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664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

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

www.ri-okna.cz

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.

Nádraží brzy v provozu

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

JÍZDENKY
DO EVROPY

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

www.penizelevne.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

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

AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz

/Moravský Krumlov/ Práce 
na novém autobusovém nádraží 
pokračují rychlým tempem a 
mají předstih. Termín dokončení 
stavby byl z důvodu bezproblé-
mového čerpání dotace stanoven 
na 12. prosince letošního roku. 
Předávací a přejímací řízení však 
bude zahájeno již o měsíc dříve, 
s tím, že po cca 14 dnech by mohl 
začít zkušební provoz. Ten však 
prozatím bude bez plánovaných 
záchodků pro veřejnost.

„Dostavba autobusového 
nádraží“ je samostatná položka. 
V původním projektu a samo-
zřejmě i rozpočtu bylo zahrnuto 
sociální zařízení (WC) a denní 
místnůstka pro řidiče formou 
mobilní buňky, protože předsta-
va, že cestující si ulevují za keři 
u řeky nebo utíkají přes most a 
po stovce schodů nad hradby na 
městské WC, aby zjistili, že je 
provoz pouze od 8.00 do 16.00, 
byla absurdní. Projekt revitali-
zace městského centra (náměstí, 
místní komunikace a autobusové 
nádraží) však vcelku nárokoval 
přes 200 miliónů korun, z toho 
třetinu na účet města, a bylo třeba 
částku snížit. Škrtalo se ve všech 
třech částech projektu a z autobu-
sového nádraží se odstranilo soci-

ální zařízení s tím, že se přistaví, 
až bude město v lepší finanční 
kondici. Když byla stavba AN, 
která měla projektovaný rozpočet 
48 miliónů korun, vysoutěžena za 
32 miliónů, vrátila se situace „AN 
a sociální zařízení“ na zastupitel-

stvo města, které shledalo větši-
nou hlasů sociálky za potřebné,“ 
uvedl k finišující stavbě starosta 
Jaroslav Mokrý.

Toalety však nebylo možné jen 
„přimalovat a přičíst“ k dotačně 
dojednané stavbě. Jsou tedy 

samostatně vyprojektovanou, po-
volenou, vysoutěženou a městem 
placenou zakázkou, na kterou  
zastupitelstvo města schválilo 1,5 
milionu korun. Termín dokončení 
12. prosince 2010 však pro tuto 
dostavbu jistě neplatí.           /abé/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

DUŠIČKY
 

Listopad na rozdíl od rozjásaného října patří k měsícům mlžným
a zádumčivým. Ne náhodou je tento měsíc věnovaný vzpomínkám na 
naše zemřelé. Památka zesnulých - Dušičky patří ke dnům, který je pev-
ně ukotven v kalendářích druhého listopadu. Slavili ho již staří pohané 
a byl jeden z mála náboženských svátků, které si nedovolila z kalendáře 
vyškrtnout ani ateis�cká garnitura dob nedávno minulých. Ovšem dnes 
na rozdíl od dávných dob klademe na hroby namísto kamínků věnce
a kvě�ny a zapalujeme svíčky.

Čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku obý-
vali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území 
dnešního Česka (i název máme podle keltského kmene Bojů, který 
osídlil Čechy zřejmě ve 4. stole� př. n. l., la�nský název Boiohaemum 
- Bohemia se objevil v pracích římského dějepisce Tacita na přelomu 
I. a II. stole� n. l.). Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se
1. listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční (jako všechny 
svátky). Jeho název se skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Dnes 
se s ním můžeme setkat v pokřesťanštělé formě svátku Všech svatých 
1. listopadu a následných Dušiček 2. listopadu. Byl to svátek všech ze-
snulých a příprava na období zimy. Zvyk uc�vání památky zesnulých na-
vazuje na předkřesťanské tradice. Církev od nepamě� konala modlitby 
a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu �sícile�, roku 998 zavedl 
tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny 
a zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se 
v 18 evropských zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a 
den poté Dušičky. Svátek Všech svatých vychází z doložené historické 
událos�, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl 
původně an�cký chrám, v němž se uc�val kult všech římských bohů. 
Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavnos� zemřelých, kteří již 
dosáhli věčné blaženos�. Dušičky jsou pro� tomu vzpomínkou na ty, 
kteří této blaženos� za�m nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž 
katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. stole� jako vzpomínka 
na mrtvé. V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. listopadu název 
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Protestan� tento den označují 
jako Památka zesnulých. Tento pojem vešel i do kalendáře veskrze 
ateis�ckého. Slaví jej mnoho států a národů, každý po svém. Za�mco 
ve střední Evropě mají klidný průběh, v anglosaských zemích si lidé na 
tento den pečlivě připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní vese-
lice, vydlabávají dýně, které mají strašit.

 Věren dušičkové tradici nastartuje každoročně náš národ své milo-
vané plechové mazlíky a vyrazí na hřbitovy řádně zaplnit parkoviště do 
posledního místečka. Mezi motoristy vynikají zejména naleštěné Škody 
120 řízené sveřepými muži v kloboucích. Dušičky svou atmosférou 
předznamenávají Vánoce. Dopravní zácpy, nervozita a z ní plynoucí 
dopravní nehody jsou na denním pořádku. Měli bychom si asi dát velký 
pozor, aby za rok nepřišli naši příbuzní se slzou vzpomínat na nás.

 Našim zemřelým předkům bychom měli prokazovat úctu nejen
o Dušičkách, ale po celý rok. Byli to oni, kdo vybudoval cestu, po které 
řada z nás pohodlně jde. A uvědomit si to jen jednou ročně, o Dušič-
kách, je trochu málo. Nemyslíte?                                                Petr Sláma

Slovo úvodem

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

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

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

PNEUSERVIS
Petr Bašta

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

po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod. 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

tel.: 515 333 121, 515 334 276

dřevěné brikety 52 Kč/10 kg
(při odběru 1 palety 50 Kč/10 kg)

zlomky 230 Kč/50 kg

štípač dřeva 6t
6.990 Kč
dřevo akát 1m
200 Kč/q
porobeton IFT
470 Kč /m2

písek a štěrky
po - pá: 7-17 hod.
so: 8-12 hod.

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

Naše nabídka
pro studené podzimní dny:
 

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

ZPRÁVY Z RADNIC
Hledají nového tajemníka

/Ivančice/ V souvislosti s odchodem dosavadního tajemníka Měst-
ského úřadu Ivančice, Mgr. Jiřího Vařejky, do zaslouženého důchodu 
vyhlásila rada města výběrové řízení na funkci vedoucího Městského 
úřadu Ivančice. Dosavadní tajemník ukončí svou funkci ke dni jmeno-
vání nového tajemníka.                                                         Petr Sláma

Starostu zvolí už v pondělí
/Miroslav/ Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města 

Miroslavi se uskuteční v pondělí 8. listopadu od 17 hodin v sále místní-
ho kulturního domu. Očekává se složení slibu všech zastupitelů, volba 
starosty a místostarosty, volba členů rady a zřízení finančního a kont-
rolního výboru. Vzhledem k jednoznačným výsledkům komunálních 
voleb v Miroslavi se v čele města opět objeví ing. Augustin Forman 
jako starosta a Roman Volf na postu místostarosty.

/Oslavany/ Také v Oslavanech se v pondělí 8. listopadu uskuteč-
ní ustavující zasedání zastupitelstva. Veřejnost je zvána do velkého
sálu Dělnického domu na osmnáctou hodinu.                             /mape/  

Slavnosti chřestu v přípravě
/Ivančice/ Rada města Ivančic zahájila přípravu na 17. slavnosti 

chřestu. Na svém jednání schválila přijetí daru od Vinařského fondu. 
Tato finanční částka bude sloužit na 50 % na krytí nákladů vzniklých 
pronájmem prostor, honorářem umělců, nebo propagací části akce  
- ochutnávku moravských vín. Celková výše daru bude ohraničena 
částkou 20.000 Kč. Rada města také schválila termíny konání slavností
v roce 2011: Slavnosti chřestu 20. a 21. května, Ivančická pouť
30. a 31. července a Svatováclavské trhy 23. a 24. září.       Petr Sláma

Nové vybavení pro hasiče
/Hlína/ Obec nově investovala do vybavení své zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů. Jednotka byla nově vybavena elektro-
centrálou v hodnotě 22.000 korun a kompletní sadou kvalitních hadic
v ceně 17 000 korun. Vybavení bylo  pořízeno vzhledem ke stále častěj-
ším výjezdům dobrovolných hasičů k odstraňování škod způsobených 
nepříznivým počasím. Zastupitelstvo dále jedná o zakoupení výkonné-
ho čerpadla na odčerpávaní vody ze zatopených sklepů.     Petr Sláma

Dar na učebnice a nábytek
/Oslavany/ Rada města dle legislativních podmínek udělila souhlas 

Základní škole Oslavany přijmout peněžitý dar ve výši 60.000 korun. 
Jedná se o účelově určený finanční dar na úhradu učebnic a nového 
nábytku a vybavení ve třídách školy dle žádosti ZŠ Oslavany od místní 
společnosti Metaldyne Oslavany, spol. s r. o.                              /mape/

Další investice do oprav
  

/Ivančice/ Rada města rozhodla na základě zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek výběrové komise, která se konala dne 18. října, 
přidělit zakázku na akci „Ivančice - revitalizace ZŠ Vladimíra Menšíka 
a MŠ na ul. Chřestové“ firmě STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. 
Revitalizace základní školy bude stát  6.331.279 Kč a mateřské školky 
Chřestová přijde na 4.101.645 Kč. Hodnotící komise vybírala z 5 na-
bídek. Celková částka bude hrazena z rozpočtu města Ivančic na rok 
2011 a přidělené dotace Operačního programu ŽP Fond soudržnosti.

Rada také schválila opravu klimatizační jednotky v Památníku
A. Muchy. Ta byla již delší dobu v havarijním stavu a město Ivančice 
vyhlásilo veřejné výběrové řízení na její opravu. Zakázku vyhrála
firma AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK, s. r. o. Celková
cena za opravu bude bezmála 62 tisíc korun.                   Petrr Sláma

/Moravský Krumlov/ Termín 
zasedání zastupitelstva, které si 
zvolí vedení města, se posouvá na 
neurčito. Díky dvěma stížnostem 
na neplatnost voleb ale vítězné 
strany dostaly dost času na povo-
lební vyjednávání.

„Koaliční vyjednávání bylo 
zahájeno hned v neděli 17. října 
a trvá do současné doby, zatím 
bez konečných výsledků. Krajský 
soud, správní úsek, obdržel v zá-
konné lhůtě 10 dnů po oznámení 
výsledků voleb Českým statis-
tickým úřadem (lhůta končila 
29. října v 16.00 hodin) z Mo-

ravského Krumlova dva návrhy 
na neplatnost hlasování. Soud 
řeší tyto kauzy sám na základě 
dodaných obecních podkladů, 
které byly po sečtení hlasů za-
pečetěny. Na vynesení nálezu 
má 20 dnů. Rozhodnutí soudu 
je konečné, odvolání (kasační 
stížnost) se nepřipouští. Teprve 
po rozhodnutí soudu může být 
novým zastupitelům doručována 
pozvánka na ustavující zasedání 
zastupitelstva města,“ uvedl na 
dotaz, kdy lze očekávat ustavu-
jící zasedání, dosavadní starosta
Ing. Jaroslav Mokrý.         /mape/

Vyjednávání brzdí návrhy 
na neplatnost voleb

/Moravský Krumlov/ Osud 
Epopeje je v současné době spjat 
s politikou, což samozřejmě ne-
bylo úmyslem Johna a Geraldiny 
Muchových, když požádali o 
ochranu před stěhováním, dokud 
nebude splněna podmínka tvůr-
ce Alfonse Muchy a mecenáše 
Charlese R. Cranea - vystavování 
Epopeje ve zvlášť k tomu účelu 
vystavěné budovy v Praze. 

„Jsme přesvědčeni, že ze strany 
Prahy to bylo velké předvolební 
politikum od samého začátku. 
V současné době je osud Epopeje 
v rukou politiků, soudů (občan-
skoprávní řízení) a úřadů (správní 
řízení),“ uvedl k současnému sta-
vu starosta Ing. Jaroslav Mokrý.

Pokud jde o politiky, jsou ve-
dení TOP 09 v Praze a v Morav-
ském Krumlově dohodnuta jednat 
podle podmínky pánů Alfonse 
Muchy a Charlese Cranea a do 
té doby ponechat Epopej v Mo-
ravském Krumlově. Ke splnění 

této dohody však musí být TOP 
09 v Praze vedoucí politickou 
složkou budoucí koalice, což 
není tak jisté. V Krumlově snad 
není žádná strana, která by sou-
hlasila s odvozem Epopeje.

„Pokud jde o správní řízení, 
podali Magistrát hlavního města 
Prahy i Galerie hlavního města 
Prahy odvolání na krajský úřad 
JMK proti druhému předběžné-
mu opatření Městského úřadu 
v Moravském Krumlově o za-
chování pokojného stavu a proti 
výkonu rozhodnutí téhož úřadu, 
kterým byla Epopej zapečetěna, 
protože Praha pokojný stav neo-
právněně porušovala. Pokud jde 
o občanskoprávní řízení, město 
Moravský Krumlov podalo odvo-
lání ke krajskému soudu v Brně 
proti žalobě o vydání věci, proti 
předběžnému opatření a výkonu 
rozhodnutí (uložené pokutě) 
v téže věci, k okresnímu soudu ve 
Znojmě podalo město návrh na 
zrušení pokuty,“ doplnil Mokrý. 

Všechny věci jsou v jednání, 
jejichž konce nelze odhadnout.
Z této patové situace vychází 
jako poražená především plátna 
Epopeje. Hlavně ta, která jsou
namotána na transportních bub-
nech, jsou více jak měsíc vystave-
na extrémním podmínkám, které 
obrazům jistě škodí. Obavy o 
plátna neskrývají sami památkáři 
ani laická veřejnost.          /mape/

Epopej v patové situaci,
smotaná plátna trpí

AKCE LISTOPADOVÝCH
DNŮ - PENÍZE LEVNĚJI NEŽ
V BANCE - OD 70 TISÍC !!!

90.000 Kč za 1.836 Kč
200.000 Kč za 4.102 Kč
350.000 Kč za 6.433 Kč

Ůrok od 10,01 % 

Tel.: 721 280 496

TOPENÍ - VODA
Rostislav Řezáč

Řeznovice 45, 664 91 Ivančice
tel.: 776 121 115

instalace v kovu, plastu a mědi,
montáž odpadního a vodovodního
potrubí, montáž ústředního topení
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

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

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

  ERACO - WECH a.s.

zámková

dlažba 6 cm

ztracené

bednění 20 cm

168 Kč

29 Kč

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Závěrečná část  povídání o cestě OBK na Slovensko a do Maďarska.      
Lokalita Paks. Jaderná elektrárna v městě Paks leží jižně od Budapešti 
na pravém břehu Dunaje. Vodu této řeky využívá i na chlazení, a proto 
zde chybí dominanty chladících věží. Elektrárna má čtyři bloky VVER 
440, tedy je zde to samé co v Dukovanech, toliko o několik málo let 
starší. Po modernizaci spojené se zvýšením výkonu dodávají čtyři blo-
ky do sítě 2000 MW. 

