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Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

• 10.000,- až 80.000,- Kč
• zaměstnanci, důchodci i OSVČ
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa

volejte: 737 381 235

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO
Ročník IX.

•

Číslo 23

VÁNOČNÍ INZERCE
V ZRCADLE

3. prosince 2010

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

DO 14. PROSINCE !!!
TEL.: 602 782 272

Starostou Tomáš Třetina
/Moravský Krumlov/ V pondělí 29. listopadu se v sále hotelu
Epopej odehrálo další dějství
ostře sledovaného dramatu s názvem „Kdo bude starostou...“
První jednání čerstvých zastupitelů zahájil pan Jaroslav Mokrý
a po složení slibu všech jednadvaceti zastupitelů a nutných procedurálních krocích bylo přistoupeno
k veřejné volbě starosty a místostarosty. Na post uvolněného starosty
byli nominováni pánové Tomáš
Třetina, Pavel Procházka a František Šlapanský. Většinovým podílem byl zvolen Tomáš Třetina.
Jedinou kandidátkou na pozici
místostarosty byla paní Irena
Kočí, která ale zvolena nebyla.
Pozice místostarosty měla být
nově obsazena neuvolněným
kandidátem, s čímž se ne všichni
zastupitelé ztotožnili.
„Návrh na neuvolněného místostarostu byl veden přesvědčením, že je nutné šetřit a také začít
dělat věci trochu jinak, než bývalo dosud v Krumlově zvykem.
TOP 09 šla do voleb s cílem
zefektivnit jak řízení města, tak
samozřejmě i státní správy. Cílem
je tedy ušetřit a také rozdělit více
odpovědnosti mezi jednotlivé
radní, tak, aby se na přímém řízení

města podílelo více osob s jasně
definovanou odpovědností za jednotlivé oblasti. Tím docílíme také
větší otevřenosti, protože přímé řízení města nebude v rukou pouze

starosty a místostarosty,“ vysvětlil
nový starosta Tomáš Třetina.
Na programu jednání byla také
volba radních. Navrhovatelům
se podařilo prosadit pouze čtyři
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

jména. Starostu Třetinu tak v radě
prozatím doplnili Zdeněk Juránek,
Vlastimil Kocanda, Jiří Šťastný
a Pavel Procházka mladší.
Debatu napříč sálem poté
otevřela informace o výši platu
starosty a dalších placených pozic. Zastupitelstvo jednohlasně
schválilo návrh, který srazil veškeré odměny na polovinu.
„Všichni víme, že úspory jsou
naprosto nezbytné, protože příjmy pro město neustále klesají, a
to nejen ze sdílených daní vlivem
probíhající krize, ale klesá také
příspěvek státu na výkon státní
správy. Jen v příštím roce klesne
o 3,2 milionu korun. A když se
musí šetřit, je jednoznačně nutné
začít u sebe. S tím také souvisí
náš návrh odměn pro neuvolněné
zastupitele ve výši 50 % tabulkových odměn (dosud byly odměny
vždy na úrovni 100 %). Těmito
kroky naše město ušetří během
tohoto volebního období asi milion korun, které může investovat
například do dětských hřišť, nebo
opravy chodníků,“ dodal starosta
Tomáš Třetina.
Další pokus zvolit místostarostu a doplnit radu města se uskuteční 13. prosince na pracovním
zasedání zastupitelstva. /mape/

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Nám. 13. prosince č. 8
664
Oslavany
Nám.
13.12
prosince
è. 8
664800
12 101
Oslavany
volejte zdarma:
150
volejte zdarma:
telefon:800
546101
425 150
181
telefon: 546 425 181
mobil:
608
505
mobil: 608 505 529
529
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Ocenění města Miroslavi

Slovo úvodem

ČAS ADVENTNÍ,
ČAS ČEKÁNÍ
Člověk očekává v životě ledacos. Peníze, velkou příležitost či
roman�ckou lásku. To záleží pouze na jedinci a jeho touhách.
Ale jen málokteré očekávání má takovou příchuť tajemství jako
čekání adventní. Čas před těmi nejkrásnějšími svátky v roce.
Vánoci. Advent naštěs� není vynálezem moderní komerční doby.
Je prastarou křesťanskou tradicí. Očekáváním příchodu Spasitele
na svět. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní
liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Samotný název tohoto
posvátného času pochází z la�ského „adventus“, což znamená
příchod. Doba adventní je přípravnou dobou na vánoční svátky.
Od XI. stole� se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech
týdnech před Štědrým dnem. Začíná čtvrtou neděli před Štědrým
večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoli neděli
mezi 27. listopadem a 3. prosincem. První adventní neděli začíná
i liturgický rok. Až do tře� adventní neděle je charakteris�ckou
barvou tohoto času temně fialová. Až po tře� neděli ji nahradí jiná,
symbolizující radost, růžová. Adventní neděle mají dokonce i své
lidové označení - železná, bronzová, stříbrná a zlatá. V průběhu
adventu mají svátek významní sva�, např. sv. Ondřej, sv. Barbora,
sv. Mikuláš nebo sv. Lucie.
Doba očekávání Vánoc má svůj duchovní rozměr. Je časem
půstu, při kterém se mají lidé namísto požívání nadměrného jídla
a pi� věnovat zbožnému rozjímaní. Jako každá významná událost
v roce i advent má své nepřehlédnutelné znaky. Jedním z nich je
i typický adventní věnec. Ten je symbolem vítězství a královské
důstojnos�. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, rados� a
vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.
Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista,
který rozptyluje temnotu a strach.
Jsou to právě tyto čtyři týdny, kdy zažíváme ten nevětší stres. Pro
naši komercí přesycenou společnost se právě advent stal symbolem
horečných nákupů. Bláznění, nervozity a pestrobarevných reklam na
všechny nesmysly světa. Přitom, právě teď, v této době, bychom se
měli v klidu zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Uvědomit si, kam se
ženeme. Položit si otázku, kdo vlastně jsme a co chceme. Právě k tomu
účelu naši předkové dobu adventní určili. K zamyšlení. Zvyky předků
bychom měli c�t a dodržovat. Občas se to i vypla�.
Petr Sláma

VÁNOČNÍ INZERCE
V ZRCADLE
DO 14. PROSINCE !!!
TEL.: 602 782 272

materiály pro hrubou stavbu
(provedem výpočet a kalkulaci)
obklady a dlažby
(na přání zajistíme návrh)

hnědé a černé uhlí,
brikety, koks, kovářské uhlí,
dřevěné brikety a peletky,
zlomkové brikety
za výhodnou cenu
naštípané dřevo
do krbů a kamen
www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276

/Ivančice/ Rada města vzala na vědomí návrh dodatku ke smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému JmK.
Dodatek se týká platby v roce 2011 za spoj Ivančice-Hrubšice a zpět.
Celková finanční částka činí bezmála 300 tisíc korun. Rada doporučila
zastupitelstvu schválení tohoto dodatku.
Petr Sláma

Zvolili si poradní komise

foto: MěÚ Miroslav

/Miroslav/
U
příležitosti
115. výročí narození armádního
generála a bývalého prezidenta
republiky Ludvíka Svobody byla
městu Miroslav udělena medaile
Ludvíka Svobody.
Ocenění předala před rodným
domem v obci Hroznatín dcera
pana generála, profesorka Zoe
Klusáková-Svobodová. V proslovech u pamětní desky generála
Svobody byly zdůrazněny jeho
zásluhy o vznik samostatné československé vojenské jednotky v bý-

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

Úrok od 10,23 %

Tel.: 721 280 496

OSLAVANY

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

»
»
»
»

valém Sovětském svazu a velitelské schopnosti. Přímí účastníci,
kteří s ním prošli všemi válečnými
operacemi, na něj vzpomínají
s velkým respektem a úctou.
„Ocenění Miroslav obdržela
za trvalé úsilí, zájem a péči o
válečné hroby a pomníky obětem
válečných konfliktů. Slavnosti,
která se uskutečnila v sobotu 20.
listopadu, byli přítomni vysocí
vojenští důstojníci, oficiální hosté
a občanská veřejnost,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
/abé/

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým,
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

70.000 Kč za 1.390 Kč
100.000 Kč za 1.893 Kč
300.000 Kč za 5.498 Kč

Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

ZIMNÍ SLEVY

Spoj Ivančice - Hrubšice
bezmála za 300 tisíc

PŘEDVÁNOČNÍ
VÝPRODEJ PŮJČEK

REDAKČNÍ DOVOLENÁ
20.12. 2010 - 02.01.0211

ZPRÁVY Z RADNIC

inženýra kvality s NJ
technologa obrábění
seřizovače - obsluhu CNC
strojního mechanika

/Oslavany/ Rada města Oslavan rozhodla na svém zasedání
o zřízení šesti poradních komisí pro funkční období 2010 - 2014
a jmenovala jejich vedoucí: komise pro životní prostředí - Mgr. Petr
Horák, komise pro výstavbu a investice - Pavel Fic, komise pro
školství, tělovýchovu a mládež - PhDr. Ivan Kocáb, komise pro kulturu - Miloš Růža, komise sociální - Dagmar Petřvaldská, a komise
likvidační - Jan Lasák.
Petr Sláma

Krumlov hledá knihovníka
/Moravský Krumlov/ Městské kulturní středisko vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa knihovníka. Předpokladem pro výkon této
funkce je vzdělání knihovnického směru, ovládání katalogizace a znalost modulů automatizovaného knihovního systému s označením Clavius. Místo je k mání od 1. ledna 2011. Zájemci mohou bližší informace
získat na MěKS a své žádosti odevzdat do 10. prosince.
/abé/

Zimní údržba naplánována

/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila plán zimní údržby místních
komunikací na rok 2010/2011. Tento plán stanovuje priority zimní údržby a pořadí udržovaných komunikací. Rada zároveň schválila smlouvu
o dílo na zimní údržbu místních komunikací 2010/2011 na prohrnování
sněhu s firmou Technické služby Ivančice, s. r. o. Byla schválena i
smlouva k zajištění na skladování inertního posypového materiálu a jeho
nakládku s firmou STAFIZ-K, s. r. o., Ivančice.
Petr Sláma

Bojují s nezaměstnaností

/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla dát pracovní příležitost svým nezaměstnaným spoluobčanům. V roce 2011 bude vytvořeno při Městském úřadu Oslavany devět stálých pracovních míst na
veřejně prospěšné práce. Tato pracovní místa budou zřízena v přímé
spolupráci s Úřadem práce Brno-venkov.
Petr Sláma

DŘEVO

Krumlovská 12, Ivančice
tel.: 546 435 429

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

STAVEBNINY
TRADE

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

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

603 576 656

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

NOVĚ OTEVŘEN V IVANČICÍCH

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

Provozní doba: po-pá: 9-17 hodin, so 9-13 hodin, neděle po tel. dohodě.
Na Brněnce u čerp. stanice. Tel.: 773 681 528. Těšíme se na vaši návštěvu.

kvalitní a prověřená auta všech značek
možnost prodeje na splátky

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
v Moravském Krumlově
Okružní 394, Moravský Krumlov
Zajišťujeme kompletní projektové práce, včetně vyřízení stavebního povolení:
rodinné domy, rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod.
ZN: RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ
Kontakt: 733 373 784 • e-mail: projekce@osp-mk.cz
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Rada JM kraje schválila rekordní rozpočet
S rekordními výdaji na investice počítá návrh rozpočtu na příští
rok. Rozpočet předpokládá výdaje ve výši 6,081 miliardy korun.
Návrh rozpočtu byl zaslán všem
odborným komisím rady, výborům zastupitelstva a politickým
klubům. Nyní bude uveřejněn
na úřední desce a na webových
stránkách kraje. Občané mají
možnost k návrhu rozpočtu vznést
připomínky. Předseda finančního
výboru Zdeněk Dufek připomněl,
že v loňském roce činily plánované výdaje kraje 5,603 mld. Kč, v
letošním 5,493 mld. Plánované
zvýšení výdajů v návrhu na rok
2011 je způsobeno především objemem plánovaných investičních
akcí, z nichž většina bude spolufinancována z fondů EU.
„Krizi pojímáme jako příležitost. Jsme přesvědčeni, že toto je
správná cesta pro období hospodářské krize. Toto je stimul pro
regionální ekonomiku, tak zajišťujeme práci firmám a snažíme se
udržet nebo posílit zaměstnanost
v kraji,“ řekl hejtman a ujistil,

foto: JMK

že i v následujících letech hodlá
kraj udělat vše pro to, aby ani
koruna evropského spolufinancování z Regionálního operačního
programu či jiných evropských
operačních programů nezůstala
nevyčerpána. K tomu, aby mohlo
být vyčerpáno maximum evropských dotací, bude sloužit úvěrový rámec vyjednaný u Evropské
investiční banky. Na rok 2011 je

počítáno s využitím úvěru na dofinancování evropských projektů
ve výši 963 milionů korun.
Z hlediska struktury rozpočtu
nedochází v návrhu k významným změnám proti předcházejícím rokům. Opět je největší
kapitolou doprava s podílem
34,86 % na celkových výdajích,
druhé je školství (20,09 %) a třetí
zdravotnictví (10,11 %). Z hle-

diska dotačních titulů zůstává
zachováno standardní portfolio
-na program rozvoje venkova je
opět počítáno s 80 mil. Kč, na
podporu dobrovolných hasičů
a ostatních složek IZS s 35 mil.
Kč a na dotace v oblasti vodního
hospodářství (vodovody, čističky,
protipovodňová opatření) má být
vynaloženo 85 mil. Kč.
Podle náměstka hejtmana
Stanislava Juránka jednání o
rozpočtu na příští rok vedla
k drobným úpravám. Byl například přehodnocen původní
záměr podpory výstavby archeoparku v Pasohlávkách aj.
Juránek ocenil, že se kraj pouští
do investic spolufinancovaných
z úvěru EIB pouze v případě,
že získá na jednotlivé akce také
evropské dotace. Nové investice
jsou navíc takového charakteru,
že zakládají snížení provozních
nákladů do budoucna. Připomněl
například zateplování budov
některých středních škol a také
nemocnic, na kterém se budou
podílet i evropské fondy. /abé/

Zkušenost studentů s brněnskými úřady:
vstřícnost a ochota, ale i neznalost a urážky
Ekologický právní servis v
rámci svého projektu poslal brněnské studenty nahlížet do spisu.
Chování a znalosti úředníků byly
velmi různorodé; zatímco někde
panovala vstřícnost a ochota, jinde se studenti setkali s urážkami
a podezřívavostí, nebo dokonce
žádné úředníky nenašli.
Úředníci nebyli k nalezení nebo
nevěděli, jak napsat protokol; nechyběly ani urážky. Jinde bylo
naopak chování úředníků zcela
v pořádku. Takové jsou výsledky
projektu Ekologického právního
servisu, během něhož studenti
navštívili několik brněnských
úřadů, aby nahlédli do spisu.
První komplikace se objevily již
při pokusu najít oprávněnou úřední osobu. Při návštěvě městského
úřadu ve Starém Lískovci nebylo
možné nikoho najít, kanceláře byly
buď zamčené nebo odemčené, ale
prázdné. Na úřadě se nacházel jen
místostarosta, který studentům
sdělil, že úředníci mají volno, a
doporučil jim přijít jindy.
Ne zcela vstřícně reagovali
úředníci také na požadavek zpří-

stupnit soupisku jednotlivých
částí spisu. Jednání úřednice se
neobešlo bez urážek, jak ostatně
dokládá tento autentický zápis:
„Když jsme žádaly o poskytnutí spisové složky, bylo nám jasně
vysvětleno, že spisová složka
(soupis obsahu) se do spisu dává
až když je spis úplný, musí se svázat a archivovat, před tím to nikdo
nedělá. Žádné naše argumenty
o kontrole kompletnosti spisu
nebyly brány v úvahu, byly jsme
upozorněny, že jsme studenti a
máme především mezery v právním vzdělání, ona ví, jak to chodí,
a tak se nám to snaží vysvětlit.“
Zcela bez překážek se neobešel ani požadavek na vyfotografování části spisu. Oprávněnost
požadavku si úřednice nejprve
nechala výslovně ověřit přivolanou právničkou. I poté, co
spis poskytla k pořízení fotodokumentace, si neodpustila na
adresu studentů řadu poznámek,
kterými dávala najevo svůj nesouhlas s tímto postupem.
Sepisování protokolu není
zřejmě obvyklou praxí. Zatím-

co na jednom z úřadů úředníci
požadovali písemnou žádost o
vystavení protokolu, nejlépe s
uvedením důvodu, proč by jej
měli vystavovat, na jiném úřadě
sice zpočátku úřednice nevěděla,
jak protokol napsat, nechala si
jej však od studentů nadiktovat.
Studenti úředníky též poučili o
nutnosti uložit originál protokolu
do spisu, ochotná úřednice jim jej
měla v úmyslu vydat.
Na stavebním úřadě městské
části Brno-střed byl naopak přístup úředníků zcela vzorný. Po
předložení plné moci úřednice
přinesla veškeré požadované šanony. Nahlížení včetně pořízení
kopií proběhlo bez problémů,
úřednice dokonce zástupcům
účastníků ochotně poradila, kde
najdou nejdůležitější dokumenty.
Nahlížení do spisu představuje jedno z nejdůležitějších práv
účastníka řízení. Právě ve spisu
účastník najde veškeré důležité
informace pro případná podání.
Proto je na místě dobře znát svá
práva a nenechat se odradit zamítavými postoji úřadů.

