
/Višňové/ V pátek 4. října bylo 
v 10 hodin do ředitelny této školy 
oznámeno, že z kotelny v suteré-
nu uniká plyn. Naštěstí se jednalo  
o  událost zinscenovanou v rámci 
taktického cvičení Hasičského zá-
chranného sboru JM kraje.

Událost byla nahlášena na linku 
112, žáci i pracovníci byli vyzvá-
ni k okamžité evakuaci. Poslední 
žáci opouštěli školu zároveň se 
zvukem sirény a zanedlouho 
přijela první jednotka SDH, a to 
z Višňového. Při kontrole počtu 
žáků bylo zjištěno, že dva devá-
ťáci chybí, a proto se je dva hasiči
s dýchacími přístroji vydali hledat. 

„K místní jednotce se brzy při-
dali i dobrovolní hasiči z Trstěnic 
a Medlic a také profesionální hasi-
či z požární stanice v Moravském 
Krumlově. V rekordně krátkém 
čase se společnými silami poda-
řilo zachránit dva ztracené žáky 
a zabránit možné explozi. Hasiči 
poskytli zraněným první pomoc a 
sklidili zasloužený potlesk všech 
přihlížejících. Po akci následova-
la podrobná prohlídka techniky. 
Hasiči si zaslouží za rychlý, i 
když jen cvičný zásah pochvalu a 
poděkování,“ zhodnotil Mgr. Jiří 
Beran, ředitel školy.

Taktická cvičení Hasičského 

záchranného sboru ve školách 
jsou pro hasiče dobrou průpra-
vou a pro žáky zajímavým zpes-
třením školní výuky. Na území 
JMK jsou tyto akce plánovány 
velmi často. Ať už je na vině 
únik plynu, čpavku, či nehoda 
cisterny nedaleko školy, jsou 
tato cvičení realizována s vel-
kou vážností.                      /abé/
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Nezávislý regionální čtrnáctideníkwww.pomocpro.cz
PomocPro, a. s.   IČ: 293 76 097

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY? Z RCA DLO

Škole hrozil výbuch plynuRAZÍTKa
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

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKU

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

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ

na náměstí TGM
sobota 19. října
od 8.00 do 12.00

Zvou vás poctiví
farmáři a výrobci

Za parkování si zaplatí
/Miroslav/ Parkování na náměstí v Miroslavi bude zpoplatněno. 

V této chvíli buduje město nové parkovací plochy. Jedna z nich je 
dokončena a u ostatních, kolem bývalé pekárny u Hasičské zbrojnice 
na ulici Mlýnské, radnice čeká, jak dopadne schvalování projektové 
dokumentace. Řidiči motorových vozidel, kteří budou chtít ve zpoplat-
něných lokalitách zaparkovat, zaplatí parkovací poplatek v automatu. 
Rada města zvažovala i tu variantu, že by první půlhodina mohla být 
zdarma a následně by nabíhala sazba pro zpoplatnění.                 PeSl
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Říjen - měsíc říje a pou�
Měsíc říjen, nevím proč, mám spojený s obrazem, který jsem 

zahlédl v jednom mysliveckém pohos�nství. Jeleni na pastvě. Pro 
někoho možná kýč, ale mně se líbil. Pěkně vyvedený jelen a kolem 
něho pár laní, jak se v klidu a pokoji pasou někde na mý�ně. Na 
podzim. Kolem nich už je ranní mlha a sem tam i jiskřivá jinovatka.

Právě v tomto období, v říjnu, si na něj vždycky vzpomenu. Jed-
nak proto, že na mě dýchá podzimním klidem, a jednak mi připo-
míná období začátku podzimních honů, na které mě bral můj drahý 
otčím. Byl nadšeným, a musím po těch letech uznat, i úspěšným 
myslivcem. Já byl pasován do hodnos� honce, který musel chodit 
na hony pouze z rodinné povinnos�. Ne, že bych les neměl rád. 
To bůh chraň. Ale měl jsem ho vždy raději s „usárnou” na hřbetě 
a Mošou Psancem v zádech než v úzkém kruhu mysliveckém.
A to nejen proto, že Mošovec ze zásady házel pouze šišky a nebylo 
nebezpečí, že by mě někdy trefil brokem.

Ale abyste si to špatně nevysvětlili. Nemám nic pro� našim 
mysliveckým jednotám. Naopak. Právě z dob svého nezralého 
mládí vím, že zveř nejen loví a regulují tak její stavy, ale také se
o ni poc�vě starají. Nebýt jich, tak bychom asi sotva zahlédli ba-
žanta či nějakou jinou drobnou zvěř. Ale každý svého štěs� strůj-
ce a ze mě se prostě myslivce, rybáře či jiného lovce nepodařilo 
vychovat. Jsem ve své prapodstatě zahrádkářský knihomol, který 
se raději hrabe v hlíně a listuje ve své knihovně a jeho milovaná 
manželka ho musí klackem hnát ke světlému společenskému
životu, který je spojen s plesy a jinými radovánkami. Bohužel, 
drazí bratři v utrpení, už nám to zase začne.

Ovšem a naštěs� máme stále náš milý a krásný měsíc říjen. Pokra-
čuje podzimní sklizeň. A v Čechách se slaví posvícení. Co to ovšem 
takové posvícení je? Moudrá kniha povídá, že tento výraz znamená 
totéž co „posvěcení”. Dále vysvětluje, že tato událost byla spojena 
s dostavbou kostela. To byla pro každou obec mimořádná událost, 
protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle 
možnos� i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po 
dokončení kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu, včetně 
přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro služ-
bu církvi a Bohu. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často 
označuje jako výroční pouť či prostě pouť – tento název se přenesl i 
na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábav-
ní parky, které ztra�ly či nikdy neměly náboženskou souvislost. 

Posvícení se tedy původně slavilo ve výroční den posvěcení kos-
tela. Všude se slavilo posvícení jinak a tak vznikaly zmatky. Aby se 
termín ujedno�l, velký reformátor, císař Josef II. , dal roku 1786 po 
celé zemi slavit posvícení tře� říjnovou neděli po svátku svatého 
Havla. Tak vzniklo Havelské posvícení, neboli také císařské posvícení 
nebo hody. V některých vsích pak si poddaný lid slavil oboje. Svoje 
původní i ty císařské. A pak, že naši předci neměli pod čepicí. A co se 
vlastně o posvícení děje? Pečou a hlavně se jedí posvícenské kolá-
če, místní speciality, konají se taneční zábavy a průvody s maskami.
Je prostě veselo. Jako o posvícení. A to je dobře...             Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Iso kompakt žaluzie

- bytový dům Husovice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

Podzimní slevy
na pily a foukače
Akce trvá od 16. 9. do 29. 11. 2013, nebo do vyprodání.

Pro hasiče i důchodce 
/Nová Ves/ Obecní zastupitelstvo v Nové Vsi rozhodlo o nových 

investicích pro jednoky Sboru dobrovolných hasičů V první řadě 
to byla oprava zásahového vozidla, kterou provedla firma Strojin-
vest Svitavy za celkovou finanční částku 210.000 korun. Druhou 
investicí je instalace nových vrat do hasičské zbrojnice za celkovou 
předpokládanou částku 52 tisíc korun. Zastupitelé se také rozhodli 
finančně podpořit letošní setkání seniorů, které se uskuteční dne 16. 
listopadu 2013. Obec uhradí občerstvení a hudbu, kterou bude zajiš-
ťovat známá regionální dechová kapela Doubravěnka. V letošním 
roce na tuto akci radnice přispěje finanční částkou 15.000 Kč. /PeSl/

Za dopravu si připlatí
/Moravský Krumlov/ Zastupitelstvo města na svém veřejném zase-

dání schválilo dodatek č. 11 smlouvy o zajištění financování systému 
IDS JMK. Dodatkem smlouvy byla zvýšena finanční částka o 8.562 
Kč. Tu město Moravský Krumlov hradí za tvz. „druhý nadstandard“, 
posílení linky IDS č. 440, Moravský Krumlov - Železniční stanice - 
Náměstí - Rakšice - Železniční stanice, ke kterému došlo od 9. 6. 2013. 
Autobusová linka musela být posílena kvůli navýšení počtu vlakových 
spojů S 41 ve sváteční a volné dny. Celková výše nadstandardu pro rok 
2013 byla vypočtena na částku 846.880 korun.                            /PeSl/

Zapojte se do zpracování 
návrhu krajského rozpočtu

Obyvatelé jižní Moravy mohou od úterý 1. října 2013 celý následují-
cí měsíc připomínkovat návrh krajského rozpočtu na rok 2014. Umož-
ňuje to zahájený projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“, který Jihomoravský 
kraj spustil již podruhé po loňské premiéře. Na webových stránkách 
JMK (www.kr-jihomoravsky.cz) byl zpřístupněn odkaz obsahující cíl 
projektu, vysvětlení jeho přínosu s možností občanů Jihomoravského 
kraje vyjádřit své priority, kterým by se měl kraj podle jejich názoru
v roce 2014 věnovat již ve fázi přípravy návrhu rozpočtu. Dotazník lze 
vyplnit prostřednictvím počítače i „chytrých“ mobilních telefonů.

V rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ zde bude k dispozici pře-
hled všech požadavků na rozpočet výdajů Jihomoravského kraje na rok 
2014. Po odeslání dotazníku obdrží lidé, kteří uvedli své kontaktní úda-
je, zpětnou zprávu se sdělením, kdy a kde budou zveřejněny informace 
a vyhodnocení hlasování o prioritách rozpočtu a také přehled všech 
preferencí zúčastněných občanů Jihomoravského kraje. 

„Větší otevřeností v procesu přípravy krajského rozpočtu zvedáme 
zájem veřejnosti. Věřím, že i letos přijdou desítky připomínek. Tuto 
možnost mohou využít například starostové, spolky, komory a další 
zájmové a profesní skupiny. Garantuji, že každou připomínkou se bude 
krajská samospráva vážně zabývat,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Možnost připomínkování potrvá do 31. října. Během prvních dvou 
listopadových týdnů dojde k zpracování výsledků, poté jejich souhrn 
bude zveřejněn na webových stránkách kraje a obdrží ho krajská rada. 

PNEUSERVIS KALCŮ
ZIMNÍ PNEU SKLADEM - nové i jeté 
350,- plech kola • 400,- alu kola

PŘEZUTÍ VČETNĚ VYVÁŽENÍ 
M. Krumlov, Dělnická 598 (u sběr. dvora)
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 736 100 508 

Otevřeno: po-pá 14.30 - 19.00
a so 8.30 - 13.00, jinak dle dohody.

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice
Vás zve

k podzimním nákupům.
Od 11. 10. nabízíme bohatý 

sor�ment OVOCNÝCH STROMŮ
a DROBNÉHO OVOCE,

chryzantémy, macešky, růže

OD 26. 10. DO 2. 11. 
DUŠIČKOVÝ TÝDEN 

dušičkové vazby (možno i objednat), 
svíčky a další zboží.

info@zahradnictvivedrovice.cz
Mgr. Iveta Kudláčková

tel.: 731 103 985, 731 103 981

/Miroslav/ Památník obětem 
1. světové války občanů města se 
nachází na veřejném prostranství 
u kostela sv. Petra a Pavla, které 
bylo v roce 2011 revitalizováno. 
Celé území bylo odkanalizová-
no, založeny trávníky, vysázeny 
nové dřeviny, instalováno veřejné 
osvětlení a mobiliář.

