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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 Rekordní Krumlovský běh

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

/Moravský Krumlov/ Slunečná sobota 19. října patřila
především aktérům 23. ročníku
krumlovského běhu, který pořádal domácí Atletický klub ve
spolupráci s Orlem Rakšice. Mezi
účastníky byli také olympionici
Filip Ospalý a Květoslav Svoboda, kteří předávali ceny nejmenším vítězům.
Závodů se zúčastil rekordní počet běžců, na starovní čáru se postavilo 270 závodníků, což je o 80
více než vloni. V deset hodin odstartovala nejmenší kategorie, ve
které běžely téměž čtyři desítky
dětí. Nejrychleji stometrovou trať
zvládli Natálie Babušková (TJ
Přísnotice) a Tomáš Horák (Sokol
Prštice). V dalších kategoriích a
na delších tratích si pro zlato doběhli: Vendula Zemčíková, David
Zemánek, Veronika Hutárková
(TJ Oslavany), Zdeněk Hrouzek
(Orel Silůvky), Dominika Miková (Orel Obřany), Tadeáš Žižka
(VSK UNI Brno), Daniela Horáková (TJ Oslavany), Aleš Krčma
(TJ Oslavany), Pavlína Honigová
(Hust) a Pavel Halas (Orel Šit.).
Velkým úspěchem v kategorii
„přípravka“ bylo stříbro, které získal Víťa Ďatko z domácího AC.
Ceny vítězům kategorie nejmladšího žactva věnovali starosta

Tomáš Třetina a místostarosta
Zdeněk Juránek.
„Součástí závodu byl také Běh
pro zdraví, kterého se každoročně
účastní více a více lidi různého
věku. Část startovného (1.140
korun) jsme věnovali na nákup
sportovního vybavení pro družinu na Základní škole Ivančická v
Krumlově. Jsem ráda, že se tento
běh stal pěknou tradicí a běžci nejsou lhostejní k pomoci ostatním.
Potěšilo mně, že se tohoto běhu
nezúčastnili jen aktivní sportovci,“ uvedla ředitelka závodu
Zuzana Marková.
Poté následoval hlavní závod
na 8500 metrů. Na start se postavilo 64 běžců, včetně mistra
Evropy v triatlonu Filipa Ospalého. Ten již po 150 metrech měl
nepřekonatelný náskok, který
v cíly znamenal traťový rekord
a celkové vítězství v kategorii
mužů A. Za rekordní výkon si
odnesl peněžní prémii věnovanou
Vlastimilem Kocandou.
V ostatních kategoriích zlato
získali: Aleš Palko (USK UNI
Brno), Pavel Kratochvíl (Sokol
Rudíkov), Luděk Gros (Kuchařovice), Nikola Findejsová a Silvie
Divišová (MK).
Součástí Krumlovského běhu
bylo také pro letošek poslední

6. kolo Zajícovy ligy. Vítězné
družstvo bylo z Hustopečí, stříbrné z Oslavan a bronz patří domácímu AC. Na dalších místech
skončily týmy z Přísnotic, Deblína a Bílovic nad Svitavou.
„Děkujeme všem sponzorům
a přátelům krumlovské atletiky
za pomoc při organizaci závo-

dů. Pohodová atmosféra, počet
účastníků i diváků byla pro celý
náš tým skvělou oslavou dvaceti
let existence Atletického klubu
v Krumlově,“ dodává trenérka
AC MK Zuzana Marková.
Fotografie z Krumlovského
běhu jsou ke zhlédnutí na webu:
piratel.rajce.idnes.cz
/mape/

380 let KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN
v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Vernisáž výstavy 1. listopadu v 17.00 hodin
Galerie Knížecí dům, MK
Otevřeno od 2. 11. 2013:
po – pá 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.30, so 9.00 – 12.00, ne 14.00 – 16.00
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč, školní výprava zdarma.

V případě zájmu volejte na: 737 243 184.
JOKA Moravský Krumlov,
Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

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
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Modernizace vodovodní sítě
na Ivančicku za 337 milionů

Slovo úvodem

Jaká že to bude zima?
Telefonuje náčelník nejmenovaného indiánského kmene začátkem září do meteorologického ústavu (technický pokrok už pos�hl i
sveřepé syny prérie): „Nevíte, jaká bude letos bude zima?“ Z druhé
strany drátu se ozve dotaz: „Proč se ptáte?“ „Jen jestli už máme začít chystat zásoby dřeva na zimu.“ Veleučený meteorolog se hluboce zamyslel (náročná to činnost i u akademicky vzdělaných jedinců),
náhodně se spletl a odpověděl tedy pravdu: „Víte, tak daleko předpovídat počasí neumíme, ale raději chystejte, �m nic nezkazíte.“
Tak se indiáni vydali do lesů, které jim místní vláda ještě milos�vě
nechala, a začali pilně, jak � mravenečci, chystat dřevo na zimu.
Asi za čtrnáct dní volá do stejné ins�tuce místní farmář se stejnou
otázkou. Učenec opět začne přemýšlet a nakonec odpoví: „Bude asi
hodně tuhá.“ „Jak to víte?“ začne vyzvídat onen farmář. „No indiáni
už od začátku září chystají dřevo.“
Starý, dobrý a zvětralý v�p, z něhož ale plyne to, že ani velemoudrý akademik nevidí měsíce dopředu. Jaká ale bude letos zima? Tuhá
nebo mírná? Budou Vánoce bílé nebo budeme mít zase zablácené
holínky? Obávám se, že na tyto otázky se dozvíme odpověď až 30.
dubna příš�ho roku. Ovšem zasněné pohledy do křišťálové koule už
tu v létě byly. V srpnu letošního roku vyplula na světlo boží předpověď britských vědců.
Zima má být údajně v Evropě tuhá a vlhká. Spousta ledu na bruslení, hodně sněhu na sáňkování a zahrádky vymrzlé na kost. Ladovy
obrázky v přímém přenosu. Na druhé straně Atlan�ku v USA se postavili opět svým bývalým kolonizátorům na odpor. Tam hrají jinou
písničku. Červenokabátníci nemají, ostatně jako vždy, pravdu a letošní zima bude mírná. Místo teplých bot si máme raději nachystat
galoše na naši blá�vou klasiku. Tak bůh suď.
Při těchto předpovědích jsem si jen vzpomněl na vyznavače
západní dokonalos�. Doufám, že se nerozpadnou na dva tábory
a nebudou urputně rvát, jak je to v našem národě blahým zvykem,
o to, kdo má pravdu. Pro mě je to důkazem, že na obou březích Atlantského oceánu žijí lidé, kteří mají svůj názor na celkový vývoj počasí.
Mimochodem, svého času jsem sledoval jeden pořad, kde byl
zpovídán jeden stařičký profesor. Ten odpovědně prohlásil, že počasí se dá s jistotou předpovědět na jeden den, s poloviční jistotou
na tři dny. Veškeré další výhledy jsou šamanismus. Pokud beru v
potaz moudrost našich předků a dívám se kolem, tak bych dal asi
přednost britské předpovědi. Jablek a jeřabin se nám urodilo poměrně dost, cibule má údajně 8 košilek a loupežník Rumcajs by měl
při letošní úrodě žaludů munici do své bambitky na doživo�.
Ovšem člověk nikdy neví, co se může zvrtnout. Větry se obrá�
nebo ve strategické oblas� vybuchne sopka. Všechno bude jinak.
V každém případě se zachovám jako � indiáni. Ony zásoby topení
jsou potřeba vždycky. Ať už je zima, jaká chce, v tomto ročním
období je nejlépe u rozehřátých kamen.
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

ZIMNÍ PNEU SKLADEM
PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY
Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

SATELITY - ANTÉNY

KOMPLETNÍ DODÁVKY, OPRAVY
MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, satelitní přijímače, DVD,
video, audio, autorádia (i montáže),
mikrovlnné trouby, vysavače,
drobné domácí spotřebiče.

JAZYKOVÉ KURZY
anglič�na, němčina, francouzš�na,
španělš�na, italš�na, ruš�na
v Ivančicích i Mor. Krumlově

/Oslavany/ V pátek 11. října
byla zahájena realizace projektu
„SV Ivančice - Rosice - zajištění
kvality pitné vody“, díky kterému
na Ivančicku a Rosicku dojde ke
zvýšení kapacity zdrojů vody
a její kvality. Stavba bude realizována za plného provozu bez
přerušení dodávek vody. Investorem projektu je Svazek vodovodů
a kanalizací Ivančice a zhotovitelem „Sdružení Pitná voda SV
Ivančice - Rosice“ sestávající
z akciových společností OHL ŽS,
COLAS CZ a IMOS Brno.
„Kapacity současných vodních
zdrojů v této oblasti jsou již nedostatečné a je nezbytné jejich navýšení a doplnění novými zdroji pitné
vody. Díky rekonstrukci povrchu
akumulačních nádrží a výměně
trubního vystrojení však dojde i ke
zlepšení kvality pitné vody,“ uvedl
Ing. Tomáš Hájek, místopředseda
předsednictva Svazku vodovodů
a kanalizací Ivančice pověřený
řízením projektu.
Projekt zahrnuje výstavbu
a rekonstrukci stávajících výtlačných a přívodních řadů a
rekonstrukci objektů Skupinového vodovodu Ivančice - Rosice.
„Vodovodní přivaděče a výtlaky
jsou z poloviny minulého století,
což je v některých případech již
na hranici životnosti. Vlivem
zanášení potrubí navíc došlo ke
snížení jeho kapacity,“ řekl dnes
Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel
OHL ŽS, a.s. „Proto je zrenovujeme a tam, kde to nebude možné, je nahradíme zcela novým
litinovým nebo polyetylenovým
potrubím,“ přiblížil.
V návaznosti na zvýšení kapa-

VÝKUP ORNÉ PŮDY
VÝPLATA V HOTOVOSTI
Pro více informací volejte

775 377 977
BLÍŽÍ SE OBDOBÍ ZABÍJAČEK

KOTLOVÁ KAMNA
Stále oblíbené při zabíjačkách, jak pro
ohřev vody, tak i na ovary, škvaření
sádla a pro další využití v domácnosti.

Plášť je vyroben z ocelového plechu tloušťky
1 mm, opatřený černou vypalovací barvou.
Vnitřní vibrovaný žárobeton udržuje teplotu
a snižuje spotřebu dřeva nebo uhlí, oproti
obyčejným podobným topidlům. Pohyblivý
litinový rošt usnadňuje hoření a čištění.
Rozměry: výška 750 mm, průměr kotle
580 mm, průměr kouřového hrdla 130 mm,
hmotnost bez kotle 72 kg.

Akční podzimní cena
3.300,- Kč bez DPH

informace: Krejčí Petra
krejci@jazykypetra.cz, 775 184 336

IKVA výrobní družstvo, U Cihelny 757/6,
664 91 Ivančice, tel: 546 451 426,
e-mail: ikva@ikva.cz

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

WHC therm., s.r.o.

