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

Templštýn změnil majitele
Původní majitel lokality - Lesy České republiky, prodal ve veřejné
soutěži hrad - jedno z nejoblíbenějších míst trampů na jižní Moravě panu Davidu Hamzovi, expertu na pozemní stavby, za 1,2 milionu korun.
Změna majitele je již uvedena v katastru. Zřícenina dál zůstává kulturní
památkou, při prodeji byla uvedena podmínka péče o tuto památku.
Nový majitel nechystá žádné velké přestavby. Zatím si připravuje
podklady a začíná uvažovat, co je třeba nejdříve udělat, vždyť od 16.
století, kdy hrad vyhořel, se již nedočkal obnovy. Nejdříve se musí
odstranit náletová zeleň a zakonzervovat zdi. Neuvažuje se o obnově
střechy, pro práce a přechodné ubytování postačí malý srub na okraji
zříceniny. Chce postavit dřevěný most, který měl ve středověku procházet v mezeře mezi štítovými zdmi k paláci, ale zřejmě nikdy nebyl
postaven. Všechna místa v blízkosti zdí jsou zavalena několikametrovou vrstvou kamenné suti, kterou bude třeba odstranit. Zbytky zdí
jsou často horními patry původních budov. Majitel uvažuje o úpravě
návštěvnického provozu, aby neškodil jako doposud. Po návštěvách
zatím zůstává na hradě asi deset ohnišť a to do budoucna nebude možné. Snad už také skončilo období hledačů pokladů, kteří sutiny hradu
rozebírali a překopávali. Naproti tomu se snad hrad dočká archeologického průzkumu, který dosud nebyl proveden.
Všechny úpravy musí být ve spolupráci s památkáři a pod jejich přísným dohledem, protože hrad je památkově chráněný a status přírodní
památky má i celá okolní lokalita v údolí řeky Jihlavy.
Již v roce 1996 byl vypracován „Projekt rekonstrukce kulturní památky zříceniny hradu Templštejn u Moravského Krumlova“. Na projektu je uvedena Správní komenda Templštejn Jamolice. Cíl projektu
byl rozdělen do dvou etap: zakonzervování hradu a statické zajištění
obnaženého zdiva, při souběžném průzkumu lokality za použití investic ve výši 14,6 mil. Kč, a částečná obnova hradu ve výši 21,8 mil. Kč.
Snad v tomto období byl hrad vyčištěn od náletových dřevin, ale další
práce na průzkumech a obnově hradu již neproběhly.
Kolik generací trampů i jednotlivých turistů navštěvovalo a dodnes
navštěvuje zříceniny hradu. Moře vzpomínek na krásné chvíle, které
jsme na hradě a v okolí prožili, jen připomíná čas mládí. Cožpak lze
zapomenout na oslavu Nového roku 1957 o půlnoci na nejvyšší hradbě.
Kolik podobných zážitků si můžeme připomenout.
Jiří Široký

Nepomuk symbolem Epopeje

Producent Tomáš Vican, starosta Tomáš Třetina a herec Miroslav Táborský
před opravenou sochou Jana Nepomuka v Moravském Krumlově

/Moravský Krumlov/ Ve středu 21. září byla v parčíku u kostela Všech svatých v Moravském
Krumlově odhalena zrekonstruovaná socha Jana Nepomuka.
Slavnosti se zúčastnil spoluma-

jitel Adámkova vinařství Tomáš
Vican, herec Miroslav Táborský,
akademický sochař René Vlasák a
starosta města Tomáš Třetina.
„Vybrali jsme sochu Nepomuka
v Moravském Krumlově, aby-

chom upozornili i na kauzu stěhování slavné Slovanské epopeje
do Prahy. Chceme, aby se plátna
Alfonse Muchy vrátila po nutné
rekonstrukci zpět na zámek v Moravském Krumlově,“ uvedl Tomáš
Vican, spolumajitel Adámkova
vinařství a Vinné galerie, které
opravu sochy spolufinancovaly.
„Pro Moravský Krumlov je velkou poctou zařazení do projektu
oprav soch Jana Nepomuckého.
Naše město v odkazu na své pohnuté dějiny vnímá životní cestu
Jana z Nepomuku jako paralelu
se svým osudem. Na území města
byly k jeho poctě našimi předky
postaveny tři sochy - a všechny
se postupně dočkají své obnovy,“
uvedl Tomáš Třetina, starosta
Moravského Krumlova.
Starosta také připomněl symboliku opravené sochy a starost
města o památky v kontextu s
Muchovou Epopejí. Také v prostorách expozice Slovanské epopeje později připomněl, že město
stále usiluje jak o navrácení pěti
pláten do Moravského Krumlova,
o zachování celé expozice na
Moravě, tak o opravy výstavních
prostor na krumlovském zámku.
Doložil celou řadu nových
argumentů, které jasně hovořily
proti odvozu a vystavení pěti
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pláten v naprosto nevyhovujících
prostorách ve Veletržním paláci.
Své stanoviska podložil novými
odbornými posudky, kdy poukázal
na nevhodné klimatické podmínky a enormní letní teploty panující
ve sklem zastřešeném paláci.
Do galeristů se starosta tvrdě
opřel také svým vyjádřením: „Je
na pováženou, zda by v době,
kdy končí tolik oceňované Divadlo Komedie, neměl pražský
magistrát, do jehož kompetence
fungování Komedie spadá, investovat peníze spíše do zachování
podobných kulturních skvostů
evropského významu na svém
území než do stěhování Slovanské epopeje, která je tolik svázaná
s Moravským Krumlovem,“ míní
starosta Tomáš Třetina.
Závěrem starosta apeloval na
širokou veřejnost, aby nevzdávala
boj o Epopej: „Největším nepřítelem Epopeje je mamon. V této
chvíli je veškerá naše aktivita
směřována k datu 31. října, kdy má
dojít k ukončení výstavní sezóny.
Moravský Krumlov tak zahajuje
boj za zachování Epopeje v Moravském Krumlově pod heslem:
Slovanská epopej patří do Moravského Krumlova. Já na tom trvám!
Trvejte na tom prosím i Vy!“ dodal
starosta Tomáš Třetina.
/mape/

AKCE!
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Městu ušetřili sto tisíc

Slovo úvodem

SVATÝ VÁCLAV
Máme tady zase podzim. Se vším, co k němu patří, včetně různých
vinobraní, podzimních trhů a jiných roztodivnos�, které nás vyhánějí
z domu a za pomoci našich roztomilých dě�ček i peníze z peněženek.
Jednou z takových akcí jsou i Svatováclavské slavnos� v Ivančicích.
Byly pojmenovány na počest muže veskrze váženého a slavného.
Svatého Václava. Co vlastně o tomto panovníkovi a světci víme?
Narodil v roce 907 jako syn českého knížete Vra�slava a jeho
manželky Drahomíry, ve velké slavné rodině Přemyslovců. Byl
pokřtěn podle slovanského obřadu. Václavovi bylo tehdy pouhých 13
let, když nastoupil na český trůn. Regentkou knížetství byla proza�m
jeho matka Drahomíra. Za�mco maminka řádila na trůně a vyřizovala
si svoje drobné účty s tchýní Ludmilou, Václav pokračoval v učení a
dosáhl na tu dobu velmi slušného vzdělání. Prameny uvádí, že obsáhl
učenos� slovanské, la�nské i řecké. Jako osmnác�letý mladík převzal
Václav otěže vlády. Na rozdíl od jiných vládců měl velmi jemný smysl
pro spravedlnost a nesnášel dvorní intriky.
Byl vzorem křesťana v tom nejlepším slova smyslu. Nekázal vodu
a nepil víno, jak je dnes v této zemi zvykem. Žil vysoce zbožným a
mravním životem, pečoval o rozšíření křesťanské víry v celém národě,
postavil četné křesťanské chrámy (je zakladatelem chrámu svatého
Víta). Česká šlechta, zvyklá svévoli, nerada viděla, že Václav vystupuje
pro� jejich rozmarům, zlodějinám a jiným lumpárnám. Mysleli jen na
své osobní výhody a byli ve své krátkozrakos� lhostejní i k budoucnos�
národa a státu (jak se nám ta historie opakuje). Aby si zachovali svoji
moc, začali štvát bratra pro� bratru. Václavu namlouvali, že jeho bratr
Boleslav chystá jeho vraždu. Na druhou stranu i Boleslavovi tvrdili, že
Václav usiluje o jeho život. Po moci toužící Boleslav se dal až velice
snadno přemluvit. Pozval tedy svého bratra Václava do Boleslavi
(nynější Staré Boleslavi), kde jako údělný kníže sídlil. Zde ho nechal
dne 28. září (929 nebo 935) úkladně zavraždit.
Nebojte se, nehodlám hodno�t význam knížete Václava pro naše
dějiny. To už provedli dávno a lépe jiní. Jen je mi z tohoto příběhu
trochu smutno. Hejno mocich�vých krkavců ve své touze po dalších
prebendách a penězích poštve bratra pro� bratru. Nikoho nezajímá,
jak to dopadne, hlavně, že jim zůstanou zachovány jejich korýtka
a moc. Zbytek může jít k čertu. Že jste o tom už někde slyšeli?
Nedivím se. Stačí se jen podívat na Televizní noviny.
Petr Sláma

Albert čeká modernizace
/Moravský Krumlov/ V sobotu 24. září bude z důvodů rekonstrukce dočasně uzavřena prodejna Albert v Moravském Krumlově.
Znovuotevření prodejny se uskuteční po plánovaných stavebních
a technologických úpravách 19. října. Společnost Ahold plánuje zvýšit
komfort nákupu rozšířením prodejních ploch a modernizací jednotlivých prodejních úseků, ale také zázemí pro zaměstnance.
/abé/