„V roce 2010 prošla kompletní 
rekonstrukcí barokní socha sv. 
Jana Nepomuckého. Nyní jsme se 
pustili do oprav památníku obě-
tem 1. světové války z projektu, 
ve kterém jsme získali finanční 
dotaci z Ministerstva obrany Čes-
ké republiky. Dle dochovaných 
pramenů bylo zjištěno, že v 1. 
světové válce padlo 118 miroslav-
ských mužů (92 katolíků, 14 židů 

a 12 evangelíků). V italských le-
giích sloužil Jan Branč, František 
Krejčí, Josef Lebeda a František 
Tomášek, ve francouzských Fran-
tišek Štejdíř a v ruských Julius 
Kramert. Na památníku je umís-
těna mramorová deska se jmény 
padlých miroslavských občanů. 

Technický stav památníku byl 
nedobrý. Od roku 1922, kdy byl 
postaven, byla jeho údržba mini-
mální. Povětrnostní vlivy, blízká 
nevhodná zeleň (odstraněna při 
revitalizaci v roce 2011) a také 
vandalové vykonali své,“ uvádí 
místostarosta města Roman Volf.

Povrch památky, která před-
stavuje dvojici vojáků, oděných 
v tehdejších uniformách, z nichž 
jeden raněný klečí a druhý se mu 

snaží pomoci, byl porostlý me-
chy a lišejníky, které narušovaly 
jeho strukturu, čímž docházelo 
zejména v zimních měsících k 
vnikání vody a sněhu. Následným 
zmrznutím se proces devastace 
urychlil. Deska se jmény padlých 
miroslavských občanů je popras-
kaná a písmena jsou neodborně 
vymalovaná. Na podstavci je zřej-
mé vzlínání vlhkosti. Kamenný 
povrch je napaden celkovou erozí 
materiálu. Sochám vojáků chybí 
části obličeje i konečky prstů. 

„Koncepce restaurování je 
chápána jako komplexní oprava 
památníku. Povrch kamene bude 
dokonale očištěn nejen mecha-
nicky ručně, ale také jemným 
mikrotryskáním granulátem.

Chybějící části na sochařské 
kompozici a architektuře budou 
doplněny umělým kamenem, je-
hož struktura a barevnost budou 
odpovídat okolnímu originálu. 
Silnější vrstvy budou armovány 
nerezovými dráty. Praskliny 
budou vyplněny pomocí injek-
táže. Po dokončení bude povrch 
objektu lokálně sjednocen tak, 
aby jako celek působil přírodním 
kamenným dojmem. Mramorové 
desky budou ošetřeny, přeleštěny 
a písmo znovu zvýrazněno,“ po-
pisuje postup oprav Roman Volf. 

Restaurátorské práce na památ-
níku provádí akademický sochař 
Petr Roztočil se svými spolu-
pracovníky a budou ukončeny
ještě v letošním roce.            /abé/

Památník obětem 1. světové války prochází opravou
Dva nové operační sály
ve znojemské nemocnici

Pracoviště všech šesti centrálních operačních sálů v Nemocnici 
Znojmo prochází celkovou rekonstrukcí za plného provozu při nesní-
ženém objemu poskytované chirurgické péče. Nyní byl zahájen provoz 
ve dvou plně zrekonstruovaných operačních sálech. Rekonstrukce 
operačních sálů je součástí investiční akce trvající od listopadu 2012 
do července 2014. V současné době je již kromě dvou stavebně dokon-
čených operačních sálů instalována sálová technika v rozsahu téměř 
100 milionů korun a stanice medicinálních plynů včetně kompresorů
a potřebných potrubních rozvodů v hlavním objektu nemocnice.

Nemocnice se také může pochlubit novým CT přístrojem, který 
umožňuje rychle získat diagnostické obrazy o vysokém rozlišení, lze 
provádět vyšetření celého těla i vyšetření jednotlivých orgánů pacientů. 
Instalací přístroje došlo k velmi významnému zvýšení obrazové kvali-
ty. Přístroj splňuje náročné požadavky na CT diagnostiku i s výhledem 
po dobu jeho předpokládané životnosti; je výrazně rychlejší, přesnější 
a ke zdraví pacientů šetrnější než tomograf doposud používaný.  /abé/

Pod tímto názvem se v Morav-
ském Krumlově letos poprvé reali-
zuje projekt schválený zastupitel-
stvem, které z městského rozpočtu 
vyčlenilo prostředky ve výši 80 
tisíc Kč. Součástí projektu je vy-
tvoření nového loga vyjadřujícího 
vztah města k rozvoji sportu.

Smyslem projektu je podpora 
sportovních klubů, zejména jejich 
trenérů, kteří se pravidelně věnují 
práci s dětmi a mládeží.

„Město předalo vedoucím a od-
dílovým trenérům sportovní oble-
čení s potiskem nového loga. Při 
sportovních utkáních tak budou 
propagovat naše město, spolu-
vytvářet jeho dobré jméno a pre-
zentovat podporu města různým 
formám sportování,“ objasňuje 
starosta města Tomáš Třetina. 

Pro oblast tělovýchovy a spor-
tu byl v rámci veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města na rok 
2013 schválen objem prostředků 
ve výši téměř 910 000 Kč. Tato 
částka byla rozdělena mezi deva-
tenáct sportovních oddílů, klubů a 
sdružení k podpoře jejich činnosti 
zaměřené na sportovní a volnoča-
sové pohybové aktivity. 

O zkvalitňování podmínek a 
sportovního zázemí svědčí letos 
opravená tělocvična v objektu 

Sokolovny na ul. Palackého. 
Další možnost pro sportování 
veřejnosti se nabízí v nových pro-
storách víceúčelové tělocvičny 
vybudované v areálu Výchovné-
ho ústavu na ul. Nádražní. 

Město nezapomíná na děti
a mládež v jednotlivých částech 
města. V části Rokytná bylo letos 
vybudováno dětské hřiště na míčo-
vé hry se šotolinovým povrchem, 
nejmenší děti se mohou zabavit 
v dětském koutku s lavičkami
a herními prvky. Tato investice 
se podařila díky tomu, že Správa 
majetku města získala prostředky 
z nájmu Městských lesů Moravský 
Krumlov, s. r. o. a uvolnila na hřiš-
tě částku ve výši 250 000 Kč. 

K záměrům podpory sportu 
v dalším období patří například 
Centrum netradičních sportů, 
jehož součástí je realizace disc-
golfového hřiště v zámeckém 
parku, nebo vybudování fotbalo-
vého hřiště s umělým travnatým 
povrchem v areálu Střelnice.

Podněcování zájmu dětí a mlá-
deže o pravidelný pohyb součas-
ně se zlepšováním možností pro 
aktivní pohyb všech věkových 
skupin patří v Moravském Krum-
lově mezi oblasti, které město 
bude nadále podporovat.       /TZ/

/Moravský Krumlov/ Za-
stupitelstvo města schválilo na 
svém veřejném zasedání uzavření 
smlouvy o úvěru s bankou Česká 
spořitelna, a.s., a to v celkové výši 
34.250.175,48 korun. Konečným 
termínem splatnosti by se mělo 
stát datum 31. 12. 2022. 

Vzhledem k výhodným úvě-
rovým sazbám se radní rozhodli 
vyhlásit výběrové řízení na 
refinancování stávajícího úvěru 

města. Nabídku předložily dva 
bankovní ústavy. Česká spoři-
telna, a. s. a Komerční banka, 
a. s. Jako výhodnější byl vybrán 
výběrovou komisí právě návrh 
České spořitelny. Město refinan-
cováním úvěru ušetří více jak 1,4 
milionů korun. V dlouhodobé 
perspektivě dokonce počítají 
představitelé města s tím, že do 
roku 2022 by měl být Moravský 
Krumlov bez dluhů.           /PeSl/

Krumlov chce být bez dluhů
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§ 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, měl bych na Vás dotaz. Byly mi ukradeny nějaké věci, 
policie po nějaké době našla pachatele této krádeže a já jsem se při-
pojil k trestnímu řízení proti těmto osobám. Nyní mi přišlo rozhodnutí 
soudu, ve kterém byli pachatelé za krádež odsouzeni k podmíněným 
trestům a byla jim také uložena povinnost mi nahradit škodu. Soud mi 
přiznal náhradu asi necelé poloviny škody a v závěru svého rozhod-
nutí uvedl, že se jako poškozený se zbytkem nároku na náhradu škody 
odkazuji na řízení ve věcech občanskoprávních, protože jsem údajně 
celou požadovanou náhradu škody řádně nedoložil. Chtěl bych se 
tedy zeptat, co to přesně znamená a jak mám ve věci dále postupovat, 
když mi soud nepřiznal celou požadovanou náhradu škody? 

Pokud Vám byla způsobena škoda, máte možnost připojit se k trestní-
mu řízení a navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalo-
vanému povinnost Vám způsobenou škodu nahradit v penězích. Návrh 
na náhradu škody je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zaháje-
ním dokazování. Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste škodu řádně do trest-
ního řízení uplatnil. Způsobenou škodu obžalovaným však musíte soudu 
doložit nebo tato škoda musí vyplývat z provedeného dokazování. 

Soud Vám v trestním řízení nemůže Váš nárok na náhradu škody za-
mítnout. Může Vám pouze přiznat náhradu škody, kterou požadujete nebo 
Vás odkázat, abyste si věc vyřešil v řízení občanskoprávním, tzn. podá-
ním žaloby v civilním řízení u soudu. Nemá-li tedy soud podklady pro 
vyslovení povinnosti k náhradě škody podle výsledku dokazování nebo 
pokud by bylo třeba pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody prová-
dět další dokazování, které by protáhlo trestní řízení, soud poškozeného 
odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních, tj. k civilnímu řízení.

Ve Vašem případě je zřejmé, že část způsobené škody byla řádně do-
ložena či vyplývala z provedeného dokazování a soud Vám ji přiznal. 
Toto rozhodnutí soudu v trestní věci je tzv. exekučním titulem a v pří-
padě nezaplacení přiznané částky odsouzeným můžete dát tento trestní 
rozsudek na exekuci. Ohledně části Vámi požadované škody ji soud 
neměl zřejmě řádně doloženou, a proto Vám tuto část škody nepřiznal 
a odkázal Vás na řízení občanskoprávní. O zbytku nároku tedy nebude 
rozhodováno v trestním řízení, ale musel byste podat samostatnou ža-
lobu u civilního soudu, kde jako žalobce však musíte svůj nárok řádně 
doložit a prokázat, abyste byl v žalobě úspěšný. Je tak třeba zvážit, 
zdali jste schopen zbytek škody řádně doložit, a pokud ano, tak se věc 
řeší podáním civilní žaloby na pachatele krádeže u soudu. 

Zveme Vás do nové vzorkovny

V pátek 27. září se uskutečnil 
jubilejní patnáctý ročník regio-
nální pěvecké soutěže, pořádané 
Základní školou Vémyslice, Lyra 
2013. V letošním roce se rodina 
účastníků opět o něco rozrostla, 
takže se zúčastnili zpěváčci a 
zpěváci celkem ze šestnácti škol. 

Dvanácti základních - Hro-
tovice, V. Menšíka Ivančice, 
Mikulovice, Kravsko, Ivančická 
a Klášterní MK, Miroslav, Olbra-
movice, Oslavany, Rybníky, Vé-
myslice, Višňové - tří středních 
- Gymnázium Moravský Krum-
lov, Gymnázium J. Blahoslava 
Ivančice, CMG a SOŠPg Brno - a 
přidala se i ZUŠ Hrotovice. 