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

25.10.2013

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

city zdroje v Ivančicích je nutné
rekonstruovat i zdejší úpravnu
vody (ÚV). Velká rekonstrukce
jak stavební, tak technologická,
zajistí téměř 2,5násobné navýšení kapacity úpravy vody.
V ÚV Ivančice budou filtrovány
a míseny vody z nových i regenerovaných vrtů a z řeky Jihlavy,
přičemž navržené řešení nemá
v České republice obdobu. Nová
technologická linka následně
upraví vodu na pitnou, která se
bude rozvádět čerpacími stanicemi a kapacitním potrubím
do upravených vodojemů.
V rámci stavby bude vybudováno nebo vyměněno celkem 22
km vodovodního potrubí, budou
rekonstruovány čerpací stanice
Moravské Bránice, Ivančice
a Padochovka a provedeny stavební a technologické úpravy
na vodojemu Réna v Ivančicích,
vodojemu v Oslavanech, Rosicích a vodojemu Sička u obce
Kratochvilka.
Celkové náklady stavby by
měly dosáhnout částky 337 mil.
korun bez DPH, z toho očekávané
stavební náklady činí 306 milionů
korun bez DPH. Evropská unie
přispěje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
na realizaci částkou 237,6 milionů
korun. Projekt je dále spolufinancován dotací od Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 14
milionů a jeho zvýhodněnou půjčkou ve výši 28 milionů. Zbývající
vlastní zdroje investora činí 57,4
milionů korun. Dokončení zakázky je plánováno na leden 2015,
kdy bude předána do provozování
Vodárenské akciové společnosti,
divizi Brno - venkov.
/TZ/

ZPRÁVY Z RADNIC
Komunikace v Budkovicích
/Ivančice/ Po dokončení rekonstrukce kanalizace se začíná s rozsáhlými opravami komunikací. A to nejen v centrálním městě, ale i v místních částech. Jednou z nich bude i silnice v Budkovicích. Městský úřad
Ivančice vydal výzvu na vypracování projektové dokumentace. Jejím
předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci s názvem:
„Rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích“. Termín realizace
tohoto zadání je listopad 2013 až únor příštího roku. Předpokládaná
hodnota celého projektu je 250.000 Kč bez DPH.
/PeSl/

Cesta za jádrem do Británie
/Oslavany/ Rada města Oslavany schválila na svém zasedání
pracovní cestu místostarosty města Ing. Svatopluka Staňka do Velké
Británie. Během své cesty navštíví jadernou elektrárna Wylfa na ostrově Anglesey v Irském moři. Tato elektrárna s výkonem 1180 MW
je v provozu již od roku 1971. Dalším bodem programu je exkurze
v Sellafieldu (severozápadní Anglie), kde se v současné době nalézá
hlavní britské jaderné středisko. Sellafield je také v současné době
označován jako nejradioaktivnější místo v západní Evropě. Pracovní
cesta pana místostarosty se uskuteční v termínu 5. - 10. listopadu 2013.
Organizačně i finančně ji zajišťuje společnost ČEZ, a. s.
/PeSl/

Opravy Besedního domu
vyjdou až na 70 milionů

/Ivančice/ Besední dům. Nádherná budova, postavená v secesním
stylu, která stojí na Tesařově náměstí v Ivančicích. V současné době
přidělává vrásky členům vedení města. Po neúspěšné privatizaci a sérii
pronájmů si muselo vzít město provoz objektu do svojí režie. V současné době je vypracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci a modernizaci. Jejím účelem je „maximalizovat efektivnost
provozu celé budovy po stránce energetické i po stránce provozní“.
Projektové řešení zachovává stávající dispozici objektu a navíc
do něj včleňuje nové prvky, jako je například wellness v přízemí.
Projekt počítá i se zlepšením podmínek pro zaměstnance. Pro snížení energetické náročnosti celého provozu, která je v dnešní době
velkým kamenem úrazu, je navrženo repasování stávajících oken
a tam, kde to není možné, jejich výměna. Počítá se s novými dveřmi
i s výměnou všech skleněných výplní za tepelně izolační dvojskla.
Ve dvorním traktu je navržen obklad tepelnou izolací kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2014 chce ivančická radnice investovat
do rekonstrukce Besedního domu 15 miliónu Kč. Celkové náklady
jsou odhadovány na téměř 70 milionů korun.
/PeSl/

Budovy škol prošly náročnou rekonstrukcí
/Moravský Krumlov/ Po třech
měsících byly v Moravském
Krumlově ukončeny významné
školské investice zlepšující energetické vlastnosti Mateřské školy
na ul. Husova a Základní školy
na nám. Klášterní. Slavnostní
ukončení staveb se uskutečnilo
v pondělí 21. října 2013.
Celkové náklady obou akcí, jejichž investorem je město Moravský Krumlov, představují objem
téměř 19 milionů korun.
Obě stavby jsou spolufinancovány z prostředků Fondu soudržnosti Evropské unie (8,3 mil.
Kč) a ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí (489
tis. Kč). Ze svého rozpočtu město
Moravský Krumlov jako zřizovatel škol vynaloží částku více jak

10 milionů korun.
„Školní budovy z konce 80.
let, respektive ze začátku 90. let
20. století potřebovaly komplexní
rekonstrukci. Jejich zateplením
chceme dosáhnout úspor energií
a snížit provozní náklady,“ uvedl
starosta města Tomáš Třetina.
Dvě spojené budovy Základní
školy na nám. Klášterní dostaly
nová okna a dveře, stavební firma
provedla celkové zateplení objektu včetně zateplení půdních prostor i ploché střechy nad novější
budovou z roku 1994. Novou
barevností fasády škola získala
příznivý vzhled.
Rekonstrukční práce probíhaly
rovněž na pavilonovém objektu
Mateřské školy na ul. Husova,
která je v provozu od roku 1977.
Také zde byly provedeny vý-

TEXAPO
Roman Vlček

Radniční 2, 671 72 Miroslav

ROZVOZ A POKLÁDKA

KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC

!!! ZDARMA !!!
-

stěrkování betonu
prodej bytového textilu
(povlečení, prostěradla, deky,
polštáře, ubrusy, záclony atd)
PROVOZNÍ DOBA:

Po, St, Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út, Čt 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
So 8.00 - 10.00

Tel.: 736 480 698, 777 274 077,
515 333 450

měny oken, dveří a zateplení obvodových stěn budovy. Původní
nenápadnou šeď objektu vystřídala zářivá žlutá fasádní barva.
Zároveň se komplexně zrekonstruoval a zateplil střešní plášť.
Podstatná část stavebních
prací probíhala na obou školách
v době letních prázdnin tak, aby
byla co nejméně ovlivněna výuka a provoz škol.
„Zahájení školního roku na
základní škole proběhlo bez problémů, v září pokračovaly práce
vně budovy. V případě mateřské
školy byl během září částečně
omezen provoz vzhledem k opravám střechy a zajištění bezpečnosti dětí. Děkujeme rodičům za
vstřícnost a pochopení této situace,“ doplnil místostarosta města
Zdeněk Juránek.
/z TZ/

Občanské
sdružení ALMA
nově

na facebooku:
www.facebook.com/sdruzeniALMA

25.10.2013
OBK při JE Dukovany informuje:

Holandsko: země větrníků
i jaderných reaktorů
Ve dnech 3. a 4. října 2013 se v Holandsku konala valná hromada
organizace GMF (mezinárodní organizace obcí, které mají na svém
katastru umístěné jaderné zařízení). Jaderná elektrárna Dukovany leží
na katastrálním území obcí Dukovany a Rouchovany, jako zástupci
těchto obcí společně s místostarostou Rouchovan Ing. Chvátalem a kolegy ze Slovenska jsme přijali pozvání na valnou hromadu i zajímavou
prohlídku skladu radioaktivních odpadů společnosti COVRA.
Dvoudenní setkání se konalo ve městě Borsele, které leží na poloostrově cca 75 km jihozápadně od Rotterdamu. Kdysi zemědělská
oblast je dnes z obrovské části průmyslovou lokalitou. Mimo toho, že
se zde nachází jediný jaderný blok provozovaný v Holandsku společností EPZ, dále sklad nízko, středně a vysoce radioaktivního odpadu
společnosti COVRA, zde můžete také vidět přímo sousedící tepelnou
elektrárnu spalující uhlí dovezené přes Atlantik, převážně z USA. Úplnou samozřejmostí, jak už to v zemi větrných mlýnů bývá, jsou větrné
elektrárny rozeseté, kam až oko dohlédne.
První den probíhaly prezentace jednotlivých zástupců obcí s jaderným zařízením, diskuze spojené s různými důležitými tématy v oblasti
havarijního plánování, jaderné bezpečnosti. Byly také zmíněny různé formy kompenzací za přítomnost jaderného zařízení. Ve srovnání
s ostatními státy včetně našich východních sousedů ze Slovenska zde
máme co dohánět. I my jsme samozřejmě informovali přítomné formou prezentace o atomovém dění u nás v ČR.
Jedním z hlavních témat byla také prezentace společnosti COVRA.
Zajímavé informace o společnosti jsme si měli možnost druhý den
ověřit při návštěvě areálu skladu, který se nachází v bezprostřední
blízkosti Jaderné elektrárny Borsele. Legislativa ve státech EU platí
pro všechny členy. Cesta k dodržení pravidel je ale v každém státě s
rozlišnými kulturami odlišná. Není jednoduché nastavit podmínky
pro různé jaderné elektrárny provozované v EU. Každý národní stát
spoluodpovídá za provoz jaderných zařízení podle svých pravidel, ale
současně musí dodržovat „noty EU“. Rozdíly při provozování zařízení
byly také předmětem našich prezentací.
Vždy je co zlepšovat, i co se týče bezpečnosti a havarijního plánování. Samozřejmě bezpečnost a havarijní plány jsou z pohledu starosty
obce a člena OBK největší prioritou. V případě odškodnění obyvatel po
havárii jako stát pokulháváme a tento problém není jasně řešen.
Přítomnost jaderné elektrárny v našem regionu má obrovský sociálně pozitivní význam pro náš region a vím také, že elektřina se musí
vyrábět efektivně, ale zároveň, což je pro nás nejdůležitější, bezpečně!
Lokalita Dukovany a obce v ní, které podporují výrobu elektřiny z
jádra, by měly mít od státu punc výjimečnosti. Tak to prozatím zcela
není. V porovnání s ostatními zeměmi, co se týče státní podpory regionu v okolí jaderných elektráren, máme u nás ještě stále co dohánět.
Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany a člen OBK
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Plánují zeleň na sídlišti §
/Ivančice/ Velké plány na revitalizaci zeleně na místním sídlišti má
Městský úřad v Ivančicích. Radnice se snažila dát akci co největší
publicitu. Kromě toho, že o ní byli
občané informování na městských
webových stránkách, byly vyvěšeny na každém vchodu informativní

letáčky. Ty, kromě ukázek grafických návrhů architektonického
řešení, obsahovaly i pozvánku na
setkání Ing. Jitkou Vágnerovou,
která je autorkou projektu.
Diskuze s občany se uskutečnila 19. října v kině Réna, kde byl
promítnut návrh projektu. /PeSl/

/Oslavany/ Strojírny Oslavany,
spol. s r. o na své náklady opraví
autobusovou čekárnu na Padochovské ulici - v jízdním řádu
nazvanou jako „rozcestí k závodu“ - s tím, že po rekonstrukci na

ni umístí reklamní a informativní
polepy v grafickém designu Parku
s příběhem „Permonium“.
Rada města Oslavan s opravou
zastávky a umístěním reklamních
poutačů souhlasila.
/PeSl/