/Oslavany/ Na začátku letošního roku schválili oslavanští
zastupitelé poskytnutí účelové
neinvestiční finanční podpory z
rozpočtu města jako příspěvku na
plné dofinancování nezbytných
provozních potřeb lékařské služby první pomoci v roce 2011 ve
výši 110.231 korun.
Situace se však od té doby

změnila. Ivančické radnici se
podařilo zajistit chybějící finanční krytí pro druhé pololetí 2011 a
pro rok 2012 dotací poskytnutou
Jihomoravským krajem. Z tohoto
důvodu nemusí být finanční podpora z rozpočtu města Oslavany
poskytnuta. Finanční částka byla
vrácena zpět do rozpočtu a bude
využita na jiné účely. Petr Sláma

/Ivančicko/ Svazek vodovodů
a kanalizací Ivančice má nové vedení. Dne 7. července odstoupil
ze svých funkcí předseda svazku
Ing. Tomáš Hájek. Novým předsedou se stal pan Radoslav Skála,
místostarosta Ivančic.
Na mimořádné valné hromadě

byli dovoleni i dva členové předsednictva, a to RNDr. Petr Pospíšil,
starosta Zastávky u Brna, a Ing.
Tomáš Hájek, starosta Ostrovačic.
Zároveň byli dovoleni dva členové
KRK, a to paní Kinclová, starostka
obce Troubsko, a PaedDr. Ondrášek,
starosta obce Střelice. Petr Sláma

Svazek má nové vedení

Vrchní rabín v ČR Karol
E. Sidon v Ivančicích
/Ivančice/ Ve čtvrtek 8. září
2011 se na židovském hřbitově v Ivančicích odbývala malá
slavnost. Byly zde představeny
výsledky úsilí o obnovu této ojedinělé kulturní památky. Za několik
posledních několik let zde bylo vynaloženo několik milionů korun na
opravu obřadní haly, opravy nebo
znovupostavení obvodních zdí
a na postavení a opravy náhrobků.
Slavnosti se zúčastnili představitelé města a zástupci firem,
které práce prováděly. Přítomni
byli zástupci skupiny ČEZ a krajského úřadu, kteří v rámci grantových řízení poskytli finanční
prostředky. Dále se slavnosti
zúčastnili zástupci židovské obce
v Brně vedeni předsedou Davidem Fredem, vrchní rabín v ČR
Karol E. Sidon a další dva rabíni
David Peter a Šlomo Kučera.
Při této příležitosti byla ote-
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ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK
Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402
po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

/Ivančice/ Rada města schválila návrh objednávky na reklamu a propagaci skupiny ČEZ jako partnera města Ivančice v rámci akcí města
s termíny konání září - listopad 2011. Příspěvek 120.000 Kč byl rozdělen
na základě provedeného reklamního plnění na akce: Ivančický GRILFEST - 50.000 Kč, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi 15.000 Kč
a projekt „Dětský svět v centru Ivančic“ 55.000 Kč.
Petr Sláma

Obec Hlína se rozrůstá

/Hlína/ Obec Hlína u Ivančic se od počátku letošního roku rozrostla.
Od 1. ledna 2011 se do obce přistěhovalo celkem 23 nových občanů,
jeden člověk se odstěhoval a narodilo se celkem 6 miminek. Místní
matrika pak vykazuje v tomto období jednu svatbu a také tři rozvody
manželství. Celkem žije v obci 269 obyvatel.
Petr Sláma

Opravy zatím bez problémů
/Oslavany/ Místostarosta Oslavan Ing. Svatopluk Staněk informoval
na veřejném zastupitelstvu zastupitele a občany o postupu prací, které
probíhají při rekonstrukci kanalizace. V současné době probíhají práce
ve všech plánovaných lokalitách. Nasazeno je celkem 22 pracovních
čet. Fakturační prostavěnost je asi 8 %. Valná hromada Svazku na svém
mimořádném zasedání schválila potřebné podklady pro přidělení bankovní záruky Českou spořitelnou za zvýhodněný úvěr Státního fondu
životního prostředí (SFŽP). Bankovní záruka byla ČS vydána dne 6.
září a okamžitě předána na SFŽP k dokompletování podkladů pro
rozhodnutí o přidělení dotace. Následovat bude schvalování na ministerstvech životního prostředí a financí. Předpoklad vydání rozhodnutí
a podpisu smlouvy se SFŽP je v polovině listopadu.
Petr Sláma

Dotace z rezervy rady

/Ivančice/ Rada města schválila poskytnutí dvou dotací z rezervy
rady. První, ve výši 4.800 korun, obdrží organizace Pozemkový spolek
Koniklec z Mohelna, který se zabývá péčí o přírodně cenné lokality.
Peníze budou určeny na naučný panel pro významný krajinný prvek Letkovická stráň. Druhá dotace byla přidělena BC badmintonovému clubu
66 Ivančice ve výši 40.000 korun na jeho sportovní činnost. Petr Sláma

Náměstí je průjezdné

/Moravský Krumlov/ V pondělí 12. září byla ukončena druhá etapa
rekonstrukce průtahu městem. Motoristé i pěší se tak bez problémů
dostanou po Zámecké ulici až na náměstí. Nyní se intenzivně pracuje
na dokončení chodníků z náměstí k budovám gymnázia. Poté dojde
k pokládce finálních vrstev na vozovce. Poslední úsek a tím i celý
průtah městem by měl být dokončen k 30. listopadu.
/mape/

veškerá technologie pro bazény a jezírka
izolace plochých střech i spodních staveb
izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
balkony, terasy, jímky » zastřešení bazénů
zateplení střech » radon, ropné produkty

STAVEBNÍ SPOŘITELNA A POJIŠŤOVNA
INVESTICE DO ZLATA
Kacelář se nachází vedle fary,
naproti kostela v Ivančicích.
Pracovní doba: Po-Pá 9-12, 13-17 hodin.
Ing. Jiří Zemánek, tel.: 724 288 500,
Ivana Vavříková, tel.: 731 111 862.

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

Žaluzie Koblížek

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Příspěvek ČEZu rozdělen

Jan Prustoměrský

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

MARKÝZY v AKCI !!!

ZPRÁVY Z RADNIC

IZOLACE - BAZÉNY

Petr Bašta

Mjr. Nováka 24, Ivančice

vřena výstava dokumentů dokládajících historii židovské obce v
Ivančicích.
O víkendu 10. a 11. září byl,
v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví, zpřístupněn také židovský
hřbitov. Za krásného počasí hřbitov
navštívilo 173 zájemců zapsaných
do návštěvní knihy, kterým byl
podán odborný výklad a zodpovězeny případné dotazy. Všichni obdrželi propagační materiály opatřené příležitostným razítkem. Mimo
prohlídky hřbitova si prohlédli také
obřadní halu a výstavy dokumentů
uvnitř haly. Výstava připomíná
slavnou minulost židovské obce i
krutý osud mnohých občanů, kteří
nepřežili nacistické vyhlazovací
tábory. Právě u seznamů lidí, kteří
zahynuli, se zastavovalo nejvíce
návštěvníků a v tichosti si připomínali jména dřívějších ivančických občanů.
Jiří Široký

23.09.2011

Nabízíme:

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

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

DŘEVO

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

603 576 656

23.09.2011
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Občanská bezpečnostní JM kraj zrušil 2.000 míst REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Co se taky může stát ...
komise informuje
na středních školách
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je v naší republice nejvyšším
arbitrem v oblasti mírového využívání ionisujícího záření. Možno říci,
že na dukovanské a temelínské elektrárně „nespadne lístek ze stromu“
bez vědomí tohoto úřadu. Proto se OBK vydala ve čtvrtek 15. září do
Prahy, aby se přímo na místě a z úst nejpovolanějších dozvěděla vše
o úkolech a činnosti této, pro jadernou energetiku rozhodující, instituce.
„Úřad žije Fukušimou“, to znělo z úst všech, kteří nás o práci
SÚJB informovali. Uvítala nás náměstkyně paní Ing. Karla Petrová.
Seznámila nás s náplní práce a legislativním zakotvením úřadu. Úřad
je přímo řízen vládou a má vlastní rozpočet. To mu zajišťuje vysoký
stupeň nezávislosti. Pod jednou střechou je soustředěna péče o jadernou bezpečnost, radiační kontrolu a kontrolu biologických zbraní. Pod
pravomoc úřadu však nespadá armáda.
Další část dopoledního programu vyplnila předsedkyně úřadu paní
Ing. Dana Drábová svým referátem o havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima. V současné době velice frekventované a zajímavé téma
nebylo možno z časových důvodů náležitě probrat, ale podařilo se nám
dohodnout s paní Drábovou, že přijede koncem října na pravidelný
Podzimní seminář pořádaný OBK. Ten bude celý věnován problému
Fukušima. Tak se budou moci starostové z 20km pásma dozvědět
o této havárii dosažitelné informace z pohledu jak státního dozoru, tak
i z pohledu režimových inženýrů. Velice zajímavé budou zajisté i výsledky provedených strestestů.
Na programu odpoledních přednášek bylo krizové řízení a havarijní
připravenost SÚJB. Naše setkání s pracovníky úřadu probíhalo v místnosti krizového řízení, a tak jsme se v reálných kulisách dozvěděli zásady
a postupy, kterých by úřad použil v případě vzniku problémů na jaderných zařízeních. Paní Ing. Starostová a pánové Ing. Koldas a Ing. Votruba
nám předvedli techniku a programové vybavení krizového štábu.
Po dni stráveném v útrobách Úřadu pro jadernou bezpečnost máme
již jasno v tom, proč tu úřad je, jaké je jeho místo v naší společnosti a
jak je na tento úřad pohlíženo v zahraničí. Máme jako republika štěstí,
že v čele úřadu stojí žena, která pro něj dokázala na mezinárodním poli
zjednat respekt a ona sama je považována za velice zdatného odborníka
a diplomata. A já osobně jsem velice rád, že OBK si získala přízeň paní
předsedkyně a může s ní při svých akcích spolupracovat.
18. 9. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

/Kraj/ Zastupitelstvo JM kraje na svém čtvrtečním zasedání
rozhodlo o optimalizaci středních
škol zřizovaných Jihomoravským
krajem. Výsledkem je sloučení 30
středních škol do 15 subjektů.
Zastupitelstvo také uložilo
odboru školství do konce března
příštího roku připravit kritéria pro
komplexní změny v gymnaziálním vzdělávání v Jihomoravském
kraji, podle kterých bude nastavena koncepce všech gymnázií
zřizovaných krajem.
„Jedná se o rozhodnutí, které je
nezbytné. Uvědomuji si, že nejde
o krok populární, ale o výraz
odpovědnosti do budoucna, který
podpoří kvalitu středoškolského
vzdělávání a oborovou pestrost
nabídky vzdělávání v Jihomoravském kraji. I když na některých
místech v kraji nebude toto rozhodnutí bráno s nadšením, považuji ho za odpovědné a nutné,“
řekl hejtman Michal Hašek.
Náměstek hejtmana Stanislav
Juránek upozornil, že školy jsou
dnes obsazené ze 75 procent, a
kdyby se místa nerušila, byla by
za tři roky obsazenost pětapadesátiprocentní. Sloučením by se měl
počet míst ve školách snížit asi o 2
000 míst, půjde o ta, která už dnes
zůstávají po každoročních zápisech nenaplněná. Jak zdůraznil,
školy se neruší, ale sestěhovávají.

