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Číslo 19

21. října 2011

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

VÝROBA Petice za Epopej v Krumlově
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

/Moravský Krumlov/ Slovanská epopej patří do Moravského
Krumlova. I já na tom trvám!
Pod tímto sloganem se nese
kampaň krumlovské radnice pro
zachování pláten Slovanské epopeje v Moravském Krumlově.
Starosta města Tomáš Třetina
je autorem petice, která vyzývá
Zastupitelstvo Hlavního města
Prahy ke zrušení výstavy pláten
Epopeje ve Veletržním paláci v
plánovaném termínu (v letech
2011 -2012) a uložilo radě
města, aby se aktivně věnovala
rozhodnutí o trvalém umístění
pláten na území Prahy. Dále
pražské zastupitele vyzývá, aby
uložilo řediteli Galerie Hlavního města Prahy Prahy připravit
s městem Moravský Krumlov
smlouvu o umístění pláten na
tamním zámku do doby trvalého
umístění celého cyklu v Praze.
V pondělí 31. října by podle
posledních informací mělo dojít
k uzavření expozice na krumlovském zámku. Záměrem pražských galeristů je postupně všech
patnáct pláten převést do Prahy.
„K tomuto datu vše směřujeme. Chystáme různé aktivity,
které by měly vést k přesvědčení
Prahy, že by Epopej měla zůstat
v Krumlově. Jsou to především

petiční archy a pochod na Prahu,kdy půjdeme přes Třebíč, Jihlavu,
Pelhřimov, Vlašim a Benešov. V
těchto městech bude rozbalen
stánek, kde budeme lidem vysvětlovat naše stanoviska a budou se
podepisovat petiční archy,“ uvedl
k záměru starosta Tomáš Třetina.
Za setrvání Epopeje v Moravském Krumlově se již postavila
řada politiků a umělců. Například
folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka uvedl:
„Já s Vaší snahou nechat Slovanskou epopej v Moravském
Krumlově zcela souhlasím. V
Praze se důstojné a klidné místo,
tak jako je krumlovský zámek, nenajde a jelikož o tomto díle panuje
neshoda mezi odborníky i politiky,
tak je nebezpečí, že se bude při výměně politiků nebo ředitelů galerií
dále stěhovat... a nakonec se po
letech stejně všichni shodnou, že
nejlépe tomu bylo na zámku v
Moravském Krumlově a možná
na to už zase bude pozdě...“
Poněkud zmateně působí informace z posledních dnů, která
krumlovského starostu zvedla ze
židle, a to záměr přestěhovat Epopej do prostor Fantovy kavárny
na pražském hlavním nádraží.
„Umístění Muchovy Slovanské epopeje do budovy hlavního

Z podpisové akce

zdroj: www.facebook.com/slovanskaepopej

nádraží považuji za absolutní
neúctu k tomuto dílu, k jeho myšlence a filozofii. Jde o výraz beznaděje některých pražských lidí
k umístění tohoto skvostu naší
kultury a dokazuje to snahu odvézt epopej z Moravského Krumlova za každou cenu bez jakkékoli myšlenky, nápadu a koncepce.
Umístění epopeje mezi dálnici
a koleje je pro mě nepřijatelné,“
uvedl Třetina.
Záměr byl ale následně pražským
primátorem dementován s tím, že
žádný takový plán Praha nemá.
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

Petiční archy budou společně
s dalšími materiály předány pražským zastupitelům, kteří se sejdou
3. listopadu na svém zasedání.
„Vyzývám všechny, kterým není
budoucnost Epopeje lhostejná, aby
podpořili petici svým podpisem na
petičním archu a svůj postoj vyjádřili také na facebooku. Zde jsou
umístěny nejnovější informace,
fotografie, odkazy na restaurátorské posudky i samotná petice. Odkaz webu je: www.facebook.com/
slovanskaepopej,“ dodal starosta
Tomáš Třetina.
/mape/

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Slovo úvodem

Jan Žižka z Trocnova
Tak tady máme říjen. Měsíc, kdy si připomínáme nejen založení naší
první republiky, ale také úmrtí jedné z nevětších osobností naší historie. Slavného hejtmana Jana Žižky z Trocnova a Kalicha. Je pokládán
za tvůrce nové vojenské strategie. Založil a zorganizoval armádu, která
na nějakou dobu ovládala středoevropský prostor.
Jan Žižka se narodil asi v roce 1360 v půvabné vesnici Trocnově,
která leží v jižních Čechách. Historici dokázali zmapovat pouze šest
posledních let jeho života. Zprávy o tom, kde získal bohaté vojenské
zkušenosti, jsou velice kusé a nedostatečné. Ovšem pár faktů, je díky
dochovaným písemným památkám známo. Roku 1408 vyhlásil nepřátelství Rožmberkům, větvi mocného rodu Vítkovců a královskému městu
České Budějovice. Stejného roku proti nim zahájil aktivní boj. Důvodem
byla údajně rozpínavost mocných pánů z Růže a vypálení jeho rodného
dvorce. Následujícího roku 1409 byl omilostněn králem Václavem IV.,
který hledal spojence proti vysoké šlechtě. Je také známo, že vstoupil do
služeb polského krále Vladislava II. Jagella, aby se pod vedením Jana
Sokola z Lamberka zúčastnil tažení proti řádu německých rytířů. Pod
jeho velením bojoval v bitvě u Grunwaldu, kde spojená polsko - litevská
vojska rozdrtila řád německých rytířů a zastavila tak definitivně jeho
rozpínavost. Po návratu z Polska sloužil Václavu IV. jako hejtman.
Zde se seznámil s myšlenkami mistra Jana Husa. Když v roce 1419 začala Praha vřít, stal se jedním z čelních vůdců první pražské defenestrace.
Jeho radikální názory a nespokojenost s politikou pražské radnice způsobila, že metropoli opustil a odcestoval do tehdy husické Plzně. Poblíž
tohoto města, u malé vesničky Sudoměře, dosáhl svého prvního velkého
vítězství. Za pomoci vozové hradby porazil na hlavu české železné pány.
Jeho další politické a hlavně vojenské působení je spojováno s městem
Tábor. Tam byl zvolen jedním ze čtyř hejtmanů, kteří měli za úkol město
vést. Patrně mu náležel post vojenského velitele. Počátkem roku 1423
odešel do východních Čech, kde začal formovat nové bratrstvo. Jeho
vzrůstající vliv a úspěchy však brzy narazily na obavy pražanů a byl zahájen bratrovražedný boj. Jan Žižka Prahu oblehl a přinutil její zástupce
vést mírové rozhovory Po urovnání konfliktu husitská vojska, v čele se
svým hejtmanem pochodovala na Moravu. V průběhu výpravy této Žižka
oblehl se svou armádou hrad v Přibyslavi. Zde husitský vojevůdce dne
11. října 1424 umírá. Podlehl pravděpodobně hlíznatému onemocnění,
jehož příčinou byl patrně dlouhodobě neléčený zánětlivý proces.
V naší historii není mnoho osobností, které by vzbuzovaly tak
protichůdné a rozporuplné reakce. Pro někoho je Jan Žižka z Trocnova
lapka a zemský škůdce, který kvůli svým bojům zlikvidoval jednu
z nejlepších středověkých ekonomik a rozvrátil České království.
Pro druhého hrdina, který se neváhal postavit na stranu utlačovaných,
rozbít zkostnatělou vojenskou doktrínu, vítězit v čele venkovských
nevolníků spojených s městskou chudinou a vytvořit z nich armádu,
před kterou se třásla hrůzou celá tehdejší Evropa. Faktem zůstává
jedno. Naši předkové v čele se svým velkým hejtmanem dokázali říci
již v XV. století jasně a velmi důrazně, co se jim nelíbí. Dokázali i to, že
si vlastní problémy dokážou vyřešit sami a do kaše, kterou si navařili,
jim nikdo jiný foukat nebude. Proč to neumíme i dnes?
Petr Sláma

Bioplynka - čeká se na studie
stavební řízení pozastaveno
/Moravský Krumlov/ Úkony
spojené s vydáním stavebního povolení ke stavbě bioplynové stanice
na periferii Moravského Krumlov
jsou prozatím pozastaveny.
Záměr společnosti B.C. Engineering krumlovští zastupitelé
schválili s tím, že investor doloží
upřesňující informace a posudky
ohledně zatížení ovzduší a dopra-

Vymalují městský úřad
/Oslavany/ Radnice by neměla být pouze strohým šedým
úředním místem, kam chodí
občané se svými stížnostmi a
problémy. Měla by vyzařovat
význam a úroveň obce, jejímž je
oficiálním sídlem.
Tohle si uvědomují i oslavanští

/Moravský Krumlov/ Rekonstrukce průtahu městem bude
ukončena 14. listopadu. Datum
důležité nejen pro obyvatele města, řidiče automobilů, ale také pro
cestující autobusy. Náměstí totiž
bude pro autobusy průjezdné, se
zastávkami v obou směrech s tím,
že konečná stanice bude na autobusovém terminálu.
„Dokončuje se také příjezdová
cesta k vlakovému nádraží. Dojde
tak k výraznému zklidnění a zkvalitnění celkové dopravní situace,“
uvedl starosta Tomáš Třetina.
Podle slov starosty se v posledních dnech po městě rozšiřuje

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

ZIMNÍ PNEU

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

SKLADEM

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK
Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402
po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

radní. Proto se rozhodli svoji radnici zkrášlit a všechny prostory
řádně vymalovat. Na základě
předložené cenové nabídky objednali výmalbu všech vnitřních
prostor kanceláří a chodeb. Celková výmalba bude stát bezmála
padesát tisíc korun. Petr Sláma

Krumlovské náměstí bude
otevřeno 14. listopadu

PNEUSERVIS
Petr Bašta

vy při průjezdu městem.
V době sklizně by mohlo do
areálu bioplynové stanice proudit
až 15 nákladních aut za hodinu.
Naopak v zimě bude provoz minimální. „Pro vydání souhlasného stanoviska jsou nejdůležitější
právě studie o zatížení ovzduší
a dopravy,“ uvedl starosta města
Tomáš Třetina.
/mape/

fáma, že komunikace na náměstí
se opět zavře a bude se z důvodu
chyb v povrchu vozovky frézovat. „Je to samozřejmě nesmysl,
všechno je v pořádku a čtrnáctého se průtah zprovozní,“ dodal
starosta Třetina.
Opět dojde ke změně jízdních
řádů některých autobusových
linek, které by měly platit přinejmenším do jara, kdy Krumlov
čeká další rekonstrukce komunikací. Novou tvář dostane okolí
křižovatky u Penny marketu.
Půjde o rekonstrukci kanalizace,
vozovky, obrubníků a výstavbu
nástupních zastávek.
/mape/

