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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.

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.

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU

Knihovna láká
po rekonstrukci
/Moravský Krumlov/ V úterý
1. října v 10.30 se čtenářům znovu
otevřou dveře městské knihovny.
Téměř měsíc trvala částečná rekonstrukce spojená s rozšířením
prostor. Čtenáři se mohou těšit na
nové vstupní prostory u výpůjčního oddělení i na oddělení naučné
literatury s moderními regály.
Nejmenší děti najdou ve svém
oddělení hrací koberce a pódium,
zbrusu nové oddělení je připraveno pro mládež. Předpokládané
náklady činí 415 000 korun.
Opravené knihovní prostory
odemkne při malé slavnosti
starosta města Tomáš Třetina
za účasti členů zastupitelstva
města. Poté již knihovna přivítá

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

první nedočkavé čtenáře.
„V prosinci loňského roku proběhla výměna oken v celé budově, ve které v prvním patře sídlí
knihovna. Poté vyvstala potřeba
výmalby a nové podlahové krytiny v knihovně a to byl impuls pro
nás knihovnice. Věděly jsme, že
studovna již není tolik využívána,
zatímco oddělení pro děti a mládež je kapacitně nedostačující,“
uvádí vedoucí knihovny Martina
Nováková.
Architektonickým
řešením se podařilo propojit
prostory knihovny v harmonický
barevně laděný celek.
Úplnou rekonstrukcí prošlo
oddělení pro děti do 10 let. Knihy
mají své místo v nových barev-

foto: MěK MK

ných regálech, čtenářům se bude
určitě líbit i velký kulatý stůl
s možností jeho rozložení jako
dílky pomeranče. Dominantu oddělení tvoří rohové pódium, které
využijí nejen knihovnice při lite-

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

Občanské sdružení POSPOLU MK pořádá

IV. TRADIČNÍ
BURČÁKOBRANÍ

sobota 12. 10. 900 - 1900

Orlovna Moravský Krumlov - Rakšice
Zabíjačkové speciality. Stánkový jarmark a burčák
po celý den. Občerstvení všeho druhu zajištěno.

4. PŘEHLÍDKA DECHOVEK
(10.00 - 16.00 hodin)

PETROVANKA, VENKOVANKA A SKALÁCI

V zábavném odpoledni vystoupí mažoretky z Višňového.
V 16.30 skupina ŠARIVARI SWING BAND Zdeňka Nováka.
Vstupné 30 Kč, senioři zdarma. Místa k sezení v párty stanu.
Akce proběhnou za každého počasí.

VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
(ve 20.00 hodin) Vstupné 70 Kč.

Hraje skupina OLD ARCUS !!!
Na přehlídku dechových hudeb finančně přispělo
město Moravský Krumlov.

rárních dílničkách a akcích pro
malé čtenáře, ale také samotné
děti. „Dost bylo sezení na židlích,
ať si děti udělají pohodlí,“ dodává
knihovnice Dvořáková.
„Celá rekonstrukce byla velmi
náročná a já děkuji všem zúčastněným, především pracovnicím
knihovny, za perfektní zvládnutí.
Jsem rád, že se letos podařilo
vyčlenit finance na tuto dlouho
plánovanou úpravu prostor. Doufám, že v příštím roce dotáhneme
tuto obnovu do zdárného konce
a tím se po několika desetiletích
knihovna stane moderním kulturním zařízením,“ hodnotí ředitel
městského kulturního střediska
Bořivoj Švéda.
/z TZ/
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Město změnou dodavatele
energií ušetřilo miliony

Slovo úvodem

Není jablko jako jablko
Šves�čky z našich milovaných zahrádek pomalu a jistě zmizely v zavařovacích sklenicích i v kvasných bečkách. Tam čekají na svoji slivovičkovou
metamorfózu. Mnoho plodů ke sklizni v sadu na stromech již nezbývá.
Mezi posledním ovocem, které budeme letos sklízet a má přece jen trochu času, jsou naše milovaná, malovaná a sladká jablíčka. Vzduchem opět
voní po roce pravý a nefalšovaný moravský jablečný kompot a štrúdl.
Je pravda, že si v dnešní globalizované době těchto pochoutek můžeme
užít po dobu celého roku a nemusíme čekat na podzim, až se červené plody
na našich stromech urodí. Ovšem zkoušeli jste někdy udělat dobrý štrúdl
z dovozových jablek, která jsou ještě prohnaná přes dozrávárnu? Běžte si
raději koupit zákusek do cukrárny. Najdete v něm méně cukru. Říkejte si, co
chcete. Dozrávárna ovoce je z nouze cnost a to, co nakupujeme v marketech,
se nedá srovnat s ovocem, které trháme na podzim z vlastních stromů.
Jablka nejsou v našich zeměpisných šířkách žádnou zvláštnos�. Nebyla už ani v minulos�. Podle knihy knih, Bible, utrhla zvědavá pramá� Eva
(to byla ta všetečná nahá ženská s �kovým listem) zakázané ovoce ze
stromu poznání a podala je praotci Adamovi (to aby v tom průšvihu s prvotním hříchem nejela sama, potvora). Hospodin se rozhořel spravedlivým hněvem a vyhnal lidi z ráje. Od té doby pustošíme svoji přítomnos�
ma�čku Zem. Oním ovocem mělo být právě jablko.
Když se hluboce zamyslím, nedá mi, abych v souvislos� s �mto velmi
chutným ovocem nevzpomněl starého slepého barda Homéra a pověst
o Paridovi a krásné Heleně. Zde se stalo zlaté jablko s nápisem „Té nejkrásnější“ předmětem sporu mezi třemi bohyněmi. Afrodité, Hérou a
Athénou. Pohádaly se o něj, jen co je pravda. V krajním zoufalství požádaly trojského prince Parida, tehdy ještě prostého pasáčka, o soudcování. Jablko bylo pouze jedno a krásná děvčata tři. Paris byl taky jenom
chlap a dal se ukecat a zkorumpovat (nejlákavějším úplatkem byla láska
nejkrásnější ženy světa Heleny Trójské). Jedno jablko a skončilo to zničením Tróje. Na tomto příkladě vidíte, že nic se nemá podceňovat. Ani
lidská marnivost. Mimochodem od této doby bývají některé problémy,
o které se neustále hádáme, „jablkem sváru“. Ne nadarmo byla zlatá
jablka symbolem královské moci a vedly se pro ně neustálé války a vyvražďovaly celé panovnické rody. Tradice je holt tradice.
Na tyto milé sladké plody si vzpomněli i soudruzi, když odmítali za tvrdé valuty dovážet banány. Věta „Natrhejme si jablek, soudruzi!“ se stala
známou po celé tehdejší republice. Tehdy jsme byli jablečnou velmocí
a ony imperialis�cké dolárky byly holt potřeba na jiném místě.
Ale nechme minulost minulos�. Každá doba nese svoje. Pozi�va i
nega�va. Banánů i jablek jsou dnes plné krámy. Z dovozu. Těch vlastních
se už bohužel nedostává. Na co se namáhat pěstováním, když je mohu
koupit? Podle mě je taková filozofie zhoubná, ale to je na jinou debatu a
na jiném místě. Za�m jsou plody jabloně stále důležitou součás� našeho
jídelníčku. Vyrábí se z nich džemy, kompoty, výborné mošty a džusy i jiné
pochu�ny. Četl jsem, že je v nich celá řada látek, které prospívají našemu
tělu. Podle odborné literatury obsahují vitamín C a řadu an�oxidantů,
které chrání DNA v lidských buňkách, a snižují tak riziko vzniku rakoviny,
podobně jako množství vlákniny. Jiné látky chrání mozek před Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Údajně také zvyšují imunitu. Mají vliv
na odolnost vůči stresu, snižují krevní tlak a hladinu cholesterolu a krevních tuků, stabilizují hladinu cukru v krvi, čis� střeva a posilují dásně.
Když si vzpomenu, co jsme psal v minulos� o meruňkách, divím se,
že nejíme pouze ovoce. Byly bychom zdraví a k lékaři chodili jen se zlomenými údy. To z toho, jak bychom lezli po stromech a trhali všechno,
co roste. Když už nic jiného, pohyb prospívá zdraví. Faktem je, že dobře
vyzrálé jablíčko je na trávení to pravé.
Bohužel, podle dostupných sta�s�k, jablečných sadů u nás ubývá. Jako
kluk jsem jabloně potkával snad všude. Rostly v každé zahradě i u každé mizerné okresky. Dnes pěstujeme hlavně trávu, při troše štěs� kvě�ny. U silnice stromy tvoří nebezpečnou překážku při provozu motorových vozidel.
Ale přesto nepropadám nějaké skepsi. Při svých cestách po vlastech moravských jsem narazil, navzdory teoriím pánů sta�s�ků, na několik znovu
obnovených jablečných sadů. To mě naplňuje op�mismem. Petr Sláma

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

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

/Moravský Krumlov/ Radní
se na konci roku 2011 rozhodli
řešit spotřebu energií v městských objektech v rámci projektu
Energie pod kontrolou.
Že to bylo správné rozhodnutí,
naznačuje to, že město, jeho příspěvkové organizace i domácnosti, které jsou zásobovány teplem z
plynové kotelny na sídlišti patřící
městu, ušetřilo za dva roky přes
sedm milionů korun.
Z výsledků dvouletých úspor
za energie svého města má radost
také místostarosta Mgr. Zdeněk
Juránek. Ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Energie
pod kontrolou vidí výhodnou
možnost, jak snižovat zbytečně
vysoké náklady na energie a zároveň přenechat práci v této oblasti
expertům, kteří energetiku měst a
obcí řeší z hlediska dlouhodobé
komplexní koncepce. I to byl jeden z důvodů, proč se stal členem
dozorčí rady této společnosti.

Realizátorem výjimečného projektu, jehož název se stal později
i samotným názvem společnosti,
a do něhož se město Moravský
Krumlov zapojilo, je obecně prospěšná společnost Energie pod
kontrolou. Ta v současné době
sdružuje přes čtyři sta měst a obcí
a jejich organizací. Kromě úspěšného zajištění nákupů energií na
úrovni velkoobchodních evropských energetických trhů se věnuje
i neustálému monitorování smluvních vztahů s dodavateli a výraznému snižování spotřeby energií
obnovou veřejného osvětlení a kotelen ve městech a obcích.
„Cílem projektu je řešit energetiku obcí a měst dlouhodobě
a komplexně a dosáhnout optimálního stavu ve spotřebě energií tak, aby za ně obce a města
platily jenom nezbytně nutné
náklady,“ říká předseda správní
rady společnosti Ing. David
Olejníček.
/dub, abé/

Součástí programu rozvoje kraje na období 2014 - 2017, na kterém začal kraj pracovat již letos
v červnu, je tzv. socio-ekonomická analýza Jihomoravského kraje.
Z té je patrno, že Jihomoravský kraj
se zdaleka nevyvíjí rovnoměrně.
Zatímco centrální části kraje
(především brněnská aglomerace)
představují jedno z nejrozvinutějších území ČR, které se ve svém
rozvoji stále více spoléhá na
znalostní ekonomiku a high-tech
obory s vysokou přidanou hodnotou, jiné části kraje se vyznačují
výrazně periferním charakterem,
který se projevuje především
stagnující ekonomikou a vysokou
nezaměstnaností.
Cílem analýzy bylo identifikovat takto znevýhodněné části
kraje a analyzovat důvody jejich
zaostávání tak, aby bylo možné
navrhnout cílená opatření pro
zastavení negativního trendu prohlubování nerovností v kraji.
Analýza ukázala, že v Jihomoravském kraji rychle rostou především odvětví ekonomiky s vy-

sokou přidanou hodnotou. S tím
je rovněž spojen vysoký počet
osob, které jsou zaměstnány
ve vědě a výzkumu. Je přitom
pravděpodobné, že tento pozitivní trend bude i nadále udržen
v důsledku výrazných investic
do budování vědecko-výzkumných institucí a zařízení, kterých
jsme nyní svědky. Přesto ovšem
stále přetrvává trend klesajících
objemů výroby i tržeb v krajské
ekonomice jako celku.
Dalším výrazným problémem
kraje je zmenšující se přírůstek
obyvatel jak přirozeně, tak i migrací. Na druhou stranu si ale kraj
stále udržuje vysokou atraktivitu
zejména pro mladé lidi (20 – 29
let), kteří se sem stěhují za studiem a poté zde často zůstávají.
Zjištěné informace budou
zapracovány do návrhu konkrétních opatření. Ta by měl kraj v
období 2014 - 2017 zavést, pokud
má ambici přiblížit se vizi kraje,
kterou si stanovil ve Strategii
do roku 2020, totiž být krajem,
„kde je radost žít“ ...
/abé/

