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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

Chtějí zámek, hřiště i bazén
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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

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE

S poptávkou nás kontaktujte 
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY • RAZÍTKA

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelé města na svém posledním 
zasedání podpořili všechny před-
ložené investiční záměry a zvedli 
ruku pro investice do oprav zám-
ku, pro školní hřiště u ZŠ Klášter-
ní, pro letní koupaliště na sídlišti, 
pro výstavbu kanalizace v Polán-
ce a Rokytné a pro spoluúčast
na výstavbě průtahu Polankou.

Celkový objem investic je více 
jak 211 milionů korun a město se 
má podílet částkou téměř 41 mi-
lionů, což je zcela jistě nad mož-
nostmi běžných příjmů města.

V případě plánovaných 
investic do zámku se jedná 
především o rozšíření expozice 
Slovanské epopeje a vybudování 
hygienického zázemí. To vše za 
předpokladu setrvání Epopeje 
a jasně definovaných pravidel 
s majitelem zámku - Inchebou. 
Vzhledem k tomu, že poslední 
říjnový den se má nadobro uza-
vřít expozice s obrazy, vstupují 
do hry nepřímo také galeristé 
se svým pro Epopej zásadním 
plánem - odvoz do Prahy.

Stavební úpravy na zámku mají 
stát 26 milionů korun. Náklady se 
mají rozdělit mezi stát, JM kraj, 
město a Inchebu. 

Druhým schváleným projek-
tem je vybudování školního hřiště 

u ZŠ Klášterní náměstí. Investice 
čítá náklad téměr pět milionů ko-
run rozdělených do dvou etap. V 
rámci té první budou provedeny 
terénní úpravy, opěrné zdi, oplo-
cení a parkovací plocha. V další 
etapě bude vybudováno samotné 
sportoviště, zpevněné plochy, 
prvky dětského hřiště a mobiliář.

Při jednání se také dostalo na 
již několik let odkládaný záměr 
- letní koupaliště na sídlišti. 
Investiční záměr schválilo zastu-
pitelstvo už na začátku letošního 

května a nyní zastupitelé odsou-
hlasili účast v dotačním programu 
MF ČR s projektem za 21 milionů 
korun, kde by účast města měla 
být více jak 11 milionů. Studie 
zpracovaná Ing. Romanem Chvá-
talem počítá s pětadvacetimetro-
vým plaveckým i dětským ba-
zénem, vířivou vanou, solárním 
ohřevem vody a také s provozní 
budovou, kde bude nejen tech-
nické zázemí pro bazény, ale také 
WC, šatny, občerstvení atd.

Další investicí, kterou zastupi-

telé podpořili, je vybudování ka-
nalizace v Polánce a Rokytné. Na 
financování by se měl především 
podílet Evropský fond regionální-
ho rozvoje, a to částkou téměř 55 
milionů korun. Město pak čeká 
investice téměř 9 milionů. 

S vybudováním kanalizace v 
Polánce přímo souvisí navazující 
investiční akce Správy a údržby 
silnic JMK - průtah Polankou. 
Spoluúčast města má být 11,3 
milionů korun, což je z výše zmí-
něných projektů nejvíce.   /mape/

Letní koupaliště na Sídlišti
v Moravském Krumlově
Studie Ing. Romana Chvátala



AKCE !!! Vyřízení úvěru do 48 hodin!
Vyplácíme exekuce

i bez zastavy
do 500 tis. korun
180.000 za 3.417 Kč / 72 m.

600.000 za 3.575 Kč / 216 m.
RPSN od 13.5 % 

Tel.: 776 819 685
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PODZIM
Podzim se nám letos neohlásil plískanicemi a deštěm, ale 

překrásným letním počasím. Naštěs� pro nás i pro vinaře. Pro nás, 
že si ještě užijeme trochu tepla, aniž bychom ho museli krvavě pla�t 
nadnárodním společnostem. Vinařům zase pěkně zvedá cukernatost 
hroznů a slibuje slušnou úrodu vína. Už se docela těším. 

Ale jinak, řečeno s klasikem, už ani nevím kterým, jsou to 
paradoxy. V létě, abychom chodili pomalu ve svetru a vyhlíželi 
sněhové mraky. V říjnu je krásné teploučko, děvčata chodí 
v minisukních a erotomani teore�ci si užívají svoji podzimní dávku 
vášně. Soudě dle tvrzení naší nejstarší generace, hlavně mojí 
milované babičky Margity, svět se prostě zbláznil a s ním i počasí. 

Proč by ostatně ne. Když blázní lidi. Je to vidět hlavně ve večerních 
televizních novinách. Řidiči si pletou silnice se závodní dráhou, 
ostrostřelci ulice se střelnicí, poli�ci demokracii s hampejzem, pár 
vážených ramen spravedlnos� zešílelo tak, že přešlo na opačnou 
stranu zákona, a zavilí staříci zatvrzele setrvávají u svých korýtek 
přidělených jim z moci stranické, likvidujíce úspěšně jim svěřené 
ins�tuce pod slavným heslem: „Po nás potopa!“

Proč by tedy nemohla zešílet naše milovaná zeměkoule? Co 
ovšem s ní? Pro lidi, kteří touží po moci a penězích tak, že to 
přehánějí na úkor ostatních, máme věznice. Pro ty, co ze stejného 
důvodu zešílí, patřičné nemocniční zařízení. Řekl bych sice postaru 
blázince, ale obávám se, že by to nebylo jaksi v dnešní době 
korektní. Můžeme snad zavřít planetu do vězení? A za co? Jen 
proto, že se brání naší hloupos�? To by jaksi nešlo. Případně je 
na řadě onen zmíněný blázinec. Odvezeme pěkně naši zeměkouli 
do Černovic, zavřeme ji na uzavřené oddělení a zachumláme do 
svěrací kazajky. Dobře jí tak, potvoře! To má za to.

Je to sice zajímavá představa, neříkám krásná, ale naštěs� pro 
nás jako pro lidstvo jen těžko realizovatelná. Pomstu za bláznivé 
počasí musíme prostě odložit na neurčito a nezbývá nám nic jiného 
než si užít i ten podzim, u čaje, vína, medoviny, případně dobré 
knihy. To už podle nátury a nálady. Pěkný podzim!           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 !!!

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  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

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

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.

se znalostí NJ nebo i AJ:
»  plánovače výrobních zakázek
»  technika automatizace
»  procesního inženýra
»  koordinátora kvality
»  inženýra kvality
-----------------------------------
»  seřizovače CNC
     pro zakázkovou výrobu
»  seřizovače lisů
»  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:

PŮJČKY
REALITY

www.dinero.cz

PNEUSERVIS
Petr Bašta

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

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

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

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

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

hnědé a černé uhlí, koks
brikety, kovářské uhlí,

EKOBRIKETY

Slevy na vybrané tašky TONDACH
s úpravou engoba a glazura
v rámci Akce roku do 21.10.

Hranice 11 -35 %,
Samba 11 -25 %, Stodo 12 -25 %

Sleva 25 %
na krytinu BRAMAC

Novinka: obkladové pásky
imitující cihelné zdivo

Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou 

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2011,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

§ 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. 

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat: Jsem vlastník podílu na domě 
ve výši 4/5, můj bratr vlastní podíl 1/5. Jsme mezi sebou předběžně 
dohodnuti, že mi bratr svůj podíl odprodá. Bratr si však chce nejdříve 
udělat odhad ceny domu, aby věděl, za kolik mi má svůj podíl prodat. 
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli bude odhad ceny domu příliš vysoký, 
mám si udělat vlastní odhad, který bude třeba nižší, a potom požadovat 
zaplacení této ceny? V případě, že se nedohodneme a nebudu chtít pla-
tit bratrovu cenu, může pak bratr dál prodat podíl někomu jinému? 

K Vašemu dotazu uvádím, že prodej nemovitosti se řídí dohodou 
mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud si chce bratr udělat odhad ceny 
nemovitosti, je to v pořádku, ale je to pouze údaj o tom, jakou má ne-
movitost orientačně cenu, na jaké ceně se následně mezi sebou dohod-
nete, je pak pouze na vás dvou a na vyjednávání mezi vámi. 

U spoluvlastníků nemovitostí existuje tzv. zákonné předkupní právo, 
tzn. že pokud se spoluvlastník nemovitosti rozhodne k prodeji svého 
spoluvlastnického podílu, vznikne mu zákonná povinnost nabídnout 
nejprve tento svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům
(v tomto případě pouze Vám). Nabídka musí být u nemovitostí písem-
ná a především musí obsahovat cenu, za kterou Vám tento svůj podíl 
nabízí. Vy pak máte lhůtu dvou měsíců, není-li dohodnuto jinak, aby 
byla nemovitost za nabídnutou cenu vykoupena. Pokud na nabídku ne-
přistoupíte, pak může nabízející spoluvlastník prodat svůj spoluvlast-
nický podíl libovolné třetí osobě, ale za cenu stejnou nebo vyšší, než 
byla v nabídce učiněné Vám. 

V zákoně je také upraven případ, pokud je předkupní právo porušeno a 
spoluvlastník svůj podíl nenabídne ostatním spoluvlastníkům a prodá jej 
třetí osobě. V tomto případě se může oprávněný spoluvlastník domáhat 
vyslovení neplatnosti převodu nebo se může na novém nabyvateli spo-
luvlastnického podílu domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi (samozřejmě 
za stejnou cenu, za jakou ji nabyl on). Předkupní právo se neuplatní, po-
kud jde o převod na tzv. osobu blízkou (např. děti, manžel, sourozenec). 

Radar bude v režii města
/Ivančice/ Stacionární radar, který byl v Ivančicích - Němčicích umís-

těn u zbrojnice SDH, bude obnoven. Dohodla se na tom Rada města Ivan-
čic a schválila jeho pořízení. Radar bude tentokrát v majetku města. Sle-
dováním a vyhodnocováním pořízených údajů bude pověřena Městská 
policie Ivančice. Rada města zároveň  uložila odboru správních činností 
zajistit podklady k řádnému výběrovému řízení.                     Petr Sláma

Pomník bude opraven
/Oslavany/ Oslavanští radní nezapomínají na slavné dějiny svého 

města a významné rodiny, které stály u jeho kormidla. Proto se rozhodli 
objednat v kamenictví pana Zdeňka Oškrdala z Tetčic opravu  pomníku 
rodiny Műllerů. Členové tohoto rodu stáli jako těžaři za velkým rozvo-
jem těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru. Oprava tohoto pomníku 
přijde na 52.775 Kč a bude uhrazena z městského rozpočtu.  Petr Sláma

Týdenní svoz pro všechny
/Ivančice/ Příslovečný gordický uzel se pokusila na svém jednání 

přetnout Rada města Ivančic v oblasti svozu komunálních odpadů.  Do 
letošní letní sezóny byl svoz z obou místních sídlišť prováděn každý 
týden. Oproti tomu odpad z rodinných domů byl svážen každých 14 
dnů. Výjimkou byla právě ona zmiňovaná letní sezóna, kdy se odpad 
odvážel jednotně každý týden. Tento systém se nelíbil řadě ivančických 
občanů, kteří oprávněně namítali, že za stejnou cenu 500 Kč mají pou-
ze poloviční službu. Rada města proto souhlasila s návrhem firmy KTS 
Ekologie, s. r. o., která  ivančický odpad odváží a přistoupila do konce 
roku na každotýdenní svoz komunálního odpadu na celém území města 
Ivančic včetně jejich místních částí. Cena za svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu na  rok 2011 se tím nijak nezmění.                Petr Sláma

Retardér v Havírně
/Oslavany/ Tam, kde nepomůžou dopravní značky, pomůže tech-

nické řešení. Retardér. Jeden se chystají oslavanští radní instalovat ve 
zdejší lokalitě Tavírna. Zařízení objednali u společnosti Urbania, s. r. o.
Moravany. Město Oslavany ze něj zaplatí 26.728,- Kč.       Petr Sláma

V sobotu 1. října uspořádalo KIC Ivančice zájezd 
na Slovensko. První zastávkou byla prohlídka hradu 
Červený kámen od sklepení až po věž. Hrad patří 
k nejkrásnějším a nejlépe vybaveným hradům Slo-
venské republiky. Původní uspořádání po odchodu 
posledních majitelů v roce 1945 zůstalo, takže to 
byla velice zajímavá prohlídka.

