad
s obloukovou střechou.Vše bylo
postaveno bez jakékoliv půjčky!
Pracovnic přibývalo a v době
největšího rozkvětu měla firma

TMK travel - cestovní agentura, Růžová 39
(1. patro Knížecího domu), 672 01 Moravský Krumlov nabízí
vstupenky ze sítě: TICKETSTREAM a TICKETPORTAL:

„
„NAZARETH

NEJVĚTŠÍ KONCERT - 18. listopadu 2010: BVV Brno

vstupenky: k stání - od 500 Kč, VIP tribuna
(sezení, nečíslovaná místa!!!) od 800 Kč.
TŘEBÍČ - 19. listopadu 2010: Zimní stadion Třebíč
vstupenky: od 450 Kč (tato akce neobsahuje číslovaná místa!!!)

„

„KAREL GOTT „
„EVA URBANOVÁ
30. října 2010: Hala Rondo Brno,
vstupenky: 515 Kč (tribuna E).
Další nabídky zajímavých akcí, festivalů, koncertů, divadelních
představení naleznete na stránkách: www.ticketstream.cz,
www.ticketportal.cz. K vyzvednutí v TMK travel. Více informací
na tel.: 602 782 232, 515 321 044, e-mail: jana@tmktravel.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
tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Proimpex, spol. s r. o. až 250 zaměstnanců. Filosofií firmy bylo,
že musí vždy stát na dvou nohou,
proto se spolupracovalo vždy se
dvěma firmami. Pak přibyla i
třetí, a proto se přikoupil Valdův
mlýn, který nechal pan Procházka
krásně opravit. Musím říci, že
měl velké sociální cítění a velké
pochopení pro problémy svých
pracovníků a vždy se jim snažil
vyhovět, choval se k nim velmi
korektně a myslím, že na něho
dodnes vzpomínají s láskou.

$

Také miloval své rodné město
Moravský Krumlov a proto, když
byl osloven starostou p. Jiřím
Braunerem, nechal opravit na
Floriánku erb Lichtenštejnů, který je nad hlavním vchodem. Když
se dozvěděl o zničeném kříži na
„ Křižáku“, rozhodl se, že nechá
kříž obnovit na vlastní náklady,
byl sám věřící a takové věci ho
rozhodně nenechaly v klidu. Kříž
byl znovu dán na původní místo a
dne 22. září 2002 u něho proběhla
mše svatá. Rovněž sponzoroval
obnovu vchodu do židovského
hřbitova. Práci tentokrát odvedla
firma J. Husák.
On sám byl skromný, nepotřeboval se zviditelňovat a ani
se zúčastňovat různých oslav
a rautů. On jen chtěl, aby jeho
město mělo krásně obnovené
památky, aby se vytvořila nějaká
hodnota trvalejšího rázu. A nejen
to, také při prvních „Pohádkových Vánocích“ nakoupil velké
množství hraček pro děti nejen
z Moravského Krumlova, ale i
pro děti z dětské nemocnice v Brně. Dále např. i při povodních
rozvážela naše auta chléb i vodu
postiženým oblastem. Vím, jak
byl spokojený, když se mu něco
takového podařilo.
Ing. Václav Procházka byl
člověk, který byl ochoten vždy
pomoci, člověk uvážlivý, slušný, bez jakékoliv zášti vůči
ostatním, člověk, který měl rád
Moravský Krumlov, na němž mu
velmi záleželo.
Moravský Krumlov, 12. září
2010, Marta Procházková

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 budeme 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

Přišel mi dopis z banky u které mám hypotéku, že mi navyšují měsíční splátku. Jak mám postupovat pokud nechci tolik platit?
Tento dopis jste mohla očekávat dopředu, jde o zprávu od banky, ve
kterém Vám banka sděluje novou výši úrokové sazby u Vašeho úvěru.
Od této sazby se odvíjí měsíční splátka a v 95 % všech případů se právě
tato sazba zvedne, tedy budete platit více. Doba fixace, tedy doba, po
kterou je úroková sazba stejná, je předem stanovena (v úvěrové smlouvě) a bývá většinou jedno, tří nebo pětiletá. Po konci této doby, doby
fixace, Vám banka změní úrokovou sazbu. V této době máte možnost
částečně nebo úplně ponížit výši vašeho závazku vůči bance. Také
můžete prodloužit dobu splácení, čímž se Vám sníží měsíční výdaj na
splácení hypotéky. Spíš Vás ale bude zajímat, jak si zachovat současnou měsíční splátku či platit nejméně peněz bance.
Na konci doby fixace můžete také nefinancovat úvěr u jiné banky.
Tj. splatíte hypotéku jinou hypotékou u jiné banky. Tato nová banka
musí mít pro Vás lepší podmínky, aby se tento manévr vyplatil. Na
tento krok je potřeba být připraven s předstihem a dobře si zjistit podmínky, které banky poskytují, jaké sazby a dopředu už mít rozjednány
podmínky u „nové“ banky, protože čas na refinancování je přibližně
měsíc. Není to žádný jednoduchý postup, proto je lepší mít možnost
tuto věc prokonzultovat dopředu s nějakým odborníkem na osobní
finance, protože úspora z „nové“ měsíční splátky může být velká.

STAVEBNINY
TRADE
ZABEZPEČTE SVŮJ
DŮM PROTI DEŠTI !!!
Vyberete si u nás:

» OKAPY PZ
• svody, žlaby, kolena
• čela, háky, objímky
• okapničky, závětrné
lišty, boční lemování

» PLECHY PZ
» ODVODŇOVACÍ ŽLABY
» GEIGRY

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

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Letošní pracovní cesta Občanské bezpečnostní komise vedla
k sousedům nejbližším. Ve dnech 20. až 24. 9. 2010 jsme navštívili
JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce a maďarskou jadernou elektrárnu v Paksi na Dunaji. Cestou domů jsme si ještě prohlédli zařízení
elektrárny vodního díla Gabčíkovo.
Za těch osm let, co jsme byli v uvedených lokalitách naposled,
se mnoho změnilo: byly odstaveny dva bloky V1 v Jaslovských
Bohunicích a je připravována jejich likvidace. Současně se plánuje
výstavba nových bloků. V Mochovcích konečně sehnali investora
a mohla se tak rozjet dostavba bloků 3. a 4., nu a v Paksi plánují rovněž výstavbu dvou nových bloků. Je to obrovská spousta informací,
a protože se jedná o jaderná zařízení stejného typu jako v Dukovanech, popíši dění na jednotlivých elektrárnách podrobněji.
Lokalita Jaslovské Bohunice. Elektrárna A1 byla po obtížích v roce
1979 odstavena a je již delší dobu bez paliva a je postupně rozebírána.
V souvislosti se vstupem Slovenské republiky do EU byly trvale odstaveny dva starší bloky elektrárny V1. To bylo důvodem pro založení
firmy JAVIS, jadrová a vyraďovacia spoločnost. Ta dostala do vínku
povinnost dokončit likvidaci elektrárny A1 a po získání licence provést to samé s bloky V1. Posledním jejím úkolem je příprava nového
bloku v areálu elektrárny. V souvislosti se svými aktivitami provozuje
firma JAVIS i velice dobře vybavené středisko pro zpracování nízko a
středně aktivních odpadů a mokrý mezisklad vyhořelého paliva pro JE
Jaslovské Bohunice i Mochovce. O práci střediska se zmíním podrobněji v další části článku. V lokalitě Jaslovské Bohunice pracují tedy v
současnosti dva bloky VVER 440 (stejné jako v Dukovanech), které
však po rozsáhlé modernizaci mají výkon na blok 500MW. Možno tedy
říci, že to jsou již bloky VVER 500. Pokračování příště ...
3. 10. 2010 Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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„
„Nejen fotovoltaika

V návaznosti na článek pana redaktora Petra Slámy, který vyšel
v Zrcadle dne 24. 9. 2010, bychom rádi čtenáře obeznámili s naším
záměrem pěstírny zemědělských plodin s doplňkovou výrobou elektrické energie ze solárních článků.
Původním záměrem společnosti ORTICOLO ENERGY, s. r. o. byla
výstavba klasické fotovoltaické elektrárny na pozemcích s horší bonitou a k tomu záměru jsme dostali od zastupitelstva města Oslavany
souhlas pod podmínkou příspěvku do městské pokladny 100.000,Kč za každou 1 připojenou MW. V okamžiku, kdy se na základě
průzkumu ukázalo, že půda v místě plánované výstavby je kvalitní a
úrodná, jsme náš záměr přehodnotili směrem k zemědělskému využití spojenému s výrobou el. energie. Naše společnost, jako propagátor
myšlenky využití zemědělské půdy, která jinak po výstavbě fotovoltaických elektráren zůstává ležet ladem, vytvořila projekt, který
je svým charakterem vstřícný vůči životnímu prostředí a podporuje
z dlouhodobého hlediska zaměstnanost v regionu.
Na základě vlastních zkušeností se zemědělským pěstováním zeleniny a jiných plodin a ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně
byl navržen fóliovník, jehož součástí jsou solární panely, které tvoří
jeho částečné zastřešení. Půda ve fóliovníku je osázena zeleninou a
plodinami, které jsou pro tento způsob pěstování vhodné, a solární
panely slouží k výrobě elektrické energie, která je spotřebována částečně pro potřeby pěstování a přebytky jsou dodány do sítě. Hlavně
půda neleží ladem a úrodné plochy nezarůstají plevelnou trávou.
V měsíci červnu letošního roku, kdy již bylo zřejmé díky výsledkům
dosaženým při pěstování, že tato cesta je správná, představila společnost ORTICOLO ENERGY, s. r. o. projekt zastupitelům města Oslavany na zasedání zastupitelstva v Padochově a po souhlasném stanovisku
přistoupila k realizaci záměru zpracováním projektové dokumentace
a získáním potřebných stanovisek k povolení výstavby.
Současně jsme jednali s panem starostou Aldorfem o snížení poplatku do městské pokladny, neboť máme za to, že náš projekt pěstování
je pro město Oslavany i pro region přínosný, např. vytvořením nových
pracovních míst, ale pan starosta je tvrdým zastáncem zájmů města,
takže tato žádost vyslyšena nebyla a naše společnost bude přispívat
do městské pokladny částkou 420.000,- Kč ročně po dobu 20 let.
Pavel Rakovský, ORTICOLO ENERGY, s. r. o.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU

Provozovna Moravský Krumlov
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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.
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Boží muka ztratila své místo FESTIVAL „HUDBA PRO SLOVANSKOU EPOPEJ
/Moravský Krumlov/ Boží muka poblíž silnice na Znojemské ulici,
která na svém místě stála bezmála třista let, musela ustoupit záměrům
„moderního člověka“, který na stejném místě touží vybudovat velkou
samoobslužnou prodejnu potravin a spotřebního zboží.
Ve čtvrtek 30. září vyvrcholily dvouleté studie a stavební přípravy
příjezdem speciálního jeřábu a týmu pracovníků firmy Pavla Pavla,
který se zabývá přesuny těžkých předmětů. Pavel je znám především
svým projektem „chodících soch“ na Velikonočních ostrovech.
Žluté rameno autojeřábu na sebe upoutalo pozornost několika desítek přihlížejících, kteří pod rouškou chladného počasí mezi jednotlivými záběry na své fotoaparáty debatovali o tom, zda je tento záměr, tedy
přestěhovat Boží muka za potok mezi stromy, tím pravým ořechovým.
Nutno poznamenat, že dlouhá příprava kotvení lan a uchycení celé
stavby přinesla své ovoce v podobě naprosto bezchybného vyzdvyžení
a postupného přesunutí na nové místo. Pod několika kubíky základového
betonu našla památka opět svůj klid až v odpoledních hodinách. /mape/

Hudební festival Hudba pro
Slovanskou epopej je již minulostí a je potřeba říct, že to byl jeden
z nejvýznamnějsích kulturních
počinů, které kdy v Moravském
Krumlově proběhly. Město Moravský Krumlov připravilo ve
spolupráci s The Czech Ensemble
Baroque Orchestra & Choir bohatý a kvalitní program, který se
uskutečnil ve dnech od 27. září do
1. října 2010.
Na pondělním zahajovacím koncertu festivalu zaznělo v podání
souboru The Czech Ensemble
Baroque Orchestra & Choir s dirigentem Roman Válkem a sólisty jedno z nejvýznamnějších děl
světové barokní hudby - oratorium G. F. Händela Mesiáš (HWV
56). Světové dílo ve špičkovém
provedení spolu s nádherným
prostředím barokního kostela
vytvořilo neopakovatelnou a neuchopitelnou atmosféru.
Hned následující den se představil krumlovskému publiku
houslový virtuos Pavel Šporcl
společně se slovenskou romskou
cimbálovou kapelou Romano Stilo. Známý umělec předvedl, že je
právem považován momentálně
za jednoho z nejlepších houslistů světa. Program převážně
poskládaný z romských písní byl
velmi emotivní, nabitý typickými

motivy pro tento typ muziky,
a cimbálová muzika nezůstávala
za Pavlem Šporclem pozadu. Nadšené publikum nechtělo umělce
na závěr dlouho pustit z pódia.
Pro nejmenší publikum pořadatelé připravili dvě představení pro
školky a školy s názvem Červená
karkulka. Jednalo se o jednoaktovou operu pro děti v podání The
Czech Ensemble Baroque Vocal
Quintet, kteří dětskému publiku
představili poprvé svět opery.
Autorské dílo bylo navíc prezentováno s pedagogickými prvky
a děti si odnášely nejen krásný
zážitek, ale i poučení.
Čtvrteční večerní koncert patřil

Koncertu krumlovských rodáků, ve
kterém vystoupili Lucie Janderková, Ivana Divišová-Šedová a Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka.
Milé a krásné vystoupení přímo
mezi obrazy Slovanské epopeje
dalo všem krumlovským občanům
připomenout sounáležitost s tímto
monumentálním dílem.
V průběhu závěrečného dne festivalu proběhly ve městě dvě akce
v rámci Krumlovského dne hudby.
Od 13 do 15 hodin oživily krumlovské ulice cimbálová muzika
souboru Dyjavánek, country kapela Vlakvous, Smíšený pěvecký
sbor K. Němečka, dechová hudba
Naše kapela, Švédova trojka a