Analýza potvrdila rozdíly
nezaměstnanosti v kraji

WHC therm., s.r.o.
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ZPRÁVY Z RADNIC
Doplní stacionární radar
/Ivančice/ Rada města na svém zasedání schválila kupní smlouvu
s kunovickou firmou Ramet, která se kromě jiného zabývá i výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem policejních měřičů vozidel a jejich
doplňkových zařízení. Předmětem smlouvy je zakoupení příslušenství
k osazení nového stanoviště měřicího radaru v Ivančicích, na ul. Ke Karlovu. Tam bude umístěn stávající stacionární radar typu AD9, který již
radnice vlastní. Za příslušenství město zaplatí 152 tisíc korun. Finanční částka bude uhrazena z rozpočtu odboru správních činností. /PeSl/

Další investice do pivovaru
/Oslavany/ Město Oslavany pokračuje v zařizování svého pivovaru a vkládá do něj nemalé investice. Jeho jednatelé požádali zastupitele města o schválení ručitelského prohlášení k investičnímu úvěru
na pořízení nové technologie na výrobu piva. Investiční úvěr má být
poskytnut ve výši 3,3 milionů korun. Zastupitelstvo Města Oslavany
schválilo na svém veřejném zasedání uzavření smlouvy o ručení
s Komerční bankou, a. s., na peněžité pohledávky banky za klientem,
které vznikly na základě smlouvy o úvěru.
/PeSl/

Bude více míst v družině

/Ivančice/ O místa ve školkách a školních družinách je neustále nouze.
Jeden ze způsobu řešení je navýšení počtu míst pro děti. To však může
povolit jen zřizovatel těchto zařízení, kterým bývá zpravidla příslušná
obec. O takové zvýšení počtu míst požádalo i vedení Základní školy
a mateřské školy v Ivančicích - Němčicích radu města. Ta žádosti vedení
školy vyhověla a navýšila od 1. ledna 2014 stávající počet míst ve školní
družině z 75 na 120. V tomto smyslu také odsouhlasila i podání žádosti
o provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. /PeSl/

Energie pod kontrolou
/Moravský Krumlov/ Město Moravský Krumlov společně s obecně
prospěšnou společností Energie pod kontrolou zve občany na konzultační
dny, které se uskuteční vždy ve středu 2. října a 9. října v zasedací místnosti
městského úřadu. Od 10.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 bude k dispozici
specialista, který vysvětlí podrobnosti týkající se úspor výdajů za energie
pro firmy a domácnosti. Zájemce seznámí s projektem, který firmám i občanům přináší jednoduché řešení optimalizace nákladů na energie.
/abé/

Nová cesta i na Zahradní

/Ivančice/ Rada města Ivančic s ohledem na doporučení komise pro
zadávání veřejných zakázek, která vybírala ze čtyřech nabídek, rozhodla
o přidělení zakázky rekonstrukce místní komunikace na ulici Zahradní
v Ivančicích firmě OHL ŽS, a. s. Za tuto stavební akci město Ivančice zaplatí téměř 2,1 milionů korun. Zároveň rada města schválila
i smlouvu o dílo. Finanční částka bude uhrazena z rozpočtu technického a investičního odboru.
/PeSl/

Výměna oken schválena

/Ivančice/ Špatný stav okenních výplní ve spojovacím krčku, který
vede ze ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích do školní jídelny, si již delší
dobu vyžadoval radikální řešení. Z tohoto důvodu Rada města Ivančic
rozhodla o jejich výměně. Ve výběrovém řízení zvítězila ivančická
firma Ivaplast s.r.o. s cenou necelých 681 tisíc korun.
/PeSl/

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

VÝKUP ORNÉ PŮDY

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VÝPLATA V HOTOVOSTI

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

Pro více informací volejte

775 377 977

Žaluzie Koblížek

JAZYKOVÉ KURZY

REFERENCE TÝDNE:

anglič�na, němčina, francouzš�na,
španělš�na, italš�na, ruš�na

) 602 733 688

Neobvyklá reference
- svinovací síť v karavanu

v Ivančicích i Mor. Krumlově
informace: Krejčí Petra
krejci@jazykypetra.cz, 775 184 336

Podzimní slevy
na pily a foukače
Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,

nebo
zásob.
Akce do
trvávyprodání
od 16. 9. do
29. 11. 2013, nebo do vyprodání.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

www.zaluziekoblizek.cz

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

Višňové 384
671 38 Višňové

Přijmeme
dispečera pro mezinárodní
kamionovou dopravu.
Velmi dobrá znalost NJ podmínkou.
Kontakt: 515 339 136, 737 259 050
e-mail: info@trucktrans.cz
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„
„Král letní univerzity chce pokračovat v rodinné tradici

ŘÍZKOBRANÍ V HOTELU RYŠAVÝ
OD 04. DO 13. ŘÍJNA 2013
Řízek je nepochybně symbolem českého nedělního oběda. A pokud
ještě řízek doplníte o bramborový salát, je to to nejlepší, čím můžete
pohladit své chuťové pohárky. Dobrý řízek ale nemusíte mít na stole
jenom v neděli, a proto jsme pro vás připravili naši bohatou nabídku,
kde si , doufáme, vybere dozajista každý. Z menu vybíráme:
150 g - Smažený vepřový řízek marin. v jogurtu s chilli papr. - 109 Kč
150 g - Smažený kuřecí řízek obalený ve strouhaném kokosu - 112 Kč
150 g - Smažený kuřecí řízek obalený v bylinkách a parmezánu - 112 Kč
150 g - Přírodní kuřecí prsa plněná jablky a křenem - 129 Kč
200 g - Smažené řízky z lilku se sýrem madeland - 86 Kč
Doporučené přílohy: 200 g - Vídeňský bramborový salát - 28 Kč
200 g - Bramborový salát (nebo s majonézou) - 28 Kč
200 g - Staročeský bramborový salát - 34 Kč
od 18. do 20. října 2013 - Menu z jedlých kaštanů
od 25. října do 3. listopadu 2013 - Zvěřinové menu
od 8. do 17. listopadu 2013 - Svatomartinská husa, nabídka
9. listopadu 2013 - SVATOMARTINSKÁ HUSA, galavečer
Hotel Ryšavý, Vémyslice 73; rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
Hotel, restaurace, vinotéka, tel.: 515 323 428, Sport a wellness, tel.: 515 323 400

ŠVÉDOVA TROJKA VYDÁVÁ CD!
BUĎ U TOHO A STAŇ SE SPOLUVYDAVATELEM TOHOTO CD!
Přispěj a získáš nejen CD, ale i něco navíc!
Více informací na: https://www.hithit.com/cs/project/222/svedova
-trojka-prvni-oficialni-cd?variant=a
Přejeme hezké hudební zážitky. Švédova trojka :-)

DĚTSKÁ LESNÍ
„ ŠKOLKA
„ZA HUMNY Z IVANČIC
Vás tímto informuje o možnosti průběžného zápisu:
můžete volat na: 603 57 69 88 (Mgr. Martina Turečková),
nebo na: www.zahumny.cz zadejte v levé liště „Poptávkový formulář“.
Na děti čekají v zimním období krásná krbová kamna a nová zateplená
podlaha :-)! Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

PROPOZICE 23. ROČNÍKU
KRUMLOVSKÉHO BĚHU
2. kolo Znojemského běžeckého poháru 2013 - 2014
ORELSKÁ BĚŽECKÁ LIGA
Pořadatel: AC Moravský Krumlov, Orel jednota Rakšice
sobota 19. 10. 2013, M. Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
Startovné bez trička: přípravky a žactvo zdarma.
běh pro zdraví - 50 Kč (z toho 30 Kč pro školní družinu ZŠ Ivančická)
Startovné s tričkem: registrace do 4. října 2013:
přípravky 100 Kč, žactvo 110 Kč, dospělí 250 Kč, běh pro zdraví 250 Kč,
po 4. říjnu 2013 nebo na místě: přípravky 120 Kč, žactvo 130 Kč,
dospělí 300 Kč, běh pro zdraví 300 Kč (z toho 30 Kč pro školní
družinu ZŠ Ivančická).
Prezence: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice
Registrace: Mgr. Zuzana Marková, markzu@centrum.cz
Termín registrace: do 4. 10. 2013 - zvýhodněná prezence
do 19. 10. 2013 a na místě závodů
Časový pořad, kategorie, tratě:
10.00
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10

Zahájení
Nejmenší
2008 a mladší
Přípravka I. (dívky, chlapci)
2006 - 2007
Přípravka II. (dívky, chlapci)
2004 - 2005
Nejmladší žákyně
2002 - 2003
Nejmladší žáci
2002 - 2003
Mladší žákyně
2000 - 2001
Mladší žáci
2000 - 2001
Starší žákyně
1998 - 1999
Starší žáci
1998 - 1999

13.00

Vyhlášení žákovských kategorií + DĚTSKÁ TOMBOLA
(ceny pro ml. žactvo věnuje Mgr. T. Třetina, Mgr. Z. Juránek)
BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie
800 m
(ceny pro vítěze věnuje Ing. Vlastimil Kocanda)
Hlavní závod - 2. kolo Znoj. běžeckého poháru
8.500 m

14.00
14.30
muži A
muži B
muži C

do 39 let 1974 a mladší
40 - 49 let 1973 - 1964
50 - 59 let 1963 - 1954

muži D
ženy F
ženy G

Doprovodný program:

od 60 let
do 34 let
od 35 let

100
400
500
750
1.150
1.150
1.500
1.500
1.950

m
m
m
m
m
m
m
m
m

1953 a starší
1979 a mladší
1978 a starší

SETKÁNÍ S OLYMPIONIKY: Filip OSPALÝ (triatlon), Svatoslav TON (výška),
Květoslav SVOBODA (plavání) a Jakub VADLEJCH (oštěp). Ochutnávka
a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý • Výstava a prodej sportovních oděvů
zn. NEW LINE • Prodej thermo ponožek • Slosování všech startovních čísel
• Občerstvení zajištěno • Dětské hřiště a vzduchová trampolína • Závody
moderuje pan František Němec a Václav Ostrovský ml.

/Dukovany/ V Jaderné elektrárně Dukovany se v září uskutečnila
Letní univerzita, soustředění tří
desítek studentů vysokých škol
z celé ČR. Součástí dvoutýdenní
akce byl i závěrečný test, ve kterém nejlépe uspěl Lubomír Ludvík
z Rouchovan. A nejen v letošním
roce, jeho výsledek byl nejlepší ze
všech pěti ročníků, po které Letní
univerzita v Dukovanech probíhá.
„Zajímá mne celá elektrárna nejen z venku, ale i to, co je uvnitř.
Chtěl jsem poznat, jak to vypadá
v provozu. Zájem o obor u mne
vyvolaly besedy s pracovníky
dukovanské elektrárny na střední
a později i vysoké škole. Přihlásil
jsem se, šel na psychotesty, vyšlo
to, a tak jsem tady. I když se může
zdát, že přednášky jsou nudné,
tady tomu tak nebylo. Přednášky
byly perfektně připravené. A co
se týče provozu, zaujala mne část

je ze strany studentů vysokých
škol velký. Během pěti let, od
roku 2009, kdy se Letní univerzita v Jaderné elektrárně
Dukovany uskutečnila poprvé,
se přihlásilo 553 zájemců. Ti
procházejí náročným výběrem
včetně psychotestů. Například
letos ze 121 přihlášených se
akce mohlo zúčastnit jen 30 nej-

lepších. Pro studenty je důležité
to, že se podívají do provozu a
mohou získat zajímavé informace přímo od pracovníků elektrárny. Mnozí z nich se na základě toho, co uvidí, rozhodují
o svém budoucím profesním životě,“ dodává Petra Lázničková,
specialista oddělení Strategický
nábor Skupiny ČEZ.
(ve)
Foto: J. Sucharda

Atraktivní obor: umělecký
kovář, zámečník a pasíř
Pokud máte zájem o atraktivní,
historií prověřené řemeslo, které
stále nalézá velmi cenné uplatnění, přihlaste se na obor Umělecký kovář, zámečník a pasíř. Pod
vašima rukama budou vznikat
krásné a užitečné předměty - kované brány, ploty, zábradlí, mříže,
svícny, krbová nářadí a další.
Kvalitního a zručného kováře,
umělce se smyslem pro detail

i celek, dnes najdeme spíše s
obtížemi, kovárna není v každé
stodole, jak tomu kdysi bývalo.
Pokud se na tento obor přihlásíte a budete dělat svoji práci celým
srdce, budete jistě úspěšní.
Bližší informace o studiu na
SŠDOS Moravský Krumlov podá
Ing. Čermáková, tel. 739 570 617.
Přihlášku na tento obor je nutné
podat do 30. listopadu 2013.

