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MONTÁŽNÍKY PLASTOVÝCH OKEN

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

www.pomocpro.cz
Ing. Pavel PROCHÁZKA, MSc   IČ: 871 85 202

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Nezávislý regionální čtrnáctideník

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Mediálním partnerem je čtrnáctideník ZRCADLO

PRAMEN ŽIVOTA
masáže - čajovna - obchůdek 

Ivančice (napro� hasičům)
tel.: 777 198 577    www.pramenzivota.com

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ 
POUKAZY NA MASÁŽE
ZAKOUPÍTE ZA VÝHODNÉ CENY V ČAJOVNĚ

/Moravský Krumlov/ V lokali-
tě Sídliště byla zahájena výstavba 
plánovaného letního koupaliště. 

Cena stavebních prací je kalku-
lována na 20,7 milionů Kč, z toho 
12 milionů představuje dotace. 
Zbývající podíl uhradí město ze 
svého rozpočtu. Maximální lhůta 
výstavby je stanovena na 8 měsí-
ců, dokončení stavby se předpo-
kládá nejpozději do 30. 6. 2013.

Lokalita koupaliště je situována 
do prostoru s největší koncentrací 
obyvatel ve městě, současně zcela 
určitě nebude mít rušivý vliv na 
občany bydlící na Sídlišti. 

V areálu koupaliště bude 
k dispozici plavecký bazén s pěti 
plaveckými dráhami o délce 25 
metrů, vířivý bazén,  pro malé 
děti bude vybudován dětský bazén 
s malým vodním hřibem a sousta-
vou pramínků. Letní areál dále do-
plní provozní budova, převlékací 
kabinky a plochy pro slunění. Dis-
poziční řešení provozní budovy 
zahrnuje vstupní halu s prodejem 
vstupenek, prostory pro umístění 
technologie pro úpravu vody, 
sociální zázemí návštěvníků, kio-
sek rychlého občerstvení, terasu, 
prostor pro plavčíka, skladové
a úklidové prostory.

Projekt předpokládá  oplocení 
celého koupalištního areálu, 

přičemž jižní stranu bude ohra-
ničovat dřevěný plot sloužící jako 
hluková bariéra a zároveň bude 
přispívat k soukromí návštěvní-
ků. Samozřejmostí je vybudování 
48 parkovacích stání pro osobní 
automobily navazující na pěší ko-
munikace vedoucí ke vchodu do 
objektu koupaliště.  Prostor kou-
paliště zpříjemní zelené plochy s 
živým plotem. Celkový projekt 
koupaliště je koncipován tak, aby 
jej mohli využívat i návštěvníci 
s pohybovými omezeními. 

Stavební práce bude zajišťovat 
Sdružení „Koupaliště - Moravský 
Krumlov“ zastoupené společností 
Přemysl Veselý, stavební a inže-
nýrská činnost, s. r. o. z Brna.

Nejdražší položkou v rozpočtu 
stavby je samotná provozní budo-
va koupaliště za cca 5,7 milionů 
korun, moderní technologie za 
téměř 3,7 milionů a bazény, které 
přijdou na 2,2 milionů korun. 

„Jsem velmi rád, že v letní sezó-
ně 2013 už budou mít občané a ná-
vštěvníci města možnost využívat 

tento nový areál a nebudou muset 
za koupáním jezdit do okolních 
míst. Ve městě zařízení tohoto cha-
rakteru chybí více jak třicet let, a 
proto jsem přesvědčen, že převáž-
né části obyvatel města otevřením 
koupaliště plníme jejich dlouholeté 
přání v této oblasti,“ uvedl starosta 
města Tomáš Třetina.

Výstavba koupaliště s sebou  ale 
přináší také spoustu otázek a pro-
tiargumentů. Především kdo bude 
koupaliště provozovat a s jakým 
ekonomickým výsledkem.     /abé/

Stavba koupaliště zahájena
Letní koupaliště na Sídlišti
v Moravském Krumlově
Studie Ing. Romana Chvátala
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Listopad s vůní husičky
a svatomar�nského vína

Tak k nám přišel opět listopad. Pomalu a jistě se k nám vplížil 
jako kontrarevoluce se svými mlhami, deš� a vůbec fujtajblovským 
počasím, které svádí k sezení u televize nebo v lepším případě ve 
vinném sklípku. Přichází svátek svatého Mar�na a s ním, kromě 
dobré husičky, i první ochutnávání mladého vína z letošní sklizně.

Svatomar�nské víno se objevilo ve spojitos� s vítáním nového vína. 
Nejdřív se začal tento název užívat na dvoře velkého reformátora 
císaře Josefa II. Počátek tradice byl ovšem velmi prozaický. V listopadu 
končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. Některé druhy 
vín byly už tou dobou ve vinných sklepech „vyčištěny“, a proto se 
stalo milým zvykem je ochutnávat. Nastávalo období klidu. Sklizeň 
byla v bezpečí sýpek a blížil se poklidný advent. Svatomar�nská 
tradice byla v minulos� spjata s dobou, kdy bylo konečně možno 
poklábosit se sousedy a popít dobrého vína. Odtud pochází dnes již 
tradiční spojení – svatomar�nská husa a Svatomar�nské víno. 

Novodobou tradici Svatomar�nských vín obnovil v roce 2005 
Vinařský fond. Tehdy se k ní přihlásilo 36 vinařství a na trh 
bylo uvedeno 125 000 lahví Svatomar�nského. Každý další rok 
obliba Svatomar�nského rostla. V roce 2010 tak na trh přišlo 
1 750 000 lahví Svatomar�nských vín od 97 vinařských firem. 

Svatomar�nská vína jsou vína svěží, ovocitá, která si pobyla 
v sudech jen několik málo týdnů. Za tu krátkou chvíli si stačila, 
jak říkají vinaři, získat svůj osobitý charakter. Aby mohlo nést 
víno e�ketu s označením Svatomar�nské, musí být vyrobeno 
z konkrétních odrůd hroznů. Vyrábí se z Müller Thurgau, Veltlínského 
červeného raného, Muškátu moravského. Ty jsou zástupci bílých 
vín. Červené „Svatomar�nské“ je vylisováno z Modrého portugalu 
nebo Svatovavřineckého. Jednou z podmínek je, že réva musí být 
vypěstována na území ČR (aby se zas Mělník nepletl do řemesla 
Moravákům). Vína hodno� odborná komise. Je posuzován vzhled, 
vůně, chuť a celkový dojem z vína.

Ochutnávka vín začíná 11. listopadu v 11 hodin (letos by to šlo, 
je neděle, jsem mimo pracovní proces). Jak už jsem předeslal, 
Svatomar�nské víno je naší národní tradice. V posledních letech si 
jí všimli i cizinci a začínají speciálně na tuto událost jezdit. Ostatně, 
není divu, víno a jídlo dokázalo usmířit v minulos� celé národy. 

Svatomar�nská husa a k ní džbánek červeného skutečně nemají 
chybu. Pokud vám tuto slast nechce dopřát manželka u domácího 
krbu, stačí zajít do některé z místních restaurací. Řada z nich se této 
tradici stačila přizpůsobit a nabízí speciální menu. Ale pozor, nic se 
nemá přehánět. Přejeme dobrou chuť.                              Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice
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

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

Domov pro seniory Skalice
oznamuje, že od 1. 1. 2013
rozšiřuje nabídku služeb:
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM PRO MUŽE.

Více informací
na tel. č. 515 339 157.
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Půjčka jako Hrom
AKČNÍ SPLÁTKY PRO VÁŠ KRAJ

!!! REGISTRY NEŘEŠÍME !!!
Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD, důchodci, nově i nezaměstnaní.

Tel.: 777 422 756

90.000 Kč za 1.787 Kč
250.000 Kč od 4.996 Kč

1.000.000 Kč od 4.588 Kč

/Moravský Krumlov/ Konec  
stavebních prací na rekonstrukci 
a budování nové kanalizace se
k radosti Krumlováků již blíží. 

„Ulice Rakšická je již zpro-
vozněna, ale povrch se bude před 
zimou ještě jednou opravovat, 
aby byla lépe sjízdná. Pokud se 
navíc podaří probíhající jednání, 
měla by celá dotčená část silnice 
na jaře příštího roku dostat nový 
asfaltový koberec. Přes zimu situ-
ace na této ulici nebude jednodu-
chá, a proto ji prosím využívejte 
pouze v nejnižší možné míře,“ 

uvedl Zdeněk Juránek, místosta-
rosta města Moravský Krumlov.

Do konce listopadu by pak 
měly být práce na kanalizaci do-
končeny na posledním plánova-
ném úseku, a to na ulici Jiráskova. 
Povrch bude opět řešen na jaře 
příštího roku. V průběhu listopa-
du se začne realizovat poslední 
část, kterou je havarijní oprava na 
ulici Palackého v místech, které 
ještě nebyla rekonstruována. 

„V konečné fázi jsou také prá-
ce a nezbytná administrativa na 
čerpacích stanicích tak, aby se na 
jaře příštího roku mohli obyvate-
lé napojit na nově vybudovanou 
kanalizační síť. Tímto zároveň 
zvu všechny majitele dotčených 
nemovitostí k dostavení se 30. 11.
2012 od 15.00 do 18.00 hodin  
do zasedací místnosti MěÚ v 
Moravském Krumlově k podpisu  
dokumentů, které jsou potřeba 
pro oficiální napojení nově zbu-
dovaných kanalizačních přípojek, 
doplnil místostarosta.           /abé/

Na jaře budou napojeni 
na novou kanalizaci

ZPRÁVY Z RADNIC
Dočká se Miroslav nového 

přepravního terminálu?
/Miroslav/ Fungující veřejná doprava vyžaduje nejen kvalitní tech-

nické vybavení, ale i dobrou infrastrukturu, která zaručí její hladký
a bezproblémový provoz. Patří k tomu i přestupní terminály. Po Zno-
jmě a Moravském Krumlově se snad už dočká i Miroslav toho svého. 
Tuto palčivou otázku řeší místní radnice již několik let. Po řadě jednání 
a s ohledem na páteřní síť celé IDS, vlakovou dopravu, byla nakonec 
vybrána dislokace u miroslavského nádraží ČD. Projekt vypracovala 
brněnská projekční kancelář Osendorf i s ohledem na budoucí dopravní 
řešení silnice I/53, která spojuje Pohořelice a Znojmo. V současné době 
čekají v Miroslavi na souhlas rady Jihomoravského kraje, aby mohla 
být vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Souběž-
ně probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.                   /PeSl/

Vydláždí chodník i parkoviště
/Ivančice/ O tom, kdo znovu vydláždí chodníky v Ivančicích na 

ulici Oslavanské a parkoviště v ulici Ve Sboru, je již rozhodnuto. Rada 
města Ivančic, na základě doporučení komise pro zadávání veřejných 
zakázek, rozhodla o výběru dvou firem. Na ulici Oslavanské práci 
provede firma SWIETELSKY stavební s. r. o., o. z. Dopravní stavby
MORAVA, Brno. Město za ni zaplatí 2.082.818 korun.

Druhá zakázka, vydláždění parkovacích stání v ulici Ve Sboru, byla 
přidělena společnosti Správa a údržba silnic JM kraje, příspěvková
organizace kraje. Celková cena bude 1.484.842 Kč. Chodníky v této 
ulici přijdou na řadu během jarního období příštího roku. Současně 
s rozhodnutím o přidělení zakázek byly schváleny i smlouvy o dílo. Vše
bude hrazeno rozpočtu technického a investičního odboru.         /PeSl/

Poplatek za odpady stejný
jako vloni - 500 na osobu

/Miroslav/ Zvyšování cen za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
je aktuálním problémem, který řeší v dnešní době zastupitelstva v celé 
republice. Cena za tuto službu je ze zákona o odpadech dvousložková. 
Finanční částka 250 Kč je pevný poplatek určený zákonem. Druhá část 
poplatku, také 250 Kč, je až do konce letošního roku flexibilní. Její 
výši mohou podle místních podmínek regulovat místní zastupitelstva. 
Novelou zákona o odpadech byla navýšena o 500 Kč. Poplatek za
odpady by se tedy mohl vyšplhat až na 1000 korun. 

Tento problém řešila na svém zasedání i Rada města Miroslav.
Po pečlivém uvážení členové rady doporučili zastupitelům zachovat 
poplatek pro rok 2013 ve výši  500 Kč.                                        /PeSl/

Škola vybere konvetomat
/Miroslav/ Miroslavští radní dbají na kvalitní stravování dětí. 

Z tohoto důvodu se rozhodli pořídit do školní kuchyně konvektomat. 
Jedná se o zařízení, které  patří mezi univerzální velkokuchyňská za-
řízení a používá se pro přípravu většiny pokrmů. V konvektomatu lze 
připravit maso, přílohy a další pokrmy vařením, dušením, grilováním, 
pečením a smažením a to v páře, v horkém vzduchu nebo v kombinaci 
těchto způsobů. V konvektomatu lze zajistit i možnost regenerace při-
pravených a zchlazených jídel atd. Výběrem zařízení bylo pověřeno 
vedení místní základní školy.                                                     /PeSl/

Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice se prostřednictvím we-
bového portálu města Ivančice 
vyjádřil k neplánovanému pro-
dloužení uzavírky ulice Oslavan-
ská v Ivančicích. Opravy, které 
decimují město, obtěžují obyva-
tele a trápí podnikatele, potrvají 
do konce listopadu.