Zejména máte právo:
• nahlížet do spisu během celé
pracovní doby na úřadě, nikoli
jen v úředních hodinách
• nahlížet i v nepřítomnosti
osoby pověřené vedením spisu,
neboť ta musí mít v době své nepřítomnosti (dovolené, nemoci)
ustanoveného zástupce
• nahlížet do všech částí spisu,
jejichž seznam (soupiska) by měl
být k dispozici
• pořizovat si kopie částí spisu
(občanská sdružení mají právo na
kopie zdarma), a to i fotodokumentaci vlastním fotoaparátem
• o nahlížení se sepisuje protokol, jehož stejnopis můžete
požadovat
• o odepření nahlížet do spisu
musí být vydáno usnesení.
Pro více informací ohledně
možného postupu v konkrétních
situacích se můžete obrátit na
Poradnu Ekologického právního
servisu (www.eps.cz, sekce Právní poradna). Eva Pavlorková,
Markéta Višinková
Autorky jsou poradkyněmi
Ekologického právního servisu.

ČTRNÁCTIDENÍK ZRCADLO
Redakční kalendář na rok 2011 naleznete na našich
webových stránkách: www.zrcadlo.info.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Občanská bezpečnostní komise již tradičně v podzimním období organizuje seminář týkající se tématu aktuálního pro JE Dukovany. Tentokrát se uskutečnil v Zastávce u Brna ve spolupráci s Mikroregionem
Kahan za bohaté účasti starostů a zastupitelů měst a obcí z 20km okolí
Jaderné elektrárny Dukovany.
Dopolední program obsahoval informace o energetických službách
Skupiny ČEZ, které nabízí komunální sféře, a informace o podpoře
nových technologií (zapojení kogenerace do chytrých elektrických
sítí). Odpoledne pokračoval seminář shrnutím dosavadní historie a
zkušeností OBK za 14 let jejího působení. Hovořilo se i o spolupráci
s partnerskými občanskými komisemi ze zahraničí, přítomni byli zástupci Občanské informační komise JE Jaslovské Bohunice.
Informace o jaderné elektrárně a o hlavních projektech tohoto
energetického díla přinesla zpráva ředitele JE Dukovany. Dukovanská
elektrárna by od roku 2013 měla dodávat do veřejné elektrické sítě
každoročně 16 terawathodin (projekt Bezpečně 16 tera EDU). V současnosti je to něco přes 14 terawathodin.
Semináře se vedle členů OBK zúčastnilo na 60 účastníků, převážně
z řad starostů okolí elektrárny. Do Zastávky zavítal i Vítězslav Jonáš,
senátor Parlamentu ČR. V odpoledním programu byla zařazena také
prezentace muzea průmyslových železnic a projížďka úzkokolejkou
mezi uzavřeným dolem Zbýšov-Jindřich II a Babicemi u Rosic. Seminář zakončilo společenské setkání v Dělnickém domě Zastávky u Brna.
26. 11. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Krajská rada schválila
Plán zimní údržby silnic

/Kraj/ Rada JM kraje schválila Plán zimní údržby silnic v Jihomoravském kraji pro tuto zimu, který stanovuje rozsah, způsob a časové
lhůty zimní údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje.
„Zabývali jsme se nejen tím, jestli mají silničáři dostatek techniky,
ale i tím, co by se stalo v případě, že by došlo k mimořádným událostem,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „Klíčovou
zprávou je ubezpečení složek Integrovaného záchranného systému, že
i přes finanční krácení rozpočtů policie a hasičů jsou připraveni přesně
podle našich havarijních plánů zasáhnout v časech, které jsou stanoveny příslušnými předpisy a nehrozí tak žádné snížení bezpečnosti
v případě mimořádných událostí,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Plán zimní údržby silniční sítě v Jihomoravském kraji zahrnuje silniční síť o celkové délce cca 4 000 km silnic II. a III. tříd. Udržované
trasy jsou technologicky rozděleny na 104 pracovních okruhů. Pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu 121 km silnic II.a III. tříd v Brně,
kde je v rámci celkové údržby základního komunikačního systému
města Brna tato zajištěna na základě smlouvy dodavatelským způsobem prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a.s.
Správa a údržba silnic má i pro nadcházející zimní období uzavřeny
dohody se Správou a údržbou silnic Olomouckého kraje, Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Správou a
údržbou silnic Kroměřížska ve věci zajištění časové návaznosti a způsobu zimní údržby v zimním období 2010/2011 na vozovkách procházejících hranicemi kraje, včetně operativních přesunů hranic, včetně
odpovědnosti za zimní údržbu silnic mezi správami silnic.
/abé/
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Finanční poradna Otevření nádraží ulehčí dopravě na náměstí

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

Pomalu se blíží čas Vánoc. Čím dál více se nám ochlazuje, přestože
nepřijel do našich nížin Martin na bílém koni, víme, že je Štědrý den
za dveřmi. V nadcházejícím čase Vánoc si mnou ruce nejen obchodníci
s dárkovým zbožím, ale přípravy v plném proudu probíhají u tzv. nebankovních poskytovatelů půjček, tedy všech poskytovatelů „rychlých
peněz“. Je velmi jednoduché zavolat na jednu z nabídek v novinách,
zadlužit se a užít si Vánoce naplno. Představa vánočního stromečku
obsypaného důležitými dárky je snem každého tvrdě pracujícího občana. Celý rok pracuje, aby si alespoň jednou za rok mohl bez rozmýšlení
užít vánoční pohodu bez omezení …
Málokdo přes poklidnou spokojenou vánoční náladu hledí dál do
budoucnosti. Co bude po Silvestru? Nepřijdu o práci? Nesníží mi plat?
Co když dlouhodobě onemocním..? Těmito otázkami si ale nikdo nechce kazit pohodu Vánoc. Přitom je tak lehké podlehnout síle radosti
nejbližších z dárků, které jsme pro ně pořídili. Ale ptejte se: bude tolik
radosti a spokojenosti v rodině i za pár měsíců, až budou obhlížet váš
dům věřitelé či exekutoři a dívat se, co by se dalo zpeněžit? Při bezesných nocích si už stěží vzpomenete na radosti Vánoc, které bohužel
byly vytvořeny iluzí pomocí dluhů.
Když pak přijdou maléry, jako je vyhazov z práce či dlouhodobější
nemoc… zkrátka vám dojdou peníze. Pomoc zase přijde od „rychlých
peněz“, které přijedou rovnou domů. Žít na dluh už je zkrátka zvyk, ale
toto vytěsňování dluhu dluhem je cesta vedoucí do dluhové pasti. Poté
už budou ti zodpovědnější volat „krotitele dluhů“ a pročítat zákony.
Co je to osobní bankrot a jak ho dosáhnout, aby mi exekutoři všechno
nesebrali. Bohužel v mnohých případech není rady ani pomoci ani od
těch nejkvalifikovanějších finančních poradců. Pak už přichází na řadu
advokát úpadkového práva. Druhá varianta, jak řešit problémy s dluhy,
je ještě horší. Strčit hlavu do písku a myslet si, že se vše přežene. Omyl,
nepřežene. Každý dluh musí být jednou splacen. To platí jak v rodinném rozpočtu, tak i na úrovni vládního zadlužování.
V součastné době běží v televizi pořad Krotitelé dluhů, kdy se pár
poradců snaží ukázat odstrašující příklady. V tomto známém pořadu se
finanční poradci společnosti Partners snaží zachránit klienty od dluhů.
Ne vždy se jim to podaří. Tento pořad nebyl vytvořen za účelem ukázky oddlužení, ale proto aby tyto situace nikdy nenastaly.
Jak tomu všemu zabránit? Je třeba si stanovit finanční plán. Už
v lednu příštího roku musíme vědět, že za 12 měsíců jsou Vánoce,
a když si budeme odkládat pár stovek každý měsíc, můžeme se těšit
na pěkné Vánoce – ale až na příští. Můžeme prožít Vánoce v klidu
a pohodě. Ale nejde všechno hned. Prožijte příjemné a klidné vánoční svátky bez zbytečných dluhů.

/Moravský Krumlov/ Autobusová doprava v centru města
dozná od 12. prosince řady změn.
V souvislosti s výstavbou
nového autobusového terminálu
dojde současně ke snížení počtu
zastávek na náměstí a bude změněna organizace dopravy následovně. Na náměstí budou zřízeny
provizorně pouze dvě zastávky,
dimenzovány na 2 až 3 autobusy,
současně s tím, že jeden označník
bude pro směr k autobusovému
nádraží a železniční stanici a dru-

hý směrem k zastávce u parku.
Vzhledem k omezené kapacitě
těchto zastávek na náměstí dochází u většiny linek k časovým
úpravám v jízdních řádech a
některé linky nebudou na náměstí vůbec zajíždět. Všechny
přestupy mezi linkami IDS JMK
budou přesunuty z náměstí na
autobusové nádraží (příp. do
zastávky u parku).
Další změny budou provedeny
při zahájení rekonstrukce průtahu
městem na silnici III/4133. /abé/

SCHÉMA UZLU MORAVSKÝ KRUMLOV
NÁSTUPIŠTĚ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ
MORAVSKÝ KRUMLOV
Číslo
nást.
1

Odjíždějící linky Směry zaintegrovaných i nezaintegrovaných
autobusových linek
IDS JMK
Železniční stanice - Náměstí - Rakšice

440

Rakšice - Náměstí - Železniční stanice

441

Železniční stanice

442

Železniční stanice

443

Železniční stanice

2

432

Petrovice - Kadov - Hostěradice - Prosiměřice - Suchohrdly - Znojmo

3

432

Ivančice

4

441

Jamolice - Dukovany

5

442

Dolní Dubňany - Horní Dubňany - Rešice - Rouchovany - Hrotovice

6

443

Rybníky - Vémyslice - Tulešice - Horní Kounice - Tavíkovice

444

Rybníky - Vémyslice - Džbánice - Trstěnice - Višňové

445

Petrovice - Lesonice - Miroslav

446

Jezeřany-Maršovice - Loděnice

7
8

164

Olbramovice - Loděnice - Pohořelice - Vranovice - Hustopeče

*
9

nezaintegrované linky

výstup
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Informace o IDS JMK
• www.idsjmk.cz
• info@kordis-jmk.cz
• ( 5 4317 4317
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Informace o projektu „Zeleň pro krajinu i obce“
Koncem léta a během podzimu letošního roku probíhaly v obcích mikroregionu Ivančicko výsadby
zeleně v rámci projektu s názvem Mikroregion Ivančicko – zeleň pro krajinu i obce.
Cílem tohoto projektu, který se uskutečnil za finanční podpory Jihomoravského kraje a energe�cké
Skupiny ČEZ, je hledat a obnovovat historické stopy v pamě� krajiny, podporovat přirozenou tvář venkova a zároveň krášlit veřejná prostranství pomocí rostlin, které svým charakterem na moravský venkov
patří. V rámci projektu tedy došlo k obnovení, doplnění nebo založení nových alejí v krajině (historická
alej ovocných dřevin u Dolních Kounic, dosadba lip v Mělčanech, výsadba lipové aleje na Hlíně, alej
dubů u rybníka v katastru Ivančic), ošetření starých stromů (lípy v Čučicích) a úpravy veřejných prostorů
v ostatních obcích. Vysazeny byly lípy a okrasná jabloň na návsi v Nové Vsi, okrasné třešně a platan na
náměs� Republiky v Oslavanech, alej okrasných hrušní na hřbitově v Nových Bránicích a úprava okolí
sochy T. G. Masaryka tamtéž, výsadba okrasných keřů a trvalek před
hřbitovem v Moravských Bránicích a doplnění truhlíků s letničkami
v obci Neslovice. V Ketkovicích byla upravena plocha zbořeniště
a na jeho místě založeno přes 500 m2 květnaté kopre�nové louky.
Celkem bylo vysazeno 152 ks stromů, z toho 85 ovocných dřevin
(švestky, třešně a hrušeň), 125 keřů a 125 ks trvalek a okrasných trav.
Bylo založeno 550 m2 lučního květnatého trávníku. Finanční prostředky byly rozloženy rovnoměrně pro všechny obce mikroregionu.
Ing. Bohumil Smutný, tajemník mikroregionu Ivančicko
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Českou poštu zaměstnává
Česká pojišťovna
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Na našich poštách si můžete sjednat pojištění jakéhokoliv druhu.
Je to pro občany komfort, nebo nějaké prokletí? Chcete-li si sjednat
pojištění u České pojišťovny, máte vyhráno, protože poštu najdete
téměř všude. Ovšem jdete-li si na poštu jen kvůli výběru peněz, pak
máte smůlu. Šikovní pánové a také dámy za přepážkami se vám věnují s určitou vervou - ne sobě vlastní - a nabízí vám produkty České
pojišťovny. A jelikož ani těmto lidem to není vůbec milé, často u toho
mění barvy obličeje a selhává jim hlas. Ne, že by to nebyli profesionálové, z hlediska produktů pošty stoprocentně jsou, ale tento způsob
nabídky je jim cizí. Na poště začali tito lidé pracovat, aby pomáhali
občanům s korespondencí a s doručováním balíků. Nyní je z pošty
(chvála Bohu) také peněžní ústav, kde si můžeme založit účet a kdykoli
si z něho jít zase vybírat, ale pojišťovna jako taková to nikdy nebude.
Každý pracovník České pošty musí ročně sjednat několik pojistek nebo
stavebního spoření a to je pro ně velmi zatěžující. Často ani nevědí,
kde ty lidi mají pořád hledat. A tak většina z nich neustále přepojišťuje
celou rodinu jen z důvodu, aby měli v práci splněno.
Lidé si tu nemohou sednout a v klidu popřemýšlet, jakou tu pojistku
vlastně potřebují, vzhledem ke svým příjmům. Ono celkově pojištění
patří do úplně jiného soudku. Snad mi dáte za pravdu, že ten, kdo se
chce pojistit, má už nějakou představu o pojistce i pojišťovně. Myslím,
že je to pro pracovníky pošt velmi nedůstojné a pro pojišťovací agenty
zase likvidační. Bohužel nikdo z nás s tím nic neudělá. I nadále musíme mít trpělivost s nabídkou něčeho, o co vůbec nestojíme. /adrien/

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

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

03.12.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Hasiči v Krumlově i v Ivančicích zůstanou Kraj žádá přehodnocení
/Region/ Díky navrhované
finanční pomoci kraje nebude
nutno v příštím roce rušit žádnou
požární stanici HZS v Jihomoravském kraji. Ze sedmi obvodních
oddělení Policie ČR, o jejichž
zrušení se uvažovalo, bude zrušeno jen jedno - v Černé Hoře.
V návrhu rozpočtu, který předběžně projednala Rada JMK, je
vytvořena finanční rezerva v maximální výši 20 milionů korun,
ze které chceme pomoci profesionálním složkám Integrovaného
záchranného systému. Díky na-

regulačních poplatků

vrhované finanční pomoci kraje
se podařilo udržet u HZS stanice
Kunštát, Starý Lískovec, Ivančice, Slavkov, Moravský Krumlov a
Hrušovany nad Jevišovkou.
„Díky tomu, že kraj byl aktivní
a nabídl svoji pomoc jako výjimečnou a mimořádnou, protože
si nemyslíme, že bychom každoročně měli věnovat desítky milionů korun na financování státních
složek, odvrátili jsme katastrofu
ve formě zrušení šesti policejních
a sedmi hasičských stanic,“ konstatoval hejtman Hašek.
/abé/