TISKOPISY • LETÁKY • VIZITKY • PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK + DISTRIBUCE V ČR
Se svou poptávkou nás kontaktujte na:
info@alma.cz, nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY • RAZÍTKA

Podle náměstka Juránka by JM
kraj bez optimalizace příští rok
doplácel na provoz škol 187 milionů korun. Tato částka by během
čtyř let narostla až na 550 milionů
korun, tedy desetinu krajského
ročního rozpočtu.
Jednání krajského zastupitelstva se zúčastnil také ministr
školství Josef Dobeš, který podle
svých slov přijel podpořit a povzbudit jihomoravské zastupitele
k další vlně optimalizace sítě
středních škol. „Je málo dětí a
hodně škol. Věřím, že společný
úkol mi pomohou jihomoravští
zastupitelé zase o kousek zvládnout,“ řekl ministr Dobeš
Proces optimalizace probíhá
již od vzniku kraje. V průběhu
roku 2001 převzal Jihomoravský kraj 278 školských příspěvkových organizací, k 1. 9.
2011 jich zřizuje 209. Počet středních škol se z původních 115 v roce 2001 snížil na stávajících 87, a
přesto je v průměru čtvrtina kapacit středních škol neobsazených.
V našem regionu se optimalizace škol týká SOŠO a SOUŘ v
Moravském Krumlově a SOŠ a
SOU dopravní a mechanizační v
Ivančicích. S účinností od prvního ledna 2012 dojde ke sloučení
škol pod jednotným vedením
a jednoduchým názvem: Střední
škola Moravský Krumlov. /abé/

Ukradli mi kolo. Nad tímto sdělením se asi v dnešní době nikdo nepozastaví. Krade se ve velkém, proč tedy se divit tomu, že se někomu
ztratí kolo? Divila jsem se jen já, protože kolo bylo v dosti bídném stavu - byl to spíš pamětník: Prožilo se mnou od mých patnácti let několikeré stěhování, jezdila jsem na něm po rovinách i po horských cestách,
za dva roky by oslavilo v mých službách půl století. Když jsem ztrátu
zjistila, usoudila jsem, že nejspíš někdo potřeboval co nejdřív dojet
k nejbližší občerstvovací stanici, aby svlažil vyschlé hrdlo.
A vzpomněla jsem si na dva mladíky, kteří se okolo domu motali.
S manželem jsme hned večer objeli autem všechny okolní hospůdky
a restaurace, k našemu překvapení marně. Manžel poté ještě slíbil, že
ráno cestu podnikne znovu, ráno jsme opravdu vyjeli a poctivě navštívili v okolních obcích prodejny, kde jsem vyvěsila telefonní kontakt,
kdyby se kolo někde našlo. Byli jsme v Tulešicích, Rešicích, Horních
Dubňanech, Jamolicích i Dobřínsku, naposledy jsme se stavili na
Obecním úřadě v Dolních Dubňanech, kde jsme o ztrátě pohovořili s
paní starostkou. To se nakonec ukázalo jako rozhodující.
Paní starostka si vzpomněla, že když jela navečer do Moravského
Krumlova, předjížděla jízdní kolo, na kterém se klinkali dva mladíci
- jeden šlapal, druhý seděl na nosiči s doširoka rozevřenýma nohama,
pajtlovali po silnici od strany ke straně. Jen abych měla klid v duši, že
jsem pro svého ztraceného životního druha (tím nemyslím manžela)
udělala všechno, zavolala jsem na policejní stanici. Službu konající
policista mě trpělivě vyslechl, napsal si moje telefonní číslo a slíbil, že
kdyby se kolo našlo, dají mi vědět.
Manžel si ještě vzpomněl, že ve Višňovém je výchovný ústav pro chlapce, tak jsem zavolala ještě i tam, jestli náhodou nepostrádají dva chovance.
Pan vychovatel mi potvrdil, že jsou dva kluci na útěku, tak jsem zatepla
zavolala na policejní stanici, jestli se to nedá dát do souvislostí. Byla jsem
ujištěna, že se na tom už pracuje a že se mi ozvou. Asi za půl hodiny telefon, ozvala se policie s dotazem, kde v Dubňanech bydlíme. Domnívala
jsem se, že jde o doplnění údajů o ztraceném kole (a nafoukla se pýchou,
že budu korunní svědek), ale byla jsem překvapena, když mi hlas v telefonu oznámil, že mi vezou mého ztraceného miláčka. Od nahlášení události
uplynuly necelé dvě hodiny. Takže díky moravskokrumlovským policistům, díky všímavosti naší paní starostky a ochotě a součinnosti všech
Věra Šťastná, Dolní Dubňany 121
jsme opět doma kompletní.

Hledáme distributory čtrnác�deníku Zrcadlo
v Ivančicích. Pro více informací pište na
distra@distra.cz, nebo volejte: 604 244 697.

OSLAVANY

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

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

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

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

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
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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.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 26. 09. - 09. 10. 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
• září - VÝSTAVA - FOTOGRAFIE MATYÁŠE HOŠKA. MěÚ MK - 1. p.
• říjen - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Fotoklubu MK fotografů - MěÚ MK. - 1. p.
• 24. až 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
PŘIPRAVUJEME: • 12.12. v 19.00 hod. - ŠKOLA ŽEN. MAHENOVO DIVADLO BRNO. Rozverná komedie o muži, který vychovával svoji vyvolenou
ke stavu manželskému… Hrají: Z. Dvořák, E. Novotná, J. Grygar, O. Mikulášek, J. Dufek, K. Apolenářová, V. Vašák a další. Cena: 290 Kč (plné), 210 Kč
(děti, studenti a senioři). Doprava zdarma. Závazné přihlášky přijímá MěKS,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923 do 27. října. • 28.12. v 19.00 hod. - Zájezd
na operu B. Smetany: PRODANÁ NEVĚSTA. JANÁČKOVO DIVADLO
BRNO v režii Ondřeje Havelky. Obsazení: P. Kamas, J. Zerhauová, P. Vykopalová, J. Hladík, J. Iskrová, M. Rudolecký, P. Berger, R. Novák a další. Cena: 450
Kč (plné), 320 Kč (děti, studenti a senioři). Doprava zdarma. Závazné přihlášky
přijímá MěKS, tel.: 515 322 330 a 725 579 923 do 15. listopadu.

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
• 25.9. v 16.00 hod. - Koncert cimbálové muziky PONAVA s mužským
pěveckým sborem MUŽÁCI z Pohořelic. V evangelickém kostele.
• 16.9. v 18.00 hod. - Divadelní představení „SEN O DOKONALÉ
HARMONII“. Hraje Dobšické národní divadlo. V KD Miroslav.
• od 17.10. - III. výstava „Dokument PTÁCI“ MVDr. Julia Klejduse. Rest. Slávie.
• 21.10. v 18.00 hod - Přednáška Doc. Ing. Jana Čermáka „STROMY
V KRAJINĚ“. V restauraci Slávie. Pořádá MKIC 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
• 23. - 24. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2011. Tradiční trhy, zábavný program, prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého nám. Ivančice.
• 7.10. v 19.00 hod. - Koncert - společná věc VODNÁŘSKÝ ZVON. Kino
Réna Ivančice. Vstupné: 130, 100 Kč.
• 15.10. až 4.11. - OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO
SPOLKU V IVANČICÍCH - VČELAŘSKÁ VÝSTAVA. Vernisáž v pátek 14.
října v 16.00 hodin 21. - 23. a 26. - 27. října - PRODEJNÍ DNY - prodej medů,
včelích produktů a ochutnávka medovin. Památník A. Muchy. Vstup zdarma.
• 20.10. v 19.00 hodinMICHAL VIEWEGH - AUTORSKÉ ČTENÍ. Setkání
s autorem bestsellerů. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 20 Kč. Předprodej v KIC.
PŘIPRAVUJEME: • 21.11. - Zájezd Brno - Divadlo Bolka Polívky Divadelní
hra MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD. ELIŠKA BALZEROVÁ sama na jevišti
ve všech osmnácti rolích velice úspěšné komedie. Odjezd v 17.30 hodin od
Besedního domu. Cena (vstupenka a doprava): 440 Kč Přihlášky do 27. září !!!
• 22.11. v 19.00 hod. - Koncert KAREL PLÍHAL. Kino Réna Ivančice.
Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 3. 10. 2011 v KIC.