 Druhá a poslední zastávka byla ve městě Stupava 
- město velikosti Ivančic severně od Bratislavy. Tam 
právě probíhaly Slavnosti zela (kapustice), česky 
zelí a mimo jiné i soutěž o nejlépe uvařenou zelnou 
polévku. Soutěže se zúčastnilo 16 kuchtíků, kteří 
předváděli jak se má správně uvařit zelná polévka. 

 Polévka se vařila v 50litrových kotlích, soutěžící 
obdrželi zelí, další přísady mohli zvolit podle vlast-
ních zkušeností. V daném okamžiku se začalo vařit. 
V 11 hodin se předávaly vzorky (anonymně), které 
byly vyhodnoceny kolem 17 hodin. Hodnotila se 
chuť a vzhled polévky. 

 Přijeli jsme až kolem 13 hodiny. Polévka byla 
u všech soutěžících uvařená a měli jsme možnost 
ochutnat polévku u stánku Mikroregionu Ivančicka. 
Zatímco u jiných stánků bylo vidět, že v kotlích mají 

polévky dostatek, u našeho stánku jsme přišli právě 
k posledním porcím. Polévka byla vynikající. Sesta-
va ivančických kuchařů: J. Pospíchal, J. Sedmík, J. 
Vyskočil soutěž ve vaření zelné polévky vyhrála a 
slovenští kuchaři se mohli přesvědčit, jak má správ-
ně chutnat zelná polévka z jejich zelí.

Slavnosti zela se pořádají od roku 1996 s mezi-
národní účastí. Jak velice si ve Stupavě cení těchto 
slavností dokazuje i to, že letošní zahájení provedl 
prezident Slovenské republiky p. Ivan Gašparovič. 
Při setkání s Vančáky připomněl chřest i dobré víno.

Jinak zde byla spousta stánků, kde bylo možné 
buď zakoupit, nebo si prohlédnout vše možné. Za-
hrádkáři se pochlubili tím, co vypěstovali. K vidění 
byla hlávka zelí o váze 8 kg, dýně o váze 20 kg. 
Další sortiment od klobás, medu a výrobků z něj, 
suvenýry všeho druhu. zábava pro děti i hudba k po-
slechu. Spousta lidí, ale na dostatečně velké ploše. 
Nebyl nabízen textil a boty, jak jsme zvyklí u nás.

Diplom za první místo a naběračka v nerezovém 
provedení může být povzbuzením, ale i závazkem 
pro soutěž v příštím roce. Děkujeme za výbornou 
reprezentaci Mikroregionu Ivančicka.      Jiří Široký

Vančáci zvítězili se zelnou polévkou

Hledáme
DISTRIBUTORY 
čtrnác�deníku Zrcadlo 
v Ivančicích. Pro více informací 
pište na distra@distra.cz, nebo 

volejte: 604 244 697.
ZABAVENO
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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.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

tloušťka 6 cm

168,- Kč/m2

cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

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

Teplo pro Váš domov
Myslíte už na zimu? Jak poletuje sníh, mráz maluje na okna obráz-

ky a venku je zima, až praští, v krbu plápolá oheň, všude je příjemně 
teplo a Vy pijete svařák? Aby i Vám mohlo být tak krásně, je potřeba 
se připravit na topení už nyní. Je mnoho způsobů, jak si doma zatopit. 
Jedním z možných paliv jsou i lisované dřevěné nebo slaměné brikety.

Lisované brikety jsou čisté a ekologické palivo. Jsou vyzkoušeny 
v dřevoplynových kotlích, kachlových kamnech, kuchyňských sporá-
cích, uzavřených i otevřených krbech či v zahradních grilech. Dřevěné 
brikety mají lepší výhřevnost než samotné dřevo. Ze stejného množství 
briket získáte více tepla než ze samotného dřeva. Nemusíte chodit
do lesa, kácet stromy, řezat, štípat, skladovat atd.. Brikety nakoupíte a 
dovezete domů, až je potřebujete, a nemusí Vám doma zabírat místo. 
V baleném provedení je s nimi výborná manipulace a snadno se s nimi 
udržuje čistota v kotelně nebo u krbu.

Jelikož se jedná o recyklovatelný zdroj s minimálním odpadem 
popela, jsou lisované brikety řazeny mezi velmi šetrný zdroj tepla
k životnímu prostředí. Životní prostředí brikety nezatěžují při výrobě, 
při ani po použití. Jejich spalováním vzniká malé množství kouře bez 
škodlivých plynů. Po dobu spalování se uvolní jen tolik CO2, kolik po 
dobu vegetačního období vstřebala biomasa obsažená v nich. V porov-
náním s uhlím nebo topným olejem neobsahují žádnou síru. Spalování 
briket ve srovnání s fosilními palivy méně zatěžuje ovzduší oxidy síry 
a některými těžkými kovy. Popel vzniklý spalováním briket není nutné 
ukládat na skládky, ale lze ho použít jako kompostový substrát nebo 
přímo aplikovat do půdy. Popel z těchto briket je vhodný jako hnojivo 
na zahrádky, neboť obsahuje draslík. 

Prodáváme brikety z čistého dřevního odpadu za 4,80 Kč/kg včetně 
DPH a ze slámy za 3,80 Kč/kg. Objednávky přijímáme na telefonním 
čísle:  737 260 797, nebo na e-mailu tcmach@tcmach.cz, případně 
osobně v prostorách společnosti TC MACH, U Mostu 590, Moravský 
Krumlov (naproti novému autobusovému nádraží).           (komerční článek)

Prodej dřevěných
i slaměných briket

TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590, Moravský Krumlov
(naproti autobusovému nádraží)

Prodejní doba:
v pracovní dny 7.00 - 17:00 hodin,

v sobotu a v neděli po dohodě
na telefonu: 737 260 797

Práce na projektu 
multipředmětových učeben na GMK
Vážení čtenáři, dovolte, 

abychom vás opět informovali 
o průběhu prací na projektu 
číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0038, 
nazvaném Multipředmětové 
učebny na Gymnáziu v Mo-
ravském Krumlově, na jehož 
realizaci čerpáme dotaci ve 
výši 2 114 777,- Kč, kdy 85 % 
této sumy hradí Evropská unie 
a 15 % rozpočet ČR. Tento 
projekt je zaměřený na podporu 
výuky všeobecně vzdělávacích 
předmětů jak humanitních, tak 
především přírodovědných. 

Vyučující Gymnázia v Mo-
ravském Krumlově se podílejí 
na přípravě souborů a metodik 

k výuce českého jazyka, dějepi-
su, hudební a výtvarné výchovy, 
základů společenských věd, 
zeměpisu, matematiky, fyziky, 
chemie, biologie, programo-
vání a celku environmentální 
výchovy, který bude využíván 
i ve výuce biologie a zeměpisu. 
Zpracovávají tedy celkem 10 
výukových bloků i s metodika-
mi, které prostřednictvím práce 
s interaktivními tabulemi a pře-
nosnými měřícími soustavami 
pro fyziku, chemii, biologii a 
ekologii opět zkvalitní a za-
traktivní výuku na Gymnáziu 
v Moravském Krumlově.

Na projektu pracovali odborní 

pracovníci i o prázdninách, kdy 
vzhledem k časovému zkrácení 
projektu o jeden měsíc (nikoli 
obsahovému) plnili úkoly sta-
novené původně na dobu tří mě-
síců. Moduly, které zpracovali, 
jsou v tomto školním roce opět 
pilotně vyzkoušeny ve výuce, 
pak případně upraveny, pokud to 
zkušební využití přípravy vyža-
duje, a dále ve vyučování využí-
vány i ostatními vyučujícími.

Projekt bude ukončen k 31. 
12. 2011, o jeho výsledcích vám 
opět podáme zprávu, jak nám 
také ukládá smlouva.

Mgr. Hana Schnablová,
manažerka projektu

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V pondělí 26. září se k odstavenému 1. bloku přidala i odstávka 2. 
bloku. Jednou za deset let je nutné provést i údržbu rozvodů a zařízení 
společných oběma blokům. Odstavení 2. bloku je plánováno na 24 dní.

Pro zajímavost uvádím, že na Den české státnosti 28. září kolem
poledne vyrobila dukovanská elektrárna 333 333 333 333 kWh elek-
trické energie. První blok elektrárny byl připojen do elektrizační sítě
v roce 1985. Za 26 let svého provozu vyrobila elektrárna tolik energie, 
že by stačila pokrýt spotřebu České republiky na 5 až 6 let.

Jako každý rok, tak i letos připravuje OBK svůj tradiční Podzimní se-
minář. Jeho letošním tématem bude informace o jarní havárii JE Fukuši-
ma. Starostům dvacetikilometrového bezpečnostního pásma a ostatním 
hostům se dostane komplexní informace o tom, co se ve Fukušimě dělo. 
Paní Ing. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, přednese zásadní referát a se svými dílčími pohledy se 
připojí i  komisaři OBK a jejich odborní garanti. Seminář je plánován
na 27. října 2011.            2. 10. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Sloučení SOŠO A SOUŘ Moravský Krumlov
a SOŠ dopravní a mechanizační a SOU Ivančice
Krajské zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 22. září 2011 o 

sloučení SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov a SOŠ dopravní a me-
chanizační a SOU Ivančice s platností od 1.ledna 2012. Nástupnickou 
organizací je SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, škola ponese nový 
název: Střední škola dopravy, obchodu a služeb. Výuka bude probíhat 
i nadále v Moravském Krumlově a v Ivančicích. 

Od 1. září 2012 bude škola nabízet na odloučeném pracovišti v Ivan-
čicích tyto obory vzdělání:  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 23-
68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-51-H/01 Strojní 
mechanik, 23-55-H/02 Karosář, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 41-45-M/
01 Mechanizace a služby. Na pracovišti v Moravském Krumlově: 63-
41-M/01 Ekonomika a podnikání, 39-41-L/01 Autotronik, 64-41-L/51 
Podnikání, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-
51-H/01 Strojní mechanik, 65-52-H/01 Kuchař-číšník, 82-51-H/01 
Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 41-54-H/01 Podkovář a zeměděl-
ský kovář, 66-53-H/01 Operátor skladování, 65-51-E/01 Stravovací a 
ubytovací služby, 41-55-E/01 Opravářské práce, 33-56-H/01 Truhlář.