/Kraj/ Zásadní přehodnocení současného systému tzv. regulačních
poplatků ve zdravotnictví požaduje JM kraj v připomínkovém řízení
k návrhu novely zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.
Kraj při tom poukazuje zejména na skutečnost, že tyto poplatky - až na
výjimku, kterou představuje Lékařská služba první pomoci - skutečným regulátorem poptávky po zdravotnických službách nejsou.
„Zastáváme stejný názor jako v době, kdy jsme pacientům našich
krajských zdravotnických zařízení propláceli tyto poplatky formou
daru. Již tehdy jsme upozorňovali, že poplatky fakticky neplní svoje
deklarované poslání snížit poptávku po zdravotní péči, ale ve skutečnosti mají jako kosmetické vylepšení příjmů zdravotnických zařízení umožnit následné tiché snižování úhrady zdravotnických výkonů pojišťovnami. To se právě nyní děje,“ komentoval to hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek.
/abé/

www.krajbezkorupce.cz
Vedení Jihomoravského kraje se poprvé v desetileté historii krajské
samosprávy začalo systematicky věnovat boji s korupcí. Z dosud provedených opatření je třeba připomenout protikorupční audity, povinnou
inzerci prodávaných nemovitostí na realitních internetových portálech
a označování budov na prodej venkovními transparenty, nebo zavedení centrálních nákupů, díky nimž dochází ke sdružování zakázek
a přechodu do přísnějších režimů zákona o zadávání veřejných zakázek.
To vše za účasti zástupců krajské opozice jako kontrolního prvku.
Na základě pozvání hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala
Haška se dne 23. listopadu v prostorách krajského úřadu uskutečnil
kulatý stůl na téma prevence korupce. Jednání se účastnili členové
pracovní skupiny prevence korupce, která je tvořena zástupci všech
politických klubů v krajském zastupitelstvu.
Hlavním předmětem jednání byla diskuse o možných opatřeních ke
snížení potenciálu korupce při vydávání správních či samosprávných
rozhodnutí krajského úřadu nebo příspěvkových organizací kraje. Dále
byla diskutována metodika zadávání veřejných zakázek, zejména možnosti sjednocení kvalifikačních a hodnotících kriterií, které zamezí tzv.
zadávání zakázek „na míru“. V oblasti hodnocení nabídek na stavební
práce bylo diskutováno jak dosáhnout reálné garance kvality díla a
transparentně eliminovat nabídky s nápadně nízkou cenou. V této
souvislosti zástupkyně Fakulty stavební VUT prezentovala možnosti
hodnocení nákladů životního cyklu stavby.
Vedoucí odboru kontrolního a právního Mgr. Martin Mikš informoval o dosavadních zkušenostech s již zavedenou protikorupční
linkou. Předseda Finančního výboru Zastupitelstva JMK Ing. Zdeněk
Dufek prezentoval představy o budoucím provozu webového portálu
www.krajbezkorupce.cz. Na této adrese by se v budoucnu měly koncentrovat všechny informace o veřejných zakázkách kraje a jeho příspěvkových organizací včetně oznámení o otevírání obálek a protokolů
z hodnocení. Kraj rovněž nabídne vedení měst a obcí, aby se k tomuto
portálu připojili a inzerovali tu i své zakázky.
/abé/

Brněnka otevřela dveře

foto: HZS JMK

„
Projekt „Ukliďme si svět
je 8 tun elektroodpadu
/Region/ Na počátku letošního
roku uzavřel Jihomoravský kraj
dohodu o spolupráci se společností ELEKTROWIN na realizaci projektu týkajícího se zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.
V první fázi byl ve sběrných
dvorech šesti měst zaveden výměnný systém velkoobjemových
WINTEJNERŮ, do kterých mohou občané odkládat chladničky,
pračky, sekačky apod.
Dalších patnáct obcí navštívil
v letošním roce dvakrát Putující
kontejner, do kterého po stanovenou dobu mělo 12 tisíc obyvatel
možnost odevzdávat spotřebiče.

Vánoční trhy
v Norimberku
a koupání v Ambergu
Největší předvánoční trhy v Evropě jsou právě v Norimberku. Kouzlo a atmosféra vánoc
nadchne každého. Určitě nekoupíte tričko z tržnice, ale naopak něco, co nebude chybět
u Vašeho vánočního stolu. Pečené kaštany, bavorský vánoční chleba, svařené víno, punč,
marcipán a další stovky vánočních dobrot. To vše je charakteris�cké pro největší vánoční
trh „Evropy“, to je vánoční trh v Norimberku. Američané a Japonci musí na adventní trhy
v Norimberku letadlem a přesto je navštěvují. Vy potřebujete k jejich návštěvě jeden
den. Až se nasy�te předvánoční atmosféry, pojedete se vykoupat do termálních lázní v
Ambergu. Horká minerální voda a exklusivní prostředí učinily z lázní jedinečné místo.

18. prosince 2010
cena 990 Kč/os.
Program: Odjezd z ČR po půlnoci (Znojmo 00.30, Brno 01.40, Jihlava 03.00, Praha 04.40,
Plzeň 06.20), Norimberk 10.00 - 13.00 hod. Amberg 14.00 - 17.00 hod. Příjezd do ČR
v nočních hodinách (Brno 23.00, Znojmo 24.00).
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla,
klima�zace, DVD), služby profesionálního průvodce, 1x snídaně v autobusu (obvykle
teplý párek, pečivo, káva nebo čaj), pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh 13,-/os., pojištění rozšířené (storno, léčebné
výlohy, úrazové) 35,-/os. vstup do lázní Amberg (3 hodiny cca 7 EUR).
Nástupní místa: Znojmo, Brno

Zajišťuje: Cestovní agentura TMK travel
Knížecí dům • Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044, 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel

Pro školy bylo uspořádáno
krajské kolo celostátního projektu
„Ukliďme si svět“, ve kterém zvítězili žáci základní školy z Vranova nad Dyjí. Dohromady vysbírali
6780 kilogramů, což představuje
bezmála 66 kilogramů elektroodpadu na jednoho žáka.
Veřejnost se s tematikou
zpětného odběru setkala v rámci
mobilního infocentra Zatočte
s elektroodpadem v dubnu v osmi
městech Jihomoravského kraje,
které bylo doprovázeno soutěží
ve sběru spotřebičů. Celkem se
v Jihomoravském kraji v rámci
této kampaně vysbíralo téměř 8
tun vysloužilých elektrozařízení.

/Ivančice/ V sobotu dne 20. listopadu otevřela dokořán své dveře ZŠ
T. G. Masaryka v Ivančicích. Děti, jejich rodiče i širokou veřejnost přivítal u vchodu s laskavým úsměvem osobně ředitel školy Mgr. Otmar
Němec. Pro přespolní a neználky místní školní budovy byly připraveni
jako průvodci žáci z vyšších tříd. Ale i vichry prověrek a písemek
ošlehaní asolvoventi měli co dělat, aby se ve své bývalé škole vyznali,
protože nejen technika, ale i školní budova za léta změnila. Samozřejmě
k lepšímu. Návštěvníci obdivovali tabule, na které se již nepíše klasickou křídou, nově vybavenou učebnu fyziky i chemie, ale i opravenou
tělocvičnu. O to, aby návštěvníci nezkolabovali hlady, se postaral pedagogický sbor školy. V posledním patře v bylo pro hosty školy připraveno bohaté občerstvení. Učitelům nezůstal v tomto směru nic dlužen
kolektiv pracovnic školní kuchyně vedený ředitelkou této instituce Ing.
Halkou Žaludovou. Jejich řízečky v bramborákovém těstě či brokolicová polévka byly tím správným vyvrcholením návštěvy školy.
ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích se vždy právem pyšnila skvělým pedagogickým sborem, dobrým technickým vybavením a řadou úspěchů v různých soutěžích. O jejím věhlasu svědčí i to, že si školu nepřišli prohlédnout
jen zvědaví Vančáci, ale i obyvatelé okolních měst a obcí.
Petr Sláma

Nejusměvavější nemocnice
/Kraj/ Titul „Nejusměvavější nemocnice roku 2010“ získala Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v kategorii Fakultní nemocnice.
Bezmála 33 tisíc pacientů z České republiky hlasovalo pro Nejusměvavější nemocnici roku 2010. Prvního ročníku soutěže o tento
titul se zúčastnilo 160 nemocnic a na otázku „Jak často se personál
při komunikaci s Vámi usmívá?“ odpovědělo 33 tisíc pacientů. Přes
80 procent z nich hlasovalo pro odpověď „často“ a „velmi často“, naopak pacientů, kteří mají z nemocnice pocit, že se na ně zdravotnický
personál neusmívá téměř nikdy, jsou tři procenta.
/abé/

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

BVV Brno, Pavilon G1
termín konání: 17. března 2011 v 19.00 hod.
Vstupenky zakoupíte v CA TMK travel,
v Knížecím domě v M. Krumlově
do 21. prosince 2010
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Přes půl Evropy za velbloudy - díl II.
27.4.2010

Ráno vstávám opět první, dávám sprchu a vařím čaj a polévku
i pro Juru, který nemá svůj vařič.
Po zabalení věcí se jede Jim fotit
i s motorkou na pláž. Odjíždíme
směr Comacchio a dál přes Alfonsine, kde stavíme na pumpě.
Pijeme kávu a prohazujeme pár
slov s obsluhou. Je to příjemná
žena ve středním věku, která pochází z Běloruska. Naším příštím
cílem je město Pisa a prohlídka
šikmé věže. Cesta je jednotvárná,
samá rovina a kruhový objezd, kilometry se strašně vlečou. Konečně začínáme stoupat mezi kopce a
přejíždíme Passo del Muraglione
(907m/nad mořem).

Nahoře pořizujeme vrcholové
snímky a jedeme dál. Po celou
dobu přejezdu Passa jedeme z jedné zatáčky kolem nohy do druhé,
vcelku zábava. Pneu Mitas E-10,
které jsme obdrželi přímo od výrobce na testování, drží skvěle.
Asi 20 km od města Pisa začíná
pršet, oblékáme nemoky a jedeme
dál. Po chvilce bloudění a vyptávání vjíždíme do historického
centra města s obavami, abychom
se nedostali do problému s místní
policií. Zastavujeme o jednu ulici
dříve a k věži jdeme pěšky. Mám
obavu o věci na motorkách, proto
zůstává Jura na místě a hlídá. U
věže nejprve nafotím Milana a
poté se vystřídají s Jurou. Za tři
minuty chůze jsme u věže. Po
Šikmá věž v Pise

cestě nám nabízejí prodejci zboží.
Vidím ji, je skutečně šikmá.
Fotím Milana a posílám ho
pro Juru. Čekám asi deset minut
a obava, že jsme se dostali do
problému s policií narůstá, vydávám se zpět. Po pár metrech
slyším Milanův hlas a slova: „Já
jsem ho nenašel.“ Vidím ho, že
přichází úplně z jiné strany a sděluji mu, že motorky jsem nechali
o sto metrů dál. Fotím i Jiřího a
odjíždíme za soumraku z města
směrem kemp, do kterého nás
vedl strýček Garmin (GPS).
Jedu první a mým úkolem není
nic složitějšího než ve tmě sledovat provoz před sebou, kluky
v zrcátku za sebou a GPS. Asi po
dvou kilometrech zjišťuji, že Milan se ztratil podruhé. S Jurou zastavujeme na mostě a vidíme, jak
zastavuje na nábřeží a je bezradný.
Troubíme a máváme. Italové se
smějou. Milan nás nevidí a Jura se
pro něj vrací. Cítím, že mi v kapse
vibruje telefon, asi mi volá. Než
se probiji k mobilu, mlčí. Asi za
10 minut přijíždějí oba. Milan je
šťastný, že jsme ho tam nenechali.
Na té jeho informaci, že nemá
orientační smysl, asi opravdu něco
bude. Je třeba ho hlídat.
S touto myšlenkou jedu dalších
asi 50 km, než nacházíme kemp
Miramare ve městě Antignano.
Po příjezdu a postavení stanu ze
mě padá všechna odpovědnost.
Opíjím se dvěma pivy z plechovky a hltem slivovice. V opilecké
pýše hovoříme se dvěma Belgičany, kteří jedou na motorkách na
Korsiku. Lezu do stanu asi hodinu po půlnoci a okamžitě usínám.
Ujeto 572 km, celkem 1506 km.

28.4.2010

Z kempu odjíždíme směrem

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

Řím po silnici SS 1. Pokud jsme
dodržovali předepsanou rychlost,
byli jsme brzdou provozu. Před
městem Latina vidím poutač na
McDonald. Signalizuji klukům a
zastavujeme. Po několikadenním
krmení se polévkami a salámem
je hamburger zpestření, cena 1
euro. Milan ho jedl poprvé, a jak
řekl - také naposled. Kolem dokola se začíná zatahovat a vzhledem
ke skutečnosti, že nemáme vodu
a chleba, vyhledávám ve městě
Lídl. Zůstávám u motorek a Jura
s Milanem jdou na nákup.
Začíná pršet. Jet v dešti se nám
nechce, tak čekáme. Opodál otvírají pizzerii, ale pizzu nemají, je
brzy (17:30 h). Kupujeme s Jurou
půlku kuřete a slušně se přejídáme, žaludky nejsou zvyklé. Milan
pije malé pivo. Přestává pršet a
jedeme dál za dalším cílem naší
cesty, chceme vidět klášter Monte
Cassino. Na krajinu padá tma a
ještě pořád nevíme, kde budeme
spát. Sjíždím z hlavní cesty a
nacházím plácek, kde se utáboříme. Pijeme pivko a slivovici.
V noci mne budí zima, v horách
je chladno. Válím se a dál už jen
podřimuji s hlavou ve spacáku,
snažím se zahřát. Jsem lenoch
a nechce se mi jít do kufru, kde
mám thermoprádlo. Najeto 352
km. Celkem 1858 km.

29.4.2010

Vstáváme v 6 hodin, nesnídáme a po zabalení jedeme směrem
ke klášteru. Cesta k němu vede
krásnými serpentinami. Po výjezdu jsme na parkovišti sami.
Rozbalujeme snídani. Asi po půl
hodině začínají přijíždět první autobusy s turisty, většinou Němci a
Italové. Kluci jdou na prohlídku
venkovních prostor kláštera do

Klášter Monte Cassino

kterých je vstup zdarma. Hlídám
motorky a kochám se nádherným
pohledem do údolí. Přijíždí další
autobus a všímám si, že má českou registrační značku. Vystupují
krajané ze Vsetína a hned se vyptávají, odkud jsme a kam jedem.
Jedna slečna se mne ptá, zda se
s ní vyfotím. Odpovídám, že pokud jí nebudu smrdět, tak můžu.
Maminka jí pořizuje fotečku a
spokojeně odchází. Vše vidí Jirka
s Milanem a pronáší něco v tom
smyslu, že měla slečna počkat
s focením na ty hezčí chlapy. Po
výměně stráží odcházím na prohlídku já. Všude je viditelné, že
celý objekt byl za druhé světové
války kompletně vybombardován
spojeneckým letectvem a poté
znovu postaven. Snažím si představit, jak se toto místo polským
vojákům špatně dobývalo.
Je zde zvláštní klid, který na
mne doléhá. Pořizuji pár fotek
a videozáznam, odcházím na
parkoviště a společně odjíždíme
směrem na Napoli. Asi po 30
km zastavujeme, dáváme kávu
a svěřujeme se svým deníčkům.
Začínám na sobě pozorovat skutečnost, že se mi začínají líbit
Italky, čím dál víc se na ně usmívám. Jak pitomec. V duchu slibuji
Ilonce (mojí ženě), že to vydržím.