Vážení čtenáři, školní rok
2013/14 je na Gymnáziu v Moravském Krumlově v plném
proudu a nejinak je tomu i v případě projektu K environmentální
výchově moderní terénní výukou
(CZ.1.07/1.1.16/02.0001).
Praktické projektové aktivity
žáků zahájil na začátku září
dvoudenní kurz tříd tercie a kvarty na řece Dyji. Studenti spluli na
lodích zakoupených z finančních
prostředků projektu úsek Dyje
v oblasti přírodní rezervace Meandry Dyje a na předem určených
místech (Znojmo - U hráze,
Krhovice a Hevlín) prováděli
příslušná měření (teplota, tlak
vzduchu, radioaktivita) a odběry
vzorků vody podle pracovních
listů a metodických materiálů. V
zimních měsících bude v rámci
jednotlivých předmětů provedeno

vyhodnocování a zpracování dat.
V současné době rovněž probíhá podobný odběr vzorků a
měření na sedmi vybraných místech v okolí řeky Rokytné (ČOV
Moravský Krumlov, Pod Floriánkem, Obůrka, Rokytná-Hradiště,
Rokytná-Pod silničním mostem
a Týnský rybník). K přepravě
do vzdálenějších míst využívají
žáci a učitelé jízdních kol pořízených v rámci projektu. Odběry
a měření budou prováděny ještě i
v následujících týdnech, sebraný
materiál a zaznamenané údaje
budou žáci vyhodnocovat v příštích měsících. Pro nové lokality
vypracovávají projektoví pracovníci soubory pracovních listů a
metodik, které jsou průběžně ověřovány při praktických cvičeních
v terénu a při zpracování dat.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

„
Zastávka „Permonium

Práce na školním projektu
úspěšně pokračují

Advokátní poradna

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

Se svým přítelem jsme si každý zvlášť vzali před několika lety půjčku
na koupi pozemku. Obě půjčky jsem poté hradila sama ze svého příjmu.
Po nějaké době jsme se s přítelem vzali. Současný stav je takový, že jsme
v rozvodovém řízení a manžel po mně chce, abych mu zaplatila mimo
jiné polovinu hodnoty pozemku, který dle jeho názoru máme společně,
i když do něj nedal prakticky nic. Pozemek jsme koupili před svatbou,
a i když byla jedna půjčka na manžela, tak jsem ji stejně splatila já.
Chtěla bych tedy vědět, jestli má na nějakou část pozemku nárok a jak
se tato věc řeší při vypořádání majetku manželů? Děkuji za odpověď.
Jestliže jste s tehdejším přítelem koupili pozemek před svatbou, tak
pozemek se nestal součástí Vašeho společného jmění manželů.
Společné jmění manželů totiž tvoří majetek nabytý jedním či oběma
manželi za trvání manželství, tj. od uzavření manželství do jeho zániku.
Důležité tedy je, jak máte pozemek zapsaný v katastru nemovitostí,
buď máte pozemek ve výlučném vlastnictví jednoho z Vás nebo jej
spíše budete mít v podílovém spoluvlastnictví.
Samotný rozvod Vašeho manželství tak nebude mít na vlastnické
právo k pozemku nabytému před svatbou žádný vliv. Pokud budete
vypořádávat společné jmění manželů, bude se to týkat pouze majetku
nabytého za trvání vašeho manželství.
Jestliže by na druhou stranu manžel chtěl vypořádat vlastnictví
k pozemku nabytému společně před svatbou, je to možné provést dle
předpisů týkajících se podílového spoluvlastnictví, tzn. rozdělením
pozemku dle vzájemných spoluvlastnických podílů nebo vyplacením
jednoho spoluvlastníka druhým, anebo třetí možností je společný prodej pozemku a rozdělení kupní ceny dle spoluvlastnických podílů.
Pokud jste Vy hradila i půjčku přítele, kterou si vzal před uzavřením
Vašeho manželství, tak dle předpisů o bezdůvodném obohacení by
Vám měl přítel tyto Vámi hrazené splátky nahradit. Je však třeba vzít
v úvahu možnou problematiku promlčení Vašeho nároku, k čemuž
však nemám bližší informace.

ZŠ Němčice slaví 140 let
/Němčice/ Je tomu už 140, kdy dne 2. září 1873 zazněl poprvé
v němčické Veřejné jednotřídní škole školní zvonek. Od té doby se
v lavicích vystřídaly celé generace žáků a za katedrou i jejich učitelů.
Dnes je to moderní škola se 150 žáky, disponující družinou a školní
jídelnou. Vedení školy se rozhodlo ke 140. výročí jejího otevření uspořádat výstavu. Ta se konala od 19. do 25. října. Návštěvníci si mohli prohlédnout exponáty z historie školy, dobové snímky, kopie starých školních kronik nebo staré učební pomůcky. Škola ukázala i svou současnou
tvář. Vedle výtvarných prací žáků byla návštěvníkům představena fotoalba ze školní činnosti z let 1993-2013 a vybavení školy. K významnému
výročí byl vydán i almanach obsahující informace z dějin obce i školy.
Publikace také mapuje vývoj školy v posledních 20 letech.
/PeSl/

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

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:

Roleta na francouzském okně
- RD Ivančice

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
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Celostátní projekt 72 hodin Burčákobraní a přehlídka dechovek v Rakšicích
V sobotu 12. října uspořádalo mé soubory VENKOVANKA, mobiliáře Orlovny Rakšice pro ci se však rozcházeli až k ránu.
- Ruku na to! v naší škole občanské
sdružení POSPOLU SKALÁCI a PETROVANKA. své hry. Velký zájem byl i o noCelý den s přehledem modero-

Do celostátního projektu dobrovolnických aktivit „72 hodin - Ruku
na to!“, který vyhlásila Česká rada dětí a mládeže na dny 10., 11. a 12.
října 2013, jsme se zapojili již podruhé. Letos jsme dali naší akci název
„Bez práce není zábava!“ a zaměřili jsme se na úklid herních ploch
kolem naší školy. Jako hlavní úkol jsme si stanovili zasadit pořádný
strom do části zahrady, kde si hrají děti z naší mateřské školy a která je
v letních měsících vystavena v dopoledních hodinách přímému slunci.
Strom - červený javor - vybral a nákup zařídil náš pan školník a
dovezla jej odborná zahradnická firma malým jeřábem, protože náš
stromeček není žádný drobeček - vážil i s balem hlíny 150 kg.
Když jsme přiložili všichni ruce k dílu, se stromem jsme si poradili
a úspěšně jej zasadili. Červenému javoru se jistě hodil i deštík, který
naši sázecí akci v pátek doprovázel.
Čtvrtek jsme věnovali pořádnému úklidu našeho hřiště s umělým povrchem. Okraje byly zanesené nečistotami, takže jsme vymetali písek,
prosívali jej a zase vraceli na plochu. Byla to práce namáhavá, ale měli
jsme radost, že koberec hřiště ožívá barvami vyčištěné plochy.
Malé děti jsme poslali s kyblíky do zahrady, aby sbíraly popadaná
jablka. Školní kuchyně potom všem připravila chutný jablečný dezert.
Dny dobrovolnické pomoci jsme si opravdu užili, udělali jsme kus
práce a náš nový školní přírůstek - vzrostlý červený javor - nám bude
připomínat Projekt 72 hodin - Ruku na to! v roce 2013 už napořád.
Těšíme se na příští rok!
MŠ, ZŠ a Dětský domov, Ivančice

Višňovská škola slavila
V neděli 20. října byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný a zateplený komplex budov základní školy ve Višňovém. Historická budova
z roku 1930 i novější přístavba (1982) získaly nová okna, zateplení a
nakonec i zářivou fasádu. Práce v hodnotě 5,6 milionů korun provedla
firma JVS Znojmo. Investorem akce byl zřizovatel školy - městys Višňové, který na ni obdržel dotaci v programu Zelená úsporám. Zateplení
školy by mělo přinést snížení nákladů na vytápění o téměř 40 %.
Nedělní slavnost byla zahájena starostou městyse Višňové Mgr. Vladimírem Korkem. Poté se návštěvníků ujal ředitel školy Mgr. Jiří Beran.
Ten je nejen provedl vnitřními prostory, ale také je zasvěceně informoval
o činnosti a aktivitách školy. Celkem byly připraveny tři komentované
prohlídky, probíhala projekce fotografií ze školních akcí, hosté mohli
ochutnat pohoštění připravené pracovnicemi školní jídelny a zhlédnout
práce žáků a výstupy mnoha projektových dnů. Slavnost se těšila velkému zájmu veřejnosti: současných i bývalých žáků, jejich rodičů a prarodičů, pracovníků, posvícenských hostů, prostě přátel višňovské školy.
Ve Višňovém totiž před mnoha lety pochopili, že škola nemusí být
jenom vzdělávací institucí pro plnění povinné školní docházky, ale
díky svému potenciálu se může stát vzdělávacím a kulturním centrem
regionu i místem pro setkávání všech generací.
/VK/

MK Moravský Krumlov v areálu
rakšické Orlovny již 4. ročník
Burčákobraní, v jehož rámci proběhla IV. Přehlídka regionálních
dechových hudeb. Při lijáku v pátek večer by za zdar sobotní akce
nikdo nedal ani zlámanou grešli.
Svatý Petr však stál při nás.
Akce, doprovázená lidovým jarmarkem s vysokým zastoupením
originálních výtvarníků, dobrým
burčákem a jídlem, byla zahájena v 9 hodin. Překvapením pro
všechny byla úvodní vystoupení
malých a odrostlejších mažoretek
ze Základní školy Višňové, které
se nám samy iniciativně přihlásily.
Skupina sklidila zasloužený ohlas.
Celá obec Višňové může být na takovou mimoškolní aktivitu svých
dětí, podporovanou nadšenými
rodiči a vedenou aktivními učitelkami, náležitě hrdá.
Vlastní přehlídce dechovek
předcházela minuta ticha k uctění
památky nestora moravskokrumlovské dechovky a fotografie pana
Josefa Kristiána, který letos zemřel.
Přehlídky se zúčastnily zná-

Každá z hudeb přednesla téměř
dvouhodinovou ukázku svého
repertoáru. Posluchači ocenili výkony hudebníků a doprovodných
zpěvaček a zpěváků, stejně jako
skvělé aranžmá skupin, bohatým potleskem. V závěru dne se
účastníci, jako obvykle, dočkali
vystoupení skupiny ŠARIVARI
SWING BAND pana Zdeňka
Nováka, která dala krásně nahlédnout do světa swingu a folk
a country hudby.
Díky finanční podpoře města,
která pokryla většinu honorářů, se
mohli senioři a děti do deseti let
zúčastnit zdarma, ostatní účastníci platili za celý den 30 Kč.
Tyto příznivé podmínky a krásné
počasí způsobily, že přišlo (či se
během dne vystřídalo) na 400
diváků, posluchačů a labužníků.
Všeobecná dobrá nálada, spontánní tanec na otevřeném parketu
a v Moravském Krumlově spíše
neobvyklá družnost a sousedské
porozumění celou akci umocnily.
Děti plně využily možnosti
sportovního areálu a technického