V případě, že budoucí či současní žáci a jejich rodiče z obou 
slučovaných škol budou mít zájem o dodatečné informace o při-
jímacím řízení nebo organizaci studia, mohou nás kontaktovat na 
telefon. čísle: 515 324 725, 515 222 243  nebo e-mailové adrese: 
sou.mkrumlov@zn.orgman.cz.               Ing. Jiří Psota, ředitel školy

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Ivančice/ Ivančická radnice 
se rozhodla doplnit herní prvky 
na několika dětských hřištích ve 
městě. Za tímto účelem  bylo vy-
psáno výběrové řízení, kterého se 
zúčastnilo osm zájemců. Výběro-
vá komise zasedala dne  21. září a 
rozhodla se přidělit tuto zakázku  

firmě Lubomír Straka - FLORA 
SERVIS,  Brno. Jedním z důvodu 
výběru byla výrazně delší záruka 
a rozšířenější nabídka. Současně 
rada města schválila smlouvu o 
dílo. Cena 156.935,- Kč bude 
uhrazena  ze schváleného rozpoč-
tu 2011.                       Petr Sláma

Opraví dětská hřiště

/Řeznovice/ Rada města Ivan-
čice vzala na vědomí záměr po-
kácet čtyři uschlé lípy v Ivanči-
cích - Řeznovicích. Tyto stromy 
byly zlikvidovány neznámým 
barbarem letos na jaře. Navrtal 
do stromů díry a nalil do nich ne-

známou jedovatou látkou. Lípy 
postupně uschly. Pachatel tohoto 
trestného činu nebyl doposud 
dopaden. Rada města svěřila 
jejich pokácení své příspěvkové 
organizaci, Městským lesům 
Ivančice.                   Petr Sláma

Řeznovice přijdou o lípy

/Oslavany/ Nejen lidé, ale i 
jejich čtyřnozí přátelé psi bývají 
ze svých znalostí často zkoušeni. 
A to nejen ti služební, ale i lovečtí. 
Jedním z nejkrásnějších zástupců 
loveckých plemen jsou ohaři. 
Kontinentální lovečtí psi, kteří 
mají harmonické složení těla, jsou 
vytrvalí, ušlechtilí a chytří. Vy-
nikají loveckými a všeobecnými 
vlastnostmi, silnou kostrou, mo-
hutnými svaly i silnými čelistmi.

Právě příslušníky této rasy budou 

zkoušet rozhodčí Českomoravské 
myslivecké jednoty, Okresního 
mysliveckého spolku Brno-město 
ve dnech 8.-9. října v lokalitě
Na Pískách v Oslavanech. 

Na všestranných zkouškách 
prokazují psi vyšší stupeň použi-
telnosti v lovecké praxi. Zároveň 
se při nich ověřuje i vyšší úroveň 
cvičitelů. Ohaři dokazují, že jsou 
skupinou psů, použitelných pro 
jakoukoli práci. Podmínkou pro 
účast na všestranných zkouškách 
je úspěšné absolvování pod-
zimních zkoušek nebo lesních 
zkoušek. Při zkouškách se posu-
zuje práce v poli, práce ve vodě
a práce v lese.             Petr Sláma

Zkoušky loveckých ohařů

/Ivančice/ Rada města vzala 
na vědomí záměr občanského 
sdružení Rodinné centrum Mě-
síční houpačka zřídit v prosto-
rách sdružení, které mu město 
pronajalo, dětskou kavárničku. 
Radní nemají  proti zřízení kavár-
ničky námitky za předpokladu, že 

veškeré náklady spojené s jejím 
zřízením, včetně případných sta-
vebních úprav provede občanské 
sdružení vlastním nákladem. Svůj 
souhlas Rada města Ivančic pod-
mínila i  dodržením  příslušných 
hygienických a živnostenských 
předpisů.               Petr Sláma

Kavárnička pro nejmenší
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Občanské sdružení ALMA a Hospůdka U KOZY,
Na Kozí hůrce, Moravský Krumlov

pořádá komorní koncert

pátek 21. října
v 19.00 hodin

Moravský Krumlov
Hospůdka U Kozy

vstupné 50 Kč

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.

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.

HUBERTOVA JÍZDA
4. ročník - 29. října 2011 Ve Vémyslicích

Zveme všechny příznivce a milovníky koní. Sraz v 10.00 hodin na 
parkovišti u koupaliště.Od  20.00 hod. v SOKOLOVNĚ k dobré náladě, 
tanci a poslechu hraje FA - MI - RO. Občerstvení zajištěno. Srdečně 

zvou pořadatelé: Laďa Procházka a Alča Chaloupková.

Osvětová beseda Rešice pořádá
v sobotu 15. října 2011 pod kaplí svatého Jana Nepomuckého

ZÁVOD MALOTRAKTORŮ
„VARI (TERA) CROSS

„

memoriál Josefa Pospíšila
Program závodu: 13:00 - zápis strojů, 13:30 - jízda vesnicí (horním 
koncem), 14:00 - první rozjížďka, 15:00 - druhá rozjížďka, vyhlášení 
vítězů. V přestávce mezi rozjížďkami ukázka dalšího využití strojů.
Podmínky pro závodníky: - dvojice řidič, závozník, bržděný vlek, 
ochranné pomůcky (helma, chrániče, rukavice - doporučeny). Závod 
se koná způsobem časovky výjezd do kopce a zpět. Bližší info: 
Sláma Jaroslav, Rešice, tel: 607 910 335. Občerstvení -  pivo, limo

MěKS Moravský Krumlov, Národní divadlo Brno a JM kraj
pořádají zájezd na operu B. Smetany

PRODANÁ NEVĚSTA
středa 28. prosince 2011 od 19.00 hodin

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 na MěKS, tel.: 515 322 330 a 725 579 923 do 15. 11.

Vše začalo ve středu 31. srp-
na. Na 17. hodinu jsme pozvaly 
všechny rodiče, sourozence a další 
rodinné příslušníky „lesních dětí“, 
aby je slavnostně předali lesu. 
Před zázemím lesní školičky pod 
Železňákem zazněl zvuk koncové 
flétny z černého bezu, sesbírali 
jsme se a vyrazili všichni společ-
ně (tedy cca 70členná skupina) 
k vyzděnému tunýlku pod tratí. 
Zde děti dostaly Klíč od Brány 
lesa, chytily se za ruce a už samy 
zamířily „na druhou stranu“,  bez 
rodičů. Ti dostali láhev ořechovky 
a zůstali sami před „branou“, inu, 
co naplat, neměli klíč. Na druhé 
straně na děti čekal pozdrav od 
Vládce lesa a jeho pomocník, 
malý Skřítek. Toho si děti odnesly 
zpět do „Chatrčky pod vulkánem“, 
jak se ujalo označení pro naše 
zázemí pod Železničním mostem 
(velký dík tímto posíláme Ireně a 
Josefovi Zahradníkovým, majite-
lům objektu). 

Celé září se s dětmi ve školičce 
neslo v duchu nastavení a osvojo-
vání základních pravidel: Pravidel 
lesa a Pravidel chatrčky. Téma 
měsíce znělo: Kamarád. To se pro-
línalo všemi činnostmi, od ranního 
kruhu v básničce „Kamarád, kama-
rád, to je ten, kdo mě má rád“, přes 
volnou hru až po cílené programy 
v lese, kdy jeden pečuje o druhého 
se šátkem na očích apod. Po měsíci 
se děti znají jmény a většinou už 
podle přijíždějícího auta poznají, 
která „teta“ koho veze.

Roční projekt jsme zastřešili 
skladbou od Hradiš´tanu: „Dva-
náct je měsíců a každý z nich jinou 
čepici nosí“, kdy máme společně 
s dětmi oči otevřené a všímáme 
si a sbíráme zkušenosti, jak že  ta 
která čepice vlastně vypadá a jak 
se postupně mění jedna v druhou.

Pro tento první školní rok lesní 
školičky jsme si udělili privilegi-
um, že podrobněji školní vzdělá-

vací program vytvářet nebudeme 
(byť s jeho smyslem velice souzní-
me), - že si dopřejeme vše bystře 
sledovat, na konkrétních situacích 
a interakcích mezi dětmi odčítat 
rozvoj konkrétních kompetencí  a 
tyto zkušenosti pak zúročíme při 
tvorbě ŠVP na příští školní rok.

Denní rytmus je následující: 
Mezi 8:00 a 8:30 hod rodiče při-
vezou a předají své dítě pedagožce 
Jitce Valehrachové nebo odborné-
mu asistentovi, podáním ruky je 
jasné, že zodpovědnost za dítě pře-
bírají pedagogové. Po půl deváté 
svoláme děti koncovkou na ranní 
kruh, kde se pozdravíme, probudí-
me Skřítečka, řekneme si, kdo se 
o něho dnes bude starat, říkankou 
spojenou s pohybem probudíme 
Sluníčko, spočítáme se a do třídní 
knihy někdo z dětí nakreslí, jaké 
je počasí. Takový soubor sluníček 
už jen tak v dalších měsících asi 
v třídnici neuvidíme. 

Zároveň je zde prostor pro zá-
kladní probrání toho, co nás dnes 
čeká, např. že začneme na krátkém 
úseku asfaltky mířící k lesu trénovat 
chůzi ve dvojicích, abychom byli 
nachystaní na pozdější výpravy do 
civilizace. Nebo že nás zítra čeká 
splav řeky Jihlavy na raftech od 
Rény po Nové Bránice, jak se tako-
vý vodák chová, zdraví, a že to, co 
drží v ruce, je pádlo a ne veslo. Na 
závěr ranního kruhu se dohodneme, 
kterým směrem dnes vyrazíme - zda 
„Ke špalkům“ nebo „Na druhou 
stranu“, do „Údolí medvědího čes-
neku“, „K totemu“ apod. 

Před odchodem vedeme děti 
k tomu, aby si překontrolovaly 
batůžky - zda tam mají svačinu, 
pití, pláštěnku, náhradní ponožky 
a kousek karimatky pod zadek 
na sednutí. Nosí s sebou nadšeně 
i škrabky na brambory - ty, co 
vypadají jako prak - je to relativně 
bezpečný nástroj pro práci s nej-
různějšími klacíky, od sloupávání 

kůry až po dělání „oštěpů“. Cestou 
nijak nepospícháme, díváme se, co 
je kolem zajímavého, říkáme si, 
že to nejsou kaštánky, ale žaludy, 
občas nám přes cestu přejde krás-
ný mlok či proskáče kolem skokan 
nebo se  kocháme nachovými roz-
kvetlými bramboříky... 

Na půl jednou se vracíme 
k chatrčce na oběd, ten dovážíme 
v malých várnicích ze Školní jí-
delny Ivančice. Milý personál se 
nikdy nezapomene zeptat, jak se 
nám v lese daří, a že určitě máme 
hlad, a vzhledem k objednávaným 
počtům obědů na nás nijak nešetří, 
přesně naopak. Po obědě následuje 
siesta ve spacáčcích a s pohádkou. 
Mezi 15:30 a 16:00 hod si rodiče 
své ratolesti za mohutného jásotu 
vyzvedávají, kontrolují stav ná-

hradního oblečení, vyzvedávají 
použitou termosku, nakládají dítko 
i batůžek a tradá vstříc dalším dob-
rodružstvím v pokojíčku.

Důležitým přenoscem informací 
je nástěnka v chodbě chatrčky a 
také web www.zahumny.cz, kde 
jsou všechny potřebné dokumenty.

Držte nám pěsti a nezapomeňte, 
že nás můžete přijít po předchozí 
domluvě navštívit – vy i vaše děti,  
návštěva od 8 do 13 vás přijde včet-
ně oběda pro vás oba na 200 Kč.

Za pedagogický tým Martina Tu-
rečková (mob.603 57 69 88) a Jitka 
Valehrachová (mob.608104135)

Zřizovatelem Lesního klubu
„Za humny“ inspirovaného lesní 
mateřskou školou je rodinné cent-
rum Měsíční Houpačka.