Vážení spoluobčané, v sou-
vislosti s akcí „Zlepšení kvality 
vody v řekách Jihlava a Svratka 
nad nádrží Nové Mlýny“ je nutné 
prodloužit termín úplné uzavírky 
ulice Oslavanské od křižovatky 
Mřenkové po křižovatku Za 
Ústavem, V Lánech. Jelikož se 

Jihomoravský kraj se podílí na 
uvedené opravě, proběhlo výbě-
rové řízení na tuto rekonstrukci, 
aby mohly být sdruženy prostřed-
ky investora a Jihomoravského 
kraje. Tento administrativní pro-
ces zapříčinil neplánované pro-
dloužení termínu pro dokončení 
díla. V návaznosti na to bude pro-
vedena finální celoplošná úprava 
silnice na ulici Oslavanské dle 
nového projektu. Vlastní uzávěru 
je proto nutno prodloužit místo 
původně uvedeného 31. října do 
30. listopadu 2012. Za opětovné 
prodloužení a případné způsobe-
né komplikace se omlouváme.

Uzavírka ulice Oslavanská 
potrvá do konce listopadu

/Ivančice/ Mgr. Radek Musil 
odstoupil z funkce místostarosty a 
stal se radním. Z toho důvodu ho 
musela rada města znovu pověřit 
některými pravomocemi, mezi 
kterými je i přijímání prohlášení 
o uzavření manželství. K tomuto 

úkonu je nyní oprávněno pět 
osob, které zároveň zasedají 
v městské radě. Starosta města, 
MUDr. Vojtěch Adam, místosta-
rosta p. Radoslav Skála, Mgr. Ra-
dek Musil, Mgr. Jana Heřmanová
a Mgr. Tomáš Chytka.         /PeSl/

Počet oddávajících stejný

Pracovní společnost
nástavkových včelařů CZ pořádá

PODZIMNÍ SEMINÁŘ
NÁSTAVKOVÉHO VČELAŘENÍ

 Sobota 24. 11. 2012 od 9.00 hodin
Zbýšov u Rosic, Saloon penzionu Pamír

 Program přednášek aj. najdete
na www.psnv.cz

Srdečně zvou pořadatelé.



/Kraj/ K 1. lednu 2013 se na 
jižní Moravě neruší žádná nemoc-
nice a ani v horizontu příštích let 
se neuvažuje o tom, že by nějaká 
nemocnice na jihu Moravy zruše-
na byla. Toto hlavní sdělení uvedl 
30. října na brífinku po jednání 
s ředitelem Regionální pobočky 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 
Brno Jiřím Kořínkem hejtman
JM kraje Michal Hašek.

„To, co se připravuje z pohledu 

zdravotních pojišťoven, je otázka 
transformace poskytované péče. 
Jako jediný region v republice 
máme memorandum, které jsme 
podepsali s ministerstvem zdra-
votnictví a zástupci zdravotních 
pojišťoven. Byl jsem ujištěn 
panem ředitelem Kořínkem, že 
memorandum platí. V příštích 
dnech přijede do Brna ministr 
zdravotnictví Leoš Heger. Sou-
částí jeho programu bude také 

podpis druhé etapy memoranda, 
koncepce lůžkové péče,“ uvedl 
Michal Hašek.

Ve čtvrtek 1. listopadu krajská 
rada sestavila odbornou pracovní 
skupinu, která do konce listopadu 
projedná otázku smluvního vzta-
hu mezi Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou a příslušnou kraj-
skou nemocnicí. 

„Je jasné, že k 1. lednu 2013 
se v nemocnicích nic nemění. 
Smlouvy zasílané v těchto dnech 
do nemocnic garantují činností 
jednotlivých odbornosti a posky-
tují různě dlouhý časový prostor 
pro další jednání. Chceme docílit 
toho, aby tyto smlouvy byly pro 

krajské nemocnice co nejstabil-
nější,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Ředitel regionální pobočky 
VZP Brno Jiří Kořínek uvedl, že 
v průběhu listopadu budou na-
bídnuty smluvní vztahy všem ne-
mocnicím jako dosud. „Budeme 
upřesňovat nabídky v některých 
odbornostech. Domnívám se, že 
dojdeme ke konsensu,“ uvedl. 

„Budeme jednat o tom, jakým 
způsobem bude zdravotní péče 
v dalším horizontu poskytována. 
Odbornosti budou zachovány, 
lékaři budou nadále dělat tu práci, 
kterou nyní vykonávají,“ kon-
statoval k situaci krajský radní
Oldřich Ryšavý.                    /abé/
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ BETONOVÝ PROGRAM

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

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

CEMENT 32,5 R
55,- Kč / 25 kg

Cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

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

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

Dobrý den, dostala jsem přiděleného advokáta od soudu (ex offo), 
případ se však táhne už poměrně dlouho a byl několikrát odložen. 
Teď mám za sebou už dvě stání u soudu a věc bude ještě pokračovat. 
Od Nového roku budu nastupovat do zaměstnání, a tak jsem se chtě-
la zeptat, jestli mi tento přidělený zástupce zůstane nebo si advokáta 
budu již muset hradit sama ze svého. Děkuji za odpověď.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zdali se jedná o trestní věc nebo 
občanskoprávní věc. Státem přiděleného advokáta můžete získat 
v trestním řízení a rovněž také výjimečně v civilních věcech. Je třeba 
rozlišit, jestli musíte být zastoupena (jedná se o tzv. povinné zastoupe-
ní advokátem). nebo zdali máte zástupce z důvodu nedostatku financí,
ale povinně ho nemusíte mít.

V některých případech se totiž jedná o tzv. nutné právní zastoupení 
advokátem. Typické je to u trestního řízení, kdy v určitých věcech 
existuje nutná obhajoba, tzn. obviněný musí mít advokáta, a buď si 
jej zvolí sám, nebo mu jej ustanoví stát (typické je to v případě trest-
ního stíhání, u kterého hrozí vyšší trestní sazba nad pět let). V tomto 
případě se však nejedná o bezplatnou obhajobu. Jestliže Vám v trest-
ním řízení přidělí advokáta stát (tzv. obhájce ex offo), po skončení 
celého trestního řízení nebo po skončení nutné obhajoby soud roz-
hoduje, zdali budete náklady na advokáta státu hradit. Náklady státu 
nehradíte, pokud jste zproštěna viny nebo pokud osvědčíte, že nemáte 
dostatečné výdělkové a majetkové poměry na úhradu těchto nákla-
dů. Musíte se však aktivně o toto zajímat, protože jinak soud určí,
že náklady ustanoveného zástupce musíte uhradit.

Druhou možností je, že nejde o tzv. povinnost nutné obhajoby a ad-
vokát je vám přidělen z důvodu toho, že nemáte dostatečné prostředky 
na úhradu nákladů soudu a advokáta. V tomto případě Vám může být 
ustanoven zástupce z výjimečných důvodů i v civilním řízení. Tohoto 
advokáta pak hradí stát. Podle příslušného zákona může soud ustanove-
ní zástupce kdykoliv odejmout, jestliže se ukáže, že poměry účastníka 
osvobození neodůvodňují, je to však spíše výjimečné. Samotný nástup 
do práce neznamená, že Vám přidělený advokát bude odejmut. 

Na druhou stranu, pokud je zákonem stanoveno tzv. povinné za-
stoupení advokátem (např. obhájce ex offo v trestním řízení), odejmut 
Vám být nemůže. Pokud máte ustanoveného zástupce z tzv. finančních 
důvodů, sice Vám může být odejmut, ale pak závisí čistě na Vašem 
uvážení, zdali budete chtít, aby Vás dále zastupoval za Vaše prostředky, 
nebo máte možnost se zastupovat dále sama. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Nově restaurované prostory zámečku ve Valči přivítali ve čtvrtek
25. října účastníky pravidelného semináře pořádaného OBK.

Od události v japonské Fukušimě se snažila komise pravidelně infor-
movat starosty z okolí elektrárny o příčinách a důsledcích této havárie. 
Posledním dílem tohoto seriálu byla informace o opatřeních, která
v souvislosti se zátěžovými testy realizuje elektrárna. Zátěžové testy 
zkoumaly odolnost elektrárny vůči celé řadě extrémních přírodních 
podmínek. V dopolední části semináře přednesli komisaři příspěvky z 
oblastí své specializace o tom, jaká opatření pro posílení jaderné bez-
pečnosti byla již provedena a která na realizaci ještě čekají. Možno říci, 
že se komisaři své role zhostili na výbornou.

Odpolední program byl naopak politickou záležitostí. Diskutovalo se 
o tom, kdo je tou skutečnou „jadernou“ veřejností. Jsou jí organizace 
typu Greenpeace, které sice fungují v řadě států, ale nikde nemají své 
autentické hnízdo, nebo jsou to tisíce lidí v okolí elektráren, kteří tam žijí 
svůj každodenní, občanský život? Při jednáních v Bruselu jsou to spíše 
Greenpeace, a to je deficit, který musíme napříště vyrovnat. Výsledkem 
dlouhé diskuze bylo zřízení pracovní skupiny ze zástupců obcí a sdružení 
obcí v okolí elektrárny, která by měla najít cestu, jak prezentovat názory 
občanů žijících v okolí elektráren, tedy oné autentické veřejnosti.

Jednání se účastnili velice vzácní a kompetentní hosté. Podařilo se 
nám uvítat předsedkyně úřadů jaderného dozoru jak z Čech, tak i ze 
Slovenska, paní Danu Drábovou a paní Martu Žiakovou. Ze Slovenska 
přijeli i zástupci občanských sdružení z okolí elektráren v Jaslovských 
Bohunicích a Mochovcích. Poprvé si s námi povídali i starostové
z okolí Dolní Rožínky. Zde se nejen těží uranová ruda, ale připravuje se 
i stavba podzemního zásobníku na plyn a uvažuje se o zřízení trvalého 
úložiště vyhořelého paliva. Neformální beseda se protáhla do večer-
ních hodin.                     5.11.2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

PROFESIONÁLNÍ
ČIŠTĚNÍ

KOBERCŮ A SEDAČEK

CENÍK SLUŽEB:

Koberce ….. od    25,- Kč/m2

Sedačka ….. od  160,- Kč/m2

Židle .…. od    30,- Kč/ks
Křeslo …..        120,- Kč/ks

(Uvedené ceny jsou včetně DPH)

ALFA TRADE CZ
Palackého nám.28, 664 91 Ivančice

Tel.: 734 234 734
E-mail:  cisteni.alfatrade@gmail.com

/Kraj/ Rada JM kraje na svém 
jednání 1. listopadu schválila 
Plán zimní údržby silnic v Jiho-
moravském kraji pro zimní ob-
dobí 2012/2013, který sice počítá 
s méně penězi, ale zato se zvýšil 
počet udržovaných cest.

„V letošním roce došlo ke sní-
žení délky neudržovaných úseků 
silnic na přibližně 151 kilometrů 
z celkového počtu zhruba čtyř 

tisíc kilometrů, o které se stará 
příspěvková organizace Správa 
a údržba silnic Jihomoravského 
kraje. Další dobrou zprávou je sní-
žení průměrného stáří autosypačů 
v Jihomoravském kraji. Zatímco 
v roce 2000 se pohybovalo kolem 
25 let, nyní činí díky příspěvkům 
Jihomoravského kraje do obnovy 
autoparku kolem deseti let,“ řekl 
radní Zdeněk Pavlík.            /abé/

Plán zimní údržby silnic: 
méně peněz, více práce

/Kraj/ Vzhledem ke snížení 
rizika výskytu metylalkoholu 
v lihovinách bylo k 31. říjnu 
2012 ukončeno bezplatné testo-
vání vzorků lihovin pro občany 
Jihomoravského kraje. Rozhodla 
o tom krajská rada na svém jed-
nání v úterý 30. října.

Občané mohli do tohoto dne 
předávat vzorky k testování ve 
vybraných laboratořích. Rozbor 
byl proveden u všech vzorků, 
které byly do 31. října  předány. 
Během testování bylo dosud pro-
vedeno 4130 rozborů vzorků, ze 
kterých bylo 68 pozitivních.   /abé/

Ředitelem JE Dukovany  
se stal Ing. Jaroslav Jakub

S platností od 1. listopadu byl ředitelem JE Dukovany jmenován  
Ing. Jaroslav Jakub, současný vedoucí odboru Péče o zařízení v JE 
Dukovany. Ve funkci ředitele nahradí Jaroslav Jakub ředitele Miloše 
Štěpanovského,  který po tři měsíce šéfoval oběma českým jaderným 
elektrárnám. Miloš Štěpanovský nadále zůstává ředitelem JE Temelín.