„

pěvecké sborečky dětí z mateřské
školy Broučci a Sluníčko. Podobný typ akce byl v Moravském
Krumlově poprvé a rozhodně
osvěžil páteční odpoledne.
Na závěr se v prostorách Slovanské epopeje v programu Cimbálová degustace představili Jiří
Adámek coby sommelier a cimbálová muzika Antonína Stehlíka
pod vedením Jiřího Ludvíka. Jednalo se o snoubení vín a hudby,
kdy k ochutnávce každého druhu
vína zazněla související píseň.
Celý festival provázela slovem
Hana Štěpánová.
Hudba pro Slovanskou epopej
splnila očekávání jak umělecká,
tak divácká. Jeden z duchovních
otců festivalu, místostarosta města Mgr. Tomáš Třetina, k tomu
dodává: „Velmi mě potěšil zájem
publika a potvrdilo se, že festival
má svůj smysl. Proběhl první ročník a již nyní víme, že bez ohledu
na to, jak bude v budoucnu se
Slovanskou epopejí naloženo,
nastavili jsme novou tradici, která
nedá zapomenout na Slovanskou
epopej, expozici již navždy
historicky spjatou s Moravským
Krumlovem.“
Festival proběhl v rámci projektu Oranžový rok 2010, jehož
partnerem je Skupina ČEZ, partner města.
/MěKS MK/

pátek 22. října 2010 od 18.00 hodin

ELÁN TOUR 2010 V BRNĚ
Lístky v CA TMK travel Moravský Krumlov, Knížecí dům - 1. patro
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Zámek v Oslavanech
už snad po stopadesáté. . .
V minulém čísle čtrnáctideníku Zrcadlo byla Radou města Oslavany zaslána
a také částečně zveřejněna reakce na tendenční článek Jiřího Tomka, který se
objevil v Zrcadle 10. 09. 2010 pod názvem „Zámek v Oslavanech - rozuzlení
v rukou voličů - soud už rozhodl“. Součástí této reakce bylo také prohlášení
které nebylo uveřejněno odsouhlasené vedením většiny politických subjektů
pracujících ve stávajícím zastupitelstvu, případně vstupujících do nadcházejících voleb, které deklarovalo, že žádná z těchto podepsaných politických stran
či sdružení není tím, ke kterému Tomek upírá svou snahu o vyvázání se ze svých
závazků vůči městu Oslavany. Toto prohlášení bylo projednáno a podepsáno ze
strany ODS, ČSNS, KDU-ČSL, KSČM, TOP 09 a „Sdružení nestraníků“. Znovu proto předáváme do redakce neotištěnou část reakce - prohlášení a žádáme
o jeho zveřejnění, a to z toho důvodu, že bezprostředně reaguje na záležitosti
uveřejněné v článku Tomka a nemá nic společného s politikou.
Prohlášení: Zastupitelé města Oslavany zvolení za naše strany postupovali
vždy v souladu s platnými zákony naší země a hájili zájmy města Oslavany
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takto postupují vždy, ať už se jedná o
běžné záležitosti nebo ochranu majetku města, případně pokusy o jeho zcizení.
Občané města si mohou být jisti, že stejně budou postupovat i noví zastupitelé
za naše strany, kteří budou zvoleni do Zastupitelstva města Oslavany ve dnech
15. a 16. října 2010. Nikdy nepůjdeme proti zájmům města a jeho občanů. Zastupitelé zvolení za naše strany nebudou těmi, se kterými se chce Ing. Tomek
domlouvat na tzv. „racionálním smírném řešení“, které je řešením pro něj a které
v minulosti spočívalo například v tom, že mu město má předat zámek a zaplatit
50 milionů Kč. Občanská demokratická strana, Česká strana národně sociální,
KDU-ČSL, TOP 09, KSČM, „Sdružení nestraníků“
Vzhledem k tomu, že tento výtisk Zrcadla je posledním před komunálními
volbami, lze předpokládat že se zde od pana Tomka objeví další různé překroucené, lživé a tendenční napadání města Oslavany, případně jeho představitelů.
Jenom pro ilustraci, město v současné době vede s Tomkem a jeho firmami cca
20 majetkových soudních sporů (ve vazbě vymožení dluhů Ing. Tomka a jeho
firem). Jedním ze zásadních sporů v civilní rovině je potom zrušení podvodného
rozhodčího nálezu, kterým samozvaný „rozhodce“ Korunka Tomkovi přisoudil
veškerý majetek města Oslavany. Tento spor město Oslavany již v první instanci
jednoznačně vyhrálo. Navíc je za toto podvodné jednání Ing. Tomek a pan Korunka obžalován a souzen Krajským soudem v Brně.
Město od počátku pravidelně zveřejňuje veškeré dokumenty týkající se kauz
Ing. Tomka a jeho společností a znovu zdůrazňujeme, že veškeré dokumenty
jsou volně k nahlédnutí na odboru majetkově správním.
K závěrům a konstatováním pana Tomka v médiích je třeba přistupovat
s hodně, hodně velkým nadhledem a rezervovaností. a pokud má někdo zájem
o skutečný stav věci, jsme ochotni a připraveni kdykoli poskytnout veškeré
dostupné a pravdivé informace.
Vít Aldorf, starosta města Oslavany,
Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města Oslavany

Oslavany - soud rozhodl už podruhé proti
městu - finální boj o vliv a peníze - sluneční
elektrárna odsouhlasena bez zastupitelstva

Rozsudkem ve věci 61 C 206/2008 rozhodl dne 10. 9. 2010 soud opět o
tom, že nároky Města Oslavan vůči naší společnosti na základě nezákonných
rozhodčích řízení jsou neplatné. Celková částka, kterou jsme na základě těchto
„rozhodčích“ nálezů měli zaplatit a také již zaplatili, tak prozatím přesáhla
5.000.000,- Kč. Že ji bude muset Město Oslavany vrátit a uhradit všechny
škody spojené s jejím vymáháním, je zřejmé. Proti městu již podal žalobu
i náš obchodní partner, který také platil část údajných dluhů. Tentokrát jde o
3.000.000,-Kč. Pokud Rada města Oslavan považuje výsledky těchto sporů za
nepodstatné a podružné, dovoluji si pogratulovat městu k vynikající finanční
kondici. Jen málokterá municipalita mávne rukou nad miliony korun a označí
jejich možné vyplacení za věc nepodstatnou a podružnou. Pro zajímavost uvádím, že se zástupce města Ing. Hošek vyhlášení dalšího rozsudku, kterým město
prohrálo 4.500.000,- Kč, ani nezúčastnil. Podivné hájení zájmů města. Rada města Oslavan se naopak rozhodla platit za p. Sakánka (kandidáta do zastupitelstva)
elektřinu na zámku v Oslavanech (usnesení ze dne 13. 9. 2010, čl. II odst. 3),
což činí cca 1.000.000,- Kč na rok. Otevřeně tak z městských peněz dotuje podnikatele, který měl dokonce ekonomické styky s policistou Ing. Toflem, jenž
byl v nedávné minulosti zastřelen mafií a byl zřejmě jejím členem. Policejní
protokoly, které máme k dispozici, to říkají bez obalu. O tom, že jeho společník
p. Prokeš byl za podvody odsouzen k osmi letům vězení, již veřejnost jistě ví.
Dne 15.9.2010 také rada města Oslavan na další „mimořádné“ schůzi odsouhlasila, aby starosta podepsal smlouvu o výstavbě fotovoltaické elektrárny na „Koblihu“. Zastupitelstva se nikdo neptal. Město z této smlouvy nebude mít nic, jen
závazky do budoucnosti, ze smlouvy, kterou nikdo neviděl a neodsouhlasil. Avizované vyvěšení smlouvy na úřední desce se nekonalo. Proč k tomu asi došlo?
Starosta zapomněl seznámit veřejnost s tím, že právní expert JUDr. Rott městu již ve sporech s námi prohrál desetitisíce korun, i s tím, že při smírném řešení
majetkoprávních otázek k dostavbě náměstí projevil neznalosti, které by jej
diskvalifikovaly ze studia již ve druhém ročníku právnické fakulty (mimo naši
stranu a stavebníka přítomni p. Coufal, p. Aldorf, ing. Hošek.). Skutečnost, že na
základě obcházení zákona ze strany města Oslavan (rozsudky 33 C 169/2008 a
61 C 201/2008 to jasně říkají) stojím před trestním senátem, není úsměvná a dá
mi ještě dost práce a nervů, než budu v rámci vleklého soudního řízení zproštěn
obžaloby. Rozhodně však nerezignuji na svůj boj s mafiány a budu v něm pokračovat, ať volby v Oslavanech dopadnou jakkoliv. Nikým nepodepsané a neodsouhlasené prohlášení zastupitelů města Oslavan ze dne 15. 9. 2010 nic nemění
na tom, že se po volbách pokusím věc vyřešit smírně s novým vedením města.
Soudní spory s městem jsou až posledním prostředkem řešení, ale jsme
připraveni je v případě nutnosti dotáhnout do konce. Doufám, že z vůle občanů
Oslavan a jimi zvolených zastupitelů k tomuto scénáři nedojde.
S pozdravem Tomek, v Biskoupkách, dne 29. 9. 2010

Prohlášení redakce

Předně je potřeba uvést, že příspěvky v rubrice REAKCE - NÁZORY POLEMIKY vyjadřují názor pisatele, či pisatelů a redakce se s nimi nemusí
ztotožňovat. Máme za to, že uveřejňováním dodaných příspěvků dáváme možnost vyjádřit veřejnosti svůj názor a posléze také prostor pro reakce těm, kterých
se články bezprostředně týkají. Přesto si redakce vyhrazuje právo rozhodnout,
zda bude dodaný článek vydán a v jakém termínu. Jakékoliv spekulace o osobních vazbách, podjatosti, zainteresovanosti, či cenzuře odmítáme.
Před tímto vydáním Zrcadla redakce obdržela několik příspěvků, jejichž pisatelé požadovali zveřejnění právě v tomto „předvolebním“ čísle. Rozhodnutím
redakční rady nebyly otištěny. Zdá se nám nefér, aby se články, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají konkrétních osob působících v komunální politice,
objevily v novinách těsně před termínem voleb do zastupitelstev měst a obcí
bez případného časového prostoru pro jejich reakci.
Výjimkou jsou dva výše uvedené články a komentář společnosti ORTICOLO
ENERGY, s. r. o. na straně 2., kde se jedná o přímé reakce na články uveřejněné
v posledním vydání Zrcadla. Tato reakce je v souladu s tiskovým zákonem.
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PŘEDCHÁZEJME RAKOVINĚ! III. část onkologická prevence pro muže po čtyřicítce
Čtyřicítka je vstupem muže do
věku, o němž se s humorem říká,
že mládí je už pryč a do důchodu ještě daleko. Muži se v něm
zpravidla přesouvají z vrcholu
sil fyzických spíše k silám duševním, zkušenostním a také jejich
ekonomické zabezpečení nebývá,
až na výjimky, nejhorší. Jsou tedy
vytvořeny ideální podmínky, aby
se nad sebou zamysleli, protože
tělesný stroj ještě opotřebován
není, ale technická kontrola je už
po těch letech fungování nutná.
Vlastně se tak postupně smiřují
s příchodem doby, kdy už bude
nutné na tělo, jeho prohlídky
a opravy myslet zcela systematicky a pravidelně, a to je zcela jistě
od padesátky.
Přesvědčit muže k preventivním vyšetřením je obtížnější a
trvá déle než u žen, nezřídka jsou
k tomu zapotřebí i roky. Často je
argumentem, který vnímají, až
první vážnější onemocnění. Proto
se má začít myslet na prevenci
po čtyřicítce, aby si můž na tuto
myšlenku zvykl, podnikl postupně první kroky, zkrátka, aby se

adaptoval na věk a zub času, který dříve ani nevnímal. Začít muže
informovat a přesvědčovat až
po padesátce zpravidla znamená
opožděnou akci až u šedesátníků,
a to už je věru pozdě a mnohé se
může promeškat.
Výskyt nejčastějších druhů
nádorů startuje po čtyřicítce, významně od 45 let a u padesátníků
je už vzestup rizika s každou další
pětiletkou exponenciální. Nejde
však o žádné mimořádné starosti,
které by prevence přinášela.
Kuřáci by měli přestat kouřit.
Už si asi užili, už i dost utratili a
každý další rok je už jen dalším
hřebíčkem do rakve nejen pro riziko rakoviny plic a dalších orgánů,
ale i pro narůstající riziko srdečně-cévních onemocnění. Snímek plic
by měl potvrdit, že nádor v nich
dosud vzniknout nestačil.
Současná generace už má výhodu, že rakovinu prostaty netřeba
v zárodcích nesnadno odhalovat
jejím vyšetřením konečníkem, ale
pro časný záchyt plně postačí odběr krve a stanovení prostatického
specifického antigenu (PSA).

Velké riziko nádoru tkví
v tlustém střevě a konečníku.
Českomoravští muži jsou ostatně
ve výskytu těchto nádorů na prvním místě ve světě. Nejjistější je
dopřát si k padesátce preventivní
kolonoskopické vyšetření, které
se vyjádří k riziku i do budoucna,
dá muži jistotu na dalších pět až
deset let, případně existující polypy zároveň odstraní a předejde
jejich zvrhnutí, v některých případech vyššího rizika nastaví režim kolonoskopického sledování
v kratších intervalech.
Je nepochybně vhodné mít
také představu o stavu vnitřních
orgánů – jater, žlučových cest,
slinivky břišní a ledvin, což orientačně dokáže nijak nezatěžující
ultrazvukové vyšetření. Nejen, že
může odhalit drobná ložiska, která by se sama projevila až pozdě
pro spolehlivou léčbu, ale najde
i klinicky dosud němé kameny
žlučových cest či ledvin, různé
cysty či anatomické zvláštnosti,
které hned ani netřeba řešit, ale je

dobré o nich vědět.
A pak už jen stačí mít pohledovou jistotu, že někde na kůži něco
nebují, neroste, nemění barvu
a podobně, což platí zejména
pro pigmentová znaménka, mít
laboratorní jistotu, že ani mikroskopicky není v moči přítomna
krev, že v pořádku je krevní
obraz, hladina krevního cukru,
cholesterolu, kyseliny močové a
že v pořádku je také krevní tlak,
a muž, nemladý, nestarý, získává
do oslavy padesátin jistotu o způsobilosti k dalšímu plynulému
provozu a potřebný klid.
Význam občasné technické
prohlídky aut, zejména již léta
používaných, a pro jistotu na
dalších dlouhých cestách zejména
mužům netřeba jistě zdůrazňovat.
Nic tajemného, odstrašujícího ani
složitého k pochopení významu
preventivních prohlídek, myšlenkově přijatých již po čtyřicítce, ale
provedených určitě do padesátky,
tedy není. V jistotě se žije lépe.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc,

Výtah pro postižené děti
/Ivančice/ Mateřská škola,
Základní škola a Dětský domov
v Ivančicích slavnostně zahájí
provoz nového venkovního výtahu tuto sobotu 9. října
Na bezbariérové zařízení přispěla Nadace ČEZ částkou 950
tisíc korun. Výtah umožní žákům
s tělesným postižením, především
těm, kteří se pohybují na vozíku,
samostatný pohyb po budově.
„Dosud musely děti s tělesným
postižením obědvat ve třídě a obtížně se přemisťovaly mezi patry.
Díky výtahu se nyní bez problému dostanou do jídelny, odborných učeben a také do dvorany,
kde se všechny děti ve volných
chvílích setkávají,“ vysvětluje
Miroslava Křupalová, statutární
zástupkyně.
ZŠ Ivančice je škola s nadregionální působností pro děti se
zdravotním postižením. V sou-

časnosti ji navštěvují dva imobilní žáci a další dva žáci vyžadují
dohled a pomoc. Výtah je úlevou
nejen pro děti s handicapem, ale i
pro rodiče, asistenty, pedagogy a
vychovatele.
Peníze na výtah získala škola
v rámci projektu Nadace ČEZ
Oranžové schody, který pomáhá
základním a středním školám
odstraňovat
architektonické
bariéry. Finance mohou školy
využít například k nákupu plošin,
výtahů, schodišťových sedaček,
schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.
Nadace udělila grant již sedmi
školám v celé republice. Další
škola, která slavnostně představí
bezbariérové opatření, je Základní škola v Třebíči na Cyrilometodějské ulici, která příští týden ve
čtvrtek 14. října 2010 uvede do
provozu zakoupený schodolez.