Ve čtyřech kategoriích soutě-
žilo celkem 49 interpretů. Jejich 
výkony posuzovala odborná po-
rota ve složení MgA. Beata Blaž-
ková, pedagog ZUŠ Smetanova v 
Brně, bývalá sólistka Janáčkova 
divadla, Mgr. Eva Friedbergová, 
členka sboru Národního divadla v 
Brně, učitelka zpěvu na ZUŠ Al-
fonse Muchy v Ivančicích, Pavel 
Kolařík, spolumajitel nahrávacího 
studia CH-RECORDS, zvukař, 
kytarista a studiový hráč, Pavel 
Dočkal, spolumajitel nahrávacího 
studia CH-RECORDS, zvukař 
a kytarista skupiny Dreams, 
Petr Bende, zpěvák, skladatel a 
multiinstrumentalista a zároveň 
čestný host soutěže. 

Soutěžním dopolednem prová-
zela účastníky i diváky moderá-
torská dvojice Denisa Kociánová 
a Jiří Liška. 

 V jednotlivých kategoriích se 
stupně vítězů zaplnily takto:
První kategorie (1. - 3. třída)
1. Marek Jan Pečer, ZŠ Rybníky 
2. Lucie Benáková, ZŠ Vémyslice
3. Kateřina Mašová, ZŠ Vémyslice
Druhá kategorie (4. - 6. třída)
1. Adéla Jakubová, ZŠ Miroslav
2. Nela Hrdinová, ZŠ Vémyslice 
a  Jana Závišková, ZŠ Klášterní 
3. Jasmína Hnilicová, ZŠ Klášterní
Třetí kategorie (7. - 9. třída)
1. Blanka Horáková, ZŠ Menšíka
2. Eliška Strnadová, ZŠ Klášterní  
3. Karel Dvořák, ZŠ Vémyslice
Čtvrtá kategorie (střední školy)
1. Adéla Rausová, GJB Ivančice 
2. Monika Kratochvílová, CMG a 
SOŠPg Brno 
3. Vojtěch Němec, Gymnázium MK
a Martin Novák, Gymnázium MK

Zvláštní cenu Petra Bende si v 
jednotlivých kategoriích odnesli 
Denisa Kloudová, Jasmína Hnili-
cová, Blanka Horáková a Vojtěch 
Němec. Soutěž byla zakončená 
krátkým vystoupením letošního 
hosta, zpěváka Petra Bende, po 
němž následovala již tradiční 
autogramiáda. 

Poděkování za úspěšný průběh 
dalšího ročníku patří především 
neúnavné organizátorce Mgr. 
Dagmar Čeperové, ale i všem 
dalším organizátorům, hudebním 
technikům, členům poroty a ostat-
ním, kteří se jakkoli na úspěšném 
průběhu soutěže podíleli, a samo-
zřejmě sponzorům, mezi něž patří 
Skupina ČEZ, Moravskokrumlov-
sko, Městys Vémyslice, Firma Mi-

loš Ryšavý, mezinárodní doprava 
Tereo, s. r. o., A+V autobazar
Rosice, OSP Moravský Krumlov, 
Autocentrum Pohořelice, nahráva-
cí studio CH-RECORDS, Vinař-
ství Tichý a FOSAN, s. r. o. 

Úspěšní zpěváci letošního i 
minulého ročníku se zúčastní 
dopoledních přehlídek pro zá-
kladních školy v Kravsku (8. 10.), 

Oslavanech (9. 10.), Moravském 
Krumlově (10. a 11. 10.), veřejnost 
bychom rádi pozvali na podvečer-
ní koncerty vítězů dne 11. 10. do 
kinosálu v Moravském Krumlově 
a 18. 10. do sokolovny ve Vémys-
licích. Začátky v 18 hodin. 

Fotografie ze soutěže naleznete 
na stránkách www.zsvemyslice.cz 
anebo facebooku Lyra.          /RS/

Jubilejní pěvecká soutěž Lyra 2013 má své vítězeObčanská bezpečnostní 
komise informuje

Ve čtvrtek 26. září 2013 byla úspěšně ukončena odstávka bloku č.1, 
a to o jeden den dříve než byl naplánován termín ukončení.

V průběhu této odstávky měla Občanské bezpečnostní komise mož-
nost vstoupit do jedné z osmi chladicích věží. Pro mne to byla zajímavá 
nabídka a neodolal jsem. V minulosti moje děti nazvaly věže „vázička-
mi“ nebo „výrobnou mraků“, pro mne to byly katedrály „za plotem“. 
Na 1. blok mám štěstí, při týdenní stáži na Dukovanech jsem si mohl 
kompletně projít 1. a 2. blok, které tehdy byly v odstávce.

Nyní jsem mohl stát mezi věžemi, dokonce i do jedné vstoupit a 
pokochat se prostorem uvnitř. Svými rozměry připomínají doopravdy 
katedrálu. Na výšku měří 125 metrů, pilíře ve tvaru „A“, které jsou 
zakotvené v bazénu a tvoří nosný systém pláště věží, jsou vysoké 7 
metrů. Dolní průměr věže je 90 metrů, horní 60 metrů a střední průměr 
je 56 metrů. Síla betonové zdi dole je 60 cm, v koruně 15 cm, takže 
doopravdy monument.

Bylo by úchvatné vystoupat po schůdcích, které směřují až na horní 
obvod, my jsme pro tuto chvíli vyšlapali jen do výšky 11 metrů, kde 
byl vstup do samotné věže. Před námi se objevil nevídaný prostor. Ve 
věži jsou do výšky 18 metrů naskládaná patra mechanických přepážek, 
jakýchsi roštů. Některé tvoří trubičky, jiné rohože, na pohled podobné 
okenním žaluziím. Nad tyto vrstvy se rozstřikuje  33°C teplá voda při-
váděná z elektrárny. Kapky, které padají dolů, se tříští o přepážky, pod 
kterými zespodu v protisměru proudí vzduch. Je to jednoduchý prin-
cip, věž má díky rozdílu teplot nahoře a dole tah jako komín. Padající 
kapky rychle chladnou na asi 17°C a prší do bazénu pod věží, odkud je 
voda odváděna zpět na elektrárnu. Nějaká voda se i odpaří. Když jsou 
všechny věže v provozu, odpaří se z nich dohromady jeden kubík vody 
za sekundu. Tuto vodu „v oblacích“ je nutno doplnit z Dalešické pře-
hrady. Při pohledu nahoru se zdá, jakoby byla mračna na dosah ruky, 
pokud stojím uprostřed tohoto kolosu, přeji si tajně zažít tento pohled 
zevnitř při samotném provozu věže.

Naše prohlídka dále směřovala do míst, kde se v roce 2014 začnou 
stavět nové chladicí věže, které budou dokončeny v roce 2017. Ty bu-
dou 10x nižší, jejich hlavním úkolem bude chladit bezpečnostní zaříze-
ní. Je to reakce a výsledek povinných stress testů, kterými jaderná elek-
trárna prošla. Měly by v případě zemětřesení nebo jiné živelné pohromy 
odolat velkým otřesům a zabránit tomu, aby jaderné reaktory nezůstaly 
v případě krize bez chlazení. Oblast Dukovan je seizmicky dlouhodobě 
klidná, i přesto je celý areál stavěný tak, aby odolal otřesům o síle až 
6 stupňů Richterovy stupnice. Doposud aktivitu zemské kůry hlídá sta-
nice u Moravského Krumlova, v následujících letech má být vystavěna 
monitorovací síť seizmologických stanic, která areál JEDU pohlídá.

Pro ty, kteří chtějí také nakouknout do útrob chladicích věží, je vy-
tvořena virtuální prohlídka na stránkách webového zpravodaje EDU 
http://www.aktivnizona.cz.

Pavel Štefka, člen OBK a starosta obce Bohutice

/Miroslav/ Ve středu 23. října 
se v Miroslavi uskuteční tradiční 
vzpomínkové shromáždění u pří-
ležitosti vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky v roce 1918. 
Slavnost společně pořádají město 
Miroslav a ZŠMiroslav. 

V 18.30 hodin vyjde lampio-

nový průvod od hlavní budovy 
základní školy ke kulturnímu 
domu. Zde je připraven kulturní 
program, ve kterém zazní státní 
hymna, básně, proslov přednese 
Mgr. Robert Salát. Slavnost bude 
zakončena k radosti hlavně dětí, 
ohňostrojem.

Oslava vzniku samostatné 
Československé republiky

/Kraj/ Zastupitelstvo JM kraje 
schválilo dotace pro jednotky 
dobrovolných hasičů obcí Jiho-
moravského kraje.

Poté, co krajské zastupitelstvo 
v červnu letošního roku schválilo 
rozdělení částky 22 milionů ko-
run, rozdělilo na konci září více 
jak 7 milionů korun. Kromě toho 
zastupitelé schválili dotaci 700 
tisíc korun obci Tavíkovice na 
pořízení hasičského auta T 815.

Cílem dotačního programu je 
výrazné zlepšení materiálního 
vybavení jednotek dobrovol-
ných hasičů zapojených do inte-
grovaného záchranného systému 
kraje. Ty si mohou za dotace 

koupit či rekonstruovat auto-
mobily, cisternové stříkačky, 
zásahovou a pracovní výstroj a 
výzbroj, speciální vybavení pro 
záchranné a likvidační práce. 
Těm žadatelům, jejichž žádosti 
byly posouzeny a doporučeny 
odbornou komisí, poskytne kraj 
dotaci maximálně do 70 procent 
celkových výdajů.

Například Město Dolní Kou-
nice získalo na výstroj, výzbroj a  
opravu požární techniky 80 000, 
obec Bohutice a Jamolice na vý-
stroj a výzbroj 40 000, obec Nová 
Ves 25 000,00, obec Zbýšov 30 
000 a obec Hostěradice na poří-
zení CAS 500 000 korun.     /abé/

Další dotace hasičům

Host soutěže Petr Bende



Moravský Krumlov se připojil 
na seznam účastníků nejvyšší ji-
homoravské soutěže ve stolním te-
nisu. Historicky prvním soupeřem, 
který do Krumlova zavítal, se stal 
další nováček soutěže ze Silůvek. 
Mezi čtyřmi desítkami diváků, kte-
ří si našli cestu do zrekonstruované 
krumlovské sokolovny, nechyběli 
ani představitelé města v čele se 
starostou Tomášem Třetinou a 
místostarostou Zdeňkem Jurán-
kem. Také díky úžasné, na stolní 
tenis nebývale bouřlivé atmosféře, 
nakonec domácí dokázali svého 

soupeře nejtěsnějším možným 
poměrem udolat.

V sestavě Moravského Krum-
lova se objevily dvě letní posily - 
Stanislav Jelínek, který přestoupil 
ze Sokola Znojmo, a Aleš Horák 
přicházející z Dubňan. Oba hned 
při svém prvním startu prokázali, 
že budou platnými členy týmu a 
měli značný podíl na premiéro-
vém vítězství. Třetí novou tváří 
je odchovanec orlickoústeckého 
stolního tenisu Petr Nastoupil, ten 
však s ohledem na přísné přestup-
ní regule bude do sestavy moci 

naskočit až od druhého kola.
Po úvodních čtyřhrách byl stav 

nerozhodný 1:1. Za domácí uspě-
la dvojice Bíla/Seďa, jež zvládla 
svůj part bez větších potíží, 
Horák s Jelínkem bohužel druhý 
bod nepřidali. Už v první sérii 
dvouher domácí naznačili, že jsou
v tomto utkání papírovými fa-
vority. Po prohře Jakuba Sedi se 
Záděrou přišly relativně jasné 
výhry Bíly nad Pikulou, Jelínka 
nad Železným a Horáka nad Kol-
bertem. Domácí vedli 4:2.