Letošní pěvecká soutěž Lyra
vyvrcholila veřejným vystoupením letošních a loňských
vítězů ve dvou představeních
- v Moravském Krumlově a ve
Vémyslicích. Těm předcházela
vystoupení pro školy v Kravsku,
Oslavanech i v Krumlově.
Jistě nejpestřejší, nejbarevnější a nejzvučnější představení
se odehrálo v pátek 11. října
v krumlovském kině. Prostor totiž ovládly kamery snímající celý
program pro připravované DVD
a účinkující se chtěli blýsknout
v tom nejlepším světle. To, že se
jim to podařilo, lze hodnotit podle
bouřlivého potlesku plného sálu.
Na projektu, jehož autorkou
je Mgr. Dagmar Čeperová, se
každoročně podílí celá řada lidí:
zvukaři, osvětlovači, vizážistky,
kadeřnice, kameramani, grafici,

moderátoři a další. Jejich souhra
vyvrcholí na veřejných představeních. Atmosféru toho letošního nabídne právě připravované
DVD, které je možno objednat
na tel.: 777 927 334.
Cédéčko Lyra LIVE 2012
s loňskými výtězi, na kterém je
celkem 8 písní + bonus karaoke
verze všech písní, je možné zakoupit v prodejně Panthers v Moravském Krumlově za 50 korun.
Na CD naleznete tyto písně:
1. Trapas století (Jasmína Hnilicová), 2. Děti ráje (Nela Maxerová), 3. Stonka (Nela Bauerová), 4.
Banditi di Praga (Lukáš Mlčoch),
5. Planetary Go! (Jana Švédová), 6. Touch The Sun (Kristýna
Hájková), 7. Valerie (Monika
Kratochvílová), 8. Moudřejší než
noc (Dagmar Čeperová). Hudebně
doprovází skupina Dreams.

vinku - malování na obličeje dětí
podle jejich volby.
Skvělý burčák vinařské rodiny
Mackovy z Moravských Bránic a
neméně skvělé zabíjačkové hody
pana Vystrčila z Dobřínska se spolupracovníky, doplněné specialitami pana Zimmermanna (grilovaná
kuřata aj.), to vše nabízené až do
večera, doplnily hudební zážitky
ducha o kulinární prožitky těla.
Den velmi úspěšně zakončila
večerní taneční zábava s legendární rockovou kapelou OLD ARCUS, na niž přišlo na dvě stě lidí.
Hudební produkce sice skončila
po druhé hodině, poslední účastní-

val Pavel Vejvalka. Na organizaci
a zvučení všech akcí, které již
můžeme považovat za tradiční,
odborně a velmi obětavě spolupracoval pan Jiří Jelínek z Dukovan, kterému vyslovujeme velké
poděkování. Dík patří i novému
provozovateli areálu, panu Romanu Fráňovi.
Potvrdilo se, že spojení přehlídky dechovek s burčákem je výborným kulturním i marketingovým
tahem. Dá-li Bůh, akce bude mít
pokračování. Proto si již dnes pro
jistotu dejte do záznamníků datum
11. 10. 2014, škrtnout si ji můžete
vždycky.
Jaroslav Mokrý

Moravskokrumlovsko žije!
Díky podpoře Skupiny ČEZ to znovu v letošním roce v mikroregionu Moravskokrumlovsko žilo, jak kulturním a společenským životem,
tak i sportem. Bylo podpořeno celkem devět stěžejních akcí mikroregionu například - Jarmark řemesel a místních produktů - Vedrovice,
Nohejbal Jamolice, Dechfest Dobřínsko, Kinematograf bratří Čadíků

Lyra k mání na CD i DVD

- Moravský Krumlov, Vémyslická Lýra. K pořádání těchto akcí bylo
také zakoupeno 48 kusů zahradních setů a 7 kusů párty stanů, dle požadavku každé obce. Krom toho, každá členská obec mikroregionu obdržela drobnější finanční podporu na pořádání kulturních či sportovních
akcí. Mikroregion Moravskokrumlovsko děkuje obcím za jejich angažovanost, Skupině ČEZ za dlouholeté partnerství a podporu regionu.
Jana Mašová, předsedkyně mikroregionu Moravskokrumlovsko
a starostka obce Dolní Dubňany

Nad Krumlovem létali draci
V neděli 20. října se konal již čtvrtý ročník Drakiády. Vítr nám
chvílemi dopřál, a tak se všem podařilo aspoň na čas vznést k obloze
draky. Když nefoukalo, děti měly možnost plnit připravené úkoly, za
které dostaly sladké odměny. Po skončení Drakiády si děti odnesly
malé drobnosti, jako vzpomínku a pozvánku na další ročník. Dovolte
mi poděkovat všem, kteří dorazili, ať už pouštět draky, nebo se jen
podívat. Také děkuji těm, kteří mi jako každý rok pomáhali, a v neposlední řadě poděkování patří sponzorům - město Moravský Krumlov, pan Tomáš Třetina, Ráj dětí, paní Jana Ukropová, Hotel Ryšavý, Miloš Ryšavý - stavební a obchodní firma, s. r. o. Budeme se
na všechny těšit zase příští rok.
Hana Harthová

25.10.2013
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 29 - pošta
Třetím a čtvrtým domem na jižní straně náměstí směrem od Zámecké byly domy s č. p. 96/I a 97/I. Dům s č. p. 97/I patřil podle literatury
od r. 1874 Františku a Marii Narzovým, po r. 1880 jej vlastnila rodina
Pelíškova. V r. 1888 byl prodán Marii Bohdanské. V r. 1890 přešel
dražbou Františku Suchému, který jej roku 1893 prodal Josefě Tálské.
Dům Tálských byl přízemním domem s kulatými vraty, obehnanými
kamenným ostěním. Bedřich Tálský zde měl otevřen koloniál. Dobová
reklama uvádí: „Upozorňuje se zvláště na velký sklad kuchyňského nádobí, skla a porcelánu, jakož i vkusné dárky pro nevěsty. Veškeré koloniální zboží a mlýnské výrobky. Sklad stavebního a materielního zboží,
benzinu, strojních olejů a jiných potřeb. Dobrou kávu, čaj a rum.“
V r. 1938 žila v domě na výminku vdova Josefa Tálská (nar. 1857
v Líšni), žijící v Moravském Krumlově od r. 1885. V domě bydleli dále
její příbuzní Vašákovi. Jmenovitě šlo o Františka Vašáka (nar. 1896
v Popovicích na Kroměřížsku), ženu Kristinu (nar. 1905 v MK), děti
Zdeňka, Oldřicha a Milana. Na starších fotografiích se v domě nacházela živnost čalouníka Em. Dvořáka, který prodával záclony, žaluzie,
matrace a jiné dekorace. Ve 30. letech se pohledově v domě vedle
Glücksmannových nacházela živnost hodináře Karla Corfu. Vedle něj
provozoval vlásenkářskou živnost p. Brendl. V průjezdu domu měli až
do konce války obchod se zeleninou Tručkovi. Zahradník Jan Tručka
(nar. 1900 v Moravském Krumlově) měl ženu Emilii a dceru stejného
jména. V domě si do počátku války pronajímal místnost rovněž puškař
Suda. Dům byl velmi poničen bombardováním a byl odklizen bezprostředně po válce. V r. 1947 bylo oznámeno jeho majitelce Kristině
Vašákové do Brna, že budova již nebude obnovena.
Následující dům s č. p. 96/I vystřídal řadu majitelů. Původně přízemní domek před r. 1869 vlastnil František Haselstein, po r. 1869 Michael Suchý, v r. 1878 Kateřina Suchá, v r. 1882 Jakub a Šarlota Kaufmannovi. V r. 1897 je koupil stavitel Jakub Reischl s manželkou Marií,
který jej přestavěl novoklasicistně na patrový dům s výklenkem uprostřed prvního patra. Průjezd do dvora se nacházel v levé části přízemí.
V r. 1906 jej odkoupil Občanský úvěrní a záloženský spolek, sdružující
zámožné věřitele z řad krumlovských Němců. Jedním z jeho činovníků
byl i Antonín Huber, jehož rodina v domě bydlela. A. Huber (nar. 1880
v Olbramovicích) přišel do Moravského Krumlova v r. 1906 a živil se
jako krejčí. Se ženou Rosou (nar. 1893 v Olbramovicích) provozovali
v domě módní pánskou síň. V r. 1938 v domě žila také rodina stavitele
Viktora Wondraka (nar. 1902 u Neukirchenu v Horním Rakousku). V
Moravském Krumlově působil od r. 1920. Jeho žena Valerie (nar. 1906)
byla krumlovská rodačka, dcery Helga a Elisabeth se narodily rovněž
zde. Za války bydleli ve vile na místě dnešní TASZ při ulici U Mostu,
kterou Wondrak postavil. V Huberově domě žil před válkou také účetní
Stanislav Sochor s manželkou Marií.
náměstí TGM