Vedení elektrárny nás seznámilo s plány na prodloužení provozu a s 
úmyslem postavit na pozemku elektrárny další bloky. Po nahlédnutí do 
dozorny 3. bloku a na reaktorový sál 3. a 4. bloku, jsme se přesunuli 
do blízkého školícího střediska. A to byla teprve ta správná pastva pro 
oči! Elektrárna totiž zakoupila reaktor a další komponenty primárního 
okruhu z polské nerealizované elektrárny. Provozní a údržbový perzo-
nál tak má jedinečnou příležitost poznat do detailu zařízení, ke kterým 
je na jedoucí elektrárně přístup omezený nebo zcela nemožný. Lze tak 
bez rizika nacvičit mnohdy velice komplikované pracovní postupy. 
Cena, kterou elektrárna zaplatila za nákup komponent i výstavbu vlast-
ního objektu, nebyla jistě malá, ale její návratnost formou dokonale 
vycvičeného perzonálu je určitě jistá.

Cesta pomalu končí, a tak jako třešničku na závěr jsme navštívili sice 
nejaderný, ale přesto velice zajímavý objekt. Slovenské elektrárně pro-
vozují na přehradě u obce Gabčíkovo průtočnou elektrárnu na Dunaji. 
Ponechám stranou právní stránku  projektu díla Gabčíkovo-Nagymaros 
a zmíním se toliko o dojmu, kterým na mne, elektrikáře, zapůsobila 
vlastní elektrárna. Specifické podmínky, tedy malý spád a velké množ-
ství vody, si vyžádaly i netradiční technické řešení turbosoustrojí.
Na elektrárně je instalováno 8 vertikálních kaplanových turbín. Každá 
má čtyři nastavitelné lopatky, jejichž průměr je více jak devět metrů. 
Roztáčejí generátor o výkonu 90 MW. Průměr statoru je rovněž impo-
zantní, měří okolo osmnácti metrů a má 88 pólů, což ukazuje na 68,2 
otáček za minutu. Celková hmotnost rotačních částí je 1225,5 tun.

Ale dosti čísel. Přišli jsme na elektrárnu v okamžiku, kdy bylo jedno 
turbosoustrojí odstaveno a byl demontován rotor generátoru. Výše 
popsané jsme si tak mohli prohlédnout detailně. Velice působivý byl 
vstup do odvodněné komory turbíny. Ne každý si sáhne na lopatky (či 
spíše lopaty) tak velké turbíny.

Co říci na závěr? Komisaři se přesvědčili o tom, že navštívené 
elektrárny postupují při modernizaci a návazném zvyšování výkonu a 
prodlužování doby provozu nad dobu projektem stanovenou obdobně 
jako Dukovany. Je vidět, že elektrárny typu VVER byly projektovány 
se značnou rezervou výkonu a je na ekonomech, aby zvážili, jaké navý-
šení výkonu, při zachování požadované bezpečnosti, se ještě vyplatí.

26. 10. 2010   Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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

Mám několik úvěrů od různých společností a hrozí že nebudu moci 
splácet. Pomohla by mi konsolidace, ale pro velký počet úvěrů mi ji 
nechtějí banky dát. Co s tím?

Neznám správnou odpověď. Řeknu to takhle. Žádná správná odpo-
věď, nebo dobrá rada neexistuje. V současné situaci, pokud vám úvěry 
přerostly přes hlavu, nastane pravděpodobně jeden z těchto scénářů. Po-
daří se vám sehnat finance na umoření závazků, ať už prodejem nemo-
vitosti, půjčkou od rodiny či známých, nebo se vám zkrátka podaří najít 
dobře ohodnocené zaměstnání. Pokud ne a nebudete schopen závazky 
hradit, dojde na exekuce, zabavování majetku, či k nucenému odprodeji, 
což ovšem nemusí na umoření stačit a vy se ocitnete bez majetku a stále 
s dluhy. Nebo, pokud už nějakou dobu závazky nehradíte, je možné,
že využijete osobního bankrotu, o kterém ale rozhoduje soud.

Nechci vás děsit, ale v okamžiku, kdy vám banky odmítnou konso-
lidovat úvěr, je situace pravděpodobně vážná. Konsolidace je také jen 
posunutím problému. Půjčkou od nebankovní společnosti byste si moh-
la více uškodit, než pomoci. Obraťte se co nejrychleji na občanské sdru-
žení www.financnitisen.cz, které se zabývá pomocí zadluženým lidem.

/Kraj/ Částkou 100 tisíc korun 
podpoří Jihomoravský kraj hos-
tování divadla Reduta v Praze. 
O dnešním rozhodnutí radních 
informoval na tiskovém briefingu 
náměstek hejtmana Stanislav Ju-
ránek, podle kterého má divadlo 
Reduta hostovat na Nové scéně 
Národního divadla v Praze, ale i 
na dalších pražských scénách. 

„S brněnským Národním diva-
dlem, jehož je Reduta součástí, 
má Jihomoravský kraj uzavřenu 
dohodu o spolupráci, která zahr-
nuje i podporu významných pro-
jektů, které mají nadregionální 
význam,“ řekl Stanislav Juránek.

Radní kraje schválili řadu dal-
ších dotací. Například částku 200 

tisíc korun pro Vysokoškolský 
sportovní klub Univerzita Brno 
na uspořádání dalšího ročníku 
Brněnského běžeckého poháru. 

„Rozhodli jsme se zachránit 
tuto sportovní akci, kterou opus-
tili téměř všichni dosavadní spon-
zoři,“ řekl Juránek.

Celkovou částkou 36 tisíc ko-
run bude Jihomoravský kraj také 
dotovat ceny pro šest nejlepších 
diplomových a bakalářských 
prací, které zvítězily v osmém 
ročníku soutěže studentských 
prací zaměřených na životní 
prostředí (EVVO), vyhlášeném 
Jihomoravským krajem letos 
v březnu. Cenu budou předány 
vítězům 10. listopadu.        /abé/

Kraj podpoří hostování 
divadla Reduta v Praze

/Brno/ Rozsáhlé opravy Ví-
deňské ulice v Brně končí. Po 
téměř dvou letech silničáři obno-
vili provoz výpadovky z Brna na 
Rajhrad. Na silnice R52 mohou 
řidiči opět využít v obou směrech 

nejméně dvou průjezdných pruhů. 
Do konce listopadu budou ještě 
probíhat menší úpravy. Během 
uplynulých 20 měsíců se na úseku 
opravovaly silnice, mosty, pod-
chody nebo tramvajové koleje.

Oprava Vídeňské ulice
v Brně po dvou letech končí

Protikorupční linka JMK 
zahájila provoz

Jihomoravský kraj zavádí s účinností od 1. listopadu tzv. protiko-
rupční linku, prostřednictvím které je možno podávat podněty obsahu-
jící podezření z korupčního jednání orgánů Jihomoravského kraje, je-
jich zaměstnanců nebo členů a příspěvkových organizací zřizovaných 
Jihomoravským krajem. Rozhodla o tom Rada JM kraje, která součas-
ně schválila pravidla pro nakládání s podněty obsahujícími podezření 
na korupční jednání a aktualizovala pravidla pro přijímání a vyřizování 
stížností. „Domnívám se, že nejde o nic převratného. Pouze jsme tento 
typ oznámení a podnětů vyčlenili do samostatného projednávání,“ řekl  
k projektu hejtman Michal Hašek.  První podnět na protikorupční linku 
dorazil z Jihomoravského kraje šest minut po nedělní půlnoci. 

Další informace o fungování protikorupční linky včetně odpovědí
na nejčastější dotazy najdete na webových stránkách JM kraje.    /abé/

Vyloví se 20 tisíc tun ryb
/Region/ Právě v těchto dnech jsou v plném proudu výlovy rybníků. 

Rybářské společnosti začínají největšími rybníky a na jejich webových 
stránkách se mohou zájemci o tuto atrakci dozvědět, kdy se který rybník 
loví. Výlovy pokračují do konce listopadu.

„Organizátoři výlovů mají povinnost o termínech výlovů také infor-
movat místně příslušnou krajskou veterinární správu a musejí počítat s 
návštěvou veterinárních inspektorů. Ti namátkově výlovy navštěvují a 
zaměřují se zejména na kontrolu, jak se s rybami zachází, zda je vše v 
souladu s veterinárním zákonem, zejména pak s ustanoveními zákona 
na ochranu zvířat proti týrání,“ uvádí Josef Duben, tiskový mluvčí 
Státní veterinární správy ČR.

Krajem, kde je v České republice nejvíce rybníků, je kraj Jiho-
český, je zde zhruba pět tisíc produkčních rybníků, celkem pak 
zhruba 12000 rybníků. Podle slov Františka Kouby, ředitele Krajské 
veterinární správy pro Jihočeský kraj, dosud veterinární inspektoři 
nezaznamenali žádná pochybení.

Vylovení kapři se pak do Vánoc chovají v sádkách, kde se vylační, 
tj. zbaví se přebytečného tuku. Prodej se uskutečňuje formou stán-
kového prodeje, kdy prodejci musejí splnit předem dané podmínky, 
na které opět dozírají veterinární inspektoři. Je možné zakoupit rybu 
živou, ale doporučuje se nepůsobit rybě další následné stresy s trans-
portem a raději si ji nechat vyškoleným prodejcem odborně usmrtit. 

„Každoročně se u nás vyloví zhruba 20 000 tun tržních ryb (z čehož 
kaprů bylo loni asi 98 %). Z celkového množství se může asi něco 
kolem 9 tisíc tun prodat živých, okolo 9 tisíc tun se vyveze a ke dvěma 
tisícům tun se zpracuje na různé rybí výrobky,“ dodává mluvčí.   /abé/

Nový zastupitel města
/Oslavany/ Ve středu 3. listopadu se konala mimořádná schůze rady 

města. Na programu byl jediný bod, a to předání osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva  města panu Václavu Coufalovi. Důvodem jme-
nování nového člena zastupitelstva byla rezignace pana Romana Škody 
ze zdravotních důvodů. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí 
nastupuje na jeho místo, dle pořadí vzešlého z voleb, náhradník téže 
volební strany, tj. TOP 09. Prvním náhradníkem volební strany TOP 09 
byl právě Václav Coufal, který složí slib zastupitele na nejbližším zase-
dání zastupitelstva, jež se uskuteční v pondělí 8. listopadu.        /abé/

HOLÝ Jan AGROSERVIS
Vémyslice 275, 671 42

tel.: 515 323 451, mail: holyagro@seznam.cz

PODPOŘÍME
VAŠE AKTIVITY

PROSTŘEDNICTVÍM
PLOŠNÉ INZERCE

V ZRCADLE !!! 
Inzerujte v předvánočním čase 
v Zrcadle a využijte služeb 
tradičního média v regionu. 
Nabízíme profesionální zpraco-
vání Vašeho grafického návrhu,
před�skovou přípravu, �sk a cí-
lenou distribuci 12.000 vý�sků.

 NABÍZÍME TYTO ČÍSLA:
22/2010  - 19.11.2010
23/2010 - 03.12.2010
24/2010 - 17.12.2010

Poslední letošní číslo 24/2010 
můžete také využít k již tra-
dičním novoročním přáním,
kde můžete svým zákazníkům a 
partnerům poděkovat za přízeň 
v letošním roce. Neváhejte nás 
kontaktovat a své rozhodnu� 
neodkládejte! VOLEJTE: 515 
321 099, 602 782 272, PIŠTE: 

noviny@zrcadlo.info
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John Mucha a Charles
M. Crane v Krumlově

/Moravský Krumlov/ V sobotu 30. října zorganizovala v Mo-
ravském Krumlově Simona Krištofková z pražské Muchovy nadace 
(Mucha Foundation) „setkání snů“. V rámci odbočení ze svého od-
borného programu s japonskou televizí v Ivančicích poctil naše město 
svou návštěvou John Mucha, vnuk autora Slovanské epopeje Alfonse 
Muchy, aby se zde setkal s panem Charlesem M. Cranem s chotí. 
Pan Charles M. Crane je vnukem mecenáše Alfonse Muchy Charlese 
R. Cranea, který v létech 1913-1928 finančně podporoval malíře při 
tvorbě pláten Slovanské epopeje. Setkání se na výslovné přání pana 
Johna Muchy zúčastnili také zástupci studentů Hynek Vafek, Daniela 
Nagyová, Adam Škarka a Vojtěch Jelínek, kteří s dalšími organizovali 
akce na podporu zachování Muchovy Slovanské epopeje v Moravském 
Krumlově (videoklip na You Tube, happening 25. 7. 2010 s peticí
a samostatnou petici počátkem října t. r.).

Hosty přijal na radnici starosta města Ing. Jaroslav Mokrý. Jelikož 
Slovanská epopej je zavřena a zapečetěna, museli se spokojit s krátkým 
videozáznamem z cyklu České televize „Vizitky z muzeí a galerií“. 
Poté se Charles M. Crane zapsal do pamětní knihy města, kde uvedl 
doslova: „Přijeli jsme do Moravského Krumlova, abychom viděli Slo-
vanskou epopej, ale jsme zklamáni, že je zavřeno. Toto velké dílo patří 
sem.“ Mucha a Crane se setkávali před padesáti léty jako děti, přesto 
jsou jejich názory na další osud MSE konzistentní.

Po neformálním obědě v hotelu Epopej si pan Crane s chotí prohlédli 
muzeum A. Muchy v Ivančicích a kostel sv. Bartoloměje v Moravském 
Krumlově. V hotelu Epopej přenocovali, v neděli dopoledne navštívili 
kapli sv. Floriána a pokračovali v cestě do Třebíče.