Babinec se sešel u fotek
/Hlína u Ivančic/ Slovutný
spolek paní a dívek z obce Hlína,
který je spíše znám pod názvem
„Babinec“, dokázal, že řeči o pověrčivosti žen se nezakládají na
pravdě. Pro své poprázdninové
setkání si vybral datum vskutku
magické. Pátek 13. září 2013, a to
přímo na místním obecním úřadě.
Tentokrát svůj volný čas místní

ženy nevěnovaly ručním pracím
či poučné přednášce. Prohlížely
si staré fotografie, které jim pro
tento účel obětavě zapůjčil místní
sběratel pan Vašulín, který již po
dlouhá léta tyto skvosty pěčlivě ve
své sbírce schraňuje. Aby nebylo
materiálu málo, některé z členek
nechaly ty ostatní nahlédnout i do
svých soukromých alb.
/PeSl/

Zpráva o průběhu projektu na Střední
škole dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov. Název projektu: Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech.
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0068

ní rok je prozatím určen k vývoji
inovovaných hodin, jejich pilotáži
a k tomu, aby si sami učitelé dostatečně osvojili ovládání svých
nových učebních pomůcek.
Studenti budou při hodinách
pracovat také s mobilní učebnou
(iKufr) a zařízeními Apple TV pro
bezdrátový přenos obrazu ze zařízení iPad na projektory. Žáci budou
mít k dispozici rovněž speciální
program k výuce matematiky, a to
software Maple. Ing. Ivana Čermáková, věcný manažer projektu

Mobilní učebna s iPady
Díky tomuto projektu si vzdělávání pomocí nejmodernějších
elektronických pomůcek našlo
cestu i na Střední školu dopravy,
obchodu a služeb v Moravském
Krumlově. Od září letošního
školního roku si žáci těchto škol
zpestří výuku matematiky, přírodovědných předmětů a cizích
jazyků aplikacemi v iPadu. Letoš-

SPORTCENTRUM OSP

! SEZONA OPĚT ZAČALA !
! AKCE !

Otevírací doba:
Pondělí
15°° - 22°°
Úterý
15°° - 22°°
Středa
15°° - 22°°
Čtvrtek
15°° - 22°°
Pátek
15°° - 22°°
Sobota
14°° - 24°°
Neděle
9°° - 21°°

elektro a také školicí středisko.
Třeba se tam časem dostanu. Chtěl
bych totiž pracovat na elektrárně
jako můj otec, který je operátorem
na prvním bloku. Navíc z Rouchovan, kde bydlím, je to do elektrárny jen kousek,“ říká Lubomír
Ludvík, student 3. ročníku VUT
Brno, Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií.
Příprava studentů je důležitá.
Během nejbližších deseti let bude
Jaderná elektrárna Dukovany
potřebovat téměř 500 nových pracovníků. Souvisí to se střídáním
generací: Ti, kteří před více než
čtvrt stoletím do elektrárny nastoupili, dosahují postupně důchodového věku. Jaderná elektrárna
Dukovany se proto snaží získávat
nové odborníky a spolupracuje s
desítkou vysokých a třemi desítkami středních škol z celé ČR.
„Zájem o netradiční přípravu

ÍJNA

DO KONCE Ř

Kč/hod.
squash - 180
želek
dvě dráhy ku
.
- 200 Kč/hod

Rezervace na tel. čísle 733 373 783
nebo na www.sportcentrumosp.cz
Nabízíme uspořádání rodinných a firemních oslav.
Přijímáme objednávky na vánoční večírky !!!

Král Letní univerzity JE Dukovany 2013 - Lubomír Ludvík

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

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Obdržela jsem neoprávněně
od jedné společnosti fakturu, která se týkala reklamačního řízení.
Neoprávněnost zaslání faktury jsem si ověřovala i u České obchodní
inspekce s tím, že servis postupoval nezákonně a neměl by po mně
požadovat žádnou úhradu. Chtěla bych však vědět, jestli se nemusím
obávat nějaké exekuce, když je faktura stále vydaná a společnost ji nijak nezrušila nebo nestornovala. Mám strach, že když tu fakturu jen
tak vyhodím, aby mi za několik měsíců či let nepřišla nějaká exekuce.
K Vašemu dotazu uvádím, že pokud jste obdržela neoprávněně vydanou fakturu, bylo by vhodné na ni písemně reagovat doporučeným
dopisem, kdy společnosti napíšete stručné vyjádření, že s vydanou
fakturou nesouhlasíte a z jakých důvodů, k tomu můžete např. doložit
stanovisko České obchodní inspekce, pokud je máte písemně. Každopádně jim tímto způsobem dáte vědět, že s fakturou nesouhlasíte a nebudete ji hradit. Současně je můžete vyzvat, pokud k tomu mají nějaké
námitky, aby Vám zaslali své písemné stanovisko.
Z Vašeho dotazu nepoznám, jestli byla faktura opravdu vydána neoprávněně, vycházím tedy pouze z Vašich tvrzení. Pokud jde o Vaši
obavu z návštěvy soudního exekutora, to je až poslední fáze vymáhání
dluhů. Když chce věřitel předat vymáhání soudnímu exekutorovi, musí
mít tzv. exekuční titul, což je nejčastěji pravomocné soudní rozhodnutí
nebo to může také být rozhodčí nález nebo také notářský zápis s tzv.
svolením k přímé vykonatelnosti.
Jestliže by se společnost rozhodla dluh po Vás vymáhat, měla by
Vám zaslat nejprve tzv. předžalobní upomínku dlužné částky, na kterou
byste měla případně opět písemně reagovat. Poté by společnost musela
dluh dále vymáhat přes soud, tzn. musela by podat soudní žalobu a u
soudu byste mohla neoprávněnost vydané faktury prokázat. Až kdyby
byla společnost u soudu proti Vám úspěšná a Vy byste dluh přesto
neuhradila, mohla by teprve dát návrh na exekuci Vašeho majetku. Doporučuji Vám tedy si ponechat listiny k dané věci (tj. vyjádření České
obchodní inspekce, Váš dopis a podací lístek) a řádně si přebírat poštu.
Poté byste se mohla bránit proti případné žalobě u soudu a v soudním
sporu byste byla úspěšná. Otázkou však je, zdali k tomu dojde a společnost vůbec bude ve věci činit nějaké další kroky.

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
1. října od 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
5. října od 8.00 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ
Akce pro ženy. Přijďte se zklidnit, zaměřit se do svého středu
a poznat sama sebe zase o kousek více. Průvodkyně Jana Šaurová.
Vstupné 160 Kč, v ceně je dárek, jenž si každá žena odnese domů
společně s pocitem vnitřní harmonie a klidu.
5. října od 13.00 do 17.00 hod. - FENG SHUI
Přednáška a osobní konzultace. Seznámení s učením Feng Shui,
které nám ukazuje přirozenou cestu k harmonickému soužití
s prostředím, ve kterém žijeme. Učí nás jak prostřednictvím našeho
okolí posílit naše zdraví, štěstí a bohatství. Osobní konzultace
budou probíhat od 13 do 17 hodin, CENA 300 Kč/30 minut.
Večerní přednáška začne v 17.00 hodin, provází věštec, astrolog
a Feng Shui konzultant Jaroslav Xiongmao Vydržel. Vstupné 150 Kč.
6. října od 9.00 do 16.30 hod. - TRADIČNÍ ČÍNSKÁ ASTROLOGIE
Celodenní seminář. S tajemstvím čínské astrologie Vás seznámí
věštec, astrolog a Feng Shui konzultant Jaroslav Xiongmao Vydržel
Cena semináře 500 Kč.
8. října ve 13.00 hod. - KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ - KAŽDODENNÍ
RADOST S DĚTMI. Pro nastávající a čerstvé maminky i tatínky.
Mám pro Vás vlastní zkušenosti a rady podložené výzkumy jak
praktikovat Kontaktní rodičovství pro spokojenost dětí i rodičů a radost
z rodičovství. Besedou provází Lucie Pecinová, máma malého Samuelka,
přemýšlející nad tím, jak mít přístup k dětem ne podle zaběhnutých
kolejí, ale podle srdce a vlastního rozumu. Díky spoustě načerpaných
informací používá jen to, co souzní s ní a její rodinou. Vstupné 65 Kč.
8. října od 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
9. října od 18.00 hod. - KONCERT ŠVÉDOVA TROJKA
Akustický koncert skupiny, která je držitelem čtyř PORT. Přijďte
strávit příjemný čas s příjemnou hudbou v příjemném prostředí
a s příjemnými lidmi. Vstupné 80 Kč.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

Podpořte benefiční akci
KOLÁČ PRO HOSPIC
/Ivančice/ Ve středu 9. října od 13.00 do 16.30 hodin se bude konat
v Ivančicích na Palackého náměstí akce nazvaná „Koláč pro hospic“.
Je to sbírka pořádaná Diecézní charitou Brno, oblastní charitou Rajhrad na pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům. Zakoupením
koláče v ceně 35 korun dárci přispějí na kvalitnější léčbu bolesti nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem. Akce se pravidelně koná
u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče.
/PeSl/

ZRCADLO - mediální partner akce

27.09.2013

Středisko volného času má Desátý rok komunitního
novou budovu - HORIZONT vzdělávání ve Višňovém
/Ivančice/ Horizont neboli
také obzor. Optická hraniční čára
mezi viditelným povrchem planety Země a oblohou. Tolik troška
zeměpisu. V Ivančicích tak nazvali objekt, který otevřelo místní
Středisko volného času v budově
bývalého internátu Střední zemědělské technické školy.
Středisko volného času působí
v Ivančicích již od roku 1984. Jedná se o zařízení školského typu,
které poskytuje zájmové vzdělávání dětem i dospělým. V minulosti
svou činnost vyvíjelo v pronajatých prostorách a nyní je konečně
ve svém vlastním objektu, který
SVČ přidělil jeho zřizovatel, KÚ
Jihomoravského kraje.
Po nutných opravách se dne 15.
září uskutečnilo jeho slavnostní
otevření. Pracovnímu týmu pod
vedením ředitelky, Mgr. Jany
Heřmanové, se podařilo z objektu,
který při předání nebyl po stavební
stránce v ideálním stavu, vytvořit

během několika měsíců zázemí
pro činnost celého SVČ a tuto instituci sem kompletně přestěhovat.
Při otevření byly pro malé i velké
návštěvníky připraveny příklady
různých aktivit, které lze v SVČ
nalézt. Například tvořivá a keramická dílna, aktivity sportovního
mobilního hřiště, ukázky z činnosti
zájmových kroužků.
Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé místnosti, které
byly pro potřeby střediska adaptovány. Mezi nimi dominovaly
zejména dětské centrum a klub
mládeže. Novinkou v činnosti
bude kosmetický salón, možnost
ubytování nebo možný pronájem
velké jídelny s pódiem pro různé
společenské akce.
Před týmem SVČ stojí ještě
mnoho práce při stavebních
úpravách zbývajících prostor. Je
například plánováno její zateplení, celkové dobudování a rekonstrukce zázemí objektu.
/PeSl/