orientační nákres
parcely pošty

Auermüllerův plán počítal na místě těchto dvou domů s obytnou
zástavbou, částečně zde snad měla zasahovat monumentální radnice.
Uvolněné parcely však do přelomu let 1958/59 zely prázdnotou, než
vyrostla současná budova pošty. Umístění poštovního úřadu však
nebylo po r. 1945 vůbec vyjasněno. V r. 1945 byl poštovní úřad přeložen prozatímně z poničeného JUDr. Kopřivy na náměstí do budovy
Okresní nemocenské pojišťovny na Zámecké č. p. 17. V dubnu 1946
projednávalo vedení úřadu s představiteli MNV v Moravském Krumlově umístění pošty ve městě. V úvahu připadaly tehdy parcely po staré
radnici a obecné škole, či staveniště po hostinci u Procházků a Baťově
obuvnictví. Jelikož však majitelka hostince A. Pálková nesouhlasila
s výměnou za jiný obecní pozemek a obec se mezitím rozhodla na pozemcích na severní straně náměstí postavit kulturní dům, byly poštovnímu úřadu městem nabídnuty parcely Baťova obuvnictví, Steinerova
a Drápalova domu, což však pošta odmítla. Ing. arch. Auermüller pak
na společné schůzce navrhoval umístění pošty do plánované částečně
obytné novostavby na Klášterním náměstí č. p. 143. Vedení poštovního
úřadu tento návrh zamítlo jako nevyhovující.
Poštovní úřad pak sdílel prostory v budově nemocenské pojišťovny s touto a označoval v korespondenci s městem svou situaci jako
katastrofální. Město se mu na přelomu let 1948/49 pokusilo vyjít
vstříc a povolalo na schůzku Ing. arch. B. Čermáka. Jeho plán však
nebyl schválen poštovním úřadem s tím, že místní poštovní úřad byl
v průběhu jednání vybrán za Okresní poštovní úřad a telekomunikační
středisko pro oblast jižní Moravy až po Znojmo. Mezitím se odstěhovala v r. 1950 nemocenská pokladna, aby byl místo ní nastěhován
okresní sekretariát KSČ. Pošta raději vyčkávala, zdali se přece jen neuvolní stávající prostory, a nadále odmítala nabídku města na umístění
pošty na Klášterním nám. Jelikož však k tomu nedošlo, poštovní úřad
se rozhodl pro vlastní projekt, jenž byl realizován na dnešním místě
v letech 1958/59. V prosinci 1955 vypracoval Ing. arch. J. Kranz plán
na dvoupatrovou novostavbu, podle něhož byla v lednu 1959 stavba
uvedena do provozu.
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., Stehlík, A.: Z dějin
domů Mor. Krumlova In: Podyjí. Vlastivědný sborník jihozápadní Moravy, roč.
I, 1924, s. 140 – 143.; Výpovědi pamětníků.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Nehody na železnici
Zprávy v tisku nebo sledování
Televizních novin bývají, z hlediska nehod na železnici, často
velice zajímavé. Vlaky jedoucí
v protisměru na stejné koleji se
podařilo zastavit několik desítek
metrů před srážkou, vlak jedoucí po nesprávné koleji, utržené
vagony, chybějící desítky šroubů
připevňujících kolejnice apod.
A když je vše na kolejích a s vlakem v pořádku, tak se dovídáme,
že na jedoucí vlak spadl opravovaný most. Jenže nic nového. V minulosti se na železnici stalo mnoho
takových příhod, při kterých zahynuly i stovky cestujících.
Dne 7. července 1839 byla na
Moravě a hlavně v úseku Břeclav
- Brno velká sláva. Toho dne
přijely do Brno první čtyři vlaky, tažené lokomotivami Bruno,
Herkules, Gigant a Bucephalus,
které přivezli v 38 vagonech 1125
cestujících. Od tohoto dne začala
pravidelná železniční doprava
mezi Vídní a Brnem, jízda trvala
4 hodiny 15 minut (dnes Pendolinem 1,5 hodiny).
Po rozloučení v Brně se vlaky
rozjely zpět do Vídně. Dvě první
soupravy zastavily ve Vranovicích, aby nabraly vodu. Anglický
strojvůdce třetího vlaku neviděl
ve stanici kouř a měl za to, že
oba vlaky před ním jsou již pryč.
Když vyjížděl ze zatáčky, bylo už
na brzdění pozdě. Jel navíc rychleji, než byla stanovená rychlost,
která byla 38 km/hod. Při vjezdu
do stanice vlak neubrzdil a najel
do dvou zadních vagonů stojícího
druhého vlaku, které nárazem
úplně rozbil. Sedm osob bylo
zraněno těžce a desítky cestující
vyvázly s lehčím poraněním.
Naštěstí bylo ve vlacích několik
lékařů, kteří zraněné ošetřili.
Nakonec se všichni, včetně těžce
zraněných, vrátili večer do Vídně.
Protože se jednalo o osoby vysoce postavené, obdrželi od železnice mnohatisícové odškodné.
Neznámá vesnice Vranovice se
stala známou, protože se neslavně
zviditelnila jako místo prvního
železničního neštěstí ve střední
Evropě. První mrtvé na této trati si
vyžádala nehoda 21. května 1847
na stejném místě jako v den zahájení. Při čelní srážce dvou vlaků
zahynuli tehdy tři železničáři.
Vraťme se do našeho regionu. Týdeník Znaimer Wochen
Blatt, vycházející ve Znojmě, a
Olbramovické listy informovaly
o nehodě, která se stala dne 14.
listopadu 1871 večer. Bylo to 14
měsíců od slavnostního otevření
této trati. Od nákladního vlaku
jedoucího z Miroslavi do Olbramovic (Wolframitz, dnes nádraží
Rakšice) se po roztržení háku a
spojovacích řetězů uvolnilo 15
naložených vagonů a rozjely se
po spádu zpět k Miroslavi. Pro
informaci uvádíme, že nadmořská výška nádraží v Rakšicích je
285 metrů, v Miroslavi 215 metrů, vzdálenost mezi nádražími je
deset kilometrů. Nemohu posoudit, jaké bylo tehdy zabezpečení
a signalizace, ale ze stanice Miroslav vyjel krátce před tím osobní
vlak jedoucí k Rakšicím a utržené
vagony do osobního vlaku narazily. Náraz byl naštěstí zmírněn,
protože strojvedoucí osobního
vlaku reagoval na signální zvonění hlídače ze strážního domku,
uviděl blížící se vagony a podařilo se mu vlak téměř zastavit. Dva
brzdaři, kteří se nacházeli na odtr-

žené části vlaku, brzdili s takovou
vytrvalostí, že rychlost vagonů
byla před nárazem podstatně snížena. Kromě malého poškození
lokomotivy osobního vlaku a vykolejení dvou nákladních vagonů
včetně zničení jejich nákladu
k dalším škodám nebo zraněním
nedošlo. Osobní vlak měl zpoždění asi 4 hodiny a do Brna přijel
teprve ve tři hodiny v noci. Ještě
informace: zastávky Bohunice
a Našiměřice (tj. mezi Rakšicemi
a Miroslavi) se objevily v jízdním
řádu až v roce 1906.
V neděli 29. května 1898 v 10
hodin došlo k železničnímu neštěstí ve stanici Silůvky. Osobní
vlak jedoucí z Vídně vykolejil
v plné rychlosti na první výhybce
před stanicí. Příčinou bylo pozdní
nastavení výhybky, kterou výhybkář nastavoval v okamžiku, kdy
vlak již projížděl. Následkem toho
se vlak roztrhl. Jedna část pokračovala v původním směru, druhá
ve směru nastavené výhybky. Jeden vagon se převrhl úplně, druhý
pouze částečně. V převráceném
voze bylo asi 50 cestujících, kteří
vylézali z vozu zraněni, hlavně od
roztříštěného skla.
Ihned bylo telegrafováno do
Brna a na ostatní stanice. Z Brna
přijel ve 12 hodin zvláštní vlak,
se kterým přijeli lékaři a odborný
personál. Železniční lékař poskytl
první pomoc zraněným, usadil
je do zvláštního vlaku, kam také
přistoupilo několik set lidí z poškozeného vlaku. Více než sto
pracovníků pracovalo v dešti na
odklízení poškozených vagonů i
zničené výhybce a zprovoznění
poškozeného úseku. S viníkem
nehody bylo zahájeno vyšetřování, ale bohužel nemáme informace, jak byl potrestán.
Největší železniční nehoda na
jižní Moravě se stala brzy ráno na
Štědrý den v roce 1953 u Šakvic.
U vjezdového návěstidla žst. Šakvice čekal osobní vlak, do jehož
posledního vozu narazil rychlík
jedoucí rychlosti 86 km/hod od
Brna. Následky byly tragické:
106 cestujících bylo usmrceno,
dalších 102 bylo zraněno. V soupravě osobního vlaku bylo zničeno 9 vozů, u rychlíku lokomotiva
a tři vagony. Jeden z vykolejených vozů poškodil z opačného
směru přijíždějící rychlík z Bratislavy. Hmotná škody byla vyčíslena na 5 milionů korun.
Z vyšetřování vyplynulo, že
strojvůdce rychlíku se společně
s topičem a vlakvedoucím opil
červeným vínem, před nehodou
usnul a minul několik varovných

Pohled k 5. nástupišti brněnského nádraží.

návěstí. Krátce před nehodou projížděl rychlík Vranovicemi (9 km
před Šakvicemi) devadesátikilometrovou rychlostí v úseku, kde
byla dovolena pouze čtyřicítka.
Strojvedoucí byl odsouzen k 5
letům vězení, topič ke 4 letům a
vlakvedoucí, který údajně nesledoval trať, protože vyplňoval papírovou dokumentaci, byl odsouzen
ke třem letům vězení. Hmotnou
škodu na vlakových soupravách
vyčíslil soud na pět milionů. Zajímavé bylo, že v osobním vlaku
bylo i několik cestujících, kteří
přežili železniční nehodu u Podivína, při které tři roky předtím
zemřelo 37 cestujících.
O tragedii se zmínilo na 18 řádcích i Rudé právo, přičemž údaj
o rozsahu neštěstí se omezil jen
na větu: „Je větší počet mrtvých
a raněných.“
Případ samovolného rozjetí
vagonů si ještě pamatujeme. Dne
27. října 1963 ve 2.30 hodin se
ve Střelicích uvolnilo z brzd 11
vagonů a daly se samovolně do
pohybu. Na spádu kolejiště získaly vagony rychlost a nebezpečně
se rozjely. Veškeré snahy o jejich
zastavení pomocí 16 zarážek byly
marné a souprava se řítila nekontrolovatelně k Brnu. Nadmořská
výška stanice Střelice je 295 metrů, nádraží v Brně je 205 metrů,
vzdálenost je 13 kilometrů.
Ve stanici Brno byly vagony
nasměrovány k 5. nástupišti na
kusovou kolej 15 c (dnes 13.
kusá). Zde narazily do několika
tam odstavených vagonů, které
byly prudkým nárazem vysunuty
přes zarážedlo a plot až na ulici
Tatranskou (dnes Nádražní).
Štěstím bylo, že vše se odehrálo
v nočních hodinách, kdy nástupiště a ulice byly prázdné. Jak by to
asi dopadlo, kdyby se vagony trefily do tramvaje? Celková škoda
byla vyčíslena na 1,124.909 korun, 6 vozů muselo být z provozu
vyřazeno, ale naštěstí nebyl nikdo

zraněn. Tři viníci nehody byli
potrestáni 12 až 22 měsíci vězení
a podmínečným zákazem vykonávání funkce po dobu tří let.
Vranovice snad železniční
nehody přitahují. Dne 15. června
2006 kolem 6. hodiny se zde srazily tři vlakové soupravy. Nejprve
do sebe narazily čelně dva nákladní vlaky a následně přijel do stanice rychlík, který byl poškozen
troskami z nákladních souprav.
Nehoda si naštěstí vyžádala jen
tři zranění, z toho jedno těžké, a
to strojvůdce jednoho z nákladních vlaků. Ten zůstal po srážce
lokomotiv zaklíněn v jedné z nich
v prostoru mezi kabinou a strojovnou v hromadě trosek a musel
být vyproštěn po zásahu hasičů.
Strojvůdce přijíždějícího vlaku
nerespektoval vjezdové návěstidlo
„Stůj“, vjel do stanice a narazil do
stojícího nákladního vlaku. Obě
lokomotivy byly na odpis, škoda
kolem 5 milionů korun.
Tyto smutné události zakončíme největší tragickou nehodou v historii české železniční
dopravy. Netýká se sice našeho
regionu ani jižní Moravy, ale uvádíme ji jako varování. Došlo k ní
v pondělí 14. listopadu 1960
v podvečerních hodinách na trati
Pardubice - Hradec Králové nedaleko stanice Stéblová, když se
čelně srazily dva osobní vlaky.
Následky srážky ještě zhoršil
požár vzniklý zapálením nafty
motorové lokomotivy žhavým
uhlím druhé, parní lokomotivy.
Neštěstí si celkem vyžádalo
118 mrtvých a 110 zraněných.
Vinící katastrofy byla osádka vlaku taženého parní lokomotivou,
která s vlakem odjela ze stanice
Stéblová bez souhlasu výpravčího stanice a přes znamení „Stůj“
na odjezdovém návěstidle. Byli
odsouzení k mnoha letům vězení.
Tehdejší média nemohla informace o katastrofě zveřejnit.
Jiří Široký, tel: 776 654 494