Dle pokynů Muchovy nadace proběhlo setkání důsledně mimo
pozornost médií a veřejnosti.                                       /jamo/

Novinky na letišti v Brně
/Brno/ Příletem prvních italských cestujících z Bergama na letiště 

Brno - Tuřany v 10.10 hod. a odletem delegace Jihomoravského kraje 
do partnerského severoitalského regionu v 10.35 začal v pondělí 1. 
listopadu provoz na pravidelné lince společnosti Ryanair Brno - Ber-
gamo. Finanční a marketingový ředitel společnosti Central Connect 
Airlines Petr Lahres spolu s mluvčí společnosti Hanou Georgianovou 
podali informace o leteckém spojení mezi Brnem a Prahou, které bude 
od prvního listopadu provozovat tato společnost na základě spolupráce 
s Českými aeroliniemi. „Je dobře, že se bude mezi Brnem a Prahou 
dále létat, i když jsme samozřejmě přesvědčeni, že by frekvence letů 
měla být častější, mají-li lidé při letech do vzdálenějších destinací 
využívat služeb pražského letiště a Českých aerolinií místo letiště
ve Vídni,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.                   /abé/

Grant Oranžová učebna 
letos získalo 21 škol

/Region/ Letos na jaře vyhlásila grant Oranžová učebna Nadace 
ČEZ. O grant zažádalo přes 800 škol, z nichž jednadvacet peníze 
na moderní vybavení učebny fyziky, chemie či výpočetní techniky 
získalo. Studenti a pedagogové se tak dočkají nových výukových 
simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních tabulí a 
dalších moderních výukových pomůcek. Maximální částka jednoho 
příspěvku je 200 tisíc korun. Peníze na moderní vybavení učeben 
přírodovědných a technických předmětů získalo 21 základních a 
středních škol. Celkem byly rozděleny téměř 4 miliony korun. Mezi 
obdarovanými z našeho kraje bylo Gymnázium v Třebíči.         /abé/

Vychází nové číslo 
Jihomoravských ekolistů

/Kraj/ V těchto dnech se ke svým čtenářům dostává nové číslo Ji-
homoravských ekolistů - časopisu, který se věnuje životnímu prostředí 
na jižní Moravě. Nejnovější vydání se zaměřilo například na proble-
matiku škod způsobovaných některými zvláště chráněnými živočichy 
v Jihomoravském kraji - konkrétně bobrem evropským a kormoránem 
velkým. Jedním z velkých témat, kterým se Jihomoravské ekolisty 
věnují, je také kvalita ovzduší v regionu a s tím související koncepce 
kraje. V novém vydání nechybí ani rozhovor se zástupcem vítěze Sou-
těže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v Jihomoravském kraji 
- letos zvítězil Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou. V příloze 
nového čísla časopisu čtenáři naleznou také kompletní seznam ekopo-
raden a ekoinfocenter v Jihomoravském kraji. Jihomoravské ekolisty 
vydává Jihomoravský kraj dvakrát ročně, časopis je bezplatně distri-
buován obecním úřadům a školám v kraji.                                    /abé/

/Kraj/ Rada JM kraje zašle 
dopis generálnímu ředitelství 
Evropské komise pro hospodář-
skou soutěž, ve kterém požádá 
o třicetidenní prodloužení lhůty 
k vyjádření, jež se má týkat údaj-
né státní podpory udělené společ-
nosti České dráhy, a. s. 

Evropská komise se na kraje 
České republiky před několika 
dny obrátila prostřednictvím 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže se žádostí o reakci na 
stížnost, podle které kraje po-
skytují Českým drahám veřejnou 
podporu na základě smluv o zá-
vazku veřejné služby - částečně 
z vlastních rozpočtů, částečně 
z účelových dotací státu.

Stěžovatel je přesvědčen, že 
smlouvy krajů s Českými drahami 
jsou v rozporu s evropskou sou-
těžní legislativou. Podle náměstka 
hejtmana Stanislava Juránka jde 
o právně složitou záležitost, ke 
které se kraj měl vyjádřit ve velmi 
krátké lhůtě několika dnů. Proto 
požádal o její prodloužení.

„Pro nás je objektivní posou-
zení velmi důležité. Rozhodli 
jsme se, že začneme vypisovat 
výběrová řízení na dopravce na 
dráze, a aby nevznikly problé-
my v budoucnosti, potřebujeme 
vědět, zda je naše dosavadní 
smlouva s Českými drahami 
v pořádku, či zda se musí nějak 
upravit,“ řekl Juránek.        /abé/

EU prošetřuje smlouvu
s Českými drahami

Zástupci Místní organizace 
TOP 09 Moravský Krumlov spo-
lu s jihomoravským poslancem 
za TOP 09 Janem Husákem se 
sešli s předsedou TOP 09 Praha 
Františkem Laudátem. Shodli se 
na tom, že by v současné situaci 
měla Slovanská epopej prozatím 
zůstat v Moravském Krumlově. 

„Pokud bude TOP 09 v pražské 
vládní koalici, bude prosazovat, aby 
Slovanská epopej prozatím zůstala 
v M. Krumlově. Způsob odvozu 
díla považujeme za zcela nevhodný 
a nedůstojný,“ řekl předseda TOP 
09 Praha František Laudát.

„Skutečností je, že Alfons 
Mucha Slovanskou epopej da-
roval Praze. Skutečností také je, 
že Epopej pro nezájem hlavního 
města před zničením zachránil 
Moravský Krumlov. Domníváme 
se, že by nikdo neměl zpochyb-

ňovat vlastnictví Epopeje. Na 
druhou stranu by Praha měla na 
nějakou, rozumně dlouhou dobu 
ještě ponechat Epopej na jejím 
stávajícím místě a připravit pro ni 
důstojné prostory, jak autor díla 
ve své době požadoval,“ dodal 
František Laudát. 

„Respektujeme vlastnictví Slo-
vanské epopeje Prahou, a právě 
proto postoj pražské TOP 09 
vítáme. Jsme rádi, že je pražská 
organizace konzistentní s dekla-
rovaným postojem před komu-
nálními volbami, tedy s podporou 
zachování Slovanské epopeje v 
Moravském Krumlově do doby, 
než Praha vystaví pro obrazy 
samostatné výstavní prostory,“ 
uvedl místostarosta M.Krumlova 
Tomáš Třetina (TOP 09). 

Jan Jakob, tiskový odbor
TOP 09, v Praze 26. října 2010 

TOP 09: Epopej má zůstat 
v Moravském Krumlově

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

NAVŠTIVTE NÁŠ KVALITNÍ 
PNEUSERVIS!

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST,
NÍZKÉ CENY NOVÝCH PNEU

PO CELÝ ROK !!!

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ PNEU!

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

VÝROBA RAZÍTEK
Grafický návrh štočku 
ZDARMA. Podklady
zašlete na e-mail: 
info@alma.cz

Návrh Vám
zpracujeme
a doporučíme
odpovídající
typ a rozměr razítka. 

Výroba do dvou pracovních 
dnů od odsouhlasení

návrhu zákazníkem.

Více informací
a objednávky

na tel. čísle: 602 782 272,
nebo na info@alma.cz

Zleva Daniela Nagyová, Charles M. Crane, John Mucha, Adam Škarka, 
Hynek Vafek. Foto: Wendy Crane.



Jednou z příčin vysokého po-
čtu úmrtí při požárech je také ne-
opatrnost lidí při vytápění svých 
domovů. Při provozu topidel 
lidé ne vždy dodržují potřebná 
bezpečnostní pravidla, mnoh-
dy zanedbávají údržbu topidel 
a kouřovodů. Hasiči tak během 
topné sezóny každý týden vyjíž-
dějí k požárům komínů, střech, 
zařízení k topení nebo nevhodně 
uskladněných topiv. 

Mezi nejčastější závady v této 
oblasti patří nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od tělesa komínu, ne-
omítnutý komín, spáry v komíně, 
nesprávný prostup kouřovodu 
hořlavou stěnou a nedodržení 
bezpečné vzdálenosti od topidla. 

V nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. ze dne 1. března 2010, o 
podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv je například 
stanoveno, jak často a kým se 
provádí čištění spalinových cest 
případně kontrola nebo výběr 
pevných (tuhých) znečišťujících 
částí a kondenzátů. 

Zvýšenou pozornost je tře-
ba věnovat správné instalaci a 
údržbě topidel. Vždy se řiďte 
návodem výrobce, který musí být 
připojen k výrobku. V žádném 
případě neinstalujte topidla bez 
odborné pomoci. 

Vždy je třeba dodržovat zásadu 
bezpečné vzdálenosti topidla od 
dalších předmětů v místnosti, 
stavebních konstrukcí a podla-
hových krytin. Pokud není možné 
bezpečný odstup dodržet, musíte 
zajistit alespoň kvalitní tepelnou 
izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a 
předměty, které se mohou vznítit 
(ba i obyčejný hadr), skladujte po-
kud možno co nejdále od topidel. 
V žádném případě neodkládejte 
na topné či ohřevné plochy ja-

kékoliv hořlavé předměty. Pozor 
zejména na barvy nebo laky! 

Topné těleso na pevná paliva 
zabezpečte ochrannou (nehořla-
vou) podložkou pod topidlem, 
která znemožní vznícení podlahy 
tvořené hořlavými materiály a 
zabrání také žhavým uhlíkům 
vypadlým z kamen zapálit okolní 
předměty. Ochranná podložka 
by u všech spotřebičů na pevná 
paliva měla přesahovat půdorys 
spotřebiče nejméně o 30 cm před 
přikládacím a popelníkovým 
otvorem a 30 cm na bočních 
stranách, v případě tepelného 
spotřebiče k vaření se jedná o 60 
x 30 cm. U krbu jsou zásady ještě 
přísnější (izolační podložka o 80 
x 40 centimetrů). 

Pro topení nepoužívejte nic, 
co do kamen nepatří - např. bi-
ologický či jiný odpad (sláma, 
umělohmotné lahve apod.). Má to 
nejen nezanedbatelné ekologické 
důsledky, ale zvyšuje se i riziko 
poškození kotle, kamen, kouřo-
vodu nebo komína, čímž roste 
také nebezpečí vzniku požáru. 

Dávejte si pozor i na spalování 

vlhkého dřeva, komín se přitom 
zanáší větším množstvím sazí a 
tím se zvyšuje i riziko požáru. Kle-
sá jeho výhřevnost, odpařená voda 
navíc negativně působí na tepelnou 
techniku a proces spalování. 

Kamna na pevná paliva ne-
smíte nikdy zapalovat pomocí 
vysoce hořlavých kapalin (např. 
benzínu), vždy hrozí vznícení 
hořlavých par a vážné zranění. 

V případě topidel na pevná 
paliva dávejte bedlivý pozor na 
žhavý popel. Nechte jej zcela vy-
chladnout a pak uložte do nehoř-
lavých nádob (např. kovu), které 
jsou neporušené, uzavíratelné a 
umístěné v bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých látek a stavebních 
konstrukcí z hořlavých hmot. 
Vyvarujte se ukládání žhavého po-
pela do plastových popelnic, ty se 
totiž mohou pak žárem zdeformo-
vat. Kvůli špatnému uložení pope-
la každoročně dochází k požárům 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i 
obytných a hospodářských budov. 

Nesmí se však zapomínat ani 
na k tepelným spotřebičům při-
pojené komíny (zpravidla svislá 

konstrukce s jedním nebo více 
otvory, které slouží k odvodu 
kouře z tepelných spotřebičů) a 
kouřovody (roura spojující kam-
na se spalivovou cestou, respekti-
ve komínem). 

Komíny a kouřovody s připo-
jenými tepelnými spotřebiči se 
musí udržovat v řádném stavebně 
technickém stavu. Konkrétně to 
znamená například udržování 
celistvosti a neprodyšnosti komí-
nového pláště, i starší komín by 
měl být řádně vyspárován a po-
kud možno omítnut. Požáry často 
vznikají například žhnutím trámů 
zazděných v komíně ( obvyklé 
zejména u starších staveb). 

Kouřovod vedoucí z topidla 
do komínového tělesa musí být 
správě izolován. 

Dbejte na řádné zaústění kouřo-
vodu do komína, dodržujte návody 
a technické podmínky stanovené 
výrobcem tepelných spotřebičů. I 
v případě komína může mít zane-
dbání neblahé následky. Špatné za-
ústění kouřovodu do komínového 
tělesa může díky nekontrolovatel-
nému uvolňování zplodin způsobit 
vážné poškození zdraví. Neudržo-
vaný komín rovněž zvyšuje riziko 
výbuchu kamen. 

Pamatujte, že sebemenší 
nečistota v komíně může způ-
sobit velké nepříjemnosti, ať již 
dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár nebo otravu lidí 
jedovatým oxidem uhelnatým. 
Pravidelné vymetání sazí v ko-
míně a vybírání odpadu by mělo 
být proto samozřejmostí, stejně 
jako kontrola jeho technického 
stavu. Pro ještě přijatelné zajiště-
ní bezpečnosti byste měli provést 
čištění a kontroly komínů a topi-
del alespoň před začátkem topné 
sezóny a po jejím skončení. 

/zdroj: HZS JMK/
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LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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SVATOMARTINSKÉ MENU
HOTEL RYŠAVÝ
 

Husička, mladá vína a další pochoutky!
První setkání milovníků svatomartinské tradice v restauraci
Hotelu Ryšavý. Večerem provází sommeliér Ing. Pavel Chrást. 

Těšíme se na Vás 11. 11. 2010 od 19 hodin.  
Husičky odebíráme těsně před akcí od místního chovatele.
Podáváme k nim svatomartinská vína ze Znojemské vinařské oblasti. 

Polévka  0,22 l Husí krémová polévka
  0,1 l Müller Thurgau 2010, Vinařství Tichý

Hlavní chod 1/4 Pravá domácí husička s červeným zelím
   a houskovým knedlíkem 
  0,1 l Svatovavřinecké 2010, Vinařství Jan Plaček

Dezert  2 ks Bramborové placky s povidly
  0,1 l Svatovavřinecké rosé 2010, Vinařství Tichý

Cena Svatomartinského menu s víny 599 Kč. Omezená kapacita 40 míst.
Objednávky: tel.: 515 323 428, e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz
www.hotelrysavy.cz • Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73

• Hotel
• Restaurace
• Salónek
• Letní zahrádka 
• Vinný sklep
• Degustační sklep
   s vinotékou
• Sklepní salónek
• Bowling
• Billiard

VÉMYSLICE 73
671 42

Zastupitelům města MK 
Obyvatelé Moravského Krumlova si jistě dobře pamatují na hap-

pening, který jsme uspořádali v červenci na protest proti stěhování 
Slovanské epopeje do Prahy. Tehdy nás přišlo podpořit velké množství 
spoluobčanů, kteří doufali stejně jako my, že v této republice může i 
obyčejný občan něco změnit. Události, které následovaly, vzbuzovaly 
naději, že to není jen naše zbožné přání. Některé strany nám dokonce 
před volbami tvrdily, že zachování Epopeje v Krumlově je jejich prio-
rita. Dnes se však dozvídáme o jednáních, jejichž cílem je odvoz Epo-
peje na pražskou výstavu, po které se prý obrazy opět vrátí do Krumlo-
va. Kdo tomuto věří, musí být naprosto naivní. Pražští radní mnohokrát 
do médií zopakovali, že se Epopej do zdevastovaného zámku nikdy 
nevrátí! A že to teď slíbili a pak svůj slib nedodrží? Zkuste je žalovat! 
Budeme všem jenom pro smích. Obyčejným, ale i významným lidem 
z celé republiky, kteří nás podporovali a slibovali pomoc. 