Za humny je drak, aneb první měsíc v lesní školičce

Michaelské putování
Poslední zářijový víkend, pár dní před svátkem svatého Michaela, 

proběhlo v Ivančicích v parku Réna Michaelské putování za drakem. 
Děti s rodiči se ve večerních hodinách sešli za mostem, kde byli rozdě-

leni do skupinek a poté v časových rozestupech každá skupinka putovala 
se svým průvodcem, sv. Michaelem, do příkrých svahů rénského kopce, 
aby společně bojovali s tajemným drakem - stejně jako kdysi dávno 
archanděl Michael. Ten byl poslán Bohem, aby bojoval se Satanem, kte-
rý vedl vzpouru mezi anděly. Michaelův mytický boj s drakem symboli-
zuje spor dobra se zlem, který každý z nás denně bojuje ve svém nitru. 

A děti se snažily být statečné jako jejich průvodce - vyrobily si dřevě-
né meče, prošly stezkou odvahy až do poloviny kopce na rozhlednu, kde 
dostaly od Dračího strážce razítko za nebojácnost a se svým průvodcem 
pokračovaly úbočím až k místu, kde se zpoza stromů vyřítil obrovský 
drak, proletěl kolem dětí, z tlamy mu šlehaly plameny. Malí stateční 
dračí bojovníci rychle vrhali své meče po drakovi, aby jej zneškodnili, 
a pak se svým průvodcem utíkali do bezpečí. Za svou statečnost směli 
jít do nitra hory, černé dračí jeskyně, kde objevili starodávnou truhlu 
plnou zlatých mincí. Dračí strážce dovolil každému nabrat si pár zlatých 
mincí, sv. Michael se se všemi rozloučil a popřál jim, aby byli v životě 
pořád tak stateční jako dnes při svém boji s drakem. Děti po cestě domů 
mlsaly čokoládový obsah zlatých penízků a my doufáme, že nám v boji 
s michaelským drakem přijdou pomoci i napřesrok.

Velký dík patří všem, kdo celou akci pomohli zorganizovat, pře-
devším paní Široké za ušití draka a všem průvodcům a pomocníkům
na trati z řad skautů a ostatních dobrovolníků. 

Za RC Měsíční houpačka a Junák, svaz skautů a skautek ČR, středis-
ko Ivančice Hanka Křivánková

Pavel Pelouch

DIDGERIDOO
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  - 10. 10. - 30. 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

• říjen - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Fotoklubu MK fotografů - MěÚ MK. - 1. p.
• 8.10. od 9.00 hod. - II. BURČÁKOBRANÍ. Stará hospoda Rakšice. 
• 14.10. v 19.00 hod. - MRAZÍČEK - folkový večer. Vystoupí: Švédova trojka 
a Pepa Streichl. Galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné: 65 Kč.
• 15.10. - HUBERT v Rokytné. Dopolední projížďka a večerní zábava. KD 
Rokytná. Pořádá Stáj Rokytná.
• 18.10. v 10.00 hod. - NA PALOUČKU. Pořad pro MŠ a 1.- 2. tř. ZŠ, kinosál.
• 18.10. v 19.00 hod. - ZÁBAVNÝ POŘAD „ZE DVOU SE TO LÉPE TÁH-
NE“ - vystoupí Zdeněk IZER a Šárka Vaňková. Kinosál MK, předprodej: IC 
- 515 321 064,    vstupné: 180 Kč.
• 22.10. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN - řízená degustace 
„Hodnocení vín“ Zdenka Sklenského. Sklípek SOŠO a SOUŘ, nutná rezervace 
- IC: 515 321 064, cena: 299 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

• 16.10. 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.
• 23.10. v 16.00 hod. - KONCERT MĚSTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
ze Zvolena na Slovensku. V evangelickém kostele.
• 25.10. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY, lampiónový průvod, 
ohňostroj + HALOWEEN a výstava dýní v ZŠ. Začátek u ZŠ v 18.30 hodin.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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: • 22.11. v 19.00 hod. - Koncert KAREL PLÍHAL. Kino 
Réna Ivančice. Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 3. 10. 2011 v KIC.
• 3.12. - Zájezd  Praha - divadlo Kalich - MUZIKÁL OSMÝ SVĚTADÍL. 
Slavné písně skupiny Elán doprovázejí romantický příběh o lásce, touze a štěstí 
Účinkují:M. Doubravová, N. Pocisková, T. Löbl, T. Savka, Z. Fric, J. Kříž, Z. 
Krištofová, A. Stanková, J. Révai. Spojeno s procházkou po vánoční Praze. 
Vstupenka a doprava: 1170, 1070 Kč, odjezd v 9.00 hodin od Besed. domu.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 20.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.10. v 18.00 hod. - divadelní představení POSTEL. V Dělnickém domě. 
Vstupné v předprodeji 70 Kč dospělí, 50 Kč důchodci a studenti, na místě 100 
Kč všichni. Od 15 let. Předprodej v kanceláři KIS nebo na tel č. 546 423 283, 
604 108 641. Pořádá Nahé divadlo Brno a KIS Oslavany.
• 22.10. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skup. DARKEN. Pořádá Pavel Vavřík. 

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 11.10. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl dopoledního 
cyklu pro děti a jejich rodiče na podzimní téma. V městské knihovně. 
• 12.10. od 18.00 hod. - LÉČIVÉ TĚLOVÉ SVÍCE A JEJICH POUŽITÍ. 
Beseda s Jaroslavou Kouřilovou, která seznámí zájemce s možnostmi použití 
léčivých tělových svic v domácí léčbě. V městské knihovně. 
• 13.10. v 18.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA VÁNOČNÍ MOTIVY. Pletení 
pedigových zvonečků nejen na stromeček. V MC Kašpárkov. Cena 90 Kč zahrnuje 
materiál a formu na zvoneček. Nutné přihlásit se předem. Pořádá MC Kašpárkov.
• 14.10. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé 
Základní umělecké školy. Ve společenském sále zámeckého kulturního centra. 
• 15.10. - FILMOVÁ SKLIZEŇ. Přehlídka animovaných filmů pro děti i 
dospělé. 16.00 - Jája a Pája, 18.00 - Panika v městečku, 20.00 - Mary a Max. 
• 19.10. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - SKOTSKO. Promítání 
ze zajímavých míst planety Země. S cestovatelem Dušanem Hauserem tentokrát  
zamíříme do romantického Skotska. V knihovně. 
• 22.10. v 17.30 hod. - USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK. Podvečerní procházka za 
zvířátky a světýlky do zámeckého parku. Za nepříznivého počasí se nekoná.
• 23.10. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Prodej dětského oblečení 
a hraček od 0 do 15 let. Ve společenském sále zámeckého kulturního centra. 
Poplatek za prodejní místo 100 Kč. Přihlášky do 19. 10. 2011 v kanceláři KIC. 
• 30.10. od 10.00 hod. - DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ. V sále zámeckého 
kulturního centra. Vstupné 30 Kč /dítě, členové MC Kašpárkov zdarma. 
• 31.10. od 17.00 hod. - MÁMY PRO MÁMY. Pomoc rodinám v nelehké 
životní situaci. Výroba vlastnoručně vyrobených dárků pro předčasně narozené 
děti. Od V MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 

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.
• 10. 10. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA „Jak táhla mračna“. O 
Jaroslavu Vrchlickém vypráví Mgr. Eva Kopčilová. Vstupné: 40 Kč.
• 11. 10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Městská knihovna MK.
• 13.10. v 17.30 hod. - „ZA LOVCI LEBEK DO NITRA BORNEA“ - promítá-
ní cestovatelů E. Palátové a T. Palečka. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 40 Kč.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 15.10. - VYCHÁZKA „PODZI(E)MNÍ CESTOU DO KRUMLOVA“.  
Prohlédneme si nově otevřené podzemí v Přeskačích. Po žluté značce projdeme 
z Tavíkovic kolem řeky údolím Národního parku Rokytná do Tulešic (13 km) 
nebo až do Moravského Krumlova (na náměstí 25 km). Většinou pohodlná lesní 
cesta, ale místy spadané stromy, vysoká tráva, úzká lávka přes řeku a asfaltová 
silnice. Odjezd z Krumlova: 7.50 (aut. nádraží, linka 443 směr Tavíkovice, jíz-
denka pro 4 zóny = 30 Kč). Návrat: 13.45 autobus z Tulešic (linka 443, jízdenka 
pro 3 zóny = 24 Kč), nebo okolo 15.00 příchod do Krumlova (zdarma?). Přihláš-
ky: Není třeba se přihlašovat, stačí nejpozději v 8.23 ráno přijet do Přeskač.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 26.-28.10. - PUTOVNÍ TÁBOR O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH. 
Podzimní prázdniny vůbec nemusí být nudné. Vyražte s námi za dobrodružstvím 
a hrami, poznáme Brno, navštívíme zábavný park BONGO a mnoho dalšího.
Na akci je nutné nahlásit se předem. Více info najdete 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!
• PODĚKOVÁNÍ: Domeček získal v rámci projektu DJEMBE PRO DĚTI
2 balafony a 3 jabary. Tyto zajímavé africké nástroje jistě obohatí naše zájmové 
kroužky i akce. Velký dík patří Občanskému sdružení ALMA - Marku Pečerovi 
a Mikroregionu Moravskokrumlovsko. DĚKUJEME!!!!
• ZVÍŘÁTKA V PARKU: Celý týden od 3. do 7. října probíhala v zámeckém 
parku ekologická akce pro děti z mateřských škol s názvem Zvířátka v parku, 
kterou pořádá Domeček Moravský Krumlov. Na šesti stanovištích plnily děti 
úkoly zaměřené na poznávání zvířátek a medaile za splněné úkoly byly jistě 
zasloužené. Dětem to šlo výborně a prosluněný park se nám stal krásnou kulisou 
pro příjemně strávené chvíle s dětmi v parku. Děkujeme všem dětem a paním 
učitelkám z mateřských škol v Moravském Krumlově a okolí za účast a krásnou 
atmosféru a již se těšíme na další ročník této tradiční akce. Pracovnice Domečku.

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 soutě-
že…. 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 dobar-
vit 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 osvěd-
čení. Základy pletení z pedigu. Široká škála dekoračních technik a dekorativního 
materiálu. Účastníkům bude poskytnut veškerý pracovní materiál  a pomůcky.
• 26.-27. 10. - TAJUPLNÁ NOC V DRUŽINĚ – noc plná her a zábavy.
• 27.10. - NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ. Odjezd 
autobusem ve 13.00 hod. Návrat v 16.00 hod. Můžete se těšit na prohlídku 
hracích strojků a na hernu pro malé i velké.
• 26. - 28. 10. - LEZENÍ V KUŘIMI - výlet na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi. 
Sraz účastníků je na vlakovém nádraží Oslavanech ve středu v12.50 hod. Návrat 
vlakem je v pátek v 16.50 hod. na vlakovém nádraží v Oslavanech. Cena výletu: 
480 Kč (v ceně je zahrnuto jízdné, ubytování ve vlastním spacáku, 2x oběd v 
restauraci, 3x celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný 
instruktor). S sebou: spací pytel, ručník, plavky, hygienické potřeby, vhodné 
sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití (možnost koupit v supermarketu). 
Možnost koupání v bazénu. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany. 
• 26. a 27.10. - KERAMICKÁ DÍLNIČKA.

