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zprostředkovatel Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

• 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
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14. ledna 2011

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.

Besední dům je zadlužen,
dluhy zatím platí město
/Ivančice/ Situace kolem Besedního domu v Ivančicích se stále
neuklidnila. Nájemce hotelu, společnost La Peda, s. r. o., dluží stále
majiteli objektu, městu Ivančice, peníze za nájem a úhradu záloh na
energie. Měsíčně se jen zálohová částka na energie pohybuje kolem
100.000 korun. Město, vedeno hlavně snahou o udržení provozu
hotelu, tyto zálohy platí z rozpočtu a následně je účtuje nájemci.
Rada města Ivančic z těchto důvodů schválila dohodu o úhradě
dlužné částky - splátkový kalendář dlužného nájemného a úhrad za
energie. V případě nedodržení splátkového kalendáře bude smlouva
Petr Sláma
s nájemcem okamžitě vypovězena.

Zatím bez místostarosty
/Moravský Krumlov/ Na krumlovské radnici je stále uzamčena
kancelář místostarosty. Veškeré pravomoce, ale i povinnosti spojené s
vedením města má prozatím na svých bedrech starosta Tomáš Třetina.
Zastupitelům se prozatím podařilo doplnit jen radu města,
„Rada města v počtu sedmi členů již pilně pracuje a je v plném
zápřahu. V nejbližší době zahájí svoji práci finanční a kontrolní
výbor. Na jednání rady města 21. ledna budou ustanoveny pracovní
komise rady města. Svolám i neveřejnou pracovní schůzku zastupitelů k prodiskutování některých témat, mezi nimi i tématu volby
/mape/
místostarosty,“ uvedl starosta Tomáš Třetina.

Územní plán stále chybí

/Ivančice/ Dobrý územní plán je jedním z předpokladů úspěšného
rozvoje obce. Ivančice jsou jedním z mála měst, kde tento zásadní
dokument doposud nemají. Minulé zastupitelstvo ho sice již přijalo ve
stádiu závazného návrhu, ale ten byl zrušen rozhodnutím Nejvyššího
správního soudu. O pořízení nového územního plánu zastupitelstvo již
rozhodlo bezprostředně po jeho zrušení na svém zasedání dne 24.11.
2008. Ale vzhledem k časovému odstupu a novému uspořádání zastupitelstva bylo potřeba toto rozhodnutí aktualizovat. Zároveň byli pro
spolupraci s pořizovatelem územního plánu pověřeni dva zástupci:
Petr Sláma
Ing. Vladan Ševčík a Ing. Roman Sládek.

ZIMNÍ A JARNÍ KURZY
PLETENÍ Z PEDIGU

Budova opět v provozu
/Moravský Krumlov/ Vlakové nádraží v Moravském Krumlově bylo minulý týden po celkové
rekonstrukci předáno veřejnosti
do užívání. Byla to vůbec první
rozsáhlejší oprava od doby stavby nádražní budovy před 14 lety.
Oprava trvala 13 měsíců.
„Celková rekonstrukce proběhla v návaznosti na změnu dopravy
v Moravském Krumlově a je pokračováním budování nové infrastruktury. Doplňuje autobusové
nádraží vybudované v roce 2010
a naváže na něj rekonstrukce průtahu městem a vybudování přestupního terminálu právě na vlakovém nádraží v roce letošním.
Do celkové rekonstrukce dopravních sítí v Moravském Krumlově
je nutno počítat i opravu průtahu
Polánkou. Opravená budova nabízí cestujícím komfort, pohodlí
a nahradí jim tak strasti, které
museli cestující prožívat při probíhajících stavebních pracích,“
uvedl k rekonstrukci starosta
Krumlova Tomáš Třetina.
Téměr desetimilionová investice Českých drah obnáší
především zateplení celé budovy,
výměnu oken a dveří, úpravu
čekárny a modernizaci pokladen. Vstup do čekárny, byť byl

foto: mape

při naší návštěvě uzavřen, je ze
strany nástupiště bezbariérový.
Útulnost čekárny zřejmě ocení
až sezónní cestovatelé a turisté.
Už i z toho důvodu, že cestující
z přijíždějících vlaků míří přímo
k autobusům nebo svým vozidlům na parkovišti a trávit čas

v čekárně asi nebudou.
Krumlov sice získal pro obyvatele své i z okolních obcí další
významný prvek pro zlepšení
dopravy, ale po nedávno zprovozněném autobusovém nádraží
a právě dokončené rekonstrukci
budovy Českých drah, musí přijít

na řadu komunikace, které opravy
již nutně potřebují.
Integrované autobusové a vlakové dopravě zřejmě stoupne
popularita také díky zpoplatnění
dálničního úseku do Brna směrem
od Rosic, které od 1. ledna nařídilo
ministerstvo dopravy.
/mape/
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Muchova Epopej zůstává, plátna budou pověšena

Slovo úvodem

JAK NA NOVÝ ROK,
TAK PO CELÝ ROK
Nový rok. Magické datum, které je pravidelně očekáváno s velkým
strachem i s nadějemi. Možná proto tolik oslavujeme odchod toho
starého, abychom zapomněli na všechno špatné, co nám přinesl.
Bývá toho požehnaně, od drobných životních stras� po velké rodinné
tragedie. Naštěs� je čas milosrdný a tyto věci po nějaké době přebolí
a my vzpomínáme jen na to pěkné, co nám uplynulý rok přinesl. To
už je v lidské povaze. Sice se všichni po většinu svého života tváříme
jako zatracení pesimisté (neblahý to rys naší národní povahy), ale
v podstatě se všichni op�mis�cky těšíme na budoucnost.
Bývá pravdou, že poslední den v roce, Silvestr, dokážeme oslavit
řádně. A to nejen bohatými hody a pi�m různých nejraději alkoholických nápojů. Maje na pamě�, že poslední den v roce musí být
patřičně hlučný, i řádnými výbuchy petard, ohňostrojů a jiných
pozoruhodnos�, které voní tak dráždivě střelným prachem. Naši
obchodníci nás jimi v poslední době bohatě zásobují. Vypadá to
pěkně, bouchá to o to lépe. Ale řadě z nás chybí při odpalování
rachejtlí dvě věci. Střízlivost a ona zkušenost, kterou v nás kdysi
vypěstovali naši nadřízení v armádě. Vytáhnou z granátu pojistku,
mrš�t s ním co nejdále a hlavně zalehnout. Tak se není co divit,
že na všech lékařských pohotovostech mají v prvních minutách
nového roku patřičný nával. Sem tam nějaká ta popáleninka, občas
chybí i prst. Sláva Silvestru. Ať si naši lékaři taky něco užijí, když už
nemohou ve službě oslavovat.
Všichni máme své osobní rituály, jak nový rok oslavit. Moje rodina
má smůlu. Kromě toho, že jsem sloužil nějaký čas v uniformě, účastnil jsem se se svými milými kamarády i tvz. militariakcí. Od té doby, co
pár metrů ode mě vybuchly výbušky simulující dělostřeleckou palbu
(naštěs� jsem se kryl za stromem, zlatý armádní dril mě zachránil),
nepociťuji nějakou velkou lásku k ohňostrojům a k výbuchům všeobecně. Ale vytvořil jsem si léty jiný osobní zlozvyk. Zapálím si před
půlnocí doutník, stoupnu na svah nad domem a mlčky bilancuji.
Dělám si i plány na nový rok. Při letošním pohledu na tu půlnoční
kanonádu jsem si uvědomil, jak jsem vlastně vděčný za to, že můžu
žít v Evropě, ve které je už přes půl stole� mír a ten hluk nedělají kulomety s kanóny. Tento fakt jsem si možná uvědomil také proto, že se
mnou poprvé toto novoroční divadlo sledovaly i mé dě�.
Jak na nový rok, tak po celý rok. Kdyby toto přísloví bylo pravdivé, bolí některé jedince po celý rok hlava či je jim špatně z přecpání.
Mělo by i lepší aspekty, například celoroční dopolední spánek a na
jeho konci vynikající oběd. Ať je to tak nebo tak, rok 2011 bude
takový, jaký si ho sami uděláme. Tak ještě dodatečně. Hodně štěs�
a zdraví v novém roce. Obojí budeme potřebovat.
Petr Sláma

/Moravský Krumlov/ Muchova Slovanská epopej zůstane
v Moravském Krumlově nejen
v letošním roce, ale zřejmě i
později, do té doby, než bude
mít hlavní město Praha pro ni
připraveno takové umístění, které
by odpovídalo tomu, jak to bylo
v prapůvodní smlouvě v Muchově odkazu dáno. Informaci po
jednání s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem potvrdil
primátor hlavního města Prahy
Bohuslav Svoboda.
Hejtman Hašek s ním dohodl
zachování Epopeje v Moravském
Krumlově i její zpřístupnění
veřejnosti v letošním roce. „Dohodli jsme se, že zhruba do měsíce

/Kraj/ Lékařská služba první pomoci v Ivančicích zůstane minimálně do konce února beze změn i přes navrhované změny kraje.
Nová koncepce lékařské služby první pomoci, kterou schválila rada
kraje na začátku prosince, počítá se zajištěním lékařské pohotovosti
ve víceoborových lůžkových zdravotnických zařízení kraje v každém
z okresů, v případě okresu Brno-venkov ve městě Brně. Pro Znojemsko
zajišťuje službu Nemocnice Znojmo, na Břeclavsku jde o Nemocnici
Břeclav. Koncepce stanoví počet zdravotnických zařízení lékařské pohotovosti s ohledem na podmínky kraje. Vždy jde o jedno lůžkové zdravotnické zařízení v okrese, s výjimkou okresů Brno-město a Brno-venkov.
Při tom je splněna podmínka, aby 60 procent území spadajícího do
spádové oblasti zdravotnického zařízení lékařské služby první pomoci
bylo dostupné běžnými dopravními prostředky do 60 minut.
Nad tento rámec v místech, kde dosud byla lékařská pohotovost provozována (například Ivančice), byla dána příslušné místní samosprávě
možnost dále tuto službu zajišťovat v režimu vícezdrojového financování, přičemž půlmilionovou dotací na tento účel má každému z těchto
měst přispět Jihomoravský kraj.
„Ne všechny městské samosprávy však stačily novou koncepci projednat v zastupitelstvech. Proto jsme se rozhodli prodloužit fungování
a také financování dosavadního systému lékařských pohotovostí ještě o
další dva měsíce tak, aby města měla dostatečný prostor k rozhodnutí,
zda k vícezdrojovému financování pohotovostní služby přistoupí nebo
nikoliv,“ informoval na tiskové konferenci po zasedání Rady Jihomoravského kraje radní Oldřich Ryšavý.
/abé/

kvalitní a prověřená auta všech značek
možnost prodeje na splátky

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.

ZAČALI JSTE PODNIKAT
V ROCE 2010, NEBO LETOS?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!
Na základě živnostenského
listu vystaveného v letech
2010 a 2011 Vám při objednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký

ÚPLNĚ ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

vytvoříme společnou pracovní
skupinu odborníků, která připraví
společný návrh budoucnosti Slovanské epopeje jak pro nejbližší
dobu, tak ve střednědobém horizontu. Skupina mimo jiné navrhne
možnosti zlepšení podmínek, ve
kterých je Epopej vystavována,
a já budu prosazovat možnosti
budoucí účasti krajského rozpočtu na tomto záměru. Pro jižní
Moravu to znamená, že nyní budeme připravovat návštěvu pana
primátora a jeho spolupracovníků
v Moravském Krumlově. Budeme
spolupracovat na tom, aby se zámek v Moravském Krumlově stal
důstojnějším místem pro umístění
Slovanské epopeje,“ řekl hejtman.

