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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.

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

16. - 19. LEDNA

RAZÍTKa Štěpánovský lom památkou

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.

Rada JM kraje vydala na
sklonku minulého roku nařízení, kterým Štěpánovský lom u
Miroslavi zařadila mezi přírodní
památky. Předmětem ochrany
jsou především rostlinná společenstva s řadou vzácných rostlinných druhů, zejména kriticky
ohrožený kosatec písečný. Ten
u nás roste jen na několika izolovaných lokalitách ve Znojemsko-brněnské pahorkatině.
Štěpánovský lom leží zhruba

1,7 km severovýchodně od středu
města Miroslavi a je jedním z posledních míst na Moravě, kde je
kosatec písečný k vidění. Lokalita
byla dlouhá léta bez zájmu botanické veřejnosti. Až na základě
aktivity Natura 2000 byla v roce
2005 vládním nařízením zařazena
mezi evropsky významné lokality
právě pro výskyt kosatce.
Lom ze své podstaty roky
sloužil k těžební činnosti. Při dobývání byla významná část popu-

lace kosatce nenávratně zničena.
Paradoxně současná květena se
uchytila právě na místech těžby.
Nové krajské nařízení zvyšuje

ochranu území a zakazuje aktivní
mysliveckou činnost a přikrmování zvěře. Nařízení nabývá účinnosti 1. února 2014.
/abé/

Kraj již podruhé vydal
Tematický atlas území

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

První vydání z roku 2010 se
setkalo s příznivým ohlasem nejen ve školách, ale i u široké veřejnosti. Atlas přispěl na základě
získaných informací k rozšíření
základních znalostí o kraji.
Vedle Brna, druhého největšího města České republiky, kde
žije skoro 400 tisíc obyvatel, jsou
zde území osídlená velmi řídce.
V kontrastu zde stojí obhospodařovaná krajina s vinohrady a
kulturními památkami, cenná
chráněná území přírody a naproti
tomu průmyslové oblasti.
Mapy byly aktualizovány s
využitím dalších zdrojů dat o

území kraje, zejména ze Sčítání
lidu, domů a bytů z roku 2011,
průzkumu realizovaného v obcích Jihomoravského kraje v roce
2013 a průzkumu zaměstnanosti
v Jihomoravském kraji k 31. 12.
2012. Na přípravě se významným
způsobem podílela Krajská správa Českého statistického úřadu
v Brně. V atlase se opět objevují
všechna důležitá témata rozvoje
kraje, jako je vzdělávání, doprava, životní prostředí, zemědělství,
průmysl, výzkum a vývoj, sociální péče, zdravotnictví, kultura
a cestovní ruch. Do atlasu je zařazena i stránka mapující historii
Jihomoravského kraje.
Atlas bude distribuován převážně do středních a základních
škol s druhým stupněm vzdělávání v Jihomoravském kraji, záměrem je ho poskytnout také do
obecních knihoven. Atlas je rovněž ke stažení ve verzi optimalizované pro použití na chytrých
zobrazovacích zařízeních typu
tablet na webovém portálu JM
kraje www.kr-jihomoravsky.cz
pod tématem „Mapy“.
/abé/

kosatec písečný

Šestnáctý ročník celostátní
soutěže Zlatý erb zahájen
V pátek 3. ledna byl zahájen
příjem přihlášek do 16. ročníku
soutěže Zlatý erb. Přihlaste své
stránky města či obce nebo turistickou prezentaci.
Soutěž získala v loňském roce
nového partnera, a to sdružení
CZ.NIC, správce české národní
domény, který opět zaštítí dvě
nová kritéria soutěže.
Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 1999 jako nástroj pro
podporu modernizace místních
samospráv. V roce 2002 byla oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge
Award a v roce 2011 zvítězila v
soutěži Český zavináč. Zlatý erb
již tradičně poutá pozornost měst,
obcí a veřejnosti.

Soutěžícími mohou být města,
městské části, obce a kraje ČR.
Předmětem soutěže jsou oficiální
webové stránky a elektronické
služby měst, městských částí,
obcí a krajů České republiky.
Ceny Zlatý erb jsou tradičně
udělovány ve třech kategoriích:
nejlepší webové stránky města,
nejlepší webové stránky obce
a nejlepší elektronická služba.
Mohou být uděleny další
zvláštní ceny, např. za nejlepší turistickou prezentaci, nejlepší web
kraje, za nejlepší bezbariérovou
přístupnost apod.
Krajská kola budou zahájena
3. února a jejich vítězové budou
vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu.
/abé/

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

PLASTOVÁ OKNA

NOVINKA
lná ochrana
» lepší tepe
ku
na pro� hlu
» lepší ochra
ečnost
» vyšší bezp
tnost
» delší živo

7-mi komorový profil
MONTÁŽ ZDARMA
NKS Okna s.r.o.
nám.13 prosince 8, 664 12 Oslavany
tel.: 546 425 181, mobil: 608 505 528
nks-okna@seznam.cz, www.nks-okna.cz
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Lázeňství a gastronomie

Slovo úvodem

Rok 2014 - rok dřevěného koně
Začátek roku se pravidelně stává příležitos� pro tvůrce všelikých
horoskopů. Né, že bych se jimi kdy řídil, ale v poslední době jsem
zaznamenal několik �pů na ten zaručeně pravý, který ví, jak si
najít zaměstnání, udržet zaměstnání, získat životního partnera,
kdy se pus�t do velkolepých projektů, kdy a zda jet na dovolenou,
jestli chovat holuby, nebo kdy si vsadit na Kometu. Ty nejhlasitější
a nejméně věrohodné nabídky na sestavení osobního horoskopu
se schovávají za předražené esemesky a telefonáty věštkyni, která
se vám představí mile a familiérně křestním jménem, jak je zvykem
v upoutávkách komerčních televizí a rádií.
Spousty horoskopů lze najít i na internetu a některé jsou tak
důmyslně zpracovány, že po zadání jména a data narození aplikace
na neznámém serveru vygeneruje osobní a zcela originální horoskop, ve kterém ale (jak je uvedeno tučně a barevně) vše hlavní
a důležité bude zasláno ihned po zaplacení drobného poplatku.
Zkrátka a dobře - vydělávat se dá na všem.
Podle čínského horoskopu vstupujeme do roku dřevěného koně.
Proč koně a proč dřevěného? Čínský horoskop je založen na dvanác� znameních zvěrokruhu, který nese názvy zvířat (krysa, buvol,
tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a vepř) a který
ovlivňuje pět živlů (dřevo, oheň, zem, kov a voda). Jedno zvíře bývá
vždy vládcem určitého roku. Nový čínský rok pravidelně přichází až
na přelomu měsíce ledna a února.
Spojením zvěrokruhu, živlu a data narození vznikne kombinace,
která určí povahové vlastnos� každého z nás. Tato kombinace ze mě
dělá koupajícího se buvola, který má mít impozantní zjev a vrozený
respekt. No, tyto vlastnos� jistojistě měl ve stejném znamení narodivší se Napoleon nebo princezna Diana, ale já budu opatrný. :-)
Ale vraťme se k letošnímu znamení. Podle tradičního výkladu je
dřevo symbolem jara a smyslnos� a kůň bývá oblíbený pro svoji veselost a inteligenci, je vnímavý a přitažlivý. Kůň pod vlivem dřeva je
ale odměřený, kri�cký a chladnokrevný. Přijde mi, že letos narozená
dítka budou skvělými adepty na českého prezidenta ... :-)
Letošní rok má být dle čínského horoskopu (a českého překladu)
plný výzev. V tomto roce bude více než kdy jindy pla�t známé heslo,
že štěs� přeje připraveným. Jen vědět, na jakou výzvu se mám jak
připravit. Asi po půlnoci zavolám věštkyni. :-)
Marek Pečer

/Kraj/ Náměstek hejtmana
Václav Božek informoval o
účasti Jihomoravského kraje na
veletrhu Regiontour ve dnech 16.
až 19. ledna 2014 na brněnském
výstavišti v pavilonu P.
Jihomoravský kraj představí
svou nabídku turistických možností v novém stánku v tradiční
velikosti a struktuře, tj. 180 m2
stánek pro ucelenou regionální a
tematickou nabídku kraje a 40 m2
pro stánek zahraničních partnerů
kraje. Tradičními spoluvystavo-

vateli jsou zástupci turistických
oblastí jižní Moravy, připravena
je tematická nabídka například
v oblasti cykloturistiky, vinařské
turistiky, lázeňství, nebude chybět ani doprovodný program, tj.
hudební vystoupení, soutěžní kvíz
a ochutnávky. „Také letos představí čtyři moravské kraje svůj
společný projekt, tentokrát propagující zdejší lázeňství a místní
tradiční gastronomii s názvem
Lázně s chutí Moravy a Slezska,“
uvedl náměstek Božek. /abé/

Krajská rada schválila
dotační programy 2014
Rada Jihomoravského kraje na
své schůzi 9. ledna 2014 schválila naprostou většinu dotačních
programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.
„Zastupitelstvo ve schváleném
rozpočtu počítá celkem s 31 tituly,
celková částka přesahuje čtvrt miliardy korun. Příjemci mohou být tradičně města a obce, fyzické osoby
i neziskové organizace, například
v oblasti sociální péče nebo zdravotnictví. Snažíme se dodržovat
tradiční strukturu dotačních programů. Na dotačním portálu Jihomoravského kraje v několika málo
dnech zveřejníme kompletní podmínky, důležité to bude kvůli ter-

mínům předložení žádostí, ve většině případů jde o konec února.
Už v minulosti jsme se snažili
nabídnout bohatou škálu dotačních
programů, tradičně například podporujeme vinaře a vinohradníky,
včelaře, v oblasti podpory městům
a obcím zmíním tradiční Program
rozvoje venkova, dále například
podpora pěstebních činností v lesích. Samozřejmě počítáme s podporou dobrovolných hasičů a takto
bych mohl jmenovat dále,“ řekl
hejtman Michal Hašek.
Podrobnosti o dotačních programech JMK budou zveřejněny
na dotačním portálu JMK: http:
//dotace.kr-jihomoravsky.cz