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.
• 15.10. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERVENÁ KARKULKA. Pro děti 2 až 5 let. 
Pojďte se s Červenou Karkulkou vydat na cestu k babičce a zdolat všechny nástrahy 
vlka. SVČ, 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.
• 19.10. v 17.00 hod. - MALOVÁNÍ NA SKLO. Přijďte si vyrobit obrázek, 
ozdobit sklenice, láhve, svícny. Možno i na vlastní předměty. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Poplatek: 50 Kč + materiál. Nutné se přihlásit do 17.10.
• 26.10. v 10.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA. Soutěž o nejlepšího střelce: luk, 
prak, vzduchovka, … Ivančice, park Réna, poplatek 30 Kč/dítě. Za nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
• 26.10. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro děti a mládež 6. 
- 9. třída (mohou i mladší). Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek 40 Kč/osoba. Tým přihlaste 
nejpozději do 20. 10. 2011. Maximální počet: 8 týmů, minimální počet: 4 týmy.
• 27.10. v 11.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Chcete změnit vizáž vašeho 
trička? Použijeme techniky: savování, textilní barvy, sítotisk. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Poplatek  30 Kč/děti + materiál, 50 Kč/dospělí + materiál. 
S sebou: bavlněné tričko.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 16.10. - „DOUBRAVNÍK-HRAD PERŠTEJN-SEJŘEK-DOUBRAVNÍK“ - 
chůze cca 15 km, vede p. Hana Pokorná. Vlakem z Ivančic v 7.16, z Brna v 8.12 hod.
• 27.10. - „Vycházka Náměšť - Senorady“. Odjezd bus v 7.47 hod. do Tetčic, 
z Tetčic vlakem v 8.06 hod. do Náměště. Chůze cca 17 km.Vede p. Hana Šťastná.
• Různé: 5.11. - 6.11. - dálkové pochody „Vysočinou k Telči“ a „Cestou Jana 
Hvězdy z Vícemilic“. Účast samostatně, bližší info v příloze a ve skříňce. 

 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
• 11.10. v 17.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - 
informační schůzka. Vaše děti jsou vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší 
přítomnosti v herně. Vede: Veronika Rybníčková, info na tel. č.: 732 243 731.
• 19.10. od 17.00 hod. - ŠPERKOVÁ DÍLNA. Tentokrát budeme pracovat 
s barevnými lanky a naučíme se vytvořit si „motanici na krk“, což je krásný 
vzdušný a barevný náhrdelník, nebo si vytvoříte náramek na paměťovém 
drátku. Poplatek: 100 Kč členové, 120 Kč ostatní (v ceně je lektorné, materiál 
a zapůjčení kleští). Večerem provází Jana Šaurová, maminka s tříletou praxí ve 
výrobě šperků a mýdýlek. Hlaste se, prosím, předem - sms na tel. 777/198 577.

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). 

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 - pokročilí. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 
608 874 696. V tuto chvíli obsazeno.
• úterý 17.00 - 17.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - začátečníci. Pro děti 4, 5 let s rodičem bez předchozích znalostí 
angličtiny. Představení angličtiny zábavným způsobem. Lekce plné her, 
obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových, výtvarných aktivit. Rodič 
získá návod jak opakovat učivo - hrát si doma. Vede: Mgr. Jitka Pydychová 
Urbanová. Poplatek: 450 Kč členové / 500 Kč ostatní za 9 lekcí (od 4.10. - 
29.11. - 1. ukázková hodina zdarma).
• středa 10.15 - 11.15 - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné 
říkadel, pohybových her a výtvarných aktivit pro rodiče s dětmi. Jednotlivé 
aktivity jsou obohaceny pestrými cvičebními pomůckami - vaše děti si vyzkouší 
opičí dráhu, připravené jsou říční kameny, obruče, chůdy, hry s padákem, 
velkými míči,.. atd. Přijďte prožít aktivní a hravě tvůrčí dopoledne. Těšíme se 
na vás. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na tel.č.: 722 938 173. Poplatek: 400 Kč 
/ členové, 450 Kč / ostatní (říjen-prosinec).

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.

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

Rodinné centrum Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice

ANGLIČTINA
PRO MAMINKY S DĚTMI 

Vaše děti jsou vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší přítomnosti
v herně. Informační schůzka v úterý 11.října od 17:00 hod.
Vede: Veronika Rybníčková, informace na tel.č.: 732 /243 731.



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            07.10.20116

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
ZAHRÁDKÁŘI  (minulost a současnost)
Samotná poloha Krumlova je předurčena k pěstování teplomilného 

ovoce a zeleniny. V lokalitě Lišky a Vinohrady měli krumlovští měšťa-
né svoje zahrady a vinohrady od pradávna. Po ukončení druhé světové 
války a po společenských změnách po roce 1948 vznikla Národní 
fronta, jejíž součástí byl také Čs. ovocnářský a zahradnický svaz. Tato 
organizace měla zastřešující charakter, jádro činnosti bylo ve vlastní 
produkci výpěstků. Vznikaly místní organizace, ta krumlovská měla 
v prvopočátku asi 100 nadšených členů, které vedl předseda p. Karel 
Němeček, výborný organizátor, nadšenec, který se později zaměřil
na pěstování alpínek. 

Původní účel organizace byl zaměřen na pomoc členům a zájemcům 
se získáváním semen, sadby, sazenic, stromků, keřů, sazenic vinné 
révy, hnojiv (těch byl nedostatek, byla na příděl), postřiků a také vlast-
ní půdy pro pěstování. Byla pořízena technika k moštování přebytků 
ovoce. Mnozí také své přebytky odváželi do výkupny státního podni-
ku Ovoce a zelenina na rakšickém nádraží, které vedl p. Jan Strnad. 
Členové chodili na potřebné a nutné brigády, nesledovali, kolik hodin 
odpracují, celkově v organizaci vládla vstřícnost a pospolitost. Organi-
zace měla garáž, kde se zahrádkářské potřeby skladovaly a prodávaly, 
měla také svou vlastní školku (pod Velkoobchodem Jednoty), kterou 
vedl p. Ladislav Sklenář. 

Někdy mezi lety 1955-1960 uspořádali zahrádkáři výstavu v zámec-
ké kapli, ještě před instalací Muchovy Epopeje. Další výstava byla 
uspořádána v prostorách nynější Drogerie Šedrla. Druhým předsedou 
byl p. Jiří Komárek. O tom, že p. Komárek uměl, svědčí diplom O nej-
lépe pěstitelsky využitou zahradu z r. 1962. Po něm organizaci řídil p. 
učitel Karel Potůček, známá krumlovská osobnost. Organizace nadále 
zajišťovala členům potřebné věci k jejich činnosti. Byly organizovány 
tematické zájezdy, například na výstavy Flora Olomouc, Země živitel-
ka a do různých okrasných a ovocných školek.

O tom, že zahrádkáři pilně pracovali, svědčí fakt, že ve znojemském 
okrese v 80. letech vypěstovali 40 % celkové produkce ovoce a zeleni-
ny okresu. V 70. a 80. letech řídili organizaci postupně p. Jan Vašíček, 
p. Jiří Sedláček (od r. 1984), p. Slavomil Jaša (od r. 1990 do r. 2002), 
který se výraznou měrou postaral o geodetické zaměření kolonií. V této 
době byly zřízeny a legalizovány (jediné v okrese) zahrádkářské kolo-
nie Pod Borovičkami, U Lacrumu, Pod Floriánkem, Témyl I a Témyl II 
(u Týnského rybníka), Lišky I a Lišky II, Jalovcová hora, Na Kačence, 
Pionýrská, U Rakšické lávky, V Rakšicích.

Zahrádkářům byla k obhospodařování poskytována pouze země-
dělsky nevyužitelná půda, kde bylo obtížné obdělání mechanizací. 
Zahrádky byly v mnoha případech zřizovány na navážkách, a aby tyto 
pozemky vůbec rodily, bylo nutno navézt ornici. V jiných lokalitách 
naopak bylo třeba nejprve provést odvodnění pozemků. Zájem o za-
hrádkaření byl značný. Svědčí o tom údaj z r. 1993, kdy zahrádkáři 
obhospodařovali 8,5 ha půdy a měli 411 členů. Zákon o půdě z r. 1991 
stanovil nájemné 0,5-5 % z ceny pozemku. Po provedené digitalizaci 
pozemků v katastrálním území M. Krumlova v roce 2005 byly uzavře-
ny individuální dohody s jednotlivými vlastníky pozemků. Za připo-
menutí stojí aktivita z r. 1985, kdy byla pomocí organizace dokončena 
elektrifikace osady V Liškách. 

Obnovení výstavní činnosti začalo podzimními výstavami (2004, 
2005) v MěKS na Sídlišti, od r. 2006 pak v Galerii Knížecí dům. 
Výstavy mají každý rok jiný charakter, obsahově se neopakují. Jsou 
organizovány ve spolupráci zahrádkářů, kteří poskytují své výpěstky-
-květiny, ovoce, zeleninu, hrozny, brambory, kaktusy a různé rarity, 
pí. Ludmily Dvořákové (aranžování a květiny), pí. Evy Blažkové 
(chryzantémy), pí. Hany Klusákové (keramika), MěKS (propagace) 
a Města M. Krumlov, které výrazně tuto výstavní činnost sponzoruje. 
Výstavy jsou doplňovány uměleckými díly krumlovských výtvarníků-
-kresbami, fotografiemi a dřevořezbami. Na posledních výstavách se 
svými produkty podíleli také včelaři, kteří sklidili zasloužené uznání. 
A protože všichni pracujeme nejen rukama, ale dáváme do práce také 
srdce, jsou výstavy velmi zdařilé.

V současné době má naše organizace celkem 91 členů a obhospoda-
řuje pronajatou půdu na ploše 2,5 ha. Mnoho členů si zahrádky kupuje 
do soukromého vlastnictví. Původním smyslem zahrádkaření byla 
produkce ovoce a zeleniny. V současné době mladší generace využívá 
zahrádky více k odpočinku a k relaxaci než k vlastní produkci. Starší 
zahrádkáři se nadále snaží zabezpečovat svoje rodiny vlastní produkcí a 
současně předávají své zkušenosti mladým. A očekávají, že v nich pro-
hloubí, popřípadě probudí, vztah k půdě. Každý zahrádkář je zásadním 
způsobem ovlivněn průběhem počasí v tom kterém roce. Vždy však 
jakoukoli vzniklou situaci správně, občas i mylně, vyhodnotí. Přitom 
se opírá jednak o svůj zahradnický cit, jednak o zkušenosti ostatních. 
Slovy jednoho našeho člena: „Sem tam si něco přečtu, zvážím to a pak 
to buď beze změny použiji, nebo, a to častěji, vylepším.“

Závěrem je třeba říct, že se naší činností bavíme, poskytuje nám 
radost a uspokojení a v neposlední řadě nám přináší také očekávaný 
užitek.                                           Mgr. Josef Škoda, předseda ZO ČZS

Prameny: Vzpomínky pamětníků, zápisy ze schůzí. Foto: Josef Kristián 
- Zahrádkářská výstava v býv. prostorách MěKS, ul. Břízová, rok 2004.

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 “

V letošním roce si připomíná-
me 120. výročí veřejného knihov-
nictví v Moravském Krumlově. 
Místní knihovnice se rozhodly 
jubileum důstojně oslavit. Při-
pravily výstavu „120 schodů do 
čtenářského nebe aneb Knihov-
nou křížem krážem“, kterou máte 
možnost zhlédnout do konce října 
v Galerii Knížecí dům. Výstavu
i vernisáž finančně podpořila 
Skupina ČEZ. Při příležitosti 
výročí byla vydána publikace o 
historii a současnosti knihovny 
v Krumlově, jejíž vydání financo-
vala DSO Moravskokrumlovsko.  