Ve čtvrtek 3. řijna na Malovansku /městský stadion v Ivančicích/ se uskuteční další ročník
„IVANČICKÉ HODINOVKY“.
V letošním roce uplyne 30 let od
vytvoření dosud platného rekordu
této hodinovky, kdy Jiří KOLBABA ze Zbrojovky Brno uběhl
18 720 metrů. V kategorii žen
pak drží rekord Silvie Divíšková
z M. Krumlova výkonem 12 868
metrů, vytvořeným v roce 2011.
Prezence začíná v 15.00 hodin
a start bude v 16 hodin. Ale ještě
než vyběhnou účastníci na 400metrový ovál, bude vyhodnocen
ivančický žákovský běžecký
pohár, kde už teď můžeme hledat

budoucí vítěze dalších ročníků
ivančické hodinovky.
Závod je vypsán v kategoriich:
muži do 39 let včetně /roč. nar.
1974 a ml./; muži 40-59 let včetně
/1973-1954/; muži 60 let a více
/1953 a starší/; ženy do 34 let
včetně /1979 a ml./ a ženy 35 let
a více /1978 a starší/. Pro nejlepší
účastníky jsou přichystány ceny
a diplomy, pro všechny pak po
závodě občerstvení. Startovné se
nevybírá. Závodníci startují na
vlastní nebezpečí a musí být v
dobré fyzické kondici. Kontakt:
mob. 776 268 701 nebo richardpokorný1@seznam.cz
Richard Pokorný, ředitel závodu

V říjnu budou na višňovské základní škole již podesáté zahájeny
vzdělávací kurzy pro dospělé. Příznivci celoživotního učení se mohou
přihlásit do tří kurzů anglického jazyka, dvou kurzů německého jazyka,
kurzu tvorby internetových stránek a jiných počítačových dovedností.
Seniorům je určen třetí semestr Virtuální univerzity třetího věku, jehož
téma je Etika jako východisko z krize společnosti. Rodičům budou nabízeny semináře o rodičovských dovednostech. Na celý školní rok škola připravuje také mnoho kulturních a sportovních akcí pro veřejnost,
které rozšíří nabídku aktivního trávení volného času v našem regionu.
Na začátku procesu přeměny této základní školy v otevřenou a komunitní bylo uvědomění si potenciálu, kterým škola disponuje, reakce
na potřeby obyvatel a snaha o propojení vzdělávání dětí s reálným
životem v komunitě. Během let přestala být tato škola vnímána pouze
jako instituce pro výuku dětí, ale stala se místem pro vzdělávání, aktivní trávení volného času a setkávání všech generací.
Ukázalo se, že takové pojetí školy je přínosné jak pro vzdělávání
žáků, tak pro širokou veřejnost a stále více škol v ČR i ve světě se s ním
ztotožňuje. Díky zkušenostem s budováním komunitní školy se stala
višňovská škola příkladem dobré praxe uváděné na mezinárodní úrovni. O tom svědčí několik případových studií a prezentace na seminářích
u nás i v zahraničí. Pokud vás myšlenka komunitní školy oslovila, navštivte www.zsvisnove.eu, nebo se přijďte podívat.

Masaryk Racing Days

27. Ivančická hodinovka

Foto: Květoslav Adam

Souboje cestovních vozů

Ve dnech 13. - 15. září se na Automotodromu v Brně konala akce
Masaryk Racing Days - závody automobilů na okruzích. Na dráze se
bojovalo o vavříny v kategoriích cestovních vozů i formulových monopostů. Svůj časový prostor dostaly také historické vozy k předváděcím
jízdám. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdy na motokárách, podívat se
na souboje závodních vozů z obslužné komunikace a využít ostatních
zajímavostí, které byly AMD během víkendu nabídnuty. Ctibor Adam
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 30. 09. DO 13. 10. 2013
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
• FESTIVAL „POCTA ALFONSI MUCHOVI“: • 27.9. v 19.00 hod. - Barokní
koncert, Rytířský sál, zámek • 29.9. v 15.00 hod. - O řemeslech hudbou a hrou.
Dětské odpoledne v zámecké kapli • 29.9. v 19.00 hod. - Hebrejské písně. Koncert
v kostele sv. Bartoloměje. Dětská představení zdarma.
• 28.-29. 9. - VÁCLAVSKÉ HODY v RAKŠICÍCH. • 28.9. od 15.00 hodin
- zavádění s kapelou Polanka • 29.9. od 15.00 hodin zavádění, ve 20.00 hodin
zábava se skupinou Fantazie. Pořádá Spolek mládeže.
• říjen - Výstava 5 TŘEBÍČSKÝCH FOTOGRAFŮ. MěÚ M. Krumlov.
• 2. pol. října - Výstava MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ.
• 5.10. v 19.00 hod. - POCTA Alfonsi MUCHOVI. Závěrečný koncert.Vystoupí soubor Czech Ensemble Baroque. Kaple sv. Floriána, vstupné 100/150,- Kč.
• 6.10. v 10.00 hod. - MICHALOVI MAZLÍČCI. Vystoupení Michala Nesvadby pro děti. Kinosál, vstupné: 155 Kč.
• 12.10. - BURČÁKOBRANÍ a IV. Ročník PŘEHLÍDKY REGIONÁLNÍCH DECHOVÝCH HUDEB. Orlovna Rakšice. Pořádá Pospolu MK.
• 17.10. v 19.30 hod. - KONCERT SLÁVKA JANOUŠKA a LUBOŠE VONDRÁKA. Folkový podzim v Moravském Krumlově, kinosál, vstupné: 120 Kč.

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
• 30.9. ve 14.00 hod. - JAK SE PÍŠE KRONIKA. Několik let svého života věnuje
Jana Puchegger Chadalíková psaní kroniky města Znojma a rozhodně s tím nekončí.
Rádi ji proto přivítáme u nás v knihovně na besedě spojené s autorským čtením. A o
čem bude kronikářka vyprávět? - Jak se ke kronice a jejímu psaní vůbec dostala. Jak
těžko se někdy shánějí materiály potřebné ke psaní kroniky. Jak vlastně píše kroniku
včetně ukázek z ní. Kronikáři 20. století na Znojemsku. Zákon o kronikách a proč se
kroniky píší. Beseda se koná ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. Vstupné 15 Kč.
• 1.10. v 10.30 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY. Téměř po měsíci rekonstrukce spojené s rozšířením prostor se knihovna opět otevře veřejnosti.
Čtenáři se mohou těšit na nové vstupní prostory u výpůjčního oddělení, na oddělení
naučné literatury s moderními regály, na zrekonstruované oddělení pro nejmenší děti
s hracími koberci a pódiem a na nové oddělení pro mládež. Knihovnu odemkne při
slavnostním zahájení starosta města Tomáš Třetina za účasti představitelů města.
• 7.10. ve 14 hod. - Z RUKOU OSUDU. Přednáška Evy Kopčilové tentokrát o
životě a díle Josefa Václava Sládka, milovaného básníka našeho dětství. Vstupné 40 Kč (v ceně malé občerstvení).
• 9.10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB KNIHOVNA V NOVÉM
KABÁTĚ. Oddělení pro mladší děti s pódiem a hracím kobercem, nové oddělení pro náctileté, další zrekonstruované prostory, registrace nových čtenářů
zdarma, prominutí poplatků za rezervace a upomínky.
• 10.10. - dopoledne pro školy, ve 14.30 hodin na DPS, v 17.30 hodin v Galerii
Knížecí dům pro veřejnost - NEJEN O VELKÉ MORAVĚ. Beseda s brněnským spisovatelem Stanislavem Češkou. Jak přišli na svět detektivové Stanislava Češky. Dozvíte se podrobnosti jak o knihách vydaných, tak i o dalších tvůrčích plánech autora. Spisovatelova přednáška o jeho velké zálibě, dějinách Velké
Moravy - o vzniku, rozmachu i tragickém konci této významné říše. O tom, jak
zde lidé žili, kde bydleli, jak se oblékali, co jedli. To vše doplněné rozsáhlou
powerpointovou prezentací. Na závěr vám Stanislav Češka zodpoví vaše dotazy
a bude se konat autogramiáda spojená s prodejem knih autora. Vstupné 40 Kč.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.10. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. První podzimní legrácky
pro děti a jejich rodiče. Pořádá městská knihovna.
• 2.-31.10. - VÝSTAVA INDIÁNI. Výstava keramických prací členů výtvarných kroužků při SVČ. V otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 3.10. v 18.00 hod. - ŽIVOT NA LANĚ - VEČER S CHANTAL POULLAIN.
Povídání o životě a herectví, o Francii i Česku. V závěru besedy proběhne autogramiáda stejnojmenné knihy. Ve společenském sále Zámeckého kulturního
centra. Pořádá městská knihovna.
• 5.10. od 8.00 do 14.00 hod. - VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB
Z HAVAROVANÝCH VOZŮ. Program: ukázky hasičské techniky, Den s
úrazem se SVČ Rosice, aktivity a soutěže pro děti, sanitní vůz Zdravotnické
záchranné služby Brno. Parkoviště u zimního stadionu. Pořádá Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci se Střediskem volného času Rosice.
• 5.10. - BARCAMP - PŘÍBĚH PIVA. Netradiční konference na téma pivní
marketing, pivní cyklostezky, vaření piva. Zámecké kulturní centrum.
• 8.10. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Další díl cestopisné
besedy tentokrát na téma Co se pije v Evropě. Od albánského koňaku až po valašskou slivovici. Povídání o typických nápojích jednotlivých evropských národů s malou ochutnávkou. Přednáší Libor „Vsacan“ Bureš. V městské knihovně.
• 10.10. - TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ - HÁČKOVANÁ MYŠKA.
Cena 200 Kč zahrnuje háček a přízi, nutné přihlásit se předem. Herna MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov.
• 10.10. od 16.00 hod. - VESELÉ ČTENÍ A POVÍDÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY. Odpoledne s knihovnicemi, které doporučí knihy pro nejmenší děti i
jejich rodiče. V městské knihovně. Pořádá MC Kašpárkov a městská knihovna.
• 12.10. od 15.00 do 17.00 hod. - SVÁTKY PODZIMU. Drakyáda a výtvarné
dílny na kopci Nejsvětější Trojice. Soutěže o největšího a nejmenšího draka,
o nejoriginálnějšího a nejvýše letícího draka a draka s nejdelším ocasem.
Na závěr se můžete těšit na táborák s hudebním doprovodem. Startovné 30 Kč.
• 12.10. v 17.00 hod. - ZPÍVEJTE LIDIČKY. Pásmo ke Dni seniorů - melodie
nejoblíbenějších písničkářů, česká lidovka, slovácké písničky. Společenský sál
Zámeckého kulturního centra. Pořádá OS Klub seniorů.
• 13.10. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Oblíbený bazar dětského
oblečení, vybavení a hraček se bude konat ve společenském sále Zámeckého
kulturního centra. Pořádá Kulturní informační centrum Rosice.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• so, ne, st. svátky od 10 do 17 hod. - OTEVŘEN KLÁŠTER ROSA COELI.
Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti 15 Kč. Prohlídky s průvodcem každou hodinu.
• 4.10. v 17.00 hod. - DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA u oltáře sv. Františka.
Kaple sv. Antonína.
• 12.10. - zájezd na podzimní výstavu květin FLORIA KROMĚŘÍŽ.
Odjezd v 8 hod. od MÚ v Dolních Kounicích. Cena 200 Kč, přihlásit se můžete na TIC města D. Kounice do 8. 10. 2013.
• 19.10. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU DOLŇÁCI.
Sál kulturního domu, vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno.
Připravujeme: • 9.11. od 9.00 hod. - HVĚZDNÉ POHÁDKY. Pohádkové představení Divadla Koráb pro děti z MŠ, ZŠ a maminky s dětmi. Sál D, cena 35 Kč/os.