Následně však na Záděru nevy-
zrál ani Aleš Horák, situaci navíc 
zkomplikovala nečekaná prohra 
Jelínka s Kolbertem. 4:4. Po té 
však Krumlovští přitáhli otěže 
utkání a čtyřmi body v řadě zvý-
šili na průběžných 8:4. Jindřich 
Bíla navíc vedl nad Kolbertem 
už 2:0 na sety, v té chvíli asi má-

lokdo očekával drama, které se
v krumlovské sokolovně nakonec 
odehrálo. Kolbert totiž nepříznivě 
se vyvíjející zápas otočil, vzápětí 
si poradil i s Jakubem Seďou,
a když další bod přidal po výhře 
nad Horákem Pikula, bylo utkání 
rázem znovu otevřené. Za stavu 
8:7 přidal důležitý devátý bod za 
výhru nad Záděrou Jindřich Bíla, 
Aleš Horák tak měl v zápase s do 
té doby nebodujícím Železným 
příležitost celé utkání ukončit. 

Na první vyhraný set však ne-
dokázal navázat a po prohře 1:3 
se muselo rozhodnout až v závě-
rečné dvouhře. V té prokázal pev-
nější nervy i větší kvalitu domácí 
Stanislav Jelínek. Hnán kupředu 
bouřlivou kulisou udolal Pikulu 
3:1 na sety a Moravský Krumlov 
si tak na svoje konto může připsat 
první čtyři body v nové sezóně. 
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SVATOMARTINSKÉ MENU
 Husička, mladá vína a další pochoutky!

Čtvrté setkání milovníků svatomar�nské tradice v restauraci Hotelu Ryšavý.
K poslechu a tanci bude doprovázet JAN BENDE.

Těšíme se na Vás 09. 11. 2013 od 18 hodin.
Podáváme svatomar�nská mladá vína ze Znojemské vinařské podoblas�.

 PŘEDKRM 50 g Restovaná husí játra na červeném víně a rozmarýnu s opeč. bagetou
   0,1 l Müller Thurgau 2013, Vinařství Tichý
 POLÉVKA  0,22 l Husí krémová
   0,1 l Svatovavřinecké rosé 2013, Vinařství Tichý
 HLAVNÍ CHOD 1 ks Pečené husí stehno s jablečným zelím a rolovaným brambor. knedlíkem
   0,1 l Cuvée - Muškát moravský, Müler Thurgau 2013, Vinařství Hanzel
 DEZERT   Domácí bramborové placky plněné povidly
   0,1 l Muškát moravský 2013, Vinařství Hanzel

Cena Svatomar�nského menu s víny a hudebním doprovodem 499 Kč. 
Nutná rezervace. Omezená kapacita  - 60 míst. Celý večer se uskuteční ve velkém salónku.

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka, tel.: +420 515 323 428 ,
Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400, Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

•  Mechanické opravy osobních, dodávkových
   a nákladních vozidel - všech značek
•  Čištění interiérů - ruční tepování, leštění karoserie

PNEUSERVIS•  Přezouvání
•  Sezónní uskladnění pneumatik
•  Opravy kol a pneumatik
•  Kvalitní vyvážení a kontrola
•  Pneuservis MOTO

Objednávky na tel.: 777 252 062,
nebo na autoservis@ivacar.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

AKCE
PŘI PŘEZUTÍ 4 KOL

DÁREK ZDARMA

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
IVACAR Ivančice, s. r. o., Krumlovská 30, Ivančice

w
w

w
.iv

ac
ar

.c
z

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 :-)

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

15. října v 16.00 hod. - HOMEOPATIE JAKO CESTA KE ZDRAVÍ
i k osobnímu rozvoji - beseda s Ivou V. Povídání o dvě stě let staré 
léčebné metodě, která pomáhá i v dnešní moderní době dětem 
i dospělým. Interaktivní besedu povede Iva Valentová, lektorka 
vzdělávacího centra Uroboros (www.uroboros.cz), homeopatka

s více než desetiletou praxí. Vstupné 100 Kč.

15. října od 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.

17. října v 18.30 hod. - PODZIM V NÁS
Povídání o tom, co můžeme pro sebe a své tělo udělat v období 
podzimu. Jaké orgány z pohledu čínské medicíny „jsou v kurzu“

a jak je co nejlépe podpořit. Vstupné 120 Kč

21. října od 17.00 hod. - O ČAJI S KAVKAZSKOU DUŠÍ
Přednáška s degustací gruzínských čajů. Dovozce gruzínských 
čajů Petr Sič vás provede jejich královstvím a propojí jednotlivé čaje

s osudy jejich pěstitelů. Vstupné 70 Kč.

22. října 15.00 - 17.00 hod. - KURZ PRAKTICKÁ AROMATERAPIE
Dozvíte se, proč je aromaterapie dnes tak oblíbená a také něco o 
její tisícileté tradici. Seznámíte se s esenciálními oleji a naučíte se 
je využívat. Očicháte si základní esenciální oleje. Zjistíte, jak vám 
můžou pomoci při řešení řady zdravotních obtíží a jak se uplatní ve 
vaší domácnosti. Lektorka Ing. Radka Křivánkova (www.sarlot.cz) 

Vstupné 50 Kč. Registrace účasti na sarlot@siladoteku.cz

22. října od 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.

28. října v 17.30 hod. - POVÍDÁNÍ S ŽENAMI O ŽENÁCH
A MENSTRUACI. Otevřené povídání o tom, jak můžeme změnit 
přístup samy k sobě. Jak přijímat ženství, menstruační cyklus. Budeme 
se nořit do oceánu ženské proměnlivosti, jednotlivých fází cyklu a žen 

v nás. Budeme zkoumat, jak to vlastně máme. Vstupné 50 Kč.

Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 zve všechny děti na akci

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Zábavná cesta plná strašidelných úkolů

neděle 20.10. 2013 od 17.30 hodin
Vezměte si lampion a přijďte si posvítit na strašidla. Čeká vás

zábavná cesta plná strašidelných úkolů, malování na obličej, tvořivá 
dílna, ohňostroj. Na každé dítě čeká odměna.

IV. ročník moravskokrumlovské

DRAKIÁDY
se uskuteční v neděli 13. října 2013 ve 14.00 hodin

na Floriánku (sraz u závory)
soutěže pro děti • pouštění draků • sladké odměny

Těšíme se na Vás, ať už přijdete s drakem koupeným,
či vlastní výroby.

Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi na

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK V HRUBŠICÍCH
sobota 12. října - strašidelná brána se otevírá ve 14.00 hodin
Prohlídkové trasy na strašidelném zámku budou probíhat během 

programu od 15.00 do 19.00 hodin!
Program: 15.00 - taneční vystoupení ve stylu Drakula

16.00 - šermířské vystoupení skupiny Taranis
17.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula
17.30 - šermířské vystoupení skupiny Taranis
19.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula

19.45 - OHŇOSTROJ!!!
Během celého odpoledne: dlabání dýní, soutěže pro děti, tancování...

AKCE SE KONÁ I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ

FULÍN TO DOKÁZAL !!!
Tradiční závěr sezóny na Masarykově okruhu vždy patřil vytrvalost-

nímu závodu „Epilog“. V letošním roce se jely ještě dvě významné 
série: ETCC a AutoGP. 

Šestihodinový Epilog přezdívaný „české Le Mans“ se jel v sobotu 
odpoledne a konec závodu byl až po setmění. Z vítězství se radovala 
slovenská posádka Patrik Tkáč, Andrej Studenič, Tomáš Kukučka a 
Peter Vančo na Ferrari 458. Vítězové ujeli 172 okruhů, což v Brně 
představuje 930 kilometrů. Třetí místo absolutně a vítězství do 2000 
ccm vybojovala posádka Mandelík, Fried a Kusý s vozem Lotus Exige.
Ve třídě do 3500 ccm zvítězilo BMW týmu Roberta Šenkýře, se kterým 
se za volantem střídali Líbal, Sládečka a Verčka.

Nedělní závody ETCC - mistrovství Evropy cestovních vozů mělo 
finále právě v Brně. O titul bojoval Petr Fulín a Slovák Maťo Homo-
la. Petr Fulín stoprocentně splnil očekávání svého týmu i fanoušků
a s přehledem ovládl závodní víkend. Už vítězstvím v prvním závodě 
si Fulín zajistil titul. Druhé místo bral Homola a třetí skončil Srb Bor-
kovič, se kterým bojoval Michal Matějovský. Ten ale po jednom z ne-
povedených manévrů skončil mimo trať a v závodě již nepokračoval.
Ve druhém závodě si vítězství zopakoval Fulín, který k tomu uvedl: 

„Ten druhý závod jsem si užil a byla to opravdu zábava. Musím za 
celý tento víkend poděkovat svému týmu, který byl jako vždy perfektní 
a divákům v Brně za skvělou podporu a kulisu. Je to to nejlepší, co si 
člověk může přát – takto zakončit sezonu na domácím okruhu.“ 

Pořadí na druhém a třetím místě bylo totožné s prvním závodem. 
Matějovský, který startoval z poslední pozice, se statečně prokousával 
startovním polem a po deseti kolech byl odmávnut na devátém místě. 
Závody superrychlých formulí AutoGP měly také české zastoupení 
- na startu byl Josef Král. V sobotním závodě zvítězil bývalý pilot F1 
Narain Karthikeyan z Indie. Dobře rozjetý závod měl domácí Král, 
ale jeho úsilí zhatila zastávka v boxu, kde se zdržel déle než soupeři. 
Závod dokončil na 15. pozici. V nedělním klání zvítězil další pilot se 
zkušeností z F1 - testovací jezdec Sauberu Kimiya Sato. Josef Král 
dokončil závod třináctý. Závody navštívilo za tři dny 16 312 diváků.  
/Ctibor Adam/     Foto: Květoslav Adam  Petr Fulín na cestě za titulem 

Vítězná premiéra krumlovských stolních tenistů

Pod záštitou ministra pro míst-
ní rozvoj Mgr. Františka Lukla 
proběhl dne 28. září na radničním 
nádvoří v Ivančicích třetí ročník 
Ivančického Grilfestu. Od těch 
ostatních se tentokrát odlišoval 
širokou mezinárodní účastí. 

S místními týmy se přijeli utkat 
jejich kolegové z partnerských 
měst. Ze Slovenské republiky na-
stoupili ostřílení ze Sládkovičova 
a Stupaly. Slovinské Alpy repre-
zentoval tým z Radovljice. S nimi 
se do boje pustily chvalně známé 
ivančické týmy „Žádná kvantita, 
ale kvalita“ pod vedením Josefa 
Sedmíka - a „Řeznovičtí kanci“ 
pod taktovkou či raději vařečkou 
Miroslava Nováčka.