Ivančické chryzantémě je pětadvacet let
Chryzantéma neboli listopadka
je rod rostlin z čeledi hvězdnicovitých původem z Číny a
Japonska, kde jsou tyto květiny
velmi oblíbené. Kvete na konci
podzimu a nebo začátkem zimy.
Její květy mají mnoho různých
barevných odstínů. Zářivé květy
chryzantém se objevují v nejponuřejší dušičkový čas, aby připomínaly život věčný. Původ slova
chryzantéma hledejme v řečtině,
kde chrysos znamená zlato, anthemon je květ. Chryzantémy
jsou květy slunce.
Pěstovány byly od nepaměti
ve staré Číně; je známo, že se
o nich zmiňoval ve svých dílech
i Konfucius. Asi ve 4. století
našeho letopočtu se dostaly
do Japonska, kde byla šlechtěna a
stala se národní a uctívanou květinou země. Je symbolem slunce,
císařského dvora, stala se součástí
státních znaků, je stylizována na
mincích a nejvyšší japonský řád
je „Řád chryzantémy“.
Japonci se učili pěstovat tuto
nádhernou květinu od Číňanů,
a když se to naučili, dokonale
chryzantémy prošlechtili. Chryzantéma se do Japonska dostala,
když už v Číně byla známá a

v zahradách pěstována skoro tři
tisíce let. Dřív než chryzantémy
přišly do Evropy, znali Číňané již
160 odrůd této květiny.
Největších
pěstitelských
úspěchů se Japoncům podařilo
v 16. století. Z té doby pochází
také obraz chryzantémové zahrady v Kjótu, který dodnes vzbuzuje obdiv. Symbolizuje japonské
jméno chryzantémy „kiku“, což
je v překladu slunce. Do Evropy
se dostaly chryzantémy z Číny
v roce 1789 a pěstování se rozšířilo až v roce 1860, kdy byly dovezeny velkokvěté chryzantémy
z Japonska.
O největší rozšíření chryzantém se prý zasloužil mnich
Odilo z Cluny. Na jeho popud byl
zaveden svátek Dušiček, který
slavíme na začátku listopadu,
tedy v době, kdy v našich podnebních podmínkách rozkvétají
na zahradách chryzantémy. To je
také vysvětlení, proč i dnes mnozí
lidé vidí v chryzantémách pouhé
hřbitovní kvítí, ačkoliv jejich
barevná pestrost je předurčuje k
daleko bohatšímu využití.
Země koruny české se s těmito
rostlinami seznámily až v roce
1890, kdy je vystavoval zahrad-

ní architekt František Thomayer
na Žofíně. O rok později byla
výstava chryzantém uspořádána
zahradníkem Dittrichem a vzbudil s nimi velkou pozornost.
U nás se významně o popularitu chryzantém zasloužil jejich
velký šlechtitel, zahradník Jan
Dvořák ze Šlapanic. Věnoval
se těmto květinám od roku 1945
celých šedesát let. Za tu dobu
vyšlechtil více než čtyři sta odrůd, bohatých barevně i tvarově.
Rozšířil sezonu pěstování chryzantém tak, že rozkvétají od léta
do pozdního podzimu.
Chryzantéma je žádanou květinou ke všem příležitostem a
slouží ke všem účelům. Je jedna
z mála květin, která má všestranné použití a hodí se do jakékoliv
nádoby. Dnes jsou vyšlechtěné
takové odrůdy, které jsou špičkovým materiálem do kytic svatebních, na podání, pro výzdobu
svátečního stolu. Žádná jiná
květina nemá tolik tvarů a barev
svého květenství a málokteré jiné
květenství je tak trvanlivé, jak na
rostlině, tak i uříznuté ve váze.
Jak se pěstování těchto květin
dostalo do Ivančic? Lví podíl na
tom má jejich velký milovník a

pěstitel, ivančický rodák, pan Milan Halúzka. Byl to právě on, kdo
navrhl před pětadvaceti lety uspořádání první, dnes již historické,
výstavy chryzantém. Tenkrát to
bylo ještě v hotelu Černý lev.
Od té doby se mnohé změnilo.
Pravidelné podzimní výstavy se
přesunuly do secesních prostor
hotelu Besední dům. Stala se
z nich tradice. Jejich věhlas se
rozšířil tak, že se na přehlídku čarovných květů přijíždějí podívat
návštěvníci ze široka a daleka.
Pan Halúzka a jeho milované
chryzantémy mohou i za jinou
tradici. To se tak jednou tento
zvědavý pěstitel květin zajel podívat do slovenské Stupavy na
Slavnosti zelá. Slovo dalo slovo
a stupavští pěstitelé se přijeli
podívat do Ivančic. Z přátelství
a kolegiality pěstitelů se zrodilo
partnerství obou krásných měst,
které trvá dodnes.
Zahradnictví je činnost starodávná a vznešená. O to ušlechtilejší je, když se jedná o pěstování
nádherných květů. Nevěříte? Tak
se přijděte podívat od 22. 10.
do 24. 10. 2010 do Besedního
domu. Z té nádhery vám bude
přecházet zrak.
Petr Sláma
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a začátku všeho je beztvará hmota, která nemá
ani trochu náznak něčeho ušlechtilého, hezkého
a užitečného. Dalo by se říct obyčejná hlína, které je
kolem nás všude dost. Stačí však jeden schopný člověk, jedny
šikovné ruce a z hlíny se začíná stávat úplně něco jiného.
Kde je ten přelom mezi obyčejnem a úžasným výsledkem
lidské tvořivé práce? Kde je ten okamžik, kdy se beztvará
hmota stane v rukou toho správného člověka krásným
a užitečným předmětem, který slouží ostatním?

Ivančice

Výsledek viditelný
a sloužící všem.

I naše město může vést kdokoliv, důležitý je však Výsledek.
Výsledek viditelný a sloužící všem. Vypadá to jednoduše, stejně
jako kus hlíny na začátku,ale výsledek, ten je viditelný.

ech Života města. Rozvoj města je nutné dělat promyšleně,
je nutné vyhnout se ukvapeným a nepromyšleným Krokům
a postupovat citlivě.

Naše kolegyně a kolegové nabízí do zastupitelstva osobnosti
s tvůrčími schopnostmi, lidi, kteří již pro naše město pracovali a pracují.

Naše práce v zastupitelstvu bude věcná, odborná, bez arogance
a slušná. Výsledkem naší práce budou spokojení občané, hezké a bezpečné město, do kterého se bude chtít každý vracet.

Co je však ze všeho nejdůležitější a co potřebuje naše město
nejvíc, je jasná koncepce do budoucna ve všech oblast-

A to za to jistě stojí.

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Roman Sládek, 52 let, podnikatel
Jiří Seka, 64 let, keramik
Lubomír Káňa, 32 let, podnikatel
Aleš Kalousek, 33 let, lékař
Elen Krejčová, 42 let, živnostník

Lenka Psotová, 34 let, pedagog
Jiří Obršlík, 31 let, sportovní instruktor
David Fikar, 28 let, manager
Michal Bureš, 20 let, student
Jaroslav Rez, 29 let, technik

Bohumil Filip, 47 let, živnostník
Jiří Kabelka, 48 let, pedagog
Jaroslav Sedláček, 53 let, živnostník
Ludvík Malcher, 51 let, živnostník
Arnošt Řeřucha, 76 let, živnostník
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LOV PSTRUHŮ
Do rybníka ve Vrabčím hájku v Moravském
Krumlově bylo vysazeno 14 q pstruhů a sivenů.
Loví se v sobotu, neděli a středu
od 7.00 do 17.00 hodin.
Cena: 200,- Kč, možno ponechat 3 kusy ryb.
Podrobnější informace
na tel.: 731 491 208,
kosicekjan@seznam.cz

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

������������
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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

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

08.10.2010

Rady pro Vaši dovolenou Včelařská a zahradnická výstava v Moravském Krumlově
Kam se vydat za nezapomenutelnou
a úžasnou atmosférou Vánoc?
Pro letošní rok jsme si pro naše klienty připravili zajímavou nabídku
jednodenního poznávacího zájezdu: „vánoční Vídeň“. Překvapil nás
opravdu masivní zájem o tento výlet, který jsme se samozřejmě snažili
přizpůsobit pro klienty, tak, aby byl možný nástup přímo v Moravském
Krumlově. Jelikož jsme z počátku měli vypsaný pouze jeden termín,
a to 4. prosince 2010, který je již v tuto chvíle plně obsazen, přichystali jsme si pro další zájemce (jelikož je jich opravdu hodně a neustále
přibývají) ještě jeden další termín, a to 5. prosince 2010.
Ráda bych alespoň pro ty, kteří ještě dosud neměli možnost zažít tuto
nádhernou „předvánoční“ atmosféru, přiblížila a stručně seznámila, co
od tohoto výletu mohou očekávat. Nejznámějším a největším vídeňským předvánočním trhem je Christkindlmarkt na Radničním náměstí
(Rathausplatz). Návštěvníci se mohou těšit na spoustu stánků, nabízejících vánoční dárky, ozdoby, vyřezávané betlémy, všemožné dobroty
k snědku a horké nápoje. Další dominantou náměstí je v předvánočním
období obří adventní věnec o průměru 12 metrů.
Pokud se na proslulý trh v blízkosti rozzářené radnice vypravíte s dětmi, jejich pozornost si jistě získá vláček projíždějící celým trhem nebo
loutkové divadlo. V budově radnice jsou připraveny řemeslné dílny, kde
si děti například mohou upéct cukroví či vyrobit náramek. Slavnostní
náladu přicházejících svátků je dobré vstřebávat všemi smysly, takže
všem doporučuji občerstvení svařeným vínem, medovinou, punčem,
grogem, pečenými kaštany, mandlemi a spoustou jiných pochutin.
Další vánoční trhy se ve Vídni konají například na Maria Theresien
Platz a před zámky Schőnbrunn a Belvedere. Pokud jste se rozhodli
s námi tento výlet absolvovat, neváhejte zavolat na tel.: 602 782 232,
515 321 044 nebo se osobně zastavit v naší kanceláři v 1. patře Knížecího domu - TMK travel – cestovní agentura.
Anděla

Ivančická muška 2010

Miluji knihu Oty Pavla „Jak jsem potkal ryby“. V jedné kapitole
jsem měl možnost číst, že starý převozník Prošek lovil ryby „na práskandu“. Dlouho jsem nemohl pochopit, o co vlastně jde. Jednou jsem
byl poučen starým rybářem, že se jedná vlastně o muškaření. Rybář
připne na vlasec uměle vyrobenou mušku a pohyby udicí nad vodní
hladinou simuluje její let. Vždy jsem si myslel, že se tento sport provádí jen nad hladinou dravých řek. Ale sobota 2. října mě přesvědčila, že
tak lze činit i u jezera nebo dokonce u rybníku. Toho dne se uskutečnil
na ivančickém rybníku Pancíř II. závod jednotlivců v jezerním muškaření, který uspořádal Moravský rybářský svaz, Muškařský klub MK
Ivančice a MO Ivančice. Při závodě mohly být použity pouze háčky
bez protihrotu. Chytalo se na 1 až 3 umělé mušky na návazci, přičemž
vzdálenost mušek mohla být minimálně 50 cm.
Ivančičtí rybáři se postarali i o to, aby bylo co chytat. Těsně před
závodem vysadili do rybníku 3 metráky pstruha. Všechny ulovené ryby
byly poctivě změřeny. Hodnocení mělo následující systém: 1 bod za 1
milimetr ryby, za každou ulovenou rybu se připočítalo navíc 100 bodů.
Protože se jednalo o sportovní rybolov, po změření se vracely ryby
zpět do vody. A jaké byly výsledky? Na prvním místě se umístil Jan
Vach, stříbrnou příčku si vysloužil Vladimír Schwarz a bronz Antonín
Pešek. Největší rybu ulovil Vladimír Šmída. Toho dne jsem měl opět
možnost se přesvědčit, že rybáři jsou nejen sportovci. Byla to přehlídka
precizní práce s udicí. A tak opět končím citátem z knihy Oty Pavla:
„Ano, dámy a pánové, to je to pravé umění!“
Petr Sláma