Napsali jsme dopis těm, kteří se s největší pravděpodobností stanou 
zastupiteli Moravského Krumlova, a vybíráme z něj nejdůležitější body:

1) Krumlovský zámek má dostatek prostoru nejen pro Slovanskou 
epopej, ale i pro další Muchova díla a sbírkové materiály. Mohla by zde 
být mimo jiné zřízena i přednášková místnost s projekcí a výkladem 
symboliky na obrazech, případně k dalším doprovodným historickým 
přednáškám. Dále zde může být hotel, restaurace s českou kuchyní, 
taneční a koncertní sál a další komerční prostory.

2) Pokud se Epopej ze zámku odstěhuje, nastartuje se jeho postupný 
zánik. Žádným slibům nevěříme, protože víme, co naslibovali předcho-
zí majitelé. I současný majitel přiznal, že se mu investice do zámku ne-
vyplatí. V této souvislosti připomínáme povinnost ministerstva kultury 
dohlížet na udržování a správné využití kulturních památek a ptáme se, 
proč je ze současného stavu stále obviňován jen Krumlov, který nikdy 
vlastníkem zámku nebyl!

3) Z toho vyplývá, že záchrana zámku je podle našeho názoru reálná 
pouze v případě setrvání Slovanské epopeje v Moravském Krumlově. 

4) Investice na opravu zámku by mohly pocházet i z peněz ušet-
řených na výstavbu nového Muchova pavilonu v Praze. My studenti 
oslovíme ostatní střední a vysoké školy s žádostí o vypracování pro-
jektů k dotacím z EU, pomoc slibují i moravské spolky a jednotlivci 
z celé republiky. 

4) Podpoříme tak celý region, zvlášť Ivančice jako rodné město A. 
Muchy, které je spolu s Krumlovem, Mikulovem a ostatními místy Ji-
homoravského kraje už dnes vyhledáváno turisty z  Japonska v rámci 
jejich cesty „Po stopách Alfonse Muchy“.

 Zdá se vám to být reálné? Nám také, pokud nebudeme všichni jen 
nadávat a čekat, až za nás vše vyřeší nebo pokazí ti ostatní. My jsme 
teď odhodlaní tvrdě pracovat, protože máme silnou motivaci. Co by 
za to jinde dali? Pokud nechcete náš elán promarnit, pomožte nám 
přesvědčit budoucí vedení města, ať neustupuje nátlaku Prahy. Za čtyři 
roky už bude pozdě.                           Studenti z Moravského Krumlova 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Kamna na pevná paliva často zdrojem požáru!
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MRS MO Moravský Krumlov Vás zve na 

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

Občanské sdružení ALMA prodá

VELKOPROSTOROVÝ PÁRTY STAN
z vrstveného PVC, bez podlahy. Jen jednou 
použit - bez poškození. Rozměry: 6 x 12 m 
(72 m2). Barva: bílá střecha, modro-bílé 
bočnice (obrázek ilustra�vní). Gramáž PVC:
střecha: 500 g/m2, bočnice: 380 g/m2. 
Konstrukce: ocelová - pozinkovaná, průměr 
hlavního rámu: 38 mm. Výška stěny: 2 
m, nejvyšší bod: 3,30 m. Výstuha š�tové 
konstrukce. Celková hmotnost stanu: 350 kg.
Cena: 20.000 Kč + DPH, doprava v rámci 
regionu zdarma. Info na tel.: 602 782 272, 

nebo na info@alma.cz.
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čtrnáctideník ZRCADLO - mediální partner projektu

TMK travel - cestovní agentura
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro

672 01  Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044 nebo 602 782 232
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HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

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

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

Cha-Cha - restaurant ivančický
V Ivančicích, městě tří zlatých korbelů, nebylo nikdy o hostince či 

restaurace nouze. Řada z nich zanikla a v místech, kde by to nikdo ne-
čekal, vznikly zatím nové. Jedním z takových podniků je i  restaurace 
Cha-Cha na ulici Kounické. Z původně malého domku a nenápadného 
hostince vznikla restaurace, vinárna a penzion. Disponuje velmi zají-
mavým a nápadným interiérem. Bohužel ani tomuto podniku se nevy-
hnul nešvar dnešní doby. Herna. Ta je naštěstí důkladně oddělena od 
okolního prostoru tak, že neruší ostatní návštěvníky, kteří přišli pouze 
za kulinářskými požitky. Nabízejí zde přes 100 druhů minutkových 
pokrmů, velmi dobré kvality. Pokud nemáte čas, najdete zde i slušnou 
nabídku menu, což již po léta oceňují zaměstnanci okolních firem 
či úřadů. Výhodou je i důsledné oddělení kuřácké a nekuřácké části 
restaurace. Pro soukromé oslavy je zde k dispozici stylová vinárna. 
V létě se dá posedět i na venkovních terasách s výhledem na krásné pa-
norama Rény. A ještě o jedné drobnosti bych se rád zmínil. Kromě piva 
tradičních  značek je zde na čepu i Strakonický dudák.       Petr Sláma

NAŠE  TIPY na vánoční dárek!
Vstupenky na muzikály:

Baron Prášil - divadlo Hybernia Praha
od 4. března do 1. května 2011

Dracula – divadlo Hybernia Praha
od 5. května do 29. května 2011

Vstupenky na koncert:
SMOKIE – BOBYCENTRUM, Sportovní 2 a Brno

termín konání: 17. února 2011

Vstupenky zakoupíte v CA TMK travel v M. Krumlově

Na autorském čtení  
Lubomíra Müllera

Dne 6. října pořádala Městská knihovna v Knížecím domě au-
torské čtení spisovatele Lubomíra Müllera. Jak už to tak na autor-
ském čtení chodí, pan Müller nám ze začátku představil sebe jako 
spisovatele, vydavatele a fotografa. Poté se pustil do vysvětlování, 
kdo může být označen za spisovatele, prozradil nám pár rad a triků, 
jak bychom se takovým spisovatelem mohli stát. Nakonec se dostal 
k tomu nejdůležitějšímu, tedy ke své autobiografické knize s názvem 
Schody do nebeského pokoje.

Z citovaných pasáží jsme zjistili, že pan Müller neměl vůbec lehký 
život; vedle málo dobrého zažil také hodně zlého. Dozvěděli jsme se o 
osamělém dospívání, o krutosti lidí, kteří jej obklopovali - tedy přesněji 
o hrůzném šikanování ze strany jeho vrstevníků, spolužáků ze školy. 
Čtenáři se však mohou také seznámit s autorovou první láskou, která 
se stává jakýmsi protipólem všemu zlému. 

Schody do nebeského pokoje nás natolik uchvátily, že jsme si po 
skončení přednášky téměř všichni chvátali knihu koupit. Odměnou 
nám bylo autorovo vlastnoruční věnování.

Podle mého osobního názoru si toto dílo zaslouží pozornost, protože 
každý z nás se někdy setkal nebo se setkává s obdobnými problémy 
jako hrdina zmíněné knihy. Dovoluji si tvrdit, že každý, kdo si knihu 
přečte a pochopí ji, si do života odnese spoustu ponaučení.

Pane Müllere, bylo nám ctí se s Vámi setkat!
A. Pilipenko, 3. A EaP, SOŠO a SOUŘ, Moravský Krumlov

Burza středních škol AMOS 

Volba střední školy je vždy těžké životní rozhodnutí, které čeká 
všechny vycházející ze základních škol. Protože se snažíme nejen našim 
žákům poskytnout všechny potřebné informace, již 3. rokem připravu-
jeme burzu středních škol a odborných učilišť AMOS. Letošní ročník se 
konal dne 26. října. V 11. hodin se začali sjíždět zástupci prezentujících 
středních škol, které žákovská služba uvedla do tříd a odborných učeben 
2. stupně na Růžové ul. Úderem dvanácté hodiny vše vypuklo. 

V prosluněném úterním odpoledni navštívilo naši školu více než 140 
budoucích studentů, zatím ještě žáků okolních základních škol. Nabíd-
ka prezentací středních škol, v letošním roce osmnácti, byla opravdu 
pestrá. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci,
ukázky odborných předmětů a oborů na středních školách různého za-
měření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žáků a jejich 
rodičům nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a mož-
nostech dalšího uplatnění na konkrétních středních školách on-line. 
Zastoupeny byly všechny obory - gymnázia, zdravotnictví, informati-
ka a výpočetní technika, služby, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, 
strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou 
třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Již od začátku 
bylo jasné, že letošní ročník předčí svou návštěvností své předchůdce. 
Naši ochotní osmáci prováděli návštěvníky a usnadňovali tak jejich 
orientaci. Větší skupinky příchozích jsme totiž rozdělili do méně
početných, aby prezentované informace našly v klidu svého příjemce.

Ohlasy z letošní akce byly pouze pozitivní. Vyplynulo to totiž 
z dotazníků, které jsme předávali návštěvníkům po jejich prohlídce, 
abychom měli nějakou zpětnou vazbu a poučili se z možných nedostat-
ků. Vždycky je co vylepšovat! Věříme, že touto akcí pomáháme všem 
vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se 
týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou 
spokojenost s volbou střední školy!                            Lenka Vokurková

/Kraj/ Svůj dosavadní pětile-
tý nájem mikulovské synagogy 
i zastavěného pozemku změní 
Regionální muzeum v Mikulově 
na nájem na dobu neurčitou. 
Se záměrem muzea vyslovila 
souhlas Rada JM kraje s tím, že 
nájem bude bezúplatný, muzeum 
bude hradit pouze platby spojené 
s užíváním nemovitost.

„Kraj má velmi dobrou spolu-
práci s Židovskou obcí a máme 
zájem na tom, abychom so nejlépe 
přispěli k prezentaci této význam-
né památky. K tomu by měla 
smlouva přispět,“ řekl náměstek 

hejtmana Stanislav Juránek 
Synagoga pochází z roku 1550, 

tedy z doby, kdy v Mikulově 
půsovil rabi Löw. Její současná 
barokní podoba vznikla kolem roku 
1720 po požáru zámku a židovské 
čtvrti. Synagoga je součástí naučné 
stezky po židovských památkách, 
otevřené v roce 2000. Od počátku 
90. let je Regionálním muzeem 
Mikulov využívána jako koncertní 
a výstavní síň, od roku 1995 je zde 
umístěna expozice „Židovská čtvrť 
v Mikulově“, doplněná synago-
gálními předměty ze Židovského
muzea v Praze.                        /abé/

Muzeum uzavře novou 
smlouvu s Židovskou obcí

ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice, Komenského náměstí pořádá

BURZU DĚTSKÉHO ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB

ve dnech 8. listopadu - 11. listopadu 2010 v budově I. stupně,
v pondělí 8. listopadu od 12.00 hodin do 18.00 hodin - výkup zboží,

v úterý 9. listopadu a ve středu 10. listopadu od 12.00 hodin 
do 18.00 hodin - prodej zboží, ve čtvrtek 11. listopadu od 13.00 

hodin do 17.00 hodin - výdej zboží.
Při výkupu čistého a nepoškozeného zboží bude každému účtována 

částka za zprostředkování prodeje: 10 Kč/ks.Výtěžek bude použit pro 
všechny žáky ZŠ V. Menšíka v alternativních formách vyučování.

TIC města Dolní Kounice pořádá

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na Masarykově náměstí v neděli 28. listopadu v 17.00 hodin.
Na terase kulturního domu vystoupí pěvecký sbor Základní 
školy Dolní Kounice, pod vedením paní Mgr. Žákové a děti 
Mateřské školy pod vedením paní Mgr. Kafrdové. Slavnostní 
rozsvícení zahájí starosta města a pan farář Karel Obrdlík.

OBČERSTVENÍ zajištěno!!!

FOOTBALL CLUB Moravský Krumlov vás zve na

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

 v sobotu 13. listopadu 2010 - sportovní areál „STŘELNICE“.
PROGRAM: • ve 13.00 hodin: Zahájení, přivítání hostů, slavnostní 

otevření hřiště. • ve 13.30 hodin: Mistrovské utkání krajského přeboru 
mužů FC Moravský Krumlov - IE Znojmo. 
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ ZAHRADY

Srdečně Vás všechny zveme ve středu 17. listopadu 2010
od 9.00 hodin do 17.00 hodin - ulice Široká 16, Ivančice 

(v areálu nemocnice - vedle lékárny). Prohlídka interiéru, prezentace 
činnosti, drobné občerstvení, herna pro malé děti.

Sbor JEDNOTY BRATRSKÉ V IVANČICÍCH - „ZAHRADA“

CO SE DĚJE V ZAHRADĚ?
nedělní bohoslužby: neděle od 10.00 hodin do 12.00 hodin.

KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI: úterý od 9.00 hodin do 11.30 
hodin, čtvrtek od 15.00 hodin do 18.00 hodin, 

poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
SETKÁNÍ SENIORŮ: pátek od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Míla 
Drozdová, tel.: 721 583 833. ANGLICKÁ KONVERZACE: úterý 
od 15.30 hodin do 16.30 hodin, poplatek: 40 Kč/hod., 
DRAMATICKÝ KROUŽEK: pátek od 16.00 hodin do 17.30 hodin, 
SETKÁNÍ DOROSTU: středa od 17.00 hodin do 18.30 hodin, 
Tomáš a Klára Marvánovi, tel.: 777 955 548, 775 109 228. Další akce 
pro veřejnost: Ivančice, Široká 16, areál nemocnice naproti lékárně:

pan Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS. 
Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, 

pozvat je na vaše kulturně-společenské či sportovní 
akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,

nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

25. výstava chryzantém
/Ivančice/ Na jubilejní dvacáté páté výstavě se sešli ve dnech 22. až 

25. října milovníci chryzantém v Ivančicích. Velký i malý sál secesního 
Besedního domu byly nádherně vyzdobeny těmito překrásnými pod-
zimními květy. Návštěvníci mohli obdivovat nejen květiny samotné, 
ale i velmi zdařilé umělecké aranžmá. Pěstitelům a aranžérům se poda-
řilo tyto historické prostory proměnit v květinové království. O věhlasu 
celé výstavy svědčí nejen počet tuzemských návštěvníků, ale i cílené 
zahraniční zájezdy pořádané pouze pro tuto akci.                Petr Sláma

Za zábavou do Miroslavi
/Miroslav/ V sobotu 20. listopadu začíná v 19 hodin již čtrnáctý roč-

ník gastronomicko-kulturní akce Gulášovka, kterou pořádá „Sdružení 
dobré zábavy Miroslav“. Profesionální i amatérští kuchaři představí 
na padesát druhů nejrůznějších gulášů. Řádem „Zlaté vařečky“ budou 
dekorováni všichni dárci. Návštěvníci akce během večera uvidí také 
módní přehlídku a vystoupení skupiny orientálních tanců Adira. Do 
časných ranních hodin budou hrát duo Roman a Jarda a  JeHla. 