Splněný plán roku 2013

§ Advokátní poradna

ZPRÁVY Z RADNIC
Město přispělo charitě
/Ivančice/ Diecézní charita Brno je institucí, která nabízí pomoc
lidem v nouzi a pro tento účel provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, například hospice pro nevyléčitelně nemocné. Svoji
činost se snaží finacovat hlavně z finačních darů. Její nejznámější akcí
v tomto směru je Tříkrálová sbírka. Jedním z dárců se stalo opět město
Ivančice. Rada města Ivančice rozhodla na svém zasedání o poskytnutí daru z rezervy rady ve výši 10.000 korun. Peníze jsou konkrétně
určeny Oblastní charitě Rajhrad na provozované činnosti.
/PeSl/

Krajské peníze hasičům

/Ivančicko/ V Ivančicích a Oslavanech byly schváleny smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení
akceschopnosti místních jednotek SDH. Jednotka dobrovolných hasičů
v Ivančicích - Němčicích dostane z rozpočtu kraje finanční částku ve
výši 2.120 Kč na zabezpečení své akceschopnosti. Další dotaci ve výši
99.500 Kč obdrželi němčičtí hasiči na pokrytí mimořádných finančních
prostředků v průběhu povodní v červnu 2013. Jednotka dobrovolných
hasičů v Oslavanech celkem z kraje dostane 82.050 korun.
/PeSl

Na koupališti bude tobogán

/Moravský Krumlov/ Nové koupaliště v Moravském Krumlově má
svoji první úspěšnou sezonu za sebou. Pro tu letošní chce krumlovská
radnice rozšířit vodní atrakce o další prvky. Součástí areálu je už od
loňska dojezdový bazén a s doplněním atrakcí se počítalo. Rada města
Moravský Krumlov proto schválila zakázku na vypracování projektové
dokumentace a realizaci akce: „Výstavba tobogánu a skluzavky na koupališti v Mor. Krumlově“. Na této akci bude s městem spolupracovat firma Bazény a wellness, s. r. o., Praha. Starosta města, Mgr. Tomáš Třetina,
byl zároveň radou zmocněn k podpisu příslušné objednávky.
/PeSl/

Doplatí statisíce za bus
/Ivančice/ Každý rok Zastupitelstvo města Ivančic schvaluje platbu
za provozování autobusové linky č. 431 mezi Ivančicemi a Hrubšicemi, která je provozována IDS JmK jako nadstandardní. Z tohoto
důvodu na její provoz město doplácí. Jedná se o jediné autobusové
spojení s Řeznovicemi a Hrubšicemi, které je navíc provozované pouze
v pracovních dnech. Za linku mají Ivančice v letošním roce doplatit finanční částku 342.645 korun. Rada města Ivančic příslušnou smlouvu
projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení.
/PeSl/

Plavenky na rok zdarma

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

Dobrý den, moji rodiče mi chtějí v nejbližší době darovat svůj domek, kde nyní všichni společně bydlíme a budeme dále bydlet. Chtěla
bych se zeptat, jestli u tohoto převodu došlo k nějaké změně v letošním roce, četla jsem totiž, že začal platit nový občanský zákoník. Jde
mi také o poplatky spojené s tímto převodem.
K Vašemu dotazu uvádím, že začátkem letošního roku nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který se těchto převodů nemovitostí
samozřejmě také dotýká. Ve Vašem případě se doposud většinou
uzavírala smlouva darovací s tím, že rodiče měli v domě zřízené právo
doživotního věcného břemene bydlení. Pokud jde o samotné darování
nemovitostí, zde k žádným změnám nedošlo, naopak u věcných břemen došlo ke změnám, kdy dosavadní právo doživotního věcného břemene bydlení je nyní dle nového občanského zákoníku možné upravit
pomocí tzv. služebnosti bytu nebo tzv. smlouvou o výměnku. Smlouva
o výměnku je upravena v § 2707 a následujícím občanského zákoníku, kdy touto smlouvou o výměnku vlastník nemovité věci vymiňuje
v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky,
úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu
určitou. Obsah výměnku znamená tedy nejen zajištění bydlení, ale i zajištění pomoci v případě nemoci či stáří. Tato povinnost vzniká přímo
ze zákona a nemusí být zvláště stanovena smluvně.
Pokud jde o samotné poplatky spojené s tímto převodem, tyto
zůstávají i v letošním roce stejné, rovněž stejné zůstává osvobození
od úhrady daní v případě darování nemovitostí mezi příbuznými. Zákon
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byl zrušen
a nahrazen novým zákonem. Darovací daň byla nahrazena daní z příjmů, přičemž u příbuzných nadále bude platit osvobození darů od daní.

10.01.2014

/Nová Ves/ Sportovní areál s krytým bazénem v Nové Vsi u Oslavan
je znám v širokém okolí. Milovníci plavání se sem sjíždějí po celý rok.
Objekt je v majetku obce, která na jeho provoz přispívá ze svého rozpočtu. Zastupitelé Nové Vsi se na posledním veřejném zasedání v roce
2013 rozhodli, že místním občanům umožní vstup na bazén po dobu
jednoho roku zdarma. Nárok na „plavenku“ má každý občan, který
má v současné době v obci trvalý pobyt. Cena běžného vstupného
je stanovena u dospělých na 60 korun za hodinu.
/PeSl/

Občané chtějí další radar

foto ČEZ-EDU

Jaderná elektrárna Dukovany,
v neděli 29.12. překročila výrobu
15, 576 TWh, a splnila tak plán
výroby pro rok 2013. Elektrárna
tak pokoří hranici absolutní výroby z jedné elektrárny Skupiny
ČEZ, když její produkce v roce
2013 dosáhla téměř 15,7 TWh.
Za dobu 28 let svého provozu vyrobila celkem 367 miliard kWh.
To je spotřeba všech domácností

ČR za více než čtyřicet let.
K tomuto významnému milníku se uskutečnila nebývalá oslava. Před areálem elektrárny se
objevilo 15 a 1⁄2 modifikovaných
sněhuláků - terawatíků z balíků
slámy, kteří právě vycházejí
z elektrárny. Právě postavy ze slámy měly demonstrovat vyrobené
množství bezuhlíkaté elektřiny
v loňském roce.
/abé/

/Ivančice/ Radar. Či spíše technické zařízení na měření rychlosti projíždějících motorových vozidel. Řidiči je v oblibě moc nemají. V Ivančicích jsou v současné době dva. Jeden je umístěn u Červené stodoly,
u silnice na Dolní Kounice a druhý u krajské komunikace v Ivančicích
- Němčicích. Ivančická radnice v současné době uvažuje o třetím.
O jeho zakoupení požádali radu města sami ivančičtí občané. Ta žádost
projednala a uložila odborům technickému a investičnímu, majetkoprávnímu a odboru správních činností připravit v této věci podklady
ohledně majetkoprávních vztahů, technických a finančních podmínek
tak, aby bylo možno o žádosti kvalifikovaně rozhodnout.
/PeSl/

Hasičský vůz na prodej

/Nová Ves/ V loňském roce obdržela jednotka SDH Nová Ves
z přebytků HZS JmK modernější zásahové požární vozidlo. Z tohoto
důvodu byly také naplánovány stavební úpravy v hasičské zbrojnici.
Co však s tou starší, ale ještě použitelnou technikou? Místní zastupitelé rozhodli o jejím prodeji jako nepotřebného obecního majetku.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.
/PeSl/

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH AKTIVIT V PERIODIKU ZRCADLO
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

Žaluzie Koblížek

Neziskovými aktivitami se rozumí kulturní, společenské a sportovní akce, které nejsou
organizovány komerčními subjekty za účelem finančního prospěchu.
ZDARMA nabízíme řádkový zápis v kulturním servisu, nebo článek před konáním akce.
Akci lze také prezentovat prostřednictvím černobílé, nebo barevné plošné inzerce.
Za výhodnou cenu lze uveřejnit například plakát, nebo tiskovou zprávu s fotografiemi.
Kontaktujte nás pro více informací na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info

RD Medlov - Atypické žaluzie
i sítě v lichoběžníkových oknech

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ PODMÍNKY.

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

Nabízíme:

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

) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

www.zaluziekoblizek.cz
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Vánoce v MŠ Duha Oslavany
Letošní Vánoce měly děti v naší Mateřské škole Duha Oslavany
opravdu štědré. Podařilo se nám získat spoustu finančních i materiálních darů. Vánoční stromky nám zajistili pánové Fusek z Ketkovic, Lang a Bartejs z Ivančic. Překrásný keramický zvon pro štěstí
nám vyrobil pan Jurníček ze Zbýšova. Od pana Petra Křivánka jsme
obdrželi multifunkční kopírku. Peněžní dary jsme dostali od firmy Strojírna Oslavany, spol. s r.o., Drogerex - Jaroslav Šandera, CASCADE
KUCHYNĚ s.r.o., Vikpet, s.r.o. (cukrárna Caramella), PVD Oslavany,
s.r.o., Ludwig Fuhrmann - IMPORT EXPORT, s.r.o., Kosmetika - Jana
Laciná, Kadeřnictví - Jana Rosendorfová, Bufet Honza - Jan Škoda,
dále od Moravského rybářského svazu, paní Ivy Malichové a Jany
Šaurové, pana Romana Škody, JUDr. Kamila Mattesa, Martina Sysla,
Petra Pokorného, Petra Haupta a Ing. Miroslava Šalplachty. Cukrovinky
na mlsání nám poskytl pan Milan Kučera - CENTRUM POTRAVIN,
Radek Halouzka, Vítěslav Kalenda a manželé Vyhnálkovi. Velice
děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na upřímné radosti dětí
z nádherných vánočních stromečků a dárků.
Bc. Hana Kűfhaberová
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Rozloučení s paní profesorkou
Marií Halámkovou
1. ledna 2014 zemřela ve věku 101 let paní profesorka
Marie Halámková. V sobotu 4. ledna se s ní v kostele
Všech svatých v Moravském Krumlově rozloučila rodina,
přátelé, bývalí studenti a soukromí žáci
i současné vedení gymnázia.
Paní profesorka učila na Gymnáziu v Moravském
Krumlově od roku 1953 do roku 1971, vychovala řadu
následovníků a ve všech svých studentech zanechala
nesmazatelnou stopu.
Vyslovujeme paní profesorce poslední poděkování.
Budeme na ni vždy vzpomínat s úctou.