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
• 28.9. ve 20.00 hod. - KÁCENÍ MÁJE v kulturním domě.
• 4.10. - KONCERT ALEŠE BRYCHTY v kulturním domě.
• 12.10. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY ARGEMA v kulturním domě.
• 19.10. ve 20.00 hod. - COUNTRY-BÁL v KD. Hraje skupina RANČEŘI.
• 23.10. v 18.30 hod. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY, lampiónový průvod, ohňostroj. Sraz u základní školy v 18.30 hodin.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 20.10 - KÁVA aneb VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA. Výstava
o kávě, jejím zpracování a přípravě. Galerie Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá
Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.
• 3.-27. 10. - MOJE RUKODĚLÁNÍ. Prodejní výstava MARKY PETRÁKOVÉ - obrázky, malované kameny, keramika, loutky, věnečky... Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma. Cena: 1020 Kč (vstupenka a doprava)
• 8.10. v 8.30 a 10.30 hod. - KRÁL ZBOJNÍKŮ. Úspěšné muzikálové představení podle románu Alexandra Dumase Robin Hood. Představení pro školy.
• 8.10. v 19.00 hod. - KRÁL ZBOJNÍKŮ - představení pro veřejnost. Účinkují
žáci ZUŠ Oslavany pod vedením Tomáše Pavlíka. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč. Předprodej v KIC Ivančice (na představení pro veřejnost)
Připravujeme: • 15. 11. v 19.00 hod. - SBOROVNA. Původní česká komedie,
která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru.
Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí
diváka se zamyslet, v čem to vlastně žijeme. Účinkují: Pavel Trávníček, Luboš
XAVER Veselý /Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluková, Kateřina
Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková. Vstupné: 250 Kč. Kde: kino Réna.
Předprodej v KIC Ivančice od 7. 10. 2013.

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
• 5.10. - XXXIV. OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS. Tradiční závody pro
všechny věkové kategorie. Prezentace od 8.30 hod., start v 9.20 hod. na stadionu
TJ. Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 5.10. v 18.00 hod. - STRAŠIDELNÝ ZÁMEK. Poslední vstup ve 20.00
hodin. Na nádvoří oslavanského zámku. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“.
• 9.10. - PĚVECKÁ SOUTĚŽ LYRA. Regionální pěvecká soutěž žáků
a studentů základních a středních škol. Představení pro žáky ZŠ ve velkém sále
Dělnického domu. Pořádá ZŠ Vémyslice.
• 24.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 27.10. - ZÁJEZD NA KONCERT LUCIE BÍLÉ. Zájezd na koncert Lucie
Bílé - Černobílé turné do Kajot arény v Brně. Cena: 870 Kč (doprava + vstupné).
Rezervace vstupenek v kanceláři KIS nebo tel. 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23.10. v 18.00 hod. - SLAVNOSTNÍ TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
ve velkém sále Dělnického domu. Vstupné 80 Kč do sálu a 30 Kč na galerii.
• 28.-30.10. - LEZENÍ V KUŘIMI. Soustředění lezeckého kroužku na umělé lezecké stěně v Kuřimi v době podzimních prázdnin. Cena 490 Kč. /V ceně
je zahrnuto jízdné tam a zpět, 3x vstup na stěnu a spaní v sokolovně ve vlastním spacáku - možnost zapůjčení spacího pytle v DDM, půjčení lezeckého
vybavení, odborný instruktor a v úterý oběd v restauraci/. V úterý odpoledne
se jde do WELLNESS CENTRA, cena za 1,5 hodinu je 70 Kč. Účastníci si
bazén nehradí. Kdo ze zdravotních důvodů nemůže jít do bazénu, částka 70
Kč se mu vrací. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany.
• 29.10. od 17.00 hod. - SPANÍ VE ŠD. Podrobnější informace v ŠD Oslavany nebo na www.ddm-oslavany.cz v rubrice akce.
• 29.-30.10. od 8.00 do 15.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. V době podzimních prázdnin. Info v ŠD a na www.ddm-oslavany.cz v rubrice akce.

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
• TĚŠÍME SE NA VÁS V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH NA DOMEČKU
I NA ZŠ IVANČICKÁ, KLÁŠTERNÍ A RYBNÍKY. Vybrat si můžete kroužky výtvarné, zábavné a sportovní. Nabídku kroužků, ceny a rozvrh, přehled
konaných akcí i fotografie najdete na www.domecekmk.cz, jsme také na FACEBOOKu. Stále se můžete přihlásit! Těšíme se na vás.
• NABÍDKA CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ: • PILATES - pondělí od 17 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol. • STREČINK - pondělí od
18.10 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol. • FIT MIX - úterý od 17 hodin,
lektor: Jitka Švédová, 800 Kč/pol. • SUPER JUMP- TRAMPOLÍNY - úterý od
18.10 hodin, lektor: Šárka Ivanovičová, 800 Kč/pol. • POWERJÓGA - středa od
18 hodin, lektor: Anna Žáková, 800 Kč/pol.
• 5.10. od 10.00 hod. - NA KOLE KOLEM KRUMLOVA. Akce pro rodiče
s dětmi, přijedte s kolem, sraz před Domečkem v 10.00 hodin, cestou si zahrajeme hry a zasoutěžíme si. S sebou: kolo, helma, svačina, pití a dobrá nálada.
Předpokládaný návrat nejpozději v 16.00 hodin. Účast zdarma
• 14.-18.10. - DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ZŠ. Tradiční výukový program
pro žáky základních škol na téma: dopravní výchova a bezpečný pohyb ve městě
• 29.-30.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU - HALOWEEN.
Strašidelný pobyt s přespáním do druhého dne. Užijeme si hry, strašidla, něco si
vyrobíme a zařádíme. Počet míst omezen. Na akci je nutné nahlásit se předem.

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
• 13.10. od 15.00 hod. - ZÁCHRANÁŘI V AKCI. Ukázky záchranných
a bezpečnostních složek ČR. SVČ Ivančice, vchod z ul. Padochovská.
• 20.10. od 17.30 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Zábavná cesta plná strašidelných úkolů. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 25.10. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny vašich dětí. Odjezd v 16.15 z AN.
• 26.10. od 16.00 hod. - O SMOLÍČKOVI. Pohádkové odpoledne s Vílou
Lenkou. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 29.-30.10. od 8.00 do 16.00 hod. - PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Prázdninové dobrodružství se skřítkem Podzimníčkem pro děti ve věku 5-12 let.
• 29.10. od 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Prázdninový turnaj pro žáky
6.-9. tříd. Ivančice, Zemědělská 2, venkovní travnaté hřiště.
• 30.10. od 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU. Prázdninový turnaj pro
žáky 6.-9. tříd. Ivančice, sportovní hala.
Nabídku zájmových kroužků SVČ Ivančice naleznete na www.svcivancice.cz

Klub českých turistů Moravský Krumlov

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 11.10. v 17.00 hod. - ČLENSKÁ SCHŮZE KČT, ODBORU MORAVSKÝ
KRUMLOV. Na programu schůze bude především jednání o dalším osudu KČT
v Moravském Krumlově, účast všech členů důležitá. Koná se v hotelu Epopej.
• 26. 10. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA. 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, více
informací na www.thermalpark.sk. Odjezd: 6.00 Krumlov (Blondýna), 6.05 náměstí,
6.15 Ivančice, návrat kolem 20.00 hodin. Cena: Doprava 300 Kč (členové KČT a s
nimi přihlášené děti do 16 let), 380 Kč (ostatní). Celodenní vstupné do lázní 5,20 €, 5
€ vratná záloha na klíček od skříňky. Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění.
• 1. 12. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR (HU). Celodenní
koupání v proslulých maďarských termálních lázních poblíž Bratislavy.
Termální voda o teplotě 74 °C vyvěrá z hloubky 2000 metrů a je údajně 5.
„nejléčivější“ v Evropě. K dispozici 7 bazénů venkovních i vnitřních, bazény
sedací, masážní, teplota vody do 38 °C. Vnitřní plavecký bazén 33 m, vnější
plavecký bazén 25 m, teplota vody 28-29 °C. Kvůli obvyklé sobotní velké
obsazenosti lázní jedeme tentokrát v neděli. Odjezd: 6.00 Krumlov (Blondýna),
6.05 náměstí, 6.15 Ivančice, návrat kolem 19.00 hodiny. Cena: doprava 280 Kč
(členové KČT a s nimi přihlášené děti do 16 let), 360 Kč (ostatní). Celodenní
vstupné do lázní 10,50 €, sauny 7 €, 5 € vratná záloha na klíček od skříňky.
Přihlášky: p. Jelínková, prodejna KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově,
tel. 515 322 208 / 702 601 963. Platba za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.10. - ČÍŽOV-HARDEGG-VRANOV NAD DYJÍ. Chůze 16 km. Odjezd
autobusem od Besed. domu v 7.18 hodin na Znojmo. Vede Hana Pokorná.
• 19.10. - DIVÁCKÉ PUTOVÁNÍ MARYŠA. Hustopeče u Brna. Trasy: pěší
5-40 km, cyklo 30, 50, 70, 100 km. Start a cíl: sport. hala 7 - 19 hodin. Odjezd
vlakem v 7.16 do Brna, z Brna v 8.36 do Šakvic a v 9.05 busem do Hustopečí
příjezd v 9.12. Zpět ve 14.46 nebo 16.46 hodin. Účast samostatně.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 2.10. od 17.00 hod. - DRÁTKOVANÁ DÍLNA.
• 16.10. od 17.00 hod. - BESEDA S PSYCHOLOŽKOU na téma dětského
vývoje (bližší info upřesníme na webu)
• 18.10. od 17.00 hod. až 20.10. do 15.00 hod. - KURZ VÝROBY KANTEL.
Kantela pro svou jednoduchou ovladatelnost, specifickou barvu tónů, příjemný
zvuk, lehkou manipulaci a mnohostranné terapeutické využití získává stále více
příznivců. Pod vedením zkušeného odborníka je možné si vlastnoručně opracovat
dřevěný korpus nástroje a po několikahodinové práci se dřevem vlastnit hudební
nástroj, ve kterém se odráží Vaše vlastní fantazie. Každý vydlabaný kus je originál
a i zvuk a barva tónu jsou u každé vydlabané kantely jiné. Vyrobit si svůj vlastní
nástroj je dobrodružství, člověk jakoby obtiskne sám sebe do hudebního nástroje,
který se podle tohoto obtisku rozezní. Kapacita kurzu je 12 lidí. Možnost přespání
v centru ve vlastních spacácích. Lektor nepouští domů bez hotového nástroje! :-)
Poplatek: 1900 Kč. Lektor: Vlastimil Trnka. Přihlášky na tel.: 603 576 988
(přihláška je platná po zaplacení zálohy 900 Kč na účet 133448722/0300).
• PONDĚLÍ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 16.30 - 17.15 - STREETDANCE - základy moderního tance pro děti od 4 let pod vedením instruktorů z řad taneční
skupiny Mighty Shake, poplatek: 600 Kč/pololetí. • 17.30 - 19.00 - JÓGA
PRO DOSPĚLÉ - poplatek: jednorázově: 80 Kč, permanentka na 10 vstupů:
700 Kč, vede Mgr. Martina Turečková, mob. 603 576 988. • 19.15 - 21.00 LINE DANCE - waltz, polka, funky, irsko, country, chacha. Poplatek 70 Kč,
vede: Romana Kopuletá, informace o volných místech na tel: 776 818 101.
• ÚTERÝ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 10.00 - 11.00 - MUZIKOHRÁTKY vede Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• STŘEDA: • 9.30-11.30 - HERNA. • 9.30 - 10.20 - POHYBOVÉ HRY PRO
DĚTI S RODIČI - pro rodiče a prarodiče s malými dětmi (1,5 - 5 let). Vede: Bc.
Soňa Pomezná, poplatek 50 Kč člen / 55 Kč ostatní děti.
• ČTVRTEK: • 9.30-11.30 - HERNA. • 17.30 - 19.00 - TANEC PRO RADOST. Lekce tvořené prvky dance jógy, baletu, orientálního tance, flamenca,
výrazového tance apod. Značnou část lekce se budeme věnovat strečinku. Délka
lekce 90 minut, cena 80 Kč, omezená kapacita 9 osob. Vede: Lenka Heřmanová
- Brabcová. Informace na tel.: 721 582 211. Více na www.mesicnihoupacka.cz.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
Pravidelné akce: • čtvrtky 17.00-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vedou:
Tomáš a Klára Marvánovi (777 955 548).
• pátky od 15.00 do 17.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO ŠKOLÁKY. Vede Z. Chotaš.
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.
• ALFA V IVANČICÍCH. Připojujeme se k celostátní akci „Zveme Česko na
večeři“. Tato aktivita začíná ve cca 200 sborech či farnostech celé ČR poslední
týden září 2013. Jejím obsahem jsou tradiční a celosvětově známé Kurzy Alfa,
tedy 10-11 týdenní kurzy, ve kterých se účastníci dozvídají více o jádru křesťanské zvěsti a životě, který stojí za to. Součástí každého setkání (večera) je občerstvení, promluva a diskuze. Příjemné prostředí a svobodná atmosféra umožňuje
účastníkům dozvídat se důležité skutečnosti, navazovat nová přátelství. Jedno
z důležitých pravidel je, že každý přítomný má právo na svůj názor. Budeme
rádi, když i vy využijete skvělou příležitost uchopit příležitost za pačesy.
Začínáme v pátek 27.9. od 18 hodin. Potom každý pátek ve stejném čase až do
Vánoc. Zájemci hlaste se prosím na: 604 916 965, popř. na zahrada@jbivancice.cz. Omezená kapacita místnosti. Přijít se podívat a otestovat situaci je možné
na prvních 3 setkáních. Kvůli organizaci budeme vždy rádi, když dáte dopředu
vědět. Těšíme se na viděnou. Další info na: www.jbivancice, www.kurzyalfa.cz