Také v Krumlově se
závodilo v lovu pstruhů

MO MRS v Moravském Krumlově pozvala do areálu ve Vrabčím
hájku v sobotu 2. října příznivce lovu pstruhů. Závodilo se přívlačí
a muškařením, což jsou techniky, které patří k vrcholům rybářského
umu. Také se bylo na co dívat. Závodníci, kteří přijeli i z Břeclavi,
Prostějova a jiných vzdálených měst a vesnic, přesvědčovali všechny
přítomné, že ovládat své náčiní opravdu umí.
Do rybníka bylo vysazeno 1200 kg pstruha duhového o velikosti
0,3 - 1,2 kg a 200 kg sivena amerického. Dvoukolový závod, kdy si na
počátku závodníci vylosují sektor o velikosti 10 m, v němž se pohybují,
příjemné podzimní počasí a tradičně výborné občerstvení přilákalo 42
závodníků . Bodují se všechny ulovené ryby a po ukončení se stanoví pořadí v jednotlivých kolech. Vítězem závodu se stane rybář, jehož součet
jednotlivých umístění je nejnižší. Během závodu bylo uloveno 910 ryb.
Převládal pstruh duhový 815 ks, siven americký 93 ks a 2 ks candáta.
Vítězem závodů se stal pan Josef Foltýn z Třebíče, který ulovil 42
ryb, druhé místo obsadil Zdeněk Kadlec z Prostějova, 39 ulovených ryb,
a čest rybářů z Krumlova hájil Martin Řeřucha, který s úlovkem 36 ryb
obsadil třetí místo. Letošní ročník okořenil pěkný souboj dvou závodnic
Martiny Kolníkové z Břeclavi a Veroniky Ševčíkové z Lednice.
Za výborný průběh závodů je třeba poděkovat také všem rozhodčím a
organizátorům a sponzorům, kteří závod velmi dobře připravili . Mnoho
závodníků velice kladně hodnotilo zázemí rybářské organizace a spolupráci s městem Moravský Krumlov. Rádi se k nám do Krumlova i s
přáteli zcela jistě za rybami znovu vypraví. Naší snahou je s výhledem
do budoucna Moravský Krumlov ještě více pro rybáře zatraktivnit. Ve
spolupráci s místostarostou města Mgr. Třetinou, vedoucím životního
prostředí panem Ing. Raboněm a dalšími představiteli města se pokoušíme zajistit vhodné lokality a následné možnosti získání dotací pro
výstavbu sportovního rybníka, který by si jistě členové největší zájmové
organizace ve městě zasloužili. Jenom doufám, že volební programy
některých stran nezastaví čerpání dotací z evropských fondů do našeho
města, což by tento sen krumlovských rybářů poslalo ke dnu.
Závěrem chci pozvat všechny zájemce o lov pstruhů do Moravského
Krumlova, kde je možno každou sobotu, neděli a středu vyzkoušet své
umění a strávit příjemný den rybařením.
Za výbor MO Moravský Krumlov Mgr. Jan Košíček

Ve dnech od 2. do 5. října proběhla v galerii města Moravský
Krumlov společná výstava k 90.
výročí založení místního včelařského spolku a 7. zahradnická výstava
v Moravském Krumlově. Tuto
společnou výstavu organizovala
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, paní Ludmila
Dvořáková - Květiny, Základní
organizace Českého svazu včelařů
Moravský Krumlov, Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
a Město Moravský Krumlov.
Výstava byla zahájena vernisáží
s úvodním proslovem starosty
města pana Ing. Jaroslava Mokrého, který ocenil samotnou výstavu,
a zejména záslužnou práci všech
zahrádkářů, kteří produkují vlastní zeleninu a ovoce. Pan starosta
připomněl masové zahrádkaření
v minulosti, kdy např. v období 2.
světové války v Anglii, z důvodu
soběstačnosti v produkci potravin,
byl hospodářsky využit každý
vhodný úrodný pozemek. Zamyslel se nad problémem nástupnictví
po dnešních zahrádkářích. K zahájení patřily i dvě krásné klavírní
skladby, které zahrála slečna Jana
Švédová, absolventka ZUŠ.
Včelařská organizace byla zastoupena panem Mgr. Bronislavem
Grunou, který seznámil přítomné
s historií včelařů. Jejich organizovaná činnost začala v polovině
19. století. Pak byla skupinou 10
včelařů v roce 1919 obnovena.
Nazývali se Včelařský spolek „Živanský“ na počest pana Františka
Xavera Živanského (1817 - 1873),
který byl organizátor a vůdčí
osobnost moravského včelařství a
také spolupracovník Johana Gregora Mendela. Je nutno také připomenout výraznou krumlovskou
osobnost – pana Josefa Kaufmana
(1891 - 1978), který se jako předseda desítky let podílel na chodu
této organizace. Členové spolku se
starali o vzdělávání, ale i o zajištění
levnějšího cukru pro zimní krmení
včel, v roce 1925 pořádali výstavu, v roce 1933 kurz zužitkování
medu. V roce 1936 měli 103 členů
a 1 250 včelstev v regionu Krumlovska. V současné době mají
94 členů a 2 692 včelstev. Jejich
včelky vyprodukují průměrně roč-

ně 45 000 kg medu. Pro srovnání:
v letošním roce 2010 vlivem nepříznivého počasí byl výrazný pokles
produkce na cca 10 000 kg medu.
Na výstavě bylo ke zhlédnutí včelařské zařízení, živé včelstvo a také
tzv. kláty z roku 1826, jež jsou uloženy v depozitáři muzea. Včelaři
zajistili odborný výklad a připravili
ochutnávku medů různých druhů
od svých členů a také ochutnávku
medovin, přírodních i ochucených.
Na osvědčeném základě svých
zkušených předchůdců a s využitím nových poznatků pokračují
včelaři ve své ušlechtilé činnosti.
Všichni víme, že bez jejich včelek
by výnosy hospodářských plodin
byly buď výrazně nižší, nebo by
nebyly vůbec žádné.
Pro zahrádkáře, sadaře, vinohradníky a zemědělce byl letošní
rok mimořádně nepříznivý, protože v zimě klesla teplota až na
-24 °C, a tudíž pomrzly meruňky,
broskve a vinná réva v lokalitách,
kde se vytvoří tzv. mrazové kotliny. Napadlo však dostatek sněhu,
který slouží jako tepelná izolace.
Co bylo zakryto, nezmrzlo. Během roku však napadlo velké
množství srážek, což mělo přímý
vliv na nemoci rostlin a stromů,
některé zahrádky v záplavovém
pásmu řeky Rokytné byly během
roku až 4x zaplaveny, i v dříve suchých lokalitách byla a je místně
dlouho podmočená půda (dosud
někde stojí obilí na polích). Také
teplota vzduchu byla značně kolísavá, což má nepříznivý vliv na

II. ročník DRAKIÁDY
V sobotu 2. října 2010 na Floriánku opět létali draci. Konal se
tu druhý ročník drakiády, který
měl velmi hojnou návštěvnost. Ve
14.00 hodin se začali první dráčci
vznášet k nebi. Vítr měl sice neplánované přestávky, ale i přesto
se během chvíle na obloze objevilo patnáct draků najednou. Těm,
kdo měli potíže vzlétnout, ostatní
šikulové spěchali na pomoc. Kolem 15.00 hodin bylo připraveno
asi 50 dětí cestou k Floriánku
splnit 6 lehkých úkolů. Na konci
si mohl každý vybrat sladkosti a
malého dráčka, jako vzpomínku
na tento den. Letos jsme nevyhlašovali, který drak se dostal
nejvýše, protože vítr nám opravdu
moc nepřál. Jeden z dráčků se ale
určitě dostal nejdále, svému maji-

teli prostě uletěl. Snad ho potěšila
alespoň sladká odměna.
Myslím si, že se drakiáda
vydařila a už se moc těším na
třetí ročník. Na závěr mi dovolte
poděkovat všem, kteří mi pomáhali. Jmenovitě: Lenka Vršková,
Mirka Jursová, Jitka Sedláčková,
Libor Fiala a v neposlední řadě
Milana a Monča Ostrovští. Ten
největší dík ale patří Vám, našim
známým a přátelům, kteří jste přišli ať už soutěžit, pouštět draky
nebo se jen tak podívat. Vážím si
toho a moc se na všechny těším
zase za rok nebo dříve na Pohádkových Vánocích 4. prosince
2010 na náměstí, kde na Vás budu
čekat s čerty a Mikulášem. Fotky
z drakiády najdete na: www.spotmk.webnode.cz Hana Harthová

Krteček v zámeckém parku
Podzimní dopoledne 30. září
a 1. října patřilo dětem z mateřských škol, pro které jsme
v zámeckém parku v Moravském
Krumlově připravili zábavná
stanoviště s krtečkem. Děti se
do plnění úkolů vrhly s vervou a
nadšením, a tak jste mohli vidět,
jak pomáhají krtkovi třídit tvary,
chodit na chůdách jako čápi,
sbírat pyl z rozkvetlých květů,
zjistili jsme také, čeho se krtek
bojí, skákali v nákupních taškách

na nákupy a pomáhali krtkovi
s úkolem do školy. Za každý
splněný úkol dostaly děti do své
hrací kartičky nalepeného krtečka
a na památku diplom, který jim
bude připomínat, doufáme, příjemně strávené chvíle v krásném
podzimním parku. Děkujeme
všem školkám, dětem a paním
učitelkám za účast a výbornou
náladu a těšíme se zase za rok
v parku…Krteček a pracovnice
DDM Moravský Krumlov

zdravotní stav rostlin.
Přesto své produkty vystavovalo
42 pěstitelů, kteří poskytli 163
druhů výpěstků. Tito zahrádkáři
nejenže tyto produkty vypěstovali,
ale ochránili je před nemocemi a
posléze je i udrželi. Také mnohé
zahrádkářky poskytly svoje květiny k výzdobě. Není vůbec samozřejmá ochota poskytnout své výpěstky na výstavu, nicméně lze říct,
že vstřícných pěstitelů přibývá.
Zahradnickou výstavu aranžovaly tak, jak již tradičně - paní
Ludmila Dvořáková, slečna Ing.
Radka Škodová, paní Jana Kopuletá z Ivančic, paní Eva Blažková
s velkou pomocí pana Václava
Dubšíka, pana Jindřicha Webera a
pana Pavla Kuchaříka.
Výstava byla přehledně uspořádána, ke zhlédnutí byla krásná
a nápaditá aranžmá z řezaných

květin, z květin vyrostlých na zahrádkách a z přírodních materiálů.
Vše bylo řešeno nápaditě, sladěno
prostorově, tvarově a barevně s
vytříbeným vkusem. Prostor doplňovaly dřevěné plastiky pana Jana
Červinky. Pěkná podívaná byla na
krásné pastelové kresby květin výtvarně nadané slečny Beaty Hrubošové ze Šanova a na fotografie
s tematikou „Naše zahrada“ pana
Josefa Kristiána. Suchou vazbu
předvedl pan Ondřej Nedoma. Vitální a zdravé kaktusy různých druhů vystavoval pan Jaroslav Pytel.
Paní Eva Blažková vystavovala
chryzantémy a pokojové květiny.
Paní Hana Klusáková měla vystavenu svou nápaditou rukodělnou
keramiku. Místostarosta města
Mgr.Tomáš Třetina připomněl na
vernisáži předchozí úspěšné výstavy, které sklidily mezi návštěvníky
zasloužený ohlas.
Naše společná výstava již patří
do pestré mozaiky akcí v Moravském Krumlově. Navštěvují ji
lidé, kteří mají blízký vztah k přírodě. Výstava oslovuje všechny
věkové kategorie. Výstava jako
každý rok byla esteticky upravena,
byla originální, krásná a voňavá,
což ocenila řada návštěvníků.
Bez vstřícnosti a ochoty pěstitelů
a organizátorů výstavy by se takové kolektivní dílo nepodařilo.
Každému jednotlivci patří uznání
a poděkování. Výstavu zhlédlo
během čtyř dnů celkem 740 osob,
místních i z okolí, kterým jsme
podle ohlasů jako pořadatelé
zřejmě udělali radost. Josef Škoda

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

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

CUKRÁRNA U ŠVIHÁLKŮ
Ahoj, koťata. Můj mlsný taťka tady psal o rybí polívce. Je pravda,
že nám ji o Vánocích vždycky sní. Hamoun jeden. Ale kapřík musí
chrochtat! A běda, jestli ne. Když jsme u těch Vánoc, tak já bych zase
raději něco sladkého. Ale kam jít ? Maminka ještě zdaleka nepeče
a já cukrovíčko ráda. V Ivančicích je to snadná volba. Stačí zajít
do slovutné cukrárny U Švihálků. Tam se pomějete. Malá a nenápadná, těsně u autobusového nádraží. Ale uvnitř, paráda. Obrovský výběr
zákusků všech možných barev a chutí. Náš vrchní mlsal, milovaný tatíček, miluje balkánské řezy, které si dopřává právě zde. Já mám raději
šlehačkové řezy nebo tiramisu. Mimochodem, víte, že zdejší staromilní
mistři řemesla cukrářského používají pravou šlehačku? Moje maminka
si zde zase dává pravou vídeňskou kávu. A bráška? Ten je kromě holek
i na dobrou zmrzlinu. Je mu jedno, jestli je kopečková nebo točená.
Hlavně, když je jí hodně. Tento slovutný podnik je pro něj přímo ideální formou relaxace. Když nejste na zmrzlinu, proč nezkusit nějaký dobrý nanuk? Mají jich tady pohádkový výběr. Poslední dobou začali dělat
i chlebíčky. Tahle cukránička je prostě príma. A kromě toho, paní majitelka je strašně hodná, usměvavá a má pochopení pro děti. Takže ahoj
na mlsandě U Švihálků.
Kristýnka Slámová
P.S.: Varování prvního stupně! Můj pan otec už delší dobu slídí
kolem Syslovic nového bufetu.

„
„Školní večeře pro rodiče
/Ivančice/ Ojedinělou akci pro rodiče připravila vedoucí školní jídelny ZŠ „Na Brněnce“ Ivančice Halka Žaludová se svými spolupracovnicemi. V pátek 1. října pozvali rodiče svých strávníků, žáků a studentů,
na večeři. Podávalo se klasické sterilované zelí, knedlík s moravským
vrabcem. Pro ty, kteří drží dietu, se našlo také něco na zub. Těstovinový
salát s kuřecím masem, zeleninou a sýrem nebo pangasius, brambory
a k tomu řádná porce čínského zelí s pomerančem. Rodiče měli jedinečnou možnost přesvědčit se, že tato školní jídelna je více než důstojnou následnicí a pokračovatelkou slavné kulinářské tradice té předešlé.
Kuchyně ve škole „Na Brněnce“ byla vždy prosnulá svým výborným
jídlem, na kterém vyrostly četné mnohé generace ivančických občanů, včetně té mé. Nezbývá než poděkovat našim milým hostitelkám
za dobrý nápad, výborně upravené a chutné jídlo. Měl bych pouze
jedno přání, aby se z této akce stala tradice.
Petr Sláma

Hasičské závody v Hnanicích
Téměř na moravsko-rakouské hranici si dala v sobotu dostaveníčko
hasičská mládežnická družstva z celého Znojemska. Na trati dlouhé
několik kilometrů na ně čekaly kromě klasických hasičských disciplín
také další – zdravověda, topografie či střelba ze vzduchovky.
Mezi soutěžící zavítal při své cestě na Znojemsko i šéf integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje - jihomoravský
hejtman Michal Hašek. Organizátoři závodu si pro hejtmana připravili
i malé překvapení - na stanovišti střelby muselo dolů hejtmanské sako.
Michal Hašek překvapení vrátil stoprocentním střeleckým úspěchem.