Lékařská pohotovost
zatím beze změn

NOVĚ OTEVŘEN V IVANČICÍCH

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

Nabízíme:

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

„V rámci toho, že byla stažena
žaloba, dohodli jsme se, že bude
celý prostor odpečetěn a na jaře
i v létě bude výstava přístupná
jako loni. Teprve na konci léta
začneme hovořit o tom, v jakém
časovém horizontu bude mít Praha vytvořeno zázemí pro umístění Muchova díla,“ řekl pražský
primátor. Časový horizont však
odmítl předjímat.
V nejbližších dnech dojde
k odpečetění Epopeje. Následně
výstavní prostory navštíví nejprve ministr kultury Jiří Besser
a v půli února hejtman Hašek

Za práci budou odměněni
/Oslavany/ Zastupitelstvo města Oslavan schválilo na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. odměny pro své neuvolněné členy. Každý
zastupitel by měl za svou práci pro město měsíčně dostat 627 Kč. U
členů městské rady bude tato odměna samozřejmě vyšší, a to 1.815 Kč.
Předsedům výborů a komisí bude za jejich činnost vyplácena odměna
1.482 Kč. Pro členy zastupitelstva, kteří zároveň pracují v odborných
komisích, byla schválena výše odměny 520 Kč za měsíc. Petr Sláma

Změny v obsazení úřadu
/Ivančice/ Městský úřad Ivančice ukončil výběrové řízení na nového tajemníka. Mgr. Jiřího Vařejku vystřídala od 1. 1. 2011 v této
funkci zkušená pracovnice státní správy JUDr. Růžena Chládková.
Ta dosud působila na MěÚ Ivančice jako vedoucí odboru vnitřních
věcí. Dále byl jmenován i nový vedoucí odboru správních činností.
Od ledna tuto funkci zastává Ing. Miroslav Hrdlička.
Petr Sláma

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým,
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS.
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla 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

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

Využijte aktuálních
zimních slev!
HELUZ, YTONG,TONDACH,
BRAMAC, KM Beta, ...

novinky obkladů a dlažeb
- zajistíme vizualizaci návrhu Vaší koupelny
komínové systémy SCHIEDEL, HELUZ, EKO
tepelné izolace ISOVER, KNAUF, ROCKWOOL
střešní okna VELUX, ROTO, PRIMA, FENESTRA

brikety z tvrdého a měkkého dřeva
výhodná cena zlomkových briket
46 Kč/10kg

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

vnitřní barvy,
fasádní barvy a autolaky

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY HG

PRO PODNIKATELE

sleva až 20%

www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

MÍCHACÍ CENTRUM

Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou rukou

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

a primátor Prahy Dr. Svoboda.
Po odpečetění ve spolupráci
s Galerií hl. města Prahy se budeme snažit plátna co nejrychleji
vyvěsit na stojany. Věřím, že to
bude v Krumlově. Podle vyjádření v médiích primátor dodržel
dohodu, kterou jsme spolu měli,
že plátna budou vystavena pro
letošní sezonu u nás. Uvidíme,
jak bude situace vypadat na
podzim. Jsem rád, že se podařilo
najít shodu a zdlouhavé tahanice
snad ukončit,“ shrnul současný
stav jednání starosta Moravského
Krumlova Tomáš Třetina. /abé/

OSLAVANY

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

»
»
»
»
»

obsluhu CNC
provozního elektrikáře
výrobního kontrolora
inženýra kvality s NJ
technologa obrábění

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.
Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

DŘEVO

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

603 576 656
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Občanská bezpečnostní
komise informuje

Hromadnou výpověď podalo 563 jihomoravských lékařů
/Kraj/ Ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných Jihomoravským krajem podalo do konce
minulého roku výpověď v rámci
akce Děkujeme, odcházíme 204
z celkového počtu 752 lékařů,
zaměstnaných ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných krajem.
Z celkového počtu lékařů, pracujících na území Jihomoravského kraje v krajských, městských,
soukromých, ale hlavně státních
zdravotnických zařízeních, podalo výpověď 563 lékařů. Žádnou
výpověď neobdrželi ředitelé
nemocnic v Tišnově, Letovicích
a pouze jednu ve Znojmě. V Kyjově napočítali 64, v Hodoníně
24, v Břeclavi 58, ve Vyškově 46
a v Ivančicích 11 výpovědí. Naopak z 85 lékařů Zdravotnické zá-

chranné služby Jihomoravského
kraje nepodal výpověď žádný.
Podle slov hejtmana Michala
Haška, kraj nečeká se založenýma rukama. Situací se už
v prosinci zabývala Bezpečnostní
rada JMK, která ustavila krizovou
pracovní skupinu připravující krizová řešení. Skupina provedla
analýzu připravenosti krajských
nemocnic na řešení situace.
Ředitelé krajem zřizovaných nemocnic dostali pokyn, aby jednali
s lékaři a snažili se dosáhnout stažení výpovědí. Do 14. ledna měli
ředitelé předložit individuální
plán každé z nemocnic s návrhem
řešení. Do 20. ledna budou připraveny varianty a modelové situace na celokrajské úrovni, které
budou do 31. ledna zpracovány

Malé vodní toky od ledna
pod novou správou
V rámci snižování administrativy došlo ke dni 1. ledna 2011 k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy. Tato instituce obhospořadovala v souladu se svou zřizovací listinou malé vodní toky a s nimi
související vodní díla, dále se starala i o hlavní odvodňovací zařízení.
Správa malých vodních toků přechází na dva státní podniky. Povodí
Moravy, s. p., a Lesy ČR, s. p. Současně s přechodem správy drobných
vodních toků dochází rovněž k přechodu vodních děl a pozemků souvisejících s předmětnými drobnými vodními toky na tyto nové správce.
Zemědělská vodohospodářská správa bude i nadále vykonávat péči
o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla, která
jsou v majetku České republiky.
Petr Sláma

Dálnice kolem Brna byla
ministerstvem zpoplatněna

do krizového plánu.
„Rozhodně to však neznamená,
že bychom tu chtěli vyhlašovat
krizové stavy podle krizové legislativy. Bude to celokrajský koordinační plán postupu, vycházející
z aktuálního stavu jednotlivých
nemocnic. Dne 7. února tento

plán projedná Bezpečnostní rada
JMK. Ta vyhodnotí míru rizika
a doporučí opatření podle platné
krizové legislativy,“ řekl hejtman
a připomněl, že v pátek 14. ledna
se brněnského zasedání rady Asociace krajů ČR zúčastní ministr
zdravotnictví Leoš Heger. /abé/

Pro rozvoj venkova kraj
na dotacích uvolní miliony
/Kraj/ Rada Jihomoravského
kraje schválila dotační „Program
rozvoje venkova“ pro rok 2011 a
další dva dotační programy v oblasti životního prostředí.
„I v tomto těžkém ekonomickém čase kraj vyčlenil v rozpočtu
na rozvoj venkova stejnou částku
jako v loňském roce - 80 milionů korun. Je to dobrá zpráva
pro obce,“ zdůraznil náměstek
hejtmana Ivo Polák.
Program je určen pro obce do
tří tisíc obyvatel, mikroregiony a
svazky obcí. Peníze mohou využít
na opravy budov, podporu komunit, infrastrukturu i péči o krajinu.
„Letos se program rozšířil o dva
tituly na podporu strukturálně
postižených regionů. Kraj označil
tři - Horňácko na Hodonínsku,
Vranovsko na Znojemsku a okolí
Velkých Opatovic na Blanensku,“

informoval Ivo Polák.
Zejména menším obcím je
určena i další dotační podpora
v celkové výši deseti milionů
korun na projekty výstavby a
opravy kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů. Dotační
program je zaměřen na tvorbu
projektových dokumentací v oblasti vyhledávání vodních zdrojů,
zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod, na protipovodňová opatření.
Jednotliví žadatelé mohou získat
nejvýše 300.000 korun.
Dalších pět milionů korun
vyčlenil kraj na odpadové hospodářství. Je určen především
obcím, které evropskou dotaci na
projekt získají, ale nebudou mít
z čeho doplatit zbývající částku.
Žadatel může získat od kraje nejvýš milion korun.

Závěrem roku 2010 skončila dlouhá odstávka 4. reaktorového bloku
Jaderné elektrárny Dukovany. Přifázováním generátorů k elektrické síti
v nočních hodinách 27. prosince byla ukončena výměna jedné pětiny
paliva, provedena kontrola tlakové nádoby reaktoru a vykonána série
pravidelných kontrol prvků všech základních zařízení. Krom toho
byla provedena modernizace zařízení potřebných pro zvýšení výkonu
bloku. Další dny budou ještě probíhat rozsáhlé testy, které ověří nové
modernizované zařízení. Výkon bloku bude postupně zvyšován tak, že
po Novém roce dosáhne 500 MW a zařadí se tak vedle 3. bloku, který
s tímto výkonem již pracuje. V následujících létech se tentýž postup
bude opakovat na 1. a 2. bloku. Výsledkem bude celkový výkon elektrárny 2000 MW, tedy stejný výkon, jaký produkuje stávající elektrárna
Temelín. Je to další krok v realizaci programu Bezpečně 16 TERA
EDU a v záměru provozovat elektrárnu ještě další roky po ukončení
její projektové životnosti.
Pro informaci uvádím, že na Silvestra ve 21:23 hodin splnila elektrárna plán výroby. V roce 2010 tak vyrobila 14,175 kilowatthodin elektřiny. Zájemce o další informace ze světa jaderné energetiky upozorňuji
na server www.atominfo.cz.
Vážení čtenáři, začátkem nového roku Vám přeji mnoho pracovních
úspěchů, spokojený soukromý život a hlavně pevné zdraví. To poslední
přeji v míře vrchovaté i dukovanské elektrárně. 7. 1. 2011, Ing. Bořivoj
Župa, předseda OBK

Tři králové v Dukovanech

/Region/ Řidiči, jedoucí do Brna od Rosic po dálnici D1, musí mít
od Nového roku platnou dálniční známku. Ministerstvo totiž zpoplatnilo zhruba dvacetikilometrový úsek dálnice, který obyvatelé regionu
využívali jako rychlou spojku při cestě do Brna.
Zatímco po dálnici D2 vedoucí z Brna směrem na Břeclav mohou
řidiči při cestě do města neplaceného úseku stále využívat, cesta mezi
Kývalkou a Slatinou je od 1. ledna zpoplatněna.
„Požádal jsem, aby ministerstvo znovu přehodnotilo otázku zpoplatnění dálnice D1 v úseku od Kývalky. Dálnice tu prochází městem
Brnem, a dokud neexistuje velký městský okruh, plní dálnice jeho
funkci,“ řekl hejtman Michal Hašek.
/abé/

Unikátní poklady hradů
a zámků ve fotografiích

/Region/ V rámci zahájení veletrhu Regiontour byla na brněnském
výstavišti slavnostně uvedena do života kniha Poklady moravských
hradů a zámků, kterou vydalo brněnské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).
Kniha zahrnuje hrady a zámky na celém historickém území Moravy.
Představuje bohatství jejich mobiliářů, unikátní předměty, jež mohou
návštěvníci hradů a zámků vidět při jejich návštěvě. Publikaci krátce
představil ředitel brněnského územního pracoviště NPÚ Petr Kroupa,
který zdůraznil, že kniha vychází k devadesátému výročí vzniku první
státní instituce na ochranu památek na Moravě.
Nová publikace má formu výběrového katalogu, který na ploše časové osy seznamuje zájemce s nejvýznamnějšími exponáty, které se ve
sbírkách moravských hradů a zámků ve správě Národního památkového
ústavu nacházejí. Kniha je jakousi pomyslnou procházkou po dějinách
umění, avšak formou, která je srozumitelná všem čtenářům a návštěvníkům zpřístupněných památek. Důraz je kladen zejména na obraz, doplňující text předměty stručně popisuje a zařazuje časově a místně. /abé/

/Dukovany/ Na svůj svátek 6.
ledna 2011 koledovali Tři králové také v Jaderné elektrárně
Dukovany. K celostátní sbírce
pro potřebné se kromě mnoha
zaměstnanců připojila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a
ředitel elektrárny Tomáš Žák.
Pláště tří králů oblékli ředitel
Charity Třebíč Petr Jašek a jeho
kolegové, sociální pracovníci
ze stacionářů v Třebíči. V čase
oběda se pohybovali v prostorách před závodní jídelnou. Za
zvuku harmoniky zpívali koledy a vinšovali všem příchozím
zdraví a požehnání v novém

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ

VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU

PÍSEK, DRTĚ, OBKLADY A DLAŽBY

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

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod.,
nebo dle dohody.