OBK při JE Dukovany informuje:

OBK má nového předsedu
OBK při JE Dukovany na zasedání dne 19. prosince 2013 zvolila
svým předsedou Aleše Johna. Aleš John je členem OBK za Energoregion 2020, který sdružuje 128 obcí v pásmu havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany a nominoval Aleše Johna za člena OBK
v srpnu 2013 za odstupujícího Ing. Bořivoje Župu.

Za Gymnázium v Moravském Krumlově
Mgr. Dagmar Holá, ředitelka

Koncert v Domově u lesa
výchovný tábor
v Tavíkovicích potěšil Podpoří
/Moravský Krumlov/ Město sobení vedoucích na děti. Přístup
Moravský Krumlov se opět letos
zapojí do realizace projektu výchovně-rekreačních táborů pro
děti. O co se v tomto projektu
jedná? Jedním z hlavních cílů
výchovně-rekreačních táborů je
pomoc při řešení problematiky dětí
z tzv. problémových rodin. Mezi ty
se řadí rodiny, které žijí v sociálně
či výchovně znevýhodněných podmínkách, nebo dítě přímo svým
rodinným prostředím ohrožují.
Účelem táborů je výchovné pů-

dospělých k dětem na takovémto
táboře se zaměřuje především na
odstranění nebo potlačení poruch
chování dítěte a případně získání
potřebných společenských a hygienických návyků. Jihomoravský
kraj pro rok 2014 na tyto tábory
vypsal dotační titul. V případě
zapojení Moravského Krumlova
to bude znamenat jeho finační
spoluúčast ve výši 30 % z celkových nákladů. To je pro městskou
pokladnu 42.000 korun.
/PeSl/

Vánoční koncert ve Višňovém
V dnešní uspěchané době se nestává často, že něco dostanete jen
tak. O to více si ceníme vystoupení chrámového sboru z Dolních
Dubňan pod vedením p. Jaroslava Kudláčka. Den před Štědrým večerem si třináct lidí, které spojuje láska ke zpěvu, našlo čas a přišli klientům Domova u lesa v Tavíkovicích zazpívat vánoční písně a naladit
vánoční atmosféru. Úsměv, který byl po koncertu na tvářích klientů,
pak znásobil večer plný překvapení pod stromečkem. Ještě jednou
velké DĚKUJEME od klientů i zaměstnanců Domova.

Stejně jako v předešlých letech
uspořádal městys ve spolupráci s farním úřadem Vánoční
koncert, který se uskutečnil
v neděli 29. prosince. Místem,
které podtrhuje atmosféru tohoto
koncertu, byl višňovský chrám
sv. Jana Křtitele. Naplněný kostel posluchačů z Višňového, ale
i ze širokého okolí poukazuje na
zájem účastníků zaposlouchat
se ve vánočním čase do zpěvu

a hudby v podání Farního sboru
Běhařovice. Ten představil díla
těchto autorů: Jana Evangelisty
Kypty, Jana Jakuba Ryby, Václava Jana Kopřivy a Wolfganga
Amadea Mozarta.
Dobrovolné vstupné z tohoto
koncertu bylo věnováno na potřeby kostela, který je skutečnou
dominantou obce zapsanou v
Ústředním seznamu kulturních
památek.

Po svém zvolení Aleš John zdůraznil nezastupitelnou roli OBK
v nezávislém občanském dohledu nad úrovní bezpečnosti jaderné
elektrárny a v přenášení informací o dění v elektrárně k obyvatelstvu.
V dalším období by se OBK měla ještě více zaměřit na předávání informací, a to jak cestou obecních rad obcí, tak cestou svých webových
stránek (www.obkjedu.cz) i stránek obcí.
OBK bude v dalším období fungovat ve složení: Aleš John, Josef
Obršlík, Pavel Štefka, Antonín Mlynář - za sdružení obcí Energoregion
2020, Jiří Kostelník - za sdružení obcí Ekoregion 5, Vladimír Černý,
starosta obce Rouchovany, a Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany.
OBK EDU přeje všem občanům vše dobré po celý rok 2014. /AJ/
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Anketa Sportovec roku Alpská story, díl. I. - Cesta za horskými velikány
června 2012
chard Dvořák (Ríša) dojíždí té- mluvit závoru, aby nás pustila do
Budím se asi v pět hodin díky
jihomoravského kraje 14.
Je čtvrtek, třináct hodin a já měř přesně a společně odjíždíme kempu. Po chvilce přijíždí Karlos kosovi, který řve na větvi nad
Anketa SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE je prestižní
sportovní anketa, jejímž cílem je zviditelnění mimořádných sportovních výsledků a výkonů sportovců, kteří startují za sportovní subjekty
se sídlem na území Jihomoravského kraje. Je vyhlašována v sedmi
kategoriích. Jednotlivé nominace navrhuje široká odborná sportovní
veřejnost. Oceněné sportovce v jednotlivých kategoriích vybere na
základě elektronického hlasování komise složena z expertů ze sportovního prostředí a zástupců médií. Vyhlášeny byly tyto kategorie:
1. hlavní kategorie - SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZA ROK 2013. Sportovec, který v roce 2013 dosáhl věku 21 let, dosáhl
mimořádných sportovních úspěchů v průběhu roku 2013 a je členem
sportovního subjektu, jehož sídlo je na území Jihomoravského kraje.
2. kategorie - SPORTOVNÍ TALENT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013. Sportovec, který v roce 2013 dosáhl věku maximálně 20 let a loni dosáhl mimořádných sportovních úspěchů.
3. kategorie - SPORTOVNÍ KOLEKTIV - SENIORSKÝ TÝM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013. Sportovní kolektiv v
kategorii dospělí (tzn. tým byl zařazen do seniorských soutěží).
4. kategorie - SPORTOVNÍ KOLEKTIV - MLÁDEŽNICKÝ TÝM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013. Tým zařazen do mládežnických soutěží, který dosáhl mimořádných sportovních úspěchů.
5. kategorie - SPORTOVNÍ AKCE ROKU 2013. Významná sportovní akce, která proběhla na území Jihomoravského kraje v roce 2013.
6. kategorie - OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBLASTI SPORTU. V této kategorii budou oceněny osobnosti, které jsou
celoživotně spjaty se sportovním prostředním na území Jihomoravského kraje. Cenu může získat sportovní reprezentant, trenér, rozhodčí,
pedagog, funkcionář…atd. Každý z oceněných získá speciální trofej
odlišnou od trofejí ve výše uvedených kategoriích
7. kategorie - SPORTOVEC – SYMPAŤÁK (cena veřejnosti). Kategorie Deníku Rovnost a Českého rozhlasu Brno.
Široká veřejnost se může ankety zúčastnit prostřednictvím odeslání
webového anketního lístku na stránce www.sportovecjmk.cz . Pokud
tedy znáte někoho, kdo v roce 2013 dosáhl mimořádných sportovních
výsledků, navrhněte jeho nominaci tímto jednoduchým způsobem!
Slavnostní vyhlášení výsledků ve všech kategoriích proběhne na
galavečeru, který se bude konat ve čtvrtek 13. března 2014 v Rotundě
pavilonu A v areálu brněnského výstaviště.
Pozvání na galavečer obdrží sportovci ocenění v jednotlivých kategoriích, popř. jejich zástupci. Dále pak trenéři, rodiče, zástupci sportovních subjektů, osobnosti sportovního a společenského života, partneři akce a zástupci médií. Galavečer bude uvádět sportovní redaktorka
a moderátorka České televize Barbora Černošková a v programu vystoupí mj. držitelé Ceny Jihomoravského kraje Hana a Petr Ulrychovi.

stojím v Moravském Krumlově
na náměstí TGM, které se po
roce stává již tradičním místem
mého odjezdu. Tentokrát vyrážím
společně s kamarády na cestu
do „civilizované“ Evropy směr

směr Hnanice, kde se setkáme
s Karlem Urbanem (Karlos) a
Milanem Žákem (Dr.Žák). Jsou
na místě. Jako poslední se s námi
spojí někdy v pondělí nebo úterý
Jirka Tomášek (Jura), který o ví-

a s ledovým klidem přikládá čip
k podivné skříňce. Hurá, závora
se zvedá a my vjíždíme do příjemného prostředí obsazeného
pouze německými seniory.
Stavíme stany a odcházíme
jezero Nusdorf am Attersse

Itálie, Francie a Švýcarsko vstříc
alpským průsmykům.
Mám ještě hodinu čas na setkání s Tondou a Ríšou na horní
benzince v Moravském Krumlově. Vybírám nějakou hotovost
v bankomatu. V potravinách nakupuji záložní dávku jídla včetně
placatého salámu. Necítím se
zrovna nejlépe. Můj zažívací trakt
ochořel předchozího dne virózou
a já se každou chvíli strachuji
o bezpečnost mého spodního
prádla. Odjíždím za manželkou
do práce absolvovat rozlučkový
ceremoniál. Jako každý rok na
mne kouká pohledem oddaného
psa a snaží se mně přemlouvat, ať
zůstanu doma. Pac a pusu.
Vyrážím na místo setkání.
Tonda Janoušek (Tonda) a Ri-

kendu vdává dceru, a tím se jeho
odjezd poněkud opozdil.
Po přivítání vyrážíme směrem na Krems, Melk a dále na
Saltzburg. Nudnou dálnicí se
přesouváme co nejrychleji vstříc
objetí alpských velikánů až do
vesničky Nussdorf am Attersee,
kde se ubytujeme v kempu u
malebného jezera. U okénka
recepce plynnou němčinou za pomocí rukou a nohou domlouváme
ubytování. Fasujeme náramky,
jejichž funkci odhalujeme ihned
vzápětí, kdy se Tonda snaží pře-

přímo k vodě do místní restaurace. Dávám malé pivo. Sedíme
a pozorujeme nastávající večer,
kdy se okolní světla odráží o
klidnou hladinu jezera. Poblíž
nás proplouvá parník. Dopíjíme
a odcházíme do svých plátěných
přístřešků. Konzumuji rohlík a
kousek špeku. Celé to zalévám
troškou slivovičky a s obavou
vnímám svoje vnitřnosti. Nic.
Trenky jsou zachráněny a mohu
v klidu usnout.
Tento den najíždíme 310 km.
15. června 2012