08.10.2010

KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• ŘÍJEN 2010: • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB Moravský
Krumlov pod vedením pana J. Kristiána. Výstava je přístupna po dobu otevření
úřadu, MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• 9.10. - BURČÁKOBRANÍ - náměstí TGM a hotel Epopej Moravský
Krumlov. Pořadatel: Dreams a Pospolu.
• 13.10. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY „Alfons Mucha v paličkované
krajce“ - Galerie Knížecí dům. Výstava potrvá do 5. listopadu 2010.
• 14.10. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert. Orlovna Rakšice.
• 15.10. v 18.00 hod. - FOLKOVÝ VEČER „MRAZÍČEK“ - vystoupí: Švédova
trojka, Náhlá změna a Laďa Langer. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 60 Kč.
• 16.10. - HUBERT V ROKYTNÉ - setkání milovníků koní, večerní zábava
v KD Rokytná.
• 19.10. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T. G. Masaryka, MK.
• 21.10. od 10.00 hod. - O PRAČLOVÍČKOVI - pořad pro MŠ a 1. třídy ZŠ,
kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 40 Kč.
• 22.10. v 19.00 hod. - „ MLÁDÍ NEPRCHEJ“ - zábavný pořad s Jitkou
Asterovou a hosty, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 120 Kč. Předprodej
vstupenek zajišťuje IC od 4.10.2010, tel.: 515 321 064.
PŘIPRAVUJEME: • 26.10. - LYRA - ZŠ VÉMYSLICE pro MŠ a ZŠ začátek: v 8.15 hod., v 10.00 hod. a v 11.30 hod. - kinosál Moravský Krumlov,
pro veřejnost - začátek: v 18.00 hod. Vstupné: 30 Kč. • 28.10. v 18.00 hod.
- BESEDA NAD KRONIKOU s panem Karlem Krausem ml. KD Rokytná.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 4.10. - 29.10.2010 - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH pro děti a mládež
z nakladatelství Egmont ČR s 20% slevou, vhodný vánoční dárek. Knihy
je možné si prohlédnout a zakoupit ve studovně městské knihovny.
V PRŮBĚHU MĚSÍCE ŘÍJNA: • prodej opotřebovaných knih, časopisů
a Harlequinů, • exkurze škol do knihovny, • luštění obří tajenky s jazykolamy
a skrývačkami autorů.

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
• 15.10. - 16.10. 2010 - VOLBY DO OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH
ZASTUPITELSTEV ČR.
• 23.10. - „EXTENDED“ - turnaj ve hře MAGIC: THE GATHERING v KD.
PŘIPRAVUJEME: • 26.10. - OSLAVA 92. VÝROČÍ VZNIKU I.
REPUBLIKY - lampiónový průvod, ohňostroj + HALOWEEN a výstava
dýní v ZŠ. Začátek u základní školy v 18.30 hod. • 27.10. od 8.00 hod.
- FLORBALOVÝ TURNAJ - v sokolovně. • 29.10. od 20. 00 hod. „REFLEXY“ - rocková zábava s touto skupinou v KD. • 30.10. - GAME DAY
SCARES OF MIRRODIN - turnaj ve hře MAGIC: THE GATHERING.

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
• 15.10. - 16.10. - KOMUNÁLNÍ VOLBY.
• 21.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 5.11. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM - tradiční lampiónový
průvod městem. Více infona plakátech. Pořádá KIS Oslavany a DDM Oslavany.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 31.10.2010 - galerie Památníku A. Muchy Muzeum Brněnska - Muzeum v
Ivančicích ve spolupráci s městem Ivančice pořádá výstavu ALFONS MUCHA
1860 - 1939. Součástí vstupenky je i prohlídka Stálé expozice Alfonse Muchy v
1. patře. Vstupné: 60 Kč / 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 15.11. v 19.00 hod. - KONCERT „HRADIŠŤAN“,
kino Réna Ivančice. Vstupné: 280 Kč. Předprodej od 4. října 2010 v KIC.
• 4.12. - „VÁNOČNÍ PRAHA“ - celodenní poznávací zájezd, odjezd v 7.00
hod. od Besedního domu Ivančice. Doprava: 460 Kč. • 16.12. v 19.00 hod.
- DECHOVÁ HUDBA „DUBŇANKA“ - VÁNOČNÍ KONCERT, kino Réna
Ivančice. Vstupné: 90 Kč. Předprodej od 8. listopadu 2010 v KIC Ivančice.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.10. - „PODZIMNÍ VYSOČINOU“. Trasa: Bystřice nad Perštejnem
- zříceniny hradů „Aueršperk“ a „Zubštejn“ - Štěpánov nad Svratkou, 15 km.
Odjezd vlakem z Ivančic v 7.13 hod. a z Brna v 8.16 hod. Vede p. Hana Pokorná.
• 23.10. - „10. PODZIMNÍ MEDLÁNECKÝ POCHOD“. Trasy: 10, 15,
20, 25, 35 a 50 km. Start společenské centrum „Sýpka“ od 16.00 hod.
do 10.00 hod. Pořádá KČT Fénix Brno, informace podá pan Petr Vachút, tel.:
777 031 958. Účast samostatně!!!
PŘIPRAVUJEME: • 29.10. - „KRAJEM POHÁDKY MÁJE“. Helenčina
a Ríšova studánka, hrad Veveří, trasa 12 km. Odjezd z Ivančic autobusem
v 8.00 hod. (linka č. 153 směr Zbýšov). Jízdenka na zastávku Helenčina
studánka. Vede paní Hana Pokorná.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 10.10. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST - začátek ve 14.00
hod., předpokládaný konec v 17.00 hod. Sraz na dopravním hřišti při
ZŠ. Akce je určena pro děti i rodiče. S sebou helma a kolo. Akce se koná
za příznivého počasí. Cena: 10 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 27.10 - 28.10. - TAJUPLNÁ NOC - sraz ve středu
v 16.30 hod. před DDM Oslavany. Ukončení ve čtvrtek v 10.30 hod. Můžete
se těšit na dobrodružnou výpravu po tajuplných stopách, večer plný soutěží
a promítání. Pitný režim zajištěn!!! Cena: 50 Kč / za jedno dítě. Pro každé
dítě je nachystaná odměna. Přihlášky v kanceláři DDM Oslavany. • 27.10
- 29.10. - NÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V PRAZE společenských tanců
a mažoretek. Chtěli byste to zkusit? Pojďte s námi. Čeká Vás: • Základy
společenských tanců • Mažoretky s prvky moderního tance • Trocha kultury
• Hodně zábavy. Další upřesnění na letácích. Těšíme se na Vás!!! Manželé
Flekalovi a Mirka Večeřová. • 27.10. - 29.10. - LEZENÍ V KUŘIMI - výlet
na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží
v Oslavanech ve středu ve 12.50 hod. Návrat vlakem je v pátek v 16.50 hod.
na vlakové nádraží v Oslavanech. Cena výletu: 480 Kč (v ceně je zahrnuto
jízdné, ubytování ve vlastním spacáku, 2 x oběd v restauraci, 3 x celodenní
vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný instruktor). S sebou:
spací pytel, ručník, hygienické potřeby, vhodné sportovní oblečení, kapesné,
jídlo a pití (možnost koupit v supermarketu). Možnost koupání v bazénu.
Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany. • 30.10. - 31.10. - HIP HOP taneční soustředění kroužku.
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11. 10. - 24. 10. 2010
Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.10. - 31.10 - DVĚ VÝSTAVY V KNIHOVNĚ. Sbírka porcelánových
panenek, které představují slavné postavy světové literatury a staré pohlednice
našeho města, si budete moci prohlédnout vždy ve výpůjční doby knihovny.
• 9.10.2010 od 10.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁMECKÉHO
KULTURNÍHO CENTRA.
• 9.10. - „DRAKIÁDA“ - výroba draků v dílničkách od 9.00 hod. ve SVČ.
Cena: 50 Kč. Soutěže v pouštění draků od 14.00 hod., startovné: 20 Kč.
Odpoledne uzavře opékání špekáčků s hudebním doprovodem. Pořádá SVČ.
• 14.10. - KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY „NEZMAŘI“. Rezervace na
tel.: 546 492 196. Vstupné: 150 Kč / 180 Kč, předprodej v KIC.
• 15.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule ZŠ. Pořádá ZUŠ
Rosice. Srdečně zvou žáci a učitelé.
• 23.10. od 17.00 hod. - LISTOVÁNÍ - „LICHOŽROUTI“ v kině Panorama.
Další díl scénického čtení s Lukášem Hejlíkem, tentokrát s knihou Pavla Šruta:
„Lichožrouti“, která získala cenu Magnesia Litera 2009 za literaturu pro děti
a mládež. Předprodej vstupenek v KIC Rosice. Pořádá OS DSEK.
PŘIPRAVUJEME: • 27.10. od 9.00 hod. - MONGOLSKÝ DEN ve Středisku
volného času Rosice. V dopoledních hodinách se uskuteční výtvarná dílna pro děti,
odpoledne výtvarná a kuchařská dílna, promítání filmů, ukázka tradiční mongolské
jurty a vystoupení s tradičními mongolskými písněmi. Pořádá SVČ Rosice.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz,
NOVĚ NABÍZÍME CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ!!! • DANCE
JÓGA - pondělí od 18.10 hod. - 19.10 hod., zápisné: 40 Kč/za hodinu.
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: • DÍVČÍ KLUB • DJEMBE • HEJBEJ
SE • POČÍTAČ JINAK • RECEPTÍK • STEPMANIA • ŠPERKOVNIČKA
• TVOŘÍLEK • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • VÝTVARNÍK PRO
VEŘEJNOST • TOČENÍ NA KRUHU!!!
POZOR! VŠECHNY PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY
ODEVZDANÉ A ZAPLACENÉ DO KONCE ŘÍJNA BUDOU SLOSOVÁNY
O HODNOTNÉ CENY - HLAVNÍ CENA: 3x MOBILNÍ TELEFON!!!
Veškerou nabídku kroužků, rozpis jednotlivých akcí a fotografie najdete na
našich webových stránkách: www.domecekmk.cz.

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
• 13.10. v 17.00 hod. - „VITRÁŽ TIFFANY“ - výroba šperků: náušnic,
přívěšků, výroba vánočních ozdob: kapřík, zvoneček. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12. Poplatek: 30 Kč + materiál/mládež, dospělí. Nutné se
přihlásit předem do 11. října 2010!!!
• 15.10. v 18.00 hod. - „SCORPIO RAP PÁRTY“ - Tesařovo nám. Ivančice,
KM Medúza. Rapper „SCORPIO“ představí novou desku „Na výsluní“.
Poplatek: 30 Kč, členové klubu vstup zdarma.
• 16.10. od 15.00 hod. - REJ CHLADNOKREVNÝCH KONÍ - statek
Padochovka Ivančice. Představení zápřahu, ukázky hipoterapie, práce s kládou,
jízdy na koních. Poplatek: 10 Kč/dítě, 20 Kč/dospělí. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná!!!
• 17.10. ve 14.00 hod. - DRAKIÁDA - Boží hora Ivančice. Soutěž o nejhezčího
draka, nejvyšší let, nejdelší ocas, tvořivá dílna. Poplatek: 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 27.10.2010 - 30.10.2010 od 8.00 hod. - 16.00 hod.
- PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
Poplatek: 800 Kč. Přihlásit se můžete do 20.10.2010!!! • 27.10. v 10.00 hod.
- SPRÁVNÁ TREFA - park Réna Ivančice. Soutěže ve střelbě ze vzduchovky,
praku, kuše. Poplatek: 30 Kč. • 27.10. - TURNAJ VE FOTBALE pro děti
a mládež, sportovní hala na Rybářské ulici, určeno pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ
(možno i mladší). Max. počet týmů 8!!! Tým tvoří 4+1 brankář, možnost
náhradníků. Poplatek: 40 Kč/osoba. Přihlásit se můžete do 22.10.2010.
VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH NA ŠKOLNÍ ROK
2010/2011: • ANGLICKÝ JAZYK • FRANCOUZSKÝ JAZYK • NĚMECKÝ
JAZYK • SPORTOVNÍ GYMNASTIKA • FLORBAL • BASKETBAL •
KARATE • COUNTRY TANCE • TVOŘIVÁ DÍLNA • KERAMIKA • DRAČÍ
DOUPĚ • KARETNÍ HRA „POKER“

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565,
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• Každé pondělí od 17.00 hod. (je možné se dohodnout) - KURZ
ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY v budově ZŠ. Cena: 1.500
Kč za pololetí, lektorka: paní Mgr. Helena Habánová.
• Každé úterý od 18.30 hod. začínáme AEROBIC S VLAĎKOU
v místní sokolovně (naproti Jednotě Coop). Cena: 40 Kč na místě (možnost
předplatného 300 Kč na pololetí), lektor: paní Vladimíra Rozmahelová.
• Každou středu od 17.00 hod. (cca říjen 2010 - květen 2011) - KURZ
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI - příprava na testy ECDL v budově ZŠ,
cena: 3.000 Kč za celý kurz, lektor: pan Kotrle, MORAVIKUM s. r. o.
• Každý čtvrtek od 18.30 hod. (začínáme 7.10.2010) - TAE-BO S DANOU
v místní sokolovně. Vezměte si s sebou: pití, karimatku, sportovní obuv a chuť
cvičit, cena: 40 Kč na místě, lektor: paní Dana Bystrianská. Na kurzy je nutné
se přihlásit nejpozději do 1. října 2010, kontakt: paní Eva Jarošová, tel.:
728 903 740, e-mail: evcajaroska@seznam.cz.

HUBERTOVA JÍZDA - 3. ročník
v sobotu 23. října 2010 v 10.00 hodin - sraz na parkovišti
u koupaliště ve Vémyslicích. Zveme všechny příznivce a milovníky
koní. Večer k dobré náladě, tanci a poslechu hraje „DREAMS“
od 20.00 hodin v SOKOLOVNĚ.
Srdečně zvou pořadatelé Laďa P. a Alča Ch.