Chcete vidět zkoušku studentského divadla? Chcete zhlédnout
pokusy se speciální pomůckou pro fyziku gamabetou? Zajímá vás
realizace projektu Evropské unie pro výuku cizích jazyků? Poslechnete si rádi písně v podání sboru GMK? Chcete získat podrobné
informace o osmiletém či čtyřletém studiu na GMK? Chcete získat
první body pro přijímací řízení do osmiletého studia?
Plán těchto i dalších akcí dne otevřených dveří najdete na webových stránkách www.mkgym.cz a můžete se na ně přijít podívat
18. ledna 2011. Od 9.30 do 11.30 lze nahlédnout přímo do výuky,
od 12.15 jsou pro vás připravené aktivity ve třídách, ve 13.30 a 15.00
se můžete podívat na vystoupení školního divadelního spolku EĎAS
a poslechnout si písně školního sboru. Uchazeči o osmileté studium
si mohou přijít ve 13.00, 14.00, 15.00, 16:00 vyzkoušet test znalostí
(učebna 9A). Body získané v tomto testu budou zohledněny v přijímacím řízení, které bude bez přijímací zkoušky. Srdečně Vás zvou
učitelé i studenti Gymnázia v Moravském Krumlově

ZIMNÍ NÁBOR

ERACO - WECH a.s.

Provozovna M. Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GYMNÁZIA V M. KRUMLOVĚ
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PLATNOST LOŇSKÝCH CEN DO KONCE ÚNORA !!!
PRO VELKOODBĚRATELE A STAVEBNÍ FIRMY SMLUVNÍ CENY.

roce. Zaměstnanci elektrárny se
v hojném počtu připojili k celostátní sbírce pro potřebné.
„Rád bych poděkoval všem zaměstnancům za tak velký zájem a
dary do sbírky. Osobně garantuji,
že se darované finance dostanou
na opravdu potřebná místa. Z letošní sbírky bychom rádi podpořili
kromě jiného také Dobrovolnické
centrum pro pomoc zdravotně i
sociálně handicapovaným občanům,“ komentuje sbírku ředitel
třebíčské charity Petr Jašek.
„Děkujeme také za vřelé přijetí
v elektrárně, společnosti ČEZ za
dlouhodobou a významnou podporu,“ dodává Petr Jašek.
/abé/

Házená je sportem číslo jedna v Ivančicích. Naši
hráči hráli v reprezentaci, náš klub hrál 1. extraligu.
Dorostenky byly 2x přebornice republiky. Chceš být
také skvělý sportovec? Začni s házenou! Neboj se a
přijď! Třeba rovnou na trénink.
Holky (ročník 1999 a mladší) trénují v pondělí od 16.30
do 18.00 hodin, ve středu od 14.30 do 16.00 hodin a
ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.
Kluci (ročník 1999 a mladší) trénují v úterý od 16.30 do
17.30 hodin a v pátek od 15.00 do 16.30 hodin.
Pokud chceš zjis�t něco blížšího, mrkni na webovky
www.hkivancice.cz nebo ať rodiče zavolají trenérům:
žačky - Svoboda Tomáš, tel.: 777 554 775, žáci - Gorný
Ros�slav, tel.: 736 675 774.

NEČEKEJ DOMA U POČÍTAČE,
TAM GÓL NEDÁŠ!

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
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Finanční poradna

Autorem dnešní poradny je konsultant v oblasti osobních financí Tomáš
Sobotka a kontaktovat ho můžete na telefonním čísle: 608 680 322,
nebo na e-mailu: tomas.sobotka@partners.cz

Jaký je rozdíl mezi důchodovým pojištěním a penzijním připojištěním? Není to stejné?
Je o dva různé druhy produktů. Důchodové pojištění je produktem
pojišťoven. Jde o druh kapitálového životní pojištění. Jeho smyslem je
zajistit rentu v důchodovém věku. Součástí pojistky je obvykle pojištění
pro případ smrti a některá další připojištění. Jde o produkt konzervativní
a poměrně neprůhledný. Umožňuje daňový odpočet do výše 12.000 korun ročně. Klientovi je obvykle dopředu vypočítána budoucí renta.
Penzijní připojištění nemá navzdory názvu nic společného s pojištěním. Jde o specifický produkt se státním příspěvkem (až 150
korun měsíčně) a možností uplatňovat daňový odpočet (12.000 korun
ročně) Penzijní připojištění je penzijní fond, ovšem svázaný poměrně
přísnými pravidly bez možnosti volit si strategii, jak se peníze budou
zhodnocovat (investiční strategii). V obou případech jde o velmi konzervativní nástroje dlouhodobého spoření. Jejich charakteristikou je
větší jistota, vykoupena nižším výnosem.
Oba dva produkty mají sloužit k zajištění penze. Nelze však spoléhat
na tyto dva produkty, že vám zajistí peníze na důchod. Inflace způsobí,
že reálné zhodnocení těchto produktů vychází na úrovni spořících účtů
- tedy velmi malé zhodnocení. Na finančním trhu existují jiné možnosti, jak se správně zajistit na důchod. Správný plán na zajištění penze by
měl vhodně kombinovat různé produkty.

Tradice dále pokračuje

Žáci ZŠ Lesonice předloni zavedli novou tradici pod názvem „Setkání pod vánočním stromem“ v obcích Lesonice a Petrovice. Před
Vánoci již podruhé připravili žáci venkovní představení o narození
Ježíška. Občané obou obcí si mohli společně se žáky zazpívat vánoční koledy, pochutnat si na cukroví, které upekly maminky žáků a
zahřát se teplým nápojem.
Veřejné vystoupení vede žáky k rozvoji prezentačních schopností, a
k zodpovědnosti za svůj výkon ruku v ruce k zodpovědnosti k celému
týmu. Získávají pocit sounáležitosti se svou obcí a radost z podařené
akce. Děkuji našim žákům za představení i přes zmrzlé ruce a nohy a
umění hrát dvojrole, děkuji zástupcům obou obcí za zajištění nezbytných rekvizit, přípravy vánočních stromů a teplých nápojů, panu Záviškovi za ozvučení, „chlapům“ Vaníčkovým za hudební doprovod, paní
Vávrové za organizaci pečení - maminkám za upečené cukroví. Hodně
štěstí a zdraví všem přeje Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice

1000 let historie Mohelna

To je název přednášky, která se uskuteční 4. února v Mohelně, v sále
restaurace U Staňků od 17 hodin. Na přednášce pod vedením Milana
Vokáče, archeologa z Muzea Vysočiny Jihlava, budou prezentovány
nejnovější poznatky k počátkům osídlení Mohelna. V letech 2009 a
2010 se uskutečnil sondážní výzkum v jádru obce, v okolí kostela, kam
bývá tradičně kladeno nejstarší osídlení obce a také místo, kde stávalo
opevnění uváděné v historických pramenech jako dvorec, tvrz či hrad.
Archeologický výzkum odhalil stopy starobylého osídlení z období
pravěku, raného i vrcholného středověku až období baroka a potvrdil
tak velký potenciál místa z hlediska studia historie a prehistorie obce.
Bližší seznámení veřejnosti s výsledky výzkumu je plánováno právě
formou přednášky a doplňující výstavky.

Rok 2011 - Evropský rok
dobrovolnictví

Středisko volného času Ivančice se zapojilo do mimořádného dotačního programu pod názvem „Evropský rok dobrovolnictví“, který je
zaměřen na aktivity v oblasti dobrovolnictví v roce 2010. Projekt „Za
dobrodružstvím světem dobrovolnictví“ zahrnuje aktivity, které přinášejí především místní komunitě nový pohled na hodnoty a význam
dobrovolnictví. Dobrovolníkům pak vytváří prostor pro nové nápady a
myšlenky, prostor pro získání nových zkušeností a dovedností, navázání přátelských vztahů, změnu životního stylu, nový pohled na život,
uspokojení z pomoci druhým a pocitu z osobního naplnění. Budeme
rádi za každého nového dobrovolníka a novou spolupráci.

14.01.2011

Organizace ADRA sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni
Na podporu zdravotnického
zařízení v keňském Itibo půjdou
autolékárničky, které podle nové
vyhlášky je potřeba od 1. ledna
2011 v našich vozech vyměnit.
Touto iniciativou bude částečně
zabráněno zbytečnému plýtvání a

zároveň se ušetří peníze pro projekt organizovaný humanitární
organizací ADRA v Keni.
Kampaň byla zahájena ve spolupráci se ZŠ Osecká v Lipníku
nad Bečvou, kde jsou připraveny
prostory pro skladování náplní

Občanské sdružení ALMA Dobelice
ve spolupráci s humanitární organizací ADRA organizuje

SBĚR AUTOLÉKÁRNIČEK
PRO KEŇU

Sterilní obsah autolékárniček: chirurgické rukavice
a neotevřený obvazový materiál (obinadla, obvazy,
gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky) v neporušených obalech a ne starší než vyrobený v roce
2005 sbíráme v redakci Zrcadla v Knížecím domě,
1. patro, Růžová 39, Moravský Krumlov
do 15. února 2011.

autolékárniček. Se vzrůstajícím
zájmem po celé České republice
jsou postupně zřizována sběrná
místa, kde je možno „neplatné“
autolékárničky odevzdat. Aktuální seznam sběrných míst a všech
potřebných kontaktních informací je uveden na www.adra.cz.
Veškerý roztříděný materiál
bude po skončení sbírky, v průběhu února a března 2011, svezen do
skladu v Praze a následně připraven pro cargo do Keni. Kontejner
zdravotnického materiálu pro nemocnici v Itibo zdarma do Keni
převeze společnost Lagermax.
Celková úspora za nákup a převoz materiálu pro projekt v Itibo
je tak odhadem neuvěřitelných
400.000 korun.
Aleš Bárta, projektový manager
ADRA v Keni o sběru lékárniček
říká: „Zdravotnický materiál, kte-

rý obdržíme, bude sloužit pro naši
práci při ošetřování zraněných a
nemocných. Jen pro představu.
Převaz jednoho těžce popáleného dítěte (kterých je nejvíce),
spotřebuje až 50 kusů sterilních
mulových čtverců a okolo 10
kusů obvazů. Pro dospělého je to
až 3x více. Ještě jednou díky za
vaši spolupráci a pomoc.“
Ne celý obsah ale lze do Keni
odvést, lze použít pouze chirurgické rukavice a neotevřený
obvazový materiál (obinadla,
obvazy, gázové čtverce, náplasti
a trojcípé šátky) v neporušených
obalech a ne starší než vyrobený
2005. Zbývající obsah bohužel
nedokáže ADRA uplatnit (léky,
desinfekce, nůžky, obaly, roušky,
zaškrcovadla).
Materiál bude odeslán do Keni
v průběhu měsíce března 2011.

Pachatelé mohou využívat různých jiných lstí. Snaží se dítě oklamat i tím, že znají rodiče a další
příbuzné nebo jejich kamarády.
„Podle dosud zjištěných informací oslovuje děti na Znojemsku muž ve věku třicet až pětačtyřicet let. Má světlou pleť a krátký
černý knírek. Většinou seděl v

autě. Má také čelní pleš a vzadu
krátké černé vlasy. Dětem se zdá,
že trochu koktá nebo má zvláštní
přízvuk. Pokud někdo z občanů
zná další informace, nechť nám
je sdělí prostřednictvím linky
158 nebo osobně na policejní
služebně ve Znojmě. Děkujeme
za spolupráci,“ doplnila mluvčí.