stanem. Snažím se rozmlouvat
s Ríšou a Milanem. Mlčí. Tuší,
že jakmile se mnou začnou komunikovat, stanou se mou obětí
a nenechám je déle spát. Znuděně
zahajuji protestní spánek. Budím
se až o dvě hodiny později, kdy
Ríša hledá pilulku na bolest hlavy. Snažím se opětovně mluvit na
Milana, nic. Vylézám a jdu spáchat hygienu. Vařím čaj na benzinovém vařiči, jehož plameny
provází zvukový vjem připomínající startující stíhačku. Všichni se
díky tomu budí. Po snídani balíme
a odjíždíme k recepci, kde platíme
jednotný poplatek 9 euro.
Cesta nás vede kolem několika
ledovcových jezer dále na dálnici,
kdy za pár kilometrů platíme každý
8 euro. Vyju, sténám, nic naplat,
musím to zaplatit taky. Poslední
špetka do pomyslného mlýna je
skutečnost, že platíme další poplatek za průjezd asi 250 metrů od
jedné mýtnice k druhé 1,20 euro.
V této části cesty se začínáme konečně dotýkat alpských hor.
Děkuji sponzorům mé cesty:
Janě Sobotkové - mé veselé sestře, Hostinci U Zvonu v Dolních
Dubňanech pod vedením mého
skvělého bratra Romana a jeho
ženy Dany, rodičům Janě a Jaromíru Sieglovi, výborným kamarádům - Karlu Doležalovi a jeho
ženě Hance, Jirkovi Pelikánovi a
jeho ženě Majce … a samozřejmě
milované ženě Ilonce a dcerkám
Evičce a Majdě. Do svého deníku
zaznamenal Rudolf Fráňa - Joe

Skutečně zdravá škola aneb co děti jedí
Emoce jsou matkou nemoci,
strava jejich otcem a fyzická
konstituce jejich osudem - praví
jedno čínské přísloví…
Je potěšením sledovat, že
stále více lidí se zajímá o to,
co konzumuje. Když člověk tak
nějak dojde k závěru, že by měl
ozdravit rodinný jídelníček, zanedlouho zjistí, že to není zrovna
jednoduchá záležitost. Vyrojí se
na něj spousta informací, mnohdy protichůdných. Když už se v
tom jeden zorientuje a jakž takž

makrobiotiků a jiných alternativců) a koneckonců i na vlastní
rodině úspěšně vyzkoušela :-).
Než začne propadat panice,
zjišťuje, zdali se s tím dá něco
dělat. Většinou se dozví, že NIC
MOC, ne-li přímo NE s výmluvou na tzv. spotřební koš.
A tady, milí příznivci, zdravého a vědomého jedení, zbystřete!
Vznikla občanská iniciativa
usilující o změnu stravování ve
školkách a školách, vědomá si
toho, že zdravá výživa dětí je

živočišných k vyššímu příjmu
rostlinných zdrojů bílkovin.
• Snížení množství doporučované energie.
• Odstranění kategorie volný
cukr (doporučení přidávat cukr
ke školním obědům).
• Snížení množství doporučovaného mléka.
• V případě použití už zpracovaných potravin upřednostňování
těch minimálně upravovaných, tj.
např. máslo namísto margarínů.
• Zákaz umělých sladidel, trans

nastaví řád a pravidla, narazí na
další překážku. Tou může být
nástup dítka do před či přímo
školního zařízení. Náhle matka
pyšná na to, že se jí podařilo
uchránit svého potomka před
různými stravovacími neřestmi
dnešní civilizace, znejistí.
V zařízení, kde by s důvěrou
měla na pár hodin denně zanechat své robě, se rozhodně nevaří
tak, jak se dozvěděla ze spousty
přečtených knih a článků od
převážně významných osobností
(doktorů, výživových poradců,

zásadní nejen pro jejich zdraví, ale také že dokáže příznivě
ovlivnit jejich chování a studijní
výsledky. Přišli s realistickým
plánem, jak zastaralé způsoby
stravování ve školách změnit.
Jejich program je jasný z následujících bodů:
• Důraz na vaření z kvalitních
přirozených potravin namísto
polotovarů.
• Zvýšení množství zeleniny,
ovoce a luštěnin.
• Snížení množství doporučovaných bílkovin a posun od

tuků a glutamátu sodného.
Iniciátorem projektu je Mgr.
et Mgr. Bohuslav Sedláček, odborným garantem je farmaceutka
a dietoložka Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. (www.margit.cz)
a spousta dalších osobností se
stalo jeho podporovateli.
Více informací najdete na stránce www.skutecnezdravaskola.cz
a tam se také dozvíte, jakým
způsobem se může zapojit každý
z nás, komu není jedno, čím jsou
naše děti živeny, když je nemáme
pod svými křídly.
/ALPe/
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Krumlov před léty
ulice Smetanova - č. p. 166 a 169
Ulice Smetanova je vymezena rohem náměstí T. G. Masaryka a končí
křižovatkou s ulicí Pod Hradbami a Klášterním náměstím. V minulosti
měla názvy Nádražní, U Brány či Rakšická. V minulém díle jsme se již
věnovali domu č. p. 165. Na něj navazuje dům s č. p. 166 (141/I), rovněž
v majetku rodiny Krkovy. Jmenovitě patřil soukromnici Arnoštce Krkové, svobodné rodačce z M. Krumlova (nar. 1859).
Ještě před rokem 1900 je na pohlednicích vyobrazen jako přízemní.
Dům mezi lety 1859 a 1899 patřil Johannu Sobotkovi. V dubnu 1900 pocházejí plány novostavby domu od stavitele Jakoba Reischla, který dům
vlastnil od dubna 1899. Svůj dům přestavěl - zvětšil o 1. patro a jeho
fasádu vyzdobil kartušemi pod okny. V roce 1938 v domě žila stále A.
Krková a jako podnájemníci zde bydleli Kašpárkovi. Antonín Kašpárek
(nar. 1909 v M. Krumlově) byl synem krumlovského starosty a živil se
jako úředník Občanské záložny. Se ženou Marií vychovávali syna Jana.
V roce 1941 byl majitelem nebo zástupcem domu Dr. Erich Kerck (snad
zkomolení jména), který přes stavitele A. Potschku vyřizoval záležitosti
ohledně kanalizace. Po bombardování patřil dům k méně poškozeným
budovám, měl poškozenou především fasádu a byl obyvatelný. Rodina
Krkova musela odejít z M. Krumlova. Později byl dům opravován až
v roce 1956, kdy získal spolu s novými fasádními omítkami i jiný vzhled.
Od roku 2003 je v domě umístěno instalatérství Františka Suttera.
Rohová budova s č. p. 169 (87/I) je dnes součástí Gymnázia Moravský
Krumlov. Dům byl postaven jako Masarykova živnostenská škola pokračovací. Domek s č. p. 87/I, který byl přestavěn v roce 1882 a který stával
na jejím místě, byl zbořen společně i se stavbami 78/I, 66/III a částečně
i kusem hradeb. Dům 87/I patřil od roku 1872 Franzi Zimmermannovi
a od roku 1917 J. Schuderlovi. V roce 1929 se budova stala obecní.
V zatáčce k ulici Pod Hradbami byla od středověku umístěna tzv. rakšická
brána, chránící jižní vstup do města. Od 1. pol. 15. století byla doplněna
o mohutnou hranolovou věž (tzv. Wappenturm) s nižší dlátkovou střechou
a špicí. Brána byla chráněna baštou a několika pásy hradeb. Věž byla pětipodlažní a směrem do města byl k ní přilepen malý přízemní domek s č. p.
78/I, ve kterém bydlel strážce brány a kde bylo skladiště zbraní (označováno jako Wappenheim). V 60. letech 19. století byla zrušena Rakšická brána
a věž ji pro špatný stav následovala na počátku 20. století.
Na jaře 1931 vydal starosta Kašpárek oznámení o veřejné soutěži
na stavbu živnostenské školy. Stavba školy reflektovala hospodářský
a živnostenský charakter regionu. Původně měla nést název Masarykova
škola práce. Přestože město chtělo stavbu dokončit již k 1. září 1931,
stavba se protáhla i přes rok 1932. Jako projektanti se přihlásili stavitelé
Josef Dvořák z Brna, Arthur Potschka z M. Krumlova, Filip Svoboda
z M. Krumlova, Eduard Oškera ze Znojma, Čeněk Ruller z Brna, ing.
Dr. Hruban a ing. Macík z Brna, firma Antonína Svobody a Josefa Nejeze z Moravských Budějovic, sdružená firma Viktora Wondraka z M.
Krumlova a jeho ivančického partnera Karla Feitha. V 1. kole zřejmě
nebyl nikdo vybrán, protože se dochoval ještě další plán Emanuela Straky. Vrchním projektantem stavby byl nakonec brněnský architekt ing.
Oskar Poříska, zatímco místní stavitelé Kolofík, Wondrak a Feith se stali
subdodavateli. Finální kolaudace moderní funkcionalistické novostavby proběhla až v roce 1935. V suterénu se nacházely sklady, kuchyně
s prádelnou, noclehárna a kovodílna. V přízemí se nacházel byt školníka,
jímž byl Jakob Kristián, učebny, kabinety a noclehárna. V 1. patře byla
ředitelna, učebna a další noclehárna. V levé části budovy vznikly Městské lázně, vybavené vanami. Vcházelo se do nich vstupem ze suterénu
zvenčí. Lázně byly obnoveny ještě na počátku 50. let.
Za války sloužila budova školy jako klubovna Hitlerjugend a v druhé
polovině války jako útulna lidí pocházejících z Besarábie. Květnovým
bombardováním byla budova velmi silně poškozena především ve dvorní části a na kulatém rohu do Smetanovy ulice. Stala se neschopnou provozu a její opravy byly propočítány Dělnickým stavebním družstvem na
230 000 Kčs. V dubnu 1946 získal MNV v M. Krumlově zproštění ministerstva dopravy ze zákazu stavby a sháněl v nouzové situaci stavební
materiál. Živnostenská škola zde fungovala pod vedením ředitele Karla
Všetičky do roku 1950, kdy byla pro nedostatek žactva zrušena. Od roku
1951 v ní byla umístěna Národní škola (později pod názvy Jedenáctiletá
střední škola a Základní devítiletá škola v M. Krumlově). V roce 1992
byla budova převzata na základě rozhodnutí Školského úřadu ve Znojmě
Gymnáziem M. Krumlov, jehož součástí je dodnes. 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; Tamtéž, p. č. 470 - Materiály Ericha Sloscheka; Fišer, Z. (red.):
Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009. Úřední list Zemského
úřadu v Brně, roč. 1931, č. 58, 11. 3. 1931, s. 408.; 60 let Gymnázia
Moravský Krumlov. 1949 – 2009. M. Krumlov 2009.; Gruna, B. - Grunová, E.: Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově.
M. Krumlov 2009.; Výpovědi pamětníků.
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na náměstí

ul. Smetanova
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Kanalizace v Ivančicích I. - vše začalo na náměstí