21.10.2011

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Po loňských komunálních volbách byla OBK doplněna o tři nové členy. Následovalo jejich teoretické školení a v úterý 12. 10. ukončili praktickou stáž na elektrárně exkurzí do primární části odstaveného bloku.
Na následujícím zasedání komise byly projednány organizační záležitosti blížícího se podzimního semináře. Přípravu referátů do jisté
míry komplikuje komisařům skutečnost, že teprve 30. října, tedy tři
dny po semináři budou zveřejněny závěry stres testů v naší republice.
Jak dál po událostech ve Fukušimě naznačuje následující zahraniční
informace: Agentura MAAE zakládá speciální tým, který má sledovat
implementaci akčního plánu změn v oblasti regulace jaderné bezpečnosti po událostech ve Fukushima-Daiichi v Japonsku. Akční plán,
který byl schválen řídící radou MAAE dne 13. září 2011 a následně
podpořen 151 členskými státy, má 12 bodů. Vytvořený tým odborníků
bude pracovat pod vedením útvaru Jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany. Členské země se budou muset podrobit národním hodnocením odolnosti projektů jaderných elektráren vůči extrémním přírodním rizikům,
jež jsou specifická pro každou konkrétní lokalitu. Dále se zde požaduje
rozšíření misí MAAE o prověrky Havarijní připravenosti a řešení těžkých havárií. Metodologie pro nové prověrky má být připravená v návrhu v říjnu 2011.
16. 10. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Oslavany opraví vodovody
/Oslavany/ Město Oslavany se chystá k rekonstrukci svých vodovodů. Vzhledem k tomu, že město je vlastníkem infrastrukturního
vodohospodářského majetku, který v souladu se stanovami vložilo do
hospodaření SVaK Ivančice, má zákonnou povinnost plnit plán financování obnovy (PFO) vodohospodářského majetku. Svazek vodovodů
a kanalizací v souladu s tímto zákonem zpracovává a realizuje výše
uvedený plán financování obnovy nejen na svém majetku, ale i na majetku členských obcí, který je do hospodaření vložen.
Petr Sláma

Tesco roste před očima

/Ivančice/ V Ivančicích na Boží Hoře roste tempem přímo zázračným nový hypermarket TESCO. Jak je výstavba daleko a co vlastně
chystá pro své zákazníky, na to jsme se zeptali account direktor
společnosti TESCO, paní Andrei Frydlové. „Výstavbu hypermarketu Tesco v Ivančicích jsme zahájili letos v září. V současné době
probíhají práce, postupujeme podle harmonogramu, otevření hypermarketu plánujeme na začátek příštího roku. Hypermarket Tesco
v Ivančicích nabídne svým zákazníkům na prodejní ploše o rozloze
3000 m2 široký sortiment zboží - od čerstvých a trvanlivých potravin,
přes drogerii, oděvy a hračky, až po potřeby do domácnosti a elektro. Doplňkové služby pak zákazníci naleznou v pasáži za pokladní
zónou. V ivančickém hypermarketu Tesco najde pracovní příležitost
přibližně 70 lidí,“ uvedla ředitelka Andrea Frydlová.
Petr Sláma

OSLAVANY

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

Nabízíme:

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

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

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

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

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

MARKÝZY v AKCI !!!

NOVINKA

MILOŠ HLAVÁČ

Pedikúra rybičkami
Garra Rufa

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

nevšední zážitek ve Studiu Carol
Růžová 3, Ivančice
tel.: 546 451 515, 777 848 714

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

STIHL

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

DŘEVO

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

603 576 656

Prodej dřevěných
i slaměných briket
DŘEVĚNÉ BRIKETY
od 4,80 Kč/kg
SLAMĚNÉ BRIKETY
od 3,80 Kč/kg

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

21.10.2011
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Kraj schválil ceny jízdného v integrované dopravě §
Rada Jihomoravského kraje
na svém jednání 20. října 2011
vydala nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území kraje
a vzala na vědomí zvýšený tarif
jízdného od 1. ledna 2012.
O průměrném zvýšení jízdného
o 11 procent rozhodla rada již na
svém červnovém zasedání. Dnes
byly schváleny konkrétní částky
jednotlivého jízdného a předplatných jízdenek. Poslední zvýšení
cen se uskutečnilo v dubnu 2009.
Jak zdůraznil náměstek hejtmana
Václav Horák, radní přistupovali
ke zvýšení citlivě:
„Během dalších dvou let se s
tarifem patrně hýbat nebude. To
si vyžádá, abychom systém IDS
dále optimalizovali, zefektivnili a
v případě potřeby dokázali nalézt
prostředky v krajském rozpočtu,

abychom dokryli případnou ztrátu, protože navýšení tarifu nepostihne všechny náklady spojené s
provozem IDS.“
Zvýšení cen jízdného je vynuceno růstem sazby DPH a současně růstem cen energií. Místo
původně zvažovaných 20 procent
dojde k průměrnému zvýšení cen
jízdného o 11 procentních bodů.
Nové ceny v rámci Tarifu IDS
JMK nevybočují z průměrných
republikových cen jízdného.
Na další novinky v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje jsme se zeptali
Ing. Tomáše Soukala, zastupitele
Jihomoravského kraje a jednatele
společnosti KORDIS JMK, která
tento systém provozuje.
Jakou finanční částku investoval
JMK do systému IDS letos a kolik
hodlá investovat v roce 2012 ?

Besední dům bez ředitele,
další výběrové řízení
/Ivančice/ Ani po druhém kole výběrového řízení se nemohla shodnout výběrová komise MěÚ Ivančice na osobě nového ředitele Besedního domu. Proto se rada města, v návaznosti na její návrh, rozhodla
vyhlásit další výběrové řízení na nalezení toho nejlepšího kandidáta.
Zároveň rada města uložila odboru vnitřních věcí zajistit vyhlášení výběrového řízení ve sdělovacích prostředcích. Uzávěrka přihlášek bude
dne 4. 11. 2011. Nový ředitel by měl nastoupit do funkce od 1. 1. 2012.
Do té doby bude městská příspěvková organizace fungovat dosavadním
způsobem v podřízenosti Penzionu pro seniory Ivančice. Petr Sláma

Nové jednosměrné ulice
ulehčí dopravě na sídlišti

/Ivančice/ Situace na frontě a silniční dopravě se mění každým okamžikem. O tomto notoricky známém faktu se budou moci přesvědčit
všichni řidiči, kteří se budou v budoucnu pohybovat v Ivančicích po
novém sídlišti. Ze dvou místních ulic budou jednosměrky. Dopravní
úprava se bude týkat ul. Hornické a Zemědělské. Rada města Ivančic vzala na svém zasedání tuto změnu společně s jejím doplněním
Petr Sláma
do pasportu dopravního značení, na vědomí.

V letošním roce byly náklady
Jihomoravského kraje na autobusovou a železniční dopravu
cca 1110 mil. Kč, pro příští rok
je plán 1130 mil. Kč. Navýšení
pro rok 2012 souvisí s inflací
a s výběrem nových dopravců
pro oblast „Brněnsko“. Zvýšené
náklady budou částečně kryty ze
zvýšeného jízdného IDS JMK.
V létě proběhlo výběrové řízení na nové dopravce pro naše
oblasti (Rosice, Ivančice, Moravský Krumlov, Miroslav). Můžete
nám prozradit kdo ho vyhrál?
Výběrové řízení v oblasti Rosic
a Ivančic vyhrála společnost
ADOSA. V oblasti Moravského
Krumlova vysoutěžil linku 440
dopravce ZDS Psota. V tomto výběrovém řízení nebyla soutěžena
oblast Miroslavska.
Můžete nám prozradit něco o
projektu tzv: „čipových karet“?
V tuto chvíli probíhají přípravné
práce na projektu elektronického odbavování cestujících tzv.
čipovými kartami. Dojde ke
značnému zjednodušení vybírání
jízdného a kontrole v přepravě.
Cestující si budou moci nastavovat vlastní účet čipové karty,
hradit jízdné inkasem či trvalým
příkazem apod. Nám nejvíce pomohou získaná data o vytíženosti
linek, abychom věděli, ve kterých
časech a v jakých místech máme
případně dopravní obslužnost
posílit nebo zoptimalizovat.
V první řadě je to projekt zaměřený pro využití v rámci IDS
JMK. Dalším nadstavbovým
využitím by mohla být i funkce
tzv. elektronické peněženky a její
využití by mohlo být například ve
školních jídelnách, parkovacích
automatech atd. Bude se jednat
o bezdotykovou kartu, kterou
uživatel nebude nucen vytahovat

ALRETE s.r.o, Jana Schwarze 4, Ivančice
tel.: 775 184 336, e-mail: krejci@jazykypetra.cz

Hledáme

DISTRIBUTORY

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

VÝUKA JAZYKŮ

v ANGLIČTINA
(úplní začátečníci až příprava na CAE)
v NĚMČINA
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé)
v FRANCOUZŠTINA
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
v ŠPANĚLŠTINA
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
v ITALŠTINA (pro začátečníky)

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

Od 21.října 2011 do vyprodání

VÍKEND PLNÝ ZVĚŘINOVÝCH SPECIALIT

Tradiční i neobvyklé pokrmy ze zvěřiny - bažant, zajíc, kančí, srnčí, jelení nebo
dančí. Tip z naší kuchyně:
Zvěřinová paštika přelitá omáčkou Cumberland 59 Kč
Předkrm 75 g
Zvěřinová polévka s masovými knedlíčky a žampiony 28 Kč
Polévka 0,22 l
Hotová jídla 150 g Kančí kýta se šípkovou omáčkou 116 Kč

SVATOMARTINSKÉ MENU

Husička, mladá vína a další pochoutky!

• Hotel
• Restaurace
• Salónek
• Letní zahrádka
• Vinný sklep
• Degustační sklep
s vinotékou
• Sklepní salónek
• Bowling
• Billiard
VÉMYSLICE 73
671 42

Druhé setkání milovníků svatomartinské tradice v restauraci Hotelu Ryšavý.
Večerem provází sommeliér Ing. Pavel Chrást.