Děti, pozor! Nenechte se nalákat od cizích lidí!
/Region/ V pondělí odpoledne
lákal cizí muž děti na sladkosti
do svého auta a některým nabízel
i odvoz domů. Oslovil je v obci
Micmanice, Strachotice a ve Znojmě v Loucké ulici. Kontaktoval
dva jedenáctileté chlapce a jednu
třináctiletou dívku. Před týdnem
mělo dojít k obdobnému případu v Loucké ulici ve Znojmě.
Zde neznámý muž promluvil na
desetiletého chlapce. Vše naštěstí
dopadlo pokaždé dobře.
„Na základě prvního případu
jsme ihned rozeslali všem základním a mateřským školám na
Znojemsku a Moravskokrumlovsku žádost o spolupráci. Všem
pedagogickým
pracovníkům

jsme sdělili, že se v poslední době
vyskytlo několik obdobných případů na území naší republiky.
Požádali jsme je o spolupráci a
předání preventivních rad a informací dětem i rodičům,“ uvedla
mluvčí Policie ČR por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.
Důležité je, aby děti: - vždy
odmítly nabídku svezení vozidlem
- nikdy se nebavily s cizími lidmi
- od cizích lidí si nebraly žádné
věci ani potraviny
- nenechaly se od cizích lidí někam pozvat (např. do cukrárny)
- nikomu neradily, kdo kde bydlí,
nebo to ukazovaly osobně
- neposkytovaly žádné osobní
informace.

Cyklotour na podporu
onkologicky nemocných
Na podporu dětských onkologických pacientů na klinikách
v Brně, Praze a Olomouci a také
na Slovensku je zaměřen 2. ročník cyklistické charitativní akce
mistra světa na vysokém kole
Josefa Zimovčáka nazvané „Na
kole dětem/Na bicykli deťom“.
Krajská rada na své poslední
schůzi rozhodla, že JM kraj na
její uskutečnění přispěje dvěma
sty tisíci korun.
„Společnost HigBic, ve které
je hlavní osobou známý jezdec
na historickém vysokém kole

Josef Zimovčák, se chystá již
podruhé objet Českou republiku
a Slovensko. Ovšem tentokrát
je chce objet tak, že navštíví
všechna dětská onkologická centra,“ informoval o akci náměstek
hejtmana Stanislav Juránek.
Cyklotour se uskuteční v termínu 8. až 18. června a její trasa
povede z Aše do Nové Sedlice
na Slovensku. V roce 2010 se
do projektu zapojilo více jak
950 cyklistů s řadou osobností z lékařského, sportovního
a uměleckého prostředí.
/abé/

/Ivančice/ Rada města Ivančic
udělila souhlas k přijetí věcného
daru Základní škole Vladimíra
Menšíka od firmy 4IT.cz z Brna.
Tato společnost, zabývající
se externí správou a outsou-

rcingem počítačových sítí, se
rozhodla věnovat žákům této
školy pro zlepšení kvality výuky
dataprojektor v celkové hodnotě
20.000 korun. Přístroj zdarma
i namontuje. Petr Sláma

Dostanou dataprojektor

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

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

Hostinec Starý Dvůr
Není hostinec jako hostinec. Některé jsou všeobecně známé a ty druhé
znají pouze místní. A to platí nejen o těch našich, ale i o těch brněnských.
Když čekáte rozklepáni zimou nebo zmořeni vedrem na Mendlově
náměstí na svůj autobus, půjdete samozřejmě do té nejbližší a největší
restaurace na Pivovarské. Nikdy by vás ani ve snu nenapadlo zamířit na
druhou stranu, přes rušnou komunikaci a vejít do nenápadného průjezdu,
ve kterém se nachází neméně věhlasný hostinec. Starý Dvůr. Já ho znám
ze svého krátkého působení v jedné brněnské firmě. Chodili jsme sem
s panem majitelem a ředitelem v jedné osobě na výborné obědy.
Jak případně napovídá již název, nachází se tato osvěžovna skutečně
ve starém dvoře. Přes léto tohoto umístění pan majitel znamenitě využívá a dává ven stolky a lavice pro hosty. Ti potom sedí uprostřed Brna,
na jednom z nejrušnějších náměstí, v naprostém klidu a stínu popíjejíce
orosenou Starobrněnskou jedenáctku.
Velké překvapení vás, vážení čtenáři, čeká již po samotném vstupu u
výčepu. Nejste si jisti, zda jste se ocitli v hostinci nebo ve vojenském
muzeu. Stěny a police jsou zde obloženy nejen různými vzpomínkami
na všechny armády, které se kdy Brnem prohnaly, ale i, naštěstí, nefunkčními zbraněmi. Výčep je koncipován jako bar. Zde můžete počkat
na případné uvolnění stolku. Co se týče jídla, meníček zde mají několik
druhů a vzhledem k tomu, že si zde, na rozdíl od některých jiných podniků, váží kuchařů, je to strava dobrá a hutná, takřka domácí. Buďte
si jisti, že vás zde obslouží rychle a bez zbytečných obstrukcí. Jídelní
lístek je také velmi slušný, ale počítejte s tím, že hlavně v době obědů
si na svoji objednávku počkáte. Přednost má menu. Pokud si chcete dát
dobrý oběd, případně posedět s kamarády u dobrého piva a zavzpomínat na staré dobré časy, mohu tento hostinec jen doporučit. Ovšem své
něžnější polovičky sem raději na intimní večeře nezvěte. Nebudou mít
pro večerní hustou atmosféru tohoto podniku pochopení. Petr Sláma

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 20%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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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
• leden - VÝSTAVA - KRESBY – MgA. Pavel Kašpárek, MěÚ MK - 1. patro
• 15.1. od 20.00 hod. - VII. PLES MĚSTA. Hotel Epopej. Hraje skupina Hurikán
a cimbálová muzika Šmytec. Předprodej vstupenek na IC, tel.: 515 321 064.
• 17.1. v 17.00 hod. - KONCERT vítězů šk. kola soutěže ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 22.1. - PLES KDU-ČSL, Orlovna Rakšice
• 27.1. v 19.00 hod. - SHIRLEY VALENTINE - divadelní představení, v hlavní
roli Simona Stašová, kinosál Moravský Krumlov, předprodej vstupenek na IC.
• PŘIPRAVUJEME: • 3.3. - ZÁJEZD na taneční show - LORD OF THE
DANCE - výstaviště Brno, cena celkem: 1.200 Kč, závazné přihlášky: MěKS
do 20. ledna 2011, tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 15.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES. Pořádá MS Hubertus.
• 17. až 18.1. - SKŘIVÁNEK. Pěvecká soutěž v DDM Miroslav.
• 29.1. v 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
- 5. ročník. V restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.
• 30.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá dům
dětí a mládeže, MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 5.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES V KD. Hrají rockové skupiny
Kapuce, Rainbow, No Problem a Shark z Domu dětí a mládeže Miroslav.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 19.1. - MARY POPPINS. Odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice. Zájezd - Brno - Městské divadlo - hudební scéna. Rodinný muzikál na
motivy dětských knížek známé anglické autorky P. L. Traversové.
• 23.1. - RADÚZ A MAHULENA. Odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu
Ivančice. Zájezd - Praha - Národní divadlo. Divadelní hra Julia Zeyera.
• 23.1. v 16.00 hod. - PYŠNÁ PRINCEZNA. Divadelní pohádka pro děti
i rodiče. Účinkuje Divadlo Studna, kino Réna Ivančice, vstupné: 50 Kč.
• 25.1. v 18.00 hod. - BENELUX. Přednáška Mgr. Ludmily Klímové s promítáním fotografií. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.

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
• 20.1. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.1. od 15.30 hod. - HRAVÉ ODPOLEDNE. Odpoledne plné her, zábavy a
dovedností dětí. V malém salonku v Dělnickém domě. Pořádá KIS Oslavany.
• 22.1. od 16.00 do 18.00 hod. - ZUMBA v dělnickém domě. Zumba Fitness
party v Dělnickém domě. Instruktorka Martina Répalová. Vstupné 100 Kč.
Pořádá KIS Oslavany
• 22.1. od 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. Hraje taneční
kapela Melody Music. V sále Sokolovny. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 29.1. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina Fantazie. Předprodej vstupenek 26. a 27. ledna 17.00 - 19.00 hodin v Dělnickém domě. Pořádá
Myslivecké sdružení Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 15.1. v 19.30 hod. - TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hraje kapela Proměny z
Třebíče, ukázky tanců předvedou Aleš a Katka z Komety Brno. Vstupné 40 Kč,
místenka 100 Kč. V KD Cristal. Pořádá SDH Rosice.
• 22.1. - V. SPORTOVNÍ PLES. Čestným hostem letošního ročníku bude
populární herec Pavel Nový. Dále ukázky akrobatického rock´n´rollu a thai
boxu a vyhlášení sportovce roku. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Šumichrást Malbohár. Pořádá KIC Rosice a KK Slovan Rosice.
• 23. 1. ve 14.00 hod. - KARNEVAL PRO DĚTI. Bohatý kulturní program
- soutěže, vystoupení, rej masek, soutěž o nejoriginálnější masku, bohatá tombola. V KD Cristal. Vstupné masky 40 Kč, ostatní 50 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 28.1. v 18.00 hod. - I. ZÁMECKÁ TANČÍRNA. Večer ve znamení tance,
noblesy a elegance. Latinskoamerické a standardní tance, salsa a zumba. Ve společenském sále Zámeckého kult. centra. Vstupné 60 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• PŘIPRAVUJEME: 5. - 6. 2. Zahájení II. filmové sezóny, 5. 2. Ples mažoretek, 18. 2. Absolventský ples, 22.2. Degustace čokolády, 5. 3. Divadelní ples,
22. 3. Koncert Věry Martinové...

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
• 15.1. od 10.00 hod. - ZIMNÍ HRÁTKY. Pro děti jsou připraveny soutěže na
bobech, lyžích, lopatě, … Ivančice, rybník u letkovské lávky, 30,- Kč/účastník
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 15.1. od 16.00 do 20.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 1.- 4. ročník
SŠ nebo gymnázií tým tvoří 4 hráči+brankář (možnost náhradníků). Ivančice,
sportovní hala na Rybářské ul., Ivančice.
• 19.1. v 17:00 hod. - MALOVÁNÍ NA SKLO. Přijďte si vyrobit obrázek,
ozdobit sklenice, láhve, svícny. (Možno si přinést vlastní předměty). SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: děti, mládež 15 Kč + materiál,
dospělí 30 Kč + materiál. Nutné se přihlásit do 17.1. v SVČ Ivančice.
• 21.1. v 17.00 hod. - EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ 2011.
Prezentační akce s výstavou fotografií z dobrovolnické činnosti. SVČ Ivančice,
klub mládeže, Réna. Zdarma
• 28.1. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí. Odjezd v 16.15
hod., Ivančice, autobusové nádraží, návštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod.
Zdarma děti do 2 let, 200 Kč děti do 18 let, 150 Kč/ostatní. Děti mohou jet bez
doprovodu, pedagog. dozor zajištěn. Nutné se přihlásit do 24.1. v SVČ.
• 28.1.-30.1. - VANGL CUP. Tradiční lednový turnaj v házené, kategorie
mladších žáků, za účasti týmů z celé ČR. Ivančice, sportovní hala na Rybářské
ulici. Přijďte povzbudit ivančické hráče.
• 30.1. od 16.00 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÁ PÁRTY se zvířátky. Zveme menší
i větší děti na hry a soutěže s různými zvířátky. Ivančice, orlovna na Chřestové
ulici. Poplatek 30 Kč/osoba! Přezůvky s bílou podrážkou s sebou!
• 4.2. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ ve FLORBALU pro 1.- 4. ročník SŠ
nebo gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice,
sportovní hala na Rybářské ul. Poplatek: 50 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv
a oděv, pití. Nutné se přihlásit do 31.1. v SVČ Ivančice.
• 4.2. v 10.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Chcete změnit barvu a vizáž
vašeho starého trika? SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 15 Kč +
materiál. S sebou: bavlněná trička barevná nebo bílá dle techniky
PŘIPRAVUJEME: • 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).