Zatím se vyhybáme rychlostním
komunikacím, ale začíná nás tlačit čas. Pod Vesuvem se fotíme a
najíždíme na autostradu A3 směrem na Messinu. Za úsek dlouhý
asi 50 km platíme 3,40 euro. Při
představě, že za každých 100 km
to bude asi 7 euro, se ve mně probouzí trošičku strýček Skrblík.
Naštěstí jsou to první a zároveň
poslední peníze za autostrádu.
Po zaplacení na sebe čekáme
na odstavném parkovišti. Přijíždí
Jirka a krásně odkládá motorku
na vozovku. Pomáhám mu ji zvedat. Pokračujeme asi přes tři horské úseky, kdy teplota padá z 26
stupňů na 16. Kluci jsou už dávno
oblečeni, já to vydržím ještě asi
30 km, kdy jedu jen v krunýři a
dresu, ale pak se stejně oblékám,
jsem zmrzlý jak sobolí h…o. Na
pumpě kupuji za 7 euro gumycuky a nahrazuji s nimi ty činské,
které se rozsypaly. Již za naprosté
tmy nacházíme kemp, kam nás
pouští majitelka. Jsme zde opět
sami. Vyrážím na obhlídku kempu a za svitu baterky nacházím
pomerančovník. Natrhám pár
plodů a jdu zpět. Trošku se připíjím a jdu spát. Najíždíme 533 km.
Celkem 2391 km.
Do svého deníku zaznamenal
Rudolf Fráňa. Pokračování příště.

03.12.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

Vánoční strom v Ivančicích již v roce 1925 HOSPODY A HOSPŮDKY
/Ivančice/ V podvečer 26.
Pak je důležitá informace v zálistopadu bylo ivančické náměstí
před kostelem zaplněno stovkami
lidí, převážně dětí a mládeže. Po
16. hodině přivezl kočár sv. Mikuláše, sv. Lucií a sv. Barboru, na
koni přijel sv. Martin. V průvodě
za nimi bylo vidět čertíky, Barborky a Lucinky a ostatní.
Po proslovech ředitele KICu,
p. faráře, starosty a místostarosty
města se v 16.30 slavnostně rozsvítil vánoční strom.
Akce byla doprovázená prodejem občerstvení a drobných
dárečků a suvenýrů, které na
svých stáncích nabízeli například ivančičtí skauti, Okrašlovací spolek a členové Rodinného
centra Měsíční houpačka. Slavnost organizovalo Kulturní a
informační centrum Ivančice.
První vánoční strom se v Ivančicích postavil již v roce 1925.
V Pamětní knize města Ivančice
se uvádí: „Letos poprvé byl postaven na popud Ochrany matek
a mládeže vánoční strom repub-

Vánoční strom s pokladničkou na sbírky - rok 1949

liky na nám. Palackého. Vyjímal
se krásně. Dobrodinci přispěli
hlavně penězi i praktickými dary.
Závěrem děkovaly žákyně básní,
kterou napsal ředitel“
Strom se stavěl každoročně,
nevím zda také za okupace.. Opět

Foto: Fr. Robotka

se v Pamětní knize připomíná
slavnost 9. prosince 1945. „V
neděli 9. prosince byl postaven
na náměstí vánoční strom republiky.“ Je popsán celý průběh
slavnosti, připomenut první příspěvek obce ve výši 2000 Kčs“.

pisu z jednání Rady MNV z 13.
prosince 1950: „MNV dal zasaditi na náměstí Palackého vánoční
strom míru. Referentka Eibelová
apeluje na matky, aby domluvily
svým dětem, aby strom nebyl
zbytečně ničen, aby vydržel pro
další příští roky.“
Ne všem se vánoční strom líbil.
V roce 1967 se začalo s úpravou
dlažby a chodníků náměstí.
Ve farní kronice se úprava uvádí a připomíná se i vánoční strom:
„ Velký boj byl o strom republiky.
Strom přes všechen odpor zůstal
stát. Letos byl opět vyzdoben jako
vánoční strom a vybíralo se na
vesničku SOS - pro děti osířelé.“
Od roku 2003 začal strom usychat. Asfaltový povrch v blízkosti
byl odstraněn, aby se umožnilo
zalévání a přístup vody při dešti.
Bohužel vichřice 21. června 2007
v odpoledních hodinách strom vyvrátila. Od tohoto roku každoročně
strom znovu připomíná, že Vánoce
jsou již v dohledu.
Jiří Široký

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

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

Jídelna ve škole TGM Masaryka
Ne, nedivte se… Dnes vynecháme pivo, víno a jiné alkoholické nápoje. Kouřiti přísně zakázáno. Nebudeme si povídat o hospůdce, nýbrž
o školní jídelně.
Byla kdysi v malebném jihomoravském městě škola. A jako ve
správné budově školní zde nebyly pouze třídy, kabinety, sborovna a
ředitelna. Byla zde, sice ukryta ve sklepě, znamenitá školní jídelna.
Ďábelské kuchařky zde způsobily dobrým jídlem obezitu nejednomu
žáku. O jejich kvalitách vypovídá i to, že na nadýchané buchty zde
tajně chodil duch nešťastného mlsného školníka Školbaby.
Jak šel čas, jídelna ve sklepě přestala vyhovovat. Proto byla postavena
nová. Modernější. Ta, co jí dneska velí Ing. Halka Žaludová. Co do kvality stravy si nezadá s tou starou. Je jen větší, světlejší a hlavně moderně
vybavená. O vynikající kuchyni ví své nejen žáci a studenti, ale i jejich rodiče. Děvčata ze školní jídelny nejsou totiž v tomhle pohledu vůbec konzervativní a neváhají obětovat svůj volný čas na propagaci. Ať už to byla
večeře pro rodiče, nebo den otevřených dveří. Vždy připravily menu, které chutnalo všem. Speciálním tajným tipem mých dětí je pizza. Dokonce
jsem od jednoho starého učitele zaslechl, že se školní duch přestěhoval
a ujídá tajně buchty v nové jídelně a vůbec si nestěžuje.
Petr Sláma

Posezení od Skupiny ČEZ Netradiční ochutnávka v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích
/Region/ Začátkem listopadu byla ve dvaceti obcích Dobrovolného svazku obcí - mikroregionu Moravskokrumlovsko dokončena
instalace 18 laviček a odpadkových nádob. Tento mobiliář, který by
měl být odolný proti vandalům, je kompletně finacován Skupinou
ČEZ. Doplňuje příslušenství informačních panelů o mikroregionu,
kterými byly jeho obce vybaveny již v roce 2006, rovněž za velké
finanční podpory Skupiny ČEZ.

Foto: mikroregion Moravskokrumlovsko

„Skupina ČEZ dlouhodobě finančně podporuje formou reklamní
a mediální spolupráce obce ve dvacetikilometrovém pásmu kolem
Jaderné elektrárny Dukovany, kterých je cca 55 v kraji Vysočina a
cca 80 v Jihomoravském kraji. Způsobů podpory je několik - jednak
přímá smluvní, převážně reklamní spolupráce obcí nebo jejich dobrovolných svazků a ČEZ, jednak společné investiční akce prostřednictvím Energoregionu 2020. Nemůžeme zapomenout ani na podstatný přínos Nadace ČEZ. Tímto způsobem se Skupina ČEZ stará o
zlepšování života občanů a formuje svůj image. Vytváří tím také příznivé klima pro působení EDU v naší oblasti i v širším okolí,“ uvedl
Ing. Jaroslav Mokrý, předseda DSO Moravskokrumlovsko.
/abé/

Vinařské ochutnávky nejsou
v našem regionu žádnou výjimkou, ale akcí pro „fajnšmekry“,
spojujících kvalitní vína s vybranými jídly, se tady mnoho
nepořádá. Založit tradici takových setkání se rozhodli v hotelu
Ryšavý ve Vémyslicích. Jde o
nově otevřené hotelové zařízení
- funguje od letošního srpna - a
jeho provozní ředitel Jan Janda se
netají s tím, že má velké ambice.
„Chceme dokázat, že kvalitní
ubytování, gastronomii a odpočinek nemusí návštěvník hledat jen
ve větších městech,“ říká.
Hned při vstupu do hotelu návštěvníka trochu zaskočí množství lidí - milovníci vína a jídla
si svou akci očividně dokázali
najít. Čeká je osmdesát druhů vín
ze třinácti moravských oblastí.
Kromě restaurace a dalších společenských prostor je otevřen i
útulný sklípek. „Patřil ke starému
pivovaru, který kdysi stával na
místě našeho hotelu,“ vysvětluje
Jan Janda.
Nahlížíme
do
nablýskané
kuchyně, kde je opravdu rušno.
Dozvídáme se, že hotelový kuchař
Pavel Lazar spolu se sommeliérem
Pavlem Chrástem po několik týdnů připravovali výběr jídel, která
budou s vybranými víny skutečně
ladit. V nabídce jsou například
kachní prsa s angreštovou omáč-

kou, rybí koktejl s limetkovým
créme fraiche a jako zákusek tvarohový parfait s meruňkami.
„Ty názvy zní luxusně, ale
ve skutečnosti je většina servírovaných jídel běžnou součástí
kuchyně našich babiček,“ prozrazuje kuchař Pavel Lazar.
Právě renesance tradiční české
a moravské gastronomie spolu
s důsledným využíváním čerstvých surovin má být vizitkou
kuchyně nového hotelu.
Po úvodním slově sommeliéra
Pavla Chrásta a Jana Jandy už
nechávají organizátoři setkání
volný průběh, aby si každý mohl
vyzkoušet, která kombinace jídla
a vína mu vyhovuje. „Nejvíc mi
chutná šedá rulanda v pozdním
sběru a k ní vepřové satay,“ říká
jeden z návštěvníků, Vladimír
Fanta z Brna.
Spokojených byla očividně
většina ze zhruba stovky hostí
Dne vína. Někteří si zpočátku stěžovali na nával v restauraci, ale
dav se brzy rozptýlil do dalších
hotelových prostor.
A co dalšího návštěvníky hotelu Ryšavý napřesrok čeká? V nové sezóně se chce hotel zaměřit na
kongresovou a wellnes turistiku.
„Návštěvníci a obyvatelé Vémyslic si tady už dnes mohou například zahrát bowling nebo billiard.
Od příštího roku pak poskytne

Provozní ředitel Jan Janda se sommeliérem Pavlem Chrástem

zmíněná hala zázemí pro sálové
sporty, jako je tenis, volejbal,
nohejbal nebo squash,“ říká Jan
Janda. V létě pak hosté určitě oce-

ní venkovní hotelový bazén. A po
sportovním vyžití si můžete dát
třeba některou z grilovaných specialit na zdejší zahrádce.
/abé/
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Adventní shromáždění Známý písničkář HUTKA v Moravském Krumlově
nátlaku. Vrátil se hned po pádu Posluchači, kteří bohužel nezav Moravském Krumlově
komunizmu. Od té doby se věnu- plnili galerii Knížecího domu,
První adventní nedělí 28. listopadu začala adventní doba, čas přípravy na oslavu narození Ježíše Krista. Slaví se čtyři adventní neděle,
které vycházejí každý rok jinak, protože se počítají odzadu – čtvrtá
adventní neděle je vždy neděle před 25. prosincem.
V Moravském Krumlově máme již řadu let pěknou tradici žehnání
adventního věnce na náměstí TGM. Také letos proběhlo minulou neděli
ve dvě hodiny odpoledne adventní setkání občanů, které zorganizovalo
městské kulturní středisko. Písně na téma očekávání příchodu Spasitele zahrál a zazpíval Chrámový pěvecký sbor Lukáše Havla. Starosta
města Jaroslav Mokrý v krátkém projevu zrekapituloval uplynulý rok
a informoval přes stovku přítomných spoluobčanů o věcech, které nás
všechny čekají v blízké budoucnosti.
Duchovní rozměr této malé slavnosti dal pan děkan Pavel Bublan.
Přiblížil přítomným význam doby adventní, která nabízí ztišení a
možnost nového přehodnocení žebříčku našich životních hodnot.
Opravdu chceme tam, kam jdeme? Je to ta jediná správná cesta pro
nás a naše blízké? Dokážeme také dávat (a v této souvislosti nemyslíme jenom věci a peníze), nebo jenom přijímáme? Každého z nás
něco trápí, něco by si přál změnit a k tomu je vhodná právě doba
adventního usebrání, kterým můžeme nahradit stresující závody po
obchodech. Pan děkan na závěr požehnal adventní věnec, tento všeobecně uznávaný symbol vítězství a královské důstojnosti. Po společné
modlitbě a požehnání všem se shromáždění v tichosti rozešlo. /mok/

je hudbě a psaní. Hodlá vydat své
sebrané spisy v osmi svazcích,
z nichž jsou již tři na světě. Myslí
si však o sobě, že není ani velký
hudebník, ani velký zpěvák. Jde
mu především o nekomerční sdělení a souznění s lidmi.
Sympatické vyprávění pan
Hutka prokládal svými známými
i méně známými písněmi. Vystoupení uzavřel neformální besedou.

odcházeli nadšeni a děkují touto
cestou organizátorům za umožnění nevšedního zážitku. Škoda jen,
že mnohem více krumlovských
občanů, včetně studentů středních
škol, nevyužilo této jedinečné
příležitosti rozšířit své znalosti
o pohnuté době předrevoluční a
o přechodu naší země od totality
k demokracii z úst přímého účastníka.
Ing. Jaroslav Mokrý

Pouště a jezera Chile
foto: Mgr. Hana Prymusová

V pondělí 22. listopadu uspořádal Orel jednota Moravský
Krumlov pod hlavní gescí rodiny
Braunerovy pořad, který lze právem zařadit mezi akce z kategorie
snů. V Knížecím domě vystoupil
písničkář a spisovatel Jaroslav
Hutka. Tato legenda pookupačního dizentu (také signatář Charty
77) a sametové revoluce 1989
vystoupila s průřezovým komponovaným pásmem písní a vyprávění, které představilo celý průběh umělcova života, zařazený do
historického kontextu.
Nesmírně sympatický a milý
člověk, který, ač dnes třiašedesá-

tiletý, vypadá prakticky stále tak,
jak si ho pamatujeme z Letenské
pláně 25. listopadu roku 1989,
kdy hrál a zpíval několikasettisícovému shromáždění. Své
vystoupení zahájil několika moravskými lidovými písněmi, které
ve vlastní úpravě popularizoval
v šedesátých létech.
Pak v několika úryvcích vyprávěl o svém životě. Po sovětské
okupaci začal psát fejetony a
skládat protestsongy, díky kterým
se dostal do trvalé pozornosti
STB. V roce 1978 mu nezbylo nic
jiného, než odejít z vlasti, protože
nemohl dále čelit politickému

Ve středu 24. listopadu pořádala Městská knihovna v Moravském
Krumlově cestopisnou přednášku: „Pouště a jezera Chile“ cestovatelů
Zuzany a Jardy Vozábových. Průzračně modrá jezera, hluboké lesy, několikametrové kaktusy, vyprahlá poušť zdobená prastarými geoglyfy,
náhorní plošiny se stády pasoucích se lam pod zasněženými sopkami
a v neposlední řadě společenská a přátelská povaha místních obyvatel… Tak s tím vším se můžete setkat ve středním a severním Chile

Mrazík zahřál hudební duše

foto: Lenka Bílková

Advent v Olbramovicích
V neděli 28. listopadu se otevřela brána Základní školy v Olbramovicích pro širokou veřejnost. Konal se zde Den otevřených dveří a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci základní školy, mateřské
školy a Občanského sdružení Kaňka. Návštěvnost předčila očekávání
pořadatelů. Přišli nejen noví zájemci z řad předškoláčků, ale i bývalí žáci,
rodiče, prarodiče a další návštěvníci ze širokého okolí. Celé rodiny se
bavily nad hlavolamy a hádankami, zaujaly je i soutěže na interaktivních
tabulích, stolní výukové hry, výukové programy, jinde probíhala „výuka
vážně i nevážně“, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet fyzikální, chemické a přírodopisné modely nebo osahat vycpaná zvířátka.
V tvořivých dílnách probíhaly za asistence žáků školy výtvarné
techniky jako pergamano, embossing, práce s pedigem nebo se dřevem, výrobky z medových plástů a papíru. Šikulky, kterým zavoněly
perníčky, si ozdobily svůj vlastní originální kousek. Neposedné děti
skotačily v tělocvičně a ti nejmenší se zabavili v dětském koutku.
Prezentace fotografií ze školních akcí zastavila nejednoho zvědavce
a bez zájmu nezůstala ani prodejní galerie velice povedených prací,
které vytvořili kluci a holky naší školy.
Občanské sdružení Kaňka se postaralo o Ježíškovu poštu. Jakmile se
rozsvítil vánoční strom, vyletěla naše tajná přání k nebi přivázaná na
stovce barevných balónků. Do příjemné atmosféry, provoněné vánočním svařákem a perníčky, ještě zazněly hlasy žáků školy a také jemné
hlásky dětí z mateřské školky. Tím jsme se rozloučili s jednou velmi
povedenou akcí a přivítali tak dobu adventní. Mgr. Markéta Bokorová