Veřejné knihovnictví v Mo-
ravském Krumlově má dlouhou 
tradici. Jeho počátky spadají do 

doby vzniku a působení místních 
čtenářských spolků. Zdejší ně-
mečtí vlastenci si koncem 60. let 
19. století založili čtenářský spo-
lek „Kasino“. Účel neměl nic spo-
lečného s hazardem, i když nám 
to dnes takto pejorativně zní. Pro 
své členy provozovali spolkovou 
knihovnu. Uvědomělí krumlovští 
Čechové „k lásce ku čtení, aby té 
soutěži odolali“, v roce 1871 zalo-
žili obdobně koncipovaný spolek 
„Beseda“. Nejširší veřejnosti byly 
obě spolkové knihovny zpřístup-
něny v průběhu roku 1891. 

Nové podmínky pro rozvoj kni-
hovnictví přinesl vznik Českoslo-
venska a zejména vydání Zákona 
o veřejných knihovnách obecních 

ze dne 22. července 1919.  Ze zá-
kona měly obce povinnost zřídit 
veřejnou knihovnu „na doplnění 
a prohloubení vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva, s četbou 
vzdělávací, naučnou i zábavnou, 
která má skutečnou vnitřní hod-
notu“. Záleželo však na místních 
poměrech, osobnosti knihovníka 
a finančních možnostech obce. 
Novým zákonem byly také v ob-
cích zřízeny knihovní rady, které 
dohlížely na práci knihovníka. 
Knihovník začal být také placen 
z obecních prostředků.

Historie budovy
Od roku 1960 sídlí městská 

knihovna na náměstí, v I. patře 
budovy, které se dodnes říká 
„soudní“. Okresní soud zde exis-
toval od poloviny 19. století do 
zrušení moravskokrumlovského 
okresu. Původně však v těchto 
místech stály „městské kasárny“. 

Když habsburská monarchie 
začala na počátku 18. století bu-
dovat stálou armádu, jednotlivé 
pluky bylo třeba někam umístit. 
Jedním z ohrazených míst, které 
se hodilo pro stavbu kasáren 
pro pěší vojsko, byl i Moravský 
Krumlov. Budova zdejších kasá-
ren byla postavena roku 1701 na 
náklady města. Umístění vojska 
do města dávalo zdejším obchod-
níkům a řemeslníkům naději na 
zisky z armádních zakázek. Na 
pobyt vojska ve městě stát při-
spíval městu 100 zlatých ročně. 
V roce 1775 čítala krumlovská 
kasárna 13 místností s 67 dvoji-
tými postelemi. 

Po napoleonských válkách byly 
opuštěné městské kasárny prona-
jaty soukromníkům, kteří se zde 
pokusili zavést soukenickou výro-
bu, avšak ta brzo zanikla. V roce 
1823 byly do městských kasáren 

umístěny dvě třídy zdejší školy, 
což trvalo až do roku 1830.

Dne 29. května 1831 byli po 
porážce protiruského povstání 
Poláků do Krumlova internování 
polští vojáci. Do města přišlo 76 
polských důstojníků s doprovo-
dem. Byli ubytováni v místních 
kasárnách. Po stránce hospodář-
ské přinesl pobyt Poláků ve městě 
obyvatelům značný výdělek, což 
bylo pro válkou vyčerpané město 
významnou pomocí. Po odchodu 
Poláků byla městská kasárna opět 
obsazena vojskem.

Reformou veřejné správy v 
roce 1850 se Moravský Krumlov 
stal okresním městem, správním 
centrem oblasti. V bývalých 
kasárnách byl spolu s berním úřa-
dem umístěn nový okresní soud, 
který začal působit k 1. červnu 
1850. Budova byla označena 
dvouhlavým orlem a německým 
i českým nápisem. Nákladná 
přestavba v letech 1897-8 bu-
dově vtiskla podobu, kterou si 
v podstatě zachovala do součas-
nosti. Bombardováním města na 
sklonku války byla sice budova 
zasažena, ale byla jedním z mála 
domů na náměstí, které neskonči-
ly v sutinách.

Úřady berní správy zde byly do 
roku 1949. V uvolněných místnos-
tech byl umístěn nově vytvořený 
Okresní sdružený komunální 
podnik. Okresní soud byl přejme-
nován na lidový soud a v budově 
sídlil do zrušení v roce 1960. Před 
budovu byla po válce umístěna 
benzínová čerpací stanice. 

V současné době je zde umístě-
na Komerční banka, jednatelství 
České pojišťovny, dům dětí a 
mládeže, v prvním patře pak 
městská knihovna a kancelář fir-
my Partners.            Eva Grunová

120 let knihovny v Moravském Krumlově

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.

IVANČICKÝ GRILFEST
Jak už jsem slíbil, dneska trochu netradičně. Griluji, griluješ, grilu-

jeme. Toto heslo dnes vyznává spousta fandů přírodního grilování a 
jejich řady utěšeně rostou ( i já jsem také jeden z postižených). Tohoto 
trendu se rozhodli využít dva nápadití dobráci, milovníci dobré ku-
chyně a hlavně muži na svém místě. Pánové Aleš Tureček a Bohumil 
Smutný. Uspořádali v Ivančicích první ročník soutěže v grilování a 
nazvali ho velmi případně: Grilfest.

Soutěžící měli sami připravit a ugrilovat 3 kg hovězího a 2 kg vepřo-
vého masa. O to, aby ho měli dost, se postaral hlavní sponzor soutěže, 
Jatka Ivančice. O ostatní, gril, oblohu, tajemné ingredience, zdravotní 
průkazy i dostatečně dobrou náladu se už museli postarat soutěžící 
sami. Přihlásilo se celkem pět soutěžních družstev. Profesionály zastu-
povali kuchaři z hotelu Besední dům a tým s případným názvem „Ne 
kvantita, ale kvalita!“ v barvách chvalně známé brněnské restaurace 
Na Vyhlídce. Jim konkurovali nadšení amatéři z družstva „Letkovský 
šíp“, „Cycles perfecta“ a moderátoři brněnského rádia Čas.

Grilfest byl v 10.00 hodin odstartován za hudebního doprovodu zná-
mé coutry kapely Pantofláči. Všechny týmy se usilovně snažily. Nebylo 
divu, hlavní výhrou byl nový gril v hodnotě 5.000 Kč. Tým Besedního 
domu Ivančice předvedl perfektní a hlavně precizní ukázku profesio-
nálního grilování (ono to s touto restaurací nebude zas tak špatné, jak 
některé jedovaté jazyky tvrdí). I ostatní se pekelně snažily. V grilování 
a hlavně nápaditých přílohách se přímo překonávali. Družstvo „Ne 
kvantita, ale kvalita“ podávalo k dobře ugrilovanému masu velmi chut-
ný knedlíček. Odborná porota měla co dělat. Hodnotila nejen kvalitu 
grilování, ale i jeho přípravu a nápaditost. Byly vyhlášeny i další dvě 
kategorie. Největší exot Grilfestu a nejlépe oblečený tým. Kromě po-
roty hodnotily kulinářské výkony i davy návštěvníků, kteří se přišli na 
letošní novinku Svatováclavských trhů nejen podívat, ale i ochutnat. 

Ve 13.00 hodin bylo klání slavnostně ukončeno. Celou soutěž 
suveréně vyhrál tým „Ne kvantita, ale kvalita!“ (zřejmě díky svým 
kvalitním knedlíčkům). Toto družstvo vyhrálo i kategorii nejlépe 
oblečeného týmu. Největšími exoty grilfestu byli porotou uznáni mo-
derátoři rádia Čas, kteří maso sice nenaložili, ale zato jeho konzumaci 
dle svého zvyku okořenili velmi vtipnými komentáři. Všechny týmy, 
kromě vítězného, obdržely věcné upomínky na akci a slíbily, že se 
příštího ročníku zcela jistě zúčastní.                                  Petr Sláma

Dlouho jsem uvažoval o tom, 
jak začít psát pár vět o Fotoklubu 
Ivančice, až nakonec padl výběr 
na naše motto. Vystihuje asi vše, 
co by mělo každého z nás posou-
vat kupředu, přitom si zachovávat 
možnost ohlédnout se zpět a po-
dat pomocnou ruku dalším.

Naše cesta k dnešku má již ně-
kolik let, a jakkoliv se to zdá být 
snadné, založit fotoklub je pořád-
ná fuška. Na začátku stojí myš-
lenka. Ta se navíc vznáší kdesi 
nad hlavou a je potřeba jí chytit, 
prozkoumat ze všech stran, ale 
hlavně se hned nezaleknout jejího 
obsahu. Podařilo se.

Přestože jsem se stal duchov-
ním otcem této myšlenky, bylo 
velmi důležité najít další lidi, 
kteří by se stejným anebo i větším 
zapálením pro věc byli ochotni 
spolupracovat na založení a chodu 
fotoklubu. Byl to proces, který tr-
val 4 roky, a jsem velmi rád, že se 
podařilo tyto nadšence najít. Od 
1. února 2010 tak pracuje klub fo-
tografů, který si začíná hledat své 
místo v kulturním dění regionu.

Jedna z věcí, která nemůže být 
opomenuta, je název fotoklubu. 
Vždyť kolem sebe máme Krum-
lovské fotografy, Broumovskou 
Andromédu, Klub moravských 
fotografů nebo Okamžiky-S ze 
Zlína. Jaký název tedy vybrat? 
Padlo mnoho různých návrhů 
a pojmenování. 

Již od začátku jsme chtěli ná-
zvem propagovat místní region a 
snad i proto nakonec zvítězil ná-
zev „Fotoklub Ivančice“. Vznikla 
také jeho kratší varianta „FotKI“, 
což znamená Fot = Foto, K = 
klub, I = Ivančice. 

Každého asi hned napadne, že 
je nutné dát o sobě vědět. K tomu-
to účelu jsme založili internetový 
portál www.fotoklub-ivancice.cz, 

kde si každý může najít mnoho 
informací ze života klubu, ale 
také některé vystavované fotogra-
fie. Neméně navštěvovány jsou i 
osobní galerie členů. Samozřej-
mostí jsou informace o možnosti 
jak se stát členem a nechybí ani 
termín setkání. 

Během prvního roku jsme 
měli jednu menší výstavu v Mo-
ravském Krumlově a Dolních 
Kounicích. K tomu pak několik 
výstav jednotlivých členů. Vše se 
připravovalo na naše první veřej-
né vystoupení. Výstavu s jasným 
názvem klubu a především s foto-
grafiemi, které svou různorodostí 
mohou oslovit diváka, který si na 
ni najde cestu.

Ale než mohlo dojít na vý-
stavu, museli jsme vyřešit ještě 
jeden oříšek, a tím bylo logo. 
Návrhů se sešlo více jak 20, a tak 
přišlo ke slovu hlasování, průnik 
jednotlivými návrhy, barevné 
sjednocování a znovu hlasování. 
I toto se podařilo, a tak nebylo nic 
krásnějšího než křest našeho loga 
na první oficiální vernisáži Foto-
klubu Ivančice, která se konala 
1. července roku 2011 v Galerii 
Stříbský mlýn. Výstava se stala 
putovní, a tak pokračovala do sy-
nagogy v Dolních Kounicích.