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
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Od 9.30 do 10.30
prezence na zámeckém nádvoří. Společný start v 10.30 hodin. Trasa je vhodná
pro horská a krosová kola, délka asi 40 km. Na zámku jsou otevřena muzea a na
nádvoří probíhá celodenní kulturní program. K tanci a poslechu hraje country
kapela FROGS. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.49
a 9.54. Zpět z Oslavan v 15.08, 17.08, 19.08 hodin.
• 1.10. - XXXII. OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS. Tradiční závody
pro všechny věkové kategorie. Prezentace od 8.30 hod., start v 9.20 hod.
na stadionu TJ. Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 8.10. od 18.00 hod. - STRAŠIDELNÝ ZÁMEK. Vstup bránou u MŠ. Pořádá
Divadlo „Na mýtině“, o. s.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.10. ve 14.00 hod. - DRAKYÁDA. Na kopci Nejsvětější Trojice, na místě
výtvarné dílny a táborák s hudebním doprovodem. Špekáčky s sebou. Startovné
25 Kč. Pořádá Středisko volného času.
• 3.-31.10. - VÝSTAVA KNIHY, GRAFIKY A ŠPERKY. Výstava mladé
výtvarnice Ivy Krupicové. V půjčovní dobu knihovny. Pořádá měst. knihovna.
• 3.-9.10. - TÝDEN KNIHOVEN. V rámci týdne knihoven navštíví knihovnice
děti v mateřských školách se zajímavým čtením a ve středu 5. 10. se můžete
těšit na Facky z Marsu - autorské čtení knihy fejetonů Pavla Tomeše.
Začátek v 18.00 v městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 8.10. od 9.00 do 12.00 hod. - DÝŇOBRANÍ. Výtvarné dílny a soutěže s
dýňovou tematikou pro děti a pro dospělé relaxační kreslení, jóga a ochutnávka
jídel z dýní. Ve Středisku volného času. Pořádá SVČ Rosice.
• 8.10. od 19.00 do 22.00 hod. - HALLOWEENSKÁ PÁRTY. Diskotéka
a vystoupení rapera Scorpio. Ve společenském sále Zámeckého kulturního
centra. Vstupné 20 Kč. Pořádá Středisko volného času Rosice.

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. října - VÝSTAVA „STO DVACET SCHODŮ DO ČTENÁŘSKÉHO
NEBE aneb Knihovnou křížem krážem“. Výstava k 120. výročí založení
knihovny v Moravském Krumlově. Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.00, 12.00 - 15.30, ne: 14.00 - 16.00 hodin.

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
• 3.-7.10. - ZVÍŘÁTKA V PARKU. Tradiční ekologická akce pro děti z MŠ,
na stanovištích budou děti plnit úkoly zaměřené na poznávání zvířátek a lesa.
• 26.-28.10. - PODZIMNÍ PUTOVNÍ TÁBOR. Podzimní prázdniny vůbec
nemusí být nudné. Vyražte s námi za dobrodružstvím a hrami, spíme v centru
Brna! Podrobnosti brzy upřesníme. Více info na www.domecekmk.cz
• POZOR NOVINKA !!! OTEVÍRÁME NOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI
OD 4 do 6 let. - STONOŽKA. Děti budou cvičit, tančit, malovat, vyrábět z keramiky a mnoho dalšího. Lektor: Pavlína Součková. Poplatek: 750 Kč/pololetí,
středa 16.00 až 16.45 hod.
• MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ. TĚŠÍME SE NA VÁS!
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: Cvičeníčko, Hopsálek, Aerobic mladší, Keramika pro rodiče s dětmi, Stonožka.
• KROUŽKY PRO ŠKOLÁKY: Aerobic, Dance aerobic, Fit mix junior,
Florbal 1.-4. tř., Florbal od 5. třídy, Roztleskávačky, Sebeobrana, Sportovní
kroužek, Super jump junior - cvičení na trampolínách, Keramika, Šperkovnička, Točení na kruhu, Tvořílek, Výtvarka, Výtvarný kroužek, Jawahir - orientální
tanec, Let´s Dance - moderní tanec, Free Dance Group - street dance, Stepmania
- taneční podložky, Air soft, Angličtina hrou, Deskové hry, Dramatický kroužek,
Počítač jinak, Receptík, klub poškolák, Žonglování-Yoyování.
• KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ: Balance ball - cvičení na balónech, Fit mix,
Kondiční cvičení, Super Jump - cvičení na trampolínách, Tae-bo, Pilatek,
Powerjóga, Orientální tanec, Keramika.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 9.10. od 14.00 do 17.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutěže…. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 10 Kč.
• 13.10. od 9.00 do 16.00 hod. - KERAMICKÝ SEMINÁŘ - I. část - pro
dospělé. Téma: podzim, zima. Místo: keramická dílna DDM Oslavany.
Poplatek: 500 Kč. Výstupem semináře je akreditované osvědčení. Výroba a
modelování z keramické hlíny. Účastníkům bude poskytnut veškerý pracovní
materiál a pomůcky. Výstupem semináře jsou výrobky, které je možno dobarvit na semináři Keramika II. část.
• 22.10. od 9.00 do 16.00 hod. - SEMINÁŘ PEDIG. Místo: výtvarná dílna
DDM Oslavany. Poplatek: 600 Kč. Výstupem semináře je akreditované osvědčení. Základy pletení z pedigu. Široká škála dekoračních technik a dekorativního
materiálu. Účastníkům bude poskytnut veškerý pracovní materiál a pomůcky.

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
na webových stránkách www.svcivancice.cz.
• pondělí - neděle od 14.00 do 20.00 hod. - R - KLUB MLÁDEŽE. Otevřené
zařízení pro všechny mladé teenagery. Jsou to prostory určené pro mládež, která
se zde může volně scházet a využívat smysluplně svůj volný čas. Nabízíme
pestrou škálu aktivit, činností a vybavení. Ivančice, Kounická 70.
• 7.10. od 17.30 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Vezměte si lampión a přijďte si
posvítit na strašidla. Čeká Vás zábavná cesta plná strašidelných úkolů. V 19.10
hodin odpálení ohňostroj Ivančice, park Réna. Poplatek 30 Kč.
• 8.10. - odjezd v 11.00 hod. - JUNGLE PARK BRNO. Lanové centrum
v Pisárkách si pro všechny připravilo strhujících 33 překážek, včetně 4 lanových
přejezdů. Překážky jsou zavěšeny 3 až 7 metrů nad zemí. Z Nových Bránic od
obecního úřadu. cena: 200 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit.
• 15.10. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERVENÁ KARKULKA. Pro děti ve věku
2 – 5 let. Pojďte se společně s Červenou Karkulkou vydat na cestu k babičce a
zdolat všechny nástrahy vlka. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 40
Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 16.10. od 15.00 hod. - ZÁCHRANÁŘI V AKCI. 12. ročník přehlídky ukázek
záchranných a bezpečnostních složek ČR. V letošním roce se představí: Armáda
ČR, Letecká základna Náměšť nad Oslavou - vrtulník Mi 24, ukázka výzbroje,
Hasičský záchranný sbor JM kraje - hašení vozu, vyproštění raněných,
ukázka vozu, Kynologická záchranná jednotka ČR, Brno - ukázky výcviku,
canisterapie, Policie ČR - ukázky zadržení pachatele, výzbroj, výstroj, ukázky
vozu, Vazební věznice Brno - ukázka autobusu pro přepravu vězňů, ukázka
zadržení prchajícího vězně, Zdravotnická záchranná služba JM kraje - ukázka
ošetření zraněného, ukázka vozidla, Sbor dobrovolných hasičů Němčice ukázka vozu Wolverines, o. s. - airsoftová střelnice, protichemické prostředky,
radiokomunikační stanoviště, Pojišťovna Generali - simulátor nárazu. Ivančice,
areál SOU a SOŠ Ivančice, Zemědělská ulice, vstup z ul. Padochovská.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.10. - autobusový zájezd „Z TŘEŠTĚ NA ČEŘÍNEK“. Trasy: delší cca
17 km, kratší cca 6 km. Jídlo s sebou, odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu,
návrat kolem 18 hod. Pouze pro přihlášené. Vede p. Jiří Eibl, tel. 539 083 044.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny
kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• 7.10. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY ANEB ŽENY ŽENÁM.
Diagnóza: rakovina. Host: MUDr. Jana Oliveriusová - dětská lékařka,
manželka duchovního jednoty bratrské. Program: osobní příběh hosta,
možnost dotazů z oblasti dětského lékařství, prodejní výstava bižuterie
vlastní výroby + tvořivá dílna pro zájemce, občerstvení. Vstup volný.

• 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. Více na www.argansalon.cz.
Hlaste se, prosím, předem.
• 27.9. od 17.00 hod. - KOLOBĚH ŽIVOTA Z POHLEDU TRADIČNÍ
ČÍNSKÉ MEDICÍNY. Seminář o tradiční čínské medicíně a Shiatsu.
Řekneme si něco o tom, jak nahlíží čínská medicína na nemoci a problémy
dnešní moderní doby. Nakoukneme do tajů emocí a odhalíme, jak se dá s nimi
pracovat. Odpovíme si na různé otázky a povíme si o japonské technice Shiatsu
masáží. Přednáší: Jana Šaurová, zdravotní sestra, absolventka tříletého oboru
Shiatsu a TČM v Praze. Poplatek: 50 Kč pro nečleny, 25 Kč pro členy. Na akci
se, prosím, hlaste předem na tel.: 777 198 577, počet míst je omezen.

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. 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. 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. Tančíme ve stylu
waltz, polka, funky, irský, 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.
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, 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. Vede: nelezoucí: Tatevik
Badoyan, info: 734 600 725. Poplatek: 250 Kč / členové, 300 Kč / ostatní. Lezoucí:
Bc. Soňa Pomezná, info: 722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ost.

