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Slučování škol
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

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.

VÝROBA 
RAZÍTEK
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ

OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme

a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

/Ivančice/ Nepříznivý demo-
grafický vývoj a s ním související 
nepopulární optimalizace škol-
ství. Kyselé jablko, do kterého 
musí kousnout nejen Jihomo-
ravský kraj, ale také řada obcí, 
ve kterých se tyto školy nachází.

Jedním ze nejstarších odbor-
ných školských zařízení v kraji, 
kterého se tento problém má 
dotknout, je i bývalá SZTŠ, dnes 
SOŠ a SOU dopravní a mechani-
zační v Ivančicích. Kraj navrhl 
tuto školu sloučit k 1. 1. 2012 se 
Střední odbornou školou obchod-
ní a střední odborným učilištěm 
řemesel v Moravském Krumlově 
do jednoho právního subjektu se 
sídlem v Moravském Krumlově.

Takové řešení se nelíbí nejen 
studentům a učitelům SOŠ a SOU 
dopravní a mechanizační Ivanči-
ce, ale i některým absolventům 
této školy a v neposlední řadě i 
ivančickým občanům, kteří by 
o svou „zemědělku“ měli přijít. 
Svoje nesouhlasné stanovisko se 
rozhodli vyjádřit formou petice. 

V ní argumentují nejen tradicí a 
prestiží školy, která byla založena 
v Ivančicích již v roce 1866, ale i 
jejím dobrým vybavením, nutnos-
tí zachováním oboru mechanizace 
a služby, klíčové a nezastupitelné 
profese, která najde uplatnění
i mimo zemědělskou výrobu.

Všichni studenti této školy 
složili úspěšně letošní státní ma-
turity. V neposlední řadě petiční 
výbor varuje i před zvýšením fi-
nančních nákladů pro rodiny, kte-
ré vzniknou dojížděním žáků do 
Moravského Krumlova. Současná 
školská rada navrhla kraji i řešení 
situace, ve které se škola nachází.

Náměstek hejtmana Ing. 
Stanislav Juránek, který je za 
optimalizaci školství odpovědný, 
argumentuje, že důvodem ke slou-
čení je demografický vývoj, jehož 
následkem dochází ke značnému 
poklesu počtu žáků vstupujících 
na střední školy. To vede k  prud-
kému zhoršení ekonomické situa-
ce škol a neefektivnímu využívání 
jejich prostředků a prostor.

K významnému poklesu počtu 
žáků došlo v posledním období 
právě ve Střední odborné škole 
a Středním odborném učilišti do-
pravním a mechanizačním v Ivan-
čicích. Ve srovnání se školním 
rokem 2007/08 poklesl ve škol-
ním roce 2010/2011 počet žáků 
v denní formě vzdělávání o více 
než 4 třídy, tj. z 503 žáků na 382 
žáků. Právě proto kraj navrhuje, 
aby nástupnickou organizací byla 
právě Střední odborná škola ob-
chodní a Střední odborné učiliště 
řemesel v Moravském Krumlově. 
Ta je počtem žáků stabilizovaná a 

je vzdálenostně nejbližší odbor-
nou střední školou zřizovanou Ji-
homoravským krajem (vzdálenost 
obou škol je cca 11 km).

Obě školy nabízejí obory 
vzdělání mechanik opravář moto-
rových vozidel, strojní mechanik 
a ekonomika a podnikání. Cílem 
sloučení je vytvoření většího a 
ekonomicky stabilnějšího sub-
jektu, který bude v blízké bu-
doucnosti maximálně využívat 
své stávající prostory. Ivančická 
škola využívá v současné době ke 
své činnosti několik objektů, kte-
ré by při lepší organizaci výuky a 
odborného výcviku bylo možné 

postupně uvolnit a nabídnout 
k prodeji nebo k jinému využití. 

Při tomto navrhovaném řešení 
byla také vzata v potaz skuteč-
nost, že v Ivančicích na rozdíl od 
Moravského Krumlova nedojde 
k omezení osmiletého gymnázia, 
jehož zachování bylo shledáno 
jako vyšší priorita. 

Neobsazené střední školy 
budou v příštím roce znamenat 
pro krajský rozpočet zbytečně 
vynaložených 107 milionů Kč,
a pokud nebude proveden opti-
malizační zásah, tak se tato nega-
tivní finanční situace bude jenom 
zhoršovat.                  Petr Sláma

foto: SOŠ a SOU dopravní a mechanizační v Ivančicích

NEJEN E-SHOP S PEDIGEM
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JEDE VLÁČEK KOLEJÁČEK
Vlak. Vlaková doprava. Co všechno se nám při vyslovení těchto 

slov vybaví? Ještě je z nich cí�t letní vůně cestování. Trampové 
slyší roman�ku vandrů strávených při překonávání delších 
vzdálenos� sezením na příslovečném posledním nárazníku. Pro 
dojíždějící zaměstnance tento výraz znamená šedivou ru�nní nudu 
každodenního cestování do práce, kterou občas ČD spojí s nějakým 
�m milým rozptýlením. Nejčastěji je to zpoždění, které vám trochu 
zkomplikuje život a někdy překope plány na celý den. 

I o zdraví svých cestujících umí dráha dobře pečovat. V zimě 
vytvoří z vagónů dnes tak módní kryptokomoru, ve které se otužíte 
a �m zdraví upevníte. Kdybyste byli náhodou teplomilové, elegantní 
a v�pní průvodčí vám vše laskavě a mile zdůvodní.

Alergii na vlak mají i jiní lidé. Nejen cestující. Řidiče automobilů 
jmenovat nebudu. Ti nadávají zásadně na všechno, co brání jejich 
plechovým miláčkům v pohybu. Jsou tu ovšem lidé, kteří bydlí na 
rušných ulicích uprostřed měst v blízkos� železničních přejezdů. 
Celá dlouhá léta žili se železnicí v �chém souladu a vše tolerujícím 
sousedství. Ovšem s dnešním rozvojem dopravy a s ním spojenou 
vědeckotechnickou revolucí v oblas� zabezpečení železničních 
přejezdů jim jejich svatá trpělivost došla.

Nové a velice pronikavé signály nejednoho z nich okrádají
o spánek i nervy. Samozřejmě, vše lze vyřešit stěhováním na nové, 
klidnější místo. Jsme ovšem národem lpícím na rodné hroudě
a naši předkové žili v těchto místech již před zavedením 
železničního parostroje. Proč železnému oři ustupovat?

Celá věc má i svou druhou stranu mince. Kdyby se cestující 
(hlavně mladší ročníky) chovali slušně a nelikvidovali zařízení 
vagónů, bylo by více peněz na údržbu vozového parku. Nebýt 
oblíbeného adneralinového sportu řidičů, srážení lokomo�vy 
z kolejí (automobily stále výrazně prohrávají), nebylo by třeba 
inves�c do nového zabezpečení.

Vlak patřil, patří a bude patřit do našich životů. Ať se nám to líbí 
nebo ne. Kromě toho, neznám nikoho, kdo by odolal pohledu na parní 
lokomo�vu, která si to pomaličku šine krajinou. Naše souži� s železnicí 
je o toleranci a zdravém rozumu. Z obou stran. Ovšem dnes jsou to 
vlastnos�, kterých je v této zemi notorický nedostatek.       Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů

Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

MARKÝZY v AKCI !!!

se znalostí NJ nebo i AJ:
» procesního inženýra
» koordinátora kvality
» inženýra kvality
-----------------------------------
» seřizovače CNC
    pro zakázkovou výrobu
-----------------------------------
» brigádníky
    na celoroční výpomoc

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

KURZY ANGLIČTINY
1. polole� 2011/2012 (září - leden) - 1x týdně 90 min., 17 týdnů, 

34 vyučovacích hodin (v. h.). Cena 2890 Kč (tj. 85 Kč/v. h.)
6 - 10 studentů ve skupině

• VĚČNÍ ZAČÁTEČNÍCI + VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ •
od pondělí 19. 9. 2011, 17.00 - 18.30 hod.

• MÍRNĚ POKROČILÍ •
od čtvrtka 22. 9. 2011, 17.00 - 18.30 hod.

• POKROČILÍ + PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY FCE 2013 •
od pondělí 19. 9. 2011, 15.00 - 16.30 hod.

Místo: Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, učebna 7
Přihlášky: lena.karlik@seznam.cz, tel. 606 522 461

(v době školního vyučování pouze sms)

/Kraj/ Poloprázdné třídy jako 
u některých středních škol byste 
v těch mateřských hledali marně. 

V kraji je evidováno více jak 
šest set mateřských škol, ať už 
samostatných, nebo pod správou 
školy základní. Jednotlivé pří-
spěvkové organizace vykonávají 
činnost mateřských škol na jed-
nom i více pracovištích, celkem 
je tedy činnost mateřských škol 
v Jihomoravském kraji provozo-
vána na 685 místech. 

Zvyšující se počet zájemců o 
umístění dětí v mateřských ško-
lách přivedl jejich zřizovatele 
(v drtivé většině případů obce a 
města) ke snaze najít přijatelné 
a rychlé řešení. Proto v průběhu 
školního roku 2010/2011 pro-
vedli potřebné stavební úpravy, 
a tak budou moci školy přijmout 

více dětí. V některých případech 
byly přistavovány celé nové třídy, 
třídy mateřské školy se vytvářely 
i v prostorách základních škol. 
Ve srovnání s minulým školním 
rokem došlo v MŠ na území JMK 
k nárůstu kapacit o 1.300 míst.

Také základní školství hlásí 
zastavení poklesu počtu žáků. 
V uplynulém školním roce (2010/
11) bylo na základních školách 
celkem 84.659 žáků, letos je 
předpoklad cca 85.000 žáků. 
Poprvé po deseti letech klesající 
tendence by tak mohl počet žáků 
na ZŠ opět narůst.

Na cca 150 středních školách 
v kraji počty žáků stále klesa-
jí. V uplynulém školním roce 
jich bylo 60.280 (rok před tím 
63.099), letos je předpoklad cca 
58.000 žáků a studentů.        /abé/

Středních škol je v kraji 
moc, zato školek málo

/Region/ Do soutěže se letos 
na jižní Moravě zapojilo 19 obcí. 
Cílem soutěže Vesnice roku je 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se 
snaží, rozvíjejí místní tradice a 
zapojují se do společenského ži-
vota v obci. Vítěz krajského kola 
postupuje do kola celostátního. 
Obec z nynějšího Jihomoravské-
ho kraje se v historii soutěže stala 
již celkem pětkrát celostátním 
vítězem: Telnice (1995), Vratěnín 

(1996), Olešnice (1999), Sloup 
(2000) a Bořetice (2005).

Mimořádné ocenění a dar 30 
tisíc korun za obnovení provozu 
kina letos získala obec Božice. 
Zelenou stuhu za péči o zeleň 
a životní prostředí a k tomu sto 
tisíc korun získala obec Hnanice 
a ocenění za péči o vodní pra-
meny a 30 tisíc korun patří obci 
Horní Dunajovice. Za činnost 
hasičského sboru 30 tisíc korun
získala obec Výrovce.          /abé/

Vesnice roku získaly 
ocenění i peněžní dary

Letní univerzita na EDU
/Dukovany/ V září se již tradičně Jaderná elektrárna Dukovany 

otevírá talentovaným vysokoškolským studentům. Během 2 týd-
nů, kdy v elektrárně probíhá výměna jaderného paliva, mají mladí 
technici možnost vidět práce na reaktorovém sále nebo nahlédnout
do „otevřené“ turbíny. Tato odborná stáž letos proběhne 12. až 23. 
září a zúčastní se jí 32 studentů z celé republiky.

Zájem o Letní univerzitu v JE Dukovany a v JE Temelín se rok od 
roku zvyšuje. Letos se na dukovanskou stáž hlásilo přes 130 zájem-
ců z řad studentů technických vysokých škol. Na základě vstupních 
testů však bylo vybráno 32 účastníků. Testy jsou důležité nejen 
z pohledu výběru účastníků, ale také pro budoucí pracovní uplatnění 
v oblasti jaderné energetiky. Hlavní náplní stáže je studenty sezná-
mit se zařízením elektrárny a uvést jejich teoretické školní znalosti 
v praxi. Více jak 50 % účastníků Letní univerzity najde každoročně 
v rámci Skupiny ČEZ své zaměstnání.