V pondělí 22. listopadu v 17.30 hodin proběhne na náměstí Svobody 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce. Rozsvícení 
provedou starosta Augustin Forman a katolický farář Pavel Merta. V pro-
gramu vystoupí chrámový sbor, děti z obou mateřských škol a základní 
školy. Strom letos městu věnovali manželé Blažkovi z ulice Družstevní. 
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TIC města Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 12 prosince 2010 v 16.00 hodin do kostela sv. Petra a Pavla

v Dolních Kounicích. 
Účinkuje: žesťové sexteto „BRNO BRASS INSTRUMENTS“.

Výtěžek bude věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením 
a týdenní stacionář: Zámeček Střelice u Brna.

OREL JEDNOTA RAKŠICE zahajuje činnost v 
zájmových kroužcích od 20. října 2010
každou středu v Orlovně v Rakšicích:

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

pod vedením Mgr. Petry Markové od 15.30 - 16.30 hod.

CVIČENÍ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 
pod vedením p. Vlaďky Rozmahelové od 16.30 - 17.30 hod.

STOLNÍ TENIS PRO ŠKOLÁKY
pod vedením p. Radima Chvátala od 17.30 - 19.00 hod.

ČERTOVSKÁ MERENDA
 v něděli 28. listopadu 2010.

Čerti, čertice i sám „LUCIFER“ bude čekat na nebojácné děti. 
Peklo bude připraveno v orlovně na Chřestové ulici v Ivančicích 
a děti zde budou plnit čertovské hry a soutěže. Na místě si mohou 
vyrábět škrabošku čerta a pokud přijdou v čertovském obleku, čeká 

je odměna. Čertoviny budou probíhat 
od 16.00 hodin do 17.30 hodin.

Děti i rodiče zve Středisko volného času IVANČICE.

KULTURNÍ PROGRAMY 8. 11. - 21. 11. 2010
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB Moravský Krumlov pod vedením 
pana J. Kristiána, MěÚ MK - 1. patro. Výstava přístupna po dobu otevření úřadu.
• 10.11. v 19.00 hod. - „SPIRITUÁL KVINTET“ - (50. let na scéně), koncert 
- kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 190 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje 
IC: tel.: 515 321 064. 
• 11.11. v 10.30 hod. - „VERNISÁŽ“ - VÝSTAVA SOŠO a SOUŘ Moravský 
Krumlov. Galerie Knížecí dům MK. Výstava potrvá do 31. ledna 2011.
• 11.11. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert. Orlovna Rakšice.
• 12.11. - SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH - den otevřených dveří 
„TYFLOCENTRA“. Pořádá Městská knihovna Moravský Krumlov.
• 12.11. a 13.11. od 18.00 hod. - „MARTINSKÁ HUSA“ - pro milovníky 
dobrého jídla, hotel EPOPEJ Moravský Krumlov, rezervace nutná!!! 12.11.2010 
- s cimbálkou A. Stehlíka ze Znojma.
• 16.11. od 8.00 hod. - 15.30 hod. - TRHY - nám. T. G. Masaryka, MK.
• 18.11. - ŽÁDNÝ MUZIKANT Z NEBE... - hudební pořad pro I. stupeň ZŠ, 
začátek: 8.30 hod. NAJDI SVŮJ STYL - hudební pořad pro II. stupeň ZŠ, 
začátek: 10.00 hod. - kinosál, vstupné: 35 Kč. Pořádá MěKS.
• 20.11. ve 20.00 hod. - LEOPOLDOVSKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA - hraje 
„Arcus“, KD Rokytná. Pořádá SDH.
• 22.11. v 18.00 hod. - „JAROSLAV HUTKA“ - koncert, galerie Knížecí dům 
Moravský Krumlov. Orel Jednota M. Krumlov.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA ROK 2010 - 2011: • 2.12.2010 - 
„STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ“ - strašidelná komedie na motivy povídky 
Oscara Wildea v úpravě Jiřího Lišky. „SHIRLEY VALENTINE“ - 27.1.2011 
v 19.00 hod. - komediální monodrama (v hlavní roli Simona Stašová). „A DO 
PYŽAM“ - únor 2011 v 19.00 hod. - brilantní komedie, která si neklade jiný 
cíl, než pobavit diváka. „NATEŘAČ“ - 24.3.2011 v 19.00 hod. Permanentku 
na divadla můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit v IC, Zámecká 2, 672 01 
Moravský Krumlov, tel.: 515 321 064, e-mail: Infocentrum2@seznam.cz. 
Cena permanentky: 800 Kč (v předprodeji od 8.11.2010 - 30.11.2010),
pro neabonenty v prodeji od 26.11.2010.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 12.11. od 9.00 hod. - 16.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„TYFLOCENTRA“ - ANEB NEVIDÍM A NESTYDÍM SE ve studovně 
Městské knihovny Moravský Krumlov. 
Připravujeme: • 24.11.2010 v 17.30 hod. - „POUŠTĚ A JEZERA CHILE“. 
Přijďte si poslechnout vyprávění a promítání fotografií. Galerie Knížecí dům, 
nám. T. G. Masaryka 40, vstupné: 45 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 

608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 20.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA - 14. ročník v KD, degustace gulášů, 
košt mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava. Pořádá Sdružení přátel 
dobré zábavy a město Miroslav.
• 22.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU A REKORDNÍHO ADVENTNÍHO VĚNCE na nám. Svobody. Pořádají: 
MKIC Miroslav, město Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ a ŘK farní úřad.
PŘIPRAVUJEME: • 28.11.2010 v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE 
- římskokatolický farní úřad.• 28.11.2010 v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ 
BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ v evangelickém kostele. • 28.11.2010 
v 15.00 hod. - DÁRKOVÁNÍ V EVANGELICKÉM KOSTELE 
- charitativní sbírka v evangelickém koslete - výtěžek akce bude použit 
na „Adopci na dálku“ a pomoc postiženým povodněmi v severních Čechách

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
• 6.11. od 16.00 hod. - 18.00 hod. - ZUMBA. V Dělnickém domě, vstupné:
100 Kč. Taneční instruktor: p. Martina Répalová. Pořádá KIS Oslavany.
• 13.11. a 20.11.2010 - „SLUNCE, SENO, FINITO“. Veselohra v podání 
ochotníku divadla „Na mýtině“. Začátky v 14.30 hod. a 18.00 hod. Pořádá 
Divadlo „Na mýtině“ o.s.
• 25.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.11. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA. Taneční zábava se skupinou 
RELAX v Dělnickém domě. Pořádá restaurace Dělnický dům.
• 27.11. - „DĚTI RÁJE“ - zájezd na muzikál „Děti ráje“ do Goja Music Hall 
na pražském výstavišti. Cena: 950 Kč (doprava + vstupné). Odjezd v 15.30 hod. 
z autobusového nádraží se zastávkami po městě. Pořádá KIS 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 30.11.2010 - „FOTKI“ - výstava fotografií členů „Fotoklubu Ivančice“ 
- chodba Památníku A. Muchy. Srdečně zvou členové klubu: Lenka Bratrů, 
Štěpán Černý, Radka Dvořáková, Božena Havelková, Eva Havlátová, Magda 
Kabelková, Irena Knotková, Petr Kudláček, Kateřina Kudláčková, Klára 
Neumannová, Monika Polívková, Ivana Zídková. Vstup: ZDARMA!!!
• 9.11. v 18.00 hod. - „INDIÁNI PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY USA“ 
- přednáška pana Karla Kocůrka s promítáním fotografií, doplněna hrou 
na originální hudební nástroje - kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 17.11.2010 - 9.1.2011 - „OD BARBORKY KE TŘEM KRÁLŮM“ - galerie 
Památníku A. Muchy. Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích. Výstava je 
pořádáná ve spolupráci s Etnografickým ústavem MZM Brno.
PŘIPRAVUJEME: • 4.12. - „VÁNOČNÍ PRAHA“ - celodenní poznávací 
zájezd. Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu Ivančice, doprava: 460 Kč. 
• 16.12. - „MORAVSKÉ DECHOVÉ HUDBY“ - DUBŇANKA - vánoční 
koncert, kino Réna. Předprodej od 8. 11. v KIC Ivančice, vstupné: 90 Kč.
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. - 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, kontakt: paní Eva Jarošová,
tel.:728 903 740, e-mail: evcajaroska@seznam.cz.

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 10.11. v 18.00 hod. - „ALBÁNIÍ S ÚSMĚVEM“ - CESTOVATELSKÁ 
STŘEDA. Promítání zajímavých míst planety Země v městské knihovně. 
Tentokrát navštívíme společně s panem Vladanem Kondiolkou a panem 
Ivošem Pavlicou ALBÁNII. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 12.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule základní školy. 
Srdečně zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 14.11. - SLAVNOSTNÍ KONCERT. Koncert učitelů ZUŠ Rosice, věnovaný 
„50. výročí“ úmrtí rosického hudebníka pana Vladimíra Malacky. Začátek 
v 15.00 hod. ve společenském sále Zámeckého kulturního centra. Vstupné: 
dobrovolné. Pořádá Klub důchodců a ZUŠ.
• 20.11. - NAROZENINY DIVADLA „PRÁDELNA“. Prvním 
narozeninovým dárkem bude divadelní komedie: „Lýzátka“ v 17.00 hod. 
Nakrojení narozeninového dortu se šestnácti svíčkami v 18.00 hod. doprovodí 
originál dudácké fanfáry a možná přijde i tanečnice z Lúčnice. Kino Panorama, 
vstupné: 40 Kč (v předprodeji v KIC), 50 Kč (na místě). Po skončení programu 
bude následovat karaoke párty v kavárně Coffeelerie. Pořádá OS Prádelna.
• 20.11. - 21.11. - „KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ  TO TOTÉŽ“ 
- prodejní výstava ručně vyráběných vánočních ozdob z drátků, korálkové 
bižuterie, ručně malovaných halenek, výrobků z pedigu a mnoho dalšího. 
Začátek v 16.00 hod. ve foyeru kina Panorama a v kavárně Coffeelerie. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 1.11.2010 - PROBĚHLO NA DOMEČKU SLAVNOSTNÍ LOSOVÁNÍ 
PŘIHLÁŠEK DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ. Losování provedl pan 
Tomáš Třetina. Výhercům gratulujeme! 1. CENA: mobilní telefon: Kamila 
Drahozalová, 2. CENA: mobilní telefon: Michaela Pokorná, 3. CENA: 
mobilní telefon: Nela Jeřábková, 4. CENA: kniha „Moravský Krumlov“: 
Vilém Friml, 5. CENA: kniha „Moravský Krumlov“: Jiří Coufal, 6. CENA: 
kniha „Moravský Krumlov“: Lenka Věchetová. Ceny věnoval DDM
a Město Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • 27.11. - ADVENT - SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA.
Přijďte si vytvořit vánoční dekoraci a výzdobu. Cena dílniček podle použitého 
materiálu. Těšit se můžete na klidnou kreativní atmosféru provoněnou 
čajem...sobota: 14.00 hod. - 18.00 hod. Vhodné pro dospělé, rodiče s dětmi, 
dětí i studenti. 
INFORMACE O KROUŽCÍCH, PŘIHLÁŠKY, ROZVRH AKCÍ, 
FOTOGRAFIE NA NAŠICH 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

• 10.11. od 17.00 hod. - „DEKUPÁŽ“ NEBOLI UBROUSKOVÁNÍ. Proč 
nezkusit oživit Vaše staré doplňky v bytě, či na chalupě (uhlák, stoličku, 
truhličku na víno...). SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 (1. patro KB). 
Poplatek: 15 Kč/děti, mládež + materiál, 30 Kč/dospělí + materiál. Nutné se 
přihlásit předem do 5.11.2010 v SVČ Ivančice.
• 13.11. od 16.00 hod. - 17.00 hod. - „POLÁMAL SE MRAVENEČEK“. 
Na děti ve věku od 2 - 5 let, čekají mravenečci s hrami a soutěžemi, tuto říkanku 
děti uvidí i jako představení. SVČ Ivančice, vstupné: 40 Kč/dítě.
• 19.11. - „BONGO“ BRNO - výlet do zábavného rodinného parku plného 
atrakcí. Pobyt v BONGU od 17.00 hod. - 19.00 hod. Odjezd v 16.15. hod. 
od Besedního domu, návrat kolem 19.30 hod. Vstupné: děti do 2 let: 
ZDARMA, děti od 2 let: 200 Kč, dospělí: 150 Kč. S sebou: pohodlný oděv, 
svačinu a pití (možnost koupit i na místě). Nutné se přihlásit do 15. listopadu 
2010 v SVČ Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 24.11. od 17.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si 
vyrobit adventní věnec podle svých představ za pomoci odborníků. Květinářství 
„Alice“, Komenského nám. 1, děti a mládež: 15 Kč + materiál, dospělí: 30 Kč + 
materiál. Nutné se přihlásit předem do 19. listopadu 2010 v SVČ Ivančice.

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. 11. - 15:00 - 16:00 hod - děti od 6 let a 17:00 - 20:00 hod - dospělí. 
MALOVÁNÍ MANDAL Srdečně zveme všechny k intuitivnímu malování, 
povídání o mandalách a jejich využití v každodenním životě…S sebou: 
pastelky, podložky na kreslení, A4 nelinkované papíry. Malováním provází: 
Lenka Singerová (provozuje Poradnu pro zdraví a harmonii duše i těla “Slunce” 
- věnuje se diagnostické kresbě zdravotního stavu a malování osobních 
mandal) http://lenka.osoba.cz/ Poplatek: děti: 45 Kč / členové, 50 Kč / ostatní
dospělí: 200 Kč / členové, 220 Kč  / ostatní. Hlaste se předem!
• 18. 11. od 9.00 hod. - BABYSIGNS - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA. 
SEMINÁŘ PRO RODIČE. Dvouhodinový kurz vedený certifikovanou 
instruktorkou Pavlínou Zimmermannovou  - hlaste se na tel.: 603 807 906 do 9. 
listopadu. Poplatek: 890 Kč (Kompletní sada materiálů obsahující knihu a DVD 
pro rodiče, 4 malá leporela pro děti, video pro děti a praktický přehled znaků.)