 Ing. Jaroslav Jakub po úspěšném absolvování Vysokého učení tech-
nického v Brně v roce 1979 nastoupil do funkce operátora sekundární 
části JE Dukovany.V roce 1985 byl jeden z těch, kteří úspěšně spustili 
do provozu 1. blok JE Dukovany. Následně prošel funkcemi operátor 
reaktoru, vedoucí bloku a směnový inženýr. V roce 1993 odešel ze 
směnového provozu na ranní útvar a věnoval se přípravě operátorů 
a operativním řízením provozu. V roce 1995 se stal vedoucím nově 
vznikajícího útvaru koordinace, který zabezpečoval jednak veškeré 
činnosti údržby, ale i provozu včetně úspěšného projektu snižování 
délky standardních odstávek na JE Dukovany z 38 na 32 dnů.

V letech 2000-2007 se věnoval oblasti systému péče o zařízení v JE 
Dukovanech, Temelíně, ale i na klasických elektrárnách. V této době se 
připravoval a realizoval velký projekt „údržby“ v rámci divize výroba, 
kde přispěl svými znalostmi k úspěšné realizaci.

Od roku 2007 vykonává funkci vedoucího odboru péče o zařízení 
v JE Dukovany a podílel se aktivně na implementaci nového dodava-
telského systému v JE Dukovany. V roce 2008 byl jako expert v oblasti 
údržba delegován na Misi OSART do elektrárny „ANO“ v USA. V ro-
ce 2010 byl nominován společností pro údržbu ČSPU na evropského 
managera údržby.           /zdroj: Petr Spilka, vedoucí PR JE Dukovany/

Testy alkoholu ukončeny

Na jižní Moravě se žádná nemocnice rušit nebude

Nové dialyzační středisko 
v ivančické nemocnici 

/Ivančice/ Pacientům z Ivančic a širokého okolí, kteří mají problémy 
s ledvinami, odpadne namáhavá cesta do Brna. V ivančické nemocnici za-
hájilo provoz dialyzační středisko. Není ovšem součástí krajské nemocni-
ce. Zařízení zde provozuje firma B. Braun Avitum, s. r. o., která je předním 
poskytovatelem dialyzační léčby nejen v ČR, ale i v celé Evropě.

Co to vlastně dialýza je? Je to proces, při němž jsou z těla odčerpány 
odpady metabolismu, které jsou u zdravého člověka odstraňovány po-
mocí ledvin. Dialýza není léčba, protože nemocné ledviny nijak neléčí. 
Dá se definovat jako bezprostředně život zachraňující výkon, bez něhož 
by člověk s nefunkčními ledvinami zemřel. Správně prováděná dialýza 
(zejména dostatečná dialyzační dávka) spojená s dodržováním patřičné 
životosprávy (hlavně dieta) umožňuje nemocným dobrou kvalitu života.

V ivančickém dialyzačním středisku je poskytována následující 
péče: hemodialýza (odstraňování odpadních látek a nadbytečné vody 
z krve při selhání ledvin), hemodiafiltrace (náhrada funkce ledvin 
- metoda očišťování krve) a peritoneální dialýza ( čištění krve při se-
lhání ledvin pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační 
tekutiny do břišní dutiny). Dialyzační středisko je otevřeno v pondělí, 
středu a pátek, vždy od 07.30 h do 19.00 hodin. Pacientům je mimo
jiné k dispozici i Wi-Fi připojení k internetu.                               /PeSl/ 

Úřad práce se stěhuje
/Ivančice/ Úřad práce v Ivančicích ukončí k 31. 12. 2012 nájem 

prostor v majetku MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 11. Ukončení 
nájmu souvisí s organizačními změnami v činnosti úřadu a přesunu 
některých agend z činnosti městského úřadu do jeho kompetence. Veš-
keré činnosti budou od 1.1.2013 přesunuty do vlastních prostor úřadu 
práce v Ivančicích na ulici Široké.  PeSl
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Výběr střední školy je obtíž-
ným úkolem pro každého žáka 
9. ročníku i jeho rodiče. Složitost 
této volby si v ZŠ V. Menšíka 
Ivančice plně uvědomujeme, a 
proto se snažíme všem vycháze-
jícím žákům poskytnout dostatek 
aktuálních informací. 

Pravidelně organizujeme ex-
kurze do středních škol v okolí, 
jezdíme na Veletrh odborného 
vzdělávání v Brně nebo pořádáme 
informační schůzky pro rodiče. 
Nedílnou součástí naší pomoci se 
stala tradiční burza středních škol 
a odborných učilišť AMOS. Letos 
se v ZŠ V. Menšíka Ivančice ko-
nal její již pátý ročník.

Ve středu 24. října 2012 se 
brány naší školy otevřely pro 
více než 170 budoucích studentů, 
vycházejících žáků okolních zá-
kladních škol. Nabídka prezentací 
středních škol byla letos opět pes-
trá. Žákům se představili zástupci 
nejen místních středních škol 

- Gymnázia J. Blahoslava v Ivan-
čicích a SŠ dopravy, obchodu a 
služeb Moravský Krumlov s od-
loučeným pracovištěm v Ivanči-
cích, ale i dalších 15 středních 
škol z Brněnska a okolí. K vidění 
byli moravskokrumlovští umělečtí 
kováři přímo v akci, ukázka práce 
se slepeckým psem SŠ sociálních 
služeb Vesna, o. p. s., nabídky stu-
dia odborných předmětů a oborů 
různého zaměření, ale hlavně 
jsme touto akcí zajistili vychá-
zejícím žákům a jejich rodičům 
nejaktuálnější informace o studiu, 
o přijímacím řízení a možnostech 
dalšího uplatnění. 

Zastoupeny byly školy s růz-
ným zaměřením - gymnázia, 
informatika a výpočetní technika, 
služby, potravinářství, obchod, 
stavebnictví, elektrotechnika, 
strojírenství, zahradnictví i che-
mie. Každá škola měla předem 
určenou třídu i s technickými 
požadavky pro svou prezentaci. 

Naši ochotní osmáci a sedmáci 
prováděli návštěvníky a usnad-
ňovali tak jejich orientaci. Větší 
skupinky příchozích jsme totiž 
rozdělili do méně početných, aby 
prezentované informace našly
v klidu svého příjemce.

Ohlasy z letošní burzy SŠ byly 

pouze pozitivní. Věříme, že touto 
akcí pomáháme všem vycházejí-
cím žákům a jejich rodičům v dů-
ležitém rozhodnutí, které se týká 
jejich profesní budoucnosti. 

Přejeme šťastný výběr a ná-
slednou spokojenost s volbou 
střední školy!     /ZŠ V. Menšíka/

Burza středních škol a odborných učilišť - AMOS 2012

Poměrně rozsáhlou moderni-
zací prošlo za poslední dva roky 
oslavanské kino. V minulém roce 
bylo osazeno nové kvalitní plát-
no, vybudováno nové nouzové 
osvětlení a především realizová-
no nové ozvučení kina v kvalitě 
DOLBY Stereo.

V letošním roce bylo následně 
přikročeno k digitalizaci kina, 
k formátu CINEMA E, tedy 
přehrávání digitálních formátů 
prostřednictvím dataprojektoru 
z digitálních nosičů. Jedná se o 
technologii, která je nesrovnatel-
ně levnější než formát CINEMA 
D, který sice umožňuje rozšíření 
o promítání ve 3D a hraní fil-
mových premiér, ale na druhou 
stranu s sebou nese diktování cen 
vstupenek ze strany distributorů. 
Navíc v malém kině se technolo-
gie 3D velmi těžko uplatní a kva-

litu tohoto promítání leze ocenit 
skutečně pouze v sálech k tomu 
stavebně uzpůsobených.

I prostřednictvím formátu CI-
NEMA E je umožněno hraní digi-
tálních filmových kopií ve velmi 
vysoké kvalitě za udržení příznivé 
ceny vstupného pro diváka. 

V kině také zůstaly zachovány 
klasické promítačky, které umož-
ňují přehrávání z pásů filmové 
klasiky 35 mm, jež jsou a budou 
využívány pro hraní starších fil-
mů, ke kterým se divák rád vrací 
a tak i nadále zůstane zachován 
správný „duch“ klasického kina. 

Součástí úprav kina bylo také 
provedení sanace zdiva vnitřních 
prostor a znovuotevření bufetu 
pro návštěvníky v předsálí kina. 

Oslavanské kino hraje filmová 
představení pravidelně každou 
sobotu a neděli, jeho prostory 

jsou využívány také pro pořádání 
různých přednášek a pro předsta-
vení loutkového divadla.

Jako jedno z mála přeživších 
menších kin v regionu si drží díky 
kvalitnímu vybavení, příjemné-
mu prostředí a kvalitní nabídce 
filmových titulů svého diváka. 
Nezanedbatelnou roli také sehrá-
vá příznivá cena vstupného 30 
Kč, která má i ten efekt, že do 

kina v Oslavanech přijíždí mnoho 
návštěvníků ze širokého okolí, 
kterým se vyplatí i přes cestování 
zhlédnout filmové představení 
právě v Oslavanech. 

Velké poděkování za fungová-
ní našeho kina patří za vstřícný 
přístup Města Oslavany, které si 
tohoto typu kultury váží. 

František Vystrčil, vedoucí
Širokoúhlého kina Oslavany

Digitalizace širokoúhlého kina Oslavany dokončena

/Moravský Krumlov/ Dne 5. 
listopadu byl na své původní mís-
to  na náměstí Josefa Návesníka 
v Rakšicích osazen opravený 
kamenný kříž z roku 1864.

Původní kříž byl v havarijním 
stavu, byla narušena statika kříže 
a hrozilo nebezpečí pádu. 

„Restaurátorské práce prováděl 
ak. soch. Petr Roztočil. V rámci 
restaurátorského zásahu došlo 
k očištění, zpevnění a injektáži 
kamene, doplnění chybějících 
částí a architektury soklu a nátěru 
korpusu. Byly provedeny povr-
chové retuše, hydrofobizace a bi-
osanace. Při demontáži kříže byly 

v zemi nalezeny další části kříže 
(část soklu a 4 kamenné kvádry). 
Tyto byly také zrestaurovány
a opětovně použity. Kříž byl opra-
ven na náklady Města Moravský 
Krumlov,“ uvedla Ing. Andrea  
Stejskalová z odbor školství
a kultury, úsek památkové péče 
při MěÚ Moravský Krumlov. 

„Zástupci města Moravský 
Krumlov berou tyto malé sakrál-
ní stavby jako důležitou součást 
vzhledu města a odkaz, který nám 
zanechali naši předci, a chtějí je 
zachovat pro budoucí genera-
ce,“  doplnil místostarosta města
Mgr. Zdeněk Juránek.           /abé/

Kamenný kříž opraven

Ve věku 95 let zemřela 
Geraldine Muchová

Ve věku 95 let, dne 12. října, zemřela v Praze Geraldine Mucho-
vá, manželka spisovatele Jiřího Muchy, snacha Alfonse Muchy. Paní 
Muchová se narodila 5. července 1917 v Londýně. Studovala na Krá-
lovské hudební akademii v Londýně. S Jiřím Muchou se seznámila
za druhé světové války a v roce 1945 se spolu vrátili do Prahy.

Její jméno je často spojování s Jiřím Muchou, ale byla úspěšnou 
hudební skladatelkou. Mezi její velké práce patří klavírní koncert, 
suita českých lidových melodií a hudba pro balet Macbeth. V Praze se 
také živila jako překladatelka a pracovala v hudebním nakladatelství. 
Její manžel, novinář a spisovatel Jiří Mucha často jezdil do zahraničí, 
kde vystavoval práce svého otce. V 70. letech ale nedostal výjezdní 
doložku. Jeho manželka se tak rozhodla odjet zpátky do Británie, aby 
mu usnadnila vycestování. Mucha pak mohl žádat o návštěvu své ženy 
ve společné domácnosti.

Po roce 1989 se Muchová vrátila do Prahy, kde v bytě na Hradčan-
ském náměstí žila s manželem, který v roce 1991 zemřel. O rok později 
založila Geraldine Muchová spolu se svým synem Johnem Muchovu 
nadaci. Cílem Muchovy nadace je ochrana uměleckého odkazu a díla 
Alfonse Muchy, zpřístupnění jeho díla veřejnosti a výstavní činnost.

Je její velkou zásluhou, že se ji podařilo zajistit celistvost díla Alfon-
se Muchy. Tvrdě se postavila proti pokusu o přestěhování děl Alfonse 
Muchy a svůj postoj uhájila. O Praze prohlašovala paní Muchová, že je 
pro hudebníka tím nejlepším místem k žití.

Na paní Muchovou mám i osobní vzpomínku. Asi před 15 lety jsme 
spolu se známými (manželé Anděla a Karel Muchovi) navštívili Prahu
a mimo jiné jsme zazvonili na Hradčanském náměstí. Paní Muchová vy-
hlédla z okna v prvním patře, a když uslyšela, že jsme z Ivančic, okamži-
tě seběhla dolů a vpustila nás dovnitř. Provedla nás domem, připomněla 
památky po malíři Alfonsu Muchovi a cca dvě hodiny jsme hovořili
o rodu Alfonse Muchy a rodu Muchů v Ivančicích. Bylo na co vzpomí-
nat, protože paní Muchová byla seznámena s poměry v Ivančicích.