Letošní program stáže je opravdu pestrý. Kromě tradičních přednášek 
a exkurzí je zařazeno „Odpoledne s elektromobilitou,“ které proběhne 
19. září odpoledne v dalešickém pivovaru, kde si budou moci studenti 
vyzkoušet jízdu v elektromobilu a na elektrokolech. Mezi významné 
hosty, kteří přijali pozvání na slavnostní závěrečný den 23. září, patří 
mimo jiné předsedkyně SÚJB Dana Drábová.                       /abé/

/Kraj/ Rada JMK schválila 
smlouvu o spolupráci při realiza-
ci rodinné politiky a pomoc Síti 
mateřských center, o. s. Zároveň 
radní schválili partnerství Jiho-
moravského kraje v rámci soutě-
že „Společnost přátelská rodině“.             

„Považujeme to za svého druhu 
pilotní krok v České republice. Zá-
stupcem mateřských a rodinných 
center je právě občanské sdružení 
Síť mateřských center, které letos 
vzniklo a sdružuje tato centra a klu-
by maminek z celé České republi-
ky. Rozhodli jsme se, že budeme 

v rámci rodinné politiky s touto 
Sítí mateřských center významně 
spolupracovat. Současně podporu-
jeme soutěž Společnost přátelská 
rodině, připomenu také rodinné 
pasy a senior pasy – to všechno 
jsou konkrétní akce, které kraj dělá 
v rámci prorodinné politiky,“ řekl 
hejtman Michal Hašek.

Projekt se zaměří na posílení 
rodin včetně mezigeneračního 
soužití, slučitelnost rodinného a 
pracovního života, posilování vzá-
jemné mediální podpory při prosa-
zování společných zájmů.   /abé/

Síť mateřských center
slíbil kraj podpořit

Opraví povrch hřiště
/Ivančice/ Vedení Základní školy T. G. Masaryka se rozhodlo pro-

vést opravu umělohmotného povrchu venkovního sportovního hřiště 
v areálu školy. Z tohoto důvodu požádalo svého zřizovatele, město 
Ivančice, o povolení čerpání finančních prostředků ze svého rezerv-
ního fondu. Rada města Ivančic se rozhodla vyhovět a finanční částku 
v celkové  50.000 Kč dovolila pro tento účel použít.           Petr Sláma

Další miliony pro hasiče
/Kraj/ Dar ve výši 5 milionů korun z krajského rozpočtu putuje 

Hasičskému záchrannému sboru a Krajskému ředitelství policie na 
zabezpečení nákladů spojených s přímým výkonem jejich služby.

Obě profesionální složky Integrovaného záchranného systému po-
žádaly na základě krácení prostředků ze státního rozpočtu na výdaje 
v roce 2011 o dotaci na pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 
2011, které nejsou jejich rozpočtem zabezpečeny, což by podstatným 
způsobem omezilo akceschopnost jejich jednotek. Krajské zastupitel-
stvo v rozpočtu JMK na rok 2011 vyčlenilo pro profesionální složky 
Integrovaného záchranného systému celkem 20 milionů korun.    /abé/

Nová školka pro 28 dětí
/Ivančice/ Mateřská škola se vrátila do svých bývalých prostor na 

ulici Mjr. Nováka. Od 12. září zde začne fungovat odloučené pra-
coviště MŠ Ivančice, Na Úvoze. V jedné třídě, která je zde zřízena, 
bude umístěno 28 dětí. Vedení města se rozhodlo tímto způsobem řešit 
současný stav, kdy počet dětí je podstatně vyšší než nabídka míst ve 
školkách. Pro umístění třídy bylo nutno splnit některé nové požadavky 
hygienických a požárních norem. Radnice musela vybudovat nové úni-
kové schodiště, které stávající objekt neměl. Rada města udělila také  
souhlas vedení Mateřské školy Na Úvoze Ivančice k čerpání rezervní-
ho fondu ve výši 150.000 Kč, a to na montáž žaluzií v nově vybudova-
né třídě a k vybavení třídy nábytkem.                                       Petr Sláma

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Nekonečný seriál havarijních cvičení různého rozsahu a zaměření 
v Dukovanech pokračoval ve středu 31. srpna cvičením s utajeným 
scénářem. Tentokrát cvičil pouze havarijní štáb a členové havarijní 
odezvy. Ostatních 2000 pracovníků, zaměstnaných odstávkou, se toto 
cvičení netýkalo. Námětem cvičení byl pád sudu s radioaktivním odpa-
dem na úložišti nízko a středně radioaktivních odpadů v JE Dukovany. 
Scénář cvičení zahrnuje porušení těsnosti tohoto sudu a únik radioak-
tivních látek a jejich likvidaci v okruhu 1,5 metru.

Cvičení prověří schopnost aktivace havarijního štábu, systém spoje-
ní se spolupracujícími orgány, předávání zpráv, schopnost havarijních 
dozimetrických měření i likvidace simulovaného zamoření.

 A na závěr aktuální informace. Od 28. 8. 2011 je 1. blok JE Dukova-
ny v odstávce. Ta je plánována na 78 dní a dojde pří ní k výměně paliva 
v reaktoru, k pravidelné kontrole řady zařízení, ale také k úpravám, 
které povedou ke zvýšení výkonu 1. bloku.  Po ukončení všech akcí by 
měl i 1. blok místo dosavadních 460 MW dodávat výkon cca 500 MW. 
Toto zvýšení je dalším z kroků v projektu „Bezpečně 16 terawatthodin 
z EDU“ (B16T-EDU). Cílem projektu B16T-EDU je bezpečná roční 
výroba 16 terawatthodin místo dosavadních 14 terawatthodin. Takové 
výkonnosti by celá elektrárna měla dosahovat po roce 2012, kdy bude 
modernizován i poslední výrobní blok, blok číslo 2. 

 Na konci září se k odstávce 1. bloku navíc připojí i souběžná 
odstávka 2. bloku z důvodu revizí na společných zařízeních 1. a 2.
bloku.                              3. 9. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

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

DLAŽBA VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU 
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

IB-METs.r.o. KOVOŠROT
MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
Po-Pá  9.00 - 16.00
Sobota 9.00 - 11.00
Středa zavřeno

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.

mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 9. 9. 2011

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  6,-
  Fe těžké nad 4 mm  5,-
  litina velkokusá, trubky 5,-
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,-
  elektromotory  17,-
Měď  Cu drát nový lesklý  140,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  128,-
  CU kabely izolované  43,-
Bronz  bronz plech, kus.  90,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  80,-
Hliník  Al drát nový/starý               37,-/37,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  27,-
  Al kabely izolované  3,-
Olovo  Pb čisté, mašle  27,-
Zinek  Zn plech, kus.  18,-
Nerez  nerez nemagnetická  33,-

Při množství nad 100 kg u barev. kovů a 1000 kg u žel. šrotu je 
možnost navýšení kupní ceny dohodou. Aktuální a podrobnější 
ceny po telefonické domluvě na 731 566 786.

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Moje matka darovala za svého života dům velké hodnoty mému 
bratrovi. Další hodnotný majetek už nemá, jedná se jen o starší 
vybavení domu. Mám v dědictví na něco nárok nebo mohu požadovat 
nějaké vyrovnání z domu matky, který dala bratrovi?

K Vašemu dotazu uvádím, že situace v tomto případě je poměrně 
jednoduchá. Jelikož Vaše matka darovala dům za svého života, do dě-
dického řízení tento dům nespadá a předmětem dědictví bude pouze 
zbylý majetek, tzn. starší movité věci, jak naznačujete ve svém dota-
zu, případně pak ještě úspory Vaší matky. Tyto věci v dědickém řízení 
pak nabudete Vy společně s ostatními sourozenci, případně s pozůsta-
lým manželem matky. Dům však zůstává Vašemu bratrovi, podstatou 
darování je skutečnost, že se jedná o bezúplatný právní úkon, tzn.,
že za darování nemůže být dána žádná protihodnota. Poměrně čas-
to v rodinách dochází k dohodám, kdy se sourozenci mezi sebou
finančně vypořádávají, tento postup ale není právně upraven, a jde 
tedy pouze o dohody mezi členy rodiny. 

/Moravský Krumlov/ V úterý 
6. září se v Galerii Knížecího 
domu v Moravském Krumlově 
konala vernisáž výstavy ke 120. 
výročí založení Městské knihovny 
v Moravském Krumlově. S historií 
veřejného knihovnictví v Morav-
ském Krumlově seznámila publi-
kum Mgr. Eva Grunová, autorka 
publikace o historii a současnosti 
knihovny v Krumlově.

Tato publikace byla jako každá 
správná kniha pokřtěna význam-
ným hostem. Pozvání do Morav-
ského Krumlova za tímto účelem 

přijala spisovatelka, scénáristka, 
novinářka a moderátorka paní 
Halina Pawlovská. 

Vedoucí knihovny Martina 
Nováková seznámila přítomné 
s tematickým zaměřením výsta-
vy, která pojednává nejen o his-
torii a současnosti knihovny, ale 
zároveň zachycuje širokou paletu 
akcí pořádaných knihovnou pro 
všechny věkové kategorie.

Velice oblíbené jsou literární 
kavárny o různých osobnostech, 
besedy, cestopisné přednášky, 
promítání a autorská čtení. Veli-

konoční a předvánoční poetické 
čtení s pásmem koled pro klienty 
Domu s pečovatelskou službou, 
ukázky paličkování, putovní vý-
stavy knižních záložek, výstavky 
prací čtenářského kroužku, Noc 
s Andersenem, projekty Škola 
naruby a Celé Česko čte dětem,  
pasování prvňáčků na čtenáře, 
literární a výtvarné dílničky pro 
školy, čtenářské ankety, fotogra-
fické výstavy, prodejní výstavy 
knih a další akce, to vše svědčí o 
nemalé píli knihovnic.

Knihovna také navázala spolu-
práci s TyfloCentrem - organizací 
pro zrakově postižené občany, a 
pořádá pro ně cestopisné besedy 
a povídání J. Puchegger-Chada-
líkové a A. Mádera s haptickým 
charakterem. Společnou akcí 
obou organizací je Svět zrakově 
postižených - školy i veřejnost 
mají možnost nejen se seznámit 
s činností TyfloCentra v MK, ale 
vyzkoušet si i společenské hry 
pro nevidomé, chůzi s klapkami 
na očích a s bílou holí, prohléd-
nout si knihy v Brailově písmu 

a pomůcky usnadňující zrakově 
postiženým lidem život. 

Na výstavě je možné zhlédnout 
exponáty na téma: „Kniha 100x 
jinak“, od moravskokrumlov-
ských výtvarníků a fotografů, 
zaujmou i knižní tituly místních 
autorů, netradiční záložky čtená-
řů, které si zapomínají ve vypůj-
čených knihách, či knihovnické 
perličky. Knihy vydané před více 
jak 100 lety, které na výstavu za-
půjčila pracovnice místního mu-
zea magistra Hana Prymusová, 
mají také své neobyčejné kouzlo. 
Ředitel městského kulturního 
střediska Bořivoj Švéda předsta-
vil na vernisáži logo knihovny, 
které pokřtila také paní Halina 
Pawlowská. Starosta města Mgr. 
Tomáš Třetina ocenil práci mo-
ravskokrumlovských knihovnic 
a zakončil ji slovy pana Ludvíka 
Vaculíka: „Žádná baba není více, 
nežli česká knihovnice -  a ty naše 
krumlovské obzvlášť.“ 

Vernisáž byla zakončena pro-
dejem knih a autogramiádou paní 
spisovatelky Haliny Pawlowské.

120 let knihovny v Moravském Krumlově

/Ivančice/ Letošní Svatovác-
lavské trhy v Ivančicích budou 
mít doslova a do písmene žhavou 
novinku. Premiéru zde bude mít 
Ivančický Grilfest! Akce se usku-
teční v sobotu 24. září od 10 hodin 
na nádvoří ivančické radnice. 