“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.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„
„OSM ŽEN

v sobotu 6. listopadu 2010 od 19.30 hodin - divadelní představení
soubor „AMADIS“ Brno, detektivní komedie. Kulturní dům Branišovice.
Předprodej vstupenek na tel.: 607 547 304.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 9.10. ve 20.00 MUŽ VE STÍNU
ne 10.10. ve 20.00 Thriller VB / Francie / Německo
st 13.10. ve 20.00 UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Komedie USA / Francie
so 16.10. ve 20.00 ZELENÁ ZÓNA
ne 17.10. ve 20.00 Válečný film USA / VB / Fr / Šp
st 20.10. ve 20.00 SALT
Akční film USA
so 23.10. ve 20.00 AGORA
ne 24.10. ve 20.00 Drama USA / Španělsko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne 10.10. ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
st 13.10. ve 20.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
Akční komedie USA
ne 17.10. v 17.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Rodinný fantasy film USA
ne 24.10. ve 20.00 SEXY 40
Romantická komedie USA
st 27.10. v 17.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
Animovaná pohádka USA
st 27.10. ve 20.00 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
so 9.10. v 18.00
ne 10.10. v 18.00
so 16.10. v 18.00
ve 20.00
ne 17.10. v 18.00
so 23.10. v 18.00
ne 24.10. v 18.00

( 546 423 018

ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie ČR
TRICK
Krimi komedie Polsko
KAJÍNEK
Kriminální drama ČR
22 VÝSTŘELŮ
Thriller Francie
AGORA
Drama USA / Španělsko
RINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
Dobrodružný / akční film USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 10.10. v 17.30 KAJÍNEK
ve 20.00 Kriminální drama ČR
st 13.10. ve 20.00 AGORA
Drama USA / Španělsko
ne 17.10. v 17.30 NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ve 20.00 Komedie ČR
st 20.10 ve 20.00 POSTRADATELNÍ
Akční film USA
ne 24.10. ve 20.00 MACHŘI
Komedie USA

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ.
250 Kč /členové 200 Kč/ 5 lekcí. Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o vol.
místech: 602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info: 603 576 988)
• jednou měsíčně vždy v období úplňku od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ
PŘI ÚPLŇKU; 60 Kč /členové 50 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní
• každý 1. pátek v měsíci od 18.00 do 21.00 hod. - TANEC ŽENSKÉ SÍLY;
230 Kč /členky 200 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - MOHENDŽODÁRO - TANTRA
JÓGA PRO ŽENY - 4měsíční cyklus říjen-leden; 2 400 Kč /členky, 2 250 Kč
/ostatní. Vede: Jitka Jedličková (www.mohendzodaro.com)
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 12. 10. od 16.00 hod. - POVÍDÁNÍ O ZDRAVÉM PŘEBALOVÁNÍ zdarma. Vede: Barbora Prchalová. Hlaste se předem na info@pidilidishop.cz
• 22. 10. - BAREVNÉ ODPOLEDNE - 15.00 - 16.00 hod. - děti do 6 let, 17.00
- 20.00 hod. dospělí - 45 Kč /členské dítě, 50 Kč /ostatní, 200 Kč /členové, 220
Kč /ostatní, http://lenka.osoba.cz. Hlaste se předem v Měsíční Houpačce!
• 26. 10. od 17.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ - 300 Kč. Vede: Alena Pečerová, Více info na www.alma.cz
Hlaste se předem tel. č.: 602 782 280
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Kateřina
Pokorná (lektorka muzikoterapie). Poplatek: 20,- členové/ 25,- ostatní.
• pondělí od 10.30 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU.
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 45,- členové/50,- ostatní vč. materiálu.
• pondělí od 15.00 do 15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr.
Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.
• úterý od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové /
500,- Kč ostatní / za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY.
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové / 500,- Kč
ostatní za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• středa: od 9.30 do 10.:00 hod. - nelezoucí děti a od 10.15 do 11.00 hod.
- lezoucí, chodící děti - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA.
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Stručné dějiny fotbalu
v Moravském Krumlově
Vznik organizované kopané v Moravském Krumlově se datuje rokem
1930, kdy zde byl založen Sportovní klub. Z počátku byly velké potíže
především se zajištěním hřiště. První hřiště bylo v prostoru dnešních jatek,
tedy na podmáčené louce, kde dnes stojí Proimpex. Později byla fotbalistům
přidělena obecní louka za městskými hradbami, která byla dříve užívána pro
pastvu obecního býka. Mecenášem a předsedou klubu byl Emanuel Černý,
tajemníkem p. Smejkal, prvním kapitánem Vladimír Ditrich. Z prvních hráčů
jsou známí Cejnar, Šikula, Karel Všetička, Doležal a František Král. Sportovní klub byl zařazen do Bradovy západomoravské fotbalové župy. Původní
barvy klubu byly černá a bílá. Z prvních mezinárodních utkání víme o zápase
v sezóně 1935/1936 s Austrií Vídeň, kde došlo k nacionálním provokacím ze
strany Němců. Druhá světová válka činnost klubu zastavila. Hřiště bylo využíváno Němci, kteří prý ale nebyli schopni utvořit ani jedno mužstvo.

1945 - 1948

Po válce se sešel Sportovní klub 5. srpna 1945 ve svých klubovních místnostech v sokolovně. Zde se sešlo 38 členů v čele s předsedou E. Černým a
jednatelem J. Veselým. Údržba zničeného hřiště byla provedena Němci. Z vyřazených německých praporů byly ušity bílé dresy s červeným lemováním,
bílými trenkami a modrými štulpnami. Poválečný majetek klubu obsahoval 11
hráčských košil, 5 párů kopaček, 2 míče, 2 obaly bez duše, volejbalový míč, 2
brankářské sítě, stůl, židli, 2 lavice, 10 žebříků, 4 rohové praporky, 2 praporky
pro pomezní soudce, 2 železné hrábě, 2 krumpáče, 6 motyček, 3 lopaty, vědro
na vodu, železný vál a lékárničku.
Klub se rychle vzpamatoval z válečných let. Již v říjnu 1945 hrál mistrovský
zápas a pořádal karneval k oslavě 28. října, v listopadu se uskutečnil kabaret a
v lednu 1946 byl uspořádán maškarní ples. V únoru 1946 klub čítal 70 členů.
Prvním poválečným trenérem se stal zkušený František Král. Od srpna 1945
do února 1946 bylo odehráno 22 zápasů, z toho 11 mistrovských. Mezi lety
1946 až 1948 vzniklo i B mužstvo. Na valné hromadě v únoru 1946 byl zvolen
předsedou Josef Halámek, místopředsedou Viktor Kopeček, druhým místopředsedou JUDr. Jaromír Dostál, vzdělavatelem Maxmilián Gröger, náčelníkem
klubu František Král, hlavním pořadatelem František Coufal, vedoucím dorostu
Josef Špilfogl, předsedou zábavního odboru Vilém Živna, revisory účtů Bedřich
Tálský a Alois Černý. Do konce roku 1946 se již podařilo zajistit 12 párů zánovních kopaček, 5 kopacích míčů, 2 nové a 2 staré sítě, troje štulpny a čtvery dresy.
Mužstvo tehdy hrálo ve II. třídě a pociťovalo nedostatek kvalitních hráčů.
V roce 1947 se stal vedoucím dorostu Josef Juříček. Vedení měšťanské školy
bylo osloveno ve věci propůjčení tělocvičny na zimní trénink. V lednu 1948
ještě klub pořádal maškarní ples v sokolovně. V té době došlo k postupu do II.
třídy Západomoravské župy. Záhy po únorovém převratu vznikl v klubu akční
výbor a došlo ke sjednocení se Sokolem. Ještě ve stejném roce byly zrušeny
sportovní kluby a byly ustaveny Závodní sokolské jednoty, později klub fungoval pod DSO Slavoj Moravský Krumlov.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančické hostince po roce 1870
Období let 1867 - 1870 bylo
pro Ivančice velice zajímavé. Přes
Rénu se stavěla železnice Vídeň Brno Společnosti státní dráhy. Náš
článek vychází ze vzpomínek pana
Jana Juránka st., z roku 1928, který
popisuje uvedené období v ivančických hostincích a připomíná ty,
které přežily i po ukončení stavby
železnice. Některé větná spojení
ponecháváme v původním znění.
Společnost si přivedla množství
dobře zapracovaných dělníků
všech oborů a národností. Italů
byla převaha, však bylo také dost
Francouzů a Čechů. Taliáni, jak
se všeobecně jmenovali, dokázali
svou dovednost v budování tunelů
a vůbec těžkých kamenných staveb.
Francouzi při montáži železné konstrukce mostů, např. přes Jihlavku.
A naši lidé při navážkách trati, průkopech a různých stavbách.
Poblíž větších objektů, jako
např. u železného mostu, tunelů
postaveny byly provizorní dřevěné baráky, jako noclehárny, kantýny, kuchyně, skladiště apod.,
zkrátka bylo pamatováno na
všechno, co pro takové množství
potřeby bylo. Výdělek dělníků
byl neobvykle veliký a dle toho
se také dobře žilo.
K večeru rozprchla se větší část
tohoto dělnictva do Ivančic a kaž-

místnosti bez jakékoliv ventilace.
Hosty obsluhovala vdova s dcerou, příjemného zevnějšku a snad
i tato okolnost přitahovala žíznivé
taliány, ač hospůdka sama o sobě
byla dobře položená. Po skončení staveb skončila také činnost
hostince, ale pletený pivní korbel
dlouho ještě upozorňoval chodce,
že tu kdysi bylo středisko lepší
třídy pracovitých Taliánů.
Mimo piva, které se tehdy
čepovalo od různých pivovarů,
si přišli na své i místní vinaři.
Bývalo zvykem, že mimo hostinců mohli prodávat víno ve svých
domech i drobní pěstitelé. Že
bylo možné v takových domech
nakoupit víno, na to upozorňoval
„vich“. Původně takové znamení
vyvěšovali na svých domech
drobní pěstitelé vinné révy a
výrobci vína a to postupně ve
stanoveném pořadí, kteří podle
starodávného zvyku směli po
určitou dobu přímo doma – pod
„vichem“, šenkovat svoje víno.
Ještě je třeba vysvětlit, co byl
vich, nebo věchet v Ivančicích
také vétko. Byl to malý svazek
slámy, kterým se později označovaly i různé zákazy (to ještě pamatujeme z dětství), např. vstupu
na některý pozemek, česání ovoce na cizím nebo také nebezpečí.

1950 - 1960

V 50. letech bývalý Sportovní klub byl již jako Slavoj Moravský Krumlov
zařazen do okresního přeboru. Z úspěchů připomeňme postup do II. třídy
krajské soutěže v roce 1953, v roce 1957 účast v 1. B třídě skupiny „A“. Do
této doby se hrálo systémem jaro – podzim, v sezóně 1957/58 se hrálo dokonce
tříkolovým systémem jaro – podzim – jaro. Při reorganizaci okresů v roce 1960
byly ve fotbalové soutěži zavedeny čtyři skupiny I. třídy, do kterých byl zařazen
i Slavoj MK. V sezonách 1960 - 1962/63 hrál Slavoj v 1. A třídě skupiny „D“.
V polovině 60. let došlo k mezigenerační výměně, která se odrazila v neustálých změnách sestav mužstva a v sestupu až do okresního přeboru.

1970 - 1989

Začátkem 70. let mužstvo postoupilo do I. B třídy krajské soutěže, kterou
hrálo do sezony 1972/73. V dalších letech hrálo okresní přebor až do sezony
1975/76, kdy tuto soutěž vyhrálo. V roce 1975 přešlo mužstvo Slavoje pod patronát n. p. Hutní montáže Ostrava, název se tedy změnil na TJ Moravský Krumlov - Hutní montáže. Sezóna 1979/80 nebyla pro „A“ - tým úspěšná, mužstvo
sestoupilo z I. B třídy do okresního přeboru. Výjimkou byly ročníky 1982/83
a 1983/84, ve kterých se „A“ - tým po vítězství v soutěži neúspěšně snažil o
postup z kvalifikací. V sezonách 1983/84 a 1984/85 hrál „B“ - tým dokonce
stejnou soutěž jako „A“ - tým, pouze jinou skupinu! Největší útlum výkonnosti
v historii „A“ – týmu nastal v sezóně 1988/89, kde tým sestoupil z okresního
přeboru do III. třídy, kterou hrál po další dvě sezony.

1990 - 2010

Začátkem 90. let se podařilo postoupit do okresního přeboru a v dalších dvou
letech dokonce do 1. B třídy, kterou mužstvo hrálo po dvě sezony. Následně
opět sestoupilo do okresního přeboru, v sezoně 1998/99 vyhrálo a postoupilo
do 1. B třídy. Od sezony 2000/01 bylo nastartováno úspěšné tažení „A“ - týmu
1. B třídou, posléze 1. A třídou a završeno postupem až do krajského přeboru.
V současnosti „A“ - tým tuto soutěž úspěšně již několik sezon hraje. Úspěšný
je také „B“ - tým, který hraje od sezony 2008/09 okresní přebor.

Mládežnická kopaná

Mládežnická kopaná má v Moravském Krumlově dlouhou a pestrou tradici.
Největšího úspěchu se dočkali dorostenci v sezonách 2005/06 a 2006/07, kdy
hráli Moravskoslezskou dorosteneckou divizi. V současné době hrají krajský
přebor. Žáci dosáhli zatím největších úspěchů v krajském přeboru v sezonách
1973/74 a 1979/82, mezitím hráli v nižších soutěžích. Od sezony 2001/02 hraje
přípravka v okresním přeboru. V sezoně 2008/09 vznikla přípravka „B“, která
hraje Okresní soutěž. Po sloučení s žákovským mužstvem Polánky vzniklo v sezoně 2008/09 žákovské družstvo „B“, jenž se účastní okresní soutěže.