Těšíme se na Vás 11. 11. 2011 od 19 hodin.
Předkrm 75 g
0,1 l
Polévka 0,22 l
0,1 l
1/4
Hlavní
chod
0,1 l
Dezert 2 ks
0,1 l

Domácí husí paštika s hruškovým chutney
Modrý portugal 2011 Adámkovo vinařství
Husí krémová
Müller Thurgau 2011 Vinařství Tichý
Pravá domácí husička s červeným zelím
a bramborovo-houskovými knedlíky
Svatovavřinecké 2011 Adámkovo vinařství
Martinské rohlíčky s makovou a ořechovou náplní
Svatovavřinecké rosé 2011 Vinařství Tichý

Cena Svatomartinského menu s víny 399 Kč. Omezená kapacita - 40 míst.
Objednávky: Tel: +420 515 323 428, email: E-mail: rezervace@hotelrysavy.cz

např. z peněženky, ale bude stačit
peněženku, ve které bude karta,
přiložit k příslušnému zařízení.
Tento projekt by měl začít fungovat ve zkušebním provozu na
přelomu roku 2012 a 2013 a jeho
plné uvedení do provozu ještě
v roce 2013.
Je to stejný systém jako pražský Opencard?
Nejedná se o stejný systém,
neboť projektem Opencard vznikla víceúčelová karta, naše karta
bude jednoúčelová dopravní, která
může být využita i pro další účely,
ale bez sjednocené databáze uživatelů pro všechny partnery. Dalším
podstatným rozdílem bude, že
veškerý hardware, software a
licence nebudou ve vlastnictví
soukromého subjektu. Karta bude
personifikována pouze vizuálně
natištěnými údaji, na čipu nebudou
nahrány žádné osobní údaje.
Nebojíte se rizik, které musel
řešit pražský magistrát?
Určitě ne, jsem přesvědčen,
že se z odhalených nedostatků u
projektu Opencard můžeme poučit, a proto se nastavuje systém
odlišným způsobem.
Jaká je další budoucnost IDS?
V tuto chvíli zajišťuje IDS JMK
dopravní obslužnost již v celém
Jihomoravském kraji. Z tohoto
důvodu je rozšiřování možné jen
v rámci přeshraniční spolupráce
s Rakouskem či Slovenskem nebo
s okolními kraji. Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského
kraje patří k nejlépe fungujícím
v zemi, ovšem není zcela efektivní. Proto bychom se měli zaměřit
na zefektivnění celého dopravního
systému a v tom by nám mohla
mimo jiné pomoci data z čipových
karet o využívané dopravě.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petr Sláma

Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, můj bývalý manžel zdědil v době manželství po své
babičce rodinný domek a polovinu tohoto domku hned poté převedl
na mě a následně jsme dům začali společně opravovat. Během manželství jsme jej celý společně opravili. Před asi 5 lety jsme se rozvedli
a bývalý manžel mi od té doby tvrdí, že nemám nárok na vyplacení té
poloviny domu, kterou jsem od něj dostala, že dům je jen jeho. Chtěla
bych se zeptat, zdali mám nárok a jak mám případně postupovat, aby
mi alespoň část peněz za dům vyplatil. Pracuji za minimální mzdu
a finance na to, abych se s ním soudila, nemám. Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím: Jestliže bývalý manžel nabyl dům v
dědictví (byť za trvání manželství), nabyl jej do svého výlučného
vlastnictví a nebyl nikdy součástí společného jmění manželů. Následně
Vám však polovinu domu daroval, a pokud byl převod řádně proveden
na katastru nemovitostí, což z Vašeho dotazu nepoznám, měli byste být
oba dva k dnešnímu dni vlastníci ideální poloviny domu.
Pokud tedy takto jste zapsáni v katastru nemovitostí, tak máte nárok
na to, aby Vám byl Váš spoluvlastnický podíl vyplacen. Možností řešení věci je více. Na prvním místě je věc samozřejmě možné uzavřít
Vaší dohodou, kdy vaše spoluvlastnictví s bývalým manželem bude
zrušeno, Váš bývalý manžel nabude celý dům do svého vlastnictví
a Vám vyplatí hodnotu poloviny domu. Pokud nebude možná dohoda
s bývalým manželem, zbývá Vám již pouze zrušení spoluvlastnictví
soudní cestou, jiným způsobem se vypořádání spoluvlastnictví nedomůžete. V případě, že máte nízký příjem a nemáte jiný hodnotnější
majetek, můžete případně soud požádat o osvobození od úhrady soudních poplatků, v tom případě by pak soudní poplatky hradil Váš bývalý
manžel, pokud by také nebyl osvobozen.

Hasiči v Mohelně mají
další požární vozidlo

Dobrovolní hasiči v Mohelně bezplatně získali od Jaderné elektrárny
Dukovany požární vozidlo NISSAN PICK UP. Vozidlo předal generální ředitel ČEZ Správa majetku Jan Kalina zástupcům Sboru dobrovolných hasičů v Mohelně za přítomnosti vedoucího útvaru Požární
ochrany EDU Josefa Čapka a starosty obce Jiřího Kostelníka.
Vozidlo bylo využíváno v elektrárně Dukovany a po obměně technického parku bylo přednostně nabídnuto hasičům v okolí elektrárny
Dukovany. „I požární dopravní vozidlo je na vesnici třeba. Mohou
jím být dopravovány na místo zásahu osoby i potřebný hasící či jiný
materiál nutný pro provedení účinného zásahu. Další požární vozidlo,
byť potřebné, bychom si z našeho rozpočtu pořídit nemohli. Mimo jiné
bude vozidlo sloužit mladým hasičům k dopravě na jejich soutěže.“
/abé/
komentuje předání starosta Mohelna Jiří Kostelník.

JMK elektro s.r.o.

Branišovice 59, tel./fax: 515 337 057
mobil: 603 960 322, 603 382 55

ELEKTROMONTÁŽNÍ
PRÁCE • PRODEJ
ELEKTROINSTALAČNÍHO
MATERIÁLU
kabely, lišty, trubky, krabice, jističe,
rozvaděče, vypínače, zásuvky,
prodlužovací přívody, svítidla, žárovky,
montážní pěny, tmely, silikony, lepidla,
pracovní oděvy a obuv, ...
Prodejní doba: Po-Pá 7.30-15.30 hod.
Po telefonické dohodě možný prodej
i mimo prodejní dobu.
www.jmkelektro.cz, jmk.elektro@tiscali.cz

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.
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Mikroregion
Ivančičtí včelaři oslavují
Moravskokrumlovsko
stoleté výročí
Med. Potravina, která doprovází lidstvo odpradávna. Včelaři, lidé
kteří se starají o to, aby medu bylo vždycky dost, jsou lidé pracovití,
rozšafní, moudří a mírumilovní. Nikdo neví, kdo začal v historii jako
první pěstovat včely (a komu také jako prvnímu uletěly). Ale v Ivančicích přesně vědí, kdy si místní včelaři založili svůj první spolek. Bylo
to nachlup přesně před 100 lety.
Vyvrcholením všech letošních oslav bylo otevření včelařské výstavy v památníku Alfonse Muchy dne 14. října 2011. Zde proběhlo
slavnostní zahájení nejen za účasti zástupců vedení města Ivančic,
ale i dvou partnerských měst. Ze slovenské Stupavy a slovinské Radovljice do Ivančic zavítaly delegace zastupitelstev, ale i kolegové
včelaři. Výstavu slavnostním projevem zahájil starosta města Ivančic,
MUDr. Vojtěch Adam. Ve svém projevu vyzvedl nejen pracovitost a
tradici včelařů, ale hlavně jejich spolkovou činnost a zásluhy o rozvoj
města. Ke starostovi se připojil i předseda českého svazu včelařů Ing.
Josef Mandík společně s gratulanty ze Stupavy i Radovljice. Slovinští
včelaři dokonce dovezli svůj spolkový prapor. Po projevech byl čas si
prohlédnout celou expozici. Ta prezentuje nejen historické dokumenty,
fotografie, exponáty a pomůcky. Je v ní i dokumentace současného
aktivního spolkového života ivančické včelařské organizace. Výstava
neukazuje pouze dokumenty, ale i takové včelařské produkty, jako je
pravá a nefalšovaná ivančická medovina. Manželky a přítelkyně včelařů zase ukázaly, že dobré medové cukrářky v této zemi hned tak nevymřou. Jejich cukroví je v pravdě uměleckým dílem. Výstava bude trvat
do 4. listopadu 2011 a určitě se ji vyplatí navštívit.
Petr Sláma

Africké djembe pro děti

Projekt vyhlášený Občanským sdružením ALMA a podpořený několika subjekty i jednotlivci vyvrcholil ve čtvrtek 29. září
společným setkáním dárců a obdarovaných v Hotelu Ryšavý ve
Vémyslicích. Zástupci vybraných škol a dětských organizací si
převzali hodnotný dar v podobě afrických bubnů - djembe.
„Djembe pro děti je pro nás takovou radostnou tečkou za letním festivalem Djembe marathon. Dnes jsme rozdali nástroje,
které díky našim sponzorům mohli využít návštěvníci festivalu k
workshopům hry na djembe. Teď je mohou k výuce a pro radost
využít vybrané školy. Kantory dnes seznámíme s tímto tradičním
hudebním nástrojem a předvedeme alespoň pár základních úderů
a stylů hry. Věřím, že jako doprovodný nástroj si djembe oblíbí,“
uvedl za organizátory projektu Marek Pečer.
Generální partner projektu: Město Moravský Krumlov. Partneři projektu: Moravskokrumlovsko • Autoexpres CZ, s. r. o.
• Mgr. Zdeněk Juránek • JUDr. Kamil Mattes • manželé Kunčákovi • Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o. • Marie
Štolpová • Proimpex, spol. s r. o. • Teraco Wech, a. s.
/abé/

rozdával trampolíny

V posledních prázdninových
dnech udělal mikroregion radost
dětem v devatenácti obcích. Díky
Skupině ČEZ byla do každé obce
mikroregionu zakoupena jedna
trampolína o průměru 5 metrů.
Je na každé obci, jak trampolínu
využije, zda ji postaví na zahradu
MŠ nebo ji postaví na náves, aby
si děti zaskákaly kdykoliv, nebo ji
budou využívat jen při různých

příležitostech pořádané obcí.
Mikroregion přeje dětem hodně
zážitků a málo úrazů při skákání.
Skupina ČEZ podpořila nejenom nákup trampolín, podpořila
také nejednu kulturní akci našeho
regionu. Za každoroční podporu
našeho mikroregionu patří Skupině ČEZ poděkování.
Za mikroregion Moravskokrumlovsko Jana Mašová, předseda DSO

SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov nabízí zájemcům rekvalifikační vzdělávací program
Základy podnikání od A až do Z.
Absolvent vzdělávacího programu bude vybaven znalostmi
a dovednostmi, které uplatní při
vlastní podnikatelské činnosti.
Bude
připraven
samostatně
zvládnout všechny aktivity vedoucí k získání živnostenského
oprávnění pro fyzickou osobu,
založení firmy a jejímu úspěšnému provozování. Absolvent
tohoto kurzu může vykonávat i
povolání zaměřené na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních
forem i ostatních organizacích.

Kurz zahrnuje tyto moduly:
Právní formy podnikání, Pracovní
právo, Daňová soustava, Finanční
gramotnost, Základy účetnictví,
Počítač v podnikání, Zpracování
vlastního podnikatelského plánu.
Celková dotace kurzu je 112
vyučovacích hodin, výuka bude
probíhat v prostorách školy v pátek od 14.00 do 18.00 hodin a
v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin.
Předpokládaný termín zahájení
kurzu: leden 2012. Cena: 4.900
Kč. Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci. Vstupní
předpoklady: minimálně střední
vzdělání s výučním listem nebo
maturitní zkouškou. Kontakt: Ing.
Čermáková, e-mail: cermakova@ssmk.eu, tel.: 739 570 617.