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 15.10. od 17.00 hod. a 12.11. od 17.00 hod. - KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ. RC Měsíční houpačka,
Palackého nám. 27, Ivančice. S sebou: starší ručník (pracuje se s mokrým
materiálem), kleště štípací nebo zahradnické (ostré), příp. šídlo - lze použít
pevnou tenčí pletací jehlici, kolíčky na prádlo (cca 12 ks). Cena kurzu 300 Kč
zahrnuje veškerý použitý materiál, 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. Aby byla všem účastníkům kurzu zajištěna
dostatečná pozornost, je kapacita kurzu omezena většinou na 10-12 účastníků.
Hlaste se předem na tel.: 602 782 280 nebo e-mailem: obchod@alma.cz
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 35
- okresní soud s věznicí
Rohový komplex na jihovýchodní straně náměstí T. G. Masaryka
35 (86/I) je jednou z mála staveb ve městě, které přečkaly bombardování. Jednalo se původně o budovu vojenských kasáren, postavených
na náklad obce v r. 1701. Na Gutweinově vedutě města má budova na
dvoře zvonici s bání ve tvaru cibule. Na historických fotkách z konce
19. století však tato věž již nestojí. Budova měla celkem 3 opěráky
do ulice Smetanovy a 1 nárožní výklenek do náměstí. Podle historičky
E. Grunové byla kasárna v období napoleonských válek krátce využívána pro soukenickou výrobu a mezi lety 1823 - 1830 zde byla umístěna škola. V roce 1831 zde měli být nakrátko ubytováni polští vojáci
a poté již budova opět sloužila vojenským účelům. Dle literatury „do r.
1848 byly v budově vojenské kasárny (1 setnina). Zásobárny vojenské
bývaly tehdy na místě nynější obecní sýpky, prachárny vojenské pod
vinohrady nad bývalou palírnou.“
V souvislosti se změnami po r. 1848 zanikla vrchnostenská správa,
která byla vykonávána panskými úředníky, a byla nahrazena nezávislou soustavou soudů. V M. Krumlově byl okresní soud situován právě
do této budovy společně s berním a sirotčím úřadem. „Pobytem vojska
ve městě měli obchodníci získati vyšší tržby. V roce 1859 byla budova
přestavěna pro potřebu okresního soudu, pozemkové knihy, berního
a sirotčího úřadu. Tyto úřady (mimo sirotčího) zde umístěny do 1. 5.
1949, kdy byla zrušena berní správa a berní úřad a oba tyto finanční
úřady začleněny do finančního referátu ONV.“
V letech 1897 - 1898 byla budova přestavována městem v nákladu
45.522 zlatých. V archivu Odboru výstavby a územního plánování MěÚ
M. Krumlov se zachovala velmi objemná složka, kde jsou podrobně vyčísleny jednotlivé stavební práce. Architektem secesní přestavby byl Jakob Reischl. Nalevo v přízemí se nacházela kancelář okr. soudu, napravo
v místnostech dnešní Komerční banky pak berní úřad. V zadním přízemním traktu byl pozemkový úřad. V patře v levé části, kde je dnes zázemí
knihovny, se nacházel byt okresního soudce, v pravé části, tj. v dnešní
veřejnosti přístupné části knihovny, byly kanceláře. Vzadu, kde se do r.
2009 nacházel katastrální úřad, byla čekárna, dále pokoj referenta atd.
Úřady zde umístěné platily roční nájem obci, která naopak zodpovídala za údržbu budovy. Výše nájemného, jakožto i zastaralý stav budovy ve
30. letech za hospodářské krize se staly předmětem časté polemiky okr.
soudu a městské rady. Jako perličku uvádím, že např. v r. 1935 si soud
stěžoval, že „v úřadovně č. 4 jsou postavena kamna přímo u dveří proti
oknu, a tak mnoho tepla průvanem odchází přímo na chodbu.“ Na budově byla řada závad. V budově za první republiky byly rovněž umístěny
byty zaměstnanců soudu. Před válkou zde bydlel např. soudní podúředník Josef Havel s manželkou Boženou a úřednice Vilma Špačková.
Dům byl vážněji poškozen bombardován a následně opraven. Berní
správa zde byla umístěna až do r. 1949, kdy uvolnila místo Okresnímu
sdruženému komunálnímu podniku. Okr. soud byl po r. 1948 přejmenován na „lidový“. V dnešním zázemí knihovny v 1. patře se nacházely
kanceláře státního notářství, v prostorách knihovny pak kancelář předsedy soudu a prokuratury, místnosti podél chodby v 1. patře pak byly
nájemní. Soud zde fungoval až do zrušení krumlovského okresu. Po
r. 1960 do budovy byla přesunuta z kláštera knihovna, která zde sídlí
doteď, a rovněž Dům osvěty, který zde byl do r. 1966. V r. 1964 upravil
Okresní průmyslový podnik Znojmo (OPP) prostory v přízemí a zřídil
zde Radiotelevizní opravnu, jež zde fungovala do přelomu 90. let. Za
normalizace se sem z vily na Kavalírce přesunul Městský dům pionýrů
a mládeže, který je zde dodnes pod názvem Domeček (cca od 1991).
Bývala zde i klubovna Čs. svazu mládeže. Ve zbylých prostorách přízemí je nalevo u vstupu úřadovna České pojišťovny a napravo od r.
1991 pobočka Komerční banky. Celé 1. patro do náměstí a částečně i
od ulice Smetanovy pak zabírá Městská knihovna. Za ní následuje malá
kancelář firmy Partners. Zadní část chodby v 1. patře má od léta 2012
v nájmu Městské kulturní středisko M. Krumlov. Do r. 2010 zde měl
geodetickou živnost Ing. Pavel Pexa.
K budově patří rovněž podlouhlá jednopatrová stavba věznice. Byť o
tom její špatný stav nevypovídá, jedná se o renesanční budovu z 2. pol.
16. století, která sloužila jako zázemí kasárnám (zbrojnice či konírna).
Věznice byla později klasicistně upravena. Že stav budovy byl horší již za
první republiky, vypovídají prameny z r. 1936, kdy soud oznamuje městské radě, že „ve věznici jest nutně provésti tyto opravy: vybílení všech 12
vězeňských cel, dodání nových vrat ke dvoru věznice, kterou jsou již v tak
špatném stavu, že se nedají řádně uzavřiti a jest nebezpečí útěku vězně…“
Budova po r. 1960 sloužila jako sklad Veřejné bezpečnosti, civilní obrany,
Čs. Červeného kříže, Svazarmu, jako technický sklad MěNV, a dokonce
i jako okr. archiv. V budově byla po r. 2000 sanována vlhkost a opraveny
krovy. Pro její strategický význam v centru města se v 90. letech a počátkem nového milénia uvažovalo o jejím využití ve prospěch knihovny
či vhodnějších prostor pro muzeum.
Hana Prymusová
Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. - M1, i. č. 331;
Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK, p. č. 439; archiv
Odboru výstavby a územního plánování MěÚ MK; Stehlík, A.: MK před léty.
Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3 - 4., Stehlík, A.: Z dějin domů Mor. Krumlova
In: Podyjí. Vlastivědný sborník jihozápadní Moravy, roč. I, 1924, s. 140 - 143.;
Grunová, Eva: Knihovna Moravský Krumlov. Sborník vydaný k 120. Výročí
veřejného knihovnictví ve městě. Moravský Krumlov 2011. Výpovědi pamětníků.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Za rodáky z Němčic do Severní Dakoty - II.
V první části „Rodáků z Němčic“ byly popsány vlivy a možnosti, které vedly řadu občanů rakousko-uherské říše k emigraci, hlavně
do Spojených států. Dnes si krátce
všimneme jednotlivých osob.
Výraznou osobností, která se
přičinila o vznik městečka Pisek
v Severní Dakotě, byl FRANTIŠEK RUMREICH. Jeho rodiče
byli Dominik *1823 a Františka
*1826, rozená Bitomská. Měli
spolu 15 dětí, z nichž 7 zemřelo
v dětském věku. Nás zajímá
František *1847. První informace
o něm jsou v Pamětní knize obce
Němčice. Byl vyučený zámečník a
při stavbě němčické školy provedl
zámečnické práce. V roce 1868
se oženil s Marií Scnedarovou
(*1845) a do odjezdu do Spojených států se jim narodilo 6 dětí,
bohužel dvě po narození zemřely.
Koncem roku 1880 je již rodina Františka Rumreicha ve Spojených státech. Jak přežili první
zimu, nevíme, ale museli mít již
připravené ubytování a potraviny.
Brzy si zajistili 64 hektarů půdy
a během let on a synové další
pozemky přikupovali.
Frank Rumreich byl všestranný
člověk se zájmem o podnikání.
Po krátkém čase otevřel první železářství a těžbu dřeva. Podílel se
na založení a provozu lékárny, měl
podíl z provozu válcového mlýna a
v zemědělských podnicích. Využil
podmínky nového zákona o vysazování stromů a po vysázení 16 ha
získal státní příspěvek, který využil
pro další nákup půdy. Vlastnil také
zahradu a ovocný sad. Pracoval
v různých spolcích, jak církevních,
tak společenských. V roce 1898
byla v Pisku ustanovena místní

Janu a Marii. Pro cestu do Ameriky měl vystavený pas dne 12.
června 1876. Po příchodu do Spojených států amerických (nemáme
datum příchodu) žil asi 2 roky ve
městě St. Paul (stát Minnesota),
kde pracoval pro železničního
magnáta Jamese J. Hilla.
V Eastmann, (stát Visconsin)
potkal Marii Hlinovou (*1859),
se kterou se v dubnu 1880 oženil.
Anton a Marie Vavříkovi byli
součástí skupiny, která přijela do
Pisku s manžely Rumreichovými.
Půda přidělená Antonu Vavříkovi
ležela asi 2 km východně od
Pisku. Tam dostal grant na vysázení stromů, které musel vysadit
a vypěstovat. Anton farmařil a
také obchodoval s nábytkem a
rakvemi. S úspěchem kupoval,
prodával, měnil pozemky. Asi polovinu tvoří pozemek, na kterém
stojí město Pisek, věnoval také
pozemky pro společenský dům.
Zemřel v roce 1922. Jedna z ulic
Pisku se dodnes jmenuje Wavrik
street - Vavříkova ulice.
KAREL JELÍNEK z Němčic
(*1841) se v roce 1867 oženil
s Annou Vavříkovou (*1844).
V Němčicích prodali všechen
majetek a v červnu 1881 odjeli
s dalšími „Němčáky“ do USA.
Spolu s rodiči cestovaly ještě tři
děti: František (*1869), Karel
(*1870) a Teresie (*1873).
Po příjezdu do Pisku obsadili
64 ha půdy a podařilo se jim si
ještě do zimy postavit domek.
V zimě chodil Karel do Grand
Forksu pracovat na železnici.
Z výdělku zajistil živobytí a rodina se začala vybavovat nejnutnějšími potřebami. V roce 1896 si
Jelínkovi postavili nový dům, do

Na snímku z roku 1903 jsou rodačky z Němčic v Severní Dakotě. Zleva
doprava: Justina Maresh (roz. Rumreich), Katerina Jelinek (roz. Rumreich),
Marie Rumreich (roz. Schnedar), Marie Patocka (roz. Rumreich), Frantiska
Rumreich (roz. Bitomska), Rose Studeny (roz. Rumreich).