Kalendárium úprav hřiště a zázemí:

• 1930 - získání prostoru pro první hřiště u nových jatek a následné vybudování
dnešního hřiště na Střelnici (původně louka pro obecního býka)
• asi 1945 - oprava hřiště zničeného válkou
• 1945 - vybudování nouzových šaten pro hráče v dřevěných buňkách
• 1955 - 57 - stavba zděných kabin
• přelom 60/70. let - úprava hrací plochy, postavena hlasatelská kabina,
stavba železné tribuny, instalována nová sedadla
• 1993 - 95 - rekonstrukce a zatravnění hrací plochy
• 2005 - 1. etapa rekonstrukce a přístavby kabin v přízemí
• 2006 - zničující povodně, následná údržba hrací plochy
• 2006 - 2. etapa rekonstrukce a přístavby kabin v 1. patře
• 2010 - rekonstrukce tribuny a výměna sedadel
Literatura a prameny: • GRÖGER, M. – MATĚJKA, V. – POKORNÝ,
M.: Kožené vzpomínky. Příležitostný tisk k 50. výročí organizované kopané
v Mor. Krumlově. Moravský Krumlov 1980 • MMMK, Kronika Sportovního
klubu v Moravském Krumlově 1945 – 1948 • Stráž (politický deník pro okresy:
Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Býteš, Náměšť nad Oslavou, Moravský Krumlov,
Hrotovice, Moravské Budějovice, Znojmo, Dačice, Jemnice, Telč, Třešť, Jihlava, Žďár, Nové Město, Bystřice, věnovaný zájmům strany katolicko-národní),
27. 8. 1931, roč. 33, č. 34, s. 4 - Vítězství Orla v Mor. Krumlově • Vzpomínky
pamětníků.
Rudolf Holátko, Hana Prymusová

08.10.2010

Hostinec U Čardáše na obrázku Jana Sovy

dý nalezl svou zamilovanou hospůdku, kde se při pivě besedovalo
pozdě do noci. Takových lokálů a
výčepů bylo napočítáno tehdy v
Ivančicích asi čtyřicet.
Všude bývalo plno žíznivých
návštěvníků a dle povah a způsobů
těchto i hodováno. Taliáni, milovníci zpěvů a hudby, intonovali při
vstupu do svých hospůdek jakousi
2 - 3hlasou oblíbenou píseň s italským nápěvem, nesla se velebně a
vážně o Garibaldim a byla velmi
často zpívaná a opakovaná. Ital,
opálené, osmahlé tváře, odíval se
v lesklé sametové pantalony (široké dlouhé kalhoty), hnědý kabátec,
plyšový širák se širokými krempy.
Plnovous do špičky na bradě zastřižený, v ústech viržinku, tehdy
obecně známou co „taliánku“. .
V hospůdkách žilo se opravdu
veselo. Nahlédněme do některé
z nich, např. vdovy Galusové v domě čís. 2, (dnes Růžová 2). Tehdy
patřil do Židovské obce, která byla
samostatná až do května 1919.
Dům je dodnes nápadný tím, že
má v patře balkon s letopočtem
1818 H.L.I a do let 1900 ukazovaly čas sluneční hodiny, namalované mezi okny v patře. Nad
vchodem byl tehdy vyvěšen zelený pletený pivní pohár, pod nímž
vlály čerstvé hoblovačky, což
příchozí Taliány aj. upozorňovalo,
že se tu nalévá dobré rosické pivo.
Hospůdka měla v přízemí dvě
nízké, klenuté, obyčejně přeplněné a dýmem taliánek přesycené

Zkrátka vich nahrazoval v tomto
případě pozdější tabulky s označení zákazu vstupu apod.
Na staré pohlednici, která
představuje levou stranu dnešní
ulice Tomáše Procházky, vidíme,
jak z vikýře na střeše nejbližšího
domu trčí jakési ráhno. Na konci
visí kulatý předmět. Tento nenápadný detail nám vzácně dokumentuje, jak vypadal tzv. „vich“,
tj. znamení, že v dotyčném domě
se šenkuje víno. Pohlednice je
z doby kolem roku 1900 a vystavení vichu mělo v té době již
posunutý význam. V tomto domě
byla vinárna Františka Kočího a
nalévalo se víno celoročně.
Po ukončení prací na stavbě
železnice hostince postupně zavíraly, neměly návštěvníky. Zůstalo
kolem 15 hostinců, které těžily z
výhodného postavení v Ivančicích, nejlépe v ulicích, kudy se
do Ivančic vjíždělo nebo naopak
a byly zájezdní hostince.
Na Velkém náměstí, později
Palackého náměstí, zůstal hotel
Černý lev. Tam se v době stavby
železnice scházela elita vedení
stavby. Tomu také muselo odpovídat úroveň prostředí i obsluhy.
V Židovské obci býval hostinec v č. 8 - roh J. Vávry a Ve
Fortně, který ještě pamatujeme.
Mezi válkami budova patřila
M. Goldmannovi, stejně jako
dům č. 12. Ve Fortně byl ještě
hostinec v domě č. 3 S dalšími
hostinci ať pomohou čtenáři.

Dřívější Nová hospoda

Který nebo kde mohl být hostinec „U Icika“, hostinec Gertsmannův nebo Fischerův?
V Oslavanské ulici byl v domě
č. 30 hostinec U Budilů, nazýval
se také „U Horníka“, nebo „Kufr“.
U Horníka proto, že se zde zastavovali horníci, kteří pracovali v dole
Františka v Padochově, aby pivem
spláchli uhelný prach. Níže v Oslavanské ulici v č. 19 byl hostinec
p. Fiegra, později Dělnický dům,
„U Rudé růže“ a podle nájemce
p. Hájka také „U Hájků“.
Nejznámější v dolním konci
Oslavanské byl zájezdní hostinec
U Tří kohoutů, který s velkým
sálem v patře býval střediskem
společenského života před postavením Besedního domu. Hostinec
býval také místem, kde se setkávali
ivančičtí řemeslníci a živnostníci.
Nejvíce rušno bylo v pátek v den
týdenních nebo výročních trhů.
V Krumlovské ulici byly dva
hostince. Oba využívaly výhodného postavení u staré formanské
cesty (od roku 1830 silnice). Majitelem nebo nájemcem hostince
vedle mlýnského náhonu býval
Jan Staněk, později Bohumil
Indra. Už jen nejstarší Vančáci
pamatují dům koňského řeznictví a hostinec Bohumila Indry
s dámskou obsluhou.
Druhým hostincem v ulici
směrem k Moravskému Krumlovu byla Nová hospoda. Jedná se o
dům starý alespoň 450 let, patřící
dříve jednotě bratrské a ivančickému biskupu Jiřímu Erastusovi.
Po konfiskaci ho nová vrchnost
přenechala městu. Radní měli
dobrý nápad a zřídili zde hospodu, u které se vžil se název Nová
hospoda. Takže formané přijíždějící do města nebo naopak se zde
zastavovali na občerstvení.
Na protější straně býval lihovar
Weissů a v nízké budově (Krumlovská č. 7) bývala kořalna, řeznictví a byt. Známý byl hostinec
„U Blížkovských“ (Žerotínovo
náměstí č. 24), později vinárna
nazývaná „Na besedě“. Také zde
bylo možné zastavit a posedět
v domě nebo v zahradě.
V dnešní ulici Jana Fibicha býval hostinec „U Zeleného stromu“.

Byl na místě budovy, o které je písemný doklad již z července 1377.
Hostinec byl pověstný rozpustilou
atmosférou, proto si vysloužil rozšířený název Na Bačkoře.
V Kounické ulici byly hostince
tři. Známý “U Pruklů” (č. 16)
- společenské středisko, kde se
odbývaly hody, taneční zábavy a
schůze spolků. Dnes je to žalostně zdevastovaná budova.
Další hostinec (č. 27) byl „U
Bílého kříže“, později „U Kolesů“, pamatujeme „U Radovských“. Ještě provozoval po 2.
sv. válce, pak byl přeměněn na
prodejnu potravin.
V čísle 83 býval hostinec „U
Čardáše“, později „U Moravské
orlice“ Snad některý z dřívějších
majitelů sloužil na vojně v Uhrách a naučil se tam tanci, který
na požádání hostů předváděl.
Byl velice dobře položený, byl
prvním v Ivančicích od kounické
strany, prosperoval hlavně v době
dobytčích trhů, které se odbývaly
pod Rénou, a zastávek formanů
vozících řepu do oslavanského
cukrovaru nebo později uhlí pro
elektrárnu v Oslavanech. Rovněž
byl nejbližší od lávky přes řeku pod
Rénou, takže ze staveb na železnici
tam bylo nejblíže. Ke kterému hostinci v Kounické ulici se vztahuje
název „U Posledního groše“?
První zastávkou formanů,
přijíždějících od Moravských
Bránicích, byl hostinec u Stříbského mlýna. Samotný mlýn se
připomíná na listině z roku 1445.
Odkdy začal hostinec provozovat, už nezjistíme, ale v době
stavby železnice a Ivančického
viaduktu měl jistě dobré příjmy
od dělníků z těchto staveb. Vždyť
od viaduktu to bylo nejblíže.
Tolik v krátkosti o hostincích
v po době roku 1870, kdy byla
postavena železnice na Réně. Zatímco při stavbě byly v provozu
hostince po 2-3 roky a zanikly,
další, které přetrvaly, měly potíže s uvedením železnice Mor.
Bránice – Oslavany v roce 1912,
která převzala velkou část nákladů místo dřívějších formanských
povozů. Ale to je již jiná historie.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Hostinec U zeleného stromu na obrázku Jakuba Svobody
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn.
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně
20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude
doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je
limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info.
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• zimní pneumatiky z prodaného
Fiatu Bravo, Firestone multihawk:
185/60 R14 82 T, jeté 1 rok. PC: 5.400
Kč, nyní: 2.700 Kč. Tel.: 733 547 976.
Zn.: Ivančice.
•• velký karavan pro 6 osob s novým
předstanem a nafukovacím člunem.
Cena: 69.000 Kč. Tel.: 606 103 765.
•• sadu zimních pneu po jedné sezóně, zn: Westlake 225/45R17 94 H.
PC: 1.850 Kč/ks, nyní: 900 Kč/ks.
Tel.: 725 250 123. Zn.: Prodám pouze
celou sadu (4 ks)!
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Moravském Krumlově na
Sídlišti. Tel.: 736 117 511. Zn.: Prosím nabídněte.
prodám
•• RD 5+1 v Moravském Krumlově.
Více informací na tel.: 777 582 899.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích 4 NP/4,
panel - nové sídliště, cena: 1.450.000
Kč. Tel.: 721 208 884.
•• RD 2+1 v Oslavanech, vhodný
k bydlení i rekreaci, zavedený plyn,
voda a kanalizace. Etážové topení,
koupelna, dobrý stav. Domek stojí
v okrajové části města, menší
zahrádka, konečná cena: 650.000
Kč - možnost zajištění hypotéky.
Volejte RK ProFaG Ivančice s.r.o.
tel.: 602 201 853.
•• byt 2+1 v Ivančicích (v OV). Tel.:
739 356 396.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí
prodejní prostory - obchod k pronájmu v centru Ivančic, 96 m2, nájemné 15.000 Kč + provize a energie •
novostavby RD 5+1+garáž Ivančice,
pozemek 575 m2, ZP 138 m2, dokončení r. 2011, ceny od 3.000.000 Kč •
stavební pozemky na okraji Ivančic
od 475.000 Kč, 1.019 m2, všechny sítě
a komunikace, cena: 2.107 Kč/m2 •
celoročně obyvatelnou novostovbu
chaty 3+1 u Mor. Krumlova, ZP 28
m2, pozemek 1.020 m2, voda, el., terasa, sklep, cena: 695.000 Kč + provize • poslední volnou novostavbu
domů na klíč, typ bungalov, 4+kk,
Neslovice, pozemek od 413 m2, cena
od 2.600.000 Kč • nové byty 2+kk,
3+kk a 3+1 v OV v Ivančicích, byty
od 42 - 95 m2, možnost dokoupení
garáže, ceny bytů od: 1.250.000 Kč •
DB 3+1 s garáží Oslavany, 1 NP, lodžie, plastová okna, cena k jednání.
Další info a nemovitosti na tel.: 605
749 319 nebo na: www. re-max. cz.
•• dům 3+1 v Miroslavi, rekonstruovaný, zimní zahrada, stodola jako garáž, dílna, vinárna s vinným sklepem,
dvůr, chlév. Tel.: 721 092 276.
nabízím pronájem
•• bytu 2+1 v Ivančicích na novém
sídlišti. Tel.: 603 956 505.
hledám pronájem
•• laciný podnájem, nebo pronájem
do 5.000 Kč/za měsíc. Tel.: 603 779
844. Zn.: Pohořelice a blízké okolí.
•• mladý pracující pár hledá pronájem bytu 3+1 nebo 2+1 v Moravském
Krumlově a blízkém okolí. Prosím
nabídněte. Tel.: 724 709 787, e-mail:
dara.bart@seznam.cz.
•• mladý pár hledá podnájem bytu
nebo RD v Ivančicích a blízkém okolí,
prosím nabídněte. Tel.: 739 657 915.
•• 1+1 nebo 2+1 v Moravském Krumlově, prosím nabídněte. Tel.: 736 228
957. Zn.: Spěchá.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• hoblovku domácí výroby 3x230V,
nastavitelná výška hoblování, v dobrém
stavu, nevyužívaná. Tel.: 721 092 276.
•• 270 ks nových cihel zn. Keratherm
P+D, toušťka 44 cm, cena: 25 Kč/ks.
Tel.: 724 304 627.

» NÁBYTEK
prodám
•• béžovou rohovou sedací soupravu
260x190x90 levá, pratelné potahy.
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 775 642 005.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočárek v dobrém stavu, zn: Deltim, po 2 dětech. PC: 9.000 Kč, Nyní:
1.800 Kč. Možnost zaslání fota e-mailem. Tel.: 606 885 445.
•• sportovní kočárek zn. Baby Point
Tramp, barva je oranžovo-světlehnědá, velká zadní kola, pláštěnka, cena:
1.500 Kč. Tel.: 724 805 430.
•• kočárek zn. Jerry - trojkombinaci,
béžovo-modrý, cena: 500 Kč, dále pak
autosedačku pro dítě od 0 - 6 měsíců,
cena: 300 Kč. Tel.: 775 642 005.
•• kvalitní sportovní kočárek, moc
pěkný, zimní fusak. PC: 8.000 Kč,
nyní: 1.500 Kč. Tel.: 721 326 426.
Zn.: Přidm k tomu zdarma zimní
kombinézy na dítě!
•• oblečení po chlapci 2 roky, pěkné,
velmi levně, něco zdarma. Tel.: 777
030 173.
•• autosedačku zn. X-Lander, červeno-černou, se síťkou proti hmyzu,
adaptéry na kočár, zimní zavinovačku
Emitex do autosedačky. Cena: 150
Kč/za vše. Tel.: 731 146 791. Zn.: Vše
jako nové!!!
•• dětskou zvýšenou postel s komodou. Tel.: 603 841 097.
» ZVÍŘATA
prodám
•• čistokrevná štěňata beagla, tricolora, fenečky bez PP po otci s PP, očkovaná + odčervená, velmi pěkná. Odběr
možný začátkem listopadu 2010.
Cena: 2.500 Kč. Možnost zaslání fotografie na e-mail. Tel.: 775 110 184.
•• štěňata světlého labradora, očkovaná + odčervená, odběr ihned. Tel.:
724 415 565. Zn.: Levně.
•• štěňata krátkosrsté i dlouhosrsté
čivavy. Tel.: 723 048 329.
•• štěňata Jack Russela teriéra, stáří
8 týdnů. Tel.: 728 955 123 (volejte
odpoledne).
•• štěňata zlatých anglických kokrů
bez PP, očkovaná + odčervená, vena:
2.500 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• čistokrevná štěňata bavorského
barváře, fenky. Cena: 3.000 Kč. Tel.
732 352 983.
•• štěňátka dlouhosrstých jezevčíků
Standard, maminka s PP, tatínek
čistokrevný, odčervená + očkovaná.
Tel.: 608 748 512.
•• plemeno šarpěj, kvalitní fenku s PP.
Otec import. Rusko, cena dohodou,
více na: www.foolsgold.estranky.cz.
Tel.: 736 601 631.
•• pěkná selata, cena: 50 Kč/kg. Tel.:
776 756 375.
daruji
•• štěňata křížence francouzského
buldočka, odběr v prosinci. Tel.: 724
760 550.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• Z 7745 nebo podobný v dobrém
stavu s přední hydraulikou a vývod.
hřídelí za rozumnou cenu. Předem
děkuji za nabídky. Tel.: 608 371 140.
prodám
•• terárium 40x45x75, vybavené,
světlo, UV, doplňky. Vhodné např.
pro menší jesštěry. Cena: 3.000 Kč.
Tel.: 775 642 005.
•• čtyřkolový el. invalidní vozík, používaný 6 měsíců, vhodný pro jízdu
venku, sleva 50 %. Tel.: 604 847 254.
•• čerpadlo zn. Grunfos k ústřednímu
topení, dámské a dětské kolo, nerez
dřez, klec na ptáčky, sáně a dětské lyže,
mlýnek na maso, pračku mini Romo se
ždímačkou. Tel.: 603 900 890.
•• dálniční známku - Švýcarsko do
01/11, dětské kolo zn. Author melo.
Tel.: 606 201 232.
•• 4 plechové disky 5J*13, cena: 400
Kč/ks. Tel.: 608 266 705.

» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Hledáte zajímavou práci? Jste
pracovitý a samostatný? Firma
TC MACH Vás přijme jako servisního technika. Klíčové pracovní
úkoly: instalace a servis tepelných
čerpadel, péče o zákazníka před
i po instalaci. Požadavky: SŠ
nebo vyučen v oboru tech. směru,
praktické zkušenosti s instalací
otopných systémů, uživ. znalost
MS Office, vysoké prac. nasazení,
týmový duch. Nabídky zasílejte
na: tcmach@tcmach.cz nebo na TC
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov.
•• vysoká štíhlá blondýnka hledá jakoukoliv práci nebo brigádu. Prosím
nabídněte. Tel.: 721 326 426, e-mail:
esterka.cz@seznam.cz. Zn.: Učím se
rychle nové věci. Ivančice a okolí!!!
•• Hotel EPOPEJ Moravský Krumlov přijme do trvalého pracovního
poměru recepční. Bližší informace
na tel.: 515 321 317.
» SLUŽBY
•• Jsem Vaše rychlá peněženka. Nejrychlejší půjčka v okolí bez poplatků předem!!! Tel.: 605 720 362.
•• INVESTOR vyplatí dluhy, exekuce i dražby na nemovitostech.
Nízké splátky až na 30 let. Více
info: www.vyplatimedluhy.cz, tel.:
541 211 843, 731 231 318.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899
•• FIRMA HUSMUK provádí: rekonstrukce bytových jader, úpravy
a rekonstrukce interiéru, vyklízení
bytových prostor s likvidací, úklidové úráce bytových i nebytových
prostorů, obklady, dlažby, podlahy,
PVC, plovoucí podlahy, dlažby
vnitřní, vnější, zámkové, přírodní,
betonové podlahy, sádrokartonářské práce, zateplení domů, instalaci
svodidel. Denně na tel.: 723 179 125,
nebo na tel.: 723 179 131.
•• Poskytuji komp. finanční služby.
Nabízím dlouhodobou pomoc ve
složité finanční situaci. Poskytuji
poradenství ve směru dlouhodobého zajištění a finanční soběstačnosti. Pavel Procházka - obchodní
zástupce společnosti OVB ALLFINANZ, a. s., tel.: 737 381 235.

RC Měsíční Houpačka, mateřská centra Jihomoravského kraje,
Síť mateřských center, ZŠ Řeznovice, Concentus Moraviae
pořádá při příležitosti Mezinárodního dne mateřských center

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

„
„Pojďte si hrát
v neděli 10. října 2010 od 10 hodin

v rodinném centru Měsíční Houpačka,
Palackého nám. 27, Ivančice:

od 10 hodin pedigová dílna „Klec pro ptáčka“, výtvarná dílna
pro nejmenší, sportovní stanoviště mateřských center (trampolína,
házení míčků, …), fyzikální pokusy ZŠ Řeznovice
• od 15 hodin hudební vystoupení „Písničky z klobouku“
• od 16 hodin stanoviště mateřských center plná překvapení
• od 17 hodin Voňavý šálek - ochutnávka čaje.
K dispozici bude TataBar, občerstvení, voda, přebalovací pult.

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: 5. prosince 2010 (neděle) - nově přidáno
pro velký zájem klientů !!! Úžasná vánoční atmosféra...

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.
Český zahrádkářský svaz PETROVICE pořádá

TRADIČNÍ VINOBRANÍ

v sobotu 16. října 2010 - zahájení ve 20.00 hodin
vystoupením Mužáckého sboru z Pohořelic, od 20.30 hodin taneční
zábava se skupinou FANTAZIE. Burčák, bohatá tombola.......
Srdečně zvou pořadatelé

MARTINSKÁ HUSA
v pátek 12. listopadu a v sobotu 13. listopadu 2010
hotel EPOPEJ. Srdečně zveme milovníky dobrého jídla a pití,
v pátek 12. listopadu od 18.00 hodin s cimbálovkou
ANTONÍNA STEHLÍKA ze Znojma.

„

KIS Oslavany pořádá zájezd na HITMUZIKÁL

„DĚTI RÁJE

v sobotu 27. listopadu 2010. Cena: 950 Kč. Předprodej vstupenek
v kanceláři KIS nebo na tel.: 546 423 283, 604 108 641 do 31. října!
Odjezd v 15.30 hodin z aut. nádraží se zastávkami po městě.

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)
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

nabízí jednodenní zájezd do maďarských lázní

„GYÖR

„

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

750 KČ

650 KČ

CENA:
, DĚTI DO 15 LET:
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu
v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ!!!!!
Doporučujeme včasnou rezervaci pro velký zájem!!!!!
Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.
Občancké sdružení HRUBŠICE srdečně zve všechny
na tradiční podzimní akci

„STRAŠIDELNÝ ZÁMEK

„

v sobotu 9. října 2010 od 15.00 hodin - zámek Hrubšice u Ivančic.
PROGRAM: • v 15.00 hodin - slavnostní zahájení, • v 15.30 hodin
- zahájení tajemné prohlídkové trasy zámku, • v 16.00 hodin - první
vystoupení šermířské skupiny „Taranis“, • v 16.30 hodin - soutěže
pro děti, • v 17.00 hodin - druhé vystoupení šermířské skupiny
„Taranis“, • v 17.30 hodin - soutěže pro děti,
• v 19.00 hodin - slavnostní ukončení - OHŇOSTROJ!!!

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.

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!!!!!

DĚTSKÉ CENTRUM ROZŠÍŘILO
SVŮJ PROVOZ!!!
Dětské centrum při SVČ IVANČICE nabízí od října 2010 každou
středu a čtvrtek od 8.00 hodin do 16.00 hodin celodenní provoz
zábavné školičky pro děti od 2 let. Cena za den činí: 180 Kč
(program, oběd, pitný režim, pedagogický dozor). Přihlásit se
můžete v Dětském centru SVČ IVANČICE, Komenského nám. 7,
od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 12.00 hodin, nebo na tel.:
733 373 528. Další informace získáte na: www.svcivancice.cz.

SOPHIA ART uvádí zábavný pořad

„MLÁDÍ NEPRCHEJ

„

v pátek 22. října 2010 v 19.00 hodin - zábavný pořad
s JITKOU ASTEROVOU a hosty, kinosál Moravský Krumlov.
Předprodej vstupenek zajišťuje IC M. Krumlov od 4. října 2010,
tel.: 515 321 064. Vstupné: 120 Kč.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky
otištěny nebudou. ČÍSLO 20/10 vyjde 22 října 2010, uzávěrka 19. října 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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08.10.2010
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 15. října 2010.

NÁBOR DO ODDÍLU JUDO

KDY? každé pondělí a středa od 17.00 do 19.00
KDE? sál obecního úřadu v Trboušanech
KOHO RÁDI UVIDÍME: všechny zájemce ve věku od 6-100 let
(nábor probíhá v průběhu celého školního roku)
CO NABÍZÍME: možnost naučit se krásnému olympijskému sportu,
možnost závodit a poznávat nové místa v ČR i zahraničí, možnost
účastnit se soustředění, oddílových akcí a her, možnost získat nové
přátele, možnost zocelit své tělo, zlepšit svou fyz. a psych. kondici
POŽADUJEME: pravidelnou docházku na tréninky, nadšení pro
věc a dobrou náladu
BLIŽŠÍ INFORMACE:Mgr. Michal Sajaš - trenér, tel.: 724 342 299,
sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ
VOLEBNÍ ČÍSLO 2

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

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
15. a 16. ŘÍJNA 2010

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 15. října 2010. Tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE KANDIDÁTY
OSLAVANY – MĚSTO, VE KTERÉM SPOLEČNĚ ŽIJEME

Ivančická podzimní hodinovka

20. ROČNÍK

KRUMLOVSKÉHO BĚHU
1. kolo Znojemského běžeckého poháru 2010 - 2011
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Prezentace:

AC Moravský Krumlov
sobota 23. 10. 2010
Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice
Časový pořad, kategorie, tratě:

10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
12.00
13.00

Zahájení
Nejmenší
2004 a mladší
Přípravka I. (dívky, chlapci)
2002 - 2003
Přípravky II. (dívky, chlapci)
2000 - 2001
Nejmladší žákyně
1998 - 1999
Nejmladší žáci
1998 - 1999
Mladší žákyně
1996 - 1997
Mladší žáci
1996 - 1997
Starší žákyně
1994 - 1995
Starší žáci
1994 - 1995
Vyhlášení žákovských kategorií
Hlavní závod - 1. kolo Znojemského běžeckého poháru
muži A
do 39 let
1971 a mladší
muži B
40 - 49 let
1970 - 1961
muži C
50 - 59 let
1960 - 1951
muži D
od 60 let
1950 a starší
ženy F
do 34 let
1976 a mladší
ženy G
od 35 let
1975 a starší

100 m
300 m
500 m
600 m
1.200 m
1.200 m
1.600 m
1.600 m
2.000 m
8.500 m

Doprovodný program:
Ochutnávka a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý • Výstava a prodej sportovních oděvů
zn. NEW LINE a sportovní obuvi zn. Mizuno • Slosování všech startovních čísel
• Občerstvení zajištěno

Ve středu 29. října proběhla v
Ivančicích na městském stadionu
za pořadatelství příznivců atletiky
podzimní hodinovka.
Tuto akci, kterou zaštitovali
jako hlavní sponzoři MěÚ Ivančice a skupina ČEZ, rozdělili
pořadatelé do dvou kategorií pro
muže a dvou kategorií pro ženy.
Vzhledem k tomu, že počasí závodníkům ani pořadatelům nepřálo, což se projevilo na menší účasti
než v loňském roce, můžeme být
velmi spokojeni.Ve třech katego-

riích bylo dosaženo lepších výkonů jak v roce 2009 a oba vítězové
mužských kategorií se dostali přes
patnáctikilometrovou hranici, což
zasluhuje naše uznání. Výkon
žen v kategorii do 40 let je také
obdivuhodný, protože se všechny
dostaly přes 12 km.
Nejlepší závodnice a závodníci
obdrželi diplomy věcné ceny.
Výsledky: Muži nad 40 let:
1. Pavel Ptáček st. (KPKS Beta
Brno - 15 110 m) - absolutní vítěz • 2. Karel Suchý (Náměšť n.

Osl. - 14 353 m) • 3. Petr Patočka
(Dino sport Ivančice - 14 005 m).
Muži do 40 let: 1. Daniel Novotný (Cykloservis M. Krumlov - 15
083 m) • 2. Jakub Holý (Ivančice
- 14 172 m) • 3. Jiří Škoda (TJ
Oslavany - 14 039 m). Ženy nad
40 let: 1. Dana Kvasničková (TJ
Kvasničkovi - 8 000 m). Ženy do
40 let: 1. Dana Fickerová (Mor.
Slávia Brno - 12 800 m) • 2. Silvie Divišová - Václavková (Mor.
Krumlov - 12 630 m • 3. Iva Pospíšilová (Zbýšov - 12 272 m)

Podzimní cena Masarykova okruhu
Mezinárodní mistrovství ČR
automobilů pokračovalo dalším
závodem na Brněnském automotodromu. V sobotním vytrvalostním závodě Divize 4 se nejlépe
vedlo týmu Cars.cz Charouz Racing s vozy Mercedes Benz. Tato
auta ovládla už páteční kvalifikaci,
když nejrychlejší čas zajela posádka Daniš, Lichtner-Hoyer, Kostka
před A. Charouzem, kterého za
volantem střídali bývalí piloti
F1 Pedro Lamy a Nicolas Kiesa.
Hned po startu se tyto vozy usadily na čele, ale po několika kolech
musely absolvovat průjezd boxy,
jako trest za chybu při letmém
startu. Tato událost měla za následek propad do hloubi startovního
pole a poté stíhací jízdu.
Po třech hodinách projela
cílem jako první Charouzova
posádka před trojicí Daniš, Lichter-Hoyer a Kostka. Třetí místo

Foto: Květoslav ADAM

obsadili Jiří a Tomáš Mičánkovi
s vozem Porsche.
Nedělní sprint, který se jel
na deset okruhů, se stal kořistí
Filipa Sládečky s Audi A4 DTM
z Bohemia Racing Teamu. Druhé
místo vybojoval Luka Lichtner-

-Hoyer /Mercedes Benz/ a třetí
skončil Zdeno Mikulaško s vozem Porsche.
Sezónu na Masarykově okruhu
již tradičně uzavře šesti hodinový
závod EPILOG, který se koná
22. - 23. října.
/Ctibor Adam/

Hlavní partneři:

Partneři:
Zlatnictví Hyvnarová, Ovoce - zelenina Pijanová, Vinařství Jaroslav Tichý, Spotřební zboží Jaša, Komerční banka,
Drogerie Šedrla, Oční op�ka Kocandová, Pekárna Ivanka, FIT sport Židlochovice, stavební firma OSP, Lékárna Paracelsus,
DDM Moravský Krumlov, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, Mizuno, čtrnác�deník Zrcadlo.

Jste srdečně zváni! Přijďte podpořit své favority!

Krajský přebor v kopané

neděle 17. 10. v 15.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- Kordárna Velká n. Veličkou

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