Týmy budou sestaveny ze 
dvou až čtyř členů. Přihlásit se 
může každý, kdo umí s grilem 
zacházet a nebojí se konkurence. 
Soutěžící budou připravovat své 
speciality na vlastních grilech z 
více druhů hovězího a vepřového 

masa, které získají od organizá-
tora. Kuchaři si ho budou moci 
upravit dle svých tajných recep-
tur už dva dny před soutěží. Gril 
a veškeré další potřebné věci ke 
grilování si zajistí soutěžící na 
své vlastní náklady. 

Přípravu, chuť a celkový 
estetický dojem bude hodnotit 
zvláštní odborná porota. Vítězné 
týmy obdrží hodnotné ceny. Naše 
noviny budou u toho a této sou-
těži bude věnován speciální díl 
hospůdek.                   Petr Sláma

Grilfest poprvé ve Vanglu

Muzeum průmyslových 
železnic slaví 20 let

/Zbýšov/ V areálu bývalého dolu Jindřich II. ve Zbýšově se v pátek 
16. září a sobotu 17. září uskuteční oslavy 5 let provozu úzkorozchod-
né železnice, 20 let existence Muzea průmyslových železnic a 155 let 
železnice Brno - Zastávka u Brna.

Muzeum průmyslových železnic je občanské sdružení - nezisková 
organizace zabývající se záchranou a renovacemi úzkorozchodných 
železničních vozidel. Všechny práce vykonávají členové zdarma ve  
volném čase. Spolek vznikl roku 1991, po dvou desetiletích aktivit 
na různých českých i slovenských železnicích dnes působí na bývalé 
vlečce Zastávka u Brna - Zbýšov, kde provozuje i jízdy historických 
vlaků s parní lokomotivou v turistické sezóně. 

Pro jejich zajištění a lepší koordinaci s ostatními projekty založily v 
loňském roce obce v okolí dráhy - Zastávka, Babice a Zbýšov - obecně 
prospěšnou společnost Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s. První 
výsledky snažení se objevily letos v podobě  umístění ve finále soutěže 
Evropské komise EDEN 2011 - o excelentní destinaci v cestovním  ruchu.

Za posledních pět let se podařilo přebudovat bývalou dráhu-vlečku 
pro  přepravu uhlí, a část přilehlého areálu bývalého dolu z nevyužité-
ho brownfieldu ve funkční historickou památku a turistickou atrakci, 
interaktivní muzeum i  učebnici fyziky a historie. Spoustu práce mají 
fanouškové úzkorozchodné železnice ještě před sebou, například  re-
konstrukce dráhy je hotova právě do poloviny. 

V pátek 16. září je program určen především pro partnery, místní sa-
mosprávy, novináře a firmy působící v cestovním ruchu. V sobotu 17. 
září budou pro širokou veřejnost jezdit všechna provozuschopná vozi-
dla (asi 13 lokomotiv) se soupravami různých vozů. Součástí programu 
bude proto i slavnostní  otevření  dvojkolejného nádraží.              /abé/

Publikaci Evy Grunové pokřtila Halina Pawlovská             foto: knihovna

AGROSERVIS HOLÝ
Na Kačence 1253 • Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116
servis: 734 678 117 

Provozní doba:
po - pá  8.00-12.00

13.00-17.00
sobota  8.00-12.00



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            09.09.20114

IZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

•  izolace plochých střech
•  zateplení střech
•  izolace spodních staveb
•  radon, ropné produkty
•  izolace proti vlhkosti
    a tlakové vodě 
•  balkony, terasy, jímky

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR

Neziskovým a příspěvkovým
organizacím nabízíme

slevy až 20 %.

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na:

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

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY • RAZÍTKA
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  - 12. 09. - 25. 09. 2011  
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

• 11.9. -   DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - KOSTEL SV. LEOPOLDA A 
HRADIŠTĚ v Rokytné. PROHLÍDKA s výkladem Evy a Bronislava Gruno-
vých, Karla Krause ml. Sraz ve 14.00 hodin u kostela sv. Leopolda v Rokytné.
• 24.- 25.9. - VÁCLAVSKÉ HODY v Rakšicích. Hraje Polanka a Fantazie
• 26.9. - „DOBRODRUŽSTVÍ KAPŘÍKA METLÍKA“ - BESEDA s Janem 
Opatřilem, autorem a ilustrátorem knihy pro děti a mládež. Galerie Knížecí dům 
M. Krumlov - dopoledne, pořad pro I. stupeň ZŠ.
• FESTIVAL „HUDBA PRO SLOVANSKOU EPOPEJ“:
• út 27.9. ve 13.00 hod.  - KRUMLOV PLNÝ HUDBY - různá místa Krumlova
• st 28.9. v 19.00 hod. - ZAHAJOVACÍ KONCERT - zámek, Slovanská epopej 
• čt 29.9. v 10.00 a 11.00 hod. - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, pro školy. kinosál
• pá 30.9. v 19.00 hod. - KONCERT KRUMLOVSKÝCH RODÁKŮ, zámek
• so 1.10. v 19.00 hod. - KONCERT PRO SLOVANSKOU EPOPEJ, zámek
• ne 2.10. v 11.00 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ, kaple svatého Floriána

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

• 14.9. v 19.00 hod. - VLČÍ MÁKY - vystoupení souboru ONDRÁŠ v KD.
• 20.9. v 15.00 hod. - DEN SENIORŮ. V restauraci Slávie s taneční zábavou.
• 22.9. - DEN BEZ AUT, pro základní školu na dopravním hřišti.
• 25.9. ve 14.00 hod. - POSEZENÍ U BURČÁKU. V areálu letního kina 
v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí se celá akce přesune do 
kulturního domu. Pořádá ZO KSČM v Miroslavi.
PŘIPRAVUJEME: • 13.10. v 19.00 hod. - TRAVESTI SHOW KOČKY 
PRAHA s pořadem „Pekelná kuchyně“. V kulturním domě.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 10.9. - 11.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: KOSTEL NANEBEVZE-
TÍ PANNY MARIE - so, ne 13 - 17 hod. • KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
- so, ne 13 - 17 hod. • KAPLE SV. JAKUBA - so, ne 13 - 17 hod. • KOSTEL 
SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH - so, ne 13 - 17 hod. • ŽIDOVSKÝ 
HŘBITOV - so, ne 9 - 12, 14 - 17 hod. • SYNAGOGA - so, ne 9 - 12, 13 - 17 
hod. • PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY - so, ne 9 - 12, 13 - 17 hod. Expozice 
A. Muchy a Vl. Menšíka - běžné vstupné, sklepení - vstup zdarma.
• do 25.9. - GAUDEAMUS IGITUR - VÝSTAVA. GYMNÁZIUM JANA 
BLAHOSLAVA IVANČICE. Vernisáž 9. září v 16.00 hod. Památník A. Muchy 
• do 25.9. - DUŠA KRAJINY / DUŠE V KRAJINĚ. Mezinárodní výstava stu-
dentů a absolventů fotografických vysokých škol, mapující rozmanitost autor-
ských přístupů ke krajině. Koncepce výstavy - Veronika Markovičová. Vernisáž 
v pátek 9. září v 18.00 hodin, Synagoga. Vstup zdarma.
• 23. - 24. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2011. Tradiční trhy, zábavný 
program, prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého nám. Ivančice. PÁ-
TEK 23. ZÁŘÍ: 11.00 EVELÍNA - folkrocková kapela • 13.00 D. N. A. - dívčí 
folková kapela • 15.00 MAŽORETKY SVČ Ivančice •  15.30 TRAVELLERS 
- rockenrollová kapela •  17.30 DEEP PURPLE - revival • 19.30 OHŇOVÁ 
SHOW. SOBOTA 24. ZÁŘÍ: 10.00 VACENOVJÁCI - slovácká dechová hudba 
• 13.00 FLYBAND - bigbeatová kapela • 15.00 HEJKALOVÉ - country kapela. 
NÁDVOŘÍ RADNICE: VÝSTAVA BONSAJÍ - pořádá sdružení bonsajistů
bítešska a brněnska - pátek a sobota. IVANČICKÝ GRILFEST - 1. ročník - soutěž 
v grilování - sobota v 10.00 (přihlášky soutěžních týmů na tel. 546 419 467).
• 20.10. v 19.00 hod. - MICHAL VIEWEGH - VEŘEJNÉ ČTENÍ. Setkání s 
autorem bestsellerů. Kino Réna, vstupné: 20 Kč, předprodej od 19. 9. 2011 v KIC.
• 23.10. - Zájezd  Praha - divadlo Hybernia - Slavný americký muzikál s ži-
vým orchestrem HELLO, DOLLY! Účinkují: Ivana Chýlková (bez alternace), 
J. Carda/ J. Dulava, K. Hádek/ M. Slaný, S. Babčáková/ M. Fingerová, M. Ma-
děrič, B. Kohoutová. Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč. Odjezd v 9.00 hodin 
od Besedního domu Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 3.12. - Zájezd  Praha - divadlo Kalich - muzikál OSMÝ 
SVĚTADÍL. Slavné písně skupiny Elán doprovázejí romantický příběh o lásce, 
touze a štěstí. Účinkují: Jana - M. Doubravová, N. Pocisková, K. Steinerová; To-
máš - T. Löbl, T. Savka, R. Tomeš; Erik - Z. Fric, J. Kříž; Matka - Z. Krištofová, 
A. Stanková, M. Štěchová; Otec - M. Pleskot, J. Révai. Cena (vstupenka a dopra-
va): 1170, 1070 Kč. Odjezd v 9.00 hodin od Besedního domu Ivančice.

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
• 10.-11.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Sobota 10. září:
• 10:00 slavnostní zahájení • 14:00 historický průvod městem s králem Přemyslem 
Otakarem I. • 14:30 Provazochodecké spektoláto • 20:00 večerní ohňová show 
• 21:00 večerní historický průvod s loučemi ulicemi města • 21:15 slavnostní 
ohňostroj na náměstí. Po celý den zajištěn historický kulturní program - rytířské 
souboje, kejklíři, provazochodci, klauni, ukázky tanců s bičem, dobové hry pro 
děti….. Neděle 11. září - turistický den: vyjížďka po Hornické cyklostezce. 
• 18.9. od 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRÍVRŮ. Výstava všech 
plemen retrívrů se zahraniční účastí. 

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 10. 9. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. V rámci letoš-
ních Dnů evropského dědictví nabízíme prohlídku areálu sklárny s výkladem
a návštěvu výstavy rosického skla v prostorách zámku. Sraz účastníků je v 15.00 
hod. na ulici Zbýšovská u panelu naučné stezky č. 5. Symbolické vstupné na vý-
stavu je10 Kč. Pořádá KIC Rosice ve spolupráci se Správou zámku Rosice. 
• 16.9. od 16.00 hod. - SUTERÉN ZAHAJUJE - otevření klubu po prázdninách.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 30.9. - „STO DVACET SCHODŮ DO ČTENÁŘSKÉHO NEBE ANEB 
KNIHOVNOU KŘÍŽEM KRÁŽEM“ - výstava k 120. výročí založení knihovny
v Moravském Krumlově. 