Všechna družstva obdržela 
maso dle soutěžních dispozic a 
úderem desáté hodiny dopolední, 
za hojné účasti diváků, celá slav-
ná řež nastala. Bylo se na co dívat. 
I co ochutnávat, posuzovat a málo 
co kritizovat. O tom, že divákům 

na Grilfestu chutná, svědčí i 
prodaných 700 porcí grilovaného 
masa a ten fakt, že přes veškerou 
snahu organizátorů, mistrovsky 
vedených Ing. Smutným a spon-
zora MP Soft - Jatka Ivančice, ne-
bylo po 13. hodině co grilovat.

A jak soutěž dopadla? První 
místo obsadil tým slovinského 
partnerského města Radovljice, 
stříbrnou medaili si odneslo sloven-
ské město Sládkovičovo. Alespoň 
bronz zůstal naštěstí doma. Za-
sloužil si ho tým „Žádná kvantita, 
ale kvalita“. Čtvrté místo a zároveň 
cenu „EXOT Grilfestu“ si převzal 
zaslouženě tým Řeznovičtí kanci. 
Pátou a poslední příčku obsadilo 
soutěžní družstvo ze Stupaly. Kro-
mě samotné soutěže zde byly pre-
zentovány i regionální produkty od 
místních firem. O zábavu se posta-
raly kapely Karel Gott Revival Mo-
rava, zpěvákem Josefem Boudou
a jeho kolegou Radkem Vernerem,
country kapela Grýn.             /PeSl/

Letošní Grilfest v režii 
kuchařů ze Slovinska

V pátek 27. září představil zná-
mý ornitolog a miroslavský rodák 
MVDr. Julius Klejdus odborné 
veřejnosti a známým novou publi-
kaci pod názvem „Z ptačí perspek-
tivy“. Jde o knihu, ve které autor 
na stovkách originálních fotografií 
dává nahlédnout do každodenního 
života našich ptáků. Záběry byly 
pořízeny na jižní a jihovýchodní 
Moravě, ale některé fotky pochá-
zejí také z Doupovských hor nebo 
Nízkého a Hrubého Jeseníku. 

„Vernisáž zahájil autor video-
prezentací, na jejíž výrobě se 
podílel také jeho bratr, profesor 
Bořivoj Klejdus. Poté následo-

val slavnostní přípitek, pokřtění 
knihy a autorova autogramiáda. 
O hosty slavnosti se po celý 
podvečer vzorně staral personál 
restaurace Slávie,“ uvedl Roman 
Volf, místostarosta Miroslavi.

Kniha „Z ptačí perspektivy“ 
se může stát vhodným tipem na 
hodnotný vánoční dárek přede-
vším pro ty, kteří mají upřímně 
rádi přírodu. Zájemci ji mohou 
získat v restauraci Slávie (tel. 
777 067 262) nebo v MKIC Mi-
roslav (tel. 515 333 538).

V restauraci Slávie je do konce 
roku umístěna výstava vybraných 
fotografií z této publikace.

Z ptačí perspektivy

Občanské sdružení ALMA pořádá pro začátečníky a mírně pokročilé

 KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
12. listopadu od 17.00 hod. - RC Měsíční houpačka,

Palackého nám. 27, Ivančice
Cena kurzu 300 Kč zahrnuje veškerý použitý materiál, lektorné,

tištěné podklady se základním opletkem a zavírkou. Kurz trvá 3-4
hodiny a každý účastník si z něj odnese vlastnoručně upletený 
výrobek. Hlaste se na tel.: 602 782 280 nebo: obchod@alma.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 14. 10. DO 27. 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

• říjen - Výstava 5 TŘEBÍČSKÝCH FOTOGRAFŮ.  MěÚ M. Krumlov. 
• 2. pol. října - Výstava MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ.
• 12.10. od 9.00 hod. - BURČÁKOBRANÍ a IV. ročník PŘEHLÍDKY RE-
GIONÁLNÍCH DECHOVÝCH HUDEB. Orlovna Rakšice. Jarmark a bohaté 
občerstvení. Od 10.00 hod. - přehlídka dechovek. Vstupné: 30 Kč, děti a dů-
chodci zdarma. Od 20.00 hod. - Taneční zábava Old ARCUS. Orlovna Rakšice. 
Vstupné: 70 Kč. Pořádá Pospolu MK.
• 17.10. v 19.30 hod. - KONCERT SLÁVKA JANOUŠKA a LUBOŠE VON-
DRÁKA. Folkový podzim v Moravském Krumlově, kinosál, vstupné: 120 Kč.
• 19.10. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na náměstí TGM.
• 19.10. od 10.00 hod. - 23. ročník KRUMLOVSKÉHO BĚHU. Areál Orlovny
Rakšice. Pořádá AC Mor. Krumlov, Orel Jednota Rakšice.
• 22.10. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na náměstí TGM.

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

• 19.10. ve 20.00 hod. - COUNTRY-BÁL v KD. Hraje skupina RANČEŘI.
• 23.10. v 18.30 hod. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY, lampi-
ónový průvod, ohňostroj. Sraz u základní školy v 18.30 hodin. 
Připravujeme: 16.11. od 19.00 hod. - GULÁŠOVKA. 17. ročník. Ochutnávka 
gulášů, degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. 
Pořádá Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav. KD Miroslav.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 20.10. - KÁVA ANEB VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA. Výsta-
va o kávě, jejím zpracování a přípravě. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum
v Ivančicích ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Galerie Památníku A. Muchy.
• do 27.10. - MOJE RUKODĚLÁNÍ. Prodejní výstava MARKY PETRÁKO-
VÉ - obrázky, malované kameny, keramika, loutky, věnečky... Chodba Památní-
ku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 29.10. v 18.00 hod. - PORTUGALSKO - ZEMĚ NA KONCI SVĚTA. Cestova-
telská beseda s promítáním - LUDMILA KLÍMOVÁ. Kino Réna, vstupné: 30 Kč.
Připravujeme: • 16.11. od 18.00 do 22.00 hod. - SNOW FILM FEST. Večer 
plný špičkových filmů, doprovodné přednášky, soutěže, workshopy... Kino 
Réna. Vstupné: 100, 80 Kč. Více info na www.naboso.org, www.SnowFilm.cz
• 1.12. v 19.00 hod. - ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY. Komedie Zoltána 
Egressyho zavádí diváky do šatny tří fotbalových rozhodčích před zápasem, 
který má mít v postupu jednoho z nich zásadní význam. Kino Réna. Účinkuje 
divadelní spolek BEZGEST z Moravského Krumlova (Bořivoj Švéda, Marek 
Ostrovský, Václav Ostrovský). Vstupné: 60 Kč. Předprodej od 4. 11. v KIC.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 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 umě-
lé 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 vlast-
ním 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 Osla-
vany nebo na www.ddm-oslavany.cz v rubrice akce.
• 29.-30.10. od 8.00 do 15.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. V době pod-
zimních prázdnin. Info v ŠD a na www.ddm-oslavany.cz v rubrice akce.

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
• KLÁŠTER ROSA COELI OTEVŘEN DO 20. 10. 2013. Otevřeno: 10-17 ho-
din, vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti 15 Kč. Fotografování svatby 200 Kč. 
• 19.10. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU DOLŇÁCI. 
Sál kulturního domu, vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno.
Připravujeme: • 2.11. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD • 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 informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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. 
• 18.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Zámecké kulturní centrum Rosice. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 20.10. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM - DRACI PRO LEGRACI. Účinkuje
ochotnické divadlo z Kašpárkova. Po skončení představení bude následovat vý-
tvarná dračí dílna. Taneční sál ZKC, vstupné 10 Kč členové, nečlenové 30 Kč. 
• 23.10. v 19.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické čtení
z knihy Timura Vermese „Už je tady zas“ s křestem českého vydání tohoto sa-
tirického bestselleru. 66 let po své domnělé smrti se uprostřed Berlína probouzí 
Adolf Hitler a v přítomnosti zahajuje novou kariéru. Kino Panorama. Předprodej 
vstupenek v kanceláři KIC 90 Kč, na místě 110 Kč, studenti a senioři 50 Kč.
• 26.10. od 9.30 hod. - O POHÁR MĚSTA ROSICE. Závody ve sportovní gym-
nastice - chlapci. Tělocvična Profes. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 30.10. - MAFIE A CITY. Francouzská komedie ze současnosti od Luca 
Chaumara. Hrají: Josef Laufer, Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Karel Zima. 
Vstupenky v předprodeji v kanceláři KIC 250 Kč, na místě 280 Kč. 

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 krouž-
ky výtvarné, zábavné a sportovní. Nabídku kroužků, ceny a rozvrh, přehled 
konaných akcí i fotografie najdete na www.domecekmk.cz, jsme také na FACE-
BOOKu. Stále se můžete přihlásit! Těšíme se na vás.
• NABÍDKA CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ: • PILATES - pon-
dělí 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.
• 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.
• 16.10. od 18.00 hod. - ŠITÉ KVĚTINOVÉ OZDOBY. Přijďte si ušít origi-
nální brož, čelenku nebo sponu do vlasů. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 20.10. od 17.30 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Zábavná cesta plná strašidel-
ných 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.
• 30.10. od 10.30 hod. - KORÁLKOVÁNÍ PRO DĚTI. Náramky, přívěšky, 
prstýnky, tavné korálky. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
Nabídku zájmových kroužků SVČ Ivančice naleznete na www.svcivancice.cz

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

• 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).
• 30.10. v 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Téma: Sebeřízení. Pár tipů, rad a kon-
krétních nástrojů z oblasti Timemanagementu pro ženy. Která z nás by nechtěla 
mít sladěný osobní, partnerský, rodinný a pracovní život :)? Neslibuji nemožné, 
ale i dvě hodiny našeho společného času nás mohou přivést na začátek stezičky, 
ze které není návratu. Ale - kdo by se vracel :)? Tipla bych si, že samy budete 
chtít pokračovat i v listopadu! Vede: Mgr. Martina Turečková, cena: 50 Kč.
• PONDĚLÍ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 16.30 - 17.15 - STREETDANCE - zá-
klady 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 RA-
DOST. 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.
• pátky od 18.00 hod. - ALFA V IVANČICÍCH. Připojujeme se k ce-
lostátní 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 10-11týdenní kurzy, 
ve kterých se účastníci dozvídají více o jádru křesťanské zvěsti a životě, 
který stojí za to. Součástí každého setkání (večera) je občerstvení, promlu-
va a diskuze. Příjemné prostředí a svobodná atmosféra umožňuje účast-
níkům 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 možnost uchopit příležitost za pačesy. 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 se-
tkáních. Kvůli organizaci budeme vždy rádi, když dáte dopředu vědět. Těšíme se 
na viděnou. Další info na: www.jbivancice, www.kurzyalfa.cz
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Klub českých turistů Moravský Krumlov
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

• 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
• 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.
• 26.10. - DOLNÍ SMRČNÉ U JIHLAVY - VELKÉ MEZIŘÍČÍ. Odjezd:
z Ivančic v 7.16 hod. Přestup: Střelice do vlaku směr Jihlava. Příjezd: Dolní 
Smrčné 10.05 hod., jízdenku kupovat do Dolní Smrčné, pěší trasa 25 km, náročná 
na čas. Odjezd vlakem z Vel. Meziříčí do Studence v 16.16 hod. Vede Milan Blaha.
• 30.10. - VYCHÁZKA KRALICE - SENORADY. Odjezd autobusem v 7.30 
hod. z Ivančic do Tetčic, z Tetčic vlakem v 8.06 hod. do Kralic. Trasa cca 12 km 
lesem. Cestou opékání buřtíků. Vede Hana Šťastná.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 19.10. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na náměstí TGM. 
Letos naposledy budete mít možnost nakoupit výpěstky a výrobky od kvalitních 
farmářů. Kromě tradičních produktů budou k prodeji také ovocné stromky.
• 12.11. od 17.00 hod. - KURZ 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 - POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA.