Osobní vagony před 5. nástupištěm a poštou v Brně. Původně ležely šikmo přes ulici.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 28. 10. DO 10. 11. 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
• 2. pol. října - Výstava MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ.
Městský úřad - 1. poschodí. Vystavují členové Fotoklubu Moravský Krumlov.
• 1.11. v 17.00 hod. - Vernisáž výstavy 380 let KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. Výstava potrvá od 1. listopadu 2013
do 31. března 2014. Galerie Knížecí dům. Otevřeno od 2. 11. 2013: po-pá 8.00
až 11.00 a 12.00 až 15.30, so 9.00 až 12.00, ne 14.00 až 16.00 hodin. Vstupné:
plné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní výprava zdarma.
• 4.11. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER. Vystoupí žáci ZUŠ. Taneční sál.
• 7.11. v 19.00 hod. - KONCERT PÍSNIČKÁŘE VOJTY „KIĎÁKA“ TOMÁŠKA. Další z koncertů folkového podzimu s folkovou legendou ze západních Čech. Kinosál MK, 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
• v průběhu října a listopadu nabízíme LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ DÍLNIČKY pro žáky I. stupně ZŠ na téma Podzim. Žáci se seznámí s tradicemi
a zvyky daného období. Spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Pro žáky
1. -5. ročníku, délka cca 60-90 minut. Vhodné místo hodiny čtení, literatury,
prvouky, výtvarné výchovy, dějepisu apod. Dílničky jsou koncipovány podle
věkových kategorií žáků, barevné listy ze stromů, pastelky, nůžky, lepidlo
a čtvrtku tvrdého papíru sebou. Vstup zdarma. Objednávejte na tel. 515 322 252.
• 8.11. od 8.00 do 15.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. Pro žáky, studenty i veřejnost v prostorách Městské knihovny Moravský Krumlov.
• 14.11. - ve 14.30 hod. na DPS a v 17.30 hod. v Galerii Knížecí dům - SETKÁNÍ S TAJEMNEM. Přednáška a autorské čtení PhDr. Olgy Krumlovské spojené s autogramiádou. Olga Krumlovská je autorkou asi čtyřiceti knih
o józe, alternativní medicíně, lidovém léčitelství, astrologii a tajemných jevech
(např. Jóga prstů, Místa, která léčí, Tajemná duše zvířat, Harmonický život,
Zóny zdraví a života, Dokonalé dítě podle hvězd, Léčení těla a duše a další).

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
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 27.10. - MOJE RUKODĚLÁNÍ. Prodejní výstava MARKY PETRÁKOVÉ - obrázky, malované kameny, keramika, loutky, věnečky...
• 29.10. v 18.00 hod. - PORTUGALSKO - ZEMĚ NA KONCI SVĚTA. Cestovatelská beseda s promítáním - LUDMILA KLÍMOVÁ. Kino Réna, vstupné: 30 Kč.
• 2.11. - 1.12. - CHTÍT VIDĚT NAŠE OKOLÍ. Prodejní výstava obrazů SVATOPLUKA DRÁPALA z Biskoupek. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
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
• 8.11. v 17.30 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Tradiční lampionový průvod
městem s pohádkovými stanovišti na zámku. Sraz na novém náměstí.
• 8.11. ve 20.00 hod. - ROCKOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU DARKEN
v Dělnickém domě. Vstupné 80 Kč. Pořádá KIS Oslavany.
• 16. a 23. 11. - DĚDICTVÍ ANEB KURVA HOŠI OSLAVANY. Divadelní
představení na námět televizní komedie Dědictví aneb Kurva, hoši, Guten Tag
v podání ochotníků divadla „Na mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského
prostředí. Bližší info na plakátech ve městě. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.
• každou středu od 8.30 do 11.30 - SLUNÍČKO. Je určeno pro děti bez rodičů.
Program: hraní, cvičení, malování, zpívání, čtení. S sebou : přezůvky, svačinu
a pití. V DDM Oslavany. Cena: cena 40 Kč/1,5 hodiny, 80 Kč/3 hodiny.
• 8.11. od 17.30 hod. - SVĚTÝLKO. Sraz na novém náměstí. Průvod městem,
pohádková stanoviště. Lampion a dobrou náladu s sebou.
Připravujeme: • 7.12. - JARMARK. Přijďte navštívit prodejní stánek DDM
Oslavany, na kterém si můžete zakoupit dárečky.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 6.11. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
• 9.11. - MARTINSKÉ HODY.
• 15.11. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM.
• 22.11. - VEČER PRO DŮCHODCE.

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
• 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
• 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.
• 2.11. v 15.00 hod. - O NAFOUKANÉ ZPĚVAČCE. Pohádková groteska
z lesního paloučku o lučním koníkovi, jednom nepovedeném koncertu a rozmazlené hvězdě Henrietě, která si neviděla dál než na špičku nosu. Hrají Jarka
Eliášová a Lukáš Hemala. Oficiální premiéra představení pro děti i dospělé.
Kino Panorama. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Pořádá OS OSEK.
• 5.11. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl podzimního
povídání, čtení, zpívání a legrace v knihovně s Jarkou Burešovou.
• 8.11. - ROSICKOU NOCÍ. 7. ročník šifrovací hry. Start tříčlenných družstev
z řad mládeže (18.00) a dospělých (18.30) v klubu Suterén. S sebou baterku, teplé
oblečení, mobil. Startovné 30 Kč, nutné přihlásit se předem. Pořádá SVČ Rosice.
• 9.11. v 19.00 hod. - JAROSLAV HUTKA. Koncert folkového hudebníka
a písničkáře. Ve společenském sále ZKC, vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě
90 Kč. Pořádají: KIC a Správa zámku Rosice.
• 13.11. od 18.00 do 22.00 hod. - SNOW FILM FEST. Večer plný špičkových
filmů se zimní tématikou oceněných na světových soutěžích. Doprovodné
soutěže, přednášky a workshopy. Kino Panorama. Vstupné 100 Kč, důchodci
a členové klubu Hedvábná stezka a Naboso 80 Kč. Pořádá OS Naboso.

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.
• 4.-8.11. - ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ. Soutěžní odpoledne v zámeckém parku
pro předškolní děti z MŠ.

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 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.
• 1.11. od 20.00 hod. - HALLOWEENSKÁ PÁRTY. Přijď na nejlepší halloweenskou párty v Ivančicích, čekají na tebe stage rozdělené podle věku, soutěže o nejlepší masku a drobné občerstvení. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ
klub. Poplatek: 20 Kč/osoba.
• 9.11. od 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA JIŽNÍ ITÁLIE s výkladem italského
dobrovolníka. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub.
• 9.11. od 20.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. K tanci i poslechu hraje cimbálka DONAVA. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. Poplatek:
70 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.
• 13.11. od 18.00 hod. - FILCOVÁNÍ MÝDEL. Přijďte si vyrobit originální
mýdlo. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/dospělí+materiál, 30 Kč
/děti+materiál. Nutné se předem přihlásit do 8. 11. v SVČ.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 30.10. v 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Téma: Sebeřízení. Pár tipů, rad a konkrétních 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 - 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), 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. 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. Zájemci hlaste
se prosím na: 604 916 965, popř. na zahrada@jbivancice.cz. Omezená kapacita
místnosti. 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.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 702 601 963,
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
UPOZORNĚNÍ: Dle rozhodnutí členské schůze KČT ze dne 11. 10. 2013
byl odbor Klubu českých turistů v Moravském Krumlově (po odstoupení
pana Roháčka) ke dni 19. 10. 2013 rozpuštěn! Aktuální zájezd do Dunajské
Stredy 26. 10. 2013 od nás převzalo Městské kulturní středisko. Další
plánované zájezdy pro vás už bude připravovat nově vznikající občanské
sdružení - Spolek Výletníci Moravský Krumlov.
• 1. 12. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR (HU). Jednodenní
výlet - celodenní koupání v proslulých maďarských termálních lázních poblíž
Bratislavy. Cena: doprava 300 Kč. Vstupné: Celodenní vstupné do lázní 10,50 €,
rodinná vstupenka (2+2) 29 €, studenti (6-18 let) 7 €, sauna 7 €, děti do 6
let vstup zdarma, 5 € vratná záloha na klíček od skříňky. Podmínka účasti:
Uzavřené cestovní pojištění. OBSAZENO, můžete se přihlásit jen jako
náhradníci. Přihlášky: U paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním
náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 702 601 963.
• 8.12. - ADVENT V RETZU - RAKOUSKO. Jednodenní výlet. Pojeďte
s námi nasát atmosféru vánočně vyzdobeného příhraničního městečka Retz. Po
cestě zastávka a krátká vycházka (cca 1 hod.) ke Svatému kameni (Heiliger Stein
- poutní místo, menhiry). Přejezd autobusu do Rakouska, vyzvednutí účastníků,
kteří prošli hranice pěšky. Prohlídka větrného mlýna. Odpolední pobyt na náměstí
v Retzu, adventní trhy. Volný vstup na radnici a do části zážitkového vinného
sklepa (Erlebniskeller). V podvečerních hodinách je na programu běh masek,
tradicí pro toto město je průvod čertů - tzv. Krampusů. Obdivuhodné detailně
vyřezávané masky z lipového nebo borového dřeva, které se dědí z generace na
generaci. Odjezd: 10.00 Krumlov (Blondýna), 10.05 náměstí, návrat do 20.00 hod.
Cena: doprava 170 Kč, na adventní program na náměstí je vstup volný. Vstupné
do větrného mlýna 4.50 €, děti do 15 let 2 €, děti do 6 let zdarma. Přihlášky:
U paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel.: 515 32 22 08 nebo 702 601 963. Platba za dopravu
nejpozději 1 týden před odjezdem. Podmínka účasti: uzavřené cestovní pojištění!

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.
• 23.11. - ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH
OPATOVIC. Chůze 12 a 20 km. Vede Hana Pokorná.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 12.11. od 17.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU PRO ZAČÁTEČNÍKY
I MÍRNĚ POKROČILÉ. RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice.
Kurz obsazen, hlaste se pouze jako náhradníci na tel.: 602 782 280.
Připravujeme: • 28.11. od 19.00 hod. - POCITOVÉ BUBNOVÁNÍ. Přijďte si
vyčistit mysl při hře na djembe i jiné nástroje. Vlastní nástroje (djembe, perkuse,
píšťalky, chrastítka, ...) s sebou. K zapůjčení 10 djembe - možno zamluvit
předem. Vede Marek Pečer. Čajovna Ivančice - Pramen života. Předpokládaný
konec ve 21.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Na akci se prosím hlaste předem
na tel.: 777 198 577 nebo na e-mailu jana.saurova@gmail.com .

Přijďte nahlédnout do světa
zrakově postižených

TyfloCentrum Brno, o. p. s., středisko sociálních služeb pro zrakově
postižené, regionální pracoviště Moravský Krumlov a Městská knihovna
Moravský Krumlov Vás zvou na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ.
Tímto bychom rádi pozvali třídy, žáky, studenty i veřejnost na Den otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově, který se uskuteční v
pátek 8. listopadu od 8.00 do 15.00 hodin v prostorách Městské knihovny
Moravský Krumlov. Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet pomůcky pro zrakově postižené do domácnosti i do terénu. Zkuste si chůzi s bílou holí a
speciální hry pro nevidomé, které si můžete zahrát s klapkami na očích. K
dispozici vám bude i naše nevidomá kolegyně, která vám ukáže, jak zrakově postižení pracují s ozvučeným počítačem, nebo mluvícím mobilem. V
dopoledních hodinách se uskuteční besedy na téma „Jak pomoci nevidomému na ulici“ - vhodná zejména pro školy.
RÁDI VÁS UVIDÍME! V případě zájmu o účast na besedě pro školy,
je nutné se přihlásit na konkrétní hodinu, telefonicky či emailem, počet
míst je omezen. Za pracovníky TyfloCentra vás zve Eva Pexová, email:
pexova@tyflocentrumbrno.cz, tel. 774 715 109.