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.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne   7.11.   v 18.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
                  Romantická komedie USA
so  13.11.  v 18.00 SALT
  Thriller USA
ne  14.11.  v 18.00 SEXY 40
  Komedie USA
so  20.11.  v 18.00 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
  Dobrodružný film USA
ne  21.11.  v 18.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
  Akční komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne    7.11.   v 18.00 ROMÁN PRO MUŽE
                 ve 20.00 Komedie ČR
st   10.11. ve 20.00  POČÁTEK
  Sci-fi USA
ne  14.11. ve 20.00 ONDINE
  Romantický film USA
st    17.11.  v 18.00 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
 ve 20.00 Dobrodružný film USA
ne   21.11.  v 18.00 TAJEMSTVÍ MUMIE
 ve 20.00 Dobrodružný film Francie

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne   7.11.   v 17.30 ČARODĚJŮV UČEŇ
        ve 20.00 Fantasy film USA
ne 14.11.   v 17.30 SALT
  Thriller USA
st  17.11.    v 17.30 KAM JEDEŠ?
  Tipy na výlety v Jihomoravském
  kraji.....
                 ve 20.00  MUZIKA
  Komedie SR
ne  21.11. ve 20.00 (K)LAMAČ SRDCÍ
  Romantická komedie Francie  

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so    6.11.  v 19.00 KÁJÍNEK
ne    7.11.  v 19.00 Kriminální drama ČR
so   13.11. v 19.00  DOPISY PRO JULII
ne   14.11. v 19.00 Romantický film USA
st    17.11. v 19.00 DOSTAŇ HO TAM
  Komedie USA
so   20.11. v 19.00 MACHŘI
ne   21.11. v 19.00 Komedie USA

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

pořádá v pátek 19. listopadu v 17.00 hodin

VERNISÁŽ CHLEBA
Soutěžní přehlídka a ochutnávka doma upečených chlebů 

pro mlsné kolemjdoucí
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: chleby pečené doma v troubě 
a chleby pečené v domácí elektrické pekárně. Jako pekaři svoji 
účast potvrďte obratem. Soutěžní vzorek a nakopírovaný recept 
(bez vašeho jména) pak přineste v pátek 19.11. mezi 15.00 a 
16.00 hodinou přímo do prostor Měsíční houpačky. Chleby budou 
vystaveny anonymně pod čísly, vítěze určí samotní ochutnávači
a také nezávislá komise určená přímo na vernisáži. Recepty budou 

pro inspirované hosty. Těšíme se na vaše chleby :-)



Kdo projížděl ve čtvrtek 30. 
září Moravským Krumlovem, 
mohl vidět věci nevídané. Jak 
jsme se mohli dočíst v regio-
nálním tisku „boží muka letěla 
vzduchem“. Zděná památka vá-
žící okolo 15 tun byla přesunuta 
na jiné místo vzdálené asi 100 
metrů. Samozřejmě za pomoci 
jeřábu a asistence mnoha lidí. 
Vlastní přesun řídil ing. Pavel 
Pavel ze Strakonic, který má na 
podobné přesuny těžkých před-
mětů specializovanou firmu a 
který získal světovou proslulost 
zejména stěhováním soch „moai“ 
na Velikonočních ostrovech.

Důvodem stěhování památky 
byla počínající stavba obchodu 
Penny market. Vracíme se k této 
události proto, abychom čtenáře 
Zrcadla blíže seznámili s památ-

kou, která způsobila takový roz-
ruch. Také chceme upozornit na 
propojení památky s historií svého 
místa, protože nesdílíme všeobec-
né uspokojení, jak dobře bylo pře-
sunem o památku postaráno.

Předmětná boží muka se na-
cházela napravo od znojemské 
silnice asi uprostřed úseku od síd-
liště k jatkám. Jedná se o zděnou 
čtyřbokou stavbu o výšce asi 4 
metry. Státem chráněnou památ-
kou je od roku 1958. 

Na jihozápadní straně božích 
muk byla pískovcová deska s ná-
pisem, kde kromě několika dalších 
znaků je jméno Georg Rageczky 
(= Jiří Rájecký) a letopočet 1701. 
Kdo byl Jiří Rájecký nevíme, snad 
donátor, na jehož náklady byla 
tato boží muka postavena. V re-
gionu se v 16. století setkáváme 
se šlechtickým rodem Rájeckých 
s Mírova, ale tudy cesta k řešení 
hádanky nevede, protože poslední 
příslušník této urozené rodiny ze-
mřel o století dříve. Spíše se jedná 
o některého z měšťanů, který zís-
kal toto příjmení, protože jeho rod 
pocházel z Rájce.

Letopočet může být rokem 
vzniku památky, protože stavby 
podobného typu pochází většinou 
z 18. století. Zděná boží muka 
v této poloze nacházíme také na 
mapě I. vojenského mapování
z let 1764-1768.

Za tři století existence památky 
se její okolí mnohokrát proměni-
lo. Byla postavena při historické 
tzv. znojemské cestě, která tudy 
vedla již ve středověku. Trasu a 
význam této komunikace popsal 
Rostislav Vermouzek v článku 
„Znojemská cesta, západní větev“ 
(Jižní Morava 1990, str. 19-39). 
Cesta samotná míjela boží muka 
z opačné strany, než dnešní sil-
nice. Je to vidět na mapě I. vo-
jenského mapování a také pro to 
svědčí umístění pískovcové desky 
s nápisem, která měla být pocest-
ným na očích. Ze starých map 
víme, že boží muka stála nedaleko 
brodu nebo mostu přes Dobřínský 
potok již v době, kdy široko dale-
ko nabylo žádné obytné stavení a 
zástavba Krumlova končila domy 
v zámeckém parku. 

Boží muka ovšem nevznikla na 
místě zcela nedotčeném. Z tvaru 
okolního terénu je zřejmé, že byla 
postavena na dně vytěženého hli-
níku. Musela zde být tedy již nej-
později v 17. století panská nebo 
městská cihelna. Z toho důvodu 
je také dnešní silnice o několik 
metrů výše.

Podívejme se nyní na podobné 
památky v okolí. Současně se 
vám pokusíme přiblížit historický 
vývoj tohoto typu drobných pa-
mátek. Nejčastějšími sakrálními 
památkami v naší krajině jsou 
kříže, boží muka a kapličky. Boží 
muka bývala původně kamenná a 
měla podobu sloupu s rozšířenou 
hlavicí. Ve výklenku hlavice byla 
socha nebo reliéf ukřižovaného 
Krista. Tyto památky vznikaly 
v období gotiky, renesance i v ba-
roku. Nejprve bývaly tesány z ka-
mene, u nás obvykle z pískovce, 
teprve v baroku vznikají zděné. 

V našem regionu můžeme 
vidět pozdně gotická bohatě zdo-
bená boží muka v Olbramovicích 
(1518) a Odrovicích (1521). Ran-
ně barokní boží muka v našem 
kraji zvaná také morové sloupy 
jsou k vidění ve Vémyslicích 
(1627), v Krumlově u školy na 
ulici Ivančická (1636), v Dobřín-
sku a také v Nové Vsi u Oslavan. 

Teprve ve vrcholném a pozd-
ním baroku se objevují zděná 

boží muka, obvykle čtyřhranná, 
ale méně často také trojhranná. 
Jejich rozmanitost je velká. 
Některé ještě dodržují základní 
schematické rozdělení na sloup 
a hlavici s výklenky. Příkladem 
z našeho regionu jsou zděná 
boží muka v Tulešicích v trati 

„U zmrzlých Saxů“. Jiné mají 
výklenky ve více patrech, čehož 
dokladem je i naše památka.

V regionu Zrcadla by bylo 
možné najít jistě několik desí-
tek zděných božích muk velmi 
rozmanitých tvarů a velikostí. 
Jedna jsou však těm našim vel-
mi podobná. Stojí u Kubšic při 
silnice do Olbramovic. Shodují 
se v celkovém vzhledu, rozmě-
rech i detailech včetně provedení 
střechy a použitém druhu střešní 
krytiny. Musíme zde předpoklá-
dat i stejného stavitele a dobu 
vzniku. Odlišná je pouze absence 
pískovcové desky s nápisem a 
mírně odlišné provedení dolní 
římsy, což ale může být důsled-
kem pozdější opravy.

Boží muka spolu s dalšími typy 
drobných památek v krajině dnes 
většinou požívají ochrany státní 
památkové péče. Současně však 
s rozšiřováním sídel sílí tlaky na 
jejich odstranění nebo alespoň 
přemístění. Podle našeho názoru 
má být umístění památky respek-
továno už proto, že zde stojí tři 
staletí. Jsou nositeli historické 
paměti, protože stojí na tomtéž 
místě i když se okolí mění. Mno-
ho památek však není na svém 
místě náhodou. Památky byly 
často stavěny na významných 
místech z hlediska duchovního, 
např. hromadné hroby, popra-

viště, místa tragických událostí 
apod. V našem kraji např. boží 
muka v Olbramovicích mají být 
na místě popraviště. Zděná boží 
muka v Tulešicích v trati „U 
zmrzlých Saxů“ mají být nad 
hrobem zmrzlých vojáků. Tuto 
lidová tradice bude mít reálný zá-
klad, protože kolem památky se 
nachází větší množství vyoraných 
úlomků kostí a také je známo, že 
tulešický zámek byl vypleněn 
za  války o habsburské dědictví 
(1740-42) za účasti saských 
vojáků. Protože neznáme důvod 
stavby většiny božích muk, je 
na místě úcta k těmto místům i 
z důvodu obecně lidských.

Jak známo, život nás nutí do 
kompromisů. V tomto střetu 
zájmů ochrany památek se zá-
jmy rozvoje civilizace je třeba 
pečlivě posuzovat, zda se jedná 
o soukromý komerční zájem 
nebo o zájem veřejný. V říjnu 
2009 byla podobným způsobem 
stěhována kaplička v Lažínkách 
u Moravských Budějovic. Zde 
se však jednalo o jasný zájem 
veřejný, protože důvodem 
k přesunu byla stavba obchvatu 
Moravských Budějovic.

Domníváme se, že v případě 
druhého supermarketu u sídliště 
v Moravském Krumlově se o 
takto jasný veřejný zájem nejed-
ná. Je možné, že dva podobné 
obchody díky konkurenci pomo-
hou snížit cenovou hladinu zboží 
v lokalitě. Ale také se může snížit 
sortiment zboží, protože celková 
kupní síla zůstane stejná. A pokud 
část občanů zvláště ráda nakupu-
je v obchodech značky Penny má 
možnost v 10 kilometrů vzdále-
ných Ivančicích.

Moravský Krumlov má 
schválený územní plán, kde 
je tato parcela vyhrazena pro 
občanskou vybavenost, takže 
investor postupoval v souladu 
s územním plánem. Chyba se 
stala dle našeho názoru při tvor-
bě a schvalování územního plánu 
zastupitelstvem, kdy měl být zo-
hledněn význam této památky a 
blízké okolí mělo být vyhrazeno 
např. pro zeleň.

Nyní nezbývá než doufat, že na 
novém místě bude mít památka 
více klidu. Snad se dočká i citlivé 
opravy.  Bronislav a Eva Grunovi
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Kam kráčí boží muka?

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
České nacionální spolky do roku 1938
Převaha německé menšiny v Moravském Krumlově vyplývala z tehdej-

ších politických podmínek v podunajské monarchii. Protože činnost po-
litických stran byla v Rakousku-Uhersku zakázána, bylo přirozené, že se 
boj mezi Čechy a Němci projevil nejvíce ve školství, a to prostřednictvím 
různých nacionálních spolků. Za tímto účelem vznikaly na české straně 
nejrůznější spolky s názvem „matice“, „národní jednoty“ či „svazy“. Ty 
se angažovaly ve školství jako přirozenému prostředku národní emanci-
pace a soustředily se nejdříve na nižší stupně vzdělání. Jejich náplní bylo 
zřizování školek a různých kurzů pro děti, zaopatření chudých školáků ob-
lečením, obuví, školními pomůckami a teplým jídlem, pořádání dětských 
radovánek, různých přednášek. Byly také zakládány knihovny a vydávány 
knihy, spolky měly sbírat starožitné památky, zakládat stipendia, stavět 
školní budovy, muzea atd. Cílem bylo vybudovat hustou síť odborů, aby se 
každý uvědomělý Čech stal členem národní obranné organizace. Většina 
těchto spolků byla za německé okupace sloučena pod pražskou centrálu a 
zanikla, k definitivnímu ukončení činnosti matic došlo v roce 1951. Nyní 
si představme čtyři nejdůležitější české nacionální spolky. 

BESEDA KRUMLOVSKÁ
V pořadí druhý nejstarší český spolek vznikl v listopadu 1871. Sídlo měl v 

různých hostincích, ale nejdéle v místnostech Občanské záložny (dnešní starší 
budova Gymnázia M. Krumlov). Členové spolku byli zástupci tehdejší české 
honorace - působil zde např. Leopold Thuma, Josef Medla, František Trojan, 
Karel Kulík, František Vondrák, František Měřínský, JUDr. Karel Fajfrlík, 
Josef Svoboda, Robert Donneé, P. Eduard Petersburg, Hynek Kovář, Antonín 
Konvalinka, Jan Holánek, Antonín Ugwitz, Dominik Kaufman, JUDr. Václav 
Perek a další. Dlouholetým předsedou byl MUDr. Mořic Odstrčil. Činnost 
Besedy směřovala k povznesení české tábora ve městě. Proto byla počáteční 
činnost směřována na vybudování knihovny spolku a veřejné čítárny (zal. 
1880). Reprezentanti spolku se kryli s tehdejší politickou elitou, kandidující 
do obecních voleb za českou „národní“ stranu. Spolek se stal členem Ústřední 
matice školské v Praze, měl úzké kontakty se spolky v Brně a v Ivančicích, 
podporoval finančně mateřskou školu ÚMŠ v M. Krumlově. V domácím pro-
středí narážel na to, že někteří členové používali směsici češtiny a němčiny. 
K tomu se Beseda postavila nekompromisně a takové členy vylučovala.  

V roce 1881 měla 59 členů, spolková knihovna odebírala 12 časopisů a 6 
novin, knižní fond obsahoval 550 svazků. V srpnu 1881 uspořádala Beseda 
peněžní sbírku ve prospěch Národního divadla sbírky. Např. v roce 1892 
měl 51 členů a pořádala 12 zábav. Činnost Besedy spočívala především 
v kulturním poli. Pořádala věnečky (plesy), zábavy, oslavy masopustu, 
silvestrovské zábavy, organizovala ochotnické divadlo a koncerty, vánoční 
nadílky pro chudé děti, účastnila se akcí českých spolků ve městě i v okolí, 
pořádala přednášky, členové nacvičovali zpěv na vlastní koncerty, výlety, 
schůze, ale důraz byl kladen především na propagaci českých knih. Velký 
rozvoj činnosti nastal v 90. letech 19. století, především za jednatelství 
advokáta V. Perka, pozdějšího významného poslance a spolutvůrce tzv. 
„Moravského paktu“ mezi Čechy a Němci na Moravě. 