Nevím, zda nebo kolikrát byla paní Geraldine v Moravském Krum-
lově, ale v Ivančicích ji pamatuji nejméně třikrát, vždy se synem 
Johnem a snachou Sarah, většinou se zřízením a působením Památníku 
Alfonse Muchy. V Ivančicích v Besedním domě se také podařilo uspo-
řádat koncert skladeb Geraldiny Muchové hraných Pražským nonetem. 
Tehdy přijela do Ivančic ve společnosti honorární konzulky Nového 
Zélandu paní Evy Egemayer.

Devadesáti pět let života se ne každý dožije. Sama paní Geraldi-
ne Muchová říkala, že když se ohlédne, ví, že prožila krásný život.
Zajímavý a dobrodružný. Čest její památce.                          Jiří Široký

Čtenářský pas aneb 
Cesty za knihou

Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích 
tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o 
nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a dru-
hé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Do projektu se zapojilo 
62 žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní. 

Opět jde o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolu-
práce knihovny se školou umožní výběr vhodné četby i účast na akcích 
knihovny. Během měsíce listopadu došlo k přihlášení místních základ-
ních škol do tohoto projektu a k předání pasů - deníčků žákům 3. tříd.

Milý držiteli tohoto pasu, právě se vydáváš na cestu do světa fan-
tazie, při které tě čeká řada napínavých dobrodružství. Můžeš chytat 
lupiče nebo piráty, bojovat s draky, létat do vesmíru nebo prozkoumá-
vat mořské hlubiny. Stačí jen otevřít knihu a číst. O svém putování si 
veď záznamy do tohoto pasu. Pečlivě si zapisuj základní údaje o knize, 
přiděl ji počet bodů podle toho, jak se ti líbila (0 bodů nejmíň, 10 bodů 
nejvíc) a zodpověz dané kontrolní otázky. O přečtené knize povyprávěj 
svým spolužákům ve škole a přečti i úryvek z kapitoly, která tě zaujala. 
Doufáme, že během putování získáš řadu nových poznatků, mezi nimi 
i ten, že čtení je skvělá věc a velká zábava, na kterou si uděláš vždycky 
čas. TAK NEVÁHEJ A VYDEJ SE NA CESTU!

Za městskou knihovnu Martina Nováková

Bodou u dětí povinné 
reflexní prvky a vesty? 

Změna času a podzimní počasí způsobují ztíženou viditelnost na 
silnicích. Policie hlásí zvýšený počet střetů aut s chodci. Ochranu 
zranitelných účastníků silničního provozu, zvláště dětí, požaduje také 
Evropská unie. Ministerstvo dopravy se na důležitost reflexních prvků 
snaží upozornit formou kampaně a nabízí reflexní vesty do mateřských 
škol. Jde ale pouze o doporučení a je tedy na vedení škol a školek, zda 
se podle něho budou řídit, či nikoliv. Nařízení o povinném používání 
reflexní ochrany u dětí v České republice dosud neexistuje.

„Větší bezpečnosti dětí napomáhá například policie, která střeží pře-
chody na silnicích. Ani policisté ale nemohou uhlídat vše. Pohyb dětí lze 
mnohdy jen stěží předpokládat a podzimní počasí tomu nepřidá. Tma, 
mlha, smog, to jsou komplikace, se kterými se na podzim řidiči musejí 
potýkat. Včas reagovat na pohyb na silnici je za takových podmínek 
obtížné. Reflexní prvky jsou v takovém případě velmi dobrým pomocní-
kem a zachraňují životy,“ říká Michal Růžička z projektu Reflexní děti.

Stále je v České republice mnoho organizací pracujících s dětmi, 
které nepoužívají ochranné reflexní materiály při pohybu dětí na silni-
cích. Často je problém ve financích. „Jedná se o bezpečnost dětí, proto 
by se měli zapojit také rodiče,“ říká stínový ministr školství Marcel 
Chládek a dodává, že reflexní vesty mají velké využití také na lyžař-
ských kurzech, na které od ledna začnou školy jezdit. 

S Marcelem Chládkem souhlasí také odborníci i Michal Růžička 
z projektu Reflexní děti. Neměly by to být až vzdělávací instituce, kdo 
děti s reflexními prvky, dopravní výchovou a bezpečností na silnicích 
seznámí. „Také v tomto případě je důležitý základ v rodině a přístup 
rodičů,“ uzavírá stínový ministr školství Chládek.                          /TZ/

Co nového v mikroregionu 
Moravskokrumlovsko

V loňském roce se nám podařilo získat dotace z Programu rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje ve výši 225 tis. Kč na pořízení mobili-
áře pro páteřní cyklostezku Krumlovsko-Jevišovicko. Mobiliář (infor-
mační panel, odpadkový koš a stojany na kola) byly umístěny v obcích 
Jezeřany - Maršovice, Vedrovice, Moravský Krumlov, Rakšice.

V letošním roce opět pokračujeme s dovybavením cyklostezky 
mobiliáři v obcích Rybníky, Vémyslice, Džbánice a Trstěnice. Část
financí na tuto akci půjde opět z dotace z rozpočtu JMK, část dofi-
nancují obce, kde budou mobiliáře umístěny, a zbytek peněz půjde 
z rozpočtu mikroregionu. 

A co kulturní život v mikroregionu? V každé obci je mnoho
zájmových spolků a organizací, které se podílejí na kulturním a spo-
lečenském životě v našem regionu. Kdo pořádá kulturní či sportovní 
akci, mně dá za pravdu, že to není v dnešní době levná záležitost. Bez 
partnerů a sponzorů by se jakákoliv akce dnes neobešla a mikroregion 
dlouhodobě takového partnera má, je jím SKUPINA ČEZ.

Díky projektu „Oranžový rok 2012“ a projektu „ Po oranžové“ 
mohl mikroregion v letošnm roce podpořit mnoho kulturních a sportov-
ních akcí jako například: Vzpomínkové setkání „PAMÁTCE NPOR. 
ADOLFA OPÁLKY“ v Rešicích, 26. festival dechových hudeb v Dol-
ních Dubňanech, nohejbalový turnaj pod Templštýnem Jamolice-Cup, 
Dobřínský Dechfest, Kinematograf bratří Čadíků v M. Krumlově, 
pěveckou soutěž Vémyslická lyra, Advent 2012 a Pohádkové Vánoce 
v Moravském Krumlově, a za tuto podporu patří SKUPINĚ ČEZ naše 
poděkování. Nesmím zapomenout dodat, že byly podpořeny i menší 
akce v každé členské obci. Tyto akce se pořádají většinou venku na 
návsích, hřišti, náměstí a k tomu je vždy potřeba nějaký ten mobiliář. 
Z projektu „Po oranžové“ jsme pro tyto účely do každé členské obce 
mikroregionu pořídili 4 zahradní sety s opěrkou celkem bylo zakoupe-
no 76 sad zahradních setů. Celkově bylo rozděleno 450 000 Kč.

A co plánuje mikroregion do budoucna? Především pokračovat 
v budování páteřní cyklostezky Krumlovsko-Jevišovicko, využívat 
drobných dotačních titulů pro rozvoj členských obcí a podporovat 
volnočasové aktivity v našem regionu.

Jana Mašová, předseda mikroregionu Moravskokrumlovsko

Budou vařit vlastní pivo
/Oslavany/ Právo várečné bylo, kromě práva mílového a hrdelního, 

jedno z nejdůležitějších privilegií udělovaných městům ve středověku. 
Ve stopách svých předků chtějí jít oslavanští zastupitelé a rozhodli se 
vařit své vlastní pivo. Na jednání dne 15. října schválili záměr zřídit 
městský pivovar prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, 
kterou bude vlastnit město. Na dalším jednání 29. října byly již schvá-
leny konkrétní kroky. V první řadě bylo odhlasováno založení firmy 
s názvem: „Městský zámecký pivovar Oslavany, s. r. o.“ Tím dali 
oslavanští najevo, podle slov starosty pana Víta Aldorfa, „že se jedná
o pivovar vlastněný městem a že se pivo bude vařit na zámku“. 

Zároveň byl schválen i předmět podnikání, kterým bude nejen pivovar-
nictví a sladovnictví, ale i výroba, obchod a služby. Starosta přítomné za-
stupitele informoval, že by podle názoru pracovní skupiny, která založení 
pivovaru připravuje, bylo vhodné, aby jednateli pivovaru byli členové 
městského zastupitelstva. Na to, aby zájmy Oslavan neutrpěly, dají tedy
v nové společnosti pozor Ing. Zdeněk Vévoda a Mgr. Miloš Musil. 

Pokud vše dobře půjde, vlastní pivo oslavanští občané ochutnají 
pravděpodobně již v příštím roce, začátkem prázdnin.                 /PeSl/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 12. 11. DO 25. 11. 2012
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

• do 30.11. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O ASII - Roman Janusz. MěÚ MK.
• 14.11. v 19.00 hod. - KONCERT EVA A VAŠEK. Hotel Epopej MK. Vstup-
né: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Předprodej vstupenek IC.
• 15.11. od 10.00 hod. - LYRA ZŠ VÉMYSLICE. Pro MŠ a ZŠ. Kinosál MK
• 16.11. od 8.15, 10.00 a 11.45 hod. - LYRA ZŠ VÉMYSLICE. Pro MŠ a ZŠ. 
Kinosál MK, pro veřejnost v 18.00 hod.
• 17.11. ve 20.00 hod. - Koncert SILLAGE s frontmanem JARDOU HNILI-
COU. Předkapela HARD BREAK ROCK. Sál hotelu Epopej, vstupné: 90 Kč.
• 20.11. od 8.00 do 15.30 hod. - TRHY na nám. TGM, Mor. Krumlov.
• 24.11. v 18.00 hod. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN. Sklípek SŠDOS. 
Cena: 349 Kč. Rezervace zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.
• 30.11. v 18.00 hod. - LYRA ZŠ VÉMYSLICE - Vémyslice, sokolovna.

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
NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA: pondělí: ZAVŘENO, úterý: 10:30 – 16:30 hod., 
středa: 10:30 – 16:30 hod., čtvrtek: 10:30 – 16:30 hod., pátek: 10:30 – 16:30 hod. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30.11. - HISTORIE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V IVANČICÍCH 
- 85 let nepřetržité činnosti. Výstava mapuje víc jak sto let působení turistických 
spolků v Ivančicích, s přerušením organizované činosti v letech 1921-1926. 
Sklepení Památníku A. Muchy, vstup zdarma. 
• 14.11. - 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY 
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 15.11. - 27.1.2013 - MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY, 
POVĚSTI A POHÁDKY. Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čte-
ní na Moravě, pověsti, legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči. Galerie
Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 17. a 24. 11. - DAŘBUJÁN A PANDRHOLA V OSLAVANECH. Divadelní 
představení na námět televizní pohádky Martina Friče a Jana Drdy v podání 
ochotníků divadla „Na Mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského prostředí. 
Začátky v 15.00 a 18.00 hodin v sále Dělnického domu. Vstupné: děti 30 Kč, 
dospělí 70 Kč. Předprodej: 8., 9., 15., 16., listopadu vždy od 17.00 do 18.00 
hodin v Dělnickém domě. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 22.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.11. - ZÁJEZD NA KONCERT KARLA GOTTA. Kajot aréna v Brně. 
Cena za dopravu a vstupné 1.130 Kč. Odjezd z Oslavan v 17.30 hodin. 
• 30.11. v 9.00 a v 11.00 hod. - PĚVECKÁ SOUTĚŽ LYRA. Regionální 
pěvecká soutěž žáků a studentů základních a středních škol. Ve velkém sále 
Dělnického domu. Pořádá ZŠ Oslavany a ZŠ Vémyslice.
• Připravujeme: na sobotu 8. 12. 2012 zájezd: VÁNOČNÍ PRAHA. Cena
za dopravu: dospělí 380 Kč, děti do 15ti let 320 Kč. Odjezd autobusu z Oslavan 
v 8.00 hodin. Místa lze rezervovat v kanceláři KIS Oslavany. 
• Připravujeme: na sobotu 2. 3. 2013 zájezd na muzikál POMÁDA. Divadlo 
Kalich Praha. Odjezd autobusu z Oslavan v 9.00 hodin, začátek představení 
ve 14:30 hodin. Cena: 1.100 Kč (doprava + vstupné). Rezervace vstupenek
v kanceláři KIS do 13. 12. 2012 !!!