Úprava náměstí. Vpravo klenutí kanalizace z roku 1854. Foto ing. Hořešovský

Že splašky z domu někam odtékají, bereme jako samozřejmost.
Jen případná porucha, nejčastěji
ucpání, nám připomene důležitost této části stavby. Neškodí si
připomenout jak to bývalo s kanalizacemi dříve.
Přeskočíme starověk, i když
je známo, že velká města měla
vybudovaný kanalizační systém a
dbaly na jeho údržbu. Vykopávky
v Pompejích to jasně dokládají.
Přesto nejsnadnějším způsobem,
jak se zbavit splašků, bylo otevřít
okno, prostě vylít na ulici obsah
nádob a bylo uklizeno. Každý
větší déšť byl vítán, protože ulice
vyčistil. Bylo katastrofou, když
delší dobu nepršelo. Nemůžeme
se proto divit epidemiím.
V Praze se kanalizační systém
začal budovat v roce 1816 a v roce
1830 byla hotova kanalizační síť
na Starém a Novém městě.
O kanalizaci v Ivančicích jsou
první informace z let 1854-1855,
kdy bylo odkanalizováno Velké
náměstí (Palackého od roku 1898),
dále Malý rynk (od roku 1898 Žerotínovo nám.), Židovská ulice
(Josefa Vávry a Jana Schwarze).
Proč se začalo s náměstím, to je
jasné, ale proč ty ostatní ulice?
Už na počátku 19. století jsou
informace o tom, že město Ivančice požadovalo po Židovské obci,
aby zamezila odtoku splašků
dnešními ulicemi Josefa Vávry
a Jana Schwarze na Malý rynk. Je
zde popisováno, jak tyto splašky
dále odtékají volně po spádu ulicemi Růžovou, Drůbežním trhem
a uličkou do mlýnské strouhy.
Město sice nápravu požadovalo,
ale v silách Židovské obce nebyla
tehdy možnost řešení. Snad, aby
čekali na větší déšť, který by nečistoty rychleji odplavil.
Proto byly o padesát let později
tyto ulice kanalizovány a dlážděny. Zápis Obecní rady v roce
1854 uvádí: „…začalo se stavěním kanálů na Velkém náměstí,
od rok později se dělaly kanále
v Růžové ulici a na Malém rynku“.
Při rekonstrukci kanalizační
sítě v roce 2012 byla odkryta tato
zděná kanalizační stoka z roku
1854. Směřovala od Besedního
domu, po levé straně náměstí (při
pohledu od Bes. domu) a nedaleko
kašny byla do ní připojena větev
z Komenského náměstí, ale o té
informace nemáme. Snad začínala
již v dnešní ulici Josefa Vávry.
V roce 1836 realizovalo město
nový vodovod a Židovská obec
jej mohla použít pro svou lázeň,
Je předpoklad, že odpad z této
lázně byl sveden do kanalizace.
Vyústění staré kanalizace bylo
také do mlýnské strouhy.
Ve Státním okresním archivu

v Rajhradě je uložen dopis občanů Malého rynku. Uvádí potíže
při deštích, kdy rynkem protéká
voda z Hlinek, Černých polí a Židovské obce a dochází dokonce k
utopení dobytka. Je zde uváděna
nějaká mříž, snad nad vtokem do
kanálu. Bylo doporučeno mříž při
dešti zvednout, opomenutí znamenalo potopu. Bohužel k dopisu
není přiložen žádný nákres, kde
byly kanály položeny. Jen se ví,
že byly vyzděné z pálených cihel.

synové ohledně odváděcích stok
do usazovacích jam, „jakož i položení potrubí přivádějící čistou
vodu z řeky Jihlavky“. Ještě pamatujeme, že v „regulačce“, necelých 100 metrů po proudu od
dnešní skautské klubovny byla
uzavřená betonová nádrž. Tam
byl začátek, odtud tekla voda
z řeky do koželužny a druhým
potrubím odpad z koželužny.
Po 1. sv. válce se kanalizační
síť rozšiřuje. V roce 1921 se klade
kanalizace na Příkopě a současně
se na něj připojují rodinné domky
v této ulici. V roce 1927 se schvaluje kanalizace o průměru 50 cm
v Chřestové ulici. V roce 1930 se
začalo s úpravami Horních Hlinek,
součástí úprav bylo také zřízení
kanalizace, kterou zajistila firma
stavitele Fiegera za 45.800 Kč. Po
realizaci kanalizace v obou ulicích
odpadlo dřívější zaplavování níže
položeného Žerotínova náměstí.
Doposud bylo rozhodnutí o
zřízení kanalizace ponecháno na
vůli a možnostech obcí a měst.
Zemský úřad v Brně výnosem ze
dne 14. března 1930 uložil městu
povinnost ku zřízení celkové
kanalizace. Projekt vypracovaný
ing. Oldřichem Vikelem z Brna

Klenutí původní ivančické kanalizace z roku 1855.

Dalších 40 let jsou informace
o kanalizaci chudé. Až v roce
1893 se připomíná povolení
stoky (kanálu) k odvádění vody
a splašků z ústavu pro hluchoněmé přes obecní pozemky. Otázkou je, kam. Nejbližší řešení bylo
do mlýnského náhonu, ale doklad
o jednání nebo výkres není
ve Státní archivu k dispozici.
O rok později byl tvrdě kritizován David Weiss, že výkaly a
další nečistoty z jeho jatek (v místě
bývalého českobratrského sboru)
odtékají otevřenou stokou k Malovanému mlýnu až do mlýnské
strouhy za městskými jatkami.
Tuto stoku také pamatuje. Byla
vedena podle pozdější železniční
tratě, pak se stáčela kamenným
propustkem k Malovanému mlýnu. Nenápadně v ní odtékal odpad
z dřivějšího lihovaru, který stával
v místě dnešního Penny marketu.
V roce 1896 bylo odsouhlaseno
prodloužení kanalizace z Malého
rynku do Kounické ulice. Ve veřejné dražbě stavbu získal starosta Josef Kočí, současně majitel stavební
firmy. Zřejmě šlo o připojení Nového domu (jehož byl majitelem)
až k Hospodářské škole.
V zápisu obecní rady ze dne
18. dubna 1905 je uvedeno jednání s firmou Max Sinaiberger a

byl prohlédnut a předložen ke
schválení. Povinnost města zřídit
kanalizaci přišla právě včas.
Nejhorší byly potíže s odpady
v Široké ulici. Trativody v nemocnici již byly zcela zanesené
a splašky odtékaly volně průjezdem budovy do ulice a mezerou v
protější straně domů do mlýnského náhonu. Uprostřed ulice byla
v blízkosti toku splašků veřejná
studna na pitnou vodu. Je také zajímavé, že vedle nemocnice bydlel městský lékař MUDr. Klein.
Proto bylo rozhodnuto zahájit
přestavbu kanalizační sítě. Dne
18. ledna 1935 byla z nabídek
vybrána jednomyslně firma ing.
Švancara z Brna s dílem v celkové hodnotě přes 184 tisíc korun.
Místním dozorem byl pověřen
měst. stavební technik František
Šildberger. Je k dispozici kopie
projektu celé trasy vyznačení
spádu u jednotlivých úseků i s vyznačením šachet ke kontrole a čištění. Současně bylo rozhodnuto
o prodloužení kanalizace až pod
Ústav hluchoněmých a připojení
ústavu do nové kanalizace.
Zajímavé řešení nabídnul ing.
Kubal: „V Široké ulici mezi domy,
kudy dříve odtékal povrchově
odpad z nemocnice, se přivede
voda z mlýnského náhonu do ka-

nalizační stoky betonovým potrubím průměru 20 cm. Po zvednutí
stavidla se kanalizace proudem
vody pročistí.“
Dne 31. října 1935 byla schválena dohoda s Marií Mácovou,
majitelkou mlýna, ohledně odběru vody z náhonu pro proplachování kanalizace v množství 60
m3 jednou týdně vždy v noci za 1
Kč ročně. Dodnes je v chodníku
zabetonované místo, kde byla
umístěna šachta se stavidlem.
Od 1. května 1935 se začalo s
hloubením rýhy pro hlavní kanál
od nemocnice přes Palackého
náměstí, Drůbežní trh a U Nové
brány. Kanál vyústil před Obecním domem u mostku v Chřestové ulici. Nedávno bylo dřívější
vyústění zabetonováno.
Přesto, že si stavitel přivedl část
stálých pracovníků své firmy, musel zaměstnat dělníky z Ivančic,
kteří se po určité době měnili, aby
umožnili výdělek i jiným. Došlo
několikrát k přerušení práce za
zvýšení mezd, přičemž se prokázalo, že podnět ke stávkám dali
členové komunistické strany, kteří
na stavbě vůbec nepracovali.
V roce 1968 se prováděly úpravy povrchu Palackého náměstí