Činnost spolku koncem 90. let 19. století ustala a spolek byl obnoven 
až v roce 1906 JUDr. Josefem Kopřivou. Spolek působil i v meziválečném 
období. Jeho největší akcí byl Sjezd bývalých Krumlováků v srpnu 1933, 
který se ale nesetkal s velkým ohlasem. Jeden z účastníků se v tomto směru 
vyslovil takto: „To již není ten Krumlov, který býval, když působili jsme 
tam my, to již není to upřímné češství tehdejší! Poměry jsou tam zpolitizo-
vány, a jak jsem shledal, zájem o Sokol skoro žádný.“ 

ODBOR ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÉ V PRAZE (ÚMŠ)
„Obcovací jazyk“ byl v době rakouské monarchie znakem národnostní 

příslušnosti. V menšinových oblastech zakládali Češi i Němci školské spolky, 
kterými chtěli docílit, aby co nejvíce dětí chodilo do české nebo německé 
školy. Z toho důvodu se v první fázi rozpoutal největší boj o předškolní a zá-
kladní (obecné) školy. Dosavadní obecná škola v M. Krumlově byla původně 
dvojjazyčná, ale postupně došlo k úplnému zavedení němčiny. Pod záštitou 
Ústřední matice školské v Praze, která působila v celých českých zemích, 
vznikaly její odbory v celých českých zemích. Největším úkolem odborů 
bylo založení a finanční i morální podpora svých škol. V M. Krumlově byl 
odbor založen v roce 1882 v přímé návaznosti na akce Němců. Složením byl 
spolek téměř paralelní s Besedou krumlovskou. Soukromou českou školu se 
podařilo otevřít v roce 1887 v bývalém klášteře. Postupně se ji podařilo pře-
sunout pod financování státu a v roce 1892, kdy byla rozšířena o další třídu, 
k ní přibyla i opatrovna - tj. mateřská škola. Od roku 1888 bylo sídlem školy 
rohová budova naproti faře, kterou později koupil MUDr. Mořic Odstrčil a 
věnoval budovu škole. Další zprávy o činnosti odboru nejsou, ale zato se 
objevují zprávy o Dámském odboru ÚMŠ. Ten vznikl v roce 1888 a jeho 
předsedkyní byla Leontýna Odstrčilová. Dámský odbor vykonával správu 
mateřské školy, pořádal vánoční nadílky a zasadil se o posazení pamětní 
desky MUDr. Odstrčilovi a jeho ženě na ulici po něm pojmenované. 

Literatura a prameny: SOkA Znojmo, fond Archiv města Moravský Krumlov (MK/1.) 1367 
– 1945 (1974), sign. K - I - 479 – Kronika města 1928 – 1938, karton č. 33, inv. č. 440; fond 
matice moravskokrumlovská Moravský Krumlov; fond Národní jednota, místní odbor Moravský 
Krumlov; fond Beseda krumlovská Moravský Krumlov, BRŰCKOVÁ, M.; GREGOROVÁ, R.; 
GRUNA, B. a kol: Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009, s. 281 – 288. GRUNA, B. 
– GRUNOVÁ, E.: Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově. M. Krumlov 2009. 
HAŇÁK, V.: Vlastivěda moravská. II. místopis. Mor. – krumlovský okres. Brno 1913. KARÁ-
SEK, J. – KRIEBEL, O.: Moravsko Krumlovsko a Hrotovsko. Vlastivědný sborník. Mor. Krumlov 
1925. PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka politického okresu Mor. Krumlovského (Krumlovska 
a Hrotovska) s obrázky ze staré historie našeho kraje. Mor. Krumlov 1928. SLOSCHEK, E.: Ge-
schichte der Stadt Mährisch-Kromau. Mor. Krumlov 1937. UGWITZ, A.: Příběhy města Morav-
ského Krumlova a sousední vesnice Rokytné. Brno 1883.

Členové Krumlovské besedy v roce 1889            foto: Městské muzeum

Odrovice Olbramovice M. Krumlov - morový sloup Nová Ves u Oslavan

M. Krumlov, stěhovaná boží muka Kubšice

Vémyslice Tulešice, b. muka U zmrzlých Saxů

Boží muka v Polánce jsou 
podobná, ale zjednodušená
a mladší (pol. 19. století)
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• řídící jednotku na Felicii, 1,3,
zahrádku a výplně předních dveří. 
Tel.: 776 727 858.
•• 4 kola - zimní pneu, 155/80 R13 
79T, cena dohodou, tel.: 728 664 079.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž na starém sídlišti v Ivanči-
cích, dohoda jistá, cenu respektuji, 
prosím nabídnětě. Tel.: 731 453 801.
prodám
•• pěkný DB 3+1 v Moravském 
Krumlově na Sídlišti, ihned volný, po 
rekonstrukci. Tel.:  777 070 753.
•• RD 5+1 v Moravském Krumlově. 
Více informací na tel.: 777 582 899.
  

•• REMAX A-CITY Vám nabí-
zí prodejní prostory - obchod 
k pronájmu v centru Ivančic, 96 
m2, nájemné: 15.000 Kč + provize 
a energie, novostavby RD 5+1+ga-
ráž Ivančice, pozemek: 475 m2 ZP 
138 m2, dokončení r. 2011, ceny 
5+1+od 3.000.000 Kč, stavební 
pozemky na okraji Ivančic od 475 
- 1.019 m2, všechny sítě a komu-
nikace, cena: 2.107 Kč/m2, celo-
ročně obyv. novostavbu chaty 3+1 
u MK,  ZP 28 m2, pozemek 1.020 
m2, voda, el., terasa, sklep. cena: 
695.000 Kč + provize, poslední vol-
nou novostavbu domu 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, 1NP, lodžie, 
plastová okna, cna k jednání. Další 
info a nemovitosti na: 605 749 319 
nebo na www.re-max.cz.
•• DB 3+1 na Sídlišti v MK, po 
celkové vnější rekonstrukci, cena 
dohodou. Tel.: 604 168 071.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 v Ivančicích, 
částečně zažízený, ihned k nastěhová-
ní. Tel.: 607 644 562.
•• DB 3+1 v Moravském Krumlově, 
ihned volný. Více informací na tel.: 
777 582 899.
•• garáž v Oslavanech, ulice Staro-
horská. Tel.: 737 600 699.
•• byt v RD v Oslavanech 2+1 se za-
hradou. Info na tel.: 604 375 244.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• palmu, výška 2 m a blahočet ztepi-
lý, výška 3,5 m - krásná dekorace, 
cena dohodou. Tel.: 606 709 187.
•• ičko 16 1 ks - délka 2,5 m a 1 
ks železný překlad tvru „T“, délka 
2,5 m, cena za vše: 2.000 Kč. Tel.:
721 681 677.
•• stavební rozvaděč, cena dohodou. 
Tel.: 732 203 820.
»ELEKTRO
prodám
•• televizi zn.: Sony Triniton, úhlo-
příčka: 70 cm, dálkové ovládání, bar-
va stříbrná, možno odkoupit i stolek 
pod TV, stáří 5 let. Cena TV 2.500 Kč, 
stolek 500 Kč. Tel.: 774 565 535.
•• bílou funkční digestoř, 60 cm, 
cena: 500 Kč. Tel.: 773 164 981.
•• el. akumulační kamna zn. Fiko-
term, 3,5 kW, barva světle hnědá a 
šedá, málo používaná. Tel.: 732 225 
507. Zn.: Ivančice.
»NÁBYTEK
prodám
•• kuchyňský stůl bíle barvy - roz-
kládací, 110 cm, 4 židle s polštářem. 
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 723 036 494.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• růžovou trojkolku s vodící tyčí, 
cena: 400 Kč. Tel.: 723 036 494.

•• dětskou dřevěnou šestihranou 
ohrádku na kolečkách s brzdou, ve 
výborném stavu, cena: 1.000 Kč. 
Tel.: 605 945 352.
•• sportovní kočárek zn. Zopa, čer-
no-červené barvy, nánožník, zimní 
fusak, málo používaný, cena: 3.300 
Kč. Tel.: 723 036 494.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata rotvailera, stáří 2 měs., oč-
kovaná. Tel.: 720 562 267, po 19.hod
•• štěňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, stáří 3 měsíce, zvyklá venku, 
3 x očkovaná + odčervená, velmi 
pěkná, cena: 2.500 Kč. Tel.: 724 
033 609.
•• štěňata dlouhosrstého jezevčíka 
bez PP, barva červená s pálením, 
cena 2.000 Kč, odběr možný ihned. 
Tel.: 732 970 719. Zn.: Dukovany.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.

•• odvezu a vykoupím Vaše knihy a 
časopisy v dobrém stavu. Za baná-
novou krabici zaplatím 75 Kč. Tel.: 
725 123 664.

•• koupím, popř. vyměním svářečku 
zn. Triodyn, nebo 250-350 ks za 
svařovací investor 160 A, nový - 
v záruce. Tel.: 606 605 738.

•• velké oprac. ploché kameny pro 
vydláždění dvora. Tel.: 776 421 950.

prodám
•• profi chlazení se 2 kohouty, vhod-
né na rodinné oslavy, výhodné pro 
spolky, hasiče, myslivce apod. Cena: 
25.000 Kč. Při rychlém jednání mož-
ná sleva. Tel.: 606 709 187.
•• chladící vytrínu, mrazák, nářezák, 
váhu, pokladnu a jiné zařízení. Vše 
plně funkční. Tel.: 605 720 362.
•• použité plynové topidlo zn. Karma, 
kompletní a funkční, dále 8 ks použi-
tých znač. přímotopů zn. Delonghi, 
pěkný bojler zn.: Tatramat 1501, cena 
dohodou. Tel.: 732 311 222.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• hledám brigádníka k příležitost-
ným pracím ve stavebnictví: Sádro-
kartony a jiné - praxe NUTNÁ. Tel.: 
728 279 320.
•• TC MACH s. r. o. hledá kandi-
dáta na pozici: MATERIÁLOVÉ 
ZABEZPEČENÍ: Klíčové pra-
covní úkoly - systematická práce 
s mater. zásobováním, nákupní 
činnost a sklad. hospodářství. Po-
žadavky: Minimálně SŠ vzdělání 
s maturitou, min. 2 roky prac. zku-
šenosti v oblasti zásobování, sklad. 
hospodářství, dobrá uživ. znalost 
MS Office a nějakého informační-
ho systému, vysoké prac. nasazení, 
motivující fin. ohodnocení podle 
splnění cílů, zázemi české spol., 
zam. výhody. Své nabídky zasílejte 
na: tcmach@tcmach.cz, nebo na 
adresu: TC MACH, s.r.o., U Mostu 
590, 672 01 Mor. Krumlov.
•• FIRMA Autoexpres CZ přijme pro 
pracoviště v Oslavanech dispečera/ku 
mezinárodní dopravy s praxí. Poža-
dujeme: Aktivní znalost světového 
jazyka a znalost práce na PC (pod-
mínkou). Stručný životopis zašlete na 
e-mail: info@autoexpres.cz.
)

•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma 
TC MACH Vás přijme jako ser-
visního technika. Klíčové pracovní 
úkoly: instalace a servis tepelných 
čerpadel, péče o zákazníka před 
i po instalaci. Požadavky: SŠ 
nebo vyučen v oboru tech. směru, 
praktické zkušenosti s instalací 
otopných systémů, uživ. znalost 
MS Office, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch. Nabídky zasílejte na:
tcmach@tcmach.cz nebo na TC 
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01 
Moravský Krumlov.

» SLUŽBY

•• Nebankovní půjčky i pro OSVČ, 
pro ženy na MD, důchodce, aj. 
Vhodné i na konsolidace a výplaty 
exekucí. Pro více info volejte na 
tel.: 721 733 271.

•• Pečení cukrářských výrobků: 
Dorty, rolády, řezy a drobné cuk-
roví. Přijímáme objednávky na 
vánoční cukroví. Paní Ludmila 
Štádlerová, Petrovice 149, Mo-
ravský Krumlov, tel.: 515 323 116,
728 726 587.

•• INVESTOR vyplatí dluhy, exe-
kuce i dražby na nemovitostech. 
Nízké splátky až na 30 let. Více 
info: www.vyplatimedluhy.cz, tel.: 
541 211 843, 731 231 318.

•• NEHTOVÉ STUDIO „SLU-
NEČNÁ“ 553, Moravský Krum-
lov Vám nabízí: Modeláž nehtů 
- na tipy nebo šablony gelem 
i acrygelem, potažení přírodních 
nehtů gele, zdobení, MANIKÚRA 
- klasická, P-shine, PEDIKÚRA 
- mozoly otlaky, kuří oka, zarostlé 
nehty. Peeling, parafínový zábal - 
na ruce i nohy. Dárkové poukazy. 
Tel.: 604 247 320.

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

•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci. Poskytuji 
poradenství ve směru dlouhodo-
bého zajištění a finanční soběstač-
nosti. Pavel Procházka - obchodní 
zástupce společnosti OVB ALLFI-
NANZ, a. s., tel.: 737 381 235.
•• NOVĚ OTEVŘENO! Kosme-
tické studio „Julia“, Palackého 
8, Ivančice. Nabídka: Kompletní 
ošetření všech typů pleti s pou-
žitím aktivních látek, depilace, 
líčení, trvalá na řasy, pedikúra, 
manikúra. Provozní doba: po - út: 
8.30 hod. - 17.00 hod. Objednávky 
na tel: 608 405 973.
•• Vánoce jsou za dveřmi, peníze 
na dárky máte přichystané. Stačí 
zavolat! Bez poplatku, měsíční 
splátky. Tel.: 605 720 362.
•• Napeču drobné cukroví, cena:
350 Kč/1 kg. Tel.: 723 000 972.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 59/181/78 hledá ženu k in-
timním chvílím. Tel.: 728 974 072.
•• zajištěný 45/170 muž hledá mladší 
dívku / studentku k nezávazným 
schůzkám. Tel.: 773 492 354.
•• Vážená, pokud máte ráda přírodu, 
chybí Vám něha, láska a porozumě-
ní, pište sms na tel.:  723 086 476. 
Jsem muž 38/172, fin. nezávislý, 
nekuřák, všestranných zájmů....

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.

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 22/10 vyjde 19. listopadu 2010, uzávěrka 16. listopadu 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

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: 12. 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.

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.

Divadlo „NA MÝTINĚ“, o. s. pořádá

„SLUNCE, SENO, FINITO
„

v sobotu 13. listopadu a 20. listopadu 2010
ve 14.30 hodin  a v 18.00 hodin (začátky představení). 

Veselohra v podání ochotníků divadla „NA MÝTINĚ“.

TyfloCentrum Brno, o. p. s., středisko sociálních služeb 
pro zrakově postižené, regionální pracoviště Moravský Krumlov 

a Městská knihovna Moravský Krumlov Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„TYFLOCENTRA

„
 

ANEB NEVIDÍM A NESTYDÍM SE!!!
v pátek 12. listopadu 2010 od 9.00 hodin do 16.00 hodin 
ve studovně Městské knihovny Moravský Krumlov. Přijďte nahlédnout 
do světa zrakově postižených, vyzkoušet si pomůcky pro zrakově 
postižené do domácnosti i do terénu, zkuste si chůzi s bílou holí 
a práci se speciálním PC pro nevidomé. K dispozici budou i hry 
pro nevidomé, které si můžete zahrát s klapkami na očích. Budete-li 
mít zájem, dozvíte se leccos i o problematice zrakově postižených
a o naší činnosti. Akce je vhodná pro žáky, studenty i širokou 
veřejnost. Za pracovníky týmu TyfloCentra Vás zve EVA INDROVÁ.