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

• 16.11. v 17.00 hod. - MIROSLAVSKÉ KOPCE SOUČASNOST A BU-
DOUCNOST. Přednášku  v restauraci Slávie pořádá o. s. Stromy v krajině.
• 17.11. od 19.00 hod. - GULÁŠOVKA. 16. ročník. Ochutnávka gulášů, de-
gustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá 
Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav. V KD.
• 20.11. v 16.30 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici.
• 23. 11. - VÉMYSLICKÁ LYRA. Představení pro základní školu v KD.
• 25.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE a jeho hostů v KD.
• 26.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU A OBŘÍHO ADVENTNÍHO VĚNCE na náměstí Svobody. Pořádají 
MKIC, město Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ a ŘK farní úřad.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 28.11. - CÍNOVANÉ ŠPERKY S MINERÁLY. Výstava šperků Petry We-
berové přístupná vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna. 
• 14.11. v 17.00 hod. - MÁMO, TÁTO, NEZABÍJEJTE MĚ! Beseda o správné
výživě dětí s autorem knihy a výživ. poradcem Martinem Jelínkem v knihovně.
• 16.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 17.11. v 15.00 hod. - STRAŠIDELNÝ BÁL. Strašidelný rej v maskách, výu-
ka strašidelného tance a letu na koštěti. Soutěže, hry, občerstvení. Ve společen-
ském sále ZKC, vstupné 40 Kč, členové 20 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 23.11. v 17.00 hod. - AUTORSKÉ ČTENÍ VĚRY HRDINOVÉ. Bývalá
učitelka rosické školy představí svou básnickou sbírku. V komponovaném veče-
ru uslyšíte také verše literáta Petra Moučky. Pořádá městská knihovna.
• 24.11. - MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU). Vstupenky k vyzvednutí v kan-
celáři KIC. Pořádá KIC Rosice. 
• 25.11. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM - Jak zpívánková víla 
ztratila svůj hlas. Hudební pohádka s bubnováním, dováděním a výtvarnou díl-
nou. V rámci projektu JMK Mezigenerační soužití „Zahrajme si mami, tati, přidej-
te se dědo, babi“. V tanečním sále ZKC, vstupné 50 Kč. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 27.11. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - Sikkimem
na kole okolo Kančenčungy. Cestovatelské putování s Tomášem Ruskem
z cyklovýpravy po Himalájích. Pořádá městská knihovna.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.11. - ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH 
OPATOVIC - 10. ročník. Trasy: 8 a 15 km, start klubovna KČT od 8.00
do 10.00 hod., ukončení v17.00 hod. - hospoda Pod Kostelem. Sraz účastníků
v 7.00 hod. na velkém nádražží ČD Ivančice z důvodu nákupu skupinové jízdenky. 
Odjezd vlakem v 7.16 hod. Návrat v 18.41 hod. Vedoucí akce Jiří Eibel. Více 
info: www.kctvelkeopatovice.ic.cz/kalendar_pochodu/zamykani_tur_cest/ .
Různé: • Dne 21.11. oslaví životní jubileum paní Hana Šťastná. Gratulujeme a 
přejeme pevné zdraví! • Výbor se sejde 23.11. v 19.00 hod. ve vinárně Komarov.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 24.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ. DUNAJSKÁ STREDA - jednodenní poznávací
zájezd. Celodenní koupání v menších a útulných, ale moderních termálních 
lázních, s teplotou vody až 40 °C. K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních, 
bazény sedací, masážní, plavecký bazén vnější i vnitřní, bezbariérový přístup 
pro starší a tělesně postižené. Lázně prošly loňskou zimu rekonstrukcí vnějších 
bazénů. Více informací na www.thermalpark.sk. Odjezd: 6.00 Krumlov (Blon-
dýna), 6.05 náměstí - návrat kolem 20.00. Cena: Doprava do 350/330 Kč (děti 
-15 a senioři 60+), celodenní vstupné do lázní 5,20 €, 5 € vratná záloha na klí-
ček od skříňky. Přihlášky: v IC v Knížecím domě, tel. 515 321 064. Informace
na tel.: +41 766 455 380 (Pavel Roháček) nebo na www.turistimk.estranky.cz.
!!! Na zájezd je nutno si individuálně sjednat cestovní pojištění !!!

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 

546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 15.11. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Pro seniory. Besední dům.
• 19.11. od 17.30 hod. - JAK SE ŽIJE V IVANČICÍCH. Setkání mládežníků 
a dospělých. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 24.11. od 16.00 hod. - O VELIKÉ ŘEPĚ. Víla Lenka přečte dětem pohádku 
a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Určeno dětem
od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7.
• 25.11. od 15.00 hod. - PEČEME MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY. Přijďte si 
upéct vlastní mikulášský perník a ve tvořivé dílně vyrobit dekoraci anděla. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7.
• 28.11. od 18.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si vyrobit vlastní věnec 
ve spolupráci s Květinářstvím Alice. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty, 
helma - 600 Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073. 

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 10. 11. v 15.00 hod. - KURZ KORÁLKOVÁNÍ. Základní techniky výroby 
šperků a oděvních doplňků z korálků. Účastnický poplatek 120 Kč + materiál.
• 13.11. v 19.00 hod. - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, ZDRAVÝM 
DUCHEM KE ZDRAVÉMU TĚLU. Třetí přednáška z cyklu Mgr. Evy Bar-
tošové o alternativním přístupu ke zdraví a nemocem, tentokrát s praktickými 
cvičeními. Účastnický poplatek 50 Kč.
• 24.11. v 15.00 hod. - ADVENT. Výtvarná dílna. Poplatek 70 Kč + materiál.
Připravujeme • 1.12. od 10.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA, JEŽÍŠKOVÁ 
POŠTA, ČAJOVNA. Na Domečku vás čekají vánoční dílničky pro děti i do-
spělé. Po celý den bude otevřena čajovna a v příjemném prostředí můžete napsat 
dopis Ježíškovi. Akce je součástí Pohádkových Vánoc. • 4.12. v 17.00 hod. 
- ČERTOVSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Tradiční akce pro děti a rodiče. 
• CVIČENÍ NA DOMEČKU: • pondělí 17.00 - 18.00 PILATES pokročilí
a 18.10 - 19.10 STREČINK • středa 17.00 - 18.00 POWERJÓGA začátečníci
a 18.10 - 19.10 POWERJÓGA pokročilí • čtvrtek 17.00 - 18.00 PILATES
začátečníci a 18.10 - 19.10 OVERBALL. Jednotlivá lekce cvičení za 50 Kč.

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 16.11. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM. 
• 23.11. - VEČER PRO DŮCHODCE. 
• 30.11. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.

 ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

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

• 13.11. od 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PLETENÍ Z PEDIGU. Pro zajiš-
tění místa je nutné se přihlásit předem u Aleny Pečerové, telefonicky: 602 782 
280, nebo e-mailem: obchod@alma.cz. Více info na www.alma.cz
• 14.11. v 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA NA PODPORU MĚSÍČ-
NÍ HOUPAČKY. Akce spíše pro členy, ale není podmínkou, tvorba výrobků
k prodeji na vánoční trhy.
• 20.11. v 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Info M. Turečková, tel: 603 573 988.
• v pátek od 9.00 do 11.30 hod. - ÚŘEDNÍ HODINY KOORDINÁTORKY.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Pro rodiče s malými 
dětmi. Vede: Mgr.: Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - ZAČÁTEČNÍCI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: 
Mgr. Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• v úterý od 16.30 do 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - POKROČILÍ. Pokračování žáčků z minulého roku. Vede: Mgr. 
Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. 
Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. Vede: Jana Matulová
a Renáta Řeháková, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti vč. materiálu.
• každé dopoledne v týdnu - HERNA. Pondělí, úterý středa - 9.30 až 11.30; 
čtvrtek a pátek - 9.00 až 11.30 hod. Poplatek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. - JÓGA 
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč / 10 lekcí
- přenosná permanentka, samostatná lekce 80 Kč. Rezervace na tel. 603 576 988.
• v pondělí od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, 
poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI 
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• 13.11. od 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PLETENÍ v Měsíční houpačce. 
Rodinné centrum Měsíční houpačka, Palackého 27, Ivančice. Přijďte si uplést 
dáreček pro své blízké nebo sobě pro radost. Užasnete nad tím, co vaše ruce 
dokážou vytvořit. Odnesete si s sebou domů vlastnoručně upletený košíček či 
podnos. S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), 
nůžky nebo štípací kleště, příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici, 
kolíčky na prádlo (cca 12 ks). Cena kurzu je 300 Kč a zahrnuje veškerý mate-
riál (pedig přírodní i barvený, sololakové dno, dřevěné korálky, elhar šňůru), 
lektorné, tištěné podklady se základním opletkem a zavírkou. Kurz většinou 
trvá asi 3-4 hodiny a každý účastník si z něj odnese vlastnoručně upletený
výrobek. Na místě mají účastníci kurzu možnost zakoupit i pedigový materiál. 
K dispozici je i tematická literatura. Pro zajištění místa je nutné nahlásit se pře-
dem telefonicky, nebo e-mailem tel.: 602 782 280 e-mail:  obchod@alma.cz, 
více info na www.alma.cz
• 14.11. - 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY 
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, Ivančice, vstup zdarma.

Ivan Mládek míří do Ivančic
V těchto dnech byl zahájen prodej vstupenek na exklusivní show 

předních českých bavičů a muzikantů, která proběhne ve čtvrtek 20.  
prosince v Ivančicích v Kině Réna. Účast přislíbili: Ivan Mládek, Jan 
Mrázek, Libuše Roubychová + Lenka Šindelářová a Lenka Plačková. 
Zazní anekdoty, kterým se vždy zasmějeme, či které jsme doposud 
neslyšeli a písničky v podání skvělých výše uvedených. Zpříjemněte si 
adventní čas a pozvěte své nejbližší na tuto jedinečnou akci.

Jelikož kapacita kina je omezená, doporučujeme vstupenky co 
nejdříve zakoupit v těchto předprodejích: Ivančice - KIC, M SPORT
a Knihkupectví na náměstí, Moravský Krumlov - Městské infocentrum, 
Rosice - KIC. Cena vstupenky je 299 Kč. V den akce kino veřejnosti 
bude otevřeno od 19.00 hodin, přičemž produkce začne v 19.30 hodin.

Aktuální informace na: www.chabi.cz, na FB: Kultura Ivančicko 
Chabi, či na tel.: 608 725 750.                                   Gabriela Pokorná

V Miroslavi rozsvítí vánoční 
strom a adventní věnec

V pondělí 26. listopadu 2012 od 17.30 hodin bude v Miroslavi
na náměstí Svobody slavnostně rozsvícen adventní věnec a vánoční 
strom. Vánoční výzdobu občanům oficiálně předají starosta města Ing. 
Augustin Forman a miroslavský farář Mgr. Pavel Merta. V kulturním 
programu vystoupí děti z obou mateřských škol, základní školy, základní 
umělecké školy a chrámový sbor. „Obří adventní věnec letos nazdobily 
miroslavské hasičky pod vedením paní Heleny Kondlerové, vánoční strom 
městu věnovali manželé Fehérovi z ulice Údolní. Vánoční výzdoba bude 
k vidění do svátku Tří králů,“ uvedl místostarosta Roman Volf.         /abé/

11. listopad - Den válečných 
veteránů ve Višňovém

V neděli 11. listopadu v 9.00 hod. po mši svaté si občané Višňového 
připomenou toto datum jako celosvětový Den veteránů položením věn-
ce u památníku obětí světových válek, který je ve Višňovém umístěn
na náměstí pod sochou sv. Václava. 

„Je třeba si připomenout památku těch občanů Višňového, kteří padli na 
bojištích 1. světové války, abychom my mohli žít po navazujících událos-
tech dnes ve svobodě. Jejich počty nebyly zrovna malé. Tehdejší Rakous-
ko-Uhersko ztratilo v 1. světové válce 3,5 milionu lidí, z toho 1,1 milionu 
vojáků. Odhady, které hovoří o Československu jako jeho součásti, vypo-
vídají o 185 000 obětech, z toho 110 000 vojáků. Seznam části z nich si 
můžete přečíst i zde na pomníku.“ uvedl starosta městyse Vladimír Korek.

Na přípravě této akce se podílí celá řada místních složek. Dík ze 
strany pořadatele rozhodně patří i Skupině ČEZ, která byla partnerem 
dalších akcí: O pohár starosty obce - hasičská soutěž ve Výrovicích, 
Setkání cyklistů trasy Mikroregionem Moravia, Loučení s prázdninami 
a soutěž „O nejlepší guláš“ v Horních Dunajovicích.                     /abé/

Gulášovka 2012
V sobotu 17. listopadu v 19.00 hodin začíná v miroslavském kultur-

ním domě již 16. ročník společensko-gastronomické akce Gulášovka. 
Pro hosty bude připraveno k ochutnání několik desítek různých gu-
lášů (hovězí, vepřový, srnčí, bramborový, segedinský, kuřecí atd.). 
Návštěvníci se mohou dále těšit na atraktivní módní přehlídku, kde 
manekýnky představí modely mladé návrhářky Veroniky Procházko-
vé. Hosté uvidí ukázky od společenských šatů po spodní prádlo. Dále 
bude následovat slavnostní ceremoniál, při kterém budou dárci guláše 
dekorování „Řádem Zlaté vařečky“, ochutnávky piva Hostan a vín 
z produkce Vinařství Hanzel, vystoupení netaneční skupiny URNA
a Zumba show. K tanci a poslechu zahrají kapely Sabrin Band, JeHla 
a NěVa. Zájemci o vstupenky nebo o dodání soutěžního guláše obdrží 
další informace na tel. 731 177 344 u pana Oto Schlesingera. 

Informace z redakce
• Oprava: V minulém čísle Zrcadla jsme ve článku „Co Čech, to mu-

zikant?“ několikrát nesprávně jmenovali dechovou kapelu p. Kleibla. 
Správně patří p. Kelbla. Za chybu se omlouváme. 