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 1.10. - KRAKOVEC a KŘIVOKLÁT. Jednodenní turisticko-poznávací 
zájezd. Prohlédneme si hrad Krakovec, známý z filmů Ať žijí duchové nebo Princ 
a Večernice, navštívíme Velkou věž hradu Křivoklát a jeho prohlídkový okruh 
Celým hradem nebo Gotické paláce, projdeme si naučné stezky kolem Křivoklátu 
- Paraplíčko, Sokolí, Bednářská (nenáročná turistika v délkách 2-4 km), po 
červené značce se přesuneme k rozhledně Velká Buková (asi 4 km), cestou zpět 
se zastavíme v zámeckém parku v Lánech a u hrobu T. G. Masaryka. Odjezd z 
Krumlova: 6.00 (Blondýna), 6.05 (Růžová), 6.20 (Ivančice), návrat kolem 21.00 
hod. Cena: doprava 310 Kč / 290 Kč (děti 15- a senioři 60+), 40 Kč Krakovec, 190 
Kč Křivoklát - Celým hradem, 110 Kč Křivoklát - Gotické paláce (podle počtu 
zájemců na konkrétní okruh možná sleva), 15 Kč rozhledna.  Přihlášky: Informační 
centrum u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. Další 
informace: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz.
Srdečně zveme všechny příznivce historie, přírody a pohodové turistiky.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA DOMEČKU ZAČÍNAJÍ SVOU PRAVI-
DELNOU ČINNOST 19. 9. 2011. Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM 
od 1. 9. VEŠKEROU NABÍDKU A ROZVRH KROUŽKŮ NAJDETE NA 
WWW.DOMECEKMK.CZ.
• 12.-16.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU. Přijďte se po-
dívat na ukázkové hodiny kroužků a cvičení, popovídat s vedoucími a prohlédnout 
si prostředí Domečku. Jedinečná možnost vyzkoušet si, co by vás bavilo dělat ve 
volném čase. Srdečně zveme děti, rodiče i širokou veřejnost. Těšíme se na vás!
• CVIČENÍ NA DOMEČKU PRO DOSPĚLÉ - ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ! 
• BALANCE BALL - CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH. Pololetní kurz, 
750 Kč, lektor: Šárka Ivanovičová, ČTVRTEK 18.10-19.15 hod., začínáme: 15.9.
• FIT MIX - kruhový posilovací trénink s různými cvič. pomůckami, pololetní 
kurz 750 Kč, lektor: Jitka Švédová, STŘEDA 17.00-18.00 hod., začínáme: 14.9.
• KONDIČNÍ CVIČENÍ - cvičení s různými cvičebními pomůckami zaměřené 
na problematické partie těla a zlepšení kondice, lektor: Anna Žáková, PONDĚ-
LÍ 18.10-19.15 hod., 50 Kč/hod., začínáme: 12.9.
• SUPER JUMP - dynamické cvičení na trampolínách pro dospělé a studenty, 
pololetní kurz 750 Kč, lektor: Šárka Ivanovičová, ČTVRTEK 17.00-18.00 hod., 
kapacita omezena na 11 míst., začínáme 15.9.
• TAE-BO - dynamické cvičení s hudbou s prvky bojových umění, lektor: Pavla 
Schovancová, ÚTERÝ 18.10-19.10 hod., 50 Kč/hod., začínáme: 20.9.
• ORIENTÁLNÍ TANEC - určeno ženám každého věku, podpora ženství a 
ladného pohybu. Součástí je relaxace a meditace, přijďte se odreagovat od stresu. 
Tančit orient. břišní tanec se naučí každá žena, není důležitý věk, postava ani talent, 
lektor: Soňa Soukupová, 50 Kč/hod., ÚTERÝ 19.15-20.15 hod. začínáme: 13.9.
• KERAMIKA  - pololetní kurz tvoření z keramiky pro dospělé, lektor: Magda 
Novotná, ÚTERÝ 16.00-19.00 hod., začínáme 13.9.

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

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012:
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: Angličtina hrou • Aerobik pro malé 
holčičky • Přípravka mažoretek • Sportovní hry • Zumbatomic • Přípravka 
házené • Flétna • Tvořínek • Keramika. KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: 
Angličtina hrou • Anglická konverzace v praxi • Francouzský jazyk • Aerobik 
pro holky I. - III. • Zumbatomic • Ivančické mažoretky Kopretina I. - III. • 
Sportovní gymnastika • Florbal I. - III. • Minikopaná • Basketbal • Miniházená I. 
-II. • Přípravka tenisu • Tenis • Karate • Flétna • Taneční divadlo • Tvořivá dílna 
• Keramika • Fotografování • Press Studio RCI (mediální studio) • Filmový klub 
• Deskovky • R-klubáci • Experti • Zvídavý cestovatel • Dračí doupě • Šachy 
• Dětský a mládežnický parlament • Instruktoři pro práci s dětmi. KROUŽKY 
PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ: Anglická konverzace v praxi • 
Francouzský jazyk • Florbal • Aerobik s Hanou • Kondiční cvičení s Jarmilou • 
Jóga • Karate • Taiči • Outdoor • Fotografování • Press Studio RCI (mediální 
studio) • Filmový klub • R-klubáci • Instruktoři pro práci s dětmi • Klub FAJN 
spolupracovníků střediska • Dětský a mládežnický parlament • Country skupina 
A JE TO • Kreativní klub • Keramika. KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH: 
Outdoor klub • Filmový klub • Kondiční trénink. KROUŽKY PRO RODIČE 
S DĚTMI: Pohybové hry I. - II. • Klub Batole • Barvínek • Keramika • Dětské 
centrum s půldenním provozem • Dětské centrum s celodenním provozem. 
Více informací na webových stránkách www.svcivancice.cz.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.9. - „ZE KŘTIN K HUTI FRANTIŠKA A DO ADAMOVA“. Křtiny 
- prohlídka kostela, v huti Františka návštěva muzea o historii železářství, chůze 
12 km. Z Ivančic vlak v 7.16 hod. a z Brno-Židenic autobus v 8.15 hod. 
• 17.9. - „PODZIMNÍ FLORISTICKÁ VÝSTAVA S MÓDOU 
SVĚTOVÝCH NÁVRHÁŘŮ v Letohrádku Mitrovských v Brně“. Odjezd 
vlakem z Ivančic v 8.16 hod. Vede Hana Valová. 
• 21.9. - „LETOVICE-RUDKA-SVITÁVKA“. Návštěva jeskyně 
Blanických rytířů a rozhledny, chůze 18 km, možno zkrátit trasu o 4 km
a jet autobusem Sebranice-Svitávka. Odjezd vlakem z Ivančic v 6.46 hod.
a z Brna v 8.03 hod. Vede Hana Pokorná.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny

kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 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. 
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. 
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 26.9. v 10.30 hod. - PREZENTACE ARGANOVÉHO OLEJE. Arganový 
olej se získává z jader stromu argánie trnité (Argania spinosa), který se vyskytuje 
výhradně v jihozápadní části Maroka. Podle doby sběru a způsobu výroby se dělí 
na potravinový, kosmetický a masážní. Maminky ho mohou využít k masážím sebe 
i miminek. Olej pomáhá léčit vyrážky, ekzémy, opruzeniny, je vhodný na drobná 
poranění i pro hebkou kůžičku a v neposlední řadě ho můžete použít i v kuchyni 
do salátů a dezertů. Více na www.argansalon.cz. Hlaste se, prosím, předem.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• pondělí 17.00-19.00 hod. - PŘEDPORODNÍ KURZ. Termíny 1. kurzu 2011:   
26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. (ideálně pro ženy s TP v listopadu, v 
prosinci 2011). Termíny 2. kurzu 2011:  7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 
12.12. (ideálně pro ženy s TP v lednu, únoru, do poloviny března  2012). Cena 
kurzu: 1200 Kč. Těhotné ženy se mohou účastnit samy nebo se svými manžely 
(partnery), cena zůstává stejná. Zaměřujeme se na praktickou průpravu na 
porod a mateřství. Absolvováním našeho kurzu byste měla být připravena prožít 
svůj porod v plnosti síly svého ženství s využitím všech zákonitostí porodu. 
Dozvíte se o tom, jak dobře pečovat a rozumět svému miminku. Každá lekce 
má svou praktickou část. Lekce jsou sestaveny na základě vědecky a studiemi 
potvrzených skutečností, prohloubených ve vlastní praxi a s velkým důrazem 
na prožívání a potřeby každé ženy. Vede: porodní asistentka Bc. Zuzana Veselá, 
více: http://mamicentrum.cz/porodni-asistentka-zuzka-vesela.html. Hlaste se, 
prosím, na vesela@mamicentrum.cz nebo na tel.čísle 777/195 191. 
• pondělí 17.30-18.30 hod. a čtvrtek 18.00-19.00 hod. - JÓGA PRO 
DOSPĚLÉ. Cena: 200 Kč/členové 250 Kč/ostatní za 5 lekcí. Jógové cviky 
působí celistvě a uvádějí tělo, mysl a vědomí do rovnováhy. Jóga pro denní 
život zahrnuje protažení, posílení a relaxaci; zvyšuje pružnost, vytrvalost 
a koncentraci, zlepšuje soustředění a vyrovnanost. Vhodné pro všechny, 
kteří hledají klidné spojení akce a relaxace. Vede: Mgr. Martina Turečková 
(informace o volných místech na tel.: 603 576 988)
• pondělí 19.15-21.00 hod. - LINE DANCE. Cena 50 Kč / hod. 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. Vede: Romana Kopuletá (info o místech na tel.: 776 818 101). 
• ANGLIČTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Informační schůzka 
v úterý 20. září v 17.00 hod. Vede: Veronika Rybníčková, tel.: 732 243 731. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa 9.00-15.00 hod. a pátek 9.00-12.00 hod. - HERNA 
• pondělí  9.30-10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického a sluchového 
cítění dětí, oblíbené písničky, říkadla, rytmické hry, tanec, hra na rytmické nástroje. 
Pro maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Mgr. Hana Křivánková. Poplatek: 250 Kč 
/členové, 300Kč/ostatní (12 setkání - říjen-prosinec). 
• pondělí 10.30 - 11.15 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, přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet 
fantazii, jemnou motoriku i motoriku pusinky, podíváme se do světa barev a 
materiálů. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč / 
ostatní vč. materiálu (12 setkání - říjen-prosinec). 
• úterý 15.15-15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Přijďte si s maminkou 
nebo tatínkem zacvičit, protáhnout si tělíčka, proběhnout se a poznat nové 
básničky. Naučíme se správnému držení těla, zlepší se nám dýchání, koordinace i 
rovnováha. Ale hlavně - budeme si hrát a bavit se ! Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. 
Poplatek: 250,- členové/ 300,- ostatní (12 setkání - říjen-prosinec). 
• úterý 16.00-16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S 
RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, max. 8 dětí. Vede: Mgr. Jitka Pydychová 
Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 500,- členové / 550,- ostatní  za 
9 lekcí (od 4.10. - 29.11. - v tuto chvíli obsazeno).
• úterý 17.00-17.45 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. Poplatek: 450,- členové / 500,- ostatní  za 9 lekcí (od 4.10. – 29.11. 
- 1. ukázková hodina zdarma).
• středa 9.30 - 10.00 hod. - nelezoucí děti, 10.15 - 11.15 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: nelezoucí: Tatevik Badoyan, info na tel.č.: 
734 600 725. Poplatek: 250 Kč / členové, 300 Kč / ostatní. Lezoucí: Bc. Soňa 
Pomezná, info na tel.č.: 722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní

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
Vážení a milí přátelé, prázdniny utekly rychlým tempem a opět je před námi 
další školní rok 2011/2012. Některé děti zasednou do školních lavic, jiné 
navštíví mateřskou školku. Komunitní škola proto nachystala nabídku kroužků, 
kurzů či jiných volnočasových aktivit, a to nejen pro místní obyvatele. Počínaje 
našimi nejmenšími, až po Univerzitu třetího věku. Jakýkoliv nápad z Vaší 
strany na rozšíření naší nabídky uvítáme na tel. čísle: 606 084 902 či emailu:  
kom.skola@seznam.cz, aktuální informace naleznete také na webových 
stránkách www.kcsuchohrdly.estranky.cz. Doufáme, že budete s naší nabídkou 
spokojeni a těšíme se na shledání s Vámi.                                      Eva Jarošová
• pondělky od 13.15 hod. - KERAMIKA PRO MŠ. Vede: Hermannová 
Marcela. Určeno pro děti předškolního věku. Cena 30 Kč. V budově MŠ.
• úterky od 7.45 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA. Vede: Kudláčková Radka. 
Určeno pro děti předškolního věku. Cena: 250 Kč. V budově MŠ. • úterky od 
14.30 hod. - POČÍTAČOVÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská Dagmar. 
Určeno pro děti školního věku. Cena 250 Kč.
• středy od 13.30 hod. - MATEMATICKÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská 
Dagmar. Určeno pro děti školního věku. Cena: 250 Kč. V budově ZŠ.
• středy od 15.15 hod. - SPORTOVNÍ KROUŽEK. Vede: Bc. Chaloupková 
Šárka. Náplň kroužku: zážitkové hry, cyklistika, lanové centrum, stolní tenis, 
in-line brusle, míčové hry. Cena: 250 Kč.
• pátky od 11.45 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ. Vede:  Mgr. Habánová 
Helena. Určeno pro předškolní děti, 1.a 2. třída ZŠ. Cena 300 Kč. V budově ZŠ.
• termín bude upřesněn - HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ. Vede: Mgr. 
Habánová. Keyboard, flétna, kytara, tahací harmonika (ZUŠ).
Dospělí: • pondělí od 17.00 hod. - ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
A MÍRNĚ POKROČILÉ. (od října, termín bude upřesněn dle zájmu). Cena: 
3000 Kč na celý rok. Je nutné se závazně přihlásit do konce září na výše 
uvedeném telefonním čísle. Kurz bude spuštěn při minimálním počtu 8 lidí.
• pondělky od 17.00 hod. - SENIOŘI. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. 
Vede: Bc. Chaloupková Šárka. Určeno pro: starší 50 let. V budově ZŠ. Téma: na 
zimní semestr Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Cena: 250 Kč/ pololetí. 
Bližší informace na tel. 776 778 699, na emailové adrese sarka&chaloupka.cz
• každé pondělí a čtvrtek od 18:30 hod. - TAE- BO. Vede: paní Bystrianská Dana. 
Cvičí se už od září! v místní sokolovně (naproti Jednotě COOP). Cena: 40 Kč.
• NAŠI NEJMENŠÍ A JEJICH MAMINKY. MATEŘSKÉ CENTRUM 
DUHOVÝ TULIPÁNEK. První setkání se bude konat ve čtvrtek 6. října od 
9 do 11 hodin. Cena: minimálně 30 Kč. Pod vedením Daniely Bednaříkové, 
která vede i MC Medvídek v Miroslavi. V rámci dopoledne se děti naučí se 
svými maminkami jednoduché básničky, písničky a říkadla. Dále je čekají různé 
výtvarné činnosti na zlepšení jejich motoriky.

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

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

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

Zámecká restaurace Hrubšice
Zámek. Vznešený to název pro stavbu, kde kdysi sídlilo panstvo. Ovšem, má-

lem bych zapomněl, také vládlo. Jak se dějiny převalily, odešla šlechta do jejich 
propadliště a jejich méně významná sídla nám začala padat vlivem zubu času a 
státem podporovaného vandalismu, padat na hlavu. Naštěstí je kolo kulaté a točí 
se neustále a další vlna mocipánů odešla na smetiště dějin. A tak bylo možno 
některé stavby i zachránit. Jedním ze zámků u kterých se to pomaličku, ale jistě 
daří je i ten Hrubšický. Pro neznalé, Hrubšice jsou vesnice u Ivančic, vstupní 
brána do nádherného údolí řeky Jihlavy, oblíbeného turisty, cykloturisty, trempy 
a vůbec všelijakými podivnými existencemi, včetně mě. 

Jednou z možností, jak záchranu zámku financovat, je otevřít si zde hostinec či 
restauraci. To učinil i jeho současný majitel a zřídil takové příjemné zařízení v pří-
zemí. Zámeckou restauraci. Řekl bych, že je to něco mezi slušným hostincem a 
restaurací. Jako v hostinci si zde můžete dát pivo. Na čepu je samozřejmě Starobr-
no, ale je zde možno dostat i čepované nealko pivo či točenou Kofolu. Ovšem na 
rozdíl od klasické hospody se zde můžete i najíst. Z vlastní zkušenosti můžu říci, 
že poměrně slušně a za rozumnou cenu. Bez turistické přirážky. Párek v rohlíku, 
langoš, hranolky, ale také smažený sýr oblohou, to vše je zde na jídelním lísku. 
Po namáhavé tůře, či dobývání hradu Templštejna s vlastními dětmi, se stává
ze Zámecké restaurace, hlavně z její předzahrádky, velmi příjemná oaza odpočin-
ku a klidu před závěrečným nástupem na zpáteční cestu do Ivančic.    Petr Sláma
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SPOLKY HOSPODÁŘSKÉHO CHARAKTERU

DO ROKU 1938: Moravský Krumlov se svým okolím je téměř výlučně 
zemědělskou oblastí, kde se jen částečně uplatnila průmyslová výroba. Prů-
myslová revoluce 18. - 19. století se ve městě díky jeho poloze při úzkém 
meandru řeky Rokytné neuplatnila a neumožnila větší rozvoj průmyslo-
vých podniků. Tento jev se stal určujícím kritériem pro charakter území 
převládající dodnes. Velký počet hospodářských a živnostenských spolků 
je jistým ukazatelem sociálního spektra obyvatelstva. 

Živnostenské a hospodářské spolky vznikaly z účelu chránit zájmy svých 
členů po hospodářské, kulturní a sociální stránce, živnostníci byli zvláštní 
sociální třídou, zřejmě typickou pro M. Krumlov. Jako skupina mohli lépe 
prosadit takové zájmy, které jim poskytovaly ochranu v podnikání a výnosy. 
Z dochovaných záznamů víme, že první hospodářské spolky byly založeny 
v 80. letech 19. stol. Jako první se uvádí německý Zemědělský spolek (1883), 
doprovázený českým protějškem v podobě Okresního hospodářského spolku 
(1883). Jako první živnostenský spolek vzniká Společenstvo živnosti oděv-
ních a tkaninářských v MK (1884), poté Včelařský spolek pro hejtmanství 
MK (1898) a německý Živnostenský spolek (1901). První zastřešující český 
živnostenský spolek Řemeslnicko-živnostenská beseda vznikl až v r. 1910. 
Jako první odborový spolek byla založena pobočka Ústředního všeodborové-
ho spolku českoslovanského pro Moravu (1913). 

Po roce 1918 byla založena celá řada specializovaných spolků - vzniká 
Nákupní a prodejní hospodářské družstvo v MK (1921), odbor Organizace 
zaměstnanectva cukrovarnického (1924), Živnostenská beseda pro MK a 
okolí, Okresní selská jízda a Okresní hospodářský spolek pro soudní okres 
MK (1932). Vznikají také spolky jednotlivých živností - Místní skupina 
koželužníků v ČSR, pobočka Jednoty zřízenců čsl. drah v Praze a pobočka 
Čsl. svazu zedníků, lesařů, pomocných dělníků, cihlářů a různých odborů 
v Praze (1920), pobočka Všeodborového svazu zemědělského a lesního děl-
nictva čsl. strany socialistické v Brně (1921), pobočka Sdružení okresních 
cestařů v ČSR a Jednoty čsl. malozemědělců, domkařů a živnostníků v čsl. 
republice (1922), Okresní sdružení moravských dřevařů (1924). Jednotlivé 
živnostenské a odborové spolky neměly většinou dlouhého trvání. 

Další typ hospodářských spolků navazuje na jednotlivé zemědělské 
obory. Vzniká tak Spolek pro chov koní (1909), pobočka Ústřední jednoty 
řepařské pro markrabství moravské pro soudní okres MK (1912), německý 
Spolek šlechtitelů králíků (1916), Včelařský spolek „Živanský“ (1919), 
Okresní sdružení moravských řepařů (1924), Společenstvo řezníků a uze-
nářů pro politický okres MK (1925). Kusé prameny neumožňují dokumen-
tovat vývoj hospodářských spolků ve 30. letech a jejich zaměření, také se 
nedochovaly spisy německých spolků.  

Pouhý výčet popsaných spolků příliš neodráží jejich reálné zaměření, kro-
nika města jen stručně popisuje nejdůležitější české spolky s trvalejší působ-
ností. Jedním z mála, o kterém víme alespoň pár informací, je Společenstvo 
živnosti oděvních a tkaninářských v MK. Spolek byl založen 46 členy v roce 
1884 a jeho domácí půdou byla Občanská záložna. Proto lze usuzovat, že byl 
zřejmě pročeský, jeho prvním starostou byl Josef Medla, angažovaný funkci-
onář více českých spolků ve městě. Účelem spolku bylo hájení zájmů členů 
po hospodářské, sociální a kulturní stránce. Rok zániku není jasný. 

S třicetiletým odstupem vzniká obecněji zaměřená Řemeslnicko-živnos-
tenská beseda v MK (1910 - 1931). Zdá se, že ideový záměr hájení živnos-
tenského stavu byl realizován především přednáškovou činností, vydržo-
váním odborné knihovny, pořádáním výstav a trhů produktů, obstaráváním 
levného úvěru členům. Zda výše jmenované bylo uskutečněno, nezjistíme 
přesvědčivě ani z denního tisku. 

Pouze jepičí působení spolku Kožedělníků v čsl. republice v Praze se síd-
lem v MK (1920-1921) svědčí o pravděpodobné neúspěšnosti sdružení. Zato 
Společenstvo řezníků a uzenářů pro pol. okres MK (1925-1937) se zřejmě 
osvědčilo jako úspěšný koordinátor zájmů jednotlivých živnostníků.  

Spolek Živnostenská beseda pro MK a okolí (1925-1931) představoval asi 
odlišnou skupinu živnostníků ve městě, jeho zakladateli byli ředitel Národní 
knihtiskárny v M. Krumlově Josef Janků, hodinář J. Havlík a lakýrník F. 
Figar. Účelem spolku bylo sdružovat obchodníky a učně a pečovat o jejich 
odborné vzdělání. Důležitým bodem bylo udržování dobrých styků mezi ob-
chodníky a předcházení konkurenčním bojům. Spolek měl odebírat časopisy, 
zakládat vlastní knihovnu, pořádat přednášky a kurzy, výstavy, koncerty, 
divadla, zábavy, výlety aj. Měl i sociálně ochranný podtext, kdy byl kladen 
důraz na společný nákup zboží ve velkoskladech za levnější cenu. V denním 
tisku se spolek proklamoval jako nepolitický spolek českých živnostníků.  

Ryze účelovým hospodářským spolkem bylo Nákupní a prodejní hospo-
dářské družstvo v MK. Spolek byl založen v roce 1921 jako Okresní hospo-
dářské družstvo Domovina pro okres MK a okolí s působností i na Ivančic-
ku. Měl sklady v Rakšicích, Trstěnicích a Miroslavi. Účelem spolku bylo 
obstarávání veškerých hospodářských potřeb a výkup plodin. Sídlo spolku 
bylo původně na Palackého ulici, v roce 1923 zakoupilo Družstvo dům na 
nám. T. G. M. se skladištěm. V roce 1931 se spolek sloučil s družstevním 
závodem v Ivančicích pod názvem Nákupní a prodejní hospodářské druž-
stvo pro okres m.-krumlovský a ivančický a jejich okolí. Ve 30. letech byl 
spolek jedním z největších obchodních podniků v okrese. V roce 1937 měl 
1 273 členů a zpeněžil 932 vagonů zboží, rok zániku není znám. 

Jakýmsi pokračovatelem Živnostenské besedy se stal Okresní hospodářský 
spolek pro soudní okres MK (1932-1935). Účelem spolku bylo šíření hos-
podářských vědomostí a zkušeností o hospodářství a průmyslu. Ve svých 
stanovách si určil, že bude pořádat sjezdy, sepisovat petice, pořádat výlety 
na výstavy, exkurze do závodů. Měl i vydávat odborné časopisy, organizovat 
přednášky, hospodářské kurzy, sledovat novinky oboru. V praxi měl zřizovat 
zemědělské školky, zahrady a sady, skladiště a prodejny výrobků členů,
pořádat výstavy, trhy, kontrolovat kvalitu výpěstků. Měl zajišťovat i levný 
úvěr pro členy. Spolek zanikl z důvodu ztráty svých členů v roce 1935. 