17. 01. - 30. 01. 2011

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 19.1. a 2.2. - BRUSLENÍ NA LEDNÍM STADIONU V ROSICÍCH.
Odjezd: vždy ve 13.10 hod. od MěÚ Oslavany. Návrat: vždy do 16.00 hod.
S sebou: brusle, rukavice, čepice, teplé oblečení, svačinu a pití. Cena: zálohu
100 Kč zaplaťte vždy do úterý před odjezdem. Pokud pojede dostatečný počet
zájemců, dostane každý v autobuse finanční návratku. Přihlášky a více info
www.ddm-oslavany.cz a v ŠD.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 30.1. ve 14.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL NA DOMEČKU - V ZEMI
SKŘÍTKŮ, ELFŮ A VÍL. Čekají vás hry, soutěže, maškarní rej, tombola, občerstvení. Moderuje: Václav Ostrovský ml. Vstupné 25 Kč. Omezená kapacita
sálu. Předprodej vstupenek v kanceláři DDM od pondělí 24.1. Těšíme se na vás!
• 3. - 4. 2. - NOC NA DOMEČKU - NA SÍTI. Spousta zajímavých her, při kterých budete muset zúročit počítačové dovednosti a zapojit mozek. (Nepůjde o
hraní počítačových her). S sebou spacák, pití, svačinu, přezůvky, začátek v 16.
hodin. Poplatek: 50 Kč (v ceně večeře a snídaně).
POZOR!!! OD ÚNORA PŘIPRAVUJEME: • KONDIČNÍ CVIČENÍ každý
čtvrtek 18.10 hod., cena: 40 Kč, vede: Yvona Žáková • KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI SE ZAMĚŘENÍM NA GRAFIKU A ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH
FOTOGRAFIÍ, čtvrtek od 17. hodin • KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA PC.
Přihlášky do zájmových kroužků na 2. pololetí ke stažení na www. domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM. Úhrada za kroužky nejpozději do 28.2.2011.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 18.1. od 17.00 do 18.30 hod. - MALÁ ŠKOLA AROMATERAPIE v péči
o dítě a pro posílení imunity v zimním období. Podstata aromaterapie a
způsoby užití rostlinných a éterických olejů, kontraindikace, jak voní domácí
aromalékárna, samoléčba respiračních onemocnění: jak na rýmu, kašel,
chřipku...., aromaterapie v dětském pokoji, praktická ukázka: masáž při léčbě
rýmy. Poplatek: členové 60 Kč, ostatní 70 Kč.
• 22.1. od 10.00 do 18.00 hod. - RODINNÉ KONSTELACE. Zážitkový
seminář pod vedením Jitky Jedličkové. Všichni máme občas pocit, že jsme
se ve svém životě a ve svých problémech ztratili. Najednou je toho na nás
moc a my nevíme, jak to všechno vyřešit a odkud začít. V našem životě se
objevují překážky, dostáváme se do konfliktů s okolím, prožíváme bolesti a
zklamání. Přicházejí i problémy se zdravím... Pojďme se společně podívat
na svůj život, na sebe, na své blízké a na své problémy trochu z jiného úhlu
pohledu. Pojďme to pochopit. Prožitkový seminář rodinných konstelací vám
pomůže objevit souvislosti, odhalit příčinu trápení a prožít si emoce, kterým
se tak často bráníme. Získáme tím větší jistotu být sami za sebe a pak se vám
i vašim potomkům půjde životem mnohem lehčeji. Poplatek: 670,-/členové,
690,- /ostatní. Bližší informace: 737 252 459. Hlaste se předem!
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• 18.1. od 19.00 do 20.30 hod. - 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,
50 Kč / členové, 60 Kč /ostatní.
• 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.
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 leden - červen (22 setkání): 400 Kč /členové, 500 Kč/ostatní.
• 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. Přijďte se s dětmi pobavit, vyrobit si obrázek, na který budete pyšní,
naučit se říkanku. Přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii, jemnou
motoriku i motoriku pusinky, sluchové vnímání, rytmizaci, podíváme se do
světa barev a materiálů apod. Vše hravou a pro děti zábavnou formou, každý
měsíc jiné téma. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500
Kč / ostatní vč. materiálu. (12 setkání - leden - březen).
• v úterý od 16.00 do 16.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S
RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, max. 8 dětí. Představení angličtiny zábavným
způsobem. Lekce plné her, obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových,
výtvarných aktivit. Rodič získá návod jak opakovat učivo - hrát si doma.
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek:
1200 Kč /členové, 1300 Kč / ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011)
• v úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY.
Pro děti 6, 7 let bez předchozích znalostí angličtiny, max. 8 dětí. Zábava i
lehká přípravka na angličtinu ve škole. Lekce plné her, obrázků, písniček,
příběhů, říkadel, pohybových, výtvarných aktivit. Vede: Mgr. Jitka Pydychová
Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 1200 Kč /členové, 1300 Kč /
ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011).
• 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 / leden - březen.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• do 15.2. - SBĚR AUTOLÉKÁRNIČEK PRO KEŇU. Sterilní obsah autolékárniček - chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál (obinadla,
obvazy, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky) v neporušených obalech a
ne starší než vyrobený v roce 2005 sbíráme v redakci Zrcadla v Knížecím
domě, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov. Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA. Informace na tel. čísle 602 782 272.
• 2.2. od 17. hod. - PLETENÍ Z PEDIGU. Kurz pro začátečníky a mírně
pokročilé, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 2.3. od 17. hod. - PLETENÍ Z PEDIGU. Kurz pro začátečníky a mírně
pokročilé, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 16.3. od 17. hod. - DROBNÉ JARNÍ DEKORACE Z PEDIGU. Vhodné
i pro začátečníky. RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 2.4. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ PLETENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 14.5. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ PLETENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.

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

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565,
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• Každé pondělí od 3.1.2011 v 17 hodin - ANGLICKÝ JAZYK PRO DOSPĚLÉ - MÍRNĚ POKROČILÍ pod vedením Mgr. Heleny Habánové. (budova základní školy). Zájemci se mohou přidat ke kurzu kdykoliv během ledna.
POKRAČOVAT BUDE ROVNĚŽ cvičení rodičů s předškolními dětmi, cvičení pro mládež, angličtina pro nejmenší, cvičení TAE-BO a aerobicu, keramika
pro děti a dospělé. Veškeré informace jsou k dispozici na emailové adrese:
kom.skola@seznam.cz či na www.kcsuchohrdly.estranky.cz

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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.-16.1. - VELETRH GO A REGION TOUR, BVV Brno. Účast samostatně.
• 15.1. - ZIMNÍ VYCHÁZKA z Moravských Bránic přes Hlínu do Ivančic“,
odjezd vlakem z Ivančic v 10.16 hod. Vede Hana Pokorná.
• 31.1. v 18.00 hod. - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE. Přijďte zhodnotit loňský rok a naplánovat akce na rok 2011. Schůze se koná ve SVČ nad Komerční
bankou. Malé občerstvení zajištěno.
Různé: V měsíci lednu se vybírají členské příspěvky ve stejné výši jak v loňském roce. Aktivní 220 Kč, senioři 130 Kč, junioři 140 Kč, rodinná známka 420
Kč, časopis Turista 350 Kč, pro členy.

Klub moravskokrumlovských turistů

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 29.1. - VÍNO A ROZHLEDNY NA SLOVÁCKU (PODRUHÉ). Odpoledne
navštívíme rozhlednu Nedánov nebo rozhlednu Slunečná, večer (cca od 17 do 23
hod.) strávíme ve vinném sklípku u osvědčeného certifikovaného biovinaře pana
Chrástka z Bořetic. V ceně večera je zahrnuta neomezená konzumace jakostních
vín a studených jídel, reprodukovaná hudba různých žánrů, k dispozici je i taneční
parket. Odjezd: 14.30 (náměstí), 14.35 (U Blondýny), návrat kolem 24.00. Cena:
doprava 120 Kč + vstupné do sklepa 400 Kč (nebo 500 Kč s teplou večeří). Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz.
• 26.2. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA. Celodenní koupání
v menších a útulných, ale moderních termálních lázních s teplotou vody až
38°C. K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních, bazény sedací, masážní,
plavecký bazén vnější i vnitřní, bezbariérový přístup pro starší a tělesně postižené, více informací na www.thermalpark.sk. Odjezd z Krumlova: 7.00 hod.,
návrat kolem 20.00 hod. Cena: doprava do 350 Kč (bude upřesněno) + celodenní vstupné do lázní 4€ (cca 100 Kč) + 5€ vratná záloha na klíček od skříňky.
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz.

TJ Horní Kounice si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník

KOŠT MORAVSKÉ SLIVOVICE
A JINÝCH DESTILÁTŮ
5. února od 17.00 hodin v KD v Horních Kounicích
Degustace proběhne 21. ledna od 17.00 hod. v KD.
Ke zpěvu, poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika „Slavičan“
z Valašska. Součástí koštu bude také tradiční bohatá tombola
a k občerstvení gulášek a zabijačkové speciality.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
pořádá zájezd na TANEČNÍ SHOW

LORD OF THE DANCE

VÝSTAVIŠTĚ BRNO – pavilon P
čtvrtek 3. března 2011 - 19.00 hodin
Cena celkem: 1.200, - Kč (vstupenka k sezení + doprava), závazné
přihlášky na městském kulturním středisku do 20. ledna 2011.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá zájezd do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

JAK SE VÁM LÍBÍ

sobota 11. června 2011 - 21.30 hodin
Komedie Williama Shakespeara, kde zvítězí spravedlnost, důvtip
a láska v režii Davida Radoka. Účinkují herci Jihočeského divadla.
Cena: 1.100 Kč (vstupenka a doprava). Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí řeky Vltavy na voru.
Závazné přihlášky na MěKS do 25. 3., tel.: 515 322 330 a 725 579 923.
DDM Moravský Krumlov pořádá

LETNÍ TÁBOR PHINEASE A FERBA
16.-23.7.2011 - REŠICE

Účastníky tábora čeká dobrodružství, vynálezy, hry a různé veselé
kousky z dílny Phinease a Ferba. Kazit dílo jim bude doktor Dutošvarc a sestra Candy. Lokalita: Spálený mlýn Rešice, ubytování
v chatkách, strava 5x denně, bazén. Cena pro členy DDM: 2.500 Kč,
ostatní: 2.600 Kč. Přihlášky do 15.5. 2011.
Bližší informace na www.domecekmk.cz

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na akci:

OBECNÍ ORELSKÁ ZABÍJAČKA
sobota 12. 2. od 10.00 hodin za Orlovnou v Rakšicích
Čekají na Vás zabíjačkové hody - ovárek, tlačenky, gulášek, zabíjačková polévka, opékané selátko, něco na zahřátí, …. prostě pravá
„rakšická“ zabíjačka. Tentokrát možná i s harmonikou…
PS. PRASE VISÍ V 9 RÁNO !! (Prodej domů až po 16. hodině!)
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Dějiny hasičského sboru - 1. část
Dějiny požární ochrany sahají do starověku, ale profesionálnější
úrovně dosáhla především v 18. a 19. století. Rozvoj požární ochrany podnítilo vydání požárního zákona z roku 1873 pro Moravu,
v němž bylo doporučováno zřizování dobrovolných sborů ve všech
vesnicích čítajících více než 100 domovních čísel. Výkon požárové
policie náležel obcím. V době průmyslové revoluce došlo též k velkému rozmachu požární techniky. Zdokonalilo se požární nářadí,
začaly se používat konopné hadice, po parních stříkačkách přišly
elektrické, došlo k lepší signalizaci požárů.
Předchůdcem prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory
placené, jako první se připomíná v roce 1854 založený sbor v Zákupech. Stejně jako v Čechách byly na Moravě nejstarší dobrovolné
sbory německé. Pokusy o založení českých sborů byly neúspěšně
podniknuty v 60. letech 19. století. První český sbor byl založen v roce
1871 ve Velkém Meziříčí. Hasičské sbory se z absence jednotného
vedení začaly sdružovat do okresních a župních jednot. Organizace
podporovaly rodiny zraněných hasičů. Jednoty se brzy národnostně
vyhraňují, a tak vznikají v roce 1879 „Feuerwehr-Landes-Central-Verband für Böhmen“ a v roce 1883 „České ústřední jednoty hasičské
moravskoslezských dobrovolných sborů hasičských“. V roce 1882 byl
vydán zákon, na základě kterého pojišťovny přispívaly na hasičské
účely, což vedlo k dalšímu rozvoji hasičských sborů. V pozdějších
letech bylo vydáno nařízení, aby každá obec s 50 obytnými domy měla
vlastní dobrovolný hasičský sbor.