Knihovna v Krumlově
Moje návštěva knihovny v Moravském Krumlově 10. října 2013 pro
mě byla takovým milým pohlazením po duši. Nejen proto, že obě paní
knihovnice jsou velice milé a ochotné, jejich knihovna je jako ze škatulky
a musí být radost sem chodit a půjčovat si knížky.
Největší radost mi udělalo to, když jsem uviděl v knihovně spoustu
mládeže z místních škol. Mladí seděli třeba u internetu, především
však měli v rukou knížky, které si vybírali a četli v nich. Bylo jasné, že
knihovna se jim líbí stejně jako mně.
A já v té chvíli obdivoval paní knihovnice za to, jak svojí každodenní
prací přispívají k tomu, aby náš národ (s prominutím) neblbnul, stále měl
knížky rád a udržoval svoji vzdělanost. Podobných knihovnic a knihovníků, jako jsou dámy v Moravském Krumlově, je v této zemi jistě víc. Měli
bychom si jich vážit. Dělají pro tuto zem mnohem víc než mnozí, kteří
jsou nazýváni celebritami. Pro mě jsou příkladem celebrit právě moravskokrumlovské knihovnice a jim podobní kolegové a kolegyně.
A takovou třešničkou na dortu mého dne v Moravském Krumlově byly
pro mě čtyři přednášky pro místní studenty a žáky, seniory a nakonec i pro
čtenáře knihovny. Laskavá pozornost, se kterou všichni mé vyprávění sledovali, potěšila. A obzvlášť mě potěšila pozornost dětí a mládeže. Jistě to
bylo také díky tomu, jak vedou své mladé „zákazníky“ paní knihovnice.
Přeji jim a jejich knihovně vše dobré a těším se na to, že se do Moravského Krumlova zase někdy podívám.
Stanislav Češka

25.10.2013
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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.
•• 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
•• veterána Jawa 550, Babetu 207, motor a ND Jawa 250. Tel.: 720 444 245.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998,
nový model, perfektní stav, bez koroze, velmi zachovalá. Cena 27.000 Kč.
Tel.: 604 470 816.
•• Ford Escort Combi, r. v. 1997,
benzin 1600 ccm, 16 V, klima, zimní pneu, el. ovl. přední okna, najeto
192000 km, TK 06/2014. Cena
15.000 Kč. Tel.: 777 040 317.
•• zadní dveře kompletní na Škoda
Felicia bez koroze, cena 800 Kč. Tel.:
777 231 309.
•• střešní nosič na krátkou Škodu
Fabie (Fabie starší verze, rok výroby
2004), zamykatelný, cena: 1.900 Kč
(2 díly). Tel.: 724 044 974, MK.
•• 2 střešní držáky na jízdní kola, zamykatelné. Cena 1.900 Kč/2ks. Tel.:
724 044 974, MK.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• dům s dobrou dostupností do Brna,
cena do 4 mil. Kč. Zahrada výhodou.
Tel.: 733 647 842 (i sms).
•• ornou půdu v okolí Ivančic. Tel.:
723 982 638.
prodám
•• byt 2,5+1 cihlový v OV v Ivančicích. Byt je po celkové rekonstrukci
- nová kuchyňská linka, koupelna,
plastová okna. Možnost využití zahrádky. Parkování před domem. Cena
1.400.000 Kč. Prodej možný i bez
RK. Tel.: 774 111 943.
•• byt 3+1 v MK. Tel.: 774 919 741.
•• byt 3+1, cihlový po rekonstrukci
v OV o velikosti 120 m2 v MK na ulici
Zámecká. Bez RK. Cena: 1.150.000
Kč. Tel: 732 267 405.
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.
•• dlouhodobě byt 2+1 na sídlišti v
MK. Tel.: 724 677 220.
•• byt 3+1 na Sídlišti. Informace na
tel.č. 606 737 348.

» ELEKTRO

prodám
•• pračku Whirlpool A+A, přední plnění, 1000 ot., 6. smysl. cena 3.000 Kč.
Volat po 18 hod.! Tel.: 603 906 638.
•• Mikrovlnnou troubu Sencor - nerez, gril, displej, otoč. talíř 32 cm.
Cena 1.500 Kč. Volat po 18 hod.!
Tel.: 603 906 638.

» NÁBYTEK
prodám
•• pěknou látkovou rohovou sedací
soupravu s křeslem a taburetem.
Vyrobeno na zakázku v Cobře. Cena
15.000 Kč. Tel.: 723 465 614.

» RŮZNÉ

•• Jezdíš do Retzu na plasmu? Jsi
z okolí MK, Miroslavi? Budu jezdit
s Tebou. Tel.: 608 438 386.
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.
•• staré díly na auta a motorky, knihy,
prospekty, techničáky, návody, fotografie, motohelmu, bundu, kalhoty,
boty, rukavice, brýle a jiné. Nabídněte
vše. Tel.. 724 468 171.
•• vzduchovku 630 nebo 631. Levně.
SMS 722 212 261.
prodám
•• šicí stroj na kůži, pluhy, branky,
kamna Klub, zatepl. polystyren 10
cm, lepidlo, hmoždinky, perlinku, kuželový štípač. Tel.: 720 444 245.
•• čtivý hobby magazín Receptář roč.
12, 13, 15 Kč/ks. Tel.: 739 708 981.
•• klec pro papouška žako a jiné větší
druhy za polovinu původní ceny ve
výborném stavu. Tři misky obslužné
zvenku, bezpečnostní zámek nad klecí, bidlo. Tel.: 728 401 792.
•• rámy zlacené a radiátor olejový.
Cena 500 ... Tel.: 739 193 383.

» VOLNÝ ČAS, HOBBY

prodám
•• lyže Sporten, délka 140 cm, včetně
vázání; lyže Castle, délka 110 cm,
včetně vázání; lyžařské boty Nordica
velikost 23; lyžařské boty Rossignol
velikost 38; snowboard 130 cm,
včetně vázání; boty na snowboard,
velikost 24,5 a velikost 41. Vše v zachovalém stavu - cena dohodou. Tel.:
603 472 031, volat po 13. hod.

» ZAHRADA

prodám
•• petržel 22 Kč/kg. Tel.: 607 598 893.
•• kukuřici, slunečnici, ječmen, pšenici. Tel.: 515 336 988.
•• meruňkovici. Cena 250 Kč/litr.
Tel.: 776 620 748. Zn. MK. Tel.: 776
620 748.

» ZVÍŘATA

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Hledám hospodyni na výpomoc
v domácnosti, na odpoledne třikrát
týdně na 4 hod. v Mor. Krumlově.
Tel.: 724 788 611.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Autodoprava v Padochově u Oslavan přijme řidiče sk. C (E-výhodou)
pro přepravy vozidly MAN po ČR.
Pracovní doba PO-PÁ. Víkendy volné. Nutná praxe min 3 roky. Profesní
průkaz podmínkou. Prosíme o kontakt pouze uchazeče s vážným zájmem o práci, s minimální fluktuací
a nikoliv zájemce pouze o brigády na
výpomoc. Tel.: 602 790 115.
•• 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.
•• Hledáte rozmanitou práci? Společnost Tepelná čerpadla MACH,
s.r.o. přijme: Asistenta/ku produkce.
Požadujeme: znalost práce s PC,
Exel, Word, spolehlivost, organizační schopnosti. Náplň práce: příprava
smluv, objednávky materiálu, plánování výroby TČ, pokladna, administrativa, fakturace. Nástup: ihned.
Životopisy na tcmach@tcmach.cz

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• 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.

•• Přijímáme objednávky na vánoční cukroví. Tel.: 515 323 116, mobil:
728 726 587. Štádlerová, Petrovice.
•• 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.
•• SAUNA v Moravském Krumlově
v areálu bývalého Vertexu otevřena
ve čtvrtek (ženy), v pátek (muži),
v sobotu (společná sauna) od 17.00
do 21.00 hodin. Srdečně zveme.
•• 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
•• PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA VÁNOCE. Studio Oriflame 837,
Ivančice, Palackého nám. 8, vchod
průjezdem do dvora (za kinem).
Středa 12-17 hod., čtvrtek 10-17 hod.
ZÁROVEŇ HLEDÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY. Více info
na: Studio.Ivancice@email.cz. Kontakty: Ivana Košařová 775 020 127,
a Eva Ludvová 604 461 175.
•• Datumová razítka pro 2014 si zajistěte s předstihem. Tel.: 602 782 272.

» PODĚKOVÁNÍ

•• Za hmotnou podporu v nelehké
životní situaci chce touto cestou
srdečně poděkovat Agrodružstvu
a hasičům v Rakšicích Jaroslava Sobotková s dcerami.

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
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.

prodám
•• koťátka cornish rexe - koťátka i kocourky. Je to málo známé, ale úžasné
plemeno. Zn. levně. Tel.: 603 578 021.
•• štěňata labradorského retrivra,
čistokrevná, bez PP, barva černá. K
odběru začátkem listopadu. Cena
2.500 Kč. Tel.: 723 150 365.

Hospoda U Kozy pořádá koncert brněnské bluesové kapely

•• 44letý rozvedený muž hledá hodnou a milou 40letou ženu. Jen vážně.
Okolí MK. Tel.: 606 194 822.

Restaurace Marie Moravský Krumlov vás zve na

» SEZNÁMENÍ

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
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)

THE WEATHERMAKERS
pátek 1. listopadu 2013 od 19.00 hodin
Vstupné dobrovolné

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

Farní sbor ČCE Miroslav, Husova 44 a Město Miroslav
vás zvou do evangelického kostela na divadlo

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

o přátelství desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici, a jeho pečovatelky a o dopisech adresovaných Pánu Bohu.
neděle 10. listopadu 2013 v 16.00 v kostele
Uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla
v Hradci Králové. Vstupné dobrovolné.

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

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
so 2.11. ve 20.00 Komedie ČR
ne 3.11. v 17.00

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný film SPA, dabing

ne 3.11. v 19.00

COLETTE
Milostné drama ČR/SR/N

čt 7.11. ve 20.00

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Romantický film ITA

so 9.11. v 17.00
ne 10.11. v 15.00

PTAČÍ ÚLET
Anim. komedie USA, dabing

so 9.11 ve 20.00

PLÁN ÚTĚKU
Akční thriller USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 26.10. v 18.00

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka ČR

ne 27.10. v 18.00

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Krimi drama USA, dabing

so 2.11. v 18.00

REVIVAL
Hudební komedie ČR

ne 3.11. v 18.00

HOSTITEL
Akční thriller USA, dabing

so 9.11. v 18.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční thriller JAP/USA, dabing

ne 10.11. v 18.00

STAR TREK: DO TEMNOTY
Akční sci-fi USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 27.10. v 17.30 KAMEŇÁK 4
ne 27.10 ve 20.00 Komedie ČR
čt 31.10. ve 20.00 HRA NA HRANĚ
pá 1.11. ve 20.00 Krimi film USA
so 2.11. v 17.30

OGGY A ŠKODÍCI
Anim. komedie FRA, dabing

so 2.11. ve 20.00

MACHETE ZABÍJÍ
Akční film USA

ne 3.11. v 17.30
ne 3.11. ve 20.00

DONŠAJNI
Komedie ČR

čt 7.11. ve 20.00

APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Komedie USA

pá 8.11. ve 20.00

ENDEROVA HRA
Sci-fi USA

so 9.11. v 17.00
ne 10.11. v 17.00

PTAČÍ ÚLET (3D)
Anim. komedie USA, dabing

so 9.11. ve 20.00

LÁSKY ČAS
Romantická komedie VB

ne 10.11. v 15.00

OMALOVÁNKY
Pásmo pohádek pro nejmenší

ne 10.11. ve 20.00 CARRIE
Horor USA
3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

Zveme vás na výstavu obrazů do evangelického kostela v Miroslavi,
kde vystavuje malíř a výtvarník z Prahy

KRIŠAN PETRESCU

Vystavená díla můžete zhlédnout během vernisáže a poté každou
listopadovou neděli v 9.30 hodin, nebo po domluvě
na tel.: 515 333 109. Výstava je prodejní.
VERNISÁŽ se uskuteční 3. listopadu 2013 v 16.00 hodin.