• Ke kauze KTS Ekologie: Situace ohledně komunálního odpadu
v Ivančicích a společnosti KTS Ekologie rozjela na stránkách Zrcadla 
mediální přestřelku, která vedla k několika komentářům obhajujícím
tu či onu stranu. V redakčním meilu se objevily další tři příspěvky, kte-
ré se velmi obsáhle dané problematice věnují. Rádi bychom vyřešení 
této kauzy nechali na zastupitelích Ivančic a dotčených samospráv a 
dodané příspěvky uveřejňovat nebudeme. K této problematice se vrátí-
me v některém dalším čísle Zrcadla, a to naším autorským článkem.



Délka toku řeky Rokytné je 89,3 
km, plocha povodí je 585,4 km2

a průměrný tok změřený v Mo-
ravském Krumlově je 1,27 m3/s
(v letošních letních měsících pou-
ze 0,21 - 0,30 m3/s). Na jejím toku 
vzniklo 28 mlýnů, u některých 
byly také pily nebo lisovny oleje. 
Některé byly zastaveny a přebudo-
vány např. na hájovny, jiné pouze 
na malé vodní elektrárny.

Ještě v polovině 20. století 
bylo na Rokytné v provozu 12 
mlýnů. Nejčernějším dnem pro 
mlýny byl 31. prosinec 1952, kdy 
byly v celé republice až na malé 
výjimky zrušeny. Co budovaly 
generace mlynářů bylo v době po 
roce 1952 znehodnoceno.

Jedním z mlýnů, které pro-
vozovaly mlynářské řemeslo po 
několik století, byl mlýn ve Vé-
myslicích. Byl na horním konci 
obce pod panským dvorem a měl 
číslo 36. Kdy začíná jeho historie, 
se již asi nepodaří zjistit. Předpo-
klad jeho vzniku je v 16. století
a podle výstavnosti, výšky a dél-
ky náhonu a mohutnosti jezu na 
řece lze předpokládat, že mlýn 
s velkým nákladem vybudovalo 
panství. Šlechtické rody a klášte-
ry tehdy mj. stavěly mlýny, které 
pak pronajímaly nebo prodávaly 
osobám, jež zaručovaly řádné 
placení nájemného, daní a dá-
vek. Zřejmě z těchto důvodů se 
rozhodlo lichtenštejnské panství 
v Moravském Krumlově roku 
1755 vémyslický mlýn prodat. 

Podle smlouvy koupil Matěj 
Steinmetz od tehdejší vrchnosti 
Emanuela knížete z Lichtenštejnů 
a Františka Josefa z Lichtenštejnů 
mlýn ve Vémyslicích č. 36, pozů-
stávající ze 4 složení mlýnských
a jednoho složení na loupání 
prosné kaše. Novým majitelem 
mlýna byl tedy Matěj Steinmetz. 

Znění některých bodů smlouvy 
je velice zajímavé:

Dle smlouvy bylo nejdůleži-
tější povinností nového majitele 
placení ročního poplatku vrch-
nosti ve výši 250 zl. Poplatek 
se nesměl snižovat s výjimkou 
požáru mlýna po úderu blesku, 
nebo byl-li tok vody bez viny 
mlynáře přerušen. Mlynář musel 
být dobrým hospodářem a za do-
držení této podmínky ručil svým 
majetkem. Matěj Steinmetz se ve 
smlouvě zavázal, že ročně semele 
vrchnosti 6 mtů obilí po 30 měři-
cích. Dále byla ve smlouvě uve-
dena povinnost mlynáře provádět 
ve mlýně a mostu všechny opravy 
na svůj náklad. (Smlouva byla da-
leko rozsáhlejší, než uvádíme.)

Naproti tomu se vrchnost za-
vazovala stavět stav a řádně jej 
udržovat, zajistit a přivézt staveb-
ní dřevo, ročně dodat 50 ručních 
robotních dnů na čištění náhonu
a strouhy a platit pozemkovou daň.

Ke mlýnu byla prodána pole 
v trati Tanárka o výměře 4 mě-
řic, v trati Polodíly tři měřice, a 
v Kopaninách a Novosadech 17 
měřic. Z prvních dvou polností 
patřil desátek vémyslickému 
faráři. Mlynáři byla ponechána 
zahrada u mlýna, dále vše, co 
bylo uvedeno v inventáři a bylo 
ve mlýně připevněno hřebíkem, 
za 1000 zlatých, jež složil k 1. 
říjnu 1755. Vrchnost si vyhradila 
právo předkupní a za cenu, kterou 
by v tom čase uznala. 

Smlouva byla vyhotovena ve 
dvou exemplářích náležitě ze 
strany vrchnosti podepsaných a 
1 smlouva se předala kupujícímu. 

Podpisy Emanuel Frant. Josef 
kníže z Lichtenštejna (a 6 úřední-
ků) Matěj Steinmetz (a dva svěd-
kové). Datum 26. února 1755.

Matěj Steinmetz zemřel ve 
Vémyslicích 5. února 1797 a za-
nechal po sobě mimo dalších dětí 
dva syny. Prvorozený Antonín 
zůstal na mlýně a oženil se s Te-
rezií Wagnerovou z Hostěradic, 
ale zemřel 5. února 1805 ve věku 
36 let. Zůstaly po něm 4 děti. 
Druhorozený syn Matěj se oženil 
v roce 1801 na Podskalní mlýn 
v Tulešicích s vdovou po mlynáři 
Ondřeji Vodičkovi Terezií, roz 
Roubíčkovou z Medlic.

Po smrti Antonína Steinmetze 
nastoupila dle závěti vdova Te-
rezie jako univerzální dědička 
všeho majetku, podíly pro děti 
nebyly stanoveny, což mělo poz-
ději pro sirotky zlý dopad. Vdova 
Terezie nezůstala dlouho sama a 
již 12. července 1805 se provda-
la za Františka Chvalkovského, 
syna mlynáře v Žebětíně. Sňatek 
se konal ve Vémyslicích a tím 
dnem nastoupil na mlýn Chval-
kovský jako hospodář.

Po šestiletém manželství Te-
rezie umírá. Přesto, že zanechala 
závěť, ve které přesně ustanovila 
své čtyři děti stejným dílem na 
mlýn a ostatní majetek, začal 
otčím Chvalkovský hospodařit 
jen pro sebe. Zde se dopustil jus-
tiční úřad v Mor. Krumlově velké 
chyby, majetek nebyl sepsán a 
Chvalkovský s ním začal volně 
nakládat. Docházelo k soudním 
sporům, když se sirotků zastal 
jejich poručník Matěj Steinmetz 
z Podskalního mlýna. Výsledek 
sporu nic nevyřešil. 

Chvalkovský ze mlýna i z Ho-
stěradic (z věna Terezie) odvezl, 
co se dalo, na svůj mlýn v Taví-
kovicích a navíc mlýn ve Vémys-
licích hodně zadlužil.

Když 4. března 1820 nastoupil 
po dosažení plnoletosti na mlýn 
Jan Steinmetz, byly vyčísleny 
dluhy ve výši 32 023 zlatých. 
Na tak zadluženém mlýně se Jan 
neudržel a mlýn koupili dne 8. 
července 1820 v dražbě manželé 
Matěj a Terezie (roz. Roubíčková) 
Steinmetzovi z Podskalního mlý-
na v Tulešicích za 31 100 zlatých. 

Noví majitelé mlýna měli osm 
dětí, ale přežilo jich pět. Mimo 
to měla Terezie ještě z první-
ho manželství dceru Josefku 
(Vodičkovou). V pořadí třetí se 
narodil dne 13. července 1813 
Jakub Steinmetz. Příchodem do 
Vémyslic se ujali hospodaření 
a začali splácet dluhy zaviněné 
Chvalkovským. Matěj zemřel 
17. července 1830 ve věku 60 let. 
Vdova Terezie vedla mlýn až do 
své smrti v roce 1847 společně se 
synem Jakubem.

V roce 1807 byl stav na řece 
stržen velkou jarní vodou, vrch-
ností byl znovu postaven a byla 
stanovena výška prahu stavu. 
Ale už po několika letech podal 
tehdejší mlynář stížnost na úby-
tek vody. Svolaná komise v roce 
1813 se přesvědčila, že stavba 
jezu skutečně sedla, a tím byly 
poškozeny zájmy mlynáře. Do 
protokolu bylo dáno, že na stav 
budou přidány pevné náplaty 
(v Ivančicích jsme jim říkali pří-
stavky), což velkostatek zajistil. 

Tato úprava vydržela až do roku 
1845, kdy jarní voda s ledy část 
náplat strhla. Opět nastalo dohado-
vání mlynáře s vrchností. Vrchnost 
sice dodala potřebné dřevo na 

opravu, vlastní práce musel uhradit 
mlynář. To opět odporovalo sjed-
nané smlouvě a bylo předmětem 
dalšího sporu. Další spor nastal 
v roce 1849, kdy krumlovská 
vrchnost přestala platit daně. 

Jakub Steinmetz byl dne 10. 
května 1832 prohlášen mlynář-
ským cechem v Moravském 
Krumlově za mlynářského to-
varyše. Dne 19. května 1840 se 
oženil s Veronikou Kollerovou, 
dcerou hostinského z Fryšavy 
(dnešní Břežany). S matkou dál 
vedli společně mlýn až do její 
smrti. Jakub byl dobrý hospodář 
a vzhledem ke svému vzdělání 
se nebál požadovat po vrch-
nosti, na co měl právo. Značná 
část dluhů po Chvalkovském už 
byla splacena, mimo to mlynář 
přikupoval pozemky a zahrady. 
Jakub Steinmetz zemřel ve stáří 
necelých 73 let.

V roce 1872 převzal po Ja-
kubu Steinmetzovi mlýn jeho 
syn Eduard (*11. března 1844). 
Dostalo se mu vzdělání a u svého 
otce se také vyučil mlynářem. Ve 
28 letech převzal po svém otci 
mlýn a oženil se s dcerou mly-
náře v Třebíči Karlou Mollovou. 
Mimo své povolání se zajímal 
i o polní hospodářství, pěstoval 
ovocné stromy a zeleninu. Hrál 
na několik hudebních nástrojů. 
Později byl činný ve veřejném ži-
votě, dokonce byl vybrán v roce 
1895 jako kandidát do Zemského 
sněmu. Zemřel náhle 16. červen-
ce 1901 ve stáří 57 roků. 

V roce 1872 se mlýn skládal 
z 5 složení poháněných vrchní 
vodou, z těch bylo jedno složení 
francouzské. Jeden žitný kámen, 
2 úzké kameny na šrotování, 1 
složený krůpník. Asi v roku 1885 
byla postavena válcová stolice
a další moderní stroje.

Po smrti Jakuba převzala mlýn 
jeho vdova a hospodařila se svým 
synem Otakarem (*26. května 
1873). Nevíme, jak hospodařili, 
ale během roku 1911 byl mlýn 

s hospodářstvím prodán hraběti 
Rudolfu Kinskému z Moravské-
ho Krumlova za 38.000 K. Jedna 
z podmínek smlouvy byla, že 
Steinmetzovi si mlýn pronajali 
po dobu 10 let při ročním nájmu 
2.000 K. Přitom se velkostatek 
zavázal k opravě budov, k po-
řízení nové turbíny (Francisova 
s průtokem 530 l/s, při spádu 4,30 
m zajišťovala pohon pro výrobu 
elektrického proudu) místo vod-
ních kol, hlavní transmise, kdežto 
nájemce mlýna musel na vlastní 
náklad pořídit vnitřní zařízení. 

S rekonstrukcí mlýna se začalo 
1. května 1912, staré zařízení 
bylo odstraněno a byly pořízeny 
nové moderní stroje. Po žních byl 
mlýn uveden do provozu. Počát-
kem roku převzal Otakar veškerý 
živý i mrtvý inventář.

Během 1. sv. války musel Ota-
kar narukovat a byl vojákem až 
do  listopadu 1917, kdy byl pro 
nemoc propuštěn. Po celou dobu 
války vedla mlýn i hospodářství 
jeho matka. Při provádění po-
zemkové reformy uplatnil Otakar 
nárok na zpětnou koupi mlýna a 
za 105.000 Kč mlýn spolu pol-
nostmi, zahradou a pastvinami od 
hraběte Kinského koupil. 

Otakar Steinmetz byl činný ve 
spolkovém životě. Byl členem 
představenstva ve vémyslické 
záložně, obecním zastupitelstvu 
a hlavně v hasičském sboru. Byl 
také zástupcem Hasičské vzájem-
né pojišťovny v Brně. Po založe-
ní mlynářského společenstva pro 
okres Moravský Krumlov v roce 
1907 byl členem předsednictva a 
kolem roku 1936 jeho předsedou.

Otakar Steinmetz zemřel ve 
Vémyslicích v roce 1947 a jím 
končí téměř 200letá historie 
jména Steinmetz na vémyslickém 
mlýně.                          Jiří Široký
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Z dávné historie mlýna ve Vémyslicích

Výřez z dobového inzerátu, kde je také uveden Steinmetzův mlýn 

Čí jsou hody? Císařské?
 