Hasičské auto krumlovského hasičského sboru

foto HZS JMK - MK

Po roce 1918 došlo k reorganizaci požární ochrany. Při sborech byly
od roku 1920 zavedeny samaritánské služby. Od 20. let se pořizují do
sborů motorové a automobilové stříkačky. Náklady na vybavení rostly,
což se sbory snažily řešit členskými příspěvky a pořádáním kulturních
akcí (přednášky, akademie, plesy, hudební produkce, masopusty, dožínky atd.). Ve 30. letech přibylo i nacvičování civilní protiletecké
obrany. Za druhé světové války byly hasičské sbory pod kontrolou
německé správy, která ale měla zájem na předcházení požárů. Po roce
1945 byla požární ochrana budována jako jednotná pro území celého
ČSR. Komunistický režim pak vydal zákon o trestní obraně proti požárům a v roce 1950 zákon o ochraně před požáry a jinými živelnými
pohromami. Tímto zákonem byla činnost hasičů podřízena národním
výborům, celkový dohled nad požární ochranou příslušel ministerstvu
vnitra, a tím ztratil svou spolkovou podstatu.

Česká jednota hasičská, XXIX. župa (Adamcova)
Moravský Krumlov, 1894 - 1940
XXIX. krumlovská hasičská župa vznikla oddělením od župy jihlavské v roce 1894 a byla do Jednoty přijata v roce 1896. V roce 1894
měla župa 17 sborů: Běhařovice, Biskupice, Horní Dubňany, Dukovany, Hrotovice, Jamolice, Horní Kounice, Trstěnice, Rouchovany, Višňové, Vémyslice, Radkovice, Valeč, Dalešice, Rakšice, Rešice a Dolní
Dubňany. Nejstarším hasičským sborem byl trstěnický (1891). Župa
se scházela na pravidelných sjezdech pokaždé v jiném místě. Jejím
starostou byl mlynář Steinmetz z Vémyslic. Z důvodu neúčasti krumlovského německého sboru se např. sjezdu župy v roce 1896 účastnil
místo něj krumlovský Sokol. Na sjezdech župy byl vždy prezentován
pořadatelský sbor, jeho výzbroj a výstroj, konalo se cvičení. Na sjezdu
v roce 1899 v Dukovanech se poprvé objevuje rakšický hasičský sbor
v zastoupení Jana Dobiáše, Jana Vejvalky a Jana Sobotky.
Městský krumlovský sbor se k župě z národnostních důvodů
nehlásil až do roku 1918. Sjezd župy v Moravském Krumlově se
konal až v roce 1922 u příležitosti 40. výročí místního sboru dobrovolných hasičů. Činnost Jednoty byla přerušena v roce 1940.
Pokračování příště.
Mgr. Hana Prymusová

Ukázka hašení v 19. stol. z knihy: Krška, Titus: Hasičská kronika, 1898.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančice po Bílé hoře II.
První dva roky po nešťastné
bitvě na Bílé hoře a její důsledky
v Ivančicích byly popsány v Zrcadle č. 23/10. Válka (později nazývaná třicetiletá) teprve začínala a
postupně se podstatná část Evropy dostala do válečného stavu.
Hned po příjezdu knížete Gundakara z Lichtenštejna do Moravského Krumlova byly v Ivančicích zakázány nekatolíkům
bohoslužby a farář Jan Morava
utekl do Židlochovic. Českým
bratřím bylo oznámeno zavření
sboru krumlovským úředníkem.
Biskup Erast se v prosinci 1622
obrátil na knížete dvěma dopisy,
ale naprosto nepochopil situaci a
marně doufal v možnost soužití
obou vyznání. Sbor byl definitivně vyklizen o Velikonocích 1623,
biskup Erast se ukryl v Kalicích a
na zámku v Náměšti. Do emigrace odešel v roce 1628. Nedovedeme odhadnout, kolik obyvatel
odešlo tehdy do emigrace. Je
jisté, že z Ivančic odešla veškerá
drobná šlechta, z měšťanstva vetší část zůstala
Už v prvních letech války byly
Ivančicím způsobeny ohromné
škody, ale je zajímavé, že pouze
malý podíl v tom měla nepřátelská vojska, většina škod jde
na vrub císařských vojsk. Také
příroda se obrátila proti městu.
V roce1625 pomrzly vinohrady,
hlavní obživa města, tento stav
se opakoval i 18. září 1628. Do
hospodaření zasáhl negativně
i kníže Gundakar v roce 1625,
když odebral městu právo vařit
pivo a zrušil lihovar.
Další vojska hraběte z Werode
přitáhla do Ivančic 26. prosince
1926 a odešla 4. června 1927.
A opět město muselo zajistit vše,
co vojáci požadovali, ale to si již
muselo město zbídačelé půjčovat,
protože již nemělo vlastní prostředky.
Do tohoto období spadá i počátek rekatolizační akce zahájené 6.
října 1626 misií brněnských jezuitů, provázených dvěma krumlovskými komisaři. Bylo třeba zlomit
odpor nekatolíků a přivést je zpět
do katolické církve. Jako v jiných
místech začala mise uvězněním
9 předních představitelů města
v čele purkmistrem Tomášem
Jelínkem. Po odporu zlomeném
dlouhým vězněním se začátkem
září 1627 tito přední mužové města odřekli staré víry a po nich následovali další. Přesto museli být
ještě několikrát do Ivančic posláni
misionáři, aby zlomili „paličatost
sektářů“. Dalším krokem byla
přítomnost katolických farářů,
kterých se v dalších 15 letech vystřídalo 6-8, což naznačuje jejich
nelehkou úlohu.
V této době reagoval císař na
žádosti představitelů města, kteří
si ztěžovali na neustálé ubytování
vojska, kvůli kterému mělo město
již dluhy ve výši 80 000 zlatých,
jež nemohlo věřitelům splatit.
V takové situaci byla většina
měst a obcí na Moravě. Město
pak po zřízení komise skutečně
obdrželo jakýsi dekret o úlevě na
dluzích, což se nelíbilo ostatním
městům. která požadovala též. Po
deseti letech války byly Ivančice
již na pokraji zkázy, náklady
na císařská vojska za tuto dobu
byly vyčísleny na 189 694 zlatých. Město i jednotlivci zasílali
císaři žádosti, prosby o pomoc
s vysvětlením těžké situace. Císař

postupoval tuto korespondenci
moravskému místodržiteli kardinálu Františku z Ditrichštejna
sídlícímu v Mikulově k vyřízení.
V roce 1628 usilovalo město
o obnovení dřívějších výsad. A
v dubnu 1629 došlo skutečně
k dohodě s vrchností, kterou se
obnovoval původní stav. Jedním
z nejdůležitějších bodů bylo navrácení práva odúmrtí, kterým se
město stávalo majitelem domů a
pozemků, které byly bez majitele
a opuštěny. Dříve se tento majetek převáděl na vrchnost. Současně, na základě přímluvy knížete
Lichtenštejna z Krumlova povolil
císař konání dalších dvou trhů,
které zajišťovaly průměrně 10
zlatých do městské pokladny, tj.
nepatrnou částku proti obrovským
výdajům spojených s pobytem
císařských vojsk. Pomoc Lichtenštejna nebyla zadarmo, a proto
mu město zastavilo kus obecního
lesa za 3 000 zlatých. Les se od
té doby nazýval Knížecí a dodnes
má název „Knížák“, Přestavitelé
města si uvědomovali, že částka
za les není velká, a snažili se o
navrácení lesa do majetku města,
nabízeli jinou zástavu, např mlýn,
ale marně. Les zůstal v majetku
knížat z Lichtenštejna.
Dne 10. května 1628 začalo platit pro Moravu „Obnovené zřízení
zemské“. Prakticky se jednalo o
zemskou ústavu vydanou panovníkem. V nejdůležitějších bodech
uzákonila tato ústava absolutismus, určovala dědičnost českého
trůnu v habsburském rodě a povolovala pouze katolické náboženství. Do češtiny přeložil uvedenou
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vatelstvo znovu opouštělo domovy a tábořilo v lesích.
Jen na dokreslení průběh pobytu vojsk v Ivančicích. Kompanie
Meckova byla v Ivančicích od 27.
března do 13. června 1642. Generál hrabě Brauj byl zde se svým
vojskem od 11. do 13. července.
Další vojsko zde pobývalo od 2.
července do 5. srpna 1642 . Francouzští důstojníci a dragouni od
29. prosince 1642 do 14. června
1643. Je na dokreslení uvádíme,
že Bornův regiment spotřeboval
za jedinou noc přes 9hl piva, 235
kg masa a stejné množství chleba. To jsou nejzákladnější údaje.
Ve většině případů se uvádí také
ošacení, obuv, zaopatření pro
koně ovsem a senem, rekvizice
koní a povozů. V roce 1642 pro-

Švédové v Ivančicích - fotografie obrazu Hynka Raimana

ústavu ivančický městský písař
Jan Komínek z Engelhauzu a překlad věnoval městu.
Dramatické období nastalo
v letech 1642-1645 po vpádu
švédských vojsk do Čech a na
Moravu. První tažení do Čech už
v roce 1639 se Moravě vyhnulo,
ale panika nastala, když se moravské území mělo stát nástupištěm císařského vojska proti nepříteli. Naštěstí k tomu nedošlo.
O to horší byla léta 1642-1645.
V těchto létech prodělala Morava
švédská tažení, která dokončila
zničení země. První tažení v roce
1642, které skončilo švédským
dobytím Olomouce, přivedlo do
Ivančic jen císařské vojsko. To
stejné platilo i v roce následujícím, kdy Švédové v září obklíčili
Brno, ale byli odvoláni do války
proti Dánům. Zato počátkem
května 1645 obklíčili Švédové
až do srpna Brno znovu. Brno se
sice ubránilo, ale okolí Brna se
stalo kvartýry a spižírnami švédských oddílů, které bezohledně
hospodařily, takže prořídlé oby-

šlo nebo bylo ubytováno v Ivančicích postupně na určitou dobu
5 regimentů vojska, roce 1643 to
bylo 4 „návštěvy“ vojska, z nichž
jednou to bylo 7 regimentů, jindy
4 regimenty. Nevíme, kolik to
představovalo důstojníků, vojáků
a koní, ale obyvatelům i městu
vznikaly obrovské škody.
V červenci 1645, tj. v době
přítomnosti švédských vojsk
v okolí Brna, vypukla v městě
morová epidemie, která trvala
ještě v roce 1646. Epidemie byla
důsledkem bídy a celkového
rozvratu. Počet obětí se uvádí
několik set obyvatel. Bylo tak
dokončeno vylidnění města a
zpustnutí polí a vinic.
Když válka v roce 1648 skončila, byly Ivančice pouze stínem
bohatosti a slávy z doby před
válkou. Válkou bylo město těžce
poškozeno. Předměstí, např. „Na
Husích loukách (Konvíz), Pod
Černým kopcem, a další nebyla
již obnovena nebo jen postupně
z části. Např. na Konvízu (dnes
Hybešova ulice) byly opět posta-