/Ivančice/
Nezaměstnanost
celém okolí stagnuje. Podle aktuálních údajů získaných z Úřadu
práce Brno - venkov dosáhla míra
nezaměstnanosti v Ivančicích 10 %.
Bez práce bylo v tomto měsíci
457 ivančických občanů. V celém městě je 4.592 obyvatel, kteří
mohou v současné době vyvíjet
ekonomickou aktivitu. Proti da-

tům zveřejněných úřadem práce
v měsíci srpnu nedošlo k žádnému
zápornému či pozitivnímu posunu. V září 2011 bylo v celém
mikroregionu Ivančicko 10,1 %
evidovaných žadatelů o práci.
Proti předchozímu měsíci srpnu se
zvýšil počet žadatelů o zaměstnání
o 5 osob z celkového počtu 1.127
uchazečů.
Petr Sláma

Dospělí do školních lavic

Nezaměstnaných neubývá

Operní koncert v Třebíči
Na 8. listopad 2011 je pro milovníky opery připravena v divadle Pasáž v Třebíči vskutku jedinečná lahůdka. Večerem nejkrásnějších árií z
tvorby G. Verdiho, G. Pucciniho, Ch. Gounoda a dalších mistrů je poctí
mladý italský tenorista Guglielmo Callegari. Umělec, jehož jméno už
začíná být v hudebním světě pojmem. V říjnu letošního roku byl do ČR
pozván hned na dvě významné kulturní události - Mezinárodní hudební festival Trutnovský podzim a na Malostranské komorní slavnosti,
konané ve Valdštejnském paláci v Praze ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu České republiky. O velkém zájmu veřejnosti svědčily
už dlouho dopředu vyprodané lístky.
Callegariho zvučný, nádherně zabarvený hlas s enormním emocionálním prožitkem dokáže skutečně proniknout až k srdcím posluchačů.
Spolu s pěvcem na třebíčském koncertu vystoupí i mladá brněnská sopranistka Martina Macko, její krásný, průzračný lyrický soprán už mohlo obdivovat publikum na řadě koncertů a festivalů doma i v zahraničí.
Oba umělce bude na večeru doprovázet brilantní klavíristka paní Rút
Janečková a známý Tišnovský komorní orchestr s dirigentem Vítem
Marečkem a uměleckým vedoucím Jaroslavem Kolesou. Za deset let
svého trvání si toto hudební těleso dokázalo získat vynikající renomé,
o čemž svědčí i to, že orchestr už doprovázel takové umělce, jako je
Václav Hudeček, Štěpán Rak nebo Jiří Stivín. Jeho hlavním zaměřením
je interpretace barokní a klasicistní hudby, ale s chutí si zahraje i díla
novodobějších autorů. Kromě doprovodu pěvců orchestr přednese i několik velmi působivých skladeb. Celým slavnostním večerem pak bude
posluchače provázet svým nezaměnitelným stylem PhDr. Magdaléna
Havlová, známá brněnská muzikoložka a moderátorka.
Koncert, na kterém nebude chybět ani slavná arie Nessun dorma z
Pucciniho Turandot, pořádá MKS Třebíč a začíná v 19:00. Vstupenky
je možno získat v předprodeji MKS již od 18. 10. 2011 v Národním
domě nebo Informačním centru na Karlově náměstí.

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

» Výhodné ceny zdících materiálů a krytin
» Střešní okna FENESTRA 78/118 6.200 Kč
včetně lemování (při výměně starého stř. okna
získáte slevu 25 % na jakýkoliv typ stř. okna)

» Nářadí pro zednické a obkladačské práce
» Komínové systémy EKO, HELUZ, Schiedel
» Vruty bez předvrtání RAPI-TEC
» Stavební kování » Písky na beton a omítky

NOVINKA:
prodej PB lahví 2 kg, 10 kg, 33 kg
EKO brikety - z měkkého a tvrdého
dřeva, černé z kůry. Tzv. noční
s dlouhou dobou hoření
hnědé uhlí, koks, kovářské uhlí.
Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou rukou

www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 24. 10. - 06. 11. 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.
• 22.10. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN - řízená degustace
„Hodnocení vín“ Zdenka Sklenského. Sklípek SOŠO a SOUŘ, nutná rezervace
- IC: 515 321 064, cena: 299 Kč.
• 28.10. v 18.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU s K. Krausem ml. KD Rokytná.
• 29.10. ve 20.00 hod. - Zábava se skupinou CAYMAN. Orlovna Rakšice.
• listopad - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Fotoklubu MK fotografů - „Proměny
města“. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ M. Krumlov - 1. p.
• 7.11. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ. Taneční sál ZUŠ MK.

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
• 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. - 4.11. - OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO
SPOLKU V IVANČICÍCH. • 21. - 23.10. - VČELAŘSKÁ VÝSTAVA a 26.
- 27. 10. - PRODEJNÍ DNY - prodej medů, včelích produktů a ochutnávka
medovin. Památník A. Muchy Vstup zdarma.
• 3.11. v 18.00 hod. - BONSAJE. Beseda s promítáním a výukový kurz
tvarování bonsají. Kino Réna Ivančice Vstupné: 30 Kč.
• Připravujeme: PŘIPRAVUJEME: • 22.11. v 19.00 hod. - Koncert KAREL
PLÍHAL. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 150 Kč. Předprodej v KIC
• 1.9. 2012 - ROBIN HOOD NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI. Výpravná
zbojnická legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa Účinkují herci jihočeského
divadla. Odjezd od Bes. domu Ivančice. Celodenní poznávací zájezd s večerním
představením. Český Krumlov: prohlídka města, zámku, muzea voskových figurín...
Cena (vstupenka a doprava): cca 1.200 Kč PŘIHLÁŠKY DO 18. 11. 2011!!!
•• 28.1.2012 - Zájezd Praha - divadlo Hybernia - muzikál QUASIMODO
Romantický muzikál z Paříže podle románu Viktora Huga. odjezd v 8.30 od
Besedního domu Ivančice PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2011 !!!

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 26.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA. Poznávací zájezd.
Celodenní koupání v menších a útulných, ale moderních termálních lázních,
s teplotou vody až 38 °C. K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních, bazény
sedací, masážní, vnější i vnitřní plavecký bazén, bezbariérový přístup pro starší a
tělesně postižené, více informací na www.thermalpark.sk Odjezd: 6:30 Krumlov
(Blondýna), 6:35 náměstí - návrat kolem 20:00 hodin. Cena: Doprava 290 Kč
/ 260 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let), celodenní vstupné do lázní 4,40
€ (cca 110 Kč) + 5 € vratná záloha na klíček od skříňky. Přihlášky: Informační
centrum u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz

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.
• 1.- 4.11. - DNY BEZ ÚRAZU. Výchovný pořad pro MŠ. Poplatek: 20 Kč.
• 6.11. od 15.00 hod. - FIT RODINA - sportování pro děti i rodiče. Sokolovna.
• 7.-11.11. - „112 V OHROŽENÍ ŽIVOTA“ - první pomoc v teorii i praxi. - 1. st. ZŠ.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.
• 17.- 20. 11. - SOUSTŘEDĚNÍ BŘIŠNÍCH TANEČNIC V PRAZE. Cena:
1.200 Kč. Cena zahrnuje: dopravu - Student agency Brno - Praha a zpět,
dopravu po Praze, ubytování - Ubytovna Amfora Praha 4, jídlo 3x denně,
program: Aquapark Česlice, vánoční nákupy Belly Oslavany v obchodním
centru Chodov, historie Prahy, tréninky.
• 23. - 24.11. vždy od 15.00 do 19.00 hod. - Kurz PC. Základy práce na PC,
ukládání, práce se soubory, složkami, kopírování, tisk... Word - základní užívání,
úprava dokumentů…, e-mailová pošta – základní práce, hromadné rozesílání
e-mailů… Účastníkům budou poskytnuty písemné materiály. Místo: počítačová
učebna ZŠ 0slavany, Hlavní 43 (budova 1. stupně, 1. patro). Poplatek: 800 Kč
(za oba dny). Přihlášky do 16. 11. 2011.

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.
• 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.
• 1.-4.11. a 7.-11.11. v dopoledních hodinách: akce určena pro ZŠ a SŠ a
4.11., 11.11. od 17.00 hod.: akce určena pro návštěvníky R-klubu mládeže
a ICM - Z EVROPY DO IVANČIC. Zahraniční dobrovolníci Evropské
dobrovolné služby budou prezentovat svoji zemi, kulturu, zajímavosti, historii,
své zkušenosti s dobrovolnictvím, prvotní zážitky i dojmy z ČR. R-klub
mládeže a ICM na Kounické ulici č. 70
• 4.11. od 17.00 hod. - ROCKOVÁ KAPELA ŠOK. Přijďte si poslechnout
skvělou kapelu. (Pavel Horák, Pavel Badin, Jiří Horák, Viktor Schwendt).
R-klub mládeže a ICM na Kounické ulici č. 70. Členové zdarma, ostatní 30 Kč
• 11.11. odjezd v 16:15 hod. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí.
z Ivančic od Besedního domu. Návštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod. Zdarma/
děti do 2 let, 200 Kč/děti do 18 let, 150 Kč/ostatní. (děti mohou jet bez doprovodu,
pedagog. dozor zajištěn). Nutné se přihlásit do 7.11. v SVČ Ivančice.
• 18.11. od 9.00 do 12.00 hod. - MÍČOBOJ DVOJIC (BALLFIGHT). Malý
víceboj dvojic (fotbal, házená, florbal, basketbal). Čtyři sporty, čtyři míče,
čtyři disciplíny. (sedmičky, penalty, nájezdy, hody). Ivančice, sportovní hala na
Rybářské ulici 50 Kč/osoba. Tým přihlaste nejpozději do 30. 10. 2011.

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).
• 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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.

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

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

Café Manuela
Nebojte se, milánkové. Nezavedu vás ani do Latinské Ameriky, abychom si pochutnali společně na nějaké té kávové specialitě. Ani jsem
neusnul u hororového programu nazvaného příznačně „Romantica“,
aby se mi zdál sen o nějaké milostné scéně odehrávající se v odlehlé
argentinské kavárně. Zůstanu, jako správný pecivál, ve svých rodných
Ivančicích. Tak, který podnik se nám to pod tímto sladkým a trochu
dobrodružným názvem skrývá?
Hned naproti škole T. G. Masaryka (Na Brněnce), kde mě kdysi
velmi úspěšně přesvědčili, že psaní a čtení je taky občas potřeba k životu, otevřeli nedávno velmi zajímavý podnik. Jsa člověk od přírody
zvědaví a hlavně mlsný, neodolal jsem a vešel jsem dovnitř. A nebyl
jsem zklamán. Dýchl na mě moderní, krásný a útulný interiér. Poznání,
že je toto zařízení určeno hlavně pro maminky s dětmi, jak jsem zjistil
podle hracího koutku, mě neodradilo. Ostatně nejen děti zde mají pohodlí. I dospělí si mohou vybrat. Můžete si polenošit buď v pohodlném
křesílku, nebo na klasické kavárenské židličce u stolečku. Ovšem co
mě překvapilo, u kavárny, byl obrovský výběr čajů. Mají zde samozřejmě vídeňskou nebo irskou kávu, ale co do druhů a výběru různých
čajových specialit by to měla být spíše čajovna. Ochutnal jsem tedy
specialitu podniku nazvanou velmi případně „Čaj mlsného muže“.
Nebyl jsem zklamán, protože zde umí čajíček nejen dobře připravit, ale
i patřičně s úsměvem naservírovat. Cenou se nenechte zaskočit. Dobrého čaje je celá konvička. Dobře se u něj sedí a povídá. Doplňkový
sortiment kavárny je také zajímavý. Kromě výborných a neobvyklých
zákusků (ochutnal jsem zde jejich košíčky) zde provozují oříškový ráj
a hlavně nabízí velmi široký sortiment bezlepkových potravin. Takže,
milé dámy, ponechte své manžílky u televize a běžte si užít k Manuele.
Užijete si zajisté velmi klidné odpoledne.
Petr Sláma

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
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).
• každé úterý: pokročilí od 9.45 do 10.45 hod. a začátečníci od 11.00 do
12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou
vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší přítomnosti v herně. Poplatek: 60 Kč
za celou hodinu. Vede: Veronika Rybníčková, info na tel.č.: 732 243 731.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa 9.00-15.00 hod. a pátek 9.00-12.00 hod. - HERNA
• pondělí 9.30-10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického a sluchového
cítění dětí, oblíbené písničky, říkadla, rytmické hry, tanec, hra na rytmické nástroje.
Pro maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Mgr. Hana Křivánková. Poplatek: 250 Kč
/členové, 300Kč/ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• pondělí 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU.
Přijďte se s dětmi pobavit, přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii,
jemnou motoriku i motoriku pusinky, podíváme se do světa barev a materiálů.
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč / ostatní vč.
materiálu (12 setkání - říjen-prosinec).
• úterý 15.15-15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Přijďte si s maminkou
nebo tatínkem zacvičit, protáhnout si tělíčka, proběhnout se a poznat nové
básničky. Naučíme se správnému držení těla, zlepší se nám dýchání, koordinace
i rovnováha. Ale hlavně - budeme si hrát a bavit se! Vede: Mgr. Jana Aboulaiche.
Poplatek: 250,- členové/ 300,- ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• úterý 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - 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 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10.30 - 11.30 hod. - děti od dvou let 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).