Kusé jsou informace o zapojení obyvatel přidružených obcí do spolkového 
života. V Rakšicích prameny uvádějí Unii zaměstnanců lučebních, potravních 
a keramických odborů v ČSR v Praze II. Vznikla v roce 1933 a měla za úkol 
kromě vzdělávání členů především dohlížet na sociální jistoty členů. Vesnic-
ký charakter Rakšic dokládá i vznik pobočky Jednoty čsl. malozemědělců, 
domkařů a živnostníků pro Rakšice a okolí v roce 1936. Jednota měla za účel 
mimo odbytu produktů udržovat takovou hospodářskou emancipaci svých 
členů, aby stačila k obživě rodin bez spolupráce námezdního dělnictva. Praž-
ské ústředí spolku usilovalo o radikální pozemkovou reformu ve prospěch 
malozemědělců, o zavedení všeobecného odborného vzdělání zemědělců, o 
reformu školství a o založení zemědělské pokračovací školy v každém okrese. 
Pro Polánku známe dosud jen jediný spolek - Otčinu domkařů a malozemě-
dělců (1936) s obdobným zaměřením.                          Mgr. Hana Prymusová 

Literatura a prameny: MZA, B40, sign. 2/7, inv. č. 48861; k. 3 882, inv. č. 
46 146; k. 3883, inv. č. 3 286; inv. č. 3286; SOkA Znojmo, Okresní úřad M. 
Krumlov, sign. V/13, kart. 296, inv. č. 361; Zájmy lidu, 22. 10. 1925, č. 35, s. 2 
- Nový spolek.; Materiály městského muzea; literatura viz předešlé články. 

Dominantou města Oslavany je 
kostel svatého Mikuláše, umístěn 
nad městem na plošině, která je 
ze severní a západní strany vyme-
zena příkrým svahem. 

První zachovaná zpráva o kos-
tele je z r. 1320. Několikrát byl 
přestavován, rozšiřován, např. 
kolem roku 1570 byla k severní 
straně kostela přistavena rene-
sanční kaple sv. Jana Křtitele. 

V roce 1680 byla provedena 
další přístavba, kostel byl vlastně 
do šířky zdvojen. Důležitou pře-
stavbu, spíše novou stavbu zažil 
kostel po roce 1770. Původně 
se uvažovalo o úplném zboření 
dřívějšího kostela, nakonec se 
ponechala část zdiva na severní 
a jižní straně. Byla zbořena věž a 
kůr, kostel byl prodloužen o další 
klenební pole a v roce 1780 se za-
čala stavět na západní straně nová 
věž. Stavbu provedl zednický mi-
str Jan Polák z Letkovic a rodinní 
příslušníci. Stavba se protahovala 
a teprve v roce 1799 začalo se 
zařizování vnitřku kostela. 

Velkou škodu na kostele i věži 
způsobila velká zimní bouře dne 
24. ledna 1890. V roce 1900 se 
začalo s nadstavbou věže. Zdi se 
zvedly o 1,75 metru, na věž byla 
postavena štíhlá báň, která je tam 
doposud. Celkem se věž zvýšila 
o 11 metrů proti původní výšce. 
Kostel byl postupně doplňován 
např. novými varhanami, novými 
obrazy a v roce 1913 bylo do kos-
tela zavedeno elektrické osvětlení 
Později už nedošlo k větším sta-
vebním zásahům. 

Naštěstí koncem války v dub-
nu, květnu 1945 nebyl kostel 
vážněji poškozen a v roce 1946 
a dalších byly škody odstraněny. 
Generální oprava kostela proběh-
la postupně v letech 1951-1968.

Tolik velice stručná historie 
kostela. Kdo však přichází ke 
kostelu, musí si všimnout různých 
kamenných desek, které jsou za-
zděny do fasády kostela a věže. 
Nebudeme uvádět celé znění ná-
pisů, uveďme pouze hlavní údaje.

Na východní straně kostela 
asi ve výšce pěti metrů je deska 
připomínající biskupa Mikuláše. 
Většina si všimne toho, že ně-
která písmena latinského nápisu 
jsou vyšší než ostatní. Jedná 
se o římské číslice, a kdo má 
zájem a trpělivost, spočítá si, že 
nakonec vychází letopočet 1770, 
tj. letopočet, kdy byla zahájena 

přestavba kostela.
Německy psaná deska naproti 

hřbitovní zdi je ze žlutého pís-
kovce a připomíná neštěstí, které 
se stalo 12. srpna roku 1641. Zed-
nický mistr Balthasar Valentin, 
rodem ze Schultzu ve Švýcarsku, 
starý 64 let, spadl v oslavanském 
zámku z lešení a po hodině 
zemřel. Je pochovaný na tomto 
místě. Náhrobní deska je rozměrů 

115 x 77 cm, ozdobená rámo-
váním, z každé strany hrozen
a v erbu je kladivo a zednická 
lžíce, nápis je skoro přes celou 
desku, je poměrně dobře čitelný.

Hned za rohem je náhrobní 
deska dítěte Zuzany z roku 1590. 
I tato deska je velká, rozměrů 144 
x 73 cm. Je vyrobena ze zeleno-
šedého středně zrnitého pískovce, 
bohatě ornamentálně vyzdobena. 
Je na ní vytesán reliéf sedícího 
dítěte, bohužel obličej je již po-
škozen. Nápis, který býval v dolní 
části desky, je zcela zničen, 
poškozený je také obličej dívky. 
Náhrobní deska je práce Josefa 
de Bartoni, kameníka z Nové 
Vsi, a zemřelá Zuzana byla jeho 
dcera. Můžeme si připomenout, 
že jméno Josef de Bartoni jsme 
již uvedli v Zrcadle č. 06/2011. 
Spolu s dalšími tvořil v kamenic-
ké huti v Nové Vsi a jeho práce 
jsou po okolí, např. v Ivančicích 
a Moravském Krumlově. Jejich 
práce se vyznačovala jemným 
provedením například ornamentů. 

Na oslavanském hřbitově na 
kapli sv. Barbory je reliéf Kal-
várie z roku 1610 od stejného 
mistra. Po roce 1620 Bartoni i 
další italští mistři již v Nové Vsi 
nepracují. Třicetiletá válka ukon-
čila jejich působení v našem kraji 
a práce pozdějších kameníků se 
vyznačuje hrubším provedením 
křížů nebo soch.

Na jižní straně věže je des-
ka z permského světle šedého 
středně zrnitého pískovce z roku 
1789. Číslice v rozích desky udá-
vají zmíněný letopočet. Je na ní 
text: „Když byl Pius VI. Římský 
papež, Mateg hrabě Chorinský 
první brněnský biskup, cysař krá-
lovna Abbatyss cak W NRO I ö, 
tato wiež stawena gest.“ Podivné 
zkratky „cak W NRO I ö“ bohu-
žel neumíme vysvětlit, ale máme 
zde potvrzeno, že v roce 1789 se 
začala stavět věž kostela.

Z druhé strany věže, na sever-
ním průčelí, se znovu připomíná 

rok 1770, tj. rok zahájení pře-
stavby kostela. Deska opět ze 
žlutošedého pískovce o rozmě-
rech 117 x 92 cm. Nápis uvádí: 
„Za časův papeže Klementa XIV 
cysaře Josefa II královny Marie 
Theresie biskupa Holomaic Max 
Hamiltona Abbatisse K:K a Osla-
van Antonie de Ulrici tento chrám 
stawěn.“ Jsou zde tedy vyjmeno-
vány osobnosti té doby.

Na levé straně kostela je ná-
hrobní deska rozměrů 127 x 70 cm 
s latinským nápisem. Překlad ozna-
muje, že „Roku 1684 zemřel nejdů-
stojnější pán Ezechiel Ludovicus, 
kněz a rodák z Dačic na Moravě, 
farář v Oslavanech dne 11. října
a tu odpočívá. Proste za něj“.

Na severní straně kostela je 
náhrobní deska z roku 1598 o 
rozměru 118 x 71 cm. Použitý 
materiál je stejný jako u ostat-
ních desek. Na desce je bohatě 
zdobený ornament, hrozny a znak 
výrobce – úhelník a kružítko v er-
bu. Text oznamuje: „Leta p. 1598 
w sobotu po weliki noci umrzela 
jest Dorota manželka M Iosefa 
de Bartoni nebostika Girzika 
Sspirzika dcera z Nowi Wsi Pan 
Buh racz milostivi gej dussi becti 
Marus a jeho matka.“ Čtení textu 
je celkem lehké, srozumitelné až 
na slovo becti. Snad by to mohlo 
být „kecti“. A ještě zajímavost. 
Oslavanská matrika je vedena až 
od roku 1627. Údaj o smrti Doro-
ty v roce 1598 je vlastně nejstarší 
matriční zápis v Oslavanech, i 
když je vytesaný do kamene.

Obcházíme kostel a na jižní 
straně si musíme všimnout ka-
menného kříže, který těsně při-
léhá k fasádě. Je velice zajímavý 
jak provedením, tak i údaji, které 
jsou do kamene vytesány. Nápisy 
uvádíme tak, jak je lze vyčíst. Na 
levé straně je nápis: „W roku1839 
tento kříž gest k wgeči cti a 
slawge boží od Lorentca Hanáka 
maistra kowářského a Lydmile 
manželky geho z Nowe Wsi w 
Nowie založen.“ V jeho střední, 
obloukovité části je napsáno: 
„Otec mug nemuže ly tento ka-
lych my nauti ti mne nez abych 
geg pyl staniz se vůle twa u S Ma-
toše 26 ka werss 42 eyhle czowek 
o krestiane na neho se diweg a 
geho swate rany rozgimeg u sv 
Jana 19 ka we 6.“ Na pravé straně 
je jméno autora kříže: „Jakob 
Mayer Steinmetzmeister von Ne-
udorf“. Uvedené osoby, tj. Hanák 
a Mayer, byli zpřízněni, Jakubova 
žena Kateřina byla rozena Haná-
ková. Na východní straně kostela 
je prázdný výklenek. Je prav-
děpodobné, že i tam byla dříve 
kamenná deska.

Ještě musíme připomenout, 
že také uvnitř kostela jsou dvě 
náhrobní desky. První z nich o 

rozměrech 190 x 85 cm připo-
míná, že zde leží slečna Ester 
(zemřela v roce 1561) a mladý 
pán Andre Kristoff zemřelý o 
deset let později, oba z rodu 
Teuffelů z Gundersdorfu. Deska 
je doplněna dvěma erby. Na levé 
straně je erb Teuffelův. Lesní roh 
se šňůrkou a vzpínající se kůň. Ve 
spodní části erbu je pořadí opač-
né. Vedle něj je erb, na kterém je 
svislý čtyřzubý hřeben s úponkou 
a vedle toho je orlice s korunkou 
na hlavě a roztaženými křídly 
a pařáty. Ve spodní půli erbu je 
pořadí obrácené. První erb patří 
rodině Teuffelů, kteří byli pány 
na Oslavanech. Druhý erb se za-
tím nepodařilo rozluštit.

Druhá náhrobní deska je za 
hlavním oltářem. Její písmo, psa-
né latinkou, je zvýrazněno zlatou 
barvou. Zkrácený český překlad 
nápisu sděluje, že zde leží Jakub 
Fridrich, po 34 let oslavanský 
farář, který z vlastního vystavěl 
chrám oslavanský, vyzdobil, dary 
s relikviemi obdaroval. Zemřel ve 
věku 64 let 1. dubna 1796. Je to 
ten farář, který započal s přestav-
bou kostela v roce 1770. Právem 
byl proto pohřben v kostele. 

Desky vsazené do fasády kos-
tela v Oslavanech jsou jedineč-
nou památkou, pečlivě zrestauro-
vané. Je skoro div, že se uchovaly 
i z doby před rokem 1770, kdy 
došlo k velké přestavbě kostela. 
Na druhé straně je třeba připo-
menout, že tento zvyk (nebo jak 
to nazvat) si můžeme připome-
nout např. u kostela v Horních 
Dubňanech a zvláště v Dolních 
Dubňanech, kde jsou desky snad 
z doby templářů, kterým tento 
kostel patřil. Náhrobní desky 
uvnitř kostela jsou v Řeznovicích 
a jistě by se našly desítky kostelů, 
kde se náhrobní desky zachovaly 
ať již na fasádě nebo uvnitř.

Ještě krátká informace o Ja-
kubu Mayerovi, který byl ze 
známé rodiny kameníků z Nové 
Vsi, jejichž díla, hlavně celo-
kamenné kříže a sochy sv. Jana 
Nepomuckého, jsou na jižní 
Moravě téměř v každém městě 
a vesnici. O kamenících z rodu 
Mayerů (Majerů) jsou uvedeny 
informace v Zrcadle č. 06/2011. 
Kříž od Mayerů je v Oslavanech 
proti vchodu do kostela, další je 
v Kostelní ulici. Mnohem starší 
z r. 1755 je při silnici do Nové 
Vsi na vrcholu stoupání. Překrás-
ná socha sv. Jana Nepomuckého 
je v Nové Vsi.

  Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ky-

selák J.: Farní kostel svatého 
Mikuláše v Oslavanech - OKNO 
č. 3 a 4/1995 • Kratochvíl Aug.: 
Vlastivěda moravská, Ivančický 
okres, kapitola Oslavany.

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Kostel svatého Mikuláše v Oslavanech
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»AUTO - MOTO
koupím
•• dvourych. babetu. Tel.: 607 988 539.
•• starou motorku veterána, nebo 
jen díly, i drobnosti. Sběratel. Tel.: 
737 974 174.
prodám
•• Jawa Pionýr 21 bez TP. Cena 
dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• dvourychlostní babetu po GO 
motoru + nové díly. Cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339. Volat po 19. hod.
•• moto 125 ccm od 16 let - Super-
motard. Tel.: 776 626 586, po 19. hod.
•• skútr Kymco Bunny 50 ccm, cena 
dohodou. Tel.:  776 626 586, po 19. hod.
•• dva motory na Jawa 250, typ 353. 
Tel.: 723 026 402.
•• letní pneu 175/70 R13 - 4 ks, jednu 
sezonu jeté, vzorek 5-6 mm. Cena za 
komplet 2.000 Kč. Tel.: 723 026 402.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• REMAX  A-CITY  Vám nabízí:
Novostavba patrového RD 4+1 
Oslavany, výjimečné místo, ZP 111 
m2, velká zahrada 1400 m2, terasa s 
posezením, sklep, cena 4,5 mil. Kč k 
jednání • Dům 2x2+1 k rekonstruk-
ci Mor. Bránice, parcela 367 m2,
cena 650 tis. Kč k jednání • RD 4+1 
+garáž, zahrada, Zbýšov, CP 600 m2,
cena 1,790 mil. Kč k jednání • No-
vostavba bungalovu 4+kk Neslovice, 
pozemek 495 m2, včetně standard. 
vybavení, cena 2,9 mil. Kč • 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
prodám
• byt 1+1 v MK na Sídlišti, plast. 
okna, zateplený, balkon, sklep. Cena 
dohodou. Tel.: 777 274 077.
•• byt 2 1/2 +1 v OV v Ivančicích, cena
dohodou - spěcha Tel.: 605 312 681.
•• byt 3+1 v M. Krumlově na  Sídlišti. 
Po rekonstrukci.  Tel. 777 070 753.
•• byt 3+1 OV v Ivančicích, 2. p.,
lodžie.  Tel.: 721 870 212 - po 16. hod.
•• RD 3+1 v MK, dvorek a zahrada.
Cena: 1.150 000 Kč. Tel.: 605 290 368.
•• RD 2+1 v MK k rekreaci s velkou 
zahradou. Více na tel. 777 582 899.
•• byt 3+1 v Ivančicích, OV,  s nád-
herným výhledem do krajiny. Byt je 
slunný, v 7. patře, 75 m2 + balkón 
a sklep. Velmi příjemné a klidné 
bydlení s parkováním před domem. 
Výjimečná cena! (již po slevě) 
1.250.000 Kč. Tel.: 603 426 286.
nabízím podnájem/pronájem
•• byt 2+1 v Ivančicích, staré sídliště, 
kompletně zařízený, 9.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 731 481 938.
•• garáž v Ivančicích, staré sídliště 
pod Kocberkami. Tel.: 733 155 905.
•• nebytové prostory vhodné jako 
prodejna nebo kancelář, cca 60 m2 
+ kancelář 9 m2 + WC. Růžová 154, 
MK. Info na tel.: 731 500 485.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• novou, málo používanou myčku na 
nádobí, troubu se sklokeram. deskou 
a digestoř. Jihlava a okolí. Tel.: 
731 785 069.
•• novou sušičku na prádlo Zn. 
Whirlpool. PC 15.000 Kč , nyní 
12.000 Kč. Tel.: 732 268 379.
•• ISDN zakončení Sphairon NT1+ 
pro telefonní přípojky se dvěma a/b 
porty. Umožňuje využívání ISDN 
služeb na připojených analogových 
telefonech. PC 2.600 Kč, nyní 500 
Kč. Tel.: 602 782 272.
•• tlačítkový stolní telefon TELCO, 
podsvícený display, výkonná paměť, 
zobrazení čísla volajícího, hlasitý 
hovor, atd. Na 4 baterie, možno na 
adaptér. PC 510 Kč, nyní 300 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.

prodám
•• válendu s úložným prostorem. Zn. 
Levně. Tel.: 728 116 725.
•• ložnici v dobrém stavu: manželská 
postel vč. roštů a zásuvek, skříň, 
komodu, noční stolek, zrcadlo a ku-
sový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.: 
605 405 959.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• palivové dřevo. Tel.: 777 070 749.
prodám
•• sporák na tuha paliva, pumpu na 
studnu, větší zateplenou psi boudu. 
Tel.: 733 171 446.
•• tepelnou izolaci na střechu Orsil 
Isover 2 m x 1,2 m - tl. 8 cm - 11 ploten, 
2 m x 1,2 m - tl. 12 cm - 7 ploten. Za 
nákupku bez DPH. Tel.: 608 255 123.
•• černošedy jekor s vláknem, d 5,45 
a š 1,26 metru. Tel.: 603 900 890.
•• ječmen. Tel.: 606 392 215.
•• brambory „Adéla“ na uskladnění, 
ručně přebírané. Cena dohodou. Do 10
km dovoz zdarma. Tel.: 603 553 088.
•• brambory na uskladnění. Cena 
dohodou. Tel.: 722 528 989, po 18. hod.
•• brambory, proso červené, žluté. 
Cena dohodou. Tel.: 723 428 899.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• autosedačku zn. Chicco 9-18 kg. 
Cena: 300 Kč. Tel.: 739 402 365.

» SPORT - VOLNÝ ČAS
prodám
•• horské kolo růžové barvy a 
stříbrnou koloběžku Olpran. Tel.: 
605 776 380.
•• dívčí horské kolo a koloběžku od 
5let. Tel.: 603 900 890.
•• laminatovou pramici zn. Šárka. 
Tel.: 723 110 317. 
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• suché pečivo. Tel.: 723 048 329.
•• starší smaltovaný hrnec na 40 litru 
i více. Nabídněte. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• kytaru Furch-Silueton - poloak., 
kožený pás, ladičku. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 734 651 215.
•• anglický šicí stroj na šití kožešin. 
Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.
•• vojenská nabíječka autobaterií. 
Tel.: 723 026 402.
» ZVÍŘATA
prodám
•• dvě čistokrevná perská koťátka, 
kočičku a kocourka béžové a modré 
barvy bez PP, odběr začátkem října. 
Nabídky SMS na tel.: 720 258 255.
•• štěňata - český fousek, ihned 
k odběru, cena 500 Kč, očkovaná. 2x 
pes. 1x fenka. Tel.:  602 337 122.

•• štěňata jez. drs. st., s PP, lov. 
veden. Tel.: 602 808 130.

•• krásná štěňátka křížence labradora 
s rotvajlerem. Pejsci černé barvy. Oba 
rodiče možno vidět. Cena 500 Kč. 
Tel.: 606 470 814.
•• štěňata českého fouska - LEVNĚ 
(dohodou). Rodiče jsou papíroví s 
rodokmenem. Tel.: 602 337 122.
•• perličky - 200 Kč za kus. Tel.: 
724 956 454.
daruji
•• štěně - kříženec rotvajler labrador, 
nádherná štěňata, pouze pejsci, odběr 
polovina září. Tel.:  607 761 734.
» SEZNÁMENÍ
•• vdova 69 let hledá vhodný protějšek.
Samota tíží. Tel.: 546 451 179
•• hledám prima kamaráda, později 
snad i víc. SŠ 55 v inv. důchodu. Tel.: 
605 137 362.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby. Vý-
robna se nachází v Tetčicích. Tel.: : 
724 128 241, 724 290 000.

•• Generali Pojištovna, a. s. hledá 
pro kancelář v M. Krumlově spo-
lupracovníky na pozici pojišťovací 
zprostředkovatel. Náplň práce: 
péče o nové i stávající klienty, po-
radenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné 
spol., kariérní růst, indiv. pracovní 
ohodnocení + prémie. Požadujeme: 
SŠ vzdělání s maturitou, časovou 
flexibilitu, bezúhonost a spolehli-
vost, schopnost komunikace a tým. 
spolupráci. Bližší info: Generali 
Pojišťovna, a. s., Agenturní kance-
lář Ivančice, Palackého 8, 664 91 
Ivančice, mob.: 603903305, email.: 
zdenek_kaufman@generali.cz

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Peníze až do domu, měsíční splát-
ky. Nová půjčka ve Vašem regionu. 
Ne sms! Info na tel.: 605 324 100.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• Cestovní agentura SACHSTOUR, 
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • Prodej zájezdů 
do celého světa • ZAHÁJEN 
PRODEJ ZIMNÍCH ZÁJEZDŮ. 
Vstupenky Tickeportal a Ticketart.

•• Blesková půjčka !!! Úvěry pro 
všechny: 50.000 až 500.000 Kč. 
Například 80.000 od 1.500 Kč na 6 let,
160.000 od 3.006 Kč na 6 let, nebo 
400.000 od 5.700 Kč na 8 let. Více
informací na tel.: 776 819 685.

•• Poskytuji půjčky - Ivančice. Zn. 
Vyplatím ihned. Tel.: 604 145 283. 
•• Potřebujete peníze? Hledáte 
přivýdělek? Pomůžeme, zavolejte. 
tel.: 733 224 414, 732 547 490.

•• Inventura pojistek! Víte, za CO 
platíte? Kolik? Kdy? Jak často? 
Uvidíte - ušetříte! Pojišťovací kan-
celář Eva Marečková: eva.marec-
kova@q-invest.cz; tel.: 728 732 827, 
Knížecí dům, 1. poschodí, Růžová 
39, Mor. Krumlov. Pojištění osob, 
cizinců, majetku, vozidel, zvířat, 
odpovědností za škodu, pojištění 
na cesty; penzijní připojištění, 
stavební spoření, otevřené podílové 
fondy. Obchodní místo - pojišťovna 
Slavia, ČPP, Generali, ING, AXA, 
Pojišťovna ČS.

•• Nebankovní půjčky. V bance 
jste neuspěli? U nás Vám vyjdeme 
vstříc. Solidní jednání, aktivní pří-
stup, přizpůsobení úvěru Vašim po-
žadavkům a možnostem v  kanceláři 
v Ivančicích, ul. T. Procházky 9, tel. 
731 933 513. Peníze v hotovosti nebo 
na Váš účet. Práce pro více věřitelů.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 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 12.000 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 17/11 vyjde 23. září 2011, uzávěrka 20. září 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 10.9. v 18.00 HARRY POTTER 
  A RELIKVIE SMRTI - 2. část

ne 11.9. v 18.00 CZECH MADE MAN
  Dramatická komedie ČR

so 17.9. v 18.00 PRINC A PRUĎAS
  Komedie USA

ne 18.9. v 18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
  NA VLNÁCH PODIVNA
  Dobrodružná komedie USA

so 24.9. v 18.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
  Komedie USA

ne 25.9. v 18.00 WESTERNSTORY
  Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631 

ne 11.9. ve 20.00 X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
  Scifi film USA

st 14.9. ve 20.00 PRINC A PRUĎAS
  Komedie USA

ne 18.9. v 18.00 V PEŘINĚ
a ve 20.00 hod. Hudební komedie ČR

st 21.9. v 17.00 TRANSFORMERS 3
a ve 20.00 hod. Scifi USA 

ne 25.9. ve 20.00 LIDICE
  Drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 11.9. v 19.00 V PEŘINĚ
  Hudební komedie ČR

st 14.9. v 19.00 STROM ŽIVOTA
  Drama USA

ne 18.9. v 19.00 ŽENY SOBĚ
  Komedie USA

st 21.9. v 18.00 PAN POPPER
  A JEHO TUČŇÁCI
  Komedie USA, dabing

so 24.9. v 17.00 HARRY POTTER
a ve 20.00 hod. A RELIKVIE SMRTI 1+2
ne 25.9. v 17.00 Dobrodružný film USA, dabing
a ve 20.00 hod.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 10.9. v 19.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE
ne 11.9. v 19.00 Drama dle skut. události

so 17.9. v 19.00 WESTERNSTORY
ne 18.9. v 19:00 Komedie ČR

ne 18.9. v 17.00 MEDVÍDEK PÚ
 Animovaný film pro děti

so 24.9. v 19.00 LIDICE
ne 25.9. v 19:00 Drama ČR

SETKÁNÍ S PŘÁTELI
Z KONČENIC Z CHORVATSKA 

HORNÍ KOUNICE • sobota 10. září 2011
14.00 až 17.00 - Beseda s krajany,

občerstvení - prase na rožni, douzená cigára. 
17.00 až 20.00 vystoupení české besedy Končenice,

od 20.00 volná zábava, hraje Sileta  a společná kapela
Horních Kounic a Končenic. Vstupné dobrovolné.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích si vás dovoluje pozvat
na výstavu pořádanou u příležitosti 90. výročí narození autora

IVANČICE A OKOLÍ V KRESBÁCH
A GRAFIKÁCH VLADIMÍRA ČERNÉHO
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9, Ivančice

Výstava potrvá do 2. října 2011.