samospráva. Prvním starostou se
stal Frank Rumreich, jedním ze
dvou členů předsednictva byl Anton Vavřík (Wavrik). Ve Spojených
Státech se Rumreichům narodilo
ještě 5 dětí, nejlépe se uplatnil
Erhart, který se stal lékařem.
Frank Rumreich byl několikrát
na návštěvě ve staré vlasti a vždy
se do USA vracel s přáteli a příbuznými, kteří se usadili v okolí
Pisku. Tak se postupně stěhovaly
sestry, bratři Františka Rumreicha
a nakonec v roce 1887 také jeho
rodiče Dominik Rumreich a jeho
manželka, Františka.
Při jedné takové návštěvě požádal F. Rumreich Alfonse Muchu o
namalování obrazu pro pisecký
kostel. Alfons Mucha vyhověl a
namaloval obraz sv. Cyrila a Metoděje (viz Zrcadlo č. 7/2011). Finančně podporoval školy v Němčicích a Budkovicích. Frank
Rumreich zemřel v roce 1909 a je
pohřben na hřbitově v Pisku.
ANTON VAVŘÍK se narodil
v Němčicích dne 11. června 1850

kterého se všichni přestěhovali.
Karel zemřel v roce 1919, jeho
manželka Anna v roce 1924. Oba
jsou pohřbeni v Pisku. Jejich potomci - Aaron a Cathe Jelinkovi,
navštívili spolu s dětmi Ivančice-Němčice v roce 1999.
ANTON SCHNEDAR (*1853)
a jeho žena Antonie roz. Rumreichová (*1857) se vzali v říjnu
1878 a v únoru 1880 se jim narodila dcera Julie. Dalších 8 dětí
se jim narodilo ve Spojených
státech. Anton zastával v Pisku
několik úřadů, po zřízení samosprávy v Pisku byl jedním ze členů představenstva a do roku 1907
byl poštmistrem. Po jeho smrti
byl poštmistrem jeho syn Ben až
do roku 1951, kdy zemřel.
ALOIS KNOTEK narozen v
roce 1880 v Budkovicích, byl z rodiny Františka Knotka celoláníka.
Matkou byla Terezie, dcera Jana
Vérosty, také celoláníka. Alois měl
ještě 5 sourozenců. Co asi vedlo
mladého Lojzíka, když v 17 letech
odešel do Spojených států a zřej-

Frank Rumreich s manželkou Marií a jejich dva nejmladší synové, Erhart
a Cyril. Foto z roku 1892.

mě předem věděl, kde se usadit.
Informací o začátcích jeho pobytu
v USA je málo. Jistě měl podporu
krajanů, což bylo při jeho mládí
potřebné. V roce 1908 se oženil a
s manželkou začali hospodařit na
farmě. Dne 18. listopadu 1913 se
ve věku 33 let stal občanem Spojených států. Po několik let byl Alois
Knotek starostou Pisku. V manželství se narodilo sedm dětí. Alois
zemřel ve věku 75 let, manželka se
dožila 83 let.
TOMÁŠ PATOČKA se narodil
v Němčicích v roce 1842, s manželkou Marií (*1850) roz. Rumreichovou se oženil v roce 1868.
Měli šest dětí. Tomáš Patočka byl
armádní úředník a po odchodu
z armády byl starostou Brna. Zemřel v roce 1882. Po dvou letech
se vdova se šesti dětmi (všechny
se narodily v Němčicích) vystěhovala do Spojených států. Zde
se potkala se svým bratrem Janem
Rumreichem a usadila se na farmě. Matka Marie byla přísnou šéfkou rodiny a zabezpečila majetek
i finanční reservu. Bohužel datum
jejího úmrtí nevíme.
JAN SCHILLER (*1844), syn
Jakuba Schillera, kováře z Letkovic, se v roce 1868 oženil se
sestřenicí Alfonse Muchy Marií
(*1846). Manželům se v Němčicích narodily 4 děti, bohužel Marie
v roce 1876 zemřela. Jan Schiller
se v lednu 1879 oženil s Františkou Muchovou, sestrou zemřelé
Marie. Dne 12. května 1881 odjíždí celá rodina (spolu s dalšími
„Němčáky“), 7. června 1881 jsou
již na americké pevnině a 18.
června jsou na území Pisku. Zde
obsadili 64 hektarů půdy, postavili
si „drňák“ a začali hospodařit.
I v těžkých dobách se rodina
rozrůstala. První se narodila
Terezie 5. srpna 1881 tzn., že
Františka Schillerová cestovala
do Spojených Států v 6.-7. měsíci
těhotenství. Po Terezii se narodilo
ještě dalších sedm dětí. Koncem
roku 1894 odešla rodina do Oklahomy, Zde zůstali pouze několik
měsíců, než odešli do Minnesoty,
kde se právě zakládalo město Beroun. Zřejmě bylo město stavěno
emigranty z Čech. Jan Schiller
nevydržel ani v Minnesotě a
hledal pro svou rodinu lepší možnosti. Proto vzal zbytek rodiny a
odešli do Kanady, ale na stáří se
vrátili k dětem do Pisku.
Potomci rodiny Schillerů

- manželé Mahacekovi s dětmi
navštívili Ivančice loni začátkem
srpna, aby si prohlédli místo, odkud jejich předkové odešli.
RODINY KLEIBLOVA A ONDRÁČKOVA. Manželé František
Kleibl a Mariana roz. Vavříková
měli dvě dcery: Františku (*1858)
a Julianu (*1860). Františka se
provdala za Antonína Ondráčka
z Hlíny a měli čtyři děti. V květnu 1888 se všichni vystěhovali
do Pisku ve Spojených státech.
Když přijeli do Pisku, zůstali u
rodiny Karla Jelínka. Později žili
Ondráčkovi na farmě západně od
Pisku a Antonín prodával v obchodě Antona Vavříka. V roce
1905 se přestěhovali do středu
Pisku. Po smrti manželky Františky v roce 1908 odešel Antonín
do Kanady ke své dceři Marii. Po
návratu do Spojených států žil u
další dcery Anny. Zemřel v roce
1944. Přistěhování další skupiny
rodáků z Němčic a okolí výrazně posílilo postavení Moraváků
v Pisku. Lze předpokládat, že již
měli snadnější začátky, protože se
mohli spolehnout na „první“ garnituru zabydlených rodáků.
Posledním z řady obyvatel
byl KAREL STUDENÝ (*1855)
z Alexovic a jeho žena Růžena
(*1855), roz. Rumreichová. Nevíme, kdy odešli do Spojených
států, ale na mapě z roku 1893
již mají zakreslených 64 ha. Více
informací bohužel nemáme.
Pokusili jsme se velice zkráceně popsat osudy několika rodin,
které odešly za lepším životem
do Spojených států a podílely se
na založení města Pisek v Severní
Dakotě. Je jisté, že i z jiných
míst našeho regionu odcházeli
rodáci do ciziny, ale dnes se již
velice obtížně zjišťuje, jaké byly
jejich osudy. Ojediněle se vraceli
zpět, když vydělali peníze, nebo
na stáří. Do Hrubšic se vrátil p.
Chaloupka a zakoupil pole, kterému se dodnes říká Amerika. Na
hřbitově v Rouchovanech jsou
pomníky Johna Texela a Franka
Texela - farmářů z Nebrasky, kteří
se vrátili do rodných Rouchovan.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Kniha „The
First Century“ vydaná k 125.
výročí založení města Pisek
v Severní Dakotě. Nakladatelství
J&M Pisek USA, Překlad článků
Magdalena Kabelková • Matriky
obce Němčice
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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 21 % 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 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• jakékoli auto s platnou tech. kontrolou do 5.000 Kč. Tel.: 604 470 816.
•• Škoda Felicia, Felicia Combi, nebo
Škoda Forman. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Fabia do 40.000 Kč Tel.:
722 138 665.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Ford Focus 3dvéřový, 1,8 disel, 66
kW, r. v. 2001. Najeto 135.000 km.
Je v dobrém stavu, po tech. prohlídce
13. 9. 2013. Pneu 205/50 R16, dezén
7,5 až 8 mm, zimní i letní sada. Všechny
doklady vč. provedených oprav a návodu k obsluze. Cena 46.980 Kč, dohoda
možná. Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r.v. 1999,
perfektní stav, velmi zachovalá, EKO
poplatek zaplacen, cena 26.000 Kč.
Tel.: 604 470 816.
•• Ford Escort 1,3 na ND. Tel.: 737
117 666.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný
i pro celoroční rekreaci) v klidném
prostředí u lesa, 500 m od přehrady.
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 +
hospodářská budova. Plyn, voda, el.,
topení plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna s
WC, 2 pokoje, obytné podkroví, veranda, balkon. Stáří budovy 22 let. Cena
k jednání 1.098.000 Kč. (při rychlém
prodeji sleva možná). Kupující bez
dalších poplatků. Důvod: stěhování.
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
•• garáž v Oslavanech, ul. Novoveská, cena 90.000 Kč. Tel.: 737 605 014.
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkami. Tel.: 733 312 288.
pronajmu
•• Pronájem obchod. prostor 140 m2,
možné i na dvě prodejny, v centru
Ivančic, přízemí, parkoviště před budovou, nájem dohodou. Info na tel.:
+31 633 097 263, nebo na e-mailu:
vera.vroegh@gmail.com
•• Pronajmu masérnu v Ivančicích
na dva dny v týdnu (čtvrtek, sobota),
cena 350 Kč/den. Tel.: 777 198 577.

•• dlouhodobě 2+1 Oslavany, po
rekonstrukci. Nekuřákům. Nevolat,
pouze sms na 723 930 085.
•• byt 3+1 na Sídlišti v MK. Informace na tel. 606 737 348.
•• pěkný, nekuřácký byt 2+kk ve 3.
poschodí nájemního domu v Ivančicích. Byt bude volný od 1. 11. 2013.
Tel.: 724 145 079.
•• byt v Oslavanech 3+1. Volný ihned.
8.000 Kč měsíčně. Tel.: 724 347 243.
•• garáž ve středu Ivančic. 800 Kč/
měs. Tel.: 739 941 719.
•• Dlouhodobě pronajmu zavedenou
diskotéku v Miroslavi - cca 240 m2.
Parkovací místa k dispozici. Tel.:
608 633 609.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo zn. GMT Pretty girl,
růžové, s nosičem na panenky, s bočními kolečky, na věk 2-5 let za 800
Kč. Tel.: 724 805 430.
•• dětské dvojboby, nové, za 500 Kč.
Tel.: 728 133 642.

» RŮZNÉ

koupím
•• eura za střed. kurz. Tel.: 602 950 128.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• motorovou sekačku na trávu s pojezdem. Zn. levně. Tel.: 728 755 073.
•• naslouchadlo na televizi pro špatně
slyšící. Tel.: 776 215 578.
•• akvarijní set JUVEL 180 l s přísl.
- filtr, topení, osvětlení, vzduchování,
digi teploměr, rostliny, písek, kameny,
dekorace, ryby. Cena 9.000 Kč. Tel.:
603 914 392.

» ZAHRADA

prodám
•• silné sazenice velkoplodých jahod
Karmen. Kus 7 Kč, nad 100 ks 6,50 Kč.
Ivanč. Tel.: 605 455 152, 546 451 132.
•• krmné brambory. Tel.: 737 117 666.

» ZVÍŘATA

prodám
•• černobílou fenku amerického pitbula, krásná, hravá, 3 měsíce stará.
tel.: 606 704 379.
•• dvě prasata cca 180 kg, v říjnu.
Tel.: 724 757 999, nebo 723 543 675.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 40 let hledá upřímnou ženu,
přiměřeného věku, budoucnost ukáže.
Prosim SMS na tel. 605 786 164.
•• Muž 49 let hledá ženu štíhlé až
plnoštíhlé postavy. Samota mne tíží.
Vás taky? Tak to zkusme spolu změnit. Ivančicko. Tel.: 604 653 063.