Dnes už mohu říci, že naše prv-
ní výstava byla úspěšná. Dostali 
jsme se do povědomí mnoha lidí 
z celého regionu. I proto se chys-
tá zcela unikátní výstava v Pa-
mátníku A. Muchy na jaro 2012. 
Touha ukázat, co umíme, nás 
žene kupředu, abychom nezaos-
tali. Ale hlavně, abychom mohli 
dál a dál plnit odkaz našeho motta 
a opakovaně překračovat ty hra-
nice, o kterých jsme si před lety 
mysleli, že jsou nepokořitelné.

S přáním dobrého světla, za Fo-
toklub Ivančice Petr Kudláček.

Vždy hledáme způsoby, jak 
překročit vlastní hranice...

V „soudní budově“ sídlí městská
knihovna od roku 1960.



»AUTO - MOTO
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 Suzuki Bandit GSF 600N, 
r.v. 2002 v zachovalém stavu, nové 
pneu, kufr, baterie, přidám tankvak 
a cestovní brašny. Cena 55.000 Kč. 
Tel.: 733 225 439.
•• 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.
•• páté dveře Škoda Felicia, cena 
2.700 Kč. Tel.: 606 275 954.
•• 4 ks - pneu komplet  Škoda Octavia 
ll /VW  Golf, Touran, Jeta, Seat Leon, 
Audi A3/ Nokian 205/55 X 16  91 T  
M+S  stav 90 %. Plech disky 5 x112  
6Jx 16  H2 ET-50. Cena: 7.000 Kč. 
Tel.: 732 764 306.
•• 4  ks  - pneu Komplet  Renault Clio 
ll MASTERSTEL 175/65 R-14 82 
T  M+S. Plech disky 51/2  JT-4 ET:
36, stav 95 % Cena: 5.000 Kč. Tel: 
732 764 306.
•• čtyři zimní pneu s disky 165/70 R 
13. Dohoda jistá. Tel.: 731 041 444.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• Nabízíme k pronájmu prostory 
v centru Ivančic na Palackého 
náměstí: prodejní a skladové 
prostory v přízemí a prostory v 
přízemí a I. patře, které mohou být 
využity jako kanceláře, ordinace, 
kosmetický salon, učebny, solárium 
nebo masážní salon apod. Všechny 
prostory ve velmi dobrém stavu, 
kanceláře po dohodě k pronájmu 
i se zařízením. Velikost prodejních 
prostor od 20 m2 do celkem cca 100 
m2, kancelářské prostory od 10 m2 
do cca 50 m2. V budově možnost 
připojení na internet a parkování 
ve dvoře. Většina prostor je volná 
okamžitě. V případě zájmu volejte 
na číslo 602 201 853.

•• Reality Krajíček nabízí k prodeji:
RD v M. Krumlově, 2+1, pozemek 
200 m2, rekonstruovaný, cena 1.5 
mil. Kč • RD v Petrovicích (2+1 
a 1+1) starší, před rekonstrukcí, 
pozemek 800 m2, cena 700.000 Kč 
• RD v Dukovanech, střed obce, 
3+1, cena 700.000 Kč • starší vilku v 
M. Krumlově, exkluzivní pozemek 
1578 m2, výhodná poloha, cena 3 
mil. Kč • DB 1+1 na sídlišti v M. 
Krumlově, 1. np, možný převod 
do OV, cena 580.000 Kč • stavební 
pozemek na chatu v Kramolíně u 
Dalešické přehrady, 550 m2, cena 
260.000 Kč • pronájem 4+1 v ulici 
Pionýrské, MK, částečně zařízený. 
Informace na tel: 602 755 265, mail:
mir.krajicek@iol.cz
•• REMAX  A-CITY  Vám nabízí:
RD 4+1+garáž, zahrada, Zbýšov, 
CP 600 m2, cena 1,640 mil. k jednání 
• 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 rekon-
strukci Mor. Bránice, parcela 367 
m2, cena 650 tis. kč k jednání • No-
vostavba bungalovu 4+kk Neslovice, 
pozemek 495 m2, vč. standart. vyba-
vení, cena 2,9 mil. Kč • Cihlový byt 
3+1 po kompl. rekonstrukci, mož-
nost garáže, Ivančice, 2 NP,  plast. 
okna, cena 1,495 mil. Kč + provize 
RK. Další info a nemovitosti na tel. 
605 749 319 nebo na www.re-max.cz
koupím
•• zemědělskou půdu v kú: M. 
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petro-
vice nebo Lesonice. Platím hotově. 
Tel.: 773 534 857
prodám
•• byt 1+1 v MK na Sídlišti, plast. 
okna, zateplený, balkon, sklep. Cena 
dohodou. Tel.: 777 274 077.

•• byt v OV 11⁄2 + kk v Ivančicích, 
staré sídliště, zvýšené přízemí. 
Zděné jádro, výhodná cena. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 732 770 085. 
•• DB byt 2+1 v Ivančicích, nové 
sídliště, 2. patro s lodžií, středový. 
Volny ihned. Tel.: 777 062 622.
•• 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! - 1.175.000 Kč. 
Tel.: 603 426 286.
•• zahradu s rekreačním domem 2+1
v Mor. Krumlově, obecní voda, 
pozemek 2600 m2. Tel.: 777 582 899.
vyměním
•• 1+1 větší v Ivančicích za Oslavany, 
M. Krumlov. Tel.: 739 678 192.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
koupím
•• ledničku na plyn Elektrosvit. Tel.: 
732 547 175.
prodám
•• pěkná el. akumulační kamna 
Fikoterm 3,5 kW. Cena 1.200 Kč. 
Tel.: 732 225 507.
•• 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
•• 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.
daruji
•• velkou, rohovou, rozkládací, 
tmavou sedací soupravu a funkční 
velký mrazák. Tel.: 733 588 171.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• dveře L90, P90 – dřevěné. 
Plechová vrata – dveře 150 x 200 cm, 
dvoukřídlá. Tel.: 732 547 175.
•• panelákové interiérové dveře plné, 
se sklem, i bez skla. Šíře 90 i 60 cm. 
Levně. Tel.: 602 782 272.  
prodám
•• 2 sprchové pákové baterie, 2 
nástěnné pákové baterie METALIA, 
vše rozteč 150. Zákl. desku 
do rozvaděčů 45*45 cm. Tel.: 
776 727 858.

•• dřevěné  brikety 1 kg za 20 Kč. 
Tel.: 728 083 124.

•• krbová kamna Filex Eurofen ll 
černá, kouřovod 120, výkon 5 kW, 
na dřevo, brikety a hnedouhelné 
brikety, málo používaná, cena 5.000 
Kč - při rychlém jednání sleva. Tel.: 
724 805 430.
•• brambory Dali, žiltomasé, 
salátový typ. Cena 5 Kč/kg. Dále 
brambory krmné, cena 100 Kč /pytel. 
Tel.: 736 207 548. Lesonice.
•• pšenici - 10q, cena dohodou. Tel.: 
605 378 622.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kombinovaný kočár Patron 
Zephyr, stříbrno - šedo - oranžový, 
prostorný s vloženou taškou, přehaz. 
rukojet, příslušenství. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 733 344 515.
•• sportovní kočár modré barvy Pierre 
Cardin za 500 Kč. Tel.: 739 402 365.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.

•• 50 až 60 litrový kotel na ohřev vody 
při zabijačce. Tel.: 602 711 050.

prodám
•• 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.
•• Nabízím k prodeji stroje ze 
stolařské dílny, nejraději komplet. 
Tel.: 723 110 317.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, očkovaná a odčervená. Tel.: 
724 033 609.
•• čistokrevná štěňata border kolie 
bez PP, k odběru po 15 říjnu. Čtyři 
fenky, jeden pes. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
774 994 378.
•• pudl toy – 2 psy, černý, stříbrný bez 
PP. Tel.: 732 838 992.
•• jateční a chovné králíky. Volat na 
číslo 732 562 498.
•• selata, odběr možný koncem října, 
cena za kg živé váhy 60 Kč, kontakt 
720 271 589.
» SEZNÁMENÍ
•• Hledám milenku od 50 let. SMS 
606 563 971.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)
•• Coloseum nemovitosti, pobočka
Moravský Krumlov ihned přijme 
realitní makléře/ky pro oblast Ivan-
čice a Moravský Krumlov. Poža-
dujeme: velmi dobré komunikační 
schopnosti, řidičský průkaz sk. B, 
práce na ŽL. Nabízíme: zázemí sil-
ní společnosti, spravedlivý provizní 
systém, školení zdarma a velmi 
zajímavou práci. Coloseum nemo-
vitosti - realitní kancelář s dobrou 
pověstí. Volejte: 606 536 536.

•• Město Ivančice, Palackého 
náměstí 196/6, hledá ředitele 
příspěvkové organizace Besední 
dům Ivančice (hotel s restaurací). 
Bližší info k výběrovému řízení
na www.ivancice.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.
•• Hledám montéry na práci na lešení 
v Brně. Podmínky: vlastní doprava, 
ŽL výhodou. Tel.: 776 604 712.

•• SOLEIL studio hledá kosmetičku 
a manikérku. Podrobné podmínky 
dohodou. Životopisy zasílejte na 
info@soleil.cz.
•• K servis Ivančice přijme proda-
vače/ku na HPP, nutná znalost prá-
ce 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)

•• Nově otevřená prodejna chova-
telských potřeb, Růžová 154, MK:
• Krmivo a pamlsky pro psy, kočky     
a ostatní mazlíčky - rozvažujeme 
z 25 druhů krmiv • Pomůcky pro 
výcvik • Kosmetické přípravky 
pro zvířata • Vitamíny a kloubní 
výživy • Krmné směsi pro králíky 
a drůbež. Otevřeno: Po-Pá 8.30-
12.00 a 13.00-16.30, So 8.00-11.30. 
Tel.: 608 152 300.
•• Chcete zhubnout pár kilo i víc? 
Tel.: 604 505 687.

•• 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.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v Morav-
ském Krumlově v prodejně pekár-
na Ivanka na Znojemské ulici.

•• 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.
•• Půjčka 50 - 500.000 Kč, ne 900..., 
ne reg. Spolupracuji s 1 věřitelem. 
Tel: 733 224 414, 732 547 490.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým 
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na 
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, se-
niorům, matkám na MD. Poplatky 
nevybíráme a splátky přizpůsobíme 
vašim možnostem. Proto neváhejte 
a zavolejte si o své peníze. Zpro-
středkovatel pracuje pro jednoho 
věřitele. Tel.: 724 468 423.
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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 19/11 vyjde 21. října 2011, uzávěrka 18. října 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech 14. a 15. října 2011.

Těšíme se na vás v pátek od 8.00 do 14.00 hodin a v sobotu
od 9.00 do 12.00 hodin. Srdečně zveme všechny rodiče, předškoláky, 
školou povinné, známé i neznámé. Přijďte si prohlédnout naši školu. 

I. stupeň Komenského náměstí, II. stupeň Růžová ulice 
Prezentace multimediální výuky. 

Městská knihovna Ivančice (Mjr.Nováka 7) pořádá výstavu 
netradičních obrazů Rudolfa Kondeie

„KRAJINA LIDSKÉHO MOZKU“.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 11.10. 2011 v 18 hodin

a bude spojena s besedou s  prof. MUDr. Zdeňkem Novákem, CSc., 
přednostou Neurochirurgické kliniky FN U Sv. Anny v Brně. Výstavu 
bude možné navštívit do 15. 11. v půjčovní době městské knihovny 

(pondělí, středa, pátek 8.30.-12 13-18).