Beseda se spisovatelem
Janem Opatřilem
V rámci celorepublikového Týdne knihoven jsme se těšili na setkání
se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem a na jeho povídání a
čtení z nové knihy „Dobrodružství kapříka Metlíka“.
Překvapilo nás, jak mladý pan spisovatel je. Ač teprve čtyřiadvacetiletý vydal již svoji druhou knihu. Obě věnoval rybářskému
prostředí, které studuje a moc dobře zná. Četl nám o kapříkovi a jeho
přátelích. Příhody rybích kamarádů začínají v malém rybníku a pak ve
velké přehradě, kam je rybáři vysadili… Z vyprávění jsme poznali, že
láska a přátelství jsou jedny z nejdůležitějších věcí na světě, a kdo je
nemá, ten je na všechny starosti, trápení a radosti v životě sám. Zda
Metlík ze všech svých dobrodružství vyvázne a jak se mu to podaří, se
dozvíme už sami, protože knihu teď právě začínáme číst…
Děti ze ZŠ Vedrovice děkují Městské knihovně M. Krumlov za pozvání.

Rodiče ve školní jídelně
/Ivančice/ Školní jídelna v Ivančicích se dne 7. října navečer zahemžila dospělými. Že by stávka učitelů nebo nějaká jiná akce? To
v žádném případě. To pouze kolektiv pracovnic vedený ředitelkou,
Ing. Halkou Žaloudkovou, pozval rodiče žáků a studentů na tradiční
ochutnávku toho, co jejich děti jedí celý pracovní týden.
Jako menu předložily výbornou hrstkovou polévku, kuře na čínský
způsob s rýží, ledový salát, segedinský guláš, houskový knedlík případně kuskus s vepřovým masem, zeleninou a sýrem. Volba byla velmi
těžká. Zvlášť, když všechna jídla byla upravena chutně, se vkusem a
podávána se širokým úsměvem. Můžeme svým dětem pouze závidět
a gratulovat všem děvčatům ze školní jídelny, že pokračují ve slavné
tradici té předešlé, která byla v prostorách staré školy. Mimochodem,
o závěrečném moučníku jsem se zmínil? Ne? Prostě pohádka! Tak
nashledanou příští rok ve stejnou dobu.
Petr Sláma

Chryzantémy v Besedňáku
/Ivančice/ Dušičky a s nimi tradiční výstava jejich symbolu, chryzantém, jsou opět po roce tady. Chryzantéma - organizace jižní Morava
pořádá v secesních prostorách ivančického Besedního domu svou již
26. tradiční výstavu. Ve dnech od 21. do 23. října, se opět rozvoní a
doslova rozkvete velký sál Besedního domu těmi nejkrásnějšími a nejvybranějšími podzimními květy. Po dobu konání výstavy je dokonce
zajištěn prodej chryzantém od nejvýznačnějších pěstitelů z celé oblasti.
Výstava bude otevřena vždy od 9 do 17 hodin.
Petr Sláma
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SKAUTING V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
K památce na p. Miroslava Kaufmana

Skauting se v M. Krumlově poprvé nadechnul roku 1930, kdy jej
založil nově příchozí zaměstnanec místního poštovního úřadu br. Ervín
Wenig, skautským jménem Akela. Oddíl měl základnu v Sokolském
domě. V roce 1932 se poprvé tábořilo na „Jihlávce“, v roce 1933 oddíl
uskutečnil propagační táborový oheň na Střelnici, kterého se mělo
účastnit až 1500 lidí. Každým rokem pořádal oddíl letní závody ve
skautských dovednostech. Byl navázán kontakt s vedením Ochranovny, která vítala tuto možnost jako mravní a společenskou příležitost
pro chlapce. V roce 1934 však byl Akela přeložen do Znojma a vedení
oddílu se ujal br. Miroslav Kaufman, který v témže roce dokončil lesní
školu. Skauting pod jeho vedením existoval v Moravském Krumlově
až do roku 1938. V první éře měl oddíl 14 - 18 členů.
Po skončení války v roce 1945 a oficiálním znovuobnovení skautského hnutí se do čela moravskokrumlovské organizace opět postavil
br. Kaufman a s oddílem pracoval nepřetržitě až do roku 1948, kdy
skauting zrušili pro změnu komunisté. Br. Wenig se již do M. Krumlova nevrátil a později zemřel, do dnešního dne po něm zůstala místním
skautům velmi ceněná relikvie - malba indiána na kůži. Činnost skautů
byla pak krátce obnovena v létech 1968 - 1970. I na tato dvě léta se vedení ujal znovu br. Kaufman, ovšem po nástupu normalizace měli skauti
v Československu zakázanou činnost již potřetí až do revolučního roku
1989, kdy po pádu komunismu byl skauting znovu oficiálně povolen.

Vycházka u cukrovaru v MK, rok 1932

z archivu autorů

V únoru 1990 se v místní sokolovně sešla ustavující schůze skautské
organizace v M. Krumlově. Vedení se ujali br. Kaufman a Zajíček.
V této době byl od MěÚ získán dřevěný srub v zámeckém parku, který
byl však během let 1971 - 1989 téměř zničen. Za pomoci MěÚ a svépomocí si ho skauti opravili, postavili si zde i krb a za vydatné finanční
pomoci od JE Dukovany (70.000 Kč) byla klubovna i elektrifikována.
Zařízení klubovny poskytly Vertex a školy. Nájem byl smluvně ustanoven na 12 Kč ročně. O nábor mládeže do oddílu se nejvíce zasloužil
br. Kaufman, který znal mnoho chlapců z města a okolí. Ustanoven
byl chlapecký oddíl se třemi družinami s 21 členy, vedoucím byl br.
Karel Zajíček, později mu vydatně pomáhal i br. Ing. Lubomír Stoffer.
Dále byla založena smečka vlčat, tj. nejmladší členové oddílu. Vlčata
pod vedením br. Kaufmana čítala 13 členů. Později se oddíl rozrostl i
o děvčata, 10 členek vedla sestra Dana Dočkalová. Každý týden byly
pořádány družinové schůzky a minimálně jednou do měsíce delší vycházky do přírody. Členové skládali nováčkovské zkoušky, skautský
slib, různé stupně zdatnosti a absolvovali zdravotnické a lesní kurzy.
Z předválečné doby byly využity družinové vlajky a oddílová vlajka.
V roce 1991 jeli moravskokrumlovští skauti poprvé od svého novodobého obrození na letní tábor. Za tento vděčí především starostovi
Horních Dubňan, p. Černému. Tábořiště v místě zvaném Vinoholec u
obce Rešice na břehu Rokytné zapůjčil i s vybavením - stany, vybavení
kuchyně apod. Postupem času jsme od p. Černého přebírali tábořiště
do vlastních rukou, včetně vybavení, zakoupili jsme si vlastní stany i
elektrocentrálu. Po jeho tragické smrti jsme zůstali jediným vlastníkem
vybavení tábořiště, stanů a kuchyně na Vinoholci.
Organizačně jsme se zaregistrovali pod skautským střediskem ve
Znojmě, avšak spolupráce s poměrně vzdálenými kolegy nepřinesla
očekávaný výsledek. Proto bylo po roce 2000 zahájeno jednáním se
střediskem Oslavany, kam jsme po dohodě přestoupili. V této době
již přecházelo vedení organizace do nových rukou. Br. Kaufman a br.
Zajíček ze zdravotních důvodů předali vedení moravskokrumlovského
skautského oddílů br. Michalu Horákovi a br. Josefu Illkovi, kteří stojí
v čele organizace dosud. Dívčí oddíl ukončil činnost po roce 2000,
kdy se sestra Dočkalová přestěhovala do Prahy. V současnosti má oddíl
25 registrovaných členů, z toho 18 mladších 18 let.
Je nutno si uvědomit životnost skautského hnutí v našem státě, kdy
bylo zrušeno Adolfem Hitlerem a poté i dvakrát komunisty. Pokaždé
byl jeho majetek zabaven a někdy i úplně zničen. Ale také po každém
znovuzaložení došlo k tomu, že vlastní snahou byl majetek znovu pořízen, aby bylo možno dál rozvíjet čistou skautskou ideologii myšlenkově i činy. Projevovalo se to na počtu členů po každém obnovení. Největší příliv do řad skautů byl (možná i díky hrdinským partyzánským
akcím členů zakázané skautské organizace) po druhé světové válce,
skautů se tehdy v české zemi počítalo na 250 000. Také v roce 1968
přišlo v období Pražského jara do hnutí okolo 100 000 mladých lidí. Po
roce 1989, kdy již přicházel nový trend v oblasti výchovy mládeže, se
přihlásilo na 50 000 nových členů v ČR a toto číslo je aktuální i dnes.
Miroslav Kaufman - Karel Zajíček - Michal Horák
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Ze stoleté historie včelařství v Ivančicích
Jestliže se procházíme přírodou, můžeme si všimnout, kolik
je v okolí Ivančic včelínů. Některé jsou pevné, jiné na podvozcích,
takže se mohou převážet, kam je
potřeba. Raději je obcházíme,
bzukot včel je varováním, abychom nechodili moc blízko.
Včelařství je jedno z nejstarší
odvětví živočišné výroby zabývající se chovem včel. Užitek spočívá v použití lehce stravitelného
hodnotného medu a některých dalších produktů, např. mateří kašičky,
vosku, včelího jedu a dalších.
Kdy a kdo začal včely chovat,
se již nepodaří zjistit. Nejstarší
kreslený doklad je z doby kamenné asi před 15 000 lety v „Pavoučí“ jeskyni ve Španělsku. První
písemné záznamy jsou v bibli.
V druhé knize Mojžíšově je uvedeno, že Bůh přivede lid svůj do
země, která bude oplývat mlékem
a medem. Ve starém Řecku považovali víno a med, čisté nebo
smíchané, za universální lék.
Ještě si připomeňme kapitolu
ve Starých pověstech českých.
Praotec Čech stanul na Řípu a
promlouval ke svému lidu: „To
je ta země zaslíbená, zvěře, ptáků
plná, medem oplývající.“ Dalimilova kronika připomíná, jak
staří Čechové rádi pili medovinu.
Z Čech se med, vosk a medovina hodně vyvážely do okolních
krajin. Med se vyměňoval za sůl
ve stejné váze. Císař Karel IV.
roku 1350 potvrdil diplomem
Norimberským práva včelařská
a jejich sdružení. Ve středověku
byli včelaři velice vážení. Mohli
nosit zbraň, měli zvláštní práva
a vlastní včelařský soud.
Včelaření zprvu lesní (lovecké)
se později rozlišovalo na lesní
(brtnické) a domácí. V prvém
případě se jednalo o sběr medu od
lesních včel, které obývaly duté
stromy nebo pařezy. V druhém
případě si již chovatelé začali lesní úly upravovat. Z lesního včelaření se musel odvádět vrchnosti
poplatek ve výši jednoho groše
za úl. Každý včelař musel v lese
vyhledat příhodný strom, opatřit
ho svým znamením a vydlabat
v něm úl - brť, a osadit včelami.
Proto se říkalo tehdejším včelařům brtníci, snad podle medvěda
hnědého - brtníka, pro kterého
med lesních včel pochoutkou.
Brtnictví byl pravděpodobně
první způsob chovu včel, který
kombinoval prvky „sběru“ a
záměrného chovu. Lesní dělníci
museli včelaře podporovat, hájit
lípy, vrby, javor, třešně a jiné
stromy, na nichž měly včely pastvu, a nesměli tyto stromy porážet.
Včely se tak chovaly výlučně
v lese. V tehdejších dobách byla
daleko větší bezpečnost majetku
a tresty za vyloupení včel byly
mnohem přísnější.
Později přišli včelaři na snadnější způsob chovu včel. Místo pobíhání po lese prostě duté stromy
odřezali a dovezli je domů nebo do
blízkosti zdrojů. Chov včel se stal
jednodušším. První, nejstarší příbytky včel byly kláty, tedy špalky,
jedná se o nejstarší úly.
Největší zájem o chování včel
ve středověku měly kláštery. Ne
tak pro zajištění medu, ale hlavně
pro získání vosku, protože v kostelech byla obrovská spotřeba
svíček. Po rozšíření průmyslové
výroby cukru v 19. století zůstala
pro med role tradičního lidového