veny domy až ve 20. století mezi
válkami.
Ke zjištění škod na moravských panstvích byla zřízena
„visitační komise“. Pracovala v
letech 1669-1679. Podle přiznání vrchnosti k 25. červenci1667,
tedy témě 20. let po skončení války, bylo možné porovnat tehdejší
stav se stavem před zahájením
války. V Ivančicích (spolu se
židovskou obcí) bylo před válkou 462 domů. Po válce bylo186
obydlených, 279 pustých, velké
škody byly v polích, která neměl
kdo obdělávat.
Soupis domů dává i představu
o rozmístění domů v tehdejších
Ivančicích (Nejsou zde uvedeny
všechny ulice):
• Ve městě (na rynku) - 51 domů
obydlených, 38 pustých
• Oslavanská ulice -17 a 52
• Rybářská a Chřestová ulice -16
a 24 pustých
• Na Hlinkách - 24 a 50 pustých
• Na Kocberku a Ostřihomě
2 a 30 pustých
• V Kounické ulici 18 a 13
• V židovské obci 23 a 6
Do vylidněného města začali
přicházet přistěhovalci, z poloviny to byli Němci. Úpadek
„domácích“ obyvatel co do počtu
i majetkové váhy je zřetelný na
ústupu češtiny z městských knihách. První přesné údaje o městu
jsou až z r. 1773, tedy 125 let od
ukončení třicetileté války. Tehdy
měly Ivančice 356 domů, což
byly pouze tří čtvrtiny stavu před
začátkem války. Ještě hůře dopadlo porovnání počtu obyvatel.
V uvedeném roce měly Ivančice
1573 obyvatel, tj. asi polovinu
počtu před rokem 1618.
Po skončení třicetileté války
(1648) si Morava oddychla, ale
v září 1663 zasáhl jižní Moravu
vpád Turků a Tatarů z Uher.
Ivančice nebyly přímo zasaženy,
poškozena byla jen nechráněná
předměstí. Město však doplatilo
na ohrožení ztrátou perspektivního textilního podniku. Moravský
advokát F. Š. Malivský založil
v Ivančicích v roce 1660 tkalcovskou manufakturu. Před nebezpečím vpádu byla manufaktura
urychleně přestěhována do Tišnova, kde dala základ pozdějším
textilním podnikům.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny
města, 2000 • Kratotochvíl A.:
Ivančice, býv. král. město na
Moravě, 1906
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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
•• VW Golf, r.v. 1997, 1,9D. Tel.:
605 534 551.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• RD 3+1 v Petrovicích u MK. Ihned
obyvatelný. Uzavřený dvůr, hospodářská budova, sklep, zahrada, garáž,
2x studna. Telefon: 724 905 765.
•• RD 6+1 s velkou zahradou a dvougaráží v obci Suchohrdly u Mir. Tel.:
777 582 899.
•• družstevní byt 1+k v Mor. Kumlově. Tel.: 732 401 864.
•• družstevní garsonku v Moravském
Krumlově. Tel.: 776 161 978.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
cihlový byt 1+1 v OV Ivančice, 38 m2,
balkon, 2. p., cena 860 tis. Kč vč. provize • byt 3+1 v OV Ivančice, 75 m2, 4.
p., nová lodžie, plast. okna, cena 1,490
mil. Kč k jednání • patrový dům 3+1 se
zavedeným obchodem v Oslavanech,
v přízemí obchodní prostory 100 m2,
sklady, v patře byt 3+1 a kancelář,
cena 2,5 mil. Kč k jednání • celoročně
obyvatel. novostavbu chaty 3+1 u M.
Krumlova, ZP 28 m2, pozemek 1020
m2, voda, el., terasa, sklep, cena 695
tis. + prov. • DB 3+1 s garáží Oslavany, 1 NP, lodžie, plast. okna, cena k
jednání. Další info a nemovitosti na
tel. 605 749 319 nebo www.re.max.cz.
nabízím podnájem/pronájem
•• nekuřácký byt 3+1 ve 2. patře
cihlového domu v Ivančicích. Tel.
724 145 079.
•• Pronajmu nebytové prostory
v centru Ivančic na Palackého nám.
Vhodné pro obchod nebo služby.
Info na: 777 323 264, 602 873 504.
•• zařízený byt 1+1, na sídlišti v MK,
4. patro, výtah, po rekonstrukci. Tel.:
724 147 557.
•• Firma WHC therm, spol. s r. o.,
Dr. Odstrčila č. 51, Moravský
Krumlov nabízí pronájem nebytových prostorů o celkové výměrě 16,5
m2 v objektu budovy Dr. Odstrčila
č.51, MK (v blízkosti náměstí TGM).
Nebytové prostory jsou vhodné pro
kancelář. Nájem je možný od 1. 1.
2011. Bližší info na tel. 515 322 331.

»ELEKTRO, ELEKTRONIKA

prodám
•• pračku mini-romo se ždímačkou,
bezsáčkový vysavač Panasonic 2000
W. Tel.: 603 900 890.

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.

» RŮZNÉ

•• Daruji asi 50 ks vzoru na háčkované dečky, ubrusy a záclony. Tel.: 724
511 660.
koupím
•• stará školní kamna pro použití,
nebo použitá krbová kamna s výměníkem. Nabídněte. Tel.: 728 536 443.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• opakovací kulovnici 243 Winchester i s optikou Meopta 6-42. K tomu
100 nábojů. Cena 14.000 Kč. Tel. 733
552 437.
•• dámské kolo Liberta. Tel.: 603
900 890.
•• starší funkční pianino, celopancer,
vhodné pro začátečníka. Cena 8.000
Kč. Při rychlém jednaní možná sleva.
Volat po 19. hod. Tel.: 539 003 565.
•• 2x matraci 80x190 s ovčí vlnou a
sendvičová s pur jádrem, froté prací
potah; pletaci stroj; 3x válenda; 3x
vysavač - suché i mokré vysávání,
Tel.: 739 301 503.

•• elektrický sporák + náhr. plotýnky,
masážní přístroje, spodní díl linky se
dřezem a odkl. plochou do malé kuchyně, koberec orient original Samira
super 270x360. Tel.: 739 301 503.

»VŠE PRO DĚTI

koupím
•• Kdo daruje dětské sáňky nebo za
symbolickou cenu prodá. Tel.: 603
900 890.
prodám
•• chlapecké brusle značky Bauer
vel. 39 - 40. Cena 300 Kč. Telefon:
724 905 765.
•• dětskou dřevěnou ohrádku za 400
Kč. Tel.: 773 164 981.

» ZVÍŘATA

prodám
•• za symbolickou cenu štěně hladkosrstého foxteriéra - pejska. Čistokrevný bez PP. K odběru ihned. Na požádání zašlu foto. Tel.: 737 255 715.
•• štěňata labradorského retrívra s PP,
po výstavně i pracovně výborných
rodičích, DKK 00, tel.: 774 422 257,
www.temperamento.webnode.cz
•• štěňata zlatého angl. kokršpaněla
po čistokrev. rodičích, očkov. průkaz,
odběr ihned. Tel.: 721 761 942.
•• prase - cca 100-110 kg, cena 32 Kč
/kg. Tel.: 731 275 855.
daruji
• malé černé štěně podvraťáka. Tel.:
606 405 218.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• najde se v blízkém okolí Mor.
Krumlova práce na třísměnný provoz,
pět dní v týdnu, pro ženu? Kompletace výrobku. Tel.: 721 911 949. Zn:
možný nástup od února.
nabízím
•• Přijmeme účetní na HPP. Požadujeme znalost podvojného účetnictví,
skladové evidence, znalost práce s
PC - Word, Excel, dobré komunikační
schopnosti. Nástup od 14. 2. Své nabídky zasílejte na: finance@hitl.cz.
•• Přijmeme prodavačku do prodejny
spojovacího materiálu a železářství
v Ivančicích, náměstí Palackého 10.
Částečná znalost sortimentu nutná.
Nástup ihned. Tel.: Milana Černá,
tel.: 608 559 339.
•• Vyhlašujeme výběrové řízení na
pozici INSTALAČNÍ A SERVISNÍ
TECHNIK. Požadujeme znalost
hardwarové problematiky, OS
Windows, základy počítačové sítě.
Nabízíme nadprůměrnou mzdu,
školení, stravenky, automobil, notebook, mobilní telefon… Předpokládaný nástup IHNED. Životopisy
zasílejte na info@mkrumlov.net.
•• Firma D&R Hrdina Petrovice
hledá do svého týmu instalatéra,
topenáře. Telefon: 777 229 925.

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

•• POVÁNOČNÍ výprodej půjček
od 50.000 Kč, 100.000 za 1.889 Kč,
250.000 za 3.548 Kč. T: 721 280 496.

•• Peníze okamžitě na ruku, bez
poplatku předem. MD, důchodci,
OSVČ. Měsíční splátky. Informace:
605 720 362.

» SEZNÁMENÍ

•• Nabízím vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové
agendy, zhotovení daňového přiznání. Tel.: 728 580 378.

•• Děkuji obchodní zástupkyni p. Mášové, řidiči p. Velčickému, dispečerkám a vedení velkoskladu Hostan v
Těšeticích za spolupráci v roce 2010.
Jelínková, Horní Kounice.

•• 54/182, SS, bez zjevné vady v ID,
hledá přítelkyni. Tel.: 775 914 289.

» PODĚKOVÁNÍ

Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na

VII. PLES MĚSTA

15. ledna 2011 v hotelu Epopej, zahájení ve 20 hodin.
Hraje skupina HURIKÁN a cimbálová muzika ŠMYTEC
Předtančení, AEROBIC TEAM při DDM,
Démáirt-soubor irských tanců YMCA Brno
Tombola, vstupné s místenkou 120 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru, Zámecká 2 od 7. ledna 2011.
Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35, tel.: 515 322 252
Vás od 6. ledna do 27. ledna 2011 srdečně zve ke zhlédnutí výstavy

POD ŠIRÝM NEBEM
Putovní výstava fotografií ze Zanskaru dokumentující nelehký život
obyvatel v oblasti malého Tibetu. Díky své sounáležitosti s Indií
zůstává Zanskar jednou z mála oblastí, kde tradiční tibetská kultura,
společnost a architektura přežily čínskou kulturní revoluci.
Výstava fotografií je nainstalována ve vestibulu knihovny
a ve studovně v rámci zapojení knihovny do projektu
sbírky pro malé čtenáře v Indii.
Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35
zve veřejnost do 27. ledna na výstavu

FOTOGRAFIE Z VESNIČKY ZANSKAR
kde se buduje knihovna a škola pro její obyvatele. Jelikož se i moravskokrumlovská knihovna podílela na vybavení knihovnickými pomůckami, máte možnost zhlédnout putovní výstavu dokumentující
nelehký život obyvatel v malém Tibetu. Výstava je zdarma, otevřeno
úterý až pátek 8.45-16.30 hod.,prohlídka v pondělí je možná po telefonické domluvě na: 515 322 252.

CK Moras tour, spol. s r.o., Josefská 9, 602 00 Brno nabízí

JEDNODENNÍ ZÁJEZD „SALZBURK„
VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA!!!
termín: 21. 05. 2011 (sobota) • CENA: 890 Kč
Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu v
Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh a
pojištění CK proti úpadku. Doporučujeme včasnou rezervaci pro
velký zájem !!! Více informací na tel.: 541 245 717, 722 270 363,
nebo e-mail: josefska@morastour.cz
Svaz žen Dobřínsko Vás zve na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v kulturním domě v Dobřínsku 14. února 2011 ve 14 hodin
Programem vás provedou postavičky ze seriálu Úžasňákovi.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

» SLUŽBY
•• ANGLIČTINA - jazykové kurzy
2. pololetí 2010/2011 pro studenty SŠ
(mírně pokročilí - rozšíření, maturanti - příprava), pro dospělé (úplní
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí), sk. max. 10 osob, Gymnázium
M. Krumlov, učebna 7, informace
a přihlášky lena.karlik@seznam.cz
nebo tel. 606 522 461 (v době vyučování pouze sms), www.mkgym.cz/
kurzy pro veřejnost.
•• Poskytuji komp. finanční služby.
Nabízím dlouhodobou pomoc ve
složité finanční situaci, řešení problémů s exekucí. Pavel Procházka obchodní zástupce společnosti OVB
ALLFINANZ, a. s., tel.: 737 381 235.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.

MO MRS Moravský Krumlov pořádá 22. ledna 2011

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V LOVU NA DÍRKÁCH
na rybníce Vrabčí hájek. Zahájení v 8.00 hod. Prodej míst od 7.00 hodin. Startovné 400 Kč. (v ceně je zahrnuto občerstvení). Podrobnější
informace na: kosicekjan@seznam.cz nebo na tel.: 731 491 208.