V pátek 26. listopadu v kinosále města Moravský Krumlov opět po
pětiletém spánku ožila hudební přehlídka Mrazík. Již dvanáctý ročník
nabídl kapely Vlakvous, OK Vocal, Švédovu trojku a bluesmana Pepu
Streichla, jako hosta a hlavní hvězdu večera pak legendární Poutníky.
„Mou snahou je vždy poskládat dramaturgicky přehlídku tak, aby
byla různorodá a pokud možno dávala nahlédnout i do netradičních
folkových obzorů,“ říká jeden ze zakladatelů Mrazíka Bořivoj Švéda,
který pořad i moderoval. „Já doufám, že přihlížejícímu a poslouchajícímu publiku se akce líbila alespoň stejně jako mně - a já cítíl, že duch
starých dobrých časů Mrazíka tu byl.“ Tradice tedy pokračuje a nelze
než se těšit na další ročník s třináctkou v názvu.
/abé/

foto: Městská knihovna

cestou od Patagonie k hranicím s Peru a Bolívií. A jaké příhody připravila tato oblast během tří měsíců dvěma českým cestovatelům při
jejich půlroční cestě po Jižní Americe, se dozvěděli dopoledne studenti
základních a středních škol i návštěvníci večerního promítání. Toto
cestopisné promítání bylo doplněno prezentací 250 digitálních fotografií s hudebními nahrávkami z dané země s nádhernými videosekvencemi, vše doplněné profesionálním vyprávěním obou cestovatelů, kteří
připravili pro návštěvníky přednášky soutěž a vylosovaná výherkyně
obdržela krásný dárek.
Za Městskou knihovnu Martina Nováková

V Dobelicích strom poprvé

legendární Poutníci

V neděli 28. listopadu se v 18 hodin konalo slavnostní rozsvěcení historicky prvního vánočního stromu na návsi v Dobelicích
za hojné účasti místních občanů. O zlaté neděli dne 19. prosince v
16 hodin pořádá OÚ Dobelice nadílku pro děti na návsi u vánočního stromu. Věříme, že se zde opět sejdeme, zazpíváme koledy
a budeme se těšit na Štědrý večer. /OÚ Dobelice/

Naďa Urbánková na vernisáži výstavy svých brýlí
Ve středu 1. prosince odpoledne se v prodejně OPTIKA Šárky
Kocandové uskutečnila vernisáž
výstavy Brýle Nadi Urbánkové
spojené s autogramiádou jmenované zpěvačky.
Po krátkém přivítání se ujala
mikrofonu Naďa Urbánková, která humorným vysvětlením uvedla,
jak se staly brýle spojené s její
osobností známé po celé tehdejší
Československé republice.
Od dětství Naďa Urbánková
špatně viděla, ale jako dítě i dospívající slečna se za brýle styděla a raději je nenosila. Rozhodují
obrat nastal až při příchodu do
SEMAFORU, kdy při zkouškách
tajila brýle, až si toho všimnul
Jiří Suchý. Ten ji řekl: „Zpěvaček tvého typu jsou po republice
zástupy, ale zpěvačka s brýlemi
jsi jediná. Celá republika si bude
říkat: ta brýlatá zpěvačka je výborná a teprve následně začne
zjišťovat, kdo vlastně jsi.“ A bylo
rozhodnuto - zůstala s brýlemi.
Potom zazpívala dvě známé písně
ze svého dřívějšího repertoáru.
Naďa Urbánková vystudovala zdravotní školu ale již po

roce debutovala jako herečka
v Pardubickém divadle, později
v pražské Laterně. V roce 1964
byla angažována do pražského
divadla Semafor. Zde vystupovala se známými zpěváky a ve své
pěvecké kariéře se potkala s význačnými zpěváky, např. Karlem
Gottem, Waldemarem Matuškou
aj. Nezapomenutelné bylo setkání s Louisem Armstrongem.
Mimo zpěvu se prosadila i ve
filmu, zahrála si ve známých filmech, jako byly Ostře sledované
vlaky nebo Na samotě u lesa.
Také v divadle zahrála úspěšné
role, jen namátkou v Žebrácké
opeře. V roce 1969 začala spolupracovat s Jiřím Brabcem a
skupinou Country Beat. V roce
1972 poprvé zvítězila v anketě
Zlatý slavík, kde setrvala pět
let. Absolvovala několik důležitých zahraničních zájezdů, po
návratu spolupracovala s orchestrem Václava Hybše a působila
v hudebním divadle v Karlíně.
V roce 1990 se provdala do Švýcarska a na čas se úplně odmlčela. Po návratu se vrátila zpět ke
zpěvu a vystupování.

Naďa Urbánková ukazuje kuriózní brýle majitelece op�ky Šárce Kocandové

Několik desítek zájemců využilo této autogramiády a nechalo
si podepsat fotografie, pozvánky
nebo CD. Na výstavě je možné
až do 22. prosince shlédnout cca

30 brýlí Nadi Urbánkové, z nichž
některé mají velice zajímavý původ a na panelech řadu fotografií
zpěvačky, filmové i divadelní
herečky.
Jiří Široký
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
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
• 4.12. od 10.00 hod. a 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA - výtvarné dílny na DDM.
• 4.12. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA - hraje skupina „DREAMS“. Orlovna Rakšice.
• 5.12. - ve 14.00 hod. - „ ADVENT 2010“ - koncert „CANTAMUS CORDE“ PS Jezeřany - Maršovice. Bartolomějský kostel. Pořádá MěKS Mor. Krumlov.
• 6.12. ve 14.00 hod. - „MILÝ JEŽÍŠKU...ANEB NAŠE TAJNÁ PŘÁNÍ“
s vystoupením žáků ZŠ. Literární kavárna Evy Kopčilové, punč a vánoční
cukroví, vstupné: 40 Kč. Městská knihovna Moravský Krumlov.
• 6.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT taneční sál ZUŠ Moravský Krumlov.
• 7.12., 14.12., 21.12. - 8.00 hod. - 15.30 hod. - VÁNOČNÍ TRHY - nám. TGM.
• 9.12. v 19.00 hod. - „STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ“ - divadelní
představení „EĎAS“, MěKS.
• 10.12. ve 21.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou „REFLEXY“, hotel
Epopej Moravský Krumlov.
• 12.12. ve 14.00 hod. - ADVENT 2010 - koncert, pěvecká skupina
„PAPRSKY“. Farní kostel. Pořádá MěKS.
• 12.12. v 17.00 hod. - „SVĚTÝLKA SV. LUCIE“ - lampiónový průvod,
zámecký park Moravský Krumlov. Pořádá DDM.
• 13.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT - ZUŠ, kinosál Moravský
Krumlov. Pořádá a všechny srdečně zve ZUŠ.
• 15.12. v 18.30 hod. - KONCERT - vystoupí: Jaroslav Svěcený (housle)
a Miloslav Klaus (kytara) - farní kostel. Předprodej vstupenek v IC
• 17.12. v 15.30 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČ. STROMU za Orlovnou Rakšice.
• 19.12. ve 14.00 hod. - ADVENT 2010 - „ŽIVÝ BETLÉM“ - nám. TGM.
• 20.12. - 23.12.2010 - FESTIVAL „FILMOVÉ VÁNOCE“ - kinosál. Začátky
v 17.00 hod. • 20.12. - „Pyšná princezna“ • 21.12. - „Princezna se zlatou hvězdou
na čele“ • 22.12. - „Byl jednou jeden král“ • 23.12. - „Hrátky s čertem“.

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
• 5.12. v 8.00 hod. - „2. ADVENTNÍ MŠE“ - římskokatolický farní úřad.
• 5.12. v 8.30 hod. - „2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY“ v evangel. kostele.
• 5.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM v KD. Pořádají
město Miroslav, DDM, Římskokatolický farní úřad.
• 6.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SE ZÁBAVOU v restauraci Slávie.
• 7.12. v 8.00 hod. - VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY v KD.
• 7.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici.
• 10.12. od 16.00 hod. - TURNAJ V „MAGIC“ v kulturním domě.
• 11.12. ve 20.00 hod. - „POSLEDNÍ LEČ“ - pořádá MS Hubertus v KD.
• 12.12. v 8.00 hod. - „3. ADVENTNÍ MŠE“ - římskokatolický farní úřad.
• 12.12. v 8.30 hod. - „3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY“ v evangel. kostele.
• 14.12. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ - I. stupeň, v 15.00 hod. - „NA KÁŘE
AŽ DO BETLÉMA“ - MŠ Sluníčko.
• 14.12. v 16.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DPS.
• 15.12. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ - II. stupeň.
• 17.12. v 15.30 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ZPÍVÁNÍ v MŠ Husova
(třída Sluníčko, Berušky a Motýlci).
• 17.12. od 16.00 hod. - TURNAJ „MAGIC“ v kulturním domě.
• 18.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH na náměstí Svobody - pořádá město
Miroslav, dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“ - pořádají dům dětí a
mládeže, město Miroslav, MKIC a OPS Marek, od 9.00 hod. do 12.00 hod. mohou
účastníci navštívit dílny: např. točení a lití svíček, voskové barevné hvězdičky,
vánoční pekárna, drátkované ozdoby, lipové ozdoby, vánoční přáníčka a další.
Součástí akce je burza výrobků dětí ze zájmových kroužků DDM.
• 19.12. v 8.00 hod. - „4. ADVENTNÍ MŠE“ - římskokatolický farní úřad
• 19.12. v 8.30 hod. - „4 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY“ v evangel. kostele.
• 19.12. v 16.00 hod. - „VÁNOČNÍ KONCERT“ Znojemského komorního
orchestru v evangelickém kostele.
PŘIPRAVUJEME: • 20.12. od 8.00 hod. - TURNAJ VE VYBÍJENÉ - pořádá
dům dětí a mládeže + I. stupeň ZŠ, v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ ROCKOVÝ
FESTIVAL v kulturním domě se skupinami z DDM: „No Problem“, „Pár
teček“, „Kapuce“, „Rainbow“, „Ledová tříšť“ a „Dragons“.

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
• 4.12. - MIKULÁŠSKÝ ZÁMEK A VÁNOČNÍ JARMARK, od 10.00
hod. tradiční trhy na nádvoří zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabíjačkových
pochoutek, teplé medoviny, keramiky, od 14.30 hod. čertovské soutěže pro děti,
v 16.45 hod. losování o vánoční ceny (každý návštěvník obdrží slosovatelnou
vstupenku), v 17.00 hod. vystoupení sboru Cecilia, v 17.20 hod. ohňostroj,
v 17.30 hod. Mikulášská nadílka. Pořádá KIS Oslavany.
• 16.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 17.12. - 19.12.2010 - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA ve vestibulu kina
Dělnického domu. Ukázky tradičních českých i dnešních Vánoc, vánoční
dekorace, ozdoby, občerstvení... V pátek v 15.30 hod. slavnostní zahájení
výstavy vystoupením dětí ze školní družiny. Otevřeno: pátek 17.12. od 15.00
hod do 18.00 hod., sobota 18.12. od 10.00 hod. do 18.00 hod., neděle 19.12.
od 10.00 hod. do 18.00 hod., pondělí - středa dopoledne pro děti ZŠ a MŠ.
• 19.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele Sv. Mikuláše.
Pořádá ZUŠ Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 26.12.2010 ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ
ZÁBAVA se skupinou „DARKEN“ v sále Děl. domu. Pořádá pan Vavřík Pavel.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 4.12.2010 - 2.1.2011 - „OBRAZY“ - JINDŘICH MODRÁČEK - výstava,
chodba Památníku A. Muchy, vstup ZDARMA.
• 9.12. v 9.00 hod. a v 10.30 hod. - „PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU“ - pohádka
pro MŠ, 1.-5. třídy ZŠ a maminky s dětmi, kino Réna Ivančice. Účinkuje
Divadlo „Koráb“, vstupné: 35 Kč.
• 16.12. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÉ DECHOVÉ
HUDBY „DUBŇANKA“. Předprodej od 8. listopadu 2010 v KIC Ivančice,
vstupné: 90 Kč, kino Réna Ivančice.
• 18.12. - 19.12. - VÁNOČNÍ TRHY - Palackého náměstí Ivančice.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 5.12. „VÁNOČNÍ OLOMOUC A NÁVŠTĚVA BAZILIKY NA SVATÉM
KOPEČKU“. Odjezd vlakem z Ivančic v 6.21 hod. a z Brna v 7.18 hod.
Chůze cca 7 km, návrat večer. Vede paní Hana Šťastná, tel.: 736 401 314.
PŘIPRAVUJEME: • 28.12.2010 „POVÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v restauraci
„U Konečných“ v Letkovicích od 17.00 hod. Přijďte posedět a zavzpomínat
na akce. • 31.12.2010 „SILVESTROVSKÝ POCHOD - NOVOROČNÍ
ČTYŘLÍSTEK“. Odjezd autobusem v 8.28 hod. nebo pěšky v 8.00 hod.
od gymnázia Jana Blahoslava. Start v Oslavanech v 8.45 hod. - 9.00 hod. Kdo
má zájem o objednání řízku v Čučicích, je potřeba objednat do 19.12.2010
(12.00 hod.) na tel.: 776 322 536. Vede paní Hana Pokorná.
RŮZNÉ: • Pro příznivce zimního sportu zakládáme pro členy KČT „BĚŽKO
KLUB“. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo přes SMS u paní Hany
Pokorné na tel.: 776 322 536, nebo na e-mail: hanapokorna@seznam.cz.

06. 12. - 19. 12. 2010

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 12.12.2010 v 17.00 hod. - „SVĚTÝLKA SV. LUCIE“. Lampiónový průvod
pro děti a rodiče, navštívíte pohádkové bytosti v zámeckém parku, s sebou:
lampióny a jiná světýlka - zámecký park!!!!
PŘIPRAVUJEME: • 22.12. - 23.12. - VÁNOČNÍ NOC NA DOMEČKU.
Hry, tvoření a spousta zábavy pro všechny, kteří se již nemohou dočkat
Štědrého dne, přespání ve spacáku na Domečku. Začátek v 16.00 hod., s sebou:
přezůvky, svačinu. Na akci je nutné se přihlásit předem!!!!

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 4.12. - MIKULÁŠSKÝ ZÁMEK A VÁNOČNÍ JARMARK. Na této akci
se budeme podílet: • stánkem na vánočním jarmarku na nádvoří • v 17.30 hod.
očekávejte příchod Mikuláše, anděla i čertů na zámecké nádvoří. Pozor!!!!
Přesunuto z neděle 5.12.2010!!!
• 15.12. v 18.00 hod. - 23.00 hod. - DOKONČENÁ. Taneční dokončená v Děl.
domě v Oslavanech. Vstupné: 50 Kč (do sálu) a 20 Kč (na galerii).
• 17.12. - 19.12.2010 - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Ve vestibulu kina
pro Vás bude připraveno: • ukázky tradičních i dnešních Vánoc • občerstvení
a mnoho výrobků na zpříjemnění vánoční pohody u Vás doma. Výstavu zahájí
v pátek v 15.30 hod. děti ze školní družiny vystoupením.
PŘIPRAVUJEME: • 21.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ NADÍLKA. Pro děti
z družiny a jejich rodiče jsme připravili v prostorách školní družiny vánoční
nadílku plnou písní, tance, výrobků a pohoštění. Srdečně zvou Vaše děti.
• 22.1.2011 - 29.1.2011 - JESENÍKY. Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou,
Jeseníky, v místě 3 vleky, turistická ubytovna „Lesanka“, 2-8 lůžkové pokoje.
Cena: 3.500 Kč (včetně skipasu), 2.700 Kč (bez skipasu). V ceně:plná penze,
doprava, ubytování, pedagogický dozor, instruktor lyžování. Přihlášky a info v
DDM, na tel.: 546 423 520, 739 634 100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.
Zaměstnanci z DDM a ŠD Vám přejí krásné a pohodou provoněné Vánoce.