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

OREL Ivančice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„NA KUŽELNĚ

„

v sobotu 13. listopadu od 14.00 hodin do 19.00 hodin.
Sportovní obuv nutná !!!  Možnost občerstvení.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá

„ADVENT 2010
„

• neděle 28. listopadu 2010 - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, nám. T. G. 
Masaryka ve 14.00 hodin. CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR Lukáše 

Havla z Rakšic. Adventní věnec posvětí děkan Pavel Bublan.
• neděle 5. prosince 2010 - DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ, 

Bartolomějský kostel ve 14.00 hodin. „CANTAMUS CORDE“, 
pěvecký sbor z Jezeřan - Maršovic.

• neděle 12. prosince 2010 - TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ, Farní 
kostel ve 14.00 hodin. „PAPRSKY“ - hudební skupina z Novojičínska.

• neděle 19. prosince 2010 - ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ,
nám. T. G. Masaryka ve 14.00 hodin. „ŽIVÝ BETLÉM“ v podání

dětí z Miroslavských Knínic a Miroslavi.
Srdečně zveme veřejnost na předvánoční setkán, která uvede 

svátečním slovem pan děkan PAVEL BUBLAN.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov uvádí

„12. MRAZÍK
„

velkou znovuoživenou tradiční přehlídku, ve které účinkují:
„VLAKVOUS“, „OK VOCAL“, „ŠVÉDOVA TROJKA“, „PEPA 

STREICHL“, „TY SYČÁCI“, host přehlídky: „POUTNÍCI“,
v pátek 26. listopadu 2010 v 18.00 hodin - kinosál Mor. Krumlov.
Vstupné: 120 Kč, občerstvení. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, 

Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.:  515 321 064.

Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště 
řemesel M. Krumlov a MěKS M. Krumlov srdečně zvou na

VÝSTAVU K VÝROČÍ 50. LET 
ZALOŽENÍ ŠKOLY

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 10.30 hodin,
v galerii Knížecího domu, nám. T. G. Masaryka 40.

11. listopadu 2010 - 16. ledna 2011.
Otevírací doba: po - pá: 9.00 hod. - 12.30 hod., 13.00 hod. - 15.30 

hod., ne: 14.00 hod. - 16.00 hod. 
Vstupné: 10 Kč/dospělí, 5,-Kč/děti, důchodci.

OB Rešice si Vás dovoluje pozvat na konání 
3. ROČNÍKU soutěže

O REŠICKOU „OŘECHOVKU
„

která proběhne v sále pohostinství 
v sobotu 27. listopadu v 19.00 hodin.

Každý trvale obydlený dům může přihlásit jeden vzorek letošní 
„ořechovky“. K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr 
pro případ vítězství do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat 
jednoho soutěžícího hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je 
do čtvrtka 25. listopadu 2010, e-mailem na: resicka.vorechovka@
seznam.cz, nebo na tel.: 723 753 251, 607 910 335. Příjem 
soutěžních vzorků je do 18.00 hodin v den soutěže!!! Při zápisu 
bude vybíráno startovné ve výši: 50 Kč, které je určeno na pohoštění 
soutěžících během ochutnávky. Od 19.00 hodin proběhne 
anonymní hodnocení vzorků porotou, složenou z řad soutěžících. 
Vyhlášení výsledků po 21.00 hodině, poté bude následovat 

všeobecná ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.
PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ SOUTĚŽE A VEČERA

BUDE HRÁT TRAMPSKÁ KAPELA „ŠERO“!

Město DOLNÍ KOUNICE pořádá

„VÁNOČNÍ SBÍRKU
„
 

od soboty 20. listopadu 2010.
Místo konání sbírky: • prodejna potravin p. Horňáková, 

• prodejna potravin ATG CENTRUM, • koncert v kostele sv. 
Petra a Pavla v neděli 12. prosince 2010. Sbírka je určena 
pro Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní 

stacionář Zámeček Střelice u Brna.

OREL jednota Moravský Krumlov všechny srdečně zve na

KONCERT JAROSLAVA HUTKY
 v pondělí 22. listopadu 2010 v 18.00 hodin - galerie Knížecí dům,

nám. T. G. Masaryka, Moravský Krumlov, vstupné: 80 Kč.
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

Krajský přebor v kopané

sobota 13. 11. ve 13.30 hodin

FC Moravský Krumlov
- IE Znojmo

Atletický klub Moravský 
Krumlov zorganizoval minulou 
sobotu již po dvacáté v areálu 
orlovny v Rakšicích tradiční 
přespolní běh. A hned úvodem je 
nutno říct, že skvěle. 

Zkušená organizátorka a býva-
lá výborná atletka Mgr. Zuzana 
Marková prostě ví, co taková 
akce potřebuje. Ti nejmenší zá-
vodníci začali s běháním již v de-
set hodin, hlavní závod na 8500 
metrů, který se započítával jako 
první kolo desetidílného Zno-
jemského běžeckého poháru, byl 
odstartován po polední přestávce. 

V úvodu uctili všichni památku 
nedávno zesnulého atletického 
funkcionáře i bývalého běžce ing. 
Pavla Trnky ze Znojma a pak se 
již vydala na trať k řece Rokytné 
skupina vytrvalců šesti věkových 
kategorií. Sešlo se jich tentokrát 
poměrně hodně (kolem padesáti) 
a vůbec nejrychlejší z nich byl 
Pavel Kratochvíl z Rudíkova 

časem 29:13 min. Kategorii 
žen vyhrála „domácí“ Kateřina 
Doubková hájící barvy AHA Vyš-
kov, za 35:13 min. 

Z početné znojemské ekipy 
byl nejlepší mladý talent a objev 
trenéra Chmelíře Vojtěch Čabala 
z Lukova, který doběhl celkově 
pátý v solidním čase 31:19 min.  
A protože se do Rakšic vypravila 
s Vojtěchem celá jeho rodina i s 
dědečkem, nechala se svým sy-
nem „vyhecovat“ také maminka 
Jitka. A opět se potvrdilo známé 
přísloví, že jablko nepadá daleko 
od stromu - doběhla šestá v čase 
44:02 minut.

Z výsledků vybíráme: 
Ženy do 35 let: 1. Hana Fučí-

ková, Prštice, 39,01 min., 2. Anna 
Tancerová, Sokol Přísnotice, 39,50 
min., 3. Monika Klusáková, Zakřa-
ny, 40,49 min., 4. Šárka Horáková, 
Prštice, 41,38 min,. 5. Šárka Kocan-
dová, MK - Rakšice, 43,48 min.

Ženy od 35 let: 1. Kateřina 
Doubková, AHA Vyškov 35:13 
min., 2. Silvie Divišová Václav-
ková. M.K., 38:33 min., 3. Tama-
ra Bulantová, ZN, 38:55 min, 5. 
Hana Vančurová. MK Rakšice, 
43:46 min., 6. Jitka Čabalová
44:02 minut. 

Muži A do 39 let: 1. Aleš Pal-
ko, Uni Brno, 29:42, 4. Vojtěch 
Čabala, Vítkovice, 31:19 min., 
8. Bedřich Čermák 35:56 min, 9. 
Lukáš Havránek 36:31 minut.

Muži B 40-49 let: 1. Petr 
Motálek, TR, 31:30 min., 5. 
Roman Fuxa 39:58 min., 7. Petr 

Halbrštat 44:22 minut.
Muži C 50-59 let: 1. Pavel 

Kratochvíl, Rudíkov, 29:13 min., 
4. Luděk Gross 34:45 min., 5. 
Jiří Všetula, M.K., 35:29 min., 6. 
Marek Ludvík, Popocatepetl ZN, 
37:49 min., 7. Jaroslav Musil, 
M.K., 44:24 min., 8. Přemysl 
Kališ 47:58 minut.

Muži D od 60 let výš: 1. Ar-
nošt Koreš, TR, 34:54 min., 3. 
Josef Bobek 40:13 min., 6. Karel 
Chmelíř 43:12 min. 

Závod od závodu se lepšící ve-
terán Josef Bobek nám k průběhu 
Krumlovského běhu řekl: „S 
dnešním výkonem jsem spoko-
jen, zvolil jsem tentokrát taktiku 

„jít do toho“ hned od začátku a 
vyplatilo se mi to. Počasí i profil 
tratě mi vyhovovaly, ale nejvíc 
mi sedí délky tak mezi 12 – 15 
kilometry. Ze Znojma nás tady 
bylo hodně a myslím, že jsme se 
docela prosadili.“ 

Po závodech následovalo pře-
dávání cen (i s tombolou) v sále 
orlovny, kterého se zúčastnil také 
starosta Moravského Krumlova 
Jaroslav Mokrý. Pořadatelé děku-
jí všem sponzorům, kteří poskytli 
dary pro vítěze, speciální poděko-
vání patří městské policii a pře-
devším Rudovi Fraňovi a všem 
pomocníkům, kteří se na přípravě 
závodů podíleli.                  /stlba/

Epilog ukončil sezónu
na Masarykově okruhu

Letošní ročník na Masarykově okruhu již tradičně uzavřel šesti 
hodinový vytrvalostní závod automobilů - Epilog. V kvalifikaci 
si vyjeli nejlepší postavení na startu Mercedesy specifikace DTM 
z Charouz Racing System. Nejrychlejší byl vůz se startovním číslem 
11 a posádkou A. Charouz, T. Kostka, A. Lacko a Rakušan Lichtner 
Hoyer. Ve druhém voze st.č. 1 startovala posádka rodiny Charou-
zových, kde otce Antonína doplnili synové Jan s Petrem. Čtvrtým 
jezdcem byl Adam Lacko. Z třetího místa vyjíždělo do závodu AUDI 
DTM /Bohemia Racing Team/ které pilotovali jezdci Jiří Janák, Filip
Sládečka, Mortara Edoardo /CH/ a Rast Rene /D/.

Závod byl zahájen ve 14 hodin letmým startem. Nutno podotknout, 
že ve startovním poli byl také jezdec MS motocyklů Karel Abrahám, 
který startoval v týmu Seat Sport Slovakia společně s Matějovským, 
Hybáčkem a Němcem. Po třech hodinách, které se započítávají do MM 
ČR ve vytrvalostních závodech, byly na prvních místech Mercedesy 
DTM v pořadí vozů s čísly 11 a 1, a na třetím místě AUDI z BRT. 

Vytrvalostní závod není sprint, a tak je v boxech velmi rušno, 
protože mechanici mají stále plné ruce práce. Střídání jezdců, dotan-
kování paliva, přezouvání pneumatik, ale v případě potřeby výměny 
různých dílů na vozech dodávají tomuto závodu na dramatičnosti. 
Po šesti hodinách se z vítězství radovali otec a synové Charouzovi 
s Adamem Lackem. Ve třídě do 3500 zvítězili Kačírek, Suchý a Ska-
lický s vozem BMW M3. Kategorie do 2000 se stala kořistí trojice 
Hes, Hordossy a Barčák s vozem Renault Clio. Na druhém místě 
dojeli jezdci týmu Seat Sport Slovakia a zajímavostí je, že Karel
Abrahám zajel nejrychlejší kolo z této posádky.         /Ctibor Adam/

foto: Květoslav Adam       Seat Leon pilotovaný Karlem Abrahámem

Jubilejní Krumlovský běh s padesátkou běžců

V sobotu 30. října proběhl 
za pěkného počasí v krásném 
prostředí rybářské bašty na Vrab-
čáku V. ročník „říčanské mušky“ 
pořádané muškařským klubem 
Akvarest ve spolupráci s MO 
Moravský Krumlov.

Již od časných ranních hodin se 
sem sjížděli muškaři z celé repub-
liky (Rokycany, Strakonice, Praha, 
České Budějovice, Havířov, Nový 
Jičín, Bílovec, Odry, Bojkovice,...). 
Blízké okolí zastupovali v Krum-
lově borci z muškařských klubů 
Akvarest a Ivančice. V Krumlově 
zvlášť „velmi populární Vančák 
Jirka Kocour“ a Petr Budík.

Závodu se zúčastnili i velcí 
borci muškařského umění, mistři 

světa Tonda Pešek a Igor Slavík. 
Celkově z první desítky repub-
likových muškařů zde bylo 5 
závodníků, což svědčí o vysoké 
kvalitě tohoto závodu. Čtyřko-
lového závodu, kde polovina zá-
vodníků loví a druhá rozhoduje, 
se zúčastnil i jeden 15letý junior 
Daniel Skála z Říčan a jedna žena 
Ivana Kuchaříková ze Strakonic. 

Před závodem bylo do kvalitně 
zarybněného rybníka ještě vysa-
zeno 150 kg čerstvých duháků. 
Celková obsádka činila zhruba 9 
q. Oproti závodům před měsícem 
se ryby nechytaly. Bylo uloveno 
pouze 133 ryb, což činí průměr 
4 ryby na závodníka. Tento stav 
nejlépe vystihují slova Zdeňka 

Marka z Bojkovic „Na úchvat-
ném rybníku s ještě úchvatnějším 
prostředím byly ryby tak uchvá-
cené, že vůbec nežraly... Povím 
vám, byla to dřina, větru, dešti
a rybám neporučíš.“ 

V posledním závodě muškař-
ské sezóny zvítězil Filip Apjár
z Nového Jičína s devíti rybami 
a součtem umístění 13, druhé 
místo získal Miloslav Hosensei-
del z Českých Budějovic s osmi 
rybami a součtem umístění 32
a 3. místo obsadil Pavel Ko-
nečný z Brna se sedmi rybami
a součtem 34. Jediná žena Ivana 
Kuchaříková obsadila krásné 
celkové 8. místo, nejúspěšněj-
ší závodník pořádajícího MK 
Akvarest Petr Necid obsadil mís-
to před ní. Šest závodníků bylo 
bez ryby. Největší rybu ulovil 

Jindra Knápek z Nového Jičína,
a to pstruha duhového - 43 cm.

Vítězové si odvezli krásné 
poháry, hodnotné ceny dle vlast-
ního výběru a všichni dobrý pocit 
z krásně vydařeného dne. MO
Moravský Krumlov zajišťovala 
kvalitní obřerstvení, jež sklidilo 
velký úspěch, a tím si také získali 
závazek pro následující ročníky 
tohoto krásného závodu. Mistři 
světa skončili v poli poražených 
na 12., respektive 16. místě, a 
tak si alespoň Igor Slavík odnesl 
zvláštní cenu MIS duháka (viz 
příloha). Tento závod se zařadí do 
kalendáře krumlovských akcí na 
Vrabčáku. Měl obrovský ohlas, 
hlavně díky kvalitnímu zázemí
a práci pořadatelů z řad MO. 

Za pořadatele
František Kulhánek

ŘÍČANSKÁ MUŠKA