léku a poměrně drahé pochutiny.
Podle toho, ze kterých květů
včely sbírají pyl, se nabízí asi 10
druhů medu.
Vraťme se do Ivančic a okolí.
Nenašel jsme informaci o tom, že
by včelaři měli vlastní cech. Zatímco řemeslníci se podle svých
oborů mohli do cechů sdružovat,
u včelařů tomu tak není. Nejblíže
jsou perníkáři a cukráři, kteří med
používali jako jediné dostupné
sladidlo, a již zmíněná výroba
svíček. Včelaři samozřejmě na
Ivančicku byli, nebyli nijak organizovaní. Značnou výchovnou
úlohu měli učitelé, kteří včelařili
a vedli k tomu i své žáky.
Podmínky
pro
včelaření
v Ivančicích byly a jsou. Zeměpisná poloha Ivančic a okolí
má dobré zdroje jarního nektaru
a pylu z porostů kolem tří řek.
Hlavní snůška z akátu je závislá
na počasí, pozdní mrazíky způsobují zmrznutí květu. Musíme
zde připomenout starostu Němčic p. Šnédara, který v roce 1860
přivezl první sazenice akátů,
brzy následovaly další obce a
dnes je akát všude.
Po roce 1950 se přestal pěstovat vičinec a na strništích nebyl
čistec, rostliny dnes již téměř
neznámé. Na lánech se začala
pěstovat řepka olejná a vojtěška
na semeno, ale mnohdy mimo
dosah včelstev stabilních včelínů.
Bylo nutné včelstva přisouvat ke
zdrojům snůšky a tímto způsobem započal v r. 1960 pan František Sova jako první na Ivančicku.
Později se přidávali ke kočování
včelstev další včelaři. Kolem roku
1992 „kočovalo“ v Ivančicích 19
včelařů. Je třeba připomenout, že
ke zlepšení pastvy včel vysázeli
včelaři desítky keřů a stromů pro
jarní rozvoj včel.
První záznamy o založení
spolku v Ivančicích se zachovaly
v dokladech ze dne 26. 11. 1911.
V ten den se sešla valná hromada
29 ivančických včelařů a založila
včelařskou organizaci, která podle úředního výměru nesla jméno
„Pobočný včelařský spolek pro
Ivančicko a okolí“. Svolavatelem
a prvním předsedou první valné
hromady byl odborný učitel Bohumír Němec, místopředsedou
profesor rolnické školy Karel
Adam a zapisovatelem František
Hejtmánek. V prosinci stejného
roku se sešla mimořádná valná
hromada, byl doplněn počet členů
o nové přihlášky a celkový počet
členů se zvýšil na 49. Ivančický
spolek se stal pátým nejstarším na
Brněnsku a začlenil se do Ústředního včelařského spolku.
Na první výborové schůzi se
stal prvním předsedou Jan Liška
z Ivančic, který v této funkci setrval až do roku 1936. Spolek sdružoval členy ze 14 okolních obcí.
Připomeneme i další členy výboru: Rajmund Kolouch z Nové Vsi,
Osvald Kapler a Bohumír Němec
z Ivančic, Antonín Hošek z Hrubšic, Karel Knotek z Budkovic, Jan
Zobač z Oslavan a Václav Bartůněk z Letkovic. Po Janu Liškovi
převzal funkci předsedy Rajmund
Růžička a po něm Ferdinand Liška (syn Jana Lišky).
Ivančická organizace již v době před 1. sv. válkou byla známá
snahou po zušlechtění domácí
včely medonosné. Průkopníkem
této myšlenky v našem kraji byl
Jan Liška, pokračovatelem se stal

Valašské muzeum v Rožnově - ukázky starých včelích úlů

jeho syn Ferdinand. Šlechtěný
kmen včely medonosné dostal na
Ivančicku název „Ivanka“.
Bohužel po 2. sv. válce již na
předválečné výsledky nenavázal.
Průběh 1. sv. války sice činnost
včelařů omezil, ale po skončení
války byla opět obnovena. Horší
byly potíže za okupace, kdy organizační činnost spolku ustala,
byly omezeny početní stavy
včelstev a včelaři se nepravidelně
scházeli vždy u některého člena
na jeho včelíně.
Oživení činnosti nastává až po
roce 1945. V té době byl v čele
organizace Josef Zezula, později
Rudolf Lesonický, Oldřich Herzán, František Bok, František
Sova. V roce 1955 bylo organizováno 87 včelařů s 487 včelstvy. Prudký vzestup nastal po

Také včelaři mají svého patrona. Je jím sv. Ambrož, jehož
svátek připadá na 7. prosince. Za
svého života působil jako biskup
v Miláně, kde r. 397 také zemřel
a je tam pochován.
Med je nejen skvělou potravinou, ale i výborným a biologicky
vysoce hodnotným produktem.
Zvyšuje přirozenou odolnost
organismu a tím snižuje riziko
onemocnění. Biologické působení je rozsáhlé, používá se na léčbu
nemocí cest dýchacích, nachlazení, chudokrevnosti, ledvinových
potíží, nemoci srdce, nemoci
žaludku atd.
Nesmíme zapomenout ani
závislost včel a některých druhů
rostlin. Jsou vzájemně přizpůsobeny a jsou na sobě závislé. Pro
včely jsou tyto rostliny hlavním

Pojízdný včelín v Pancířích

roce 1964, kdy měla organizace
165 včelařů se 1468 včelstvy a
tento počet se s malými rozdíly
udržoval až do roku 1992. Současná základní organizace Ivančice má 95 členů a ti obhospodařují 1717 včelstev. Připomínáme
i 26 „kočovníků“ kteří mají 41
vozů a v nich 758 včelstev. V roce 2010 vyprodukovali členové
organizace 8500 kg medu a 711
kg včelího vosku.
Za dobu existence včelaření
v Ivančicích byly uspořádány 3
včelařské výstavy. Mnohý z návštěvníků výstav začal s chovem
včel. Připomínáme ještě zajímavou výstavu včelařů ze slovinského města Radovjice v „Památníku“ před dvěma lety.

zdrojem potravy, pro rostliny je
činnost včel nutná k opylení a
vývoji semen. Pokud by včely
nebyly, veškeré rostlinstvo závislé na opylení včelami by v krátké
době zahynulo.
Včelaři na Ivančicku slaví
výročí 100 let od založení včelařského spolku a tuto událost připomínají sobě a veřejnosti výstavou
v Památníku Alfonse Muchy
v Ivančicích. Děkujeme včelařům
za to, co pro přírodu dělají, vážíme si jejich práce a přejeme další
úspěchy v jejich činnosti.
Jiří Široký, tel: 776 654 494
Použité prameny: Ivančický
zpravodaj č. 5/92 a 1/02 • Almanach 100 let organizovaného
včelaření v Ivančicích a okolí.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na muzikál

QUASIMODO

NOVÝ ROMANTICKÝ MUZIKÁL
sobota 10. prosince 2011 v 18.00 hodin
Režie Martin Kukučka, v hlavních rolích: Jiří Korn, Marian Vojtko,
Tomáš Trapl, Csongor Kassai, Radka Pavlovčinová, Markéta
Procházková a další. Divadlo Hybernia, Praha.
Cena s dopravou: 1.180 Kč. Závazné přihlášky na zájezd do Prahy
přijímá MěKS M. Krumlov do 31. října 2011.
Tel. informace na: 515 322 330 a 725 579 923.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

»AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Daewoo Matiz 0,8; r. v.1998, modrá
barva, 163000 km. TK 05/13, eko popl.
zaplacen. Nová barerie, GO brzd. Cena
29.000 Kč. Tel.: 728 226 065.
•• Jawa Pionýr 21 bez TP. Cena
dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• jednorychlostní babetu po celkové
GO + náhr. díly. Tel.: 602 978 657.
•• dvourychlostní babetu po GO
motoru + nové díly. Cena dohodou.
Tel.: 515 333 339. Volat po 19. hod.
•• Chooper 250, perfektní stav, najeto
10 000 km, končí záruka. Přechod
na silnější. Cena 50.000 Kč. Tel.:
731 249 153.
•• moto 125 ccm od 16 let - Supermotard. Tel.: 776 626 586, po 19. hod.
•• skútr Kymco Bunny 50 ccm, cena
dohodou. Tel.: 776 626 586, po 19. hod.
•• přívěs za OA se zamyk. víkem
130 x 100, r. v. 1990 , STK 11/ 2012
, kola R13. Cena 5.500 Kč. Tel.:
736 257 547.
•• nákladní přívěs sport jacht LPB
207 s plachtou. Ložná pl. 100 x 130
cm, nosnost 225 kg. Cena dohodou.
Tel.: 605 925 635.
••4 ks zimní pneu 155/80 R13 s disky.
Cena dohodou Tel.: 728 664 079.
•• 4 ks kompletní zimní kola na
Renault Clio ll MASTER - STEL 175/
65 Rx14 82 T M+S. Plech. disky
51/2 JT-4 ET- 36, stav: 95 %. Cena za
komplet: 5.000 Kč. Tel: 732 764 306.