Máme podzim, dobu, kdy byla úroda sklízena a nastal čas na osla-
vy. Tradičně se v obcích na Moravě pořádala slavnost zvaná hody,
v Čechách posvícení nebo pouť. Traduje se, že první posvícení slavil 
při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalamoun. Ve středověku se pů-
vodně slavilo posvícení ve výroční den posvěcení kostela a jejo průběh 
byl podobný jako oslavy svátku patrona kostela.

V průběhu let se zvyky ustálily a někdy splývají pojmy pouť
a posvícení. Výraznými atributy posvícení bývaly posvícenské koláče, 
místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. V některých 
regionech figurovala při této slavnosti zvířata jako beran, kačer nebo 
kohout, která bývala někdy i zabita. Patrně to byl přežitek krvavých 
obětí z pohanského období. Slavnost tedy představovala soubor obyče-
jů, zábav a her, ke kterým se váží zvláštní písně, tance a taneční hry, ale 
také pečivo, obřadní předměty, oblečení a ozdoby hodovníků. 

Hody - posvícení se slavily téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé 
chodili na posvícení konané v okolních obcích nejen, aby navštívili pří-
buzné a známé, ale také proto, že se jim díky těmto slavnostem naský-
tala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. To vše byla 
ta lepší stránka hodů, ale trpěla tím pracovní morálka, protože četnost 
hodů a nesmírné hodování odvádělo poddané od práce.

Císař Josef II. si uvědomoval, jaké ztráty monarchii vznikají, a 
proto v roce 1787 vydal nařízení slavit posvícení v jeden čas a pouze 
po dobu dvou dnů, aby poddaní zůstali ve svých vesnicích a necourali 
se po okolních. Od té doby se slavily třetí neděli v říjnu tzv. „císařské 
hody nebo také havelské posvícení“ a někdy se tyto hody také nazývají 
tereziánské. Bylo to proto, že termín jejich konání byl určen na uctění 
jména císařovy matky Marie Terezie, neboť svátek sv. Terezie je 15. říj-
na (16. října je svatého Havla). Byla to totiž příhodná doba po skončení 
sklizně a konce prací na polích. 

Poslušní poddaní přijali toto císařovo nařízení jistě s nadšením, ale 
ne všude bylo respektováno. Po několika letech se mnohé obce vrátily 
k dřívějším termínům nebo dokonce slavily hody dvakrát. Jedny byly 
považovány za hlavní, což se projevilo v názvu staré a nové, nebo také 
velké a malé hody. Které byly původní a které císařské nevíme, kaž-
dopádně výsledkem bylo, že se záměr císaře minul účinkem, protože 
v některých obcích zameškaných dnů přibylo. Zdá se, že středověk 
nebyl takový krutý, jak si myslíme. 

Když bychom se vrátili asi 100 let zpět, pak můžeme porovnat teh-
dejší a současný průběh hodů. Hlavním hodovým dnem bývala neděle 
s dopolední bohoslužbou, dalšími dny pondělí a úterý, do kterých byly 
rozloženy zvyky a zábavy. Hody platily za nejvýznamnější výroční 
událost. To se projevovalo úklidem domácností, bílením fasád domů, 
novým oblečením a podobně. Na hody byli zváni příbuzní, kmotři, 
domácí i přespolní. Místem setkání lidí k zábavě a tanci byl hostinec
a venkovní prostranství před ním. 

Tradicí se starými kořeny byla i vzpomínka na zemřelé. V pondělí 
ráno se konala zádušní mše za zemřelé osadníky. Po ní se chodilo
v průvodu na hřbitov, lidé se modlili u kříže a navštěvovali hroby ze-
mřelých. Novodobou formou se stalo položení věnců k památníkům 
padlých v první a druhé světové válce. 

Hodovým zvykem bylo také vztyčovat hodovou máj. Pořádání ho-
dových obyčejů a zábav bylo v rukou mládeže. Obecní představitelé 
svěřili stárkům na dobu hodů některé pravomoci. Přednostní postavení 
zaujímal první stárek, který vítal přespolní, zahajoval a řídil tanec pod 
májí a měl rozhodující slovo při řešení sporů. Mnohé povinnosti a s 
nimi spojené výdaje mají o hodech také dívky - stárky. Od ostatních 
děvčat se odlišovaly ustrojením, krojem a úpravou hlavy. Pořádání 
hodů a jejich úroveň byly také prestižní záležitostí obce.

Snad jen pamětníci si mohou připomenout píseň: „O posvícení 
všechno to voní tak jako v apatyce. Na všechny strany tlučou koření, 
dělají jitrnice. Husa se v troubě peče, sádlo tam všude teče. Ten, kdo by 
nešel na posvícení, ten by byl blázen přece.“

Doba se změnila, hodům se již nepřikládá taková důležitost jako před 
sto lety, ale stejně je to hezká podívaná.      Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Použité prameny: Ivančický zpravodaj č.10/2003 • Internet • Foto-
grafie z Ivančického portálu

Před pomníkem padlých v Hrubšicích

Z daleka viditelná máje byla znamením pořádání hodů

Vémyslice, mlýn Steinmetzův, září 2010                  foto: archiv redakce



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Fiat Sch. O.9, r. v. 1997 ve velmi 
dobrém stavu, najeto pouze 40 tisíc 
km. Cena 25.000 Kč,  po důchodci, 
první majitel. Tel.: 606 579 240.
•• Škoda Felicia, r. v. 1995, modrá, 
zachovalá. Tel.: 777 070 753.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž na starém sídlišti v Ivanči-
cích. Zašlete sms na 733 155 895.
•• pole, louku nebo les v Ivančicích, 
Němčicích, Letkovicích, Budkovicích 
nebo Řeznovicích. Tel.: 723 982 638.
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krum-
lova. Tel.: 731 491 208.
•• ornou půdu. Tel.: 774 930 581.
prodám
•• RD 2+1 v Moravském Krumlově, 
ul. Znojemská, po rekonstrukci,
UP 110 m2, podsklepen, velká okras-
ná zahrada 1737 m2, kompletní IS. 
Info na tel. 773 500 753.
•• RD - Hostěradice - novostavba. 
Tel.: 774 930 581.
hledám pronájem
•• RD nebo byt, Mor. Krumlov a okolí 
od ledna 2013. RD možno i s budoucí 
koupí. Tel.:  775 772 306.
pronajmu
••byt 1+kk v MK na Sídlišti, s bal-
konem. Pěkný. Od 1. 1. 2013. Nájem
a inkaso 5.000 Kč. Tel.: 776 171 208.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• nový MT Samsung i9300 Galaxy 
SIII, barva modrá, TOP stav, orig. ba-
lení, zakoupen u O2 v 7/12. Nová cena 
10.000 Kč, nebo vyměním za Iphone 
4S. Tel.: 602 782 272.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
daruji
•• čalouněnou dvojpostel s úlož. pro-
storem za odvoz. Tel.: 737 180 920.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS
prodám
•• kopačky Adidas Predator vel. 
41,5 s roční zárukou za 400 Kč. Tel.: 
737 151 365. 
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.

» ZVÍŘATA
prodám
•• kachničky mandarinské a bažanty 
zlaté, vše letošní, okr. Znojmo. Tel.: 
737 910 230.
daruji
•• do dobrých rukou větší rezavou 
krátkosrstou čivavu bez PP, 4.5roč-
ního pejska. Vhodný do bytu. Má 
všechna očkování. Tel.: 736 488 242.
» SEZNÁMENÍ
•• Hledám hodného přítele od 60 do 
70 roků pro hezký vážný vztah. Jsem 
střední postavy. Tel.: 737 943 304.
•• Muž 47 let hledá ženu štíhlé postavy 
k občasným schůzkám. Diskrétnost 
jistá, prostory také. Tel.: 739 219 915.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby.
Výrobna se nachází v Tetčicích. 
Tel.: 724 128 241, 724 290 000.
•• Hledám někoho spolehlivého, 
hodného a veselého na hlídáni 4letého 
chlapečka u nás doma, jeden až dva 
podvečery týdně, ideální brigáda pro 
studenta/ku střední školy. Oslavany, 
tel.: 608 874 696.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zaměstnance, OSVČ /i za-
čínající/, důchodce, ženy na MD. Bez 
poplatků předem. Vyplatíme Vaši 
nemovitost před exekucí, půjčíme 
i na zástavu. Přijďte si vybrat Váš 
finanční produkt. Kancelář: Ivan-
čice, Palackého nám. 8. Tel.: 731 
933 513, web: www.pujckyfer.cz.
Práce pro více věřitelů. 

•• Máte půjček nad hlavu? Máte 
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte 
exekuce? Máme pro Vás řešení. 
Volejte 773 799 439.
•• Hrozí Vám exekuce, pomůžeme! 
Volejte ještě dnes, kdykoliv na tel. 
723 126182.
•• Pozor! Buďte první! Nejnovější, 
nejlevnější půjčky. Vánoce se blíží! 
Všem, dokonce i ÚP. Pracuji pro 
více věřitelů. Více info: 734 159 299.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Přijímáme objednávky na vánoč-
ní cukroví. Tel.: 515 323 116, mobil: 
728 726 587. 

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• Bojanovsky Net s.r.o. v Moravském 
Krumlově nabízí: prodej a servis počí-
tačů, zabezpečení a správa sítě * note-
booky * tiskárny * tonery * inkousty * 
antiviry * servis počítačů a notebooků 
* nastavení sítě a zálohování. Náměstí 
TGM 49; tel.: 605 292 203. prodej@-
bojanovsky.net; www.bojanovsky.net

•• CA SACHSTOUR, Široká 16, 
Ivančice, tel.: 608 144 807 nabízí: 
zájezd do rakouských termálních 
lázní v LAA. Termíny: 16. 11., 8. 12.
a 18. 1. ODJEZDY Z IVANČIC, 
Cena 170,- Kč / osobu + vstupné.

•• WUSTENROT - stavební spoři-
telna, hypoteční banka, pojišťovna, 
životní pojišťovna a.s. Změna místa 
kanceláře: OSLAVANY - ul. Hlavní 
č. 22/54, tel.: 723 530 725. Kancelář 
v Ivančicích byla zrušena. Poradce: 
JUDr. Toman Jiří
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční 
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 21/12 vyjde 23. listopadu 2012, uzávěrka 20. listopadu 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 11.11. ve 20.00 POLSKI FILM
  Komedie ČR

čt 15.11. v 18.00 TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2
a ve 20.00 hodin Fantasy horor USA

so 17.11. v 18.00 TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2
a ve 20.00 hodin Fantasy horor USA 

ne 18.11. v 18.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
a ve 20.00 hodin Komedie ČR

st 21.11. ve 20.00 SKYFALL
čt 22.11. ve 20.00 Thriller USA, VB (23 bondovka)

so 24.11. v 15.00 ZVONILKA: Tajemství křídel
a v 17.00 hodin Animovaná pohádka USA

ne 25.11. v 17.00 ZVONILKA: Tajemství křídel
  Animovaná pohádka USA

so 24.11. ve 20.00 NEDOTKNUTELNÍ 
ne 25.11. ve 20.00 Citlivá komedie Fr.   

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 10.11. v 17.00 ANIFEST 2012 DĚTEM
  Pásmo anim. filmů, vstup volný

st 14.11. v 19.00 DIKTÁTOR
  Komedie USA

so 17.11. v 17.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
  Komedie ČR

st 21.11. v 19.00 OBCHOD PRO SEBEVRAHY
  Animovaná komedie FRA/CAN

ne 25.11. v 19.00 NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
  Dokument ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 11.11. v 18.00 VRTĚTI ŽENOU
  Romant. komedie VB, dabing

so 17.11. v 18.00 EXTÁZE 
  Kanadské romant. drama

ne 18.11. v 18.00 IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
  Anim. film Německo, dabing

so 24.11. v 18.00 SAFE
  Krimi thriller USA

ne 25.11. v 18.00 VE STÍNU
  Drama SR, ČR, Pl, česky

ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE, o. s., pořádá

NÁBOR PRO ZÁJEMCE
o tento krásný olympijský sport ve věku od 7 do 100 let.

Kdy: pondělí a středa od 17.15 - 19.45 hod. (celý školní rok).
Kde: tělocvična pod Obecním úřadem v Trboušanech.

Co s sebou: dobrou náladu, chuť cvičit, starší teplákovou soupravu, 
event. kimono. Kontakt: Mgr. Michal Sajaš - trenér (724 342 299), 

e-mail: sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

 VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,

na nichž srdečně uvítáme všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout 
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží

v termínech: 17. listopadu • 15. prosince.
Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace

na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

OÚ Dobelice a místní nadšenci zvou děti i dospělé na

DOBELICKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
pátek 16. 11. 2012 v 17.00 hodin na place

ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ JARMARK
ve středu 21. 11. 2012 od 17.00 hodin v budově ZŠ

Tradičním  rozsvícením vánočního Betlému a  vystoupením našich 
dětí zahájíme krásný předvánoční čas. Děti již nyní vyrábějí ve škole
a školce dárečky a těší se na jejich prodej. Těšíme se na Vaši účast!