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
• 4.12. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU MLÁDEŽE
V NOVÝCH PROSTORÁCH. Slavnostní zahájení otevření klubu, prezentace
budování klubu, diskotéka DJ LAS. SVČ Ivančice, klub mládeže, NA RÉNĚ
(bývalá budova speciální školy).
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ. Na děti
bude čekat Mikuláš s andělem i Lucifer s čerty. Ivančice, Palackého náměstí.
VYBÍRÁNÍ BALÍČKŮ - pátek 3.12. od 9.00 hod. do 18.00 hod. - SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek: 30 Kč/balíček.
• 7.12. v 18.00 hod. - ŠPANĚLSKÉ SPECIALITY. Prezentace španělské
kuchyně, degustace typických španělských jídel (tortilla espaňola - španělská
omeleta, sangria - drink, paella - španělské rizoto). Přijďte se inspirovat, vaří
dobrovolník ze Španělska: Gorka Melús Jimenez. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, poplatek: 50 Kč/osoba. Nutné se přihlásit do 3.12.2010 v SVČ!
• 10.12. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ ODPOLEDNE - prezentační odpoledne,
ve kterém se představí se svými vystoupeními členové zájmových kroužků,
které pracují při Středisku volného času Ivančice. Program doplní výstava
o činnosti SVČ Ivančice. Ivančice - kino Réna, poplatek: 30 Kč/osoba.
• 11.12. od 15.00 hod. do 18.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO
VEŘEJNOST. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas výrobou vánoční dekorace
nebo vyrobit dárek pro své blízké, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek
dle náročnosti od 10 Kč do 150 Kč. S sebou: možno vzít nádoby na zdobení
ubrouskovou technikou - lahve, plechovky, zavařovací sklenice, skleněné dózy.
• 12.12.2010 od 16.00 hod. do 17.30 hod. - „VÁNOČNÍ HRÁTKY
S MEDVÍDKEM PÚ“. Na děti ve věku 2-5 let, čeká medvídek Pú a jeho
kamáradi s hrami a říkankami, SVČ, Komenského nám. 7, poplatek: 40 Kč/dítě.
PŘIPRAVUJEME: • 23.12.2010 od 15.00 hod. do 16.30 hod. - VÁNOČNÍ
NADÍLKA VE STÁJI. Přineste zvířátkům mrkvový nebo jablečný balíček.
Ti, kdo donesou nakreslený obrázek koně, získají odměnu. Statek Padochovka,
Ivančice.• 13.3.2011 - 19.3.2011 - LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKÝCH ALPÁCH.
Středisko SCHLADMING DACHSTEIN (640 m - 2.996 m) - pro děti, mládež,
dospělé i rodiny s dětmi. Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení
v patře, jídelna. Strava: polopenze (snídaně, balíček na lyžování, večeře), pitný
režim. Program: hry a soutěže pro děti, lyžování, snowboarding. Děti: 2-6 let:
3.600 Kč, 6-8 let: 5.600 Kč, 8-16 let: 7.650 Kč, 16-18 let: 8.100 Kč, ostatní:
5.900 Kč + 165 EUR (na místě skipas).V ceně je zahrnuta: doprava, ubytování,
strava, pedagogický dozor, instruktoři lyžování, pro děti skipas). Informovat
a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, Komenského nám.12, tel.: 546 451 292,
www.svcivancice.cz do 17. prosince 2010.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

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
• CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ - Prosíme všechny zájemce o cvičení aerobicu,
aby se k nám přidali nejpozději během prosince 2010, jinak budeme muset
cvičení v naší obci ukončit, což by byla velká škoda. V jednání je i cvičení
maminek s předškolními dětmi, které by vedla paní Rozmahelová každé úterý
dopoledne. Více najdete do konce listopadu na www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ - Má pod vedením Mgr. Heleny Habánové
velký úspěch. Momentálně zde studuje 6 dospělých a s kurzem jsou spokojeni.
Na další pololetí se můžete přihlásit u paní Jarošové do konce prosince 2010.
Kurzovné se bude vybírat během ledna a února 2011. Výuka probíhá v budově
ZŠ každé pondělí od 17 hodin.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny
• úterý od 9.00 hod. do 11.30 hod., čtvrtek od 15.00 hod. do 18.00 hod.,
- KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228.
• pátek od 14.00 hod. do 16.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ. Míla Drozdová,
tel.: 721 583 833.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.
• 5.12. od 10.00 hod. - SETKÁNÍ: 4 MUŽI, KTEŘÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ
ZAŽÍVAJÍ BOŽÍ MOC. Tito 4 muži (Evald Rucký, Jiří Helis, Petr Pospíšil, Richard Kraus) pohovoří na téma: DUCHOVNÍ REALITA, VE KTERÉ ŽIJEME.
Nejsme jenom hmota, Nejsme tu jenom pro sebe, Smrtí všechno nekončí, Pokora:
zdroj úspěchu, Sebepřijetí navzdory okolnostem, Víc než prezidentská milost,
Proč ten kříž? Témat může být i víc (možnost diskuze), jedná se však o téma
jediné... Nejedná se ani tak o přednášku jako o svědectví života! Vstupné volné.
• 19.12. od 14.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ESTER“. Příběh o
dívce, která se stala královnou a zachránila svůj národ. Převážně dětští herci,
divadlo okořeněné filmem. Po skončení představení další dětský vánoční program. Drobné občerstvení. Vstupné dobrovolné.
• 31.12 od 15.00 do cca 19.00 hod. - SILVESTR V ZAHRADĚ. Dětský program - tanec masek, soutěže, hry, občerstvení, tombola. Vstupné volné.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 4.12. - MIKULÁŠSKÁ ZABÍJAČKA. Prodej tradičních zabíjačkových
specialit s losováním o ceny. K dobrému rozpoložení hraje skupina „SEVEŘI“.
Starý pivovár od 9.00 hod. Pořádají KIC Rosice a Masozávod „Hadač a Zapletal“.
• 7.12. v 19.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MASKA“. Nová hra
Pavla Strašáka v podání divadla „ODJINUD“, tvořeného herci z profesionálních
brněnských souborů. Vstupné: 90 Kč/100 Kč - kino Panorama. Pořádá KIC Rosice.
• 8.12. od 18.00 hod. - JAK SI U NÁS NAJÍT DRAHOKAM - beseda o
minerálech, polodrahokamech a drahokamech s panem Mgr. Vladimírem
Bartošem - městská knihovna Rosice.
• 9.12. a 16.12.2010 - ČTEME JEŽÍŠKOVI - dopolední pohádkové čtecí
pásmo oblíbených pohádek. Nebude chybět vánoční stromeček, cukroví, ovoce
a pastelky. Vždy v městské knihovně od 9.30 hod. Pořádá městská knihovna.
• 10.12. - VÁNOČNÍ AKCE ŽÁKŮ ZŠ. Den otevřených dveří v ZŠ od 13.45
hod. do 16.00 hod., prodejní výstava výrobků s vánoční tématikou, vánoční
dílna pro rodiče s dětmi. Kulturní vystoupení žáků školy od 17.00 hod. v kině
Panorama. Pořádá Základní škola Rosice.
• 11.12. v 10.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK. Historické tržiště na druhém
zámeckém nádvoří. Šermířské vystoupení SHŠ Taranis, středověká hudba
„Weytora“. Občerstvení v zámeckém šenku, možnost svezení na koních.
Vstupné: dobrovolné. Pořádá Správa zámku Rosice. • 11.12. v 19.00 hod.
- KONCERT SKUPINY „MEZITIM“. Vystoupení „MEZITIM“ to nejsou
jen skvěle sezpívané vokály a nápadité texty. Dvouhodinový program plný
vtipných scének bude i skvělou předvánoční „oddychovkou“ pro ty, co mají rádi
inteligentní humor. Zámecké kulturní centrum, vstupné: 50 Kč (v předprodeji),
70 Kč (na místě). Pořádá KIC Rosice. • 11.12. od 10.00 hod. do 17.00 hod.
- ORFEOVO POSELSTVÍ. Vernisáž výstavy pastýřských nástrojů, zejména
píšťal a dud. Výstava bude přístupná i v následující dny po dohodě se správcem
ZKC, tel.: 511 111 443.
• 12.12. - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - zájezd do Mahenova divadla na scénické
zpracování Rybovy České mše vánoční. Odjezd autobusu v 15.00 hod.
z autobusové zastávky Trávníky a Brněnská. Přihlášky v kanceláři KIC Rosice.
• 12.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ. Vystoupí komorní
soubory, taneční oddělení, pěvecký sbor a dechový orchestr, v předsálí budete
moci zhlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru. KD Cristal.
• 13.12. - PRŮVOD SVATÉ LUCIE. Hry a soutěže od 16.30 hod. na nádvoří
zámku a v parku, od 18.00 hod. světýlkový průvod městem. Pořádá SVČ Rosice.
• 15.12.2010 v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „PUTOVÁNÍ
KRAJINAMI KELTŮ“. Promítání ze zajímavých míst planety Země.
Cestopisná přednáška pana Miloše Štourače s promítáním fotografií
a výstavkou suvenýrů v městské knihovně Rosice.
• 17.12. od 18.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA - další díl kavárničky s
vlastním čtením, tentokrát na téma „Tajemný čas vánoční“ v městské knihovně.
• 18.12. - „MISIONÁŘI“ - DIVADLO Prádelna - další díl nekonečného
divadelního seriálu s vůní lineckého. Vyslanci naší planety na meziplanetární
výstavě Expo 3000 s neotřelým humorem představí život na Zemi. Začátek
v 19.30 hod. v kině Panorama, vstupné: 80 Kč (v předprodeji), 100 Kč (na
místě). Pořádá OS Prádelna.
• 19.12. od 16.00 hod. - BOHATÝRSKÁ POHÁDKA - divadelní představení
pro děti a jejich rodiče inspirované ruskými pohádkovými příběhy v provedení
divadelního souboru „Koráb“ z Brna v kině Panorama. Vstupné: 40 Kč
(v předprodeji), 50 Kč (na místě). Pořádá OS DSEK.
PŘIPRAVUJEME: • 25.12.2010 - VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE pásmo vánočních písní a koled v provedení žáků ZUŠ Rosice po skončení ranní
bohoslužby v kostele sv. Martina. Pořádá ZUŠ Rosice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
•7.12. od 17.00 do 19.00 hod. - ZVONEČKY Z PEDIGU. Podvečerní kurz
pletení zvonečků na výzdobu vánočního stromku - vhodné nejen pro maminky
na mateřské dovolené - děti s sebou. S sebou: ručník, štípací kleště nebo nůžky,
šídlo (jehlici). Vede: Alena Pečerová. Více informací na www.alma.cz nebo na
602 782 280. Poplatek: 170 Kč/ členové, 190 Kč/ostatní.
• 9.12. v 9.00 hod. - BABYSIGNS - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA
- SEMINÁŘ PRO RODIČE. Dozvíte se, jak poznáte, kdy je pro vaše batole nejvhodnější čas začít, jak znakovou řeč učit, jak průběh vývoje komunikace probíhá
a jak rozpoznat známky pokroku. Naučíte se prvních 16 znaků a zhlédnete krátká
instruktážní videa, která vám ukáží, jak znakování v praxi vypadá. Kurzy jsou
připravené zábavnou a interaktivní formou. Vede: Pavlína Zimmermannová.
• 14.12. od 15.00 do 19.00 - TVOŘIVÝ PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ. Předvánoční
dílny pro rodiče, děti možno vzít s sebou. (řetěz z pomerančové kůry, švýcarská
hvězda do okna, lití olova, lití svíček do skořápek ořechů, zlacené ořechy,
vánoční ozdoby z voskových plátů zdobené červenými pentlemi, PF-ky z
koření, PF-ky malované nití, svícen z ovoce zdobený kořením). Atmosféru
zpříjemní hudba a vánoční punč. Poplatek: 145 Kč /členové, 155 Kč /ostatní.
Cena vč. materiálu. Rezervujte si místo na číslo 734 600 725 nebo e- mailem.
• 21.12. od 18.30 do 20.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU.
Setkání pro všechny, kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem
za doprovodu bubnů, kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických
nástrojů. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie),
info na tel.č.: 731 145 643. Poplatek: 50 Kč / členové, 60 Kč /ostatní.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ.
Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o volných místech na tel.č.:
602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info o volných místech na tel.č.:
603 576 988). Poplatek: 200 Kč / členové, 250 Kč / ostatní / 5 lekcí.
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve stylu
waltz, polka, funky, irsko, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené
WCDF. Poplatek: 50 Kč/hod. Vede: Romana Kopuletá (mob. 776 818 101).
• každé úterý od 9.45 do 10.45 hod. a čtvrtek od 11.45 do 12.45 hod. pokročilí; každé úterý od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA
PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Vede: Veronika Rybníčková, info na
tel.č.: 732 243 731. Poplatek: 240 Kč a 480 Kč / měsíc.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod - MOHENDŽODÁRO - TANTRA
JÓGA PRO ŽENY. Tantra jóga pro ženy – 4měsíční cyklus říjen-leden.
Mohendžodáro je tantrické cvičení výhradně pro ženu. Posiluje její zdraví
tím, že rozvádí sexuální energii do celého těla. Vede: Jitka Jedličková
(www.mohendzodaro.com). Poplatek: 2.400 Kč / členky, 2.250 Kč /ostatní.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Muzikoterapie pro maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka
muzikoterapie). Poplatek: 200 Kč /členové, 250 Kč/ostatní (říjen-prosinec).
• v pondělí od 10.45 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU.
Hodinka říkanek spojených s kreslením a malováním pro děti od 2 let a jejich
rodiče. Vede: Mgr. Martina Turečková. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč /
ostatní vč. materiálu (říjen-prosinec).
• ve středu 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.
Cvičení plné říkadel, písniček a pohybových her pro rodiče s dětmi. Naučte se
básničky a písničky, které můžete zpívat svým dětem. Jednotlivé aktivity jsou
obohaceny pestrými pomůckami a hračkami. Vede: Bc. Soňa Pomezná. Info na
tel. 722 938 173. Poplatek: 300 Kč / členové, 350 Kč / ostatní / říjen - prosinec.
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Německé spolky - I. část
ČTENÁŘSKÝ SPOLEK KASINO
Jedním z nejstarších spolků ve městě byl spolek Kasino. V roce
1869, kdy byl založen J. Zákuckym, působily v M. Krumlově zatím
pouze Občanská záložna a německý Mužský pěvecký spolek. Účel
neměl nic společného s hazardem, zakládání čtenářských Kasin bylo
obvyklé po celých českých zemích. Spolek původně sídlil v Bierhalle
(dnešní Sokolovna), později přesídlil do „Německého domu“. Ve výboru spolku působili postupně úředník velkostatku J. Busch, N. Živna,
hospodářský správce K. Faber, lesmistr S. Grohsschmiedt, lesmistr J.
Dressler. Předsedou byl v letech 1912 - 1931 Grohsschmiedt a následně J. Schwarz. V roce 1937 měl spolek 27 členů a jako svůj hlavní účel
uváděl obstarávání knih do „Německého domu“.

Německý dům po odklizení sutin v roce 1945 /foto Městské muzeum/

Od konce 19. století do začátku 1. světové války vznikl velký počet
německých spolků. Různorodost spektra svědčí o tom, že německá menšina byla kulturně rozvinutější. Vznikaly již různé skupiny
hudební (Společnost přátel hudby, Spolek pro chrámovou hudbu),
vojenských vysloužilců (Spolek vojenských vysloužilců), nacionální
(Školský spolek, Svornost, Dětská zahrádka, Svaz Němců na jižní
Moravě), spořitelní (Městská spořitelna, Občanský úvěrní a záloženský spolek, Losovací spolek), sportovní (Občanský cyklistický klub,
Sportovní klub, Turnérský spolek), hospodářské (Zemědělský spolek,
Magazingesellschaft, Spolek šlechtitelů králíků), podpůrné (Spolek
pro opravdu kostela sv. Bartoloměje, Prázdninový spolek Quadia,
Okresní péče o mládež), vznikaly učitelské jednoty a okrašlovací spolky. Kolem přelomu století se emancipovalo dělnictvo a živnostenstvo
(Dělnický čtenářský spolek, Živnostenský spolek, Úsporný a výpůjční
spolek pro živnostníky), které zakládalo své samostatně paralelní spolky, vydělovalo se také ženské hnutí (Dámská a dívčí skupina německého Školského spolku, odbor německých hasiček).
Po roce 1918 většina těchto spolků zanikla nebo byla i zakázána.
Proto vznikaly paralelní spolky s podobným účelem. V roce 1920
máme doložen vznik Místní mužské skupiny německého Osvětového
svazu v Praze a Místní skupiny Svazu německých národních akademiků
(vysokoškoláků) pro Moravu a Slezsko v Brně. Po dobu 1. republiky
působily starší spolky Kasino, Turnéři, Mužský pěvecký spolek (pod
názvem Hudební spolek), Spolek vojenských vysloužilců. Centrem
německého spolkového života byl po dobu ČSR „Německý dům“.