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.

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.

Hospoda U Kozy pořádá koncert brněnské bluesové kapely

THE WEATHERMAKERS
pátek 1. listopadu 2013 od 19.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Občanské sdružení Dobřínský dechfest
srdečně zve příznivce dechové hudby na

TANEČNÍ VEČER
KD Dobřínsko / pátek 25. 10. 2013 / začátek ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba
KAMENÍKOVI MUZIKANTI s kapelníkem Bohumírem Kameníkem

V ZŠ Vl. Menšíka, Komenského nám. 7, Ivančice se bude konat

BURZA SPORTOVNÍCH POTŘEB
15. 10. od 12 do 18 hod. - výkup zboží, 16.10. od 12 do 18 hod. 

- prodej zboží, 17.10. od 12 do 17 hod. - výdej zboží.
Při výkupu čistého a nepoškozeného zboží bude každému účtována 

částka za zprostředkování prodeje 10 Kč/ks. Výtěžek bude použit 
pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka v alternativních formách vyučování. 

Pracovnívi ZŠ V. Menšíka Ivančice.

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice pořádá
v pátek 18. října a sobotu 19. října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2013
Srdečně zveme všechny rodiče, předškoláky, školou povinné,

známé i neznámé. Přijďte si prohlédnout naši školu. 
I. stupeň Komenského náměstí, II. stupeň Růžová ulice. Prezentace 

multimediální výuky a sobotní tvořivé dílny. Těšíme se na vás
v pátek od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 28

- sídlo Jednoty
Bombardování a poválečné urbanistické plány změnily tvář jižní 

strany náměstí T. G. Masaryka k nepoznání. Při popisu domů je 
ztěžující okolnost, že původní parcely staré zástavby absolutně ne-
odpovídají současným číslům popisným. Přirovnání domů na parcely 
je tedy spíše přibližné. Dům Jednoty s č. p. 28 je zajímavý tím, že 
parcela před stavbou této budovy byla po válce jednou z nejdéle 
nezastavěných a na náměstí tak byla až do začátku 60. let proluka. 
Věnujme se nejprve původní zástavbě. 

Nejkrajnějším domem na náměstí hned vedle uličky na hradby bylo 
č. p. 99/I. V živé paměti Krumlováků je spojen se jménem Thuma. Ro-
dina Thumova je v domě doložena nejméně od poslední čtvrtiny 19. 
století. Před r. 1876 dům totiž vlastnil Leopold Thuma, od r. 1876 pak 
Jindřich T. Mezi lety 1892 a 1911 patřil Julii T. a konečně od r. 1911 
Františkovi T. Rodina v domě provozovala pekárnu s pekařstvím. To 
zde podle literatury mělo mít tradici už v r. 1796 či v r. 1805, údaje se 
různí. Pekařství mělo být v r. 1906 modernizováno a v r. 1908 získalo 
na pekařské výstavě ve Vídni dvě zlaté medaile. Dobová reklama uvá-
dí, že „nejlepší pečivo, denně Vám dodá do domu, samožitný chléb, 
mouku pšeničnou, mouku žitnou, mouku krmnou, otruby atd., droždí 
Olomoucké, máslo i čajové a tvaroh, dvakrát týdně čerstvé, omastky 
umělé, marmelády, luštěniny dostanete pouze u Františka Thumy 
v Moravském Krumlově na náměstí.“

Šlo o široký jednopatrový dům, který byl podle dobových fotografií 
přestavěn v neoklasicistním stylu. Průčelí domu bylo zdobeno štítem 
ve tvaru jakéhosi tympanonu, 1. patro domu bylo nad dveřmi uprostřed 
osazeno balkonem, ze kterého byla v r. 1918 v M. Krumlově vyhlášena 
nezávislost na Rakousku-Uhersku. Ostatně po dobu 1. světové války 
rodina Thumova v domě schovávala sokolské prapory a listiny. 

V r. 1938 v domě žila majitelka domu - Karla Thumová (nar. 1889 
v Rešicích) - se sestrou Anežkou Růžičkovou (nar. 1884 v Rešicích). 
Obě ženy bydlely v M. Krumlově od r. 1927. S nimi zde měli nahlášen 
pobyt také dva pekařští učni. Za války byla pekárna uzavřena. Těsně 
před válkou odešel z domu také nájemce Chytil, který zde měl pronajat 
obchodní místnost pro své holičství. Při bombardování byl dům z velké 
části poničen. Kronika města uvádí, že „v jihozápadním rohu náměstí 
jako připomínka válečných hrůz ještě trčel na zvýšeném místě dům 
č.p. 99/I… Byl bombou v 1. patře urván, takže bylo vidět do rohového 
pokoje. … dům… koupil pekař Josef Doubek, který se přistěhoval 
z Višňového a živnost pekařskou provozoval od r. 1947 do 30. 12. 
1949. Jeho chléb značky „Dej“ byl znám svojí dobrou kvalitou po 
celém okolí. Po krátké době byla pekárna i prodejna delimitovány do 
Středomoravských mlýnů a pekáren Brno. V roce 1951 bylo pekařství 
začleněno do LSD Jednota“. 

Vedlejší dům s č. p. 98/I patřil od r. 1857 Lambertu Wabischovi a jeho 
rodině. Mezi lety 1880 Jindř. a Leopoldovi Thumovým, od r. 1892 pak 
Gabrielu a Marii Thumovým, od r. 1895 pak Jinřichu Thumovi a koneč-
ně mezi lety 1902 a 1912 jej vlastnil Karel Thuma. V r. 1912 jej získala 
do vlastnictví rodina Glücksmannova. Jindřich a Ema Glücksmannovi 
zde měli prosperující obchod s dámskými a pánskými látkami, prodáva-
li rovněž trikotové a pletené zboží a prádlo. Židovská rodina se hlásila 
k československé národnosti působením v českých spolcích. 

Jejich dům byl patrovou stavbou o něco menší oproti předchozímu 
domu. V r. 1938 v domě žila vdova Ema Glücksmannová (nar. 1867 
v Boskovicích), žijící v M. Krumlově od r. 1890, dále Trůda/ Gertruda 
G. (nar. 1895 v Podivíně), působící v M. Krumlově od r. 1923, děti 
Arnoštka (nar. 1926 v M. Krumlově), Františka (nar. 1927 v Brně)
a Eliška (nar. 1931 v M. Krumlově). V domě žila také Margareta Ho-
henbergová (nar. 1899 v Podivíně) a služebná. Většina rodiny zemřela 
v r. 1942 v Rize, Ema v r. 1942 v Brně a osud M. Hohenbergové zůstá-
vá neobjasněn. Jediná Arnoštka přežila hrůzy holocaustu. 

Bombardováním byl dům do základů zničen. Poválečný záměr po-
čítal s tím, že Thumův i Glücksmannův dům se stanou součástí jed-
notné úpravy jižní strany náměstí podle plánu architekta Auermüllera. 
Měl zde stát obdobný dům jako např. č. p. 31 na náměstí T. G. Ma-
saryka s drogérií. Z toho sešlo a ještě do přelomu let 1958/1959 zde 
stál pozůstatek Thumova domu. V srpnu 1958 byl vypracován Ing. 
Hrubešem projekt na Obchodní středisko LSD Jednoty. Ta byla za-
ložena v r. 1951, ale úřadovny prozatímně sídlily v Dělnickém domě 
na Kavalírce. V březnu 1962 byla stavba dvoupatrové budovy pře-
dána do trvalého provozu. V přízemí byla zřízena prodejna, v 1. a 2.
patře jsou umístěny kanceláře a v suterénu se počítalo se zasedací 
síní, archivem a skladištěm. V zázemí u hradeb jsou od r. 1989 prona-
jímány prostory pro soukromé živnosti.                  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; Stehlík, A.: 
MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3 – 4., Grunová, E. – Klenovský, 
J.: Židovská obec v Moravském Krumlově. Brno 2011.; Výpovědi pamětníků. 

 Začal školní rok, po vesnicích 
už od sedmé hodiny postávají 
hloučky malých školáků a čekají 
na autobusy, které je převezou do 
místních škol. Pamatujeme, že 
ještě před cca 55. lety docházely 
například děti Hlíny za každého 
počasí pěšky do Ivančic. Je to 
minulost, pro současné generace 
skutečnost úplně neznámá. 

Připomeňme si jednu dnes již 
neexistující školu z našeho regio-
nu - školu v Budkovicích.

Školní docházka ve středově-
ku nebyla povinná, jen nadaní 
chlapci mohli být připravování 
převážně u far. Nedostatečné 
vzdělání bylo překážkou rozvoje 
rakousko-uherské říše, protože 
provoz manufaktur a dílen již 
vyžadoval pracovníky alespoň se 
základním vzděláním. 

Dobře si to uvědomovala cí-
sařovna Marie Terezie a její syn 
Josef II. Za jejich vlády se usku-
tečnila mimo jiné také pokroková 
reforma školství. Dne 8. prosince 
1774 byl vydán Všeobecný školní 
řád, který určil vybudování farních 
škol, stanovil základní předměty, 
které se musely vyučovat i ve 
školách malých obcí, a stanovil 
povinnou školní docházku i pří-
pravu učitelů. Byla to výrazná 
změna, protože dříve převládali 
jako učitelé vysloužilí vojáci 
(často byla jejich klasifikací pádná 
ruka s rákoskou a silný hlas).

Základní podmínkou bylo tedy 
zřízení farní školy. Budkovice 
byly přifařeny do Řeznovic, ale 
ani tam nebyla v období 1623 
-1784 farnost. Když se jednalo 
o zřízení fary před rokem 1784, 
nechtěly okolní vesnice na zříze-
ní fary přispívat, a proto byla fara 
zřízena v roce 1784 z financí ná-
boženského fondu. V roce 1785 
byl na faru dosazen farář Jukun-
din Durdil a do nové farnosti byly 
přifařeny také Budkovice. 

Konečně byly vytvořeny 
podmínky pro zřízení školy 
v Řeznovicích pod dohledem 
faráře a dětem z okolních vesnic, 
které byly přifařeny do Řeznovic. 
Dětem z Budkovic nezbývalo 
než denně docházet do Řezno-
vic. Jenže s docházkou to bylo 
všelijaké. Značná vzdálenost do 
Řeznovic, neschůdné cesty při 
mizerném počasí, nutná dětská 
práce v hospodářství a na polích - 
to vše ukazovalo na nutnost zřídit 
školu přímo v Budkovicích. 

Zajímavým dokladem je 
protokol ze dne 24. listopadu 
1856, který uzavřel jednání mezi 
Okresní školskou radou a obce-
mi, jejichž děti chodily do školy v 
Řeznovicích. Uvádí se 141 žáků, 
ale obce namítají, že je jich 201, 
nakonec byl stanoven průměr 
181. Mimo jiné jsou zde uvedeny 
i pevné platy: učitel - 212 zlatých 
ročně a naturálie (dřevo apod.),
a podučitele 120 zlatých. 