Přátelé čertových obrázků pořádají
8. 12. ve 13.00 hodin v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně

5. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech: 546 413 403 po 17. hodině 

nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 2. 12. 2012.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,

na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v říjnu zve na akce:

12. 11. v 17.00 hod. - KORÁLKOVÉ 
ODPOLEDNE NA ČAJOVNĚ
Přijďte si vytvořit vánoční dárek z korálek.

17. 11. v 9.00 do 13.00 hod. - CHI-KUNG
ANEB MEDITACE V POHYBU

Chi-kung je energetické cvičení, které učí člověka
pracovat s energií a nastartovat samoléčebné procesy.

22. 11. - DEN THAJSKÉ MASÁŽE
Poloviční cena za thajskou masáž - místo 1.000 Kč pouze 500 Kč.

24. 11. v 9.00 hod. - SPONTÁNNÍ TANEC
INSPIROVANÝ 5 RYTMY GABRIELY ROTH

Přijďte se uvolnit v pohybu.

Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem
paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.

V čajovně právě probíhá výstava obrazů
- malba a korálky na skle od umělkyně Jiřiny Valehrachové.

Najdete nás v Ivančicích na Krumlovské ulici naproti hasičům.

SDH Rouchovany a rouchovanské rokové kapely zvou na

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
VYSTOUPÍ: CAYMAN, SATYR, VANDEROY

Sokolovna ROUCHOVANY - sobota 24.11.
Začátek ve 20.00 hodin. Vstupné 60 Kč.

Akce se koná za podpory OÚ Rouchovany.

Divadlo Na Mýtině, o. s. uvádí

DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
V OSLAVANECH

Divadelní představení na námět televizní pohádky Martina Friče
a Jana Drdy. Příběh je vsazen do Oslavanského prostředí havířské 

osady Verpoch a zámeckého pivovaru.
17. a 24. 11. 2012 v 15.00 a 18.00 hodin, sál Dělnického domu 

v Oslavanech. Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 70 Kč.
Předprodej 8. a 9. 11., 15. a 16. 11. od 17.00 do 18.00 hodin 

v Dělnickém domě. Srdečně Vás zvou herci divadla Na Mýtině, o. s.

DĚTSKÁ KAVÁRNA MRŇOUSEK
Zveme Vás k návštěvě kavárny pro děti a jejich doprovod

kousek od  ivančického  náměstí.
trampolína • domeček • klouzačka • houpadla • odrážedla • malování
spousta hraček pro malinké i větší děti !!! Zmrzlinové poháry • koktejly 

• toasty • párek v rohlíku • nápoje • sladkosti • čerstvé ovocné i 
zeleninové saláty • bagety • sendviče - i s sebou

Nová otevírací doba: PO ZAVŘENO
ÚT 9.00 – 12-00, 14.30 – 18.00  •  ST 9.00 – 12-00, 14.30 – 18.00
ČT 9.00 – 12-00, 14.30 – 18.00  •  PÁ  9.00 – 12-00, 14.30 – 18.00

SO 14.00 – 18.00  •  NE 14.00 – 18.00
Dětská kavárna Mrňousek, Josefa Vávry 12 (vedle Soleil), Ivančice

tel.: 737 760 383, www.kavarnamrnousek.webnode.cz

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 

organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je
na vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

Bar Lihovar Rouchovany Vás zve na 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
sobota 24. listopadu 2012 

Závazné příhlašky do 20.11. na tel. 722 918 848 nebo přímo v baru. 
Startovné 150 Kč, v ceně občerstvení a ceny pro nejlepší hráče.
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TESCO
Ivančice

Již 20 let pro vás 
šijeme kvalitní 
kožené oděvy

Do 31. prosince 2012 Vám
za Vaši starou bundu odečteme
z ceny naší nové 250 korun !!!

Vaši starou bundu věnujeme na charitativní účely.

V roce 2012 se Racing team 
SBS z Miroslavi účastnil hned 
několika motokrosových seriálů. 
Jmenujme například Mistrovství 
Moravy juniorů, Meteor cup či 
menší pohár Chalupa cup. Náš 
týmový jezdec Martin Šikula se 
letos do soubojů na motokroso-
vých tratích pustil také, s novým 
motocyklem Kawasaki KXF 250.

Z počátku závodního roku jsme 
se neubránili problémům s fyzič-
kou. Ty však postupně vymizely 
a naše výsledky šly nahoru. Mezi 
letošní nejúspěšnější závody patří 
bezpochyby červencový závod 
Mistrovství Moravy v Mohelnici, 
kdy Martin i přes úmorné vedro 
až 37 stupňů dokázal po velkých 
bojích udržet vítěznou pozici,
a tím si zajistil stupínek nejvyšší. 

První místo jsme obsadili 
rovněž při květnovém závodě 
„Meteoru“ ve Smrku, kdy se nám 
podařilo vyhrát obě rozjížďky 
stylem „start-cíl“. Do Martinovy 
výsledkové tabulky během jarní 
poloviny přibylo ještě i jedno stří-
brné a pět bronzových umístění. 

V letošní sezoně nebyla nouze 

ani o opravdu napínavé a také 
velmi obtížné závody. Jeden 
z nejextrémnějších se konal 
v červnu ve Vranově u Brna. Už 
od rána zde nepřetržitě pršelo,
a v důsledku toho byla trať velice 
špatně sjízdná. Již první trénink 
třídy Junior se odehrál na roz-
bředlém povrchu, který postupně 
houstnul a bylo čím dál těžší udr-
žet správnou stopu.

O polední pauze se znovu 
spustil prudký déšť, a tak byl 
závod nesmírně náročný nejen na 
umění jezdce, ale hlavně na fyzič-
ku. Druhá rozjížďka se z důvodu 
nesjízdnosti trati zrušila. Zajíma-
vostí je, že z celkového počtu 27 
jezdců dojela sotva polovina. Náš 
jezdec skončil po vysilujícím boji 
na skvělém 3. místě. 

Bohužel hned v prvním „pod-
zimním“ závodě v Jamolicích 
přišlo osudové zranění. Při pádu 
z motocyklu si Martin prošlápl 
koleno. Diagnóza nevypadala 
zrovna optimisticky a operace se 
jevila jako nevyhnutelná. Zhruba 
po měsíci, na začátku září, se 
Martin rozhodnul, že i přes toto 

omezení absolvuje závod Chalu-
pa cup na domácí trati v Mirosla-
vi. Prudké došlápnutí na ne zcela 
zhojené koleno při doskoku však 
znamenalo definitivní tečku za 
letošním motokrosovým rokem. 

V září se pak Martin podrobil 
v Brně operaci, při které mu byly 
z kolene odebrány oba menisky 
a přední zkřížený vaz. Přes zimu 
bude probíhat léčba a rehabilitace. 

Hlavní mechanik týmu, Kamil 
Šikula, již připravil veškerou tech-
niku na nadcházející sezonu. Nyní 
vše záleží na rychlosti rekonvales-
cence zranění. Všichni věříme, že 
se Martin opět co nejdříve vrátí na 
závodní tratě a také i na stupně ví-
tězů, stejně jako tomu bylo letos.

„Chtěli bychom také velice po-
děkovat sponzorům, kteří nás v se-
zoně 2012 podpořili. V prvé řadě 
je to firma SBS Services s.r.o., náš 
generální partner. Dále děkujeme 
také firmám Miroslavské strojírny, 
A+S s.r.o., Lehký, Elektro Hanzel, 
Vinařství Hanzel, AR Brno s.r.o., 
Pekárna Ivanka, Nejedlý s.r.o., 
New Caffe, Nina-X a MilanoCar,“ 
uzavírá Kamil Šikula.    

Sezona Racing teamu SBS skončila předčasně

Fotbalové soutěže s účastí 
našich celků se přiblížily k 
závěru podzimní části. „A“ 
mužstvo poslední čtyři kola 
zahajovalo utkáním doma proti 
mužstvu Boskovic a potěšilo svo-
je příznivce výhrou 2:0, když oba 
góly dal Vojta Řezáč. 

Výhra to však byla zatím po-
slední, protože v dalším kole na 
hřišti brněnské Sparty jsme pouze 
remízovali 2:2, když za nás stří-
leli Kůra a Zelníček, a další dva 
zápasy jsme zůstali bez bodů po 
domácí smolné prohře s Rousíno-
vem 2:3 a následujícím debaklu
v Mutěnicích 7:1.

Utkání proti Rousínovu pro nás 
začalo špatně a inkasovali jsme po 
našich chybách dva góly, poté naši 
hráči zvýšili úsilí, góly Březiny a 
Řezáče jsme srovnali a vytvořili si 
drtivý tlak. Rozhodující gól však 
ke zklamání našich diváků dali
po ojedinělém brejku hosté.

Na další utkání v Mutěnicích 
nebudeme rádi vzpomínat, to se 
našim hráčům naprosto nevyda-
řilo a jediný gól Březiny jen kori-
goval drtivou prohru. Tímto zápa-
sem byla uzavřena první polovina 
soutěže, na programu však je ještě 
v sobotu ve 14.00 hod. předehráv-
ka 1. jarního kola a naše mužstvo 
nastoupí na soupeřově hřišti proti 
IE Znojmo. Tomuto mužstvu 
máme oplácet nejtěsnější prohru
0:1 z 1. kola soutěže, tak si lze jen 
přát, aby se to podařilo.

„B“ mužstvo zahájilo tento 
dílčí úsek okresního přeboru 
divokou prohrou 8:2 v Příměti-

cích, kde za nás skórovali pouze 
Staněk a Machotka,

Následně byla již na programu 
samá domácí utkání. Nejprve při-
šla výhra s béčkem Miroslavi 4:0 
po dvou gólech Čepery a jednom 
Doubka a Lamla, utkání proti 
dosud vedoucím Práčím bylo z 
důvodu nepřízně počasí odloženo 
na sobotu 17.11. v 10.15 hod. a 
naposledy béčko porazilo rezervu 
Dobšic 3:0, když skórovali Kot-
lán, Jursa a Jakub Staněk. 

Nyní je ještě na programu so-
botní předehrávka 1. jarního kola 
proti béčku IE Znojmo. Začátek 
je stanoven již na 10.00 hod.

Poměrně úspěšný úsek kraj-
ského přeboru mají za sebou 
dorostenci. Nejdříve na hřišti ve 
Velkých Němčicích, kde dočasně 
působí Křepice, vyhráli naši star-
ší 3:1 třemi góly Vojty Řezáče a 
mladší 2:1 (Lubas a Čemerka), 
potom starší porazili Svratku 
Brno 3:1 (Řezáč, Koník, Bohun-
ský), se stejným soupeřem mladší 
1:3 prohráli (Tesař). 

Utkání v Mutěnicích nám body 
nepřinesla, starší prohráli 5:1 a 
mladší 5:4 (za starší Martin No-
vák a za mladší Sobotka 2, Tuza 
a Ondráček), ale starší si vše 
vynahradili doma proti silnému 
Slovanu Brno, který po výbor-
ném výkonu porazili 6:1, když 
se střelecky prosadili 3x Řezáč, 
2x Sobotka a Koník. Mladší proti 
stejnému soupeři, který je v čele 
tabulky, prohráli 1:2 (Houdek).

Zbývá rovněž předehrávka 
v sobotu doma proti Moravské 

Slavii Brno, začínají netradičně 
mladší ve 12.00 hodin a starší 
hrají ve 14.00 hodin.

Žáci a přípravky svoje soutěže 
již skončili, starší žáci po výhře 
nad Tišnovem 6:0 (Kocanda 2, 
Dvořáček, Urbánek, Findejs, 
Franc) remízovali se Slovanem 
Brno 1:1 (Šimčík) a venku dva-
krát těsně prohráli,ve Veselí n. M. 
2:1 (Čech) a v Blansku 1:0. 

Jestliže v zimní přestávce svoje 
výkony ještě zkvalitní, mohou na 
jaře úspěšně bojovat o záchranu 
krajského přeboru pro svoje ná-
sledovníky. Mladší žáci dosáhli 
dvou pěkných vítězství, když 
Tišnov porazili 6:1 (3x Matěj 
Šnepfenberg, Vojta Pospíšil, Rot-
ter, Hrubý) a Slovan Brno 5:1 (2x 
Matěj Šnepfenberg, Vojta Pospí-
šil, Hrubý a Dvořáček). Ve Veselí 
n. M. a v Blansku však na domácí 
celky nestačili (3:0 a 9:0).

Přípravky postupně podávají stá-
le lepší výkony, avšak při zápasech 
v Dobšicích postihla velká smůla 
jednoho z našich nejlepších hráčů 
Milana Stixe. V nezaviněném stře-
tu utrpěl zlomeninu nohy a čeká jej 
nucená pauza. Všichni mu i touto 
cestou přejeme brzké uzdravení
a  návrat na fotbalový trávník. 

V zimní přestávce trenéři pro 
chlapce připravují kvalitní přípra-
vu a různé halové turnaje, takže 
všichni budou mít příležitost 
zlepšovat své fotbalové doved-
nosti, aby již v jarních bojích 
ukázali, že přípravky byly vždy
v našem klubu ozdobou.

Za FC MK Petr Krška

Závěr podzimu krumlovského fotbalu

REKLAMNÍ
CEDULE

A PVC PLACHTY
tel.: 602 782 272

Dovolujeme si Vás pozvat na