Německý hudební spolek - MK, 25. 3. 1909

/foto Městské muzeum/

ODBOR NĚMECKÉHO ŠKOLSKÉHO SPOLKU
Spolek byl založen v roce 1881 a brzy po svém vzniku měl 120
členů. Spolek byl výrazně nacionalistický a propagoval germanizaci
města prostřednictvím zakládání mateřských a obecných škol. Odbor
v M. Krumlově založil „německou zahrádku“ (školku), aby už od
malička byly děti vychovávány v němčině. Mateřská škola přímo navazovala na obecnou školu, která v té době byla už výhradně německá,
a na německou měšťanku. Z prvních funkcionářů jmenujme notáře Fr.
Proksche, odborného učitele Č. Hanslitschka, F. Busche. V roce 1906
vznikla i Dámská a dívčí skupina. Oba spolky zanikly v roce 1920 a
byly nahrazeny jinými německými spolky.

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. KARÁSEK,
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.: Geschichte der Stadt
Mährisch-Kromau. Mor. Krumlov 1937. UGWITZ, A.: Příběhy města Moravského Krumlova a sousední vesnice Rokytné. Brno 1883.
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančice po Bílé hoře
V Ivančicích se koncem roku
1620 rozhodovalo o postavení
Moravy a dalším průběhu války
mezi císařem Ferdinandem II,
který reprezentoval habsburskou
moc, a moravskými stavy, které
si naopak Habsburky nepřály
a podporovaly volbu Fridricha
Falckého za českého krále.
Již krátce po bitvě na Bílé hoře
(8. 11. 1620) se Ivančice dostaly do dějin. Koncem listopadu
stanulo vítězné císařské vojsko
vedené Karlem Bonaventurou
Buquoyem na hranici Moravy.
Už 13. prosince padla Jihlava a
do Brna se narychlo sjeli zástupci
moravských stavů, aby se poradili o dalším postupu. Převahu měli
zastánci myšlenky míru s císařem, vedeni Karlem starším ze
Žerotína. Proto bylo 18. prosince
sepsána rozsáhlá zpráva, která
v událostech poslední doby měla
ukázat nevinu většiny obyvatel
Moravy a vinu svrhnout na několik málo jedinců. Poselstva byla
vyslána do Jihlavy k Buquoyovi,
hlavně však císaři Ferdinandu II.
do Vídně s prosebnými dopisy.
Buquoyova armáda zatím postupovala pomalu k Brnu.
Poselstvo cestující k císaři se
daleko nedostalo. Za Ivančicemi,
nad alexovickou oborou, bylo přepadeno oddílem císařského vojska
sestávajícího z Poláků, Valonů a
Chorvatů, kteří doprovodný oddíl
rozprášili, čtyři posly dokonce zajali. Zbytek okradeného poselstva,
přitom přišel také o zprávu určenou
císaři, utekl do Ivančic a po ošetření odjel do Brna.
V Brně dne 22. prosince zástupci moravských stavů adresovali
císaři nový list, kterým vysvětlovali nastávající situaci a prosili jej,
aby ochránil Moravu před úplnou
zkázou. Nové poselstvo se odebralo do Vídně po Novém roce a do
Vídně přijelo až 14. ledna. Císař
mezitím získal dostatek informací
o postupu svých armád na Moravě.
Přijal sice poselstvo z Moravy,
jeho prosby ale nevyslyšel a odmítl
udělit Moravě pardon.
Císařská vojska dorazila do
Ivančic 22. prosince, neboť jejich
velitel nijak nespěchal. Z Vídně
byl sice několikrát pobízen k větší aktivitě, ale jemu se do zimního
tažení nechtělo.
Naděje moravských stavů,
podporované Karlem st. ze Žerotína byly liché. První velké
zklamání představovala nesmírná
loupeživost Buquoyova vojska.
Z několika míst jsou zprávy, že
především polské oddíly pálily
a rabovaly s takovou ukrutností,
že sám velitel jim musel pohrozit.
Generál Buquoy přijel do Ivančic
28. prosince. Pobyt císařských
vojsk byl pro Ivančice pohromou.
Ivančická radnice vydala celkem
1 650 zlatých, ovsa a dalšího
proviantu za 1 200 zlatých. Obecního vína vypili páni důstojníci 7
šestivěderních beček (tj. necelých
24 hl) za 1 140 zlatých, (to by mě
zajímalo, kolik pánů důstojníků
bylo, když se tak činili). Škody
u obyvatel Ivančic nebyly za prosinec 1620 vyčísleny, ale za rok
1621 byly spočítány na 62 841 zl.
I kdyby si postižení při odhadu
škod přidali, dokazuje tato suma,
že Ivančice byly bohatým městem. Ztráty byly totiž tak vysoké,
že by méně významné město přivedly k zániku.
Dne 2. ledna 1621 se pluky

císařského vojska vydaly směrem
na Hustopeče. Tam se 4. ledna
střetly s vojskem Gábora Betléma. Téhož dne se Buquoy setkal
v Hustopečích s Karlem st. ze
Žerotína, který spěchal do Vídně
k císaři. Osud Moravy a s ní Ivančic se začal naplňovat.
Součástí pacifikace Moravy
bylo i rozmístění posádek císařského vojska do jednotlivých
měst. Od ledna do března 1621
zimovalo v Ivančicích 500
jízdních regimentu de Fourova
(patrně plukovník Desfours) a
Scheifensbergerova, po nich
vojsko plukovníka Lebla. Škody
obnášely dalších 35 892 zlatých,
v židovské obci 2 620 zlatých.
Jak to při takových změnách
bývá, část lidí včas přeběhne na
druhou stranu a pak vystupuje
proti dřívějším druhům ještě hůř
než k cizím. Jedním z takových
byl Jiří z Náchoda a bohužel
jeho jméno se váže k Ivančicím.
Jeho matka – Markéta Pohanka
z Pohnání a z Náchoda, žila jako
vdova od roku 1593 s dětmi
v Ivančicích v domě v dnešní
Chřestové ulici, v 90. letech jí
patřil mlýn na Rovni (později
Malovaný mlýn). Jiří z Náchoda
žil v Ivančicích do roku 1601,
potom jako dvanáctiletý odešel
studovat do ciziny. Pozdější
plukovník stavovské hotovosti a
oblíbený zeť Karla st. ze Žerotína
byl vychován v ivančickém bratrském sboru. Dne 16. prosince
1620 se Jiří z Náchoda zastavil
se skupinou šlechticů ze Znojma
v Ivančicích. Zde byl pověřen, že
se vydá k Buquoyovi se zprávami
z brněnského sjezdu. Málokdo
z jeho přátel věděl, že Jiří z Náchoda již sleduje své vlastní cíle
a že bude společníkem Buquoye.
O to hůř nesli souvěrci jeho zradu
a přestup ke katolicismu. Stal se
brzy říšským hrabětem, zasedl
jako zemský sudí mezi hlavní
představitele císařské moci na
Moravě a výrazně se podílel na
získávání levných konfiskátů.
Druhým renegátem (odpadlíkem) byl Pavel Michna z Vacínova. Právě on přesvědčil Buquoye
v Ivančicích, že je třeba Moravu
pacifikovat silou. Z Ivančic odešly do Brna příkazy, aby moravští
stavové vydaly všechny opěrné
body v zemi. Císařské vojsko
nemohlo mít při cestě do Uher
v zádech nepřítele. Díky Pavlu
Michnovi byly zaslány císaři

Fridrich Falcký (1596 až 1632) - náš trůn mu náležel 13 měsíců.

do Vídně dopisy, které znovu
nabádaly císaře k nesmiřitelnosti
k moravským rebelům. Ihned se
začalo s plánem na potrestání
povstalců, včetně zřízení komise
na konfiskaci majetků. Buquoy
byl v těchto měsících na výsluní
své slávy, ale ne na dlouhou dobu.
V červenci 1621 byl u Nových
zámků zajat Turky a dne 17. července 1621 byl jimi popraven.
Dne 7. března 1622 byl vydán
seznam rebelů, na kterém figurovalo město Ivančice dvakrát.
Poprvé jako majetek maršálka
Pertolda Bohobuda z Lipé (majitel krumlovského panství, do
kterého patřily také Ivančice).
Páni z Lipé tradičně podporovali
jednotu bratrskou, a tak Pertold
Bohobud nemohl uniknout perzekuci a konfiskaci svých statků. Na stavovském povstání se
podílel jako moravský direktor,
byl dokonce v poselstvu, které
informovalo Fridricha Falckého,
že byl zvolen za českého krále.
Nový král se počátkem roku
1620 vydal na holdovací cestu
po království. Dne 4. února se
zastavil v Ivančicích a Alexovicích, kde byl slavnostně vítán, a
zřejmě téhož dne uvítal krále na
zámku v Moravském Krumlově
Pertold Bohobud. Takové vztahy
s králem pozdější vítězové nezapomněli. Pertold Bohobud byl
odsouzen ke ztrátě hrdla a pravé
ruky, k odnětí dědičných titulů,
úřadů i všech statků. Tělesné
tresty mu byly prominuty, přesto
musel tři roky strávit ve vězení,

Ferdinand II. (1578 - 1637) - český a uherský král, římskoněmecký císař

potom odešel do exilu a zemřel
v chudobě v uherské Skalici.
Druhým z ivančických majetků byl svobodný dvůr Pavla
Olbrama ze Štěkře. Olbramové
ze Štěkře byli starým českým
rodem, jehož jedna větev žila i
na Moravě. Kateřina Olbramovna vlastnila dům v Ivančicích,
Rytíř Pavel Olbram ze Štěkře,
zemský purkrabí markrabství
moravského, vlastnil v Ivančicích
dům v letech 1615 -1616. Přes
výstrahy Karla st. ze Žerotína se
zúčastnil stavovského povstání a
vyjednával s Fridrichem Falckým
a s Uhry. V seznamu provinilců
z r. 1622 je zapsán již jako zemřelý. Jeho statek Frišberk (na rohu
ulic Ostřihom a Oslavanská, dnes
je tam parkoviště nemocnice) byl
císařem zabaven.
Již 12. června 1622 zajistil
císař Ferdinand II. Gundakarovi,
knížeti z Lichtenštejna, krumlovské panství a 10. října povolil
císař, aby byla Gundakarovi prodána panství Moravský Krumlov
a Uherský Ostroh za 600 000
zlatých. Válka však pokračovala.
Velitel sedmihradského vojska
Petr Chiahlo dvěmi listy (z 8. a
10. října 1622) vyhrožoval, že
zpustoší město, jestliže se nepodá
Bethlenovi Gáborovi a nedostane-li značného daru. Dar 8 000
zlatých byl vyplacen a byl tím
uspokojen jeden nepřítel. Několikráte však prošla městem vojska
císařská a několik oddílů Valonů.
Nerozhodovalo, zda to byla císařská nebo nepřátelská vojska,
všichni drancovali, vyžadovali
proviant, víno, obuv, apod.
V dalším roce útrapy pokračovaly. Ivančicím se během
válek krutě vymstilo, že ležely
na křižovatce důležitých středověkých cest. V době míru to byl
pro město obrovský přínos, ale
v době válek naopak. První z nich
byla Libická od Pavlova do Čech,
druhá byla z Rakouska přes Retz,
Znojmo, Ivančice do Brna. Obě
se křižovaly před dnešním Besedním domem. Třetí byla později
nazývaná Dobytčí a v blízkosti
Ivančic procházela obcemi Hlína,
Neslovice, Kratochvílka a dále
k západu. Jiných významnějších
cest v blízkosti Ivančic nebylo,
takže vojska se pohybovala
po těchto cestách.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny
města - 2002 • Kratochvíl, A.:
Ivančice, býv. král. město na Moravě - 1906 • Internet

03.12.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 11

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

PROGRAM KIN

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.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• automobily Škoda 110 L, Pontiac
a úplně zrenovovanou Tatru 54/30
z roku 1933. Tel.: 724 788 611.
•• malotraktor PF-62 na 4 kolech.
Tel.: 515 337 030, 606 347 385.
•• Fabii Sedan 1,4, stříbrná metalíza,
r. v. 2003, najeto 64.000 km, garážovaná, cena: 65.000 Kč. Více informací
na tel.: 604 858 621.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• Garáž u Sídliště v Moravském
Krumlově. Tel.: 736 117 511.
prodám
•• RD v Moravském Krumlově. Nutná rekonstrukce. Tel.: 724 788 611.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
prodejní prostory - obchod k pronájmu v centru Ivančic, 96 m2,
nájemné: 15.000 Kč + provize a
energie • byt 3+1 v OV Ivančice, 75
m2, 5. patro, nová lodžie, plastová
okna, cena: 1.590.000 Kč (k jednání) • novostavby RD 5+1+garáž
Ivančice, pozemek 475 m2, ZP 138
m2, dokončení r. 2011, ceny od 3 mil.
Kč • stavební pozemky na okraji
Ivančic od 475 - 1.019 m2, všechny
sítě a komunikace, cena: 2.107 Kč/
m2 • celoročně obyvatelnou novostavbu chaty 3+1 u MK, ZP 28 m2,
pozemek 1.020 m2, voda, el., terasa,
sklep, cena: 695.000 Kč + provize
• poslední volnou novostavbu
domů na klíč, typ bungalov 4+kk
- Neslovice, pozemek od 413 m2,
cena: 2.650.000 Kč • RD 7+1+garáž
- centrum Ivančic, zahrada, bazén,
cena: 4 mil. Kč (k jednání) • DB 3+1
s garáží - Oslavany, 1 NP, lodžie,
plastová okna, cena k jednání. Další info na tel.: 605 749 319, nebo na:
www.re-max.cz.
•• garáž v Miroslavi. Tel.: 603 726
085. Prosím nabídněte.
•• RD 5+1 v Moravském Krumlově.
Více informací na tel.: 777 582 899.
•• 1+1 v OV, byt po rekonstrukci, 4.
patro - Sídliště Moravský Krumlov,
více informací na tel.: 724 147 557.

hledám podnájem
•• hledám pronájem nebo podnájem
bytu nebo RD v Horních Kounicích a
blízkém okolí, možnost péče i starší
osobu. Prosím nabídněte, tel.: 728
536 443.
»ELEKTRO
prodám
•• hnědou funkční digestoř, 60 cm.
Cena: 500 Kč. Tel.: 773 164 981.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata dlouhosrstého jezevčíka,
barva červená s pálením, bez PP. Tel.:
732 970 719.
•• štěňata francouzských buldočků
(pejsci + fenky), bílé strakoše a černé
s žíháním + bílými znaky, bez PP,
očkovaná a odčervená. Odběr možný
zač. ledna 2011. Tel.: 734 466 272.
•• selata 20 - 30 kg. Tel.: 723 207 531.
Zn.: Volat po 19.00 hod.
•• vietnamská selata a vykrmená
prasata, váha: 120 kg - 180 kg, cena
dohodou. Tel.: 515 336 988.
daruji
•• skoro roční fenečku, velikost i zbarvení bígl, nejlépe dvorek a dětí, velmi
hravá a milá. Tel.: 728 882 957. Zn.:
spěchá - nedostatek času, MK..
»NÁBYTEK
prodám
•• nerozkládací sedačku 3+1+1
hnědé barvy, zachovalou, ve velmi
dobrém stavu. Cena: 1.000 Kč. Tel.:
737 942 452.
•• sedací soupravu + 2 křesla dvoulůžková (zachovalá). Tel.: 739 946
880. Zn.: Moravský Krumlov, ulice
Znojemská, levně.
•• sedačku + 2 křesla a usak. Tel.: 731
012 768. Zn.: Velmi levně.
•• kuchyňskou linku a spotřebiče
o délce 8 m. Cena: 42.000 Kč. Více
info na tel.: 723 036 494.
» RŮZNÉ
koupím
•• předválečné časopisy „Rodokaps“,
„Rozruch“, i v horším stavu. Dále
prodám nebo vyměním 17 ks těchto
časopisů, které mám ve sbírce 2 x.
Tel.: 606 473 212. Zn.: Různý stav.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• koupím, popř. vyměním svářečku
zn. Triodyn, nebo KS 250-350 za
svařovací investor 160 A, nový v záruce. Tel.: 606 605 738.