( 515 322 618
so 15.1. v 19.00
ne 16.1 v 19.00
so 22.1. v 19.00
ne 23.1. v 19.00

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Romantický film USA
HABERMANŮV MLÝN
Válečné drama ČR

ne 23.1. v 17.00

KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
Rodinný film, český dabing

so 29.1. v 19.00
ne 30.1. v 19.00

KARATE KID
Film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 16.1. ve 20.00

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR

st 19.1. v 18.00

JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
Komedie USA, český dabing
TACHO
Komedie ČR

ne 23.1. v 18.00
a ve 20.00
st 26.1. ve 20.00

NA DORAZ
Komedie USA

ne 30.1. v 17.00

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST
Dobrodružný film VB a USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
ne 16.1. v 18.00

út 18.1. v 18.00

so 22.1. v 18.00

ne 23.1. v 18.00

SCOTT PILGRIM PROTI
ZBYTKU SVĚTA
Akční film USA
JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
Komedie USA, český dabing
HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST
Dobrodružný film VB a USA
ĎÁBEL
Horror USA

so 29.1. v 18.00

SOCIÁLNÍ SÍŤ
Drama USA

ne 30.1. v 18.00

PŘEŽIL SVŮJ ŽIVOT
Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 16.1. v 17.30
a ve 20.00

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Romantická komedie USA

st 19.1. v 18.00

RED
Akční komedie USA

ne 23.1. v 17.30
a ve 20.00
st 26.1. v 18.00

BASTARDI
Drama ČR
HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST
Dobrodružný film VB a USA

ne 30.1. v 18.00

NA DORAZ
Komedie USA

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá ZÁJEZD na MUZIKÁL

KAT MYDLÁŘ

sobota 14. května 2011 v 18.00 hodin
DIVADLO BROADWAY PRAHA - vystoupí v alternacích: D. Hůlka/
B. Matuš/M. Vojtko, P. Kolář/Z. Fric, B. Josef/J. Vojtek, K. Brožová/
I. Csáková, M. Jandová/R. Fišarová, V. Čok/ M. Pošta a další.
Cena: 1.100 Kč (vstupenka + doprava). Závazné přihlášky na MěKS
do 24. února 2011, tel.: 515 322 330 a 725 579 923

Hotel EPOPEJ Moravský Krumlov vás zve na

TRADIČNÍ VALENTÝNSKÝ
VEČER S HUDBOU
sobota 12. února od 16.00 hodin.
Rezervace v recepci hotelu, nebo na tel.: 515 321317.

Sportcentrum OSP pořáda

TURNAJ VE SQUASHI
dne 12. února 2011 od 10.00 hodin.
Přihlášky na tel. č. 733 373 783 vždy od 15.00 hodin
do 21.00 hodin do 8. února 2011. Startovné 100 Kč.
Sportcentrum OSP pořáda

TURNAJ SMÍŠENÝCH
DVOJIC V KUŽELKÁCH
dne 19. února 2011 od 10.00 hodin.
přihlášky na tel. č.733 373 783 vždy od 15.00 hodin
do 21.00 hodin do 15. února 2011. Startovné 50 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35,
tel.: 515 322 252 pořádá ve spolupráci s TyfloCentrem
Moravský Krumlov cestopisnou přednášku

POLSKO - ZEMĚ MNOHA ZAJÍMAVOSTÍ
ANEB JAK SŮL PUTOVALA DO POLSKA
pondělí 7. února 2011 • začátek ve 14 hodin • vstupné 10 Kč
Besedou nás provede Jana Puchegger-Chadalíková, která do Polska ráda a často cestuje. Povídat bude především o pamětihodnostech historického města Krakowa, o solných dolech ve Věličce a o
tom, jak vlastně sůl do Polska kdysi dávno doputovala s princeznou
Kingou. Cestopisné vyprávění bude mít opět haptický charakter, to
znamená, že předměty, které si paní průvodkyně přivezla z této zajímavé země, si můžete prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky
otištěny nebudou. Číslo 02/11 vyjde 28. ledna 2011, uzávěrka 25. ledna 2011. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Přes půl Evropy za velbloudy - díl IV.
2.5.2010

Proplétáme se uličkami městečka EL-JEM a za chvíli stojíme
před impozantní stavbou z dob,
kdy Tunisko okupovali Římané
(postaveno asi 230 n. l.).
Okamžitě se na nás vrhají trhovci. Jirka zůstává u motorek a
já odcházím na prohlídku. Platím
vstupné 9 TDN a vstupuji dovnitř.
Okamžitě se mi vybavuje film
Gladiátor. Fotím a točím a asi po
20 minutách se vracím zpět. Již
z dálky vidím zoufalého Jirku a
kolem něj křepčící prodejce, kteří
mu nabízejí pohlednice a šátky.
Na jeho úpěnlivou prosbu je posílám do patřičných mezí bravurní
angličtinou a slovy „NOU, NOU“.
Sděluje mi, že chvíli vypadal jak
Jásir Arafat omotán všemi těmi
hábity, co se mu snažili prodat.
Startujeme a odjíždíme za
Milanem, kterému je lépe. Popojíždíme asi 30 km. Milan dostává
průjem a bere si léky. Začínáme
hledat camp. Při průjezdu městečka JEBINIANA vstupuje
náhle Jirkovi před motorku malátný chlap a snaží se jej za jízdy
sundat z motorky, což se mu naštěstí nedaří a Jirka vyváznul jen
z úderem do zad. První negativní
příhoda s místními.
Ubytování nacházíme pomocí
strýčka GARMINA již za soumraku v campu EL-KAHEN u
moře. Po domluvě s majitelem
nám ukazuje místo mezi fíkovníky. Jedu první. Instinktivně
registruji v úrovni hlavy natažený
drát. Lehám si za jízdy na sedlo
motorky a drát mi naštěstí sklouznul přes přilbu, křičím na kluky,
ať nejezdí. Při myšlence, že by
jel první Jirka, který je o 20 cm
vyšší, mně mrazí v zádech, chytil
by ho přímo na krk a vzhledem

ke skutečnosti, že je staršího data
výroby a jeho páteř patří k nejpevnějším, by toto skončilo přinejmenším pádem a pohmožděním krku. Měl jsem štěstí, děkuji
za něj, ale nevím komu. Najeto
300 km. Celkem 3074 km.

Okamžitě využívám bezmocnost kolegy a fotím, poté mu
pomaháme motorku zvednout.
Pokračujeme na MAHRES,
SKHIRU a město GABES. V průběhu uplynulých 100 km je vidět,
jak se krajina neustále mění. Smě-

První Milanův kontakt s pískem

3.5.2010

Vstáváme v 06:30 hodin, provádím hygienu za pomocí vody
z pet- lahve. Zjišťuji, že o místo
v campu se dělím s mravenci, kteří jsou velcí jak ruka (asi 1,5 cm),
ale nekoušou. Jirka sděluje jejich
název, nepamatuji si ho. Balíme a
odjíždíme na město SFAX, které
jen projíždíme. Doprava se zde
dá přirovnat k té italské v době
špičky. Jízda domácích na červenou nebo v protisměru je úplně
normální, je třeba si dávat pozor.
Bez úhony projíždíme městem
a hledáme kafeterii. Při tom nacházíme písečnou cestu směrem
k moři a domlouváme se na focení. Dělám videozáběry prvního
kontaktu s pískem. Při návratu
Milan-Jim odkládá motorku a
zůstává mu pod ní noha.

rem k jihu platí, že čím je méně
vody, tím je více písku. Vidíme
stále častější přesypy jemného
písku. Pomalu se blížíme k horám
v pozadí. Teplota se prozatím
zastavila na 32,5 stupních. Kousek nad městem TATAOUINE
nacházíme hotel Mabrouk, kde
na zahradě stavíme stany. Mé počítadlo se dneska zastavilo na 337
km. Celkem 3411 km.

4.5.2010

Budím se s rozhodnutím vyfotit východ slunce v horách,
samozřejmě je zataženo a padá
pár dešťových kapek. Snídám
tak jako skoro každý den polévku a kousek pečiva. Mám ještě
jednu štangli loveckého salámu,
kterou si šetřím na horší časy.
Po zabalení odjíždíme směrem k
městu GUERMESSA. Jedná se

o opuštěné nejvýše položené skalní město (tzv. ksar) v Tunisku.
Výjezd nahoru vede po krásné
šotolinové až kamenité cestě.
Přední kolo se boří do kamenné
drtě. Je třeba jít do stupaček a
držet plyn i přes to, že mozek
velí opak. Při dojezdu na vrchol
Milan prořazuje a zůstává stát,
zastavuji za ním. Vzhledem ke
skutečnosti, že stojím v prudkém
stoupání a po levé ruce mám asi
metr místa a pak strž dolů, mám
trošku obavu, že při rozjezdu odložím motorku. Vyjíždíme na vrchol. Nikde ani noha. Nedovedu
si představit, jak tady mohl někdo
žít, jen kámen a písek. Ve všech
zákoutích nacházíme prázdné
plastové lahve po turistech. Při
focení se pomalu začíná zvedat
vítr a údolí se za chvíli ztrácí
v písečné bouři. Sjíždíme dolů
do kafetérie, kde se ukrýváme
před větrem za rákosovou rohoží.
Zapisuji tok myšlenek a pijeme s
Jirkou kafe a spoustu vody, Jim
jen vodu. Na odložených věcech
se rychle usazuje písek.
Asi za půl hodiny odjíždíme.
Vítr je ještě silnější. Na ústa si
dáváme šátky, ale i tak cítím písek mezi zuby. Po silnici se svíjí
písek jako u nás v zimě sníh. Vracíme se na GABES. Je velké horko, podle Jirkova teploměru 39,5
stupně. Vzduch je bez vlhkosti a
člověk má pocit, že se nepotí. Je
nutností pít velké množství vody.
Při jedné zastávce zastavujeme
u školy, ze které vycházejí děti.
Fotí se s námi a dostávají zásobu
mých žvýkaček.
Po cestě přibývá policejních a
vojenských kontrol, většinou nám
jen pokynou a my jedeme dál.
Za tu krátkou dobu, co jsme
v Tunisku, vypozorujeme, že
hromadná doprava zde stojí na

Cesta ke skalnímu městu

třech pilířích. Jako hlavní a místní
doprava - fůra taxíků, všechny jsou
žluté a zastavují na tzv. punktech,
kde na ně čekají cestující. Druhý
způsob dopravy - na střední vzdálenost jezdí mikrobusy, které zastaví
tam, kde si cestující řeknou. Jako
dálková doprava jezdí autobusy,
které nakládají jakékoliv množství
cestujících, někdy je kapacita překročena několikanásobně.
Je-li třeba přepravit kozu, žádný
problém. Na ulicích potkáváme
auta bez skel, dveří a světel, hlavně když se točí kola a jede motor.
Pokud přestane auto jezdit, použi-

je se na náhradní díly. Pokud ne,
odtlačí se do pouště a plamenem
se ekologicky zlikviduje. Míjeli
jsme spoustu vypálených vraků.
Do svého deníku zaznamenal
Rudolf Fráňa. Pokračování příště.
Generální sponzor: JA-PE Transport.
Partneři: Ropelmon, s.r.o, Mitas, RP tuning,
Elnika Třebíč, Jašovi s.r.o., FATO Hlaváč
s.r.o., fa. Pavel Větrovec, Pohřební služba
Mikeš, OSP Moravský Krumlov, Lesan
- Karel Smejkal, Autodoprava Mgr. Luboš
Sobotka, Kovovýroba Milan Prustoměrský,
Pneuservis Petr Bašta, Restaurace „U Blondýny“, Roman a Dana Fráňovi, Truhlářství
Petr Pospíšil.
Mediální partneři: Motoroute, Zrcadlo.

Skalní město Quermessa

Oddíl JUDO Dolní Kounice děkuje obci Trboušany za příkladnou podporu mládeže
v tomto regionu a občanům Trboušan přejeme pevné zdraví
a hodně štěs� v roce 2011. Za oddíl juda Michal Sajaš

MRS MO Moravský Krumlov Vás zve na

LOV PSTRUHŮ
NA DÍRKÁCH
Loví se POUZE v sobotu
od 8.00 do 16.00 hodin.
Cena: 300,- Kč, možno ponechat 5 kusů ryb.
Podrobnější informace
na tel.: 731 491 208,
kosicekjan@seznam.cz

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