foto Jiří Široký

a odkryla se část kanalizační
stoky z pálených cihel z roku
1935. Směr odpovídá projektu
ze stejného roku. Proti dřívější
kanalizaci byla nová položena
blíže ke kostelu, bohužel není zde
vyznačena jediná přípojka k domům. Škoda, že není k dispozici
detailnější rozpracování projektu.
Mimo hlavní městskou akci
byla vybudována v Hybešově
ulici v roce 1938-39 kanalizace
v délce 238 metrů, kterou si
zaplatili obyvatelé ulice. V roce
1939 se prováděla kanalizace ulice Oslavanské a B.M. Kuldy. Při
těchto pracích byli zaměstnáni
převážně uprchlíci z tábora v bývalé Sinaibergerově koželužně.
Porovnávat tehdejší způsob
provedení prací není vůbec možné. Tehdejší technika - krompáč,
lopata, kolečko - není porovnatelná s technikou, kterou pamatujeme před dvěma lety. Také pracné
a pomalé vyzdívání kanalizační
stoky je pořádně rozdílně proti
položení rour z plastické hmoty.
Ale i tak byl kanalizační systém
zhotovený před 150 lety velkým
pokrokem proti dřívějšímu odtékání splašků volně ulicemi.
Příště pokračování v době po 2.
sv. válce a později.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 13. 01. DO 26. 01. 2014
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
• leden - 380 let KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. Výstava otevřena: 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.
• leden - MIXMÁŽ. Výstava prací Petra NOVOTNÉHO. Městský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 11.1. od 20.00 hod. - X. PLES MĚSTA. Hraje DREAMS, MELODY GENTLEMEN Lednice, CIMBÁLKA A. Stehlíka. Orlovna Rakšice. Vstupné: 120 Kč.
• 14.1. v 18.00 hod. - Přednáška BĚLOHORSKÁ DOBA: vzestup a pád
rodu Lichtenštejnů. Přednáší prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., jídelna
internátu SŠDOS, vstupné: 40 a 20 Kč.
• 18.1. od 20.00 hod. - II. FARNÍ PLES. Hraje skupina KAMARÁDI. Sál
hotelu Epopej, vstupné: 100 Kč.
• 20.1. v 17.00 hod. - KONCERT vítězů školního kola ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 25.1. od 19.30 hod. - LIDOVÝ PLES. Hraje Fantazie a cimbálová muzika.
Orlovna Rakšice, vstupné: 120 Kč.
• 27.1. - Pořad pro školy s P. Novákem: ZDRAVÍČKO a SVOBODNÝ VĚZEŇ.
Kinosál v 8.30 hod. pro MŠ a I. st. ZŠ a 10.00 pro II. st. ZŠ a SŠ. Vstupné: 50 Kč.

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
• 11.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 13. a 14. 1. - SKŘIVÁNEK. Pěvecká soutěž v SVČ - DDM Miroslav.
• 15.1. v 15.30 hod. - OSLAVA K 16. VÝROČÍ otevření DPS Miroslav.
• 17.1. - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ MIROSLAV.
• 18.1. v 18.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA.
7. ročník. V KD pořádají miroslavští vinaři. Hraje cimbálová muzika PONAVA.
• 26.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá DDM,
MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
Připravujeme: • 1.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES v kulturním domě.
Hraje rocková skupina No Problem a její hosté. Pořádá DDM.
• 8.2. ve 20.00 hod. - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY s tradičním předtančením
žáků 9. ročníků v kulturním domě. Pořádá SR a ZŠ. Hraje skupina DUO BAND.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 15.1. v 18.00 hodin - SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT. Účinkuje
pěvecký ansámbl SIREN. Památník A. Muchy. Vstupné: 60 Kč. Předprodej KIC.
• 25. 1. v 16.00 hod. - POHÁDKY Z KLUBÍČKA. Divadelní pohádka pro děti
i rodiče. Co se děje v lese mezi zvířátky? Výběr z oblíbených pohádek, bajek
a anekdot. Potkáme se s ježkem, liškou, zajícem, medvědem, vránou, myší,
uslyšíme známe melodie a říkanky. Kino Réna. Účinkuje: Divadýlko Kuba
z Plzně. Vstupné: 50 Kč. Předprodej od 16. prosince v KIC Ivančice.
Připravujeme: • 5.2. v 19.00 hod. - JAKUB SMOLÍK. Recitál, kino Réna
Ivančice. Vstupné: 220 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 22.2. - SLÁDKOVIČOVO. Celodenní zájezd na Slovensko, navštívíme VII.
Mezinárodní klobáskový festival s kulturním programem a termální lázně s 5 bazény. Odjezd v 7.30 hodin od Besedního domu. Cena: 350 Kč + 20 Kč pojištění.
• 17.3. v 19.00 hod. - SETKÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM A VLASTIMILEM
HARAPESEM. Zábavný pořad, kino Réna. Vstupné: 150 Kč. Předprodej 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
• 16.-19. 1. - PREZENTACE MĚSTA OSLAVANY na veletrhu cestovního
ruchu REGIOUNTOUR v Brně. Pro veřejnost otevřeno: pátek 14.00 - 18.00,
sobota 10.00 - 18.00 a neděle 10.00 až 16.00 hodin.
• 17.1. ve 20.00 hod. - PLES ZŠ OSLAVANY. Hraje skupina The Box.
V Dělnickém domě. Bližší informace o prodeji vstupenek budou zveřejněny
na plakátech. Pořádá ZŠ Oslavany.
• 181. ve 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. Hraje taneční
kapela Melody Music. V sále Sokolovny. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 23.1. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 25.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina Fantastic Band.
V Dělnickém domě. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek 22.1., 23.1., a 24.1.
od 17:00 do 19:00 v Dělnickém domě. Pořádá Myslivecké sdružení Oslavany.

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
• 12.1. v 15.00 hod. - MONSTER PÁRTY. Srdečně zveme děti i rodiče
na zábavné odpoledne na Domečku. Čeká nás maškarní rej bubáků, upírů, ježibab a podobných strašidel, tanec, hry a soutěže. Hraje DJ César Jr., vstupné
30 Kč na osobu. Vstupenky v předprodeji v kanceláři DDM nebo na místě.
• 31.1. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Výlet vlakem do zábavního parku
Bongo v Brně. Zařádíme si na atrakcích. Poplatek 350 Kč, nahlaste se předem,
počet míst je omezen. Sraz v 9.00 hodin na Domečku.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 11.1. - HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje hudební skupina RIO
z Křenovic. V úvodu večera se můžete těšit na taneční vystoupení, později
na bohatou tombolu. Odjezd autobusů od kina Panorama v 18.30, 19.00, 19.30
a zpět z Říčan v 01.00. 02.00 a ve 03.00. Pořádá SHD Rosice.
• 18.1. od 10.00 hod. - SOBOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Posilování celého těla s důkladným protažením s využitím overballů i velkých míčů. Taneční
sál ZKC. Cena 85 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 21.1.v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. V lednovém cestovatelském promítání nás po jihoamerickém Chile provede cestovatelka Eva
Mičková. Pořádá městská knihovna.
• 22.1. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické čtení nejnovějším thrillerem Dana Browna Inferno. Účinkují Lukáš Hejlík a Věra Hollá. Možnost zakoupení podepsaných knih. Předprodej vstupenek v kanceláři KIC za 90
Kč, na místě 110 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 23.1. v 18.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ. Výroba brože
z FIMO hmoty. V herně MC Kašpárkov. Cena 280 Kč, nutné přihlásit se předem.
• 25.1. v 19.00 hod. - VIII. SPORTOVNÍ PLES. Hraje hudební skupina
Šumichrást Malbohár. KD Cristal. Pořádají KK Slovan Rosice a KIC Rosice.
• 26.1. ve 14.00 hod. - Karneval. Bohatý kulturní program, soutěže, žonglování,
tombola. KD Cristal, vstupné 40 Kč s maskou, 50 Kč bez masky. Pořádá SVČ.

Městská knihovna Moravský Krumlov

VE VÉMYSLICÍCH SE
SNOUBÍ VÍNO S JÍDLEM

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Lednové týdny jsou dobou, kdy se snažíme vzpamatovat z prosincových svátků klidu a míru, případně zápasíme s předsevzetími, která
jsme si dali během silvestrovského záchvatu optimismu. Na konci
měsíce pak už začneme přemýšlet, čím si osladit dlouhé večery a jak
porušit zmíněná předsevzetí, aby to stálo za to. Milovníci dobrého jídla
a pití v tom mají jasno: každoročně se sjíždějí do městysu Vémyslice
poblíž Moravského Krumlova. V posledním lednovém týdnu pořádá
místní Hotel už pošesté akci nazvanou Den vína. Letos tento gastronomický svátek připadl na 24. leden.
Název Den vína je vlastně trochu nepřesný: ve Vémyslicích jde
totiž stejnou měrou o jídlo jako o víno. Stručně řečeno, snaží se tady
představit produkty moravských vinných sklepů ve spojení s jídly vyladěnými tak, aby s daným vínem co nejlépe harmonovala. Večer má
podobu rautu: u patnácti stolů rozmístěných v hotelových prostorách
návštěvníci vybírají z ochutnávkového menu a zároveň s jídlem vždy
dostanou skleničku vína, které se k pokrmu hodí, nebo, jak hezky říkají
organizátoři, které se s ním „snoubí“.
Ředitel hotelu Jan Janda upřesňuje: „Letos máme připravenu více
jak stovku vín z patnácti jihomoravských vinařství. Jsme rádi, že svou
produkci u nás představují sami majitelé nebo enologové dotyčných
vinařských podniků. Hosté se tak mohou na víno zeptat člověka, který
ho vyrobil a ví toho o něm nejvíc.“
Večeru předcházejí týdny příprav. Kromě Jana Jandy se na nich podílí známý degustátor Pavel Chrást a hotelový šéfkuchař. Oslovení vinaři
dodají vzorky vín s dvouměsíčním předstihem a pak následují porady,
na kterých se tato trojice snaží najít k vínu co nejvhodnější pokrm. Jan
Janda vysvětluje: „Snažíme se jídla každý rok obměňovat, překvapovat návštěvníky. Konec konců i vína, která nás k výběru jídel inspirují,
mají pokaždé trochu jiný charakter.“
Stálí hosté Dne vína vědí, že se zde každoročně setkají nejen s pravidelnými účastníky, jako je Vinařství Jan Plaček z Moravských Bránic
nebo vinařství Regina Coeli z Nových Bránic, ale že se tady pokaždé
objeví zajímavý nováček. Letos sommeliér Pavel Chrást upozorňuje
na Rajhradské klášterní sklepy. „V Rajhradě se víno vyrábí v krásných historických prostorách benediktinského kláštera,“ vysvětluje.
„Z jejich produkce jsme vybrali pozdní sběr Pinot 333 Cuveé sür lie,
ročník 2012. Sür lie je speciální postup, při které se mladé víno nechává ležet delší dobu na kvasinkách, což pozitivně zlepšuje jeho chuť.“
Ve Vémyslicích se k bude tomuto vínu podávat uzený hovězí jazyk
na polníčku zakáplý olejem z ostropestřce mariánského.
Každý ročník Dne vína má své patrony. Letos jimi budou filmový
a televizní herec Roman Zach, který se, ačkoli pochází z Ústí nad Labem, prohlašuje za milovníka moravských vín, a za výrobce pak ředitel
Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.
Vladimír Fanta

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• PŮJČOVNÍ DOBA: pondělí - zavřeno, úterý: 10.30 až 16.30 hod., středa:
10.30 až 16.30 hod., čtvrtek: 10.30 až 16.30 hod.; pátek: 10.30 až 16.30 hod.