» 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.
koupím
•• zemědělskou půdu v kú: M.
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petrovice nebo Lesonice. Platím hotově.
Tel.: 773 534 857
prodám
•• rodinný dům 4+1 v Ivančicích po
rek. Ul. V lánech. Tel.: 724 100 168.
•• byt 3+1 v Ivančicích, OV, s nádherným výhledem do krajiny. Byt je
slunný, v 7. patře, 75 m2 + balkón
a sklep. Velmi příjemné a klidné
bydlení s parkováním před domem.
Výjimečná cena! - 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.
pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.:
739 654 637.
•• byt 3+1 na Sídlišti v M. Krumlově.
Jedná se o prostorný a udržovaný byt
ve 2. patře recitál. panel. domu. Volný
od 1. 11. 2011. Tel.: 737 856 251.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• barevnou TV Inspira, uhlopříčka 55
cm, cena 800 Kč. Tel.: 723 224 165
•• 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 kusový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.:
605 405 959.
•• zánovní kuch. linku, nerez dřez.
Tel.: 728 401 066.
•• dětskou postel IKEA. Vyvýšená,
masiv, vč. roštu a matrace. Foto
emailem. Cena 3.000 Kč. Tel.:
774 547 268.

»STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiérové dveře 2/3 sklo. Šíře 60
cm. Levně. Tel.: 602 782 272.
•• zachovalý kuchyňský sporák na
tuhá paliva. Tel.: 606 405 218.
•• funční stolová kamna na tuhá
paliva. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• nepoužitá kamna Zibro R17 a
palivo, původní cena 17.500 Kč,
prodejní cena 10.000 Kč. Záruka 4
roky. Nutno vidět. Tel.: 607 836 217.
•• starší gar, vrata tr, plech, 230-200
+10 ks stř, panelů 60-300 skor, 800 ks
cihel, … Tel.: 605 717 061.
•• cibulky mečíků - různé barvy,
levně - 1 ks za 5 Kč, také pošlu na
dobírku. Tel.: 608 713 699.
•• stromky: bosenské i jiné švestky,
hrušky, jablka, vlašské ořechy. Tel.:
515 322 314.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• 4-kombinaci. kočár DorJan Cross
šedo-červený, zachovalý. Cena 600
Kč. Tel.: 604 562 154.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

prodám
•• horské kolo Superior Falkon
celoodpružené, spolehlivé. Tel.:
737 330 385.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
pivní láhve s nápisy, hračky, sklo,
šavli, kovadlinu. Tel.: 724 468 171.
•• staré a sběratelské věci, nabídněte
vše. Tel.: 724 468 171.
•• staré knihy, časopisy, odznaky,
auto – moto díly, mince, pohledy. Vše
vojenské, hasičské a myslivecké. Tel.:
724 468 171.
•• boudu pro psa - zlatý retríver.
Spěchá. Tel.: 774 547 268.
•• suché pečivo. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• dvě modré bundy americké policie,
zimní - velikost XL a letní – velikost
L. Tel.: 602 978 657.
•• universální kutilský dřevoobr. stroj
m.j. protahování do 20 cm za 5.000 Kč.
Zn. dohoda jistá. Tel.: 736 257 547.
•• sudy 50 a 100 l pro dekoraci a ruční
mlýnek na hrozny. Tel.: 739 844 312.

Divadelní soubor AMADIS Brno uvádí Pět lehce úsměvných
jednoaktovek o strastech a slastech manželského života:

SMÍŠENÉ DVOUHRY

JAMES SAUNDERS: Nejlepší přítel člověka • LYNDON BROOK:
Skóre • ALAN AYCKBOURN: Od desíti k pěti • DAVID CAMPTON:
Není nad slanečky • HAROLD PINTER: Noc
Osoby a obsazení: manželka - Klára Havránková, manžel - Josef
Širhal, režie – Jan Lipšanský
BRANIŠOVICE • 22.10.2011 – 19.30 hod. • VSTUPNÉ: 40 Kč.
www.amadis.cz

•• meruňkovici a slivovici. Cena 250
Kč. Tel.: 776 620 748.
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.:
723 026 402.
•• vojenská nabíječka autobaterií.
Tel.: 723 026 402.
•• mech. lis na víno. tel.: 723 026 402.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňátka labradora bez PP, černí a
hnědí, pejsci i fenky, rodiče s PP, odběr
nejdříve za cca 4 týdny. Možnost
nezávazné návštěvy. Cena dohodou.
Senorady. Tel.: 721 747 883.
•• štěňata zlatých ang. kokrů bez PP,
očkovaná a odčervená, zvyklá venku.
Cena 2.500 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• jateční i chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
daruji
•• štěňátka černá s hnědým pálením a
tříměsíční kočičky. Tel.: 606 405 218.

» SEZNÁMENÍ

•• Hledám milenku od 50 let k dopoledním schůzkám. SMS na tel.:
606 563 971.
•• 42letá rozvedená hledá přítele
na kolo, lyže, tanec, divadlo, kino a
časem možná i na vše krásné, co život
přináší. Tel.: 606 526 674.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• pořežu a posekám dřevo na zimu.
Tel.: 733 372 904.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Coloseum nemovitosti, pobočka
Moravský Krumlov ihned přijme
realitní makléře/ky pro oblast Ivančice a Moravský Krumlov. Požadujeme: velmi dobré komunikační
schopnosti, řidičský průkaz sk. B,
práce na ŽL. Nabízíme: zázemí silní společnosti, spravedlivý provizní
systém, školení zdarma a velmi
zajímavou práci. Coloseum nemovitosti - realitní kancelář s dobrou
pověstí. Volejte: 606 536 536.
•• Přijmu řidiče mezinárodní
dopravy skup. C+E s praxí. Nástup
možný ihned. Tel.: 602 528 003.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Půjčka 50 - 500.000 Kč, ne 900...,
ne reg. Spolupracuji s 1 věřitelem.
Tel: 733 224 414, 732 547 490.

•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč.
Bez poplatku předem, bez volání
na drahá čísla. Brno, Brno venkov, Ivančice a okolí, Moravský
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v Moravském Krumlově v prodejně pekárna Ivanka na Znojemské ulici.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• AKCE !!! Vyrizeni uveru do 48
hodin. Vyplacime exekuce i bez
zastavy do 500 tis. korun.
200.000 Kč za 3.917 Kč / 72 měsíců,
600.000 Kč za 3.575 Kč / 216 měsíců,
750.000 Kč za 4.109 Kč / 240 měsíců.
RPSN od 13.5 %. Tel.: 776 819 685.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, seniorům, matkám na MD. Poplatky
nevybíráme a splátky přizpůsobíme
vašim možnostem. Proto neváhejte
a zavolejte si o své peníze. Zprostředkovatel pracuje pro jednoho
věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nově otevřená prodejna chovatelských 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 8.3012.00 a 13.00-16.30, So 8.00-11.30.
Tel.: 608 152 300.

HUBERTOVA JÍZDA

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 22.10. v 19.00
ne 23.10. v 19.00

INTIMNÍ PAST
Drama / thriller USA

so 29.10. v 19.00
ne 30.10. v 19.00

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

so 5.11. v 19.00
ne 6.11. v 19.00

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
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

so 5.11. v 18.00

INTIMNÍ PAST
Drama / thriller USA

ne 6.11 v 18.00

OBHÁJCE
Krimi drama USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
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
a ve 20.00 hod.

MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR

ne 6.11. v 17.00

ČERTOVA NEVĚSTA
Pohádka ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
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

st 2.11. v 19.00

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Sci-fi/western USA, dabing

ne 6.11. v 19.00

VIDITELNÝ SVĚT
Drama SR, česky

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.
Středisko volného času v Ivančicích zve na akci:

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

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.

Vezměte si lampión a přijďte si posvítit na strašidla. Čeká na vás
zábavná cesta plná strašidelných úkolů, strašidelné malování na
obličej a v 19.10 hodin odpálení ohňostroje. Odměny pro každé dítě.
Pátek 23. října v 17.00 hodin, park Réna, Ivančice
Vstupné 30 Kč. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

„SM DOMINO“ Branišovice Vás srdečně zve na tradiční

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá:

7. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,

který se koná v sobotu 29. října 2011 od 17.30 hod.
Sraz před pohostinstvím Šimková. Přijďte se s námi projít
večerní obcí v doprovodu světýlek. Občerstvení zajištěno

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ.
ve dnech 28. až 30.10. 2011. Otevřeno: pá 13-18, so 8-17, ne 8-12.
Občerstvení zajištěno, tombola.

Zveme Vás na veřejnou prezentaci nové fotografické publikace

„PTAČÍ SEZÓNA“

autora MVDr. Julia Klejduse spojenou s prodejem knihy a
autogramiádou, která se koná dne 28. října 2011 od 18.00 hod.
v areálu restaurace „Slávia“ na nám. Svobody v MIROSLAVI
Srdečně zve autor a pořadatelé.

ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice vás zve na

4. BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL
A ODBORNÝCH UČILIŠŤ - AMOS
25. října 2011 v budově ZŠ V. Menšíka Ivančice, Růžová 7
v době od 11.00 do 16.00 hod. Prezentovat se budou přihlášené
střední školy Těšíme se na vaši návštěvu.

Srdečně všechny zveme na estrádní pořad

UŽ ZASE ZPÍVÁME

sobota 22.10. v 17.00 hodin • Kulturní dům v Horních Kounicích
Za společnost ochotníků Pavel Jelínek.

OBLASTNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ
v obci Práče. Součástí je místní výstava králíků a drůbeže.
29. - 30. října 2011 • Občerstvení - pečený beran.
Info na e-mail: brenditz@seznam.cz, tel.: 731 520 091.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás zve na koncert pěveckého souboru ze Slovenska

ZVOLENSKÝ SPEVÁCKÝ ZBOR
řídí Mgr. Martina Šebová
Koncert se uskuteční v neděli 23. října 2011
v 16.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Zazní úpravy
slovenských i českých lidových písní a skladby světového
duchovního i světského repertoáru. Vstupné je dobrovolné.

MARTINSKÁ HUSA
11. listopadu od 16.00 hodin v Hotelu Epopej v Moravském
Krumlově. Cimbálovka z Brna hraje od 18.00 hodin. Cena 320 Kč.