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
• 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 info 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 hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

MOTOREST BONAPARTE

Restaurace a jiná stravovací zařízení umístěné v místech, kde kráčely dějiny, mají, alespoň pro mě, zvláštní kouzlo. Na slavkovském
bojišti znám dvě. Jedna z nich je Stará pošta u Rousínova. Tu bych si
s dovolením ponechal na prosinec, kdy bude další výročí oné slavné
bitvy tří císařů. Druhá z těchto zařízení je motorest Bonaparte, který
bezpečně najdete také v Rousínově, ale u sjezdu z dálnice D1 z Brna
na Vyškov. Objevil jsem ho také náhodou, při jedné ze svých četných
služebních cest a samozřejmě s kručícím žaludkem. V každém případě, viděl jsem ukazatel, odbočil jsem a, jako občas, nelitoval jsem.
Vzhledem k tomu, že je tato restaurace na samém okraji Rousínova,
je zde obrovské parkoviště. Restaurace samotná je stylově vybavená a
připomíná ve všem, že tudy v roce 1805 táhlo několik armád. Zaplať
pán bůh vybavením, výzdobou a jídelním lístkem. Ne svým stavem
(u některých podniků si tím člověk skutečně není jistý). Upozorňuji,
že je zde trošku dráž než v našich oblíbených lidovkách (lidových
restauracích), ovšem je to vyváženo nejen krásným prostředím a
skvělou obsluhou, ale také jednou zvláštní službou. Nemají totiž tady
rádi hladové hosty, a tak abyste jim neumřeli hladem, vzápětí přinesou
misku se sádlem a škvarky. K tomu je ošatka vonícího chleba. Meníček zde mají obrovský výběr, tak nemusíte mít strach, že by jste si nevybrali. Na čepu je Gambrinus, Pilsner Urquell a Radegast. Kvalitou
výčepního sloužit bohužel nemohu. Byl jsem zde vždy vozmo, a jak
známo: „Opilý řidič - veselý vrah.“ Tak zase příště.
Petr Sláma
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SPOLKY VOJENSKÉHO CHARAKTERU
DO ROKU 1938: Spolky vojenských vysloužilců byly koloritem té-

Jan Jindra - zakladatel Čsl. obce legionářské
v Moravském Krumlově

měř každé větší obce. Šlo o sdružení založená na vojenské cti a kamarádství, působící hluboko od 19. století mnohdy až do 2. světové války.
Důvodem k založení spolků bylo sociální cítění vojáků s osiřelými
rodinami, podpora vysloužilých vojáků, zařízení důstojného pohřbu
vojáků apod. Kromě jmenovaných účelů se spolky účastnily společenského života ve městě, slavnostních pochodů s hudbou apod. Po druhé
světové válce spolky nebyly obnovovány.
Střelecký spolek - Střelecké spolky 19. století byly postaveny na
základech sdružení terčových střelců a střeleckých tovaryšstev, po roce
1850 byly střelecké spolky transformovány do zájmových společností
určených k zábavě. Členství v nich bylo zámožnějšími měšťany a všeobecně vyššími vrstvami považováno za společenskou nutnost. Nejinak
to bylo i v M. Krumlově, kde v roce 1875 vznikl německý Střelecký
spolek. O jeho činnosti víme pouze to, že se scházel na tzv. Střelnici,
kde si vybudoval zázemí. Střelnice se ve městech stávaly kulturními
centry a také prostorem pro trávení volného času. Rok zániku spolku je
neznámý. Mimo pozůstatků bývalých střelnic se po střeleckých spolcích zachovaly četné malované terče s různou tématikou.
Spolek vojenských vysloužilců byl v Moravském Krumlově
založen v červenci 1882. Těsně po založení měl 68 členů činných,
10 přispívajících a 16 čestných. Při spolku fungovala kapela o 13
členech s kapelníkem. Spolek měl německé velení, oficiálním protektorem spolku byl kníže Rudolf Liechtenstein. Náčelníkem byl Mořic
Richter, náměstkem Matěj Lustig, jednatelem Edvard Bednařík, pokladníkem Jakub Hrubeš. Spolek působil i po roce 1918 a datum jeho
zániku není jasné, ještě v roce 1936 fungoval.

Čsl. obec legionářská v M. Krumlově - Pobočka Svazu čsl. legionářů
vznikla v M. Krumlově 9. května 1920. Jejím zakladateli byli legionáři
Jan Jindra a Adolf Smetana. V roce 1921 se v souvislosti se změnou
ústředního hlavního spolku změnil název na pobočku Čsl. obce legionářské v Praze. Hlavním účelem spolku byla pomoc vojákům vyrovnat se
s hrůzami války, utišení sociálních traumat a zajištění majetkových poměrů vojáků. Předsedou se stal Matěj Branč, jednatelem Josef Hakl, pokladníkem Adolf Smetana. V prvním roce činnosti se k legionářům přihlásilo
32 členů. Z pozdějších 85 členů jednoty bojovalo v Rusku 64 osob, v Itálii
pak 18 a ve Francii 3 osoby. Po válce zůstalo v okrese 30 pozůstalých po
padlých legionářích, kterým se spolek snažil finančně pomoci. Zařizoval
pro své členy pracovní příležitosti na poště, u policie, četnictva, dráhy,
u berního úřadu, v zemských úřadech a u pouličních drah.
Spolek měl výrazně pročeský charakter, stal se vedle Národní jednoty pro JZ-Moravu a Sokola jedním z nejčilejších českých spolků ve
městě. S těmito spolky spolupracoval při sčítání lidu, pořádal s nimi
oslavy narozenin prezidenta Masaryka, oslavy státního svátku republiky a památky Mistra Jana Husa. V roce 1920 uspořádal spolek výstavu
odboje spojenou s průvodem a alegorickými vozy. Pořádal četné přednášky ze všech oborů s důrazem na revoluci a vojenství, hrál divadla.
Hmotně podporoval žáky obecné a měšťanské školy, vdovy, sirotky a
válečné invalidy. V roce 1922 sbíral peníze pro hladovějící v Rusku a
pořádal legionářskou slavnost s názvem Den legií. V roce 1923 konal
spolek také pouť legionářů k hrobu padlého bratra J. Břinka. Členové
pravidelně jezdili na schůze ústředí. V roce 1928 pořádala legionářská
jednota jubilejní oslavy 10. výročí republiky a 13. června uvítalo 80
legionářů prezidenta Masaryka při jeho návštěvě v M. Krumlově.
V dalších letech spolek pořádal přednášku u příležitosti 10. výročí
smrti M. R. Štefánika, v roce 1932 umístil na náměstí automatické
váhy a výtěžek z této služby použil na zaopatření vdov a sirotků
po legionářích. V roce 1934 pořádal spolek Den brannosti spojený
se slavností a dekorováním legionářů medailemi. Akce se konala
za účasti sokolů, orlů, hasičů, místního spolku německých vojenských
vysloužilců, turnérů a lesníků jako manifestace státní svornosti.
Za účasti německých spolků, byla zdůrazňována myšlenka demokracie a společného státu. Akce se zúčastnilo asi 2 000 lidí.
Odbočka Svazu čsl. důstojnictva v M. Krumlově - Spolek byl založen v roce 1936. Jeho předsedou byl okresní soudce a kapitán jezdectva
v záloze Jaroslav Střechovský, místopředsedou škpt. pěchoty v záloze a
řídící učitel v D. Dubňanech Stanislav Tručka, jednatelem a pokladníkem
zároveň odborný učitel z M. Krumlova - poručík letectva v záloze Jan
Rozehnal. Účelem spolku byla propagace branných otázek u veřejnosti,
hájení cti důstojníků a pořádání kulturních pořadů. Spolek podporoval
zimní a vodní sporty, pak různé šermířské, střelecké, jezdecké, lovecké,
lukostřelecké, tenisové, divadelní aj. kroužky. V roce 1936 pořádal s jinými spolky 5. a 6. září Den brannosti. Ve stejném roce uspořádal také
reprezentační ples, několik večírků, kurz pro důstojníky, výcvik branců, pořádal několik přednášek a promítal filmy „Zamořeno yperitem“
a „Nemocnice v protiplynovém úkrytu“.
Mgr. Hana Prymusová
Literatura a prameny: MZA, B40, 2/7; MZA, B40, 437n; SOkA Znojmo,
Spolek vojenských veteránů M. Krumlov 1882 - 1907; Památník desítileté práce
jednoty Čsl. obce legionářské v M. Krumlově 1920 - 1930. M. Krumlov 1931.;
INDRA, J.: Spolky C. k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. ČR 2010. Dále literatura viz. předešlé články.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ochrana přírody na Ivančicku - návrat ke tradicím
V současné době se krajina kolem nás neustále mění. Vytratila se
z ní mozaikovitost a rozmanitost,
stává se čím dál unifikovanější.
Proto si musíme vážit míst jakou,
jsou staré vysokokmenné sady,
remízky, meze nebo stromořadí,
které se nám zachovaly.
Mezi místa, která stojí za to
chránit, patří v první řadě tzv.
významné krajinné prvky (dále
v textu pouze VKP). Zákon o
ochraně přírody a krajiny vymezuje tento pojem: „Významný
krajinný prvek je ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející
její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“
V Ivančicích a přilehlém okolí
se nachází hned několik takových
míst, ale bohužel nejsou označena žádnou cedulí. Nikdo se o ně
nestará, takže se stalo, že tam,
kde je uvedeno palouček nebo
pastva, dnes stojí neproniknutelné houští. Je to způsobeno tím,
že dříve se na těchto lokalitách
pravidelně páslo či sekalo a náletové dřeviny neměly příležitost
k rychlé expanzi. Je to velká škoda, protože právě zde se nacházely nebo možná ještě dnes nachází
vzácné rostliny, které obohacovaly naši krajinu. Udržení těchto
rostlinných společenstev je právě
podmíněno pravidelným sečením, pastvou a odstraňováním
rozrůstajících se dřevin.
Jeden se zajímavých významných krajinných prvků v Ivančicích je Letkovická stráň (lidově
zvaná Hlinek). Jedná se o kopec,
který se tyčí za vesnicí Letkovice
(za bývalým JZD a naproti řece
Jihlavě). Můžeme zde najít hned
několik velmi cenných druhů
rostlin. Ve svahu rostou štěrbinová
a trávobylinná společenstva, své
zastoupení tady mají i suché trávníky s keři. Temeno kopce pokrývá druhově chudá louka, na kterou
navazují vinice a akátový lesík.
V minulosti kopec sloužil jako
obecní pastvina, na které se pásly
krávy a kozy. Travní biomasa
byla každoročně odstraňována
a keřové patro se nerozšiřovalo,
protože bylo redukováno pastvou. Je obecně dobře známé,
že zvláště kozy mají rády mladé
větévky stromků a keříků. V 60.
letech využívalo kopce k pastvě
jalovic místní družstvo, které zde
pak začalo pást ovce. Ty se zde
pásly až do 90. let. I na Hlinku
však byla pastva, jako ostatně
na naprosté většině podobných
lokalit, nakonec ukončena.
O lokalitu se dlouhou dobu
nikdo nestaral. Ve svahových
partiích vybujely neprostupné
křoviny a na vrcholu kopce se
více jak 20 let neseklo. Ale v roce
2010 a 2011 se kopci dostalo náležité péče. Minulý rok byly vyřezány keře (růže šípková, trnka
obecná a ptačí zob) ve svahových
partiích. Práce probíhaly na rozloze 0,5 ha a poprvé po dvanácti
letech se na vrcholu kopce pásly
ovce. Tento rok se ochranářské
práce rozšířily téměř na celý kopec. Páslo se z části ve svahu a na
vrcholu kopce. Celková rozloha
pastvy činila 1 ha a páslo se zde
22 ovcí a 2 kozy. Pastva probíhala od 21. května do 2. července.
Velmi důležitá byla pastva právě
ve svahu, protože kozy i ovce
okusovaly keře a tím pádem
zabraňovaly rozšíření keřového
patra. Zbytek temene kopce 0,70