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 12.1. od 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Sál kulturního
domu, občerstvení zajištěno, bohatá tombola, vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč.
• 18.1. od 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ. Hraje skupina
Gejzír. Nejhezčí kostýmy budou odměněny. Bohatá tombola a občerstvení. Sál
kulturního domu. Vstupné: v kostýmu 70 Kč, bez kostýmu 100 Kč. Předprodej
v prodejně ELEKTRO BOVIST. Pořádá SDH Dolní Kounice.
• 1.2. od 14.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ. Přijďte si zazpívat, zatancovat
i zavzpomínat. Hrají Alena a Jožka Rapáčovi. Občerstvení zajištěno, sál KD.

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
• 13.1. od 15.30 do 16.30 hod. - FLORBAL A TY? Určeno pro kluky a holky
II. stupně ZŠ. Baví tě florbal? Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Akce
v rámci projektu Mobilního hřiště. GJB Ivančice.
• 16.1. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. Poplatek: 80 Kč/osoba. SVČ
Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
• 18.1. v 15.00 hod. - ŠPERKY Z FIMO HMOTY. Poplatek: děti 30 Kč
+ materiál, dospělí 50 Kč + materiál. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, TD
• 20.1. od 15.30 do 16.30 hod. - FOTBÁLEK. Určeno pro středoškoláky
(mohou i mladší). Baví tě fotbal? Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Akce
v rámci projektu Mobilního hřiště. GJB Ivančice.
• 25.1. od 17.30 hod. - OTESÁNEK. Pro děti ve věku 2 až 5 let. Víla Lenka
dětem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Poplatek: 40 Kč/dítě. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 27.1. od 15.30 do 16.30 hod. - FLORBAL A TY? Určeno pro kluky a holky
II. stupně ZŠ. Baví tě florbal? Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Akce
v rámci projektu Mobilního hřiště. GJB Ivančice.
• 31.1. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU PRO STŘEDOŠKOLÁKY. Určeno pro ročníky 93 - 99. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost
náhradníků). Max. počet - 8 týmů, min. počet - 5 týmů. Ivančice, Sportovní hala
na Rybářské ulici. Nutno se přihlásit předem do 26. ledna 2014 v SVČ Ivančice
nebo na podolsky@svcivancice.cz. Poplatek: 50 Kč/osoba.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• Program Zahrady bude upřesněn v příštím vydání Zrcadla.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 27.1. v 18.00 hod. - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE v zasedací míst. MěÚ.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 19.1. od 8.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ. Druhé
kolo ligy ve Sportovní hale v Pohořelicích. Přijeďte naše hráče povzbudit.
• 31.1. od 8.00 do 15.00 hod. - BOWLING VE ZBÝŠOVĚ. ,,Pojeďte s námi
na bowling.“ Cena: 150 Kč (jízdné, oběd, bowling, pedagogický dozor). S sebou: pití, svačina, převlečení na hry).
• 31.1. - KERAMIKA. V době pololetních prázdnin bude probíhat keramika
pro veřejnost. Informace na www.ddm-oslavany.cz nebo na tel.: 606 575 808.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty,
helma - 600,- Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 11.1. - VÁNOCE NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ - vánoční výstava
v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra Vedrovice.
• 15.1. - NOVOROČNÍ SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ v přednáškové
místnosti Muzea. • 25.1. - HASIČSKÝ PLES.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov,
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 18.1. - CESTA ZA VÍNEM. Odjezd 12.15 hod. z Vémyslic, 12.30 z Mor.
Krumlova, návrat po půlnoci. Exkurze ve výrobě vína ve Vinných sklepech Valtice, včetně ochutnávky a prohlídky Křížového sklepa, poté vyhlídka z kolonády
Reistna 60,- + 30,- Kč. Krátká vycházka - pokud bude hezky do 4 km. Prohlídka
podzemního labyrintu sklepů v rakouském vinařství Umshaid + ochutnávka
9 vzorků vín + občerstvení - 13 euro. Následná konzumace ve vlastní režii. Doprava: 190 Kč. Poslední volná místa! Volejte co nejdříve 604 680 944.
• 15.2. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER - SLOVENSKO. Obsazeno,
možno se hlásit jen jako náhradník.
• 8.3. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL MATA HARI. Divadlo Brodway v Praze.
Obsazeno, možno se hlásit jen jako náhradník.
• 12.4. - ZÁJEZD OSVĚTIM, BŘEZINKA, SOLNÉ DOLY VE VIELIČCE.
• 10.5. - VYCHÁZKA Z JAMOLIC s komentovanou prohlídkou Templštýna
do Mohelna na hadcovou step.
• 20.-22.6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ. Třídenní rodinný, turisticky nenáročný výlet. Obsazeno, možno se hlásit jen jako náhradník.
• 30.5. -5.6. - NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA A JADRAN K TOMU.
Plitvická jezera, koupání u moře v místě ubytování, panoramatická jízda
na pohoří Biokovo, výlet lodí na ostrov Hvar s občerstvením od kapitána, Split,
Dubrovník, národní park Slapovi krky - vodopády. Cena: 4390 Kč (doprava
a ubytování v apartmánech a studiích, stravu a pojištění je možné přiobjednat.
Upozornění: Tento zájezd není akcí našeho sdružení. Jelikož se ale tohoto zájezdu chceme sami zúčastnit a bude nás velká skupina, máme domluvený odjezd
autobusu z Moravského Krumlova. Pokud byste tedy měli zájem se k nám přidat
a cestu také absolvovat, přihlašte se o podrobnější informace v Květince, formality a platby vyřídíme hromadně. Přihlášky nejpozději do konce ledna 2014 !
• VÍCE INFORMACÍ KE VŠEM ZÁJEZDŮM najdete na stránkách http:
//www.vyletnicimk.estranky.cz . Přihlášky v prodejně Květinka na Klášterním
nám. v Mor. Krumlově nebo na tel . 604 680 944 - Světlana Jelínková, nebo
pevná linka do Květinky 515 322 208. Těšíme se na setkání s vámi!

MENU MAGDALENY DOBROMILY
RETTIGOVÉ V HOTELU RYŠAVÝ
od 6. do 12. ledna 2014

POLÉVKA: 0,22 l Dušená polévka s játrovými knedlíčky - 36 Kč
HLAVNÍ CHOD: 150 g Telecí kýta s celerovou omáčkou,
žemlový knedlík se slaninou - 199 Kč
200 g Svítečky z vepř. mozečků s trhaným listovým salátem - 99 Kč
150 g Telecí řízek obalovaný v mouce, smažený v přep. másle - 149 Kč
DEZERT: 150 g Rejžový puding s omáčkou meruňkovou - 39 Kč

BRAMBOROVÉ SPECIALITY
od 17. ledna do 26. ledna 2014

POLÉVKA: 0,22 l Bram. polévka se snítkou čerstvé majoránky - 29 Kč
HLAVNÍ CHOD: 250 g Cmunda po Kaplicku (Bramborák plněný směsí
z uzeného masa a kysaného zelí) - 89 Kč
300 g Hovězí Stew (hov. zadní dušené v mrkvi s bramborem) - 119 Kč
300 g Zapékané brambory se sýrovou nádivkou - 69 Kč
300 g - Bramborový koláč se slaninou - 49 Kč
DEZERT: 3 ks Bramborové vdolky s jablky - 39 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------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
Házenkářský klub Ivančice zve veřejnost na

HÁZENKÁŘSKÝ PLES

pátek 7. února od 20.00 hodin
Besední dům Ivančice
Hraje Merlin (hlavní sál) a DJ Placák (Dvojka)
Bohatá tombola, půlnoční kankán.
Cena: hlavní sál 170 Kč, Dvojka - disco 130 Kč.
Předprodej: lékárna na náměstí od 13. ledna.

BOHUTICKÝ MARIÁŠ
sobota 22. února 2014 v Pohostinství “U Cóla“
prezentace: 12.30 - 13.00, začátek: 13.00 hodin
Startovné: 200 Kč/hráč. Přihlášky: do 15. února 2014
u obsluhy pohostinství nebo na tel.: 603/43 88 98
!!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!!
Prosíme o dochvilnost hráčů !!!
Srdečně zveme všechny fandy mariáše a dobré zábavy.