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 20/11 vyjde 4. listopadu 2011, uzávěrka 1. listopadu 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Epilog ovládlo Ferrari ZÁCHRANÁŘI CVIČNĚ ZASAHOVALI V IVANČICÍCH
Poslední tečkou České okruhové sezony 2011 byl šestihodinový
vytrvalostní závod automobilů – Invicta Epilog 2011, který se konal na
Masarykově okruhu v Brně. Nejlepší postavení na startu si vybojovala
posádka Herberk, Janiš s vozem Pagani Zonda. Ve čtrnáct hodin byl
závod zahájen letmým startem a 22 vozů se vydalo vstříc unikátním
soubojům, kdy se o vítězství rozhoduje až po setmění. Pagani Zonda je
výkonný vůz Divize 4, ale se spolehlivostí je to již horší. Po první hodině závodu byl na čele Janiš před dvěma Ferrari týmu K&K a Menx.
Po druhé hodině již bylo ve vedení Ferrari posádky Vorba, Malchárek..
Janiš byl už mimo hru z důvodu technické závady. Ve třídě do 3500
se na prvním místě držela posádka týmu Šenkýř Motosport /BMW/.
Tento závod tvrdě prověřuje nejenom jezdce, ale i techniku a práci
mechaniků při boxových zastávkách. Do cíle závodu dojelo dvanáct
vozů. Absolutní prvenství vybojovala česko-italská posádka ve složení
Kusín, Chlad, Rugolo a Cadei. Vítězná posádka najela 167 okruhů, což
je asi 900 km. Ve třídě do 3500 zvítězil Šenkýř, se kterým se za volantem střídali Fried, Líbal a Vencálek.
/Ctibor Adam/

Badminton v Ivančicích

U příležitosti ohlédnutí za dvacetiletou historií osamostatnění a
vzniku klubu BC 66 Ivančice uspořádal 8. října badmintonový klub
sedmnáctý ročník turnaje jednotlivců dospělých. Turnaj je tradičně otevřený, náleží do seriálu turnajů Grand prix C - Jižní Moravy a započítává se do žebříčku ČR. Odměnou pořadatelům byla rekordní účast - 37
mužů a 15 žen. Nejúspěšnější ženou na turnaji byla Lenka Brázdová
z domácího BC 66 Ivančice, když ve finálovém souboji porazila svoji
partnerku ze čtyřhry Evu Šteftlíkovou, rovněž z BC 66 Ivančice 21:17,
18:21 a 21:11. Spolu zvítězily ve čtyřhře žen, ve finále nad dvojicí
Matulová, Zemanová z BC RSC Brno 21:13 a 21:19. Lenka Brázdová
obsadila druhé místo ve smíšené čtyřhře, s Radkem Brázdou podlehli
ve finálovém souboji dvojici Michal Weinbrener/Sokol Veselý Brno
Jehnice/ - Iva Klečková /VŠV Brno/ 18:21, 18:21. Michal Weinbrenner
se stal nejúspěšnějším mužem turnaje. Spolu se Stanislavem Bernacikem, též ze Sokola Veselý Brno - Jehnice, zvítězili ve čtyřhře mužů nad
párem bratří Dvořáků /Sokol Veselý Brno-Jehnice/ 21:18, 16:21, 21:13.
Pátou disciplínou, která se hrála, byla dvouhra mužů. Zde potvrdil nasazení hráč č.1 Ondřej Král / Sokol Židlochovice – hráč č. 5 žebříčku
ČR/ a ve finále porazil Davida Pokorného,v sezoně 2011-2012 hájícího
barvy BC 66 Ivančice 21:15, 21:19.
Za pěkný turnaj zbývá poděkovat pořadatelům za organizaci, sponzorům za ceny pro vítěze a partnerům za propagaci, si je dovolíme
uvést: Ladislav Vorel, Radek Brázda, Carol Kaniová, Jarmila Janíčková, Libor Kilián, Martina Hvízdalová, Věra Říhánková, Marie Holoubková, Veronika Pindryčová, Ondřej Eibl, město Ivančice a noviny
Zrcadlo. Za BC 66 Ivančice J.K.

V neděli 16. října se do Ivančic
sjelo 79 členů záchranných a bezpečnostních složek České republiky. Dva a půl tisíce návštěvníků
ukázky jejich práce shlédlo v areálu Středního odborného učiliště
na Padochovské ulici.
Přehlídku, kterou připravilo
Středisko volného času Ivančice,
zahájili bleskovým zákrokem na
prchající vězně členové Vězeňské služby České republiky. Jejich suverénní zásah v plné zbroji
i ukázka zadržení vycvičeným
psem byla velice působivá.
Že je možné vycvičit k záchranným pracím psy různých
ras, předvedli členové Kynologické záchranné jednotky České
republiky, z brněnské stanice.

Návštěvníci shlédli cviky se
psem, poslušnost, základy canisterapie i vyštěkání zasypané osoby. K simulaci posloužily deky a
hromada velkých krabic.
Posádka sanitního vozu ve zpomalené ukázce představila postup
zajištění zraněné osoby v nepřístupném terénu. Ve spolupráci
s kynology následoval transport
do sanitky a převoz do specializovaného pracoviště.
Z 22. letecké základny Náměšť
nad Oslavou přiletěl armádní
bitevní vrtulník Mi-24/35 HIND.
Před samotným přistáním absolvoval průlety nad místem konání
akce, tím přinesl obrovskou podívanou pro diváky. Dvoumotorový robustní stroj, s pětilistým

II. VANGL CUP „ŽELVA
/Ivančice/ První říjnový víkend
patřil v našem městě po sportovní
stránce rozhodně mládežnické házené. Sjely se k nám házenkářky
v kategorii mladších žaček z celé
republiky. Přijely vzájemně poměřit síly a na nejlepší tým čekal již
podruhé putovní pohár „ŽELVA“.
Pořadatelé poručili větru, dešti
a slunce zalilo naše krásné město i
všech osm týmů, které ve chvílích
volna mezi zápasy odpočívaly na
podzimních slunečních paprscích.
Republikovou elitu v této kategorii vede DHC PLZEŇ, která ve
finále zvítězila nad DHC SLAVIA
PRAHA. Třetí, tedy bronzové
medaile si odvezl potěr přeborníka
republiky – HC VESELÍ NAD
MORAVOU. Bramborovou medaili získala děvčata ZORY OLOMOUC a na krásném pátém místě
se umístnily domácí dívky. Na

TyfloCentrum Brno, o. p. s., středisko sociálních služeb pro zrakově postižené, regionální pracoviště
Moravský Krumlov a Městská knihovna Moravský Krumlov Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
pátek 25. listopadu 2011 (9.00 - 16.00 hodin)
v prostorách Městské knihovny Moravský Krumlov.
Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet pomůcky pro zrakově postižené do domácnosti i do terénu. Zkuste si
chůzi s bílou holí a speciální hry pro nevidomé, které si můžete zahrát s klapkami na očích. K dispozici vám
bude i naše nevidomá kolegyně, která vám ukáže jak zrakově postižení pracují s ozvučeným počítačem,
nebo mluvícím mobilem. V dopoledních hodinách se uskuteční besedy na téma „Jak pomoci
nevidomému na ulici“ – vhodná zejména pro školy.
Za pracovníky TyfloCentra vás zve Eva Indrová a Klára Vítková, email: indrova@tyflocentrumbrno.cz, tel.: 774 715 109.
V případě zájmu o účast na besedě je nutné se přihlásit na konkrétní hodinu, telefonicky či emailem, počet míst je omezen.

AC Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice vás zve na:

21. ROČNÍK KRUMLOVSKÉHO BĚHU
1. kolo Znojemského běžeckého poháru 2011 - 2012
sobota 22. 10. 2011
Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny

Časový pořad, kategorie, tratě: • 10.00 Zahájení • 10.10 Nejmenší • 10.20 Přípravka I. • 10.30 Přípravky II.
• 10.40 Nejmladší žákyně • 10.50 Nejmladší žáci • 11.00 Mladší žákyně • 11.20 Starší žákyně • 11.30 Starší žáci
• 12.00 Vyhlášení žákovských kategorií • 13.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie • 13.30 Hlavní závod - 1. kolo
Znojemského běžeckého poháru na 8.500 m
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.
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.

Krajský přebor v kopané
neděle 23. října ve 14.30 hodin

FC Moravský Krumlov
- Baník Zbýšov
neděle 6. listopadu v 14.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- SK Olympia Ráječko
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info

„

následných místech skončila děvčata VELKÉ NAD VELIČKOU,
OTROKOVIC a PLZNĚ „B“.
Házenkářský víkend to byl
překrásný, plný špičkové házené
v žákovském dívčím provedení. Stisky rukou a poděkování
na rozloučenou patřily nejen
realizačnímu týmu, ale hlavně
rodičům házenkářek, kteří se jako
jeden tým perfektně předvedli,
že zvládnou bezchybně jakoukoliv akci pro svoje házenkářské
hvězdičky.
Takže, realizační tým složený
z vedení klubu, trenérů a hráčů,
kteří ve spolupráci se Střediskem
volného času Ivančice, jako již
tradičně, tímto způsobem chce
poděkovat nejen hráčkám za perfektní výkony na hřišti, ale také
všem, kteří pomohli s náročnou
organizací, dnes již proběhlého
svátku mládežnické házené v našem městě. Za rok se budeme těšit
opět na házenkářskou viděnou.

foto: SVČ IVančice

nosným a třílistým vyrovnávacím
rotorem, délkou 20 metrů, výškou 6,5 metrů, vážil 8400 kg.
Jeho prohlídku si nenechala ujít
většina návštěvníků.
Další ukázkou, kterou připravil
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanice Ivančice,
bylo vyproštění řidiče z havarovaného vozu. K uvolnění zaklíněné
osoby a pro její bezpečné vytažení bylo nutné odstřižení střechy
vozu. Pak péči o zraněnou osobu
přebírá Zdravotnická záchranná
služba. Během stříháni vozu si posádka sanitky připravuje pomůcky
k zajištění zraněného a pacienta
uvnitř vozu zajišťuje a připravuje
na vyproštění. Společně s hasiči
ho vytahují a ukládají na nosítka.
Jak tomu občas bývá ve skutečnosti i v naší ukázce dochází ke
vznícení havarovaného vozu. Tentokrát přijíždí k vraku cisternová
automobilová stříkačka Sboru
dobrovolných hasičů Němčice,
aby hořící auto uhasili. Uhašení
požáru vysokotlakem o tlaku 8
barů dochází během pár vteřin.
V prostoru ukázek hasiče střídají členové Speciální pohotovostní

jednotky Policie ČR, aby potlačili
skupinu výtržníků. Vzduchem
létaly dýmovnice i zápalné lahve.
Těžkooděnci v oblecích se štíty a
obušky situaci zvládají.
S ukázkou prostředků protichemické ochrany, airsoftovou
střelnicí a radiokomunikačním
stanovištěm se představilo občanské sdružení Wolverines.
U propagačního stánku střediska volného času a informačního
centra pro mládež probíhala výtvarná soutěž v malování obrázků
na téma „Záchranáři v akci“,
které se mohly zúčastnit všechny
děti. Vylosovaní autoři kreseb byli
odměněni cenami, které věnovala
pojišťovna Generali. Práce dětí
budou vystaveny v prostorách
SVČ Ivančice.
Akce byla bez vstupného. Při
odchodu děti obdržely pexesa
nebo školní rozvrhy s armádní
tematikou. Děkujeme partnerům
této akce: Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště dopravní
a mechanizační, Ivančice, Vinařství Komarov, Autovrakoviště
Ivančice, Pojišťovna Generali,
TREDOS, dopravní společnost.