ha bylo posečeno, tráva se usušila
a byla odvezena jako krmivo pro
ovce na zimu.
Z vrcholu kopce je nádherný
pohled na celé Ivančice. A ten si
mohli vychutnat i účastníci akce
Pasení oveček na Hlinku. Akce se
zúčastnilo asi 60 lidí. Byla určena dětem od 3 do 10 let a jejich
rodičům. Pro děti byl připraven
farmářský pětiboj, kde si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, že práce
v zemědělství je opravdu těžká.
Po absolvování všech disciplín
(vrh gumákem, hod bramborou
do koše, skákání v pytli, slalom
s trakařem a poznávání krmení
pro ovce) dostaly děti sladkou odměnu a společně jsme šli nakrmit
ovečky. Potom se opékaly buřty a
pro tatínky byla připravena speciální disciplína vrch vidlemi do
dálky. Po celou dobu konání akce
mohli účastníci shlédnou malou
výstavku o chráněných rostlinách, živočiších a ochranářských
zásazích, které se zde prováděly.
Další akce, která se zde konala v tomto roce, byla odborná
přednáška pro žáky ze základní
školy z Řeznovic. Den před
vysvědčením si udělali žáci za
dozoru paních učitelek výlet za
ovcemi. Děti byly přímo nadšené, že mohly vidět a krmit ovce.
Strávily zde příjemné dopoledne
a ještě se dozvěděly mnoho
zajímavých informací o ovcích,
divokých zvířatech, které mohou
potkat na tomto místě a o potřebě
ochrany krajiny.
V tomto roce se dostalo nejenom Hlinku náležité péče, ale i
dalším cenným lokalitám. Přímo
v Ivančicích byly prováděny
práce na VKP Skalky. Skalky je
označován svah, který je ohraničen výstavbou rodinných domů
Na Boží hoře a dole železniční
tratí vedoucí do Oslavan. V ,,dávných dobách“ byl kopec používán
jako obecní pastvina a na vrcholu
kopce byla pole, na kterých bylo
následně vystavěno sídliště a
v posledních letech vilová čtvrť.

Pravidelné sečení a pastva je základem údržby o krajinu.

době, když se zazelenají listy
stromů a vyroste vysoká tráva,
se tato lokalita stává neprůchodnou džunglí s hordami odpadků.
Vzácné květiny, které zde rostly
v 90. letech, kdy probíhalo mapování, jsou na ústupu. A to z toho
důvodu, že většina květin nesnese
plné zastínění nebo není schopná
konkurovat těm rostlinným druhům, které se sem šíří z přilehlé
zahrádkářské kolonie. Podle
mého názoru převážná část této
lokality (celková rozloha 1,9 ha)
je nenávratně ztracena, ale najde
se zde i pár pěkných míst, o které
se má cenu starat. A to jsem udělala hned na dvou místech.
Tím prvním je úzký pruh převážně skaliska, kde jsou ještě zachována společenstva těch rostlin,
které se zde dříve vyskytovaly
mnohem hojněji. Kdybyste se sem
chtěli na jaře vydat (doporučuji),
uvedu přesnou lokaci: Úsek začíná přejezdem přes železniční trať
(Pod Kocberkami) a pokračuje

řece Jihlavě.
Závěrem chci zdůraznit, že
rozšiřování keřů a nesečení travního porostu má neblahý vliv na
chráněné rostliny, které se vyskytují na různých lokalitách v Ivančicích a jeho okolí. Mým cílem
je tato místa chránit, ale také je
zemědělsky využívat tak, jak
tomu bylo dříve. Trávu z lokalit,
které seču, odvážím a používám
jako krmivo nebo stelivo.
Mým přáním je také navrátit
do zemědělské krajiny pastvu
hospodářských zvířat, která je
přirozená a velmi užitečná. Má
pozitivní dopady jak na rostliny,
které zde rostou, tak i na hmyzí
společenstva a další živočichy.
Krajina, o kterou se člověk stará, je mnohem pestřejší, kvete zde
více květin a najdeme zde více
zástupců z živočišné říše. Mým
cílem není chránit výše zmíněná
území před lidmi, ale právě pro
lidi. Snažím se svoji práci dělat
dobře a hlavně efektivně.

asi 200 m směrem k Oslavanům.
Nejlepší pohled na lokalitu je ze
železniční trati. Asi před 2 roky
byly z lokality odstraněny keře
trnky obecné, aby nezastiňovaly
ta rostliná společenstva, která tu
ještě přežívají.
V tomto roce byla lokalita pokosena a tráva odvezena. V měsíci září proběhlo na rozloze 500
m2 vykácení keříků trnek. Kácení
probíhalo ještě na dalším místě na
této lokalitě. Kácelo se tentokrát
přímo na skále. Jedná se o ,,skálu“, která přiléhá těsně ke kolejím
a nachází se kousek od splavu na

Ochrana krajiny je velmi důležitá a to dokazuje i to, že jsem byla
i s ovcemi pozvána, abych pásla i
v Mohelně v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcova step.
Na ochranářské práce čerpám
prostředky z dotačních titulů
Program péče o krajinu a z Nadace Veronica. Spolupracuji s Pozemkovým spolkem Koniklec
z Mohelna. Pokud Vás zaujalo
téma ochrany krajiny, můžete se
podívat i na stránky pozemkového spolku, kde se dočtete více:
www.pskoniklec.cz.
Bc. Hana Juránková

Foto: Ing. Bronislava Mužíková
VKP Skalky v Ivančicích

V odborné publikaci, která mapovala VKP v okrese Brno-venkov,
se můžeme dočíst, že se jedná o
skalnatou lesostep se skalními
výchozy, které jsou nanejvýš
ceněné. Bohužel od vyhlášení
za VKP se lokalita proměnila
k nepoznání. Téměř celý svah je
zarostlý akátem, trnkou obecnou,
ptačím zobem a dalšími dřevinami. Najdeme zde černé skládky i
bývalé ,,bunkry“ dětí.
Brzy na jaře lze pozorovat, jak
skalnaté výchozy rozkvetou žlutě
mochnou písečnou a dalšími
drobnými kvítky. Ale po krátké
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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.

»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
•• dvourychlostní babetu po GO
motoru + nové díly. Cena dohodou.
Tel.: 515 333 339. Volat po 19. hod.
•• moto 125 ccm od 16 let - Supermotard. Tel.: 776 626 586, po 19. hod.
•• skútr Kymco Bunny 50 ccm, cena
dohodou. Tel.: 776 626 586, po 19. hod.
•• letní pneu 175/70 R13 - 4 ks, jednu
sezonu jeté, vzorek 5-6 mm. Cena za
komplet 2.000 Kč. Tel.: 723 026 402.
•• pneu Radial 155/80 R13 - 4 ks 165/
65 R13 - 2 ks, hl. 5 mm + duše. Zn.
Levně. Tel.: 736 257 547.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově.
Prosím nabídněte. Tel.: 724 285 431.
•• zemědělskou půdu a akátové lesy
v kú: Mor. Krumlov, Rybníky, Vémyslice, Dobelice, Polánka, Rokytná,
Jamolice, Vedrovice nebo Lesonice.
Platím hotově. Tel.: 773 534 857.
prodám
•• byt 1+1 přízemí, staré sídliště
Ivančice, 36 m2, nová okna, volný
ihned. Tel.: 604 912 458.
•• byt 3+1 v Ivančicích, OV, s nádherným 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.
•• zemědělskou usedlost v obci
Kratochvilka, 20 km od Brna. Tel.:
724 145 079.
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkami.
Bez elektriky. Tel.: 773 659 865.
•• 4610 m2 zeměděl. půdy v Dyjákovičkách. Cena 8 Kč/m2. Tel.:
777 580 906.
•• zahradu s rekreačním domem 2+1
v Mor. Krumlově, obecní voda,
pozemek 2600 m2. Tel.: 777 582 899.
nabízím podnájem/pronájem
•• 50 arů pole s meruňkovými stromy.
Miroslav. Tel.: 737 518 719.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• zvukovou aparaturu vhodnou
pro ozvučení menšího orchestru,
výrobce Tesla Bardějov, zesilovač
AKZ, 8 vstupů diskomixu a 2
reproduktory Tesla, výkon 200 W.
Tel.: 723 792 679.
•• televizor Panasonic 72 cm za 1.000
Kč. Tel.: 773 164 981.
•• postelový čistič proti roztočům
a mikroorganismům s UV lampou
- novinka pro alergiky. Původní
cena 14.500 Kč, prodej za 7.000 Kč.
Neslovice, tel.: 724 238 899.
•• 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.
•• el. kamna na 380 W. Výborný stav,
cena dohodou. Tel.: 724 662 429

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• ložnici v dobrém stavu: manželská
postel vč. roštů a zásuvek, skříň,
komodu, noční stolek, zrcadlo a kusový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.:
605 405 959.
•• dvě válendy s úložným prostorem
/i jednotlivě/. Zn Levně. Tel.:
737 180 920.