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
v sobotu 15. října 2011 taneční zábavu

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Hraje Fantazie, začátek ve 20 hodin Burčák, bohatá tombola.

Srdečně zvou pořadatelé.

MěKS Moravský Krumlov zajišťuje vstupenky na

ROCKOVÝ MUZIKÁL „MOZART
„

24. října  2011  - 19.30 hodin a 25. října  2011  - 18.00 hodin 
MĚSTSKÉ  DIVADLO  BRNO - Hudební scéna - www.mdb.cz

hrají a zpívají: A. Slanina/D. Vitázek/L. Janota, P. Gazdík/J. Mach, 
J. Aapolenář/L. Vlček, J. Gazdíková/H. Holišová, J. Musilová

/M. Sedláčková a další. Cena: 200 Kč (jednotné vstupné). Závazné 
přihlášky na MěKS, tel.: 515 322 330 a 725 579 923 do 13. října 2011.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 15.10 v 18.00 ŽENY SOBĚ
  Komedie USA

ne 16.10 v 18.00 ZKAŽENÁ ÚČA
  Komedie USA

so 22.10. v 18.00 JANA EYROVÁ
  Romant. drama VB a USA

ne 23.10. v 18.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE
  Drama USA

so 29.10. v 18.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
  Sci-fi drama USA

ne 30.10. v 18.00 LIDICE
  Válečný film ČR

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

ne 9.10. v 17.00 HARRY POTTER 
a 20.00 hod. A RELIKVIE SMRTI - 2. část
  Dobrodružný film USA, dabing

ne 16.10. ve 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
  Komedie USA 

st 19.10. ve 20.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
  Sci-fi drama USA

ne 23.10. ve 20.00 DRIVE
  Drama USA

ne 30.10. v 15.00 ŠMOULOVÉ
  Anim. pohádka USA, dabing

ne 30.10. v 18.00 MUŽI V NADĚJI
a ve 20.00 hod.        Komedie ČR 

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 9.10. v 19.00 BARBAR CONAN
  Akční fantasy film USA

st 12.10. v 19.00 ZKAŽENÁ ÚČA
  Komedie USA

FILMOVÁ SKLIZEŇ – ANIMOVANÝ FILM
so 15.10. v 16.00 JÁJA A PÁJA
so 15.10. v 18.00 PANIKA V MĚSTEČKU
so 15.10. ve 20.00 MARY A MAX
Přehlídka animovaných filmů pro děti i dospělé, které 
stojí za vidění. Vstupné na jednotlivé filmy 30 Kč.

ne 16.10. v 17.00 ALOIS NEBEL
a v 19.00 hod. Animované drama ČR

st 19.10. v 19.00 CAPTAIN AMERICA:
  PRVNÍ AVENGER
  Dobrodružné sci-fi USA, dabing

so 22.10., ne 23.10. MUŽI V NADĚJI 
v 17.30 a ve 20.00 Komedie ČR

st 26.10. v 19.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
  Sci-fi drama USA

ne 30.10. v 19.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
  Komedie USA 

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 8.10. v 19.00 TRANSFORMERS 3 
ne 9.10. v 19.00 Sci-fi film USA

so 15.10. v 19.00 OBHÁJCE
ne 16.10. v 19.00 Thriller USA

ne 16.10. v 17.00 V PEŘINĚ
 Hudební komedie USA

so 22.10. v 19.00 INTIMNÍ PAST
ne 23.10. v 19.00  Drama / thriller USA  

so 29.10. v 19.00 HARRY POTTER 
ne 30.10. v 19.00 A RELIKVIE SMRTI - 2. část
  Dobrodružný film USA, dabing
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Krajský přebor v kopané
neděle 9. října v 15.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Vracov

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

21. ROČNÍK

KRUMLOVSKÉHO BĚHU
1. kolo Znojemského běžeckého poháru 2011 - 2012

Pořadatel:  AC Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice
Termín:  sobota 22. 10. 2011
Místo:   Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
Prezentace: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice

Časový pořad, kategorie, tratě:

10.00   Zahájení
10.10   Nejmenší       2006 a mladší  100 m
10.20   Přípravka I. (dívky, chlapci)  2004 - 2005   400 m
10.30   Přípravky II. (dívky, chlapci)  2002 - 2003   500 m
10.40   Nejmladší žákyně    2000 - 2001   750 m
10.50   Nejmladší žáci     2000 - 2001           1.150 m
11.00   Mladší žákyně     1998 - 1999           1.150 m
11.10   Mladší žáci      1998 - 1999           1.500 m
11.20   Starší žákyně     1996 - 1997           1.500 m
11.30   Starší žáci      1996 - 1997           1.950 m
12.00   Vyhlášení žákovských kategorií
13.00   BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie      1.150 m
13.30   Hlavní závod -  1. kolo Znojemského běžeckého poháru 8.500 m
     muži A  do 39 let  1972 a mladší
     muži B  40 - 49 let  1971 - 1962
     muži C  50 - 59 let  1961 - 1952
     muži D  od 60 let  1951 a starší
     ženy F  do 34 let  1977 a mladší
     ženy G  od 35 let   1976 a starší

Doprovodný program:

Ochutnávka a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý  •  Výstava a prodej sportovních oděvů
zn. NEW LINE a sportovní obuvi zn. Mizuno  •  Prodej thermo ponožek  •  Slosování všech 

startovních čísel  •  Občerstvení zajištěno  •  Dětské hřiště - vzduchová trampolína

Hlavní partneři:

Partneři:
MOS Mar�n Sojka, Zlatnictví Hyvnarová, Vinařství Jaroslav Tichý, Spotřební zboží Jaša, Komerční banka, Drogerie Šedrla,

Oční op�ka Kocandová, Pekárna Ivanka, FIT sport Židlochovice, stavební firma OSP, Lékárna Paracelsus, Cykloservis Novotný,
Elektro Jaša, Cukrárna Blahetek, DDM M. Krumlov, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, čtrnác�deník Zrcadlo.

Podzimní cena Masarykova 
okruhu uzavřela letošní seriál 
MM České republiky v závodech 
automobilů na okruzích. Sobotní 
sprint Divize 4 nad 2000 ccm 
se stal kořistí Michala Matějov-
ského, který s vozem AUDI A4  
DTM po deseti okruzích projel 
suverénně na prvním místě. Na 
druhé pozici skončil Tomáš Liedl  
/Audi TT/ a třetí místo bral Anto-
nín Herbeck /Pagani Zonda/.  

Nedělní závod opět opanoval 
Matějovský, jenž vyhrál způso-
bem start-cíl. Na stříbrném stu-
pínku skončil Petr Fulín /AUDI 
A4 DTM/, který startoval do zá-

vodu z poslední pozice na roštu. 
Třetí místo patří Tomáši Liedlovi. 

V Divizi 3 se v sobotním zá-
vodě z vítězství radoval Tomáš 
Chabr před Petrem Trnkou a To-
mášem Kašpárkem. V nedělním 
klání si první místo zopakoval 
Tomáš Chabr, na druhém místě 
dojela teprve 16letá Gabriela 
Jílková a třetí pozice patřila Petru 
Trnkovi. Mistrem ČR je Petr Trn-
ka, který zvítězil těsně o tři body 
před Gabrielou Jílkovou. 

Dvouhodinový vytrvalostní zá-
vod Divize 4, který se jel v sobotu 
od 16.30 hodin, se nejlépe vyvíjel 
pro dvojici Herbeck/Janiš. Bohu-

žel po polovině závodu jejich vůz 
Pagani Zonda vypověděl posluš-
nost. Na první místo se posunula 
posádka Konopka/Myszkowski.

 V poslední půlhodině se pro-
pracovali na čelo Vorba s Mal-
chárkem /Ferrari/, kteří již vedení 
do cíle uhájili. S pětisekundovou 
ztrátou projeli cílem na druhém 
místě Konopka/Myszkowski s vo-
zem Porsche. Třetí místo vybo-
jovali Haggenmuller a Renauer 
/Porsche/. Posledním závodem  
„vytrvalců“ bude tradiční šestiho-
dinovka Epilog, která se koná na 
Masarykově okruhu 15. října.

/Ctibor Adam/

Podzimní cena Masarykova okruhu
Foto: Květoslav Adam      S vozem Mercedes v Brně startoval bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Se začátkem podzimu je tu i za-
čátek nové soutěžní sezóny 2011/
12 pro všechny házenkáře a há-
zenkářky z Ivančic. A že jich není 
málo: základnu tvoří 125 mladých 
a 30 seniorských sportovců. Na to 
vše dohlíží vedení klubu s organi-
začními pracovníky a 15 trenéry.

V létě proběhlo ve spolupráci 
se SVČ Ivančice soustředění 
žactva, dorostu a mužů. Chlapci 
se po celý měsíc srpen poctivě 
připravovali v lesích nad parkem 
Réna  a ve sportovní hale, kde na-
bírali fyzickou kondici potřebnou 
ke zvládnutí náročné sezóny, kte-
rá je čeká. Dívky jely již tradičně 
připravovat a stmelovat kolektiv 
do Biskupic, kde měly spojenou 
kondiční přípravu se zábavným 
doprovodným programem. Mu-
žům patřili polní cesty a cestičky 
kolem řeky Jihlavy, na kterých 
naběhali nemálo kilometrů.

Házenkářský klub Ivančice se 
řadí k nejlepším amatérským klu-
bům na jižní Moravě a v  České 

republice co do počtu členů a práce 
s mládeží, kde jsou znát po něko-
likáté intenzivní práci zjevné vý-
sledky. Žactvo, zastoupené chlapci 
i dívkami, patří k nejlepším v kraji 
a letos je čeká i boj na republikové 
scéně. Dorost hraje ligové soutěže 
a je dobrým základem pro budouc-
nost seniorských kategorií.

Sezóna je již v plném proudu a 
sportovní fanoušek si jistě přijde 
na své. Při domácích soutěžních 
kolech slouží sportovní hala celý 
den jen házené. Je určitě na co 
koukat a z čeho vybírat. Nejbližší 
kolo proběhne 9.10.2011. Více 
informací se dozvíte na stránkách 
www.hkivancice.cz.

Na závěr patří poděkování 
všem spolupracujícím organi-
zacím, subjektům, sponzorůma 
všem přátelům házené, kteří s ná-
mi vkročili do nového ročníku, a 
základním školám s GJB Ivanči-
ce za spolupráci při náborových 
akcích, které probíhaly s velkým 
úspěchem po celý měsíc září.

Nová sezóna je tady! Ivančičtí hasiči 
VYHRÁLI

Požární sport má v Ivančicích 
dlouholetou tradici. Tentokrát ji 
nezůstali nic dlužni nejmladší 
hasiči a s velkým úspěchem se 
zúčastnili závodů všestrannosti 
v Moravských Bránicích, která 
se konala dne 24. září.

A jak, ptáte se, své město re-
prezentovali?   Závodit přijelo 5 
družstev.  Starší žáci se umístili 
na 1. místě. Mladší obsadili stří-
brnou, čili druhou příčku. Toho 
dne to však nebylo všechno. 

Odpoledne soutěžili v Čuči-
cích jejich vedoucí. To, že za 
svými svěřence nezaostává, do-
kázala svým výkonem vedoucí 
mladých hasičů, paní Vlasta 
Fraňková. Obsadila velmi 
krásné druhé místo (účastníků 
závodu bylo celkem 15). Na 
bronzovou příčku si sáhla ve 
stejném závodě jednatelka SDH 
Ivančice Veronika Fraňková.

Petr Sláma