IV. SUCHOHRDELSKÁ STRETÁNKA
Suchohrdly u Miroslavi - „plac za sokolovnou“

16. až 17. září 2011
pátek od 16.00 hod. - Music: Pár teček…, HYSTERIA, SECOND 

HAND – Kabát revival
sobota ve 13.00 hod. - spanilá jízda. Music: ŠVÁBI, JIŘÍ ŠELINGER 

revival band, TRI SESTRY Banditos, MORČATA NA ÚTĚKU.
TRIAL show – STRIP show

Zastřešení pro 400 osob, jídlo, pití za příznivé ceny, spaní ve vlastních 
stanech. Vstupné 100 Kč na víkend. www.suchobikers.cz

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V IVANČICÍCH
BUDE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

 

v sobotu 10. září a v neděli 11. září
vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin

Odborný výklad zajištěn.
Navštivte tuto ojedinělou kulturní památku.

SDH Moravské Bránice pořádá 
ve dnech 18. a 19. září 2011

TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU 
RODINU PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ

neděle 18. 9. 2011 - 15.00 až 17.00 hodin
Ivančice, park Réna • vstupné: 30 Kč / dítě

Praktické ukázky z činnosti kroužků na tento školní rok, kterými 
Vás provedou pohádkové postavičky. Každou půlhodinu losování 
hodnotných cen za správně zodpovězený kvíz. Každé dítě, které 

projde trasu s úkoly, bude odměněno. K poslechu hrají PUMPAŘI.

TJ Sokol Padochov zve všechny občany

NA OSLAVU 80. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ SOKOLOVNY

v sobotu 17. 9. 2011 od 13.00 hodin
 Program: 13:00 hod. Turnaj v nohejbalu trojic, turnaj v minikopané.
V sále výstava fotografií Ladislava Prokopa a dokumentů z archívu

TJ. Výstava brouků Miroslava Mužíka. V 18:00 hod. vystoupení 
pěveckého sboru SIRÉN. Od 19:00 hod. hraje k tanci a poslechu 

skupina Jana Šauera. Vstup zdarma !!!

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás srdečně zve na koncert

CIMBÁLOVÉ MUZIKY PONAVA A MUŽSKÉHO 
PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MUŽÁCI

Řídí Ivo Farkaš. Koncert se uskuteční
v neděli 25. září 211 v 16.00 hodin 

v evangelickém kostele v Miroslavi. Vstupné je dobrovolné.

ROCK STRING FEST
pátek 23. září 2011 • Fotbalový stadion FC Ivančice

areál otevřen od 17.00 hodiny. Vystoupí skupiny:
DARKEN, MORČATA NA ÚTĚKU, ROCK STRING,

BAGR, ZEUS A „RUDA Z OSTRAVY“.
Vstupné v předprodeji 100,- Kč / na místě 150,- Kč.

VŠEOBECNÁ OKRESNÍ VÝSTAVA 
JEZEŘANY-MARŠOVICE 

sobota 24. 9. od 8.00 do 17.00 hodin
neděle 25. 9. od 8.00 do 16.00 hodin
místo konání - chovatelský areál (hala)  
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Krajský přebor v kopané
neděle 18. září v 16.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- FK APOS Blansko

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

NÁBOR
DO ODDÍLU JUDO

Chceš se naučit krásnému olympijskému 
sportu, závodit a poznávat nová místa, 
kamarády, zlepšit si fyzickou a psychickou 

kondici? Tak přijď mezi nás !!!

 Trénik: pondělí, středa a pátek od 17. hod.

Místo: tělocvična pod obecním úřadem 
v Trboušanech

Kdo: zájemci ve věku od 6-100 let. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: Mgr. Michal Sajaš 
- trenér, tel.: 742 342 299, 

sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

Atletický klub v Moravském Krumlově,
atletický kroužek při ZŠ T. G. M. Na Brněnce

v Ivančicích si Vás dovoluje pozvat na

ATLETICKÝ DEN
ATLETIKA PRO DĚTI

- BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD

v pondělí 12. září 2011

v Ivančicích na školním hřišti
u ZŠ T. G. M. Na Brněnce

v 15.30 hod.

                            Zveme všechny děti od 7 let,
                               které chtějí běhat, skákat

                               a házet rádi...
  

                                                Účast rodičů
                                               je vhodná.

SDH Polánka na „I. srazu Polánek ČR
„

Sraz se konal ve dnech 27. a 28.
srpna v Polánce u Malešova 
(okres Kutná Hora). Na místo 
setkání dorazil náš sbor již v pá-
tek v odpoledních hodinách. Po 
příjezdu jsme si postavili stanový 
tábor a společenský stan, ve kte-
rém jsme měli veškeré zázemí. 

Ve večerních hodinách proběh-
lo první seznamování s ostatními 
účastníky srazu, které se protáhlo 
až do ranních hodin. 

V sobotu odpoledne se konaly 
závody v požárním útoku, do 
kterého šlo naše družstvo  s vy-

sokými ambicemi na pohárové 
umístění. Závodů se zúčastnili 
všechny zmiňované Polánky a 
přibyly k nim ještě spřátelené 
Zdeslavice a Chlístovice.
Výsledky byly takovéto:
muži: 1. Valašská Polánka
 2. MK - Polánka
 3. Polánka nad Odrou
ženy: 1.Valašská Polánka 
 2. Polánka u Malešova
 3. Zdeslavice
veterání: 1. Polánka nad Odrou
 2. Polánka u Malešova
 3.Valašská Polánka

Bohužel sobotní počasí zkazila 
studená fronta, která sebou při-
nesla vytrvalý déšť, a tudíž jsme 
byli nuceni zrušit noční požární 
útok v maskách a další soutěže. 
To ale nic nezměnilo na dobré 
náladě všech účastníků, kterých 
se sešlo asi kolem 150.

Po celý víkend se o hudbu sta-
rali účastníci z Valašské Polánky, 
kteří byli vybaveni harmonikami, 
bubny a vozembouchy. V sobotu 
také proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů soutěže, při kterém jsme 
předali pořádající Polánce dárkové 
předměty a propagační materiály 
naší vesnice a M. Krumlova.  

Neděle již byla ve znamení 
loučení, úklidu a balení vybavení. 
Po společné fotce u místní hasič-
ské zbrojnice jsme se vydali na 
cestu domů. Polánka se zúčastnila 
v počtu 16 osob. Pořádání dalšího 
ročníku srazu Polánek přislíbila 
Valašská Polánka příští rok na jaře.

Náš sbor dobrovolných hasi-
čů tímto děkuje všem, kteří se 
podíleli na přípravách této akce 
a  podpořili náš sbor.  Za SDH 
Polánka  - Tomáš Vespalec.

Ivančická 24hodinovka
/Ivančice/ V Ivančicích se opět soutěžilo v rybářském sportu. Ve 

dnech  27. a 28. srpna se konal na rybníku Pancíř II. první ročník  
Memoriálu Jaroslava Chociny. Pověstná ivančická  24hodinovka byla 
pojmenována na počest dlouholetého člena MRS MO Ivančice, nena-
hraditelného ekonoma MO a nezapomenutelného člověka, Jaroslava 
Chociny, který letos zemřel na následky úrazu.

Soutěžilo 12 družstev. Start byl zahájen v 8.00 hod. Závod trval do 
8.00 dalšího dne s pouhou hodinovou přestávkou na střídání, občerst-
vení a zjištění průběžného pořadí po prvním kole. Nebylo lehké vydr-
žet. Úmorné vedro vystřídaly provazy dešťů. S vodou přišlo chladno. 
Ovšem rybáři jsou národem odolným a statečným. Soutěž dokončili 
všichni. Po uplynutí příslovečných 24. hodin přišlo vyhodnocení. Za  
1 cm ryby dostal každý rybář jeden bod. Bylo vyloveno 671 ks ryb. 
Největší ulovenou rybou byl amur 84 cm. Soutěžící na prvních třech 
místech obdrželi hodnotné ceny poháry, diplomy, medaile, finanční 
odměny a také povolenky na sportovní rybník Pancíř II.

A jak to vlastně dopadlo? První místo vyhrálo duo mistrů cechu 
Petrova pan Doubrava se svým kolegou Potyčným. Druzí byli pan 
Střecha s panem Syslem. Na bronzovou příčku dosáhl pár Bánovec 
a Treu. Všichni účastníci soutěže byli velmi spokojeni jak s rybolo-
vem, tak i se skvělými podmínkami, které jim připravili pořadatelé. 
Takže Petrův zdar a zase příště.                                         Petr Sláma

Poděkování
Vážení přátelé, chtěl bych tím-

to poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě a realizaci: Su-
perstar v Mor. Krumlově. Dámy 
a pánové, velký dík, odvedli jste 
kus výborné práce. Velký dík 
patří městu Moravský Krumlov, 
za podporu celé akce.

Samozřejmě nesmím zapome-
nout poděkovat celé své rodině, 
za obrovskou (Ostrovskou) 
výpomoc, a své přítelkyni a její 
rodině (Sobotkovi). Velký dík a 
uznání patří panu Milanu Fialovi 
(autoškola Fiala), panu Ladislavu 
Štulíkovi (autodoprava Štulík) 
a firmě OSP, spol. s r. o. Děkuji 
panu Čagánkovi, panu Pečerovi, 
hotelu Epopej a v neposlední řadě 
panu Klodnerovi.

Už jsme na soc. sítích děkovali 
všem, co přijeli z daleka či blíz-
ka, tady bych rád poděkoval i pár 
místním, našim Krumlovákům, 
kteří se dostavili.

Děkujeme, byli jste perfektní. 
Přeji všem krásný podzim. 

Václav Ostrovský ml.
(pořadatel a organizátor akce)

MACH A ŠEBESTOVÁ
čeká na děti ve věku 2-5 let, se kterými zažijete spoustu dobrodružství.

sobota 17. 9. 2011 • 16.00 - 17.30 hodin
SVČ Komenského nám. 7 (1. patro) • Vstupné: 40 Kč

S sebou přezůvky a pohodlný oděv pro dítě. 

GAUDEAMUS IGITUR
je název výstavy, která je instalována v prostorách Kulturního

a informačního centra v Ivančicích. Jejím cílem je seznámit širokou 
veřejnost s ivančickým Gymnáziem Jana Blahoslava.

Výstavu si můžete přijít prohlédnout ve dnech 10. - 25. září 2011.
Otvírací doba:  po, st 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

út, čt, pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 a so, ne 13.00 - 17.00.

Město Moravský Krumlov zve občany i návštěvníky města na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011
neděle 11. září 2011 • kostel sv. Leopolda a hradiště v Rokytné
Prohlídka s výkladem Evy a Bronislava Grunových, Karla Krause ml.

Sraz účastníků ve 14 hodin u kostela sv. Leopolda v Rokytné.