Dolnodubňanská chasa Vás srdečně zve na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY
V DOLNÍCH DUBŇANECH

které se uskuteční ve dnech 28., 29. a 30. 9., na návsi za hospodou.
Začátek zavádění v 16.00 hodin, poté každý den následuje zábava
od 20.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela
DUBŇANKA a Fragment.
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY TAMARY VALEŠOVÉ

výstava potrvá do 31. října 2013,
ve všední dny 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, v sobotu 9.00 - 11.00.

Městys Vémyslice pořádá 5. října 2013 pochod

MORAVSKÝ KRUMLOV - BOHUTICE
Začátek v 8.00 hodin na Floriánku, Moravský Krumlov
Prohlídka sv. Floriána s odborným výkladem • Přechod přes oboru
Moravský Krumlov • Vedrovice - prohlídka muzea archeologických
nálezů • Minimuzeum pohraničního opevnění na Leskouně
• Bohutice - prohlídka Křížové cesty - Podzimní slavnosti.
Trasa kolem 15 km. Odjezd autobusu od radnice v 7.45,
doprava zajištěna tam i zpět. Poplatek 50 Kč + doprava.
Přihlášky na úřadě městyse do konce září.

•• Muž 41 hledá k občasným diskrétním
schůzkám sympatickou ženu, milenku.
Pokud nemáš strach a ráda zkoušíš
nové věci, napiš! Vše samozřejmě bez
narušení soukromí. Tel.: 604 565 148.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• Doučím němčinu základní i střední
školy. Konverzace, gramatika. Tel.:
603 475 776.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Potravinářská firma - masná
výroba s provozovnou v Tetčicích,
přijme do masné výroby ženy a
muže na hlavní pracovní poměr.
Podmínkou u mužů ŘP skupina C.
Kontakt: 724 128 241, 724 290 000.
•• AUTOEXPRES CZ přijme řidiče
skup. C na mezinárodní dopravu, řidiče - strojníka na kontejnerová a sklápěcí vozidla. Praxe + potřebné doklady
nutné. E-mail: milan@autoexpres.cz
•• Máte šikovné ruce a hledáte zajímavou práci? Hledáme: TECHNIKA VÝROBY. Práce s plechy, znalost technické dokumentace. Možno
i na ŽL. Svůj profesní životopis
zašlete na schmidovar@tcmach.cz
nebo tcmach@tcmach.cz. Kontakt:
Schmidová Radka, tel.: 737 260 797.
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Hydra - sdružení pomoci. Dostali jste se do potíží? Nezvládáte
dluhy? Hrozí Vám exekuce? Máte
exekuci? Nevíte, na koho se obrátit? Podáme Vám pomocnou ruku.
Volejte: 773 799 439.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Nákladní doprava levně a spolehlivě !!! Dovoz a odvoz materiálu, tonáž 4 t, cena: 18 Kč/km. Při větších
vzdálenostech nebo při opakované
službě možná dohoda! Kontaktujte
nás kdykoliv na čísle: 602 888 989.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových oknech za silikonové. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří, rolety
předokenní i látkové do střešních
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@ seznam.cz
•• Sádrokartonářské práce - podhledy,
stěny a podkroví. Foto naší práce
možno poslat na email. Více info na
sadrokartony.info@seznam.cz, nebo
na tel.: 773 011 497.

» VÝZVA

•• Prosím poctivého nálezce igelitové
tašky s deštníkem, kterou jsem zapomněla v ivančické nemocnici na lavičce
ve čtvrtek 19.9., aby ji zanechal na vrátnici nemocnice. Nálezci velmi děkuji.

Zveme vás do Miroslavi na

VARHANNÍ KONCERT
Hana RYŠAVÁ – KASLOVÁ uvede chorální skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho,
Petra Ebena a Jeanne Demessieux
V neděli 13. října 2013 v 16.00 hodin v evangelickém kostele
v Miroslavi, Husova 44. Vstupné dobrovolné.

MALÁ VZPOMÍNKA NA VELKÉHO ČLOVĚKA
V sobotu 28. září v 16.00 hodin proběhne na hřišti TJ Moravský Krumlov

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ

k uctění památky pana trenéra Mirka Pokorného.
Utkají se týmy tehdejšího dorostu 1990 a ještě starší pardálové.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat na ikonu krumlovského fotbalu.

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

so 28.9. v 18.00
so 28.9. ve 28.00
ne 29.9. ve 20.00

DONŠAJNI
Komedie ČR

čt 3.10. ve 20.00

ELYSIUM
Scifi thriller USA

so 5.10. ve 20.00
ne 6.10. ve 20.00

RIVALOVÉ
Sportovní akční film USA

st 9.10. v 19.00

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Komediální drama ČR
K výročí narození ivančického
rodáka Vl. Menšíka (9.10.1929)

so 12.10 v 15.00
ne 13.10. v 10.30

OGGY A ŠKODÍCI
Anim. komedie FRA,dabing

so 12.10 v 17.00 KAMEŇÁK 4
so 12.10 ve 20.00 Komedie ČR
ne 13.10. ve 20.00

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 29.9. v 18.00

ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Anim. film ČR

so 5.10. v 18.00

MOCNÝ VLÁDCE OZ
Akční fantasy film USA, dabing

ne 6.10. v 18.00

TÍSŇOVÁ LINKA
Thriller USA, dabing

so 12.10. v 18.00

VELKÁ SVATBA
Komedie USA, dabing

ne 13.10. v 18.00

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Krimi komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 28.9. v 17.30
ne 29.9. v 17.30

ŠMOULOVÉ 2
Anim. komedie USA, dabing

so 28.9. ve 20.00
ne 29.9. ve 20.00

DONŠAJNI
Komedie ČR

ne 29.9. v 10.00

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Filmové pásmo z večerníčků

čt 3.10. ve 20.00
pá 4.10. ve 20.00

MORTAL INSTRUMENTS:
MĚSTO Z KOSTÍ
Dobrodružný film CAN

so 5.10. v 17.30
ne 6.10. v 17.30

JUSTIN:
JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Anim. rodinný film ESP, dabing

so 5.10. ve 20.00

JAKO NIKDY
Komediální drama ČR

ne 6.10. ve 20.00

ELYSIUM
Scifi thriller USA

čt 10.10. ve 20.00 KAMEŇÁK 4
pá 11.10. ve 20.00 Komedie ČR
so 12.10. v 17.30 KAMEŇÁK 4
so 12.10. ve 20.00 Komedie ČR
ne 13.10. v 17.30

LETADLA
Anim. komedie USA, dabing

ne 13.10. ve 20.00 MAKE YOUR MOVE (3D)
Hudební film Korea/USA
3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

PODZIMNÍ CHOVATELSKÉ VÝSTAVY
ZO ČSCH Jezeřany-Maršovice - okresní výstava - 28. 9. - 29. 9.
info: jan.pelik@seznam.cz
OO Břeclav - okresní výstava - 27. 9. - 29. 9.
info: www.ovcschbv.ic.cz
ZO ČSCH Prosiměřice - okresní výstava exotů - 28. 9. - 29. 9.
info: www.chovateleprosimerice.wbs.cz
ZO ČSCH Ořechov - oblastní výstava - 5. 10. - 6. 10.
info: www.zocschmoravskebranice.eu
ZO ČSCH Bohdalov - krajská výstava Vysočiny - 5. 10. - 6. 10.
info: www.cschbohdalov.cz
ZO ČSCH Branišovice - místní výstava - 12. 10. - 13. 10.
info: heler2@email.cz
ZO ČSCH Radostice - místní výstava - 12. 10. - 13. 10.
info: jara3.d@seznam.cz
ZO ČSCH Práče - výstava holubů - Podyjí - 19. 10. - 20. 10.
info: zdenicka1012@seznam.cz
ZO ČSCH Moravské Bránice - místní výstava - 26. 10. - 27. 10.
info: www.zocschmoravskebranice.eu

Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice prosí veřejnost o pomoc při SBĚRU

NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU A OBUVI

Jmenované produkty lze přinášet do naší školy v pracovní dny v době
od 7.30 do 14.00 hodin. Sbírka trvá do května 2014. Získané finanční
prostředky použijeme na nákup školních potřeb, pracovních sešitů a
výtvarného materiálu pro realizaci projektových dnů a soutěží. Pokud
nás podpoříte, pomůžete nejen žákům naší školy, dětem z našeho
Dětského domova, ale především přírodě.
Za pomoc Vám předem děkujeme. Ing. Marta Špalková - ředitelka školy,
a Mgr. Ludmila Marková - koordinátorka environmentální výchovy
(http://specskiva.cz)

Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá v sobotu 12. 10. 2013 taneční zábavu

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Hraje Fantazie, začátek ve 20 hodin.
Burčák i tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

POCTA ALFONSI MUCHOVI
Zahajovací koncert - 27.9. v 19.00 hod., Moravský Krumlov,
zámek. Sbor Karla Němečka zahájí recitál mladé hvězdy české
barokní zobcové flétny Michaely Koudelkové.
Mše s hudebním doprovodem - 28.9. v 10.00 hod., Ivančice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Varhaník Martin Jakubíček
doprovodí slavnostní svatováclavskou mši svatou.
O řemeslech hudbou a hrou - 29.9. v 15.00 hod., Moravský Krumlov,
zámek. Dětské odpoledne plné her, hudby a lidových řemesel.
Hebrejské písně, 29.9. v 19.00 hod., Moravský Krumlov,
kostel sv. Bartoloměje. Židovská hudba v proměnách staletí
s ThDr. T. Novotným a Czech Ensemble Baroque Quintet.
Cimbálové vinařské vademekum - 4.10. v 19.00 hod., Višňové, kino
Vinná degustace s Cimbálovou muzikou A. Stehlíka a dobročinnou
aukcí pro děti s handicapem.
Závěrečný koncert - 5.10. v 19.00 hod., Moravský Krumlov,
kaple sv. Floriána. Czech Ensemble Baroque provede vrcholné
skladby anglické sborové tvorby. W. Byrd, M. Purcell: Anthems, M.
Čermák, J. Michl - continuo, R. Král, L. Randár - recitace
Vstupné: 150,-/100,- Kč (Dětské odpoledne zdarma), předprodej MěKS
Moravský Krumlov, OÚ Višňové, nebo hodinu před koncertem na místě.
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PROVÁDÍME:
• DOMOVNÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
(podle potřeby včetně podání žádos� a zpracování projektu)

• MONTÁŽE, OPRAVY A DODATEČNÉ PŘETĚSŇOVÁNÍ
DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH PLYNOVODŮ
• PLYNOVODY PRO NOVOU OBČANSKOU
A OSTATNÍ VÝSTAVBU
• TOPENÁŘSKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.
Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice
tel.: 777109971, 546451978, 777710951
e-mail: info@hu�ra-psv.cz, www.hu�ra-psv.cz

JSME CERTIFIKOVANÁ ORGANIZACE A TECHNICKÝ PARTNER JMP a.s. BRNO

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

neděle 6. října v 15:30 hod.

M. Krumlov - IE Znojmo

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

Prosperující německá společnost Quaprotek Manufakturing k. s., dodávající díly
pro automobilový průmysl, hledá nové pracovníky na pozice:

OBSLUHA CNC STROJE
Pracovní doba:

dvousměnný provoz, pondělí až pátek, 12 - hodinové směny

Požadujeme:

praxe na obdobné pozici velkou výhodou
spolehllivost, pečlivost a zručnost

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci ve stabilní společnosti
práci na HPP
možnost profesního růstu
finanční ohodnocení na základě praxe, zkušeností
a náročnosti práce

Náplň práce:

obsluha CNC stroje
měření a správné používání pracovních měřidel

Pracoviště:

Cvrčovice u Pohořelic

Nástup:

nejlépe IHNED

OBSLUHA STROJE - BRIGÁDNÍK
Požadujeme:

spolehlivost a chuť k práci
dlouhodobá spolupráce
žádná zdravotní omezení
výhodou pracovní zkušenost jako operátor ve výrobě

Nabízíme:

možnost dlouhodobé brigády v zajímavém oboru
odpovídající finanční ohodnocení
zázemí prosperující společnosti

Pracoviště:

Cvrčovice u Pohořelic

Nástup:

IHNED

V případě Vašeho zájmu o nabízené pozice se osobně dostavte
do sídla společnosti Quaprotek Manufakturing k. s., Cvrčovice 192
nebo volejte na tel. číslo: 539 094 010.