Zveme Vás na

„ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

„

v neděli 26. prosince 2010 od 18.00 hodin v Orlovně Rakšice.
K dobré pohodě přispěje cimbálová muzika „PONAVA“ a sbor
„MUŽÁCI z Pohořelic“. Přijďte posedět u dobrého vína při sváteční
pohodě. Srdečně zve spolek vinařů.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
A JEJICH RODIČE

v úterý 14. prosince 2010 v době od 7.45 hodin do 9.30 hodin.
Návštěvníci budou moci zhlédnout výuku ve třídě s 1. a 5. ročníkem.
První ročník bude mít hodinu matematiky s využitím interaktivní tabule
a hodinu čtení technikou „SFUMATO“ - splývavé čtení.
Bylo by dobré, kdyby si děti přinesly pastelky a přezůvky!!!

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

•• chlapecké brusle vel. 35. Prosím
nabídněte, tel.: 737 777 798.
•• stará školní kamna pro použití,
nebo použitá krbová kamna s výměníkem. Prosím nabídněte. Tel.: 728
536 443.
prodám
•• slivovici 53 %, cena: 250 Kč/l. Tel.:
776 620 748.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• PB láhve - 2 ks, váha 10 kg/ks,
cena: 300 Kč/ks. Více informací na
tel.: 605 581 474.
•• harmoniku 120 basů, 4 registry,
cena dohodou. Tel.: 515 337 030, 606
347 385.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.:
602 782 272.
•• vánoční stromky - jedličky. Tel.:
731 039 667 (volat po 19:00 hod.).
•• PB láhev, 33 kg, štok na bourání
masa 70 x 110 cm, Jawa 2B bez SPZ,
hoboky - 3 ks, 230 l, plečku a bránu za
Teru. Tel.: 734 305 112.
•• obilí a kukuřici, cena dohodou.
Tel.: 515 336 988.
•• dětskou motokáru (dítě 5 - 10 let),
motor „Comer 60“ (1 x náhradní),
mokré pneu. Tel.: 607 226 388.
•• přenosné suché výčepní zařízení,
2 výpustě + 2 narážeče, kompresor,
málo používané. PC: 38.000 Kč,
nyní: 20.000 Kč. Více info na tel.:
728 536 443.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• žena 30 let z Moravského Krumlova
hledá jakoukoliv práci, mírně pokročilý AJ a NJ, řidičský průkaz nemám.
Prosím nabídněte. Tel.: 725 359 572.
» SLUŽBY
•• Bazar ve mlejně v Ivančicích,
Mlýnská 1, NOVĚ přijímá věci
do komisního prodeje. U nás věci
vykupujeme, ale také zastavujeme.
Přijďte se podívat!!!
•• Vánoce jsou za dveřmi, peníze
na dárky máte přichystané, stačí
zavolat. Bez poplatku, měsíční
splátky. Více na tel.: 605 720 362.
•• 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.

•• NOVĚ OTEVŘENO! Kosmetické studio „Julia“, Palackého
8, Ivančice. Nabídka: Kompletní
ošetření všech typů pleti s použitím 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.
•• Nabízím vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové
agendy, zhotovení daňového přiznání. Tel.: 728 580 378.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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 dlouhodobého zajištění a finanční soběstačnosti. Pavel Procházka - obchodní
zástupce společnosti OVB ALLFINANZ, a. s., tel.: 737 381 235.
» SEZNÁMENÍ
•• hledám přítele do 67 let, tel.: 515
532 739. Zn.: Volat večer.
•• žena středního věku hledá slušného
muže s vlastním zázemím k občasným nezávazným schůzkám. Tel.:
776 166 902. Zn.: Pouze SMS.
•• muž 38/172 - pohodář by se rád
seznámil a byl taky třeba oporou pro
osamělou dívku. Tel.: 723 086 476.
Zn.: Dítě není překážkou.
•• hledám hodnou - duchovně založenou dívenku, či maminku pro Lásku
a prima rodinku. Jsem svobodný, prý
hodný i pohledný muž star. let, se
zájmem o vše krásné a užitečné. Tel.:
608 371 140.
•• muž 80/179/90, vitální a samostatný, hledá vhodný protějšek pro
klidné stáří, sympatickou a milou
ženu do 75 let. Tel. 605 081 161. Zn.:
Samota tíží...
•• zajištěný muž by se rád seznámil
s milou sympatickou ženou ve věku
od 45 do 50 let. Tel.: 721 748 487.
Zn.: Jen vážně!!!
» PODĚKOVÁNÍ
•• Cvičenky SOKOLA „seniorky“
děkují své cvičitelce paní Janě Drtílkové za celoroční obětavou práci
a přejeme jí do nového roku pevné
zdraví a hodně štěstí.

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: 18. prosince 2010 (sobota) - nově přidáno
pro velký zájem klientů !!! Posledních 10 volných míst!
Úžasná vánoční atmosféra, která stojí za prožití...

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.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
KONCERT

v neděli 19. prosince 2010 od 17.00 hodin v KD Dobřínsko.
Akci pořádá „DOBŘÍNSKÝ DECHFEST o. s.“ ve spolupráci s obcí
Dobřínsko. Hraje „MORAVANKA“ Jana Slabáka, vstupné: 100 Kč.

Město Dolní Kounice pořádá

VÁNOČNÍ SBÍRKU

od soboty 20. listopadu 2010
Místa konání sbírky: • prodejna potravin paní Horňáková • prodejna
potravin ATG CENTRUM • koncert v kostele sv. Petra a Pavla
12.12.2010. Sbírka je určena pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením a týdenní stacionář Zámeček Střelice u Brna.

so 4.12. v 19.00
ne 5.12. v 19.00
ne 5.12. v 17.00
so 11.12. v 19.00
ne 12.12. v 19.00
so 18.12. v 19.00
ne 19.12. v 19.00
ne 19.12. v 17.00

( 515 322 618

TAJEMSTVÍ MUMIE
Dobrodružný film Francie
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaný film USA
ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR
22 VÝSTŘELŮ
Thriller Francie
MONSTRA VS. VETŘELCI
Animovaný film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

8.12. ve 20.00 MACHETE
Akční film USA
ne 12.12. ve 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR
st 15.12. ve 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR
st

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
Horor VB / Německo / USA
ne 5.12. v 18.00 MACHŘI
Komedie USA
so 11.12. v 18.00 ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR
ne 12.12. v 18.00 SHREK: ZVONEC A KONEC
Animovaná rod. komedie USA
so 18.12. v 18.00 WALL STREET: PENÍZE
NIKDY NESPÍ
Drama USA
ne 19.12. v 18.00 KARATE KID
Akční film USA / Čína
so 4.12. v 18.00

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 5.12. v 16.00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný film Belgie
st 8.12. v 17.30 ROMÁN PRO MUŽE
ve 20.00 Komedie ČR
so 11.12. ve 20.00 HABERMANNŮV MLÝN
ne 12.12 ve 20.00 Drama ČR
st 15.12. ve 20.00 JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Romantický film USA
ne 19.12. ve 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Komedie ČR

Osvětová beseda REŠICE Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK

v neděli 5. prosince 2010 od 13. hodin v sále kulturního domu.
Připravili jsme pro Vás: • prodej medu, medoviny, medové kosmetiky
• prodej květin, svíček, výrobků obyvatel „Domova u lesa“ Tavíkovice
• výrobky z pedigu • háčkované vánoční ozdoby a jiné dekorace
• medové likéry • prodej keramiky • vánoční a květinové vazby
• korálky, náušnice a jiné šperky • výrobky ze dřeva.
Doprovodný program: • Ježíškova pošta pro děti • vánoční dílnička
• výstava betlémů. Posedět si můžete v naší vánoční kavárně, při dobré
kávě nebo medovině a vánočním cukroví.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

se uskuteční 8. ledna 2011, malí kolodnící opět poskytnou příležitost ke
štědré pomoci potřebným lidem. Pořádá TIC města Dolní Kounice.

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 týdennímu stacionáři, Zámeček Střelice u Brna.

Co to cinká, co to zvoní? Kouzlo Vánoc jako vloni!
Přijďte si nejen pro zlaté prasátko na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK.

ve čtvrtek 9. prosince 2010 od 12.00 hodin do 18.00 hodin,
v pátek 10. prosince od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Ivančice, Základní škola Vl. Menšíka, Růžová 7,
budova II. stupně. Srdečně zvou žáci a pořadatelé.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT

v pátek 17. prosince od 17.30 hodin v dolňodubňanském kostele,
na němž vystoupí i někteří bývalí absolventi školního
pěveckého sboru. Po skončení koncertu bude v prostorách školy
probíhat „VÁNOČNÍ JARMARK“ - Všichni jste srdečně zváni!!!

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. VÁNOČNÍ ČÍSLO 24/10 vyjde 17. prosince 2010, uzávěrka 14. prosince 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Z Třebíče do Dukovan
po nové cyklostezce
Už v roce 2012 by měly být hotové první dva úseky cyklostezky
mezi Třebíčí a obcí Dukovany. Cyklisté se na ní dočkají komfortu
- bude dvoupruhová, obousměrná, od stávající silnice oddělená půlmetrovým bezpečnostním zeleným pruhem. „Celá cyklostezka v délce
27,3 km přijde na 111 milionů korun a na financování se bude podílet
SFDI, Kraj Vysočina, Skupina ČEZ a vznikající dobrovolné sdružení
obcí,“ informoval Bedřich Mozor z útvaru regionálního rozvoje třebíčské radnice. Spoluúčast energetiků není náhodná - po rušné komunikaci jezdí do zaměstnání z Třebíče na kolech asi stovka pracovníků
jaderné elektrárny a na nové cyklostezce bude cesta nejen bezpečnější,
ale také o téměř 7 km kratší než po stávající rušné silnici.

Miroslav Kučírek podpořil mladé motokrosaře
Již tradičně se sešli jezdci
Oslavanského MX - Junior Clubu v sále pohostinství U Slavíků
v Nové Vsi, kde zhodnotili právě
uplynulou sezónu. Mezi hosty byl
také mnohonásobný mistr republiky Miroslav Kučírek.
V úvodu slavnostního vyhlášení byli představeni jezdci:
v padesátkách Štěpán Novotný a
Ondřej Peška, pětašedesátky jezdí
také jediná slečna - Hana Šulcová,
dále Jiří Matějec, Denis Pytela,
Marek Černý, Filip Zimmermann,
Daniel Adam a Patrik Benhart. Ve
třídě 85 ccm Ondřej Pokorný, Jaroslav Veselý, Filip Gross a David
Sakánek. Stroje vyšších kubatur
v kategorii OPEN sedlají Jakub
Karbaš, Ladislav Benhart, Karel
Smejkal, Lukáš Gross, Tomáš
Hrabal, Filip Samlík, Libor Pokorný a Roman Karbaš.

Všichni byli odměněni pohárem a dárky. Jezdci uvedeného
klubu v letošní sezóně startovali
v různých pohárových závodech
jako Vysočina Cup, Chalupa
Cup, ROOL Cup a další. Někteří
z nich již okusili i závody mistrovství republiky.
V průběhu odpoledne jezdci
a jejich doprovod hlasovali o titulech Král, Princ a Skokan roku.
Nechyběla bohatá tombola a
v přestávkách vystoupení taneční
skupiny Body Rockers. Po pečlivém sečtení „volebních lístků“
započalo vyhlášení hlavních kategorií. Titul „Skokan roku“ získali Ondřej Peška a Filip Samlík.
„Páni Princové“ jsou Ondřej Pokorný s Filipem Grossem. „Králem“ MX - Junior Club Oslavany
Dolina se stal Karel Smejkal.
Nyní čeká motokrosaře zimní

SPOT, o.s., Město Moravský Krumlov a Skupina ČEZ
zve všechny malé i velké na

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

V SOBOTU 4. prosince na náměstí v Moravském Krumlově
9.30 - slavnostní zahájení a otevření vánočního jarmarku
9.40 - vystoupení ZŠ Ivančická - Motýlci

10.00 - MIRO ŠMAJDA
Jako první by měl být vybudován úsek dlouhý 1,4 km, vedoucí kolem
letiště na okraji Třebíče k nádrži Markovka, který si vyžádá náklady 5,7
milionů. Pokud vše vyjde, měl by být hotový v polovině roku 2012. Ve
stejném roce vznikne zřejmě i další 3,3 km dlouhý úsek od dukovanské
elektrárny do obce Dukovany, který má předpokládané náklady 13,4
milionu. S ohledem na nutné bezpečné vzdálenosti od stožárů vedení
bude muset trochu kličkovat. Největší technické problémy šestietapového projektu budou zřejmě mezi Slavičkami a Třebenicemi, na kopci
„Kočičina“, kde bude třeba překonávat velký výškový rozdíl.
Každým rokem by se mohly uvést do provozu dvě etapy a celý projekt být dokončený v roce 2014. Trasa z Třebíče do Dukovan navazuje
na stávající Energetickou a Pivovarskou stezku, které vychází z Oslavan a bez větších problémů je možné napojení na Mlynářskou cyklostezku a připravované cyklotrasy na Moravskokrumlovsku.
/ve/

03.12.2010

11.15 - ZŠ Klášterní - Krumlováček
11.35 - MŠ Husova - Sluníčka
12.00 - MRAZÍČEK - pohádka v podání místních ochotníků
12.30 - LYRA
13.00 - ZŠ Dolní Dubňany
13.20 - ZUŠ Moravský Krumlov

14.00 - VĚRA MARTINOVÁ
14.40 - Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka
15.10 - SOŠO a SOUŘ

15.30 - MAXIM TURBULENC

16.30 - Discoshow s Mikulášem - soutěž o sladké odměny

17.30 - VELKÝ OHŇOSTROJ

18.00 - Diskotéka na přání
Po celý den: Jarmark škol, řemeslný jarmark, domácí zabíjačka,
medovina, další občerstvení

Občanské sdružení ALMA prodá

VELKOPROSTOROVÝ
PÁRTY STAN

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
pouze 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.

Foto: Květoslav Adam

Motokrosová družina se svým Králem

přestávka, která bývá zpravidla
vyplněna přípravou fyzické kondice nejenom v tělocvičně. A na

jaře příštího roku se ukáže, kdo
bude mít nejvíc sil a elánu bojovat
o příčky nejvyšší. /Ctibor Adam/

„
„PRVNÍ SETKÁNÍ

S MIKULÁŠEM

v neděli 5. prosince 2010 od 11.00 hodin do 16.00 hodin
v restauraci HOTELU RYŠAVÝ ve Vémyslicích. Přijde i čert s andělem.
Vstup volný - omezená kapacita. Rezervace na tel.: 515 323 428.
Uvádí: pan VÁCLAV OSTROVSKÝ ml. Nekuřácká restaurace.

Přátelé čertových obrázků pořádají v pohostinství
paní Koudelné na Hlíně

3. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
v sobotu 11. prosince 2010 ve 13.00 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 546 413 403 (po 17.00 hod.).
Uzávěrka přihlášek do 4. prosince 2010. Startovné: 150 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

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 JEDNOTA RAKŠICE zve do zájmových kroužků
každou středu do Orlovny 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.

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá
XII. ročník tradičního turnaje v malé kopané

TURNAJ
O VÁNOČNÍHO KAPRA
Sraz 18. prosince v 8:00 hod. na fotbalovém hřiš� FK MK
Začátek turnaje v 8:30 hod. Startovné 550 Kč / mužstvo.
Hráčů v poli 4+1. Nahlášení a zaplacení vkladu proveďte
nejpozději do 17. prosince u pana L. Zelníčka, informace
na tel. 723 285 103. Občerstvení zajištěno.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