Kolem roku 1879 se již připo-
mínají návrhy na přestavbu řez-
novické školní budovy na dvou-
třídní. Vysoký rozpočet na její 
rozšíření odradil zástupce Bud-
kovic a Polánky tak, že obě obce 
požádaly o „vyškolení“. Okresní 
školní rada rozhodla 26. května 
1880 o vyslání komise, která po-
soudila podmínky pro návštěvu 
dětí z Budkovic ve škole v Řez-
novicích. Na základě doporučení 
této komise byla obec Budkovice 
výnosem c.k. Zemské školní rady 
ze dne 6. prosince 1880 z Řezno-
vic vyškolena a současně jí bylo 

povoleno zřídit vlastní jednotřídní 
školu. Žádost Polánky kladně 
vyřízena nebyla, děti musely dál 
chodit do Řeznovic.

Obecní zastupitelstvo v Bud-
kovicích rozhodlo, že školní bu-
dova bude postavena na obecním 
pozemku a ihned určil pětičlenný 
stavební výbor, který dostal stav-
bu na starost. Návrh budovy, který 
vypracoval zednický mistr Reichl 
z Moravského Krumlova, byl za-
slán ke schválení okresní školní 
radě. Komise vyslaná z okresního 
hejtmanství schválila jak navržené 
místo, tak i nákres budovy. Po vý-
běrovém řízení byla vybrána firma 
Reichl z Moravského Krumlova. 

Dne 6. srpna 1881 bylo vymě-
řeno místo a ihned začala stavba. 
Podstatnou část prací, např. zed-
nické, pomocné a dovoz mate-
riálu, zajistili místní občané. Za 
pěkného počasí rychle pokračo-
vala a za čtyři měsíce byla hotova. 
Náklady byly hrazeny z obecních 
prostředků a příspěvků velkostat-
ku Moravský Krumlov a dosáhly 
výše 4057 zlatých. Dne 13. 5. 
1882 shledala okresní školská 
rada budovu dostatečně suchou a 
dala souhlas k jejímu použití pro 
školní vyučování. Ještě zbývalo 
zajistit učitele. Ze čtyř kandidátů 
byl vybrán Filip Řezníček.

 Dne 20. srpna 1882 byla škola 
slavnostně vysvěcena. Z Řezno-
vic vyšel odpoledne průvod a za 
velké účasti došel stejnou trasou, 
jak chodili školáci k nové škole. 
Školu vysvětil P. František Hons, 
farář z Řeznovic. Po slavnost-
ních projevech a prohlídce školy 
se vzácnější hosté shromáždili 
v bytě učitele, zatímco pro ostatní 
byla hospodě zábava. 

 Až 2. listopadu byl zahájen 
bohoslužbami školní rok 1882/
83 a odpoledne byl vykonán zá-
pis 80 dětí do nové školy. Tako-
vé množství žáků nemohl jeden 
učitel zvládnout. Učitel Řezní-
ček byl ve škole do července 
1887, počet žáků se během pěti 
let takřka neměnil, ale v roce 
1893 bylo zapsáno dokonce 111 
dětí.To byl nejvyšší počet žáků 
v historii školy. Cest do Řez-
novic dětem sice ubylo, ale při 
každé církevní akci musely do 
kostela v Řeznovicích docházet. 

Vysoký počet žáků, který stále 
pohyboval kolem 90, byl trvale 
pro jednoho učitele a v jedné 
místnosti neúnosný, ale až 25. 
listopadu 1895 schválila zem-
ská rada rozšíření na dvojtřídku 
s jedním učitelem a pomocníkem. 
V roce 1896 byl předložený ná-
vrh posouzen okresní komisí a 
v květnu 1897 se začalo se stav-

bou. Opět většinu prací zajistili 
místní občané a za tři měsíce byla 
celá stavba, včetně úprav stávající 
budovy, dokončena.

Další období až do 1. sv. války 
bylo bez výrazných změn. Žáci 
byli 3x během roku u zpovědi, sla-
vili narození Jeho Veličenstva císa-
ře, občas se vyskytly nemoci jako 
spála a záškrt. Pomalu klesal počet 
žáků k 60 a kolem roku 1910 bylo 
zapsáno jen 50 dětí. Ze Severní 
Dakoty navštívil školu němčický 
rodák Frank Rumreich a finančně 
přispěl na provoz školy.

Od školního roku 1915 až do 
konce války bylo denní vyu-
čování polodenní, protože také 
učitelé museli narukovat. Starší 
žáci byli vyzváni k tzv. válečné 
péči - pomoci. Na polích místo 
chybějících hospodářů, dále ke 
sběru ostružin, železných kovů. 
Děvčata pletla ponožky, kukly na 
hlavy apod., vše bylo podřízeno 
pomoci válečnému úsilí a vyučo-
vání se dostávalo na druhou kolej. 
Návrat k celodennímu vyučování 
nastal až po skončení války, ale i 
tehdy byly školy vyzývány k mi-
moškolním akcím.

Významnou akcí bylo zavedení 
elektrického proudu a zlepšení 
topení použitím ostravského uhlí. 
Vlastní budova školy vyžadovala 
velkou opravu - vše dřevěné bylo 
napadeno červotoči nebo dřevo-
morkou. Ve stejné době byl i zvý-
šený počet nemocí, rozšířily se na-
kažlivé choroby - neštovice, záškrt, 
spála a pod. Z jara roku 1935 došlo 
ke chřipkové epidemii v takovém 
rozsahu, že musela být škola uza-
vřena. V roce 1938 byl adaptován 
byt řídícího školy, přistavěly se 
nové dřevníky, kolem budovy se 
vysázely ovocné stromy. 

Průběh okupace znamenal opět 
radikální změnu v učebním pro-
gramu, ale to nebylo jen záležitos-
tí školy v Budkovicích. Od dubna 
1944 byl v části školy ubytováno 
vojsko, snad obsluha radarové 
stanice, v bytě učitele byla umís-

těna služebna a po prázdninách 
byla vojskem zabrána celá škola. 
Žáci (v té době jich bylo jen 46) 
museli chodit do Řeznovic, nebo 
do Němčic. Od 1. listopadu byla 
škola opět vojskem uvolněna.

Konec války způsobil ve škole 
škody. V jedné třídě byla zbořena 
zeď, poškozena okna, omítky. 
Chyběly lavice, zůstaly vojenské 
postele, okna zůstala nezasklena 
až do listopadu, pak byla zaskle-
na alespoň jedním sklem. Přesto 
začalo pravidelné vyučování 22. 
května, alespoň v jedné třídě. 
V dalším roce byla o prázdninách 
opravena střecha.

Až v roce 1948 bylo obnoveno 
vyučování v celém rozsahu 5. 
ročníků. Počet žáků neustále kle-
sal. Pro školní rok 1946/47 bylo 
zapsáno jen 27 žáků a pro nízký 
počet byla škola vedena jako 
jednotřídní. Vybavenost školy se 
postupně zvyšovala, byla dopl-
ňovány potřebné školní potřeby, 
např. byl zakoupen i promítací 
přístroj. Provoz také zahájila ma-
teřská škola. Trvalý pokles žáků 
se ale nepodařilo zastavit.

Dne 30. června 1976 byla škola 
v Budkovicích zrušena pro malý 
počet žáků - pouze 15, a pro bud-
kovické děti byla určena škola 
v Němčicích. Budova bývalé 
školy je k dispozici osadnímu 
výboru. Je zde umístěna místní 
knihovna, příležitostně jsou zde 
pořádány výstavy apod.

V současné době dojíždí do 1-5 
třídy 11 dětí do školy v Němčí-
cích a tři děti do ZŠ Vl. Menšíka 
v Růžové ulici v Ivančicích. 

Přes devadesát let chodily 
děti v Budkovicích do své školy. 
Dostaly základ vzdělání, řada 
z nich se vyučila řemeslům. Ti 
lepší, nebo děti majetnějších ro-
dičů, mohli pokračovat na Měš-
ťanské škole, nebo gymnáziu 
v Ivančicích.              Jiří Široký

Použité prameny: Pamětní kni-
ha školy v Budkovicích - SOkA 
Rajhrad • Pařilová D.: Budkovice

Škola v Budkovicích

WC

č.p. 99/I

č.p. 98/I

č.p. 28

náměstí TGM

orientační nákres

Výuka ve škole v Budkovicích skončila 30. června 1976

Budova školy v Budkovicích v roce 1925 při pohledu od Křížku
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» AUTO - MOTO
koupím
•• jakékoli auto s platnou tech. kont-
rolou do 5.000 Kč. Tel.: 604 470 816.
•• jakékoliv auto i nepojízdné, dám 
doklad o likvidaci. Tel.: 777 231 309.
•• 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 pou-
žité. 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
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 2000, 
perfektní stav, bez koroze, velmi 
zachovalá, EKO poplatek zaplacen, 
cena 30.000 Kč. Tel.: 604 470 816.
•• sadu zimních pneumatik (4 ks), 
používány jednu zimní sezonu (2012-
2013) na Škoda Fabia 1.2, jako nové. 
Rozměry 165/70 R14, cena: 1. 800 
Kč/4 ks. Tel.: 724 044 974, MK.
•• zimní kola celá, 155/80 R13. Cena 
dohodou. Tel.: 728 664 079.
•• alu kola zánovní, letní gumy, Škoda 
Felicia nebo Favorit. Cena 2.000 Kč. 
Tel.: 777 231 309.
•• střešní nosič na Škoda Fabia (Fabia 
starší verze, rok výroby 2004), zamy-
katelný, cena: 1.900 Kč (2 díly). Tel.: 
724 044 974, MK.
•• střešní držáky na 2 ks jízdních kol, 
zamykatelné. Cena 1.900 Kč/2 ks. 
Tel.: 724 044 974, MK.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích. Bez RK. Tel.: 
775 190 419.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti. Tel.: 
603 793 890.
•• stavebni pozemek v Ivančicích. 
Tel.: 603 793 890.
•• ovocný sad nebo louku k založení 
sadu v okolí Ivančic, Oslavan nebo 
Nové Vsi. Tel.: 608 179 011.
prodám
•• RD 2+1 v Dolních Kounicích s 
předzahrádkou, plynové topení. Cena 
k jednání 850.000 Kč. Při rychlém pro-
deji možná sleva. Tel.: 739 560 131.
•• zahrádku s vybavenou chatou v 
Mor. Krumlově „Na Kačence“. Tel.: 
724 534 839.
hledám pronájem
•• pracující muž hledá pronájem cha-
ty či bytu. Stačí 1 místnost na Stříb-
skem mlýnu nebo v Mor. Bránicích. 
Pomohu s údržbou a ohlídám. Děkuji,  
spěchá. Tel.: 731 328 472.

pronajmu
•• 1 až 2 pokojový byt ve vilce s plyn. 
UT. U domu zahrada a dvůr. Volný 
ihned. 8 km od MK. Tel.: 737 407 461.
•• dvoupokojový byt, nové sídliště, 
zasklená lodžie, po část. rekonstrukci, 
volný ihned. Tel.: 606 727 488.
•• hledám dva spolubydlící do RD, 
podkrovního bytu 3+1, Ivančice, nové 
sídliště, velká terasa, část. zařízený. 
Zn. dlouhodobě. Tel.: 603 802 470.

•• Pronajmu krásnou masérnu v cen-
tru Ivančic na dva dny v týdnu (čt, 
so). Cena za jeden den je 350 Kč. 
Bližší informace na tel.: 777 198 577.