SVATOMARTINSKÉ MENU
Čtvrté setkání milovníků svatomartinské tradice v restauraci
Hotelu Ryšavý. K poslechu a tanci bude doprovázet JAN BENDE.
Těšíme se na Vás 09. 11. 2013 od 18 hodin.
PŘEDKRM

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

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce:
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 20/13 vyjde 8. listopadu 2013, uzávěrka 5. listopadu 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

25.10.2013

Velký úspěch malých
oslavanských atletů

3. listopadu ve 20.00 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.
5. listopadu od 13.00 hod. - KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ
Každodenní radost s dětmi - pro nastávající a čerstvé maminky
i tatínky. 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 60 Kč.
5. listopadu v 15.00 hod. - PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ
KONTAKTNÍCH RODIČŮ. Vstupné zdarma.
5. listopadu ve 20.00 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

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 :-)
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. pořádá

VEČER U CIMBÁLU

sobota 9.11. od 20.00 hodin
K tanci i poslechu hraje cimbálka DONAVA.
Poplatek: 70 Kč/os. Slosovatelné vstupné. Občerstvení zajištěno.

Osvětová beseda Rešice pořádá

PODZIMNÍ COUNTRY ZÁBAVU
SE SKUPINOU ŠERO
sobota 9. listopadu od 20.00 hodin v sále kulturního domu
V průběhu zábavy bude probíhat již 6. ročník soutěže

O REŠICKOU OŘECHOVKU

Každý rešický dům může přihlásit jeden vzorek letošní ořechovky.
K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr pro případ vítězství
do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat jednoho soutěžícího
hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je do čtvrtka 7. 11. 2013 na
tel. č. 605 562 949. Příjem soutěžních vzorků je do 18 hodin v den
soutěže. Současně se vzorky bude vybíráno startovné 50 Kč, které
je určeno na pohoštění soutěžících během ochutnávky.
Od 19 hodin proběhne anonymní hodnocení vzorků porotou složenou
z řad soutěžících. Vyhlášení výsledků po 21. hodině. Poté bude následovat všeobecná ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve na

KONCERT PÍSNIČKÁŘE
„
VOJTY „KIĎÁKA TOMÁŠKA
čtvrtek 7. listopadu od 19.00 hodin
Další z koncertů folkového podzimu s folkovou legendou
ze západních Čech. Vstupné: 120 Kč, kinosál MK.
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE KAMILA POULA

Výstava je zahájena 1. listopadu 2013, otevřeno
ve všední dny 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, v sobotu 9.00 - 11.00.

Přátelé čertových obrázků pořádají
v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně 6. ročník

TURNAJE V MARIÁŠI

14. 12. 2013. ve 13.00 hodin
Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech 546 413 403 po 17. hodině
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 8. prosince 2013.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Zábava, trénink, kamarádi
a dobrá parta, to je atletika v
Oslavanech. V sobotu 12. října
se konal v Brně-Bystrci již 16.
ročník přeboru Jihomoravského
kraje v přespolním běhu. Počasí
nám přálo, a tak jsme vyrazili
v početné sestavě na závody.
Konkurence byla velká, zúčastnilo se přes 300 dětí od těch
nejmenších předškoláčků až po
starší žátctvo z různých atletických klubů JM kraje.
Přípravka běžela cca 450 m,
mladší žáci 1000 m a starší žáci
1500 metrů.
Za přípravku dívky 2004-2005
soutěžily 3 dívky z Oslavan. Veronika Hutárková získala suveréně s
velkým náskokem 1. místo s časem
1:45,8, Julie Samlíková obsadila 3.
místo s časem 1:59,1. Ludmila Horáková skončila na 4. místě.
Za přípravku chlapce soutěžili

2 chlapci z Oslavan. Adam Neugebauer a Viktor Jirásek. Adam
získal 3. místo s časem 1:55,3.
V mladších žákyních ročník
2000-2001 si doběhla pro 3.
místo Daniela Horáková s časem
4:02,7. V mladších žácích ročník
2000-2001 získal 3. místo Karel
Neugebauer s časem 3:43,1.
Velká pochvala patří i Viktoru
Jiráskovi za přípravku chlapci a
Davidu Kozlovi, Michalu Novákovi za mladší žáky, kteří podali
velmi pěkný výkon, ale nedosáhli
na stupně vítězů.
Celkově z 9 dětí jsme dovezli
5 pohárů, což je velký úspěch.
Věříme, že se naším závodníkům
bude dařit i v dalších závodech.
Velké poděkování patří trénérům Mgr. Miloši Musilovi
a Mgr. Pavle Horákové a také
obětavým rodičům, kteří vozí
děti na závody. /TJ Oslavany/

Nový rekord Masarykova okruhu: tři tisíce motorek
Platný rekord Masarykova
okruhu v počtu motocyklů na
závodní dráze byl překonán víc
jak dvojnásobně.
Při vzpomínkové jízdě na zesnulého jezdce MotoGP Marca
Simoncelliho, která se konala 13.
Října, jelo na dráze dlouhé 5403
metrů úctyhodných 2988 motocyklů. Kolona byla tak dlouhá,
že čelo vedené motocyklovými
závodníky Karlem Hanikou,
Ondřejem Ježkem, Kamilem
Holánem a kaskadérem Josefem
(Sršněm) Šilerem na cílové rovince dojelo její konec.

Motorkáři projeli po okruhu
dvě kola. Akci podpořil na dálku
devítinásobný mistr světa Valentino Rossi. Ten v přímém přenosu
během warm-up závodu MotoGP
v Sepangu ukázal televizním
divákům tabulku s českým a anglickým nápisem „Díky všem motorkářům za podporu memoriálu
Marca Simoncelliho v Brně.“
AMD a spolupořádající fanklub
Karla Abraháma byli potěšeni
faktem, že se na dráze objevili i motorkáři ze zahraničí.
Text: Ctibor Adam
Foto: Květoslav Adam

Desítky záchranářů zasahovaly v Ivančicích
V neděli 13. října odpoledne
se sjely do Ivančic záchranné
a bezpečnostní složky ČR. Naštěstí nešlo o žádnou katastrofu,
nikdo se nemusel bát o své zdraví
nebo bezpečí. V areálu SŠDOS
Moravský Krumlov se konala
přehlídka těchto složek, kterou
již potřinácté pořádalo Středisko
volného času Ivančice.
Perfektně natrénované zásahy
představilo divákům 80 členů 8
záchranných a bezpečnostních
složek, kterými byly Police ČR,
Kynologická záchranná jednotka
ČR, Hasičský záchranný sbor
JMK, Zdravotnická záchranná
služba JMK, Vazební věznice
Brno, Sbor dobrovolných hasičů
Němčice, Letecká záchranná
služba JMK a Univerzita obrany.
První ukázku předvedli členové
Speciální pořádkové jednotky Policie ČR. Těžkooděnci v kuklách,
v oblecích se štíty a obušky zlikvidovali narušitele pořádku. Že
velkými pomocníky při zadržení
pachatele jsou speciálně vycvičení psi, ukázali policejní psovodi
z oddělení služební kynologie.
S postupy při vyhledávání ztra-

cených osob návštěvníky seznámili
členové Kynologické záchranné
jednotky. Své vystoupení zahájili
ukázkou poslušnosti pěti psů v
různém stupni výcviku. I diváci se
mohli zapojit a zkusit si, jaké to je,
být nalezen záchranářským psem.

poškození a charakteru zranění,
vnikli do vozu. Poté byla zraněná
osoba předána do péče Zdravotnické záchranné službě, která se
postarala o zajištění zraněného
z dopravní nehody. Ošetřená
zraněná žena byla na nosítkách

Další ukázka představila provázanost Integrovaného záchranného systému. Cvičná situace byla
taková, že bylo nutné vyprostit
z havarovaného vozidla zraněnou
osobu. Příslušníci Hasičského
záchranného sboru JMK, podle

přeložena do záchranářského vrtulníku Bell-427 společnosti ALFA-HELICOPTER, poté vrtulník
odstartoval a odletěl na základnu
HEMS v Brně.
Police ČR v letošním roce poprvé prezentovala jízdní policii

- Oddělení služební hipologie.
Koně jízdní policie zdolávali
překážky v terénu - přeskakovali
barely, hořící překážku, projížděli
zadýmeným prostorem. Jejich
ukázka byla velice působivá.
Nováčkem v programu 13. ročníku akce byla Univerzita obrany.
Studenti ze zájmové skupiny
Commandos sehráli přepadení
objektu, kde se skrývali teroristé
a drželi v zajetí rukojmí.
Pojišťovna Generali zajistila
zkušební vůz-simulátor nárazu,
ve kterém bylo možné pocítit
funkčnost bezpečnostních pásů
při obrácení vozu na střechu.
Návštěvníci, kterých se letos
sešlo patnáct set, si mohli také
prohlédnout speciálně vybavený
autobus Městské policie Brno MOBIDIK, což je Mobilní informační
centrum prevence kriminality
Děkujeme členům záchranných a bezpečnostních složek
za jejich prezentační ukázky i za
jejich velmi záslužnou činnost,
také partnerům akce a všem,
kteří se na přehlídce Záchranáři
v akci podíleli.
Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

PROVÁDÍME:

neděle 27. října v 14:30 hod.

• DOMOVNÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

M. Krumlov - Kyjov

(podle potřeby včetně podání žádos� a zpracování projektu)

• MONTÁŽE, OPRAVY A DODATEČNÉ PŘETĚSŇOVÁNÍ
DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH PLYNOVODŮ
• PLYNOVODY PRO NOVOU OBČANSKOU
A OSTATNÍ VÝSTAVBU

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

Stavební společnost JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
rozšiřuje svůj tým o vhodného kandidáta na pozici

• 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

STAVEBNÍ PŘÍPRAVÁŘ / STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme:
Nabízíme:

• SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru • min. 3 roky praxe ve stavebnictví • zkušenosti
s řízením staveb • zkušenosti s přípravou cenových nabídek v RTS výhodou
• zázemí stabilní dynamicky se rozvíjející společnosti • práce v mladém kolektivu
Místo pracoviště: Skalice u Znojma

V případě zájmu nás kontaktujte na:
joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184