»STAVBA - ZAHRADA

prodám
•• 300 ks křidlic km beta černá,
nepoužitá. Tel.: 602 500 356.
•• pšenici - 10q, cena dohodou. Tel.:
605 378 622.
•• jablka na uskladnění, různé druhy,
cena 7 Kč/kg. Tel.: 722 528 989.
•• konzumní brambory v Lesonicích,
cena za kg – 5 Kč. Volejte po 18.
hodině. Tel.: 605 989 193.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• autosedačku zn. Ferari 0-13
kg, min. používaná, cena 900 Kč,
kočárek Takko, cena 3.500 Kč, hrací
deku s brázdičkou, cena 300 Kč. Tel.:
728 870 212.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• loukoťová kola. Tel.: 602 500 356.
prodám
•• opratě na koně - jeden pár, šroťák na
řepu, frézu PF62 Agrostroj Prostějov.
Cena dohodou. Tel.: 606 347 385.
•• dubeňák (kožich se srstí uvnitř)
pánský, velikost 54, nenošený, velmi
zachovalý, původ Německo, 70. léta.
Cena 1.500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• 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.
•• mech. lis na víno. tel.: 723 026 402.
•• univerzální kutilský dřevoobraběcí
stroj, mj. protahování do šířky 20 cm
za 6.000 Kč. Zn. dohoda jistá. Tel.:
736 257 547.
•• Obec Petrovice nabízí k prodeji
kompletní VARI SYSTÉM (motor,
převodovka, kola, vozík). Cena
13.000 Kč. Po tel. domluvě možná
prohlídka (tel.: 724 185 508).

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)

Spolek pro obnovu tradic, o. s. Moravský Krumlov pořádá akci:

DRAKIÁDA

sobota 1. října 2011 ve 14.00 hodin
na Floriánku v Moravském Krumlově.
Středisko volného času v Ivančicích zve na akci:

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Vezměte si lampión a přijďte si posvítit na strašidla. Čeká na vás
zábavná cesta plná strašidelných úkolů, strašidelné malování na
obličej a v 19.10 hodin odpálení ohňostroje. Odměny pro každé dítě.
Pátek 7. října v 17.30 hodin, park Réna, Ivančice
Vstupné 30 Kč. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

» ZVÍŘATA
prodám

•• štěňata jezevčíka drs. st., s PP, lov.
veden. Tel.: 602 808 130.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• kachničky mandarinské a bažanty
zlaté, vše letošní. Tel.: 737 910 230.
•• prase na dokrmení, cena dohodou.
Tel.: 728 651 876.
daruji
•• koťátka a štěňátka. Tel.:
606 405 218.

» SEZNÁMENÍ

•• muž 50, hledá mladší ženu s
vlastním zázemím. Tel.: 728 503 400.
•• hledám prima kamarádku do 35
let. Časem i více. Já 39/180. Tel.:
737 568 040.
•• 55/168 hledá normálního chlapa,
nejraději okolí Mor. Krumlova, není
podmínkou. Tel.: 722 275 951.
•• Najde se žena, které chybí něha
a vášeň? Pouze diskrétně. Tel.:
775 406 900.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• jakoukoliv manuální práci, např.
vratný v MK či blízkém okolí, i so,
ne, noc i brigádně nebo např. práce
v lisovně, svařovně, může být i dom.
práce. Tel.: 733 358 115.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Coloseum nemovitosti, pobočka
Moravský Krumlov ihned přijme
realitní makléře/ky pro oblast Ivančice a Moravský Krumlov. Požadujeme: velmi dobré komunikační
schopnosti, řidičský průkaz sk. B,
práce na ŽL. Nabízíme: zázemí silní společnosti, spravedlivý provizní
systém, školení zdarma a velmi
zajímavou práci. Coloseum nemovitosti - realitní kancelář s dobrou
pověstí. Volejte: 606 536 536.
•• Generali Pojištovna, a. s. hledá
pro kancelář v M. Krumlově spolupracovníky na pozici pojišťovací
zprostředkovatel. Náplň práce:
péče o nové i stávající klienty, poradenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné
spol., kariérní růst, indiv. pracovní
ohodnocení + prémie. Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou, časovou
flexibilitu, bezúhonost a spolehlivost, schopnost komunikace a tým.
spolupráci. Bližší info: Generali
Pojišťovna, a. s., Agenturní kancelář Ivančice, Palackého 8, 664 91
Ivančice, mob.: 603903305, email.:
zdenek_kaufman@generali.cz

•• Nabízíme místo vedoucího
kanceláře
finančních
služeb.
Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání.
Kontakt: Zdeněk Zábojník, oblastní
vedoucí pro OVB. Tel.: 602 745 038,
zdenek.zabojnik@ovbmail.cz.
•• K servis Ivančice přijme prodavače/ku na HPP, nutná znalost práce na PC (Word, Excel, výhodou
Maney S3). Požadujeme dobrou
komunikativnost, řidický průkaz
sk. B vítán. Info na tel 777 000 031.
•• Přijmu řidiče kamionu (ŘP sk.
C+E + platný profesní průkaz)
pro přepravy po ČR, Polsko a
Slovensko. Nutná praxe v řízení
kamionu min. 3 roky. Nástup možný
ihned. Tel.: 602 790 115.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Autoelektrikář Milan Štádler:
Opravy a prodej alternátorů a
starterů všech značek, elektroinstalace motorových vozidel,
zemědělské a stavební techniky.
Prodej celků i náhradních dílů
na alternátory a startery. Pružná
pracovní doba, možnost oprav u
zákazníka. Provozovna: Petrovice
149, Moravský Krumlov. Tel.:
515 323 116, 602 947 903, e-mail:
autoelektro.stadler@seznam.cz
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.
•• 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.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 24.9. v 19.00
ne 25.9. v 19:00

LIDICE
Drama ČR

so 1.10. v 19.00
ne 2.10. v 19.00

PRINC A PRUĎAS
Komedie USA

ne 2.10. v 17.00

KUNG FU PANDA 2
Anim. film USA, dabing

so 8.10. v 19.00
ne 9.10. v 19.00

TRANSFORMERS 3
Sci-fi film USA

so 15.10. v 19.00
ne 16.10. v 19.00

OBHÁJCE
Thriller USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 24.9. v 18.00

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Komedie USA

ne 25.9. v 18.00

WESTERNSTORY
Komedie ČR

so 1.10. v 18.00

KUNG FU PANDA 2
Anim. film USA, dabing

ne 2.10. v 18.00

VIDITELNÝ SVĚT
Drama Slovensko, dabing

so 8.10. v 18.00

TRANSFORMERS 3
Sci-fi film USA

ne 9.10. v 18.00

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 25.9. ve 20.00

LIDICE
Drama ČR

st 28.9. v 15.00

ŠMOULOVÉ
Anim. komedie USA, dabing

st 28.9. v 18.00
a ve 20.00 hod.

MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR

ne 2.10. v 15.00
a v 17.00 hod.

AUTA 2
Pohádka USA, dabing

út 4.10. v 9.30

KAMARÁDI Z TELEVIZE č. 1
Krátké české anim. pohádky

st 5.10. ve 20.00

BARBAR CONAN
Fantasy film USA

ne 9.10. v 17.00
a 20.00 hod.

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 2. část
Dobrodružný film USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
so 24.9. v 17.00
a ve 20.00 hod.
ne 25.9. v 17.00
a ve 20.00 hod.

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 1+2
Dobrodružný film USA, dabing

st 28.9. v 15.30
a v 18.00 hod.

AUTA 2
Pohádka USA, dabing

•• Shiatsu masáže celého těla,
sportovní a rekondiční masáže zad a
šíje. Přijedu za Vámi i domů. Ivančice
a široké okolí. Tel.: 777 198 577.

ne 2.10. v 17.00
a v 19.00 hod.

ŠMOULOVÉ
Anim. komedie USA, dabing

st 5.10. v 19.00

JANA EYEROVÁ
Romantický film VB

•• Potřebujete peníze? Hledáte
přivýdělek? Pomůžeme, zavolejte.
tel.: 733 224 414, 732 547 490.

ne 9.10. v 19.00

BARBAR CONAN
Akční fantasy film USA

•• Hubnutí pro každého! Je vám 30,
50 nebo 70 let? Začínáme v říjnu.
Tel.: 604 505 687.

CHRYZANTÉMA – organizace jižní Moravy pořádá

26. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM
21. až 23. října od 9 do 17 hodin
v sále Besedního domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.
Další informace na: www.chryzantemaIvancice.mpage.cz

Občanské sdružení Hrubšice zve srdečně všechny děti a rodiče
na tradiční podzimní akci:

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK

v sobotu 8. října 2011 od 15. hodin, zámek Hrubšice
Program: slavnostní zahájení, tajemná prohlídka zámku, vystoupení
šermířské skupiny Taranis, strašidelné malování na obličej, dlabání
dýní, soutěže pro děti, origami - výroba dýní a upírů, ohňostroj.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve na výstavu

FOTOKLUBU MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ

od 5. října do konce listopadu 2011
říjen - fotografická tvorba členů klubu
listopad - proměny města Moravského Krumlova
Městský úřad Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 - 1. patro

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.

Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a příbuzné našich strávníků
i celou veřejnost na

PŘIJĎTE K NÁM NA VEČEŘI

aneb nahlédněte pod pokličku školní jídelny podruhé

7. října 2011 v 17.30 hodin
Co Vám nabídneme tentokrát?
Vybírat můžete z následující nabídky: 1) Polévka hrstková, kuře na
čínský způsob, rýže, ledový salát 2) Polévka hrstková, segedínský
guláš, houskový knedlík 3) Polévka hrstková, kuskus s vepřovým
masem, zeleninou a sýrem, mrkvový salát s jablky
Cena: 57 Kč (objednat je nutno předem ve školní jídelně)
Školní jídelna Ivančice - Na Brněnce 1 nebo výdejna školní jídelny
Komenského nám. 7. Těšíme se na Vás!

Upozorňujeme zájemce o koupi publikace

KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV,
že je v prodeji v Moravském Krumlově na těchto místech:
Městská knihovna, Galerie Knížecí dům, Informační
středisko a knihkupectví na Zámecké ulici za 50 korun.

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 18/11 vyjde 7. října 2011, uzávěrka 4. října 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Chceš se naučit krásnému olympijskému sportu, závodit a poznávat
nová místa, kamarády, zlepšit si fyzickou a psychickou kondici?
Tak přijď mezi nás !!!

NÁBOR DO ODDÍLU JUDO

Trénik: pondělí, středa a pátek od 17. hod.
Tělocvična pod obecním úřadem v Trboušanech, pro zájemce
ve věku od 6-100 let. Další info: Mgr. Michal Sajaš - trenér, tel.:
742 342 299, sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

TJ Sokol Moravský Krumlov, oddíl sportovní gymnastiky

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA
PRO DĚVČATA VE VĚKU 4-6 LET
Máte doma šikovné neposedné dítě? Chcete, aby svoji energii
využilo smysluplně? Přiveďte je do gymnastiky! Gymnastika je
základem většiny sportů a jedním z mála sportů, při kterých se
zapojují všechny svalové skupiny. Děti se naučí obratnosti, získají
sílu a rychlost. Gymnastický trénink je i velice zajímavý a pestrý.
Kdy?: každé úterý od 17.00 do 18.00 (začínáme v úterý 27. září)
Kde?: ve specializované tělocvičně na ZŠ Ivančická (vchod
z parkoviště přes školní dvůr). Cena?: 500 Kč za pololetí.
Přátelé lehké atletiky a jejich příznivci pořádají ve spolupráci
s MěU Ivančice a JE Dukovany další ročník běhu na dráze

„IVANČICKÁ HODINOVKA“

čtvrtek 6. října na městském stadionu v Ivančicích
Start v 16 hodin, přihlášky hodinu před startem, nebo na emailu:
richardpokorny1@seznam.cz.
Startují registrovaní a neregistrovaní muži a ženy v šesti věkových
kategoriích s lékařskou prohlídkou či na vlastní nebezpečí. Vítězové
obdrží poháry, diplomy a věcné ceny věnované pořadateli a
ivančickými sponzory, ostatní závodníci pak diplomy se svými
výkony. Rekord závodu drží známý brněnský cestovatel /tehdy
závodník Zbrojovky Brno/ Jiří Kolbaba výkonem 18.600 metrů, rekord
okresu Brno-venkov je 17.500 m.
Občerstvení zajištěno.

Atletický den v Ivančicích
V pondělí 12. září se na základní škole TGM v Ivančicích sešly čtyři
desítky mladých nadšenců atletiky. Atletický den pro ně uspořádal
krumlovský atletický klub pod vedením trenérky Mgr. Zuzany Markové. „Zájem dětí i rodičů mně velmi mile překvapil a potěšil. Devatenáct
dětí bude navštěvovat pravidelné pondělní tréninky na školním hřišti
a v tělocvičně na Brněnce,“ uvedla trenérka Zuzana Marková.
Mladí ivančičtí atleti budou reprezentovat svou školu pod mateřským
oddílem AC Moravský Krumlov. Přejme jim, aby navázali na úspěchy
krumlovských atletů. Ti nejmladší si 10. září v Brně vyzkoušeli trať na
500 metrů. Eliška Břinková získala zlato za 1. místo v kategorii nejmladších. Eliška vystartovala se slovy: „Zuzi, já to dnes vyhraju!“ a své
předsevzetí do puntíku splnila. Zlato ve své kategorii získal také Vojta
Břinek a stříbrnou medaili Dominik Horák. Blahopřejeme.
/abé/

23.09.2011

V Ivančicích včelaři oslaví 100. výročí založení
od dlouhodobě spoluGenerálními partnery
svého včelařského spolku zejména
pracujících zemědělských firem a
našich oslav jsou:
V říjnu letošního roku, konkrétně od 14. 10. do 4. 11. budou
ivančičtí včelaři pořádat včelařskou výstavu jako významnou
součást oslav vzniku svého spolku před sto lety.
Spolek byl založen 26. listopadu 1911 a zakládajících členů
bylo 47. Zajímavé je, že jeho činnost ani v pohnutých válečných
letech nebyla přerušena, a tak
členové dnešní Základní organizace ČSV v Ivančicích, kterých je
95 a obhospodařují 1800 včelstev,
mohou a chtějí toto výročí sobě i
veřejnosti důstojně připomenout.
Včelařská výstava se bude
konat v prostorách památníku Alfonse Muchy a návštěvníci budou
mít možnost spatřit historické
dokumenty, fotografie, exponáty
a pomůcky. Také dokumentaci
včetně fota ze současného aktivního života organizace s ukázkou
moderních včelařských exponátů
a zařízení. Na výstavě by neměly
chybět včelí produkty, od několika druhů medů z Ivančicka a
okolí počínaje a medovým cukrovím konče. Včelaři se jistě rádi
pochlubí i tekutým produktem,
domácí medovinou. Pro návštěvníky výstavy, kteří budou mít
zájem, bude možné na výstavě
v podzemních prostorách shlédnout i amatérské filmové ukázky
ze života včel i práce včelařů naší
organizace. Samotná včelařská
výstava se bude konat v období
pravděpodobné tradiční výstavy
chryzantém v Besedním domě a
my včelaři věříme, že od květin
ke včelám a obráceně si návštěvníci rádi najdou cestu. A to doslova, vždyť půjde o pár kroků.
Samotná výstava však je konstantou, která by měla potěšit

nejen oko kolegů včelařů z okolí,
ale i ostatních návštěvníků. Med
a produkty z něho, včetně medových laskominek, potěší naše mlsné jazýčky. Ivančičtí včelaři však
plánují i další aktivity právě v čase
tří týdnů instalované výstavy. Základním cílem je poskytnout široké veřejnosti osvětu o významu
chovu včel, jejich společenském
užitku, podělit se o zážitky a představit dětem i dospělým zálibu,
která bytostně patří k přírodě, je
všem ku prospěchu a se zájmem
ji provádějí pracovití lidé.
Významnou aktivitou bude i
naplnění třídenního programu
kolegům včelařům ze Slovinska
a Slovenska, konkrétně z Radovljice a Stupavy, s kterými má naše
město dlouholetou družbu. Staneme se tak aktivními účastníky
jejího udržování a rozvoje.
Je třeba zdůraznit, že oslavy
výročí jsou plně podporovány
orgány města Ivančice v čele
se starostou MUDr. Vojtěchem
Adamem a s plnou technickou a
organizační pomocí Kulturního a
informačního centra v Ivančicích.
Zajímavé budou i aktivity
s mládeží, které se uskuteční
v podobě besed se žáky základních škol v Oslavanech a Ivančicích. Základní organizace včelařů
vydá k tomuto výročí almanach,
v kterém by měli čtenáři najít
nejen celou historii spolku, ale i
vývoj činnosti z posledních let.
Vždyť poslední almanach byl
vydán v roce 1972 při oslavách
60. výročí založení spolku.
K zajištění této plánované akce
bylo třeba vstřícné finanční podpory měst, obcí a organizací v regionu. S potěšením konstatujeme,
že se nám této přízně dostalo,

farmářů obou měst a obcí, jejichž
občany včelaře naše organizace
sdružuje. Mile nás překvapil zájem
i podpora Jihomoravského kraje a
věříme, že naše oslavy nebudou
mít charakter mikroregionu, ale i
regionální. Velmi dobrý poznatek
jsme učinili i s firmami v čele se
skupinou ČEZ, které zdánlivě se
včelařením nemají nic společného, a přesto nás při přípravě oslav
podpořily. Chceme tedy využít
této příležitosti, abychom svým
partnerům veřejně poděkovali
a veřejnosti je představili.
Vysoký počet partnerů vnímáme jako podporu naší zájmové
lidské aktivity, která je celospolečensky velmi významná a každému z nás přináší přímo i nepřímo
užitek. Je to sympatické zjištění a
věříme, že účast na naší výstavě
bude milým překvapením pro
členy naší organizace. Přesto, že
je do října 2011 poměrně dlouho,
chtěli bychom čtenáře Zrcadla již
nyní na naši výstavu pozvat. Těšíme se a přejeme krásný zážitek.
Za přípravný výbor ZO ČSV
Ivančice Ing. Jan Maloch
Partneři:
• Obec Nová Ves • Obec Ketkovice
• Obec Biskoupky • Obec Neslovice • Obec Senorady • Obec Hlína •
Město Oslavany • Agroservis Višňové, a. s. • GLZ, s. r. o. Ivančice
• ZENUS, s. r. o. Ivančice • Zdeněk Adam - BETONA Ivančice
• Stavební firma FOTREL, spol.
s r. o. Řeznovice • Rumreichová
Lenka, zemědělská podnikatelka
Oslavany • Pavel Čech, soukromý
zemědělec Nová Ves • Cihelna
Ivančice, a. s. • MKZ, spol. s r. o.
Brno, provoz Nová Ves • Baumann
s.r.o. Ivančice • Jirgl Karel, malířství a natěračství Čučice

• Jihomoravský krajský úřad
• Město Ivančice
• POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
• OK GROUP, a. s. Brno
• Skupina ČEZ
• ADW, a. s. Krahulov

Krajský přebor v kopané
neděle 2. října v 15.30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Boskovice
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