•• byt 3+1, 100 m2, v MK u Vrabčího 
hájku, vl. topeni, cena 6.500 (...) Tel.: 
603 244 905.
•• byt 3+1 na sídlišti v MK. Tel.: 777 
070 753. 
•• rodinný dům 4+1, průjezd, dvůr, 
zahrada, plyn. Ivančice, Oslavanská, 
zn. dlouhodobě. Tel.: 603 802 470.
•• garáž s montaž. jámou v Ivančicích 
Pod Kocberkama. Tel.: 603 793 890.
•• zahradu 400 m2 v Ivančicích, 
dobrá půda s vrtanou studnou. Tel.: 
606 934 070.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo vhodné pro děti 4-7 let, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 731 491 208.
» NÁBYTEK
koupím
•• Kdo daruje starší zachovalou skříň 
za odvoz nebo symbolický poplatek. 
Tel.: 777 634 373.
prodám
•• postel vhodnou do dětského pokoje 
z masivu, s roštem a matrací + mat-
race navíc, cena 1.000 Kč. Tel.: 731 
491 208.
•• dvojpostel, vhodná do menšího 
bytu, lamelový rošt, úložný prostor, 
polstrovaná s nepoužitým čelem, 
matrace zdarma. MK, cena k jednáni 
1.000 Kč. Spěchá, stěhování. Tel.: 
773 378 771.
•• za nízkou cenu tmavý starší nábytek 
do obýv. pokoje. Tel.: 720 140 899.
» 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 knihy, časopisy, sklo, lustr, 
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní 
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky, 
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto 
díly. Tel.: 724 468 171.

•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• topné dřevo. Nabídněte cenu i s 
dopravou. MK. Pouze SMS. Ozvu se 
721 908 330.
prodám
•• starší díly modelové železnice HO 
- pi. Tel.: 603 326 486.
•• cirkulárku vč. kotouče, jako nová. 
Nutno vidět. Tel.: 603 326 486.
•• kovářskou výheň a kovadlinu, se 
zajímavým příslušenstvím. Nutno vi-
dět, cena dohodou. Volat po 16. hod. 
Tel.: 603 326 486.
» ZAHRADA
prodám
•• meruňkovici a slivovici 1 litr za 
250 Kč. Tel.: 723 867 774.
•• česnek, cena 150 Kč/kg. Tel.: 515 
320 809.
•• jablka na uskladnění, cena 7 Kč/
kg. Tel.: 722 528 989.
•• brambory 7 Kč/kg, baleno po 15 
kg, krmné brambory 2 Kč/kg. Oves 
350 Kč/metrák, ovesnou slámu 14 
Kč/balík. Tel.: 775 771 451.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký 
sortiment krmiv pro psy, kočky, 
hospodářská zvířata a ptactvo. Tel.: 
608 152 300. 
nabízím
•• připouštění anglonubijskym koz-
lem - maso/mléčná užitkovost. Dává 
2-3 kůzlata. Tel.: 777 292 708.
koupím
•• klidného koněk vyjížďkám. Tel.: 
723 048 329.
prodám
•• gottingenská selátka, různé zbar-
vení, cena 500 Kč/ks. Tel.: 736 259 
822, Višňové.
•• králíky na zabití nebo stažené. 
Váha staženého cca 2,25 kg. Cena 
200 Kč/ks. Tel.: 602 711 050.
» SEZNÁMENÍ
•• Najde se muž okolo 65 let, který už 
také nechce být sám, vyšší postavy, 
upřímný. Jen vážně. Tel.: 732 308 521.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• pro žáka 8. třídy doučování mate-
matiky. Ivančice. Tel.: 603 793 890.

nabízím         (komerční inzerce)
•• Firma JEREX a.s. se sídlem 
v Ostrovačicích hledá vrátného. 
Vhodné pro zdatné důchodce. Tel: 
606 756 666.

•• Hotel Ryšavý*** ve Vémyslicích 
příjme KUCHAŘE/KU. Praxe v ga-
stronomii podmínkou. Zajímavé 
platové podmínky a personální vý-
hody. Životopisy zasílejte na email: 
rezervace@hotelrysavy.cz nebo tel. 
724 507 848, pan Jan Janda. Více
o hotelu na www.hotelrysavy.cz. 

•• Hledám brigádníky na stavbu a 
výrobu palivového dřeva. Pracoviš-
tě: Ivančice, Brno. Tel.: 774 830 331. 
» 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.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Nabízím brigády jako hodinový 
manžel (práce, co ženská nezvlád-
ne, doma a na zahradě). Info na 
tel.: 722 741 569. 
•• 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.
•• 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.
•• Výroba reklamních plnobarev-
ných PVC plachet. Kvalitní mate-
riál, ochrana povrchu tekutým UV 
laminem, zpevněné okraje, ocelová 
oka pro zavěšení.  Grafická přípra-
va návrhu v ceně. Více informací: 
602 782 272, nebo info@alma.cz

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.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 19/13 vyjde 25. října 2013, uzávěrka 22. října 2013. 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 

so 12.10 v 15.00 OGGY A ŠKODÍCI 
ne 13.10. v 10.30 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 

čt 17.10. ve 20.00 DONŠAJNI
  Komedie ČR 

so 19.10. ve 20.00 LÍBÁNKY 
  Drama, thriller ČR 

so 19.10. v 17.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
ne 20.10. v 10.30 Anim. komedie USA, dabing

čt 24.10. ve 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
so 26.10. ve 20.00 Životopisné drama ČR
ne 27.10. ve 20.00

ne 27.10. v 17.00 JÁ, PADOUCH 2
  Animovaný film USA, dabing

po 28.10. v 17.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 
  Anim. komedie USA, dabing

po 28.10. ve 20.00 KAMEŇÁK 4
  Komedie ČR 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 19.10 v 18.00 AVENGERS
  Akční sci-fi USA, dabing

ne 20.10. v 18.00 PRAVIDLA MLČENÍ
  Thriller USA, dabing

so 26.10. v 18.00 KOVÁŘ Z PODLESÍ
  Pohádka ČR

ne 27.10. v 18.00 VEDLEJŠÍ ÚČINKY
  Krimi drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

čt 17.10. ve 20.00 LÍBÁNKY
  Drama, thriller ČR 

pá 18.10. ve 20.00 GRAVITACE (3D)
  Sci-fi USA

so 19.10. v 17.30 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
ne 20.10 v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

so 19.10. ve 20.00 RIVALOVÉ
ne 20.10 ve 20.00 Sportovní drama USA

čt 24.10. ve 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
pá 25.10. ve 20.00 Životopisné drama ČR

pá 25.10. v 17.30 TURBO (3D)
so 26.10. v 17.30 Animovaný film USA, dabing

so 26.10. ve 20.00 RIDDICK
  Akční sci-fi USA

ne 27.10. v 17.30 KAMEŇÁK 4
ne 27.10 ve 20.00 Komedie ČR

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete 
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

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.

PODZIMNÍ CHOVATELSKÉ VÝSTAVY
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)

Chryzantéma, organizace jižní Moravy pořádá 28. tradiční

IVANČICKOU VÝSTAVU CHRYZANTÉM
25. - 27. října 2013 od 9 do 17 hodin v sále Besedního domu.

Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

Příjemný zážitek přeje výstavní výbor. www.chryzantema.mypage.cz
Restaurace Marie Moravský Krumlov vás zve na

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU 
Přípitek: Svatovavřinecké rose. Hlavní menu: Martinská husa, bílé

a červené zelí, bramborový, kynutý a špekový knedlík 
Moučník: jogurtové knedlíčky s horkým ovocem.

Pro dobré trávení na vás čeká stopka dobré slivovičky.
sobota 9. listopadu od 16 hodin, cena 360 Kč za osobu
neděle 10. listopadu od 11 hodin, cena 320 Kč za osobu
V sobotu hraje cimbálová muzika Petra Vašinky z Lednice.

Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov.
Rezervace přijímáme na tel. čísle: 732  653 778.

www.restauracemarie.cz

TRADIČNÍ POSVÍCENÍ VIŠŇOVÉ 
19.10. - OSMÉ VIŠŇOVSKÉ TRHY, Ve Dvoře

19.10. - TANEČNÍ ZÁBAVA ARTEMIS, TJ, hala
20. 10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

Komentované prohlídky školy (v 10.00, ve 13.30 a v 15.00 hod.)
20.10. - ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JOSEFA INDRY
(9.15 hod. - odhalení, poté výstava v zámku ve vestibulu:
Život a dílo Josefa Indra. Vstupné dobrovolné - věnováno

na potřeby folklorního kroužku při ZŠ Višňové
20.10. - VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN, ČZS

20.10. - TRADIČNÍ ZAVÁDĚNÍ

Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 1, Ivančice pořádá akci

PŘIJĎTE K NÁM NA VEČEŘI
ANEB  NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU ŠKOLNÍ JÍDELNY IV.
Již počtvrté si Vás 25. října v 17.30 hodin dovolujeme pozvat

do Školní jídelny Ivančice, Na Brněnce 1 nebo na Komenského nám. 7 
k ochutnávce toho, co připravujeme pro naše strávníky.

CO MŮŽETE OCHUTNAT?
1. Polévka rumfurtská, smažený vepřový řízek, bramborový salát
2. Polévka rumfurtská, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

3. Polévka rumfurtská, pstruh na másle, brambor. kaše, zel. obloha
Stačí si jen vybrat z nabídky a dopředu zaplatit u paní Muchové

65,- Kč a pak 25. října přijít. Těšíme se na Vás !!!

V neděli 27. října 2013 od 14 hodin do 16 hodin
se koná v kulturním domě Horní Dubňany

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
chryzantém, suchých vazeb, dušičkových věnečků, 

podzimních dekorací, šátků a korálků.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

STRAŠIDELNÉ PODZIMNÍ
PRÁZDNINY NA DOMEČKU

29. až 30. října - sraz v úterý 29.10. v 9.00 hodin na Domečku.
Spaní na Domečku ve spacáku. Cena 300 Kč. V ceně je zahrnuto 
jídlo, pitný režim, výtvarný materiál, pojištění, program. S sebou 

pohodlné oblečení a obuv na ven i dovnitř, láhev na pití, svačinku, 
spacák, polštářek. Ukončení ve středu 30. 10. v 16.00 hodin.
Info a přihlášky v kanceláři na Domečku. www.domecekmk.cz
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ
neděle 13. října v 15:00 hod.
M. Krumlov - Ratíškovice
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

Organizátor se omlouvá za chybně uvedený termín uvěřejněný

na plakátu v Moravskokrumlovských novinách – platný je tento.

V případě zájmu volejte na: 737 243 184.
JOKA Moravský Krumlov,

Tiskárenská 433, 672 01  Moravský Krumlov

Hlavní partneři: Město Moravský Krumlov, Skupina ČEZ, Jihomoravský kraj, Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, 
mikroregion Moravskokrumlovsko, Newline, stavební firma OSP, A+V autobazar Rosice, Gold reklama, SUN invent. 
Partneři: M+S Mar�n Sojka, Komerční banka, Drogerie Šedrla, Vinařství Jaroslav Tichý, Oční op�ka Kocandová, 
Cykloservis Novotný, Cukrárna Blahetek, FITSPORT Židlochovice, Čalounictví S�x, Jaša - spotřební zboží, Lékárna 
Paracelsus, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, DDM M. Krumlov. Mediální partner: noviny Zrcadlo