10.01.2014
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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 TK do
5.000 Kč. Nutně potřebuji na dojíždění do zaměstnání. Tel.: 722 138 665.
•• Škodu Felicii, Fabii, pouze za rozumnou cenu. Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• Jawa 250, pionýr, jaweta, stadion, pařez a ostatní skvělé motorky a díly značky Jawa. Nej.ceny. Tel.: 608 509 176.
•• 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
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1997,
velmi dobrý stav, EKO poplatek zaplacen, cena 19.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998,
nový model, výborný stav, absolutně
bez koroze, EKO poplatek zaplacen,
cena 29.000 Kč. Tel.: 722 138 665.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v MK u drůbežáren nebo Boroviček. Cena není problém, zaplatím,
kolik si řeknete. Tel.: 775 357 755.
prodám
•• 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.
•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný
i k celoroční rekreaci) v klidném prostředí u lesa, 500 m od přehrady. CP
382 m2, z toho obytná 110 m2 + balkon.
Plyn, voda, el., topení plyn. Celkem 4
místnosti (z toho 2x obytná kuchyně)
+ obytné podkroví, 2x koupelna s WC
+ komora, vedle domu místnost pro zahr.
nábytek a nářadí. U RD hospodářská budova (užívaná jako garáž). RD je součástí dvojdomu, vše samostatné a oplocené.
Cena k jednání již po slevě 1.098.000
Kč. (další sleva možná). Kupující bez
dalších poplatků. Důvod: stěhování.
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
•• pozemek v obci Dobřínsko o celkové výměře 4558 m2, z toho cca
1200 m2 určeno pro zástavbu. Inženýrské sítě poblíž pozemku. Další
informace na tel. čísle: 607 095 391,
nebo 606 057 011.

pronajmu
•• Pronajmu na dva dny v týdnu
masérnu v centru Ivančic, cena
350 Kč/den. Více informací na tel:
777 198 577.
•• byt 1+1 - 30 m2 na Sídlišti v Moravském Krumlově. Volný ihned. Tel.:
608 067 890.
•• byt 1+1 v Ivančicích, ul Luční,
7.patro s výtahem. Nutná vratná kauce, nájem+inkaso. Tel.: 739 086 541.
•• byt 4+1 v MK na sídlišti. Cena
6.000 Kč. Tel.: 733 230 203.
•• Nabízím příjemné prostory Ivančické čajovny pro konaní vašich
kurzů, seminářů či přednášek.
Cena dle pravidelnosti a času. Více
info na: 777 198 577 nebo na emailu
jana.saurova@gmail.com .

» NÁBYTEK
prodám
•• sedací soupravu, žlutooranžová
3-2-1, velmi pěkná. Původní cena
20.000 Kč, nyní 5.000 Kč. Ivančice.
Tel.: 603 914 392.
•• sedací soupravu hnědé barvy ve
velmi dobrém stavu, zn levně. Tel.:
737 043 703.

» RŮZNÉ

koupím
•• 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.
•• heligónku. Tel.: 737 166 451.
•• kdo daruje starší kuchyňskou linku? Děkuji. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• kotel na tuhá paliva Dakon Door
24. Tel.: 774 020 500.
•• invalidní vozík, cena 3.000 Kč.
Tel.: 733 577 349.
•• tažený kombajn v dobrém stavu a
kabinu na Zetor 40. Tel.: 605 378 622.
•• nechám za odvoz větší množství
kamenité hlíny, vhodná jako navážka.
Zn. Ivančice. Tel.: 606 370 053.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňata krysaříků. Tel.: 737 166 451.
•• selata do 20 kg po 65 Kč za kg.
Tel.: 728 651 876.

10. PLES MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
11. ledna 2014 od 20.00 hodin, Orlovna Rakšice
Hraje: skupina DREAMS a MELODY GENTLEMEN LEDNICE,
Cimbálová muzika A. STEHLÍKA.
Tombola / vstupné s místenkou 120 Kč.
Předprodej od 3. ledna v IC, nám. TGM 40, tel.: 515 321 064.
Srdečně Vás zve Město Moravský Krumlov a MěKS Moravský Krumlov.

Mezinárodní Myslivecké sdružení Slepá patrona Dobřínsko
pořádá v duchu mysliveckých tradic,

MYSLIVECKÝ PLES

pátek 17. ledna 2014 ve 20.00 hodin, kulturní dům Dobřínsko
Hraje dechová hudba MISTŘÍŇANKA.
Bohatá zvěřinová tombola, myslivecká večeře, překvapení.
Předprodej vstupenek na tel. čísle 606 563 686.

» SEZNÁMENÍ

•• 44letá rozvedená akční žena hledá akčního muže pro akční život ve
dvou. Tel.: 773 481 011.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informace na tel.: 602 577 139.
•• Potravinářská firma - masná výroba s provozovnou v Tetčicích přijme
do masné výroby ženy a muže na
hlavní pracovní poměr, praxe v masné
výrobě výhodou. Podmínkou u mužů
ŘP sk. C. Kontakt: 724 290 000.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Poskytování nebankovního úvěru
do 48 hodin (oblasti Horní a Dolní
Dubňany, Dukovany, Slavětice, Dalešice, Mohelno, Lhánice, Senorady).
Tel.: 728 382 422.

•• Nebankovní úvěry pro zaměstnance, OSVČ /i začínající/ důchodce, osoby na MD. Půjčíme i na zástavu nemovitostí, vyplatíme exekuce i
dražby. Bez poplatků předem. Kancelář: Ivančice, Palackého nám. 8. Tel.:
731 734 874. Web: www.pujckyfer.cz
Práce pro více věřitelů.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Poradenství při hubnutí a přirozené léčbě nemocí (plísně, kandidózy,
atopický ekzém, úzkosti, deprese,
únavový syndrom, inkontinence, neplodnost, bolesti kloubů, zad, hlavy.
Tel.: 721 884 752,
e-mail: info@dendroterapie.cz,
www.HubnutiBezHladu.cz,
www.protiplisnovadieta.cz
•• 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

JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH
15. - 22. února 2014
Ubytování: hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
Lyžování: skiareál Kouty nad Desnou (11,5 km sjezdovek)
Strava: polopenze. Cena: děti do 3 let - zdarma
děti - 3.800 Kč, dospělí - 4.200 Kč.
V ceně: ubytování, strava, doprava, program, pedagog. dozor
Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice,
www.svcivancice.cz, tel.: 546 451 292.

Klub přátel stromů Znojemska, Správa Národního parku Podyjí,
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, Městská knihovna Znojmo

STROM ZNOJEMSKA 2013

Výstava sestavená nejen z návrhů do ankety
6. - 31. ledna 2014, pondělí, středa, pátek 11 - 17 hodin
Galerie v Domě porozumění na Slepičím trhu, Znojmo
Na výstavě můžete hlasovat v anketě Strom Znojemska 2013!
Hlasování je přístupné i na www.nppodyji.cz/stromroku2013

Město Moravský Krumlov a Městské muzeum Vás zve
na přednášku prof. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, Ph.D.
(Historický ústav FF Masarykovy univerzity)

BĚLOHORSKÁ DOBA:

VZESTUP RODU LIECHTENSTEINŮ

14. ledna 2014 v 18.00 hodin
Jídelna internátu SŠDOS Moravský Krumlov, nám. TGM 30.
Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Info: tel.: 725 865 551, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz

Město Moravský Krumlov a Městské muzeum Vás zve
na přednášku prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc.
(Seminář dějin umění FF Masarykovy univerzity)

ZÁMEK V M. KRUMLOVĚ V 18. STOL.
28. ledna 2014 v 18.00 hodin
Jídelna internátu SŠDOS Moravský Krumlov, nám. TGM 30.
Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Info: tel.: 725 865 551, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz
MO KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá tradiční

SDH Petrovice pořádá v pátek 24. ledna 2014

LIDOVÝ PLES

Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin, tombola.
Hraje skupina Klaxon.

dne 25. ledna 2014 v 19.30 v Orlovně v Rakšicích
K tanci a poslechu hraje již tradičně hudební skupina Fantazie
a cimbálová muzika. Připravena bohatá tombola a doprovodný
program. Vstupné 120 Kč, rezervace na tel.: 737 285 092
Srdečně zvou pořadatelé.

HASIČSKÝ PLES

Myslivecké sdružení Horní Kounice pořádá

MYSLIVECKÝ PLES

pátek 24. ledna 2014 ve 20.00 hodin, kulturní dům H. Kounice
Hraje nejlepší regionální dechová hudba DUBŇANKA.
Bohatá tombola, zvěřinová večeře, spousta dobré nálady.
Srdečně zvou pořadatelé! Rezervace na tel.: 607 704 564.

TJ SOKOL Padochov pořádá v sobotu 18. ledna 2014

1. SOKOLSKÝ PLES

Hraje Melody Music. Bohatá tombola.
Vstupné 80 Kč. Vstupenky jsou slosovatelné. Ples je nekuřácký!

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

so 11.1. v 17.00
ne 12.1. v 17.00

MRŇOUSKOVÉ
Animovaný film Fra, dabing

čt 16.1. ve 20.00
pá 17.1. ve 20.00

NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR

so 18.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin
ne 19.1. ve 20.00

NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR

ne 19.1. v 17.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Rodinný anim. film USA, dabing

čt 23.1. ve 20.00

PARANORMÁL ACTIVITY:
THE MARKED ONES
Horor USA

so 25.1. ve 20.00

ZPÁTKY DO RINGU
Komedie USA

ne 26.1. v 10.00

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy USA/NZ, dabing, 2D

ne 26.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

VEJŠKA
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 12.1. v 18.00

HOTELIER
Dokument ČR

so 18.1. v 18.00

RIDDICK
Sci-fi thriller USA, dabing

ne 19.1. v 18.00

JASMÍNINY SLZY
Komediální drama USA, dabing

so 25.1. v 18.00

PŘÍBĚH KMOTRA
Krimi drama ČR

ne 26.1. v 18.00

NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
Drama ČR dle skutečné události

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 29.12. ve 20.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy USA/NZ, dabing, (3D)
ne 12.1. v 17.00

NIKO 2
Anim. komedie FIN, dabing

ne 12.1. ve 20.00

ZPÁTKY DO RINGU
Komedie USA

čt 16.1. ve 20.00

NYMFOMANKA, ČÁST II.
Erotické drama DEN

pá 17.1. ve 20.00

SHOW!
Dokument ČR o kapele 5Angels

so 18.1. v 17.00
ne 19.1. v 17.00

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Rodinný film USA, dabing, 3D

so 18.1. ve 20.00
ne 19.1. ve 20.00

VLK Z WALL STREET
Krimi drama USA

čt 23.11 ve 20.00 NĚŽNÉ VLNY
pá 24.11. ve 20.00 Komedie ČR
so 25.11. v 17.00
a ve 20.00 hodin

NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR

ne 26.1. v 17.00
a ve 20.00 hodin

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy USA/NZ, dabing, (3D)

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

DDM a ŠD Oslavany pořádá

ZIMNÍ TÁBOR V JESENÍKÁCH 2014
Termín: sobota 25. 1. 2014 – pátek 31. 1. 2014
Místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky. Lyžování:
v místě tři vleky. Ubytování: Ubytovna Lesanka, 2-8 lůžkové pokoje.
Cena: 2.900 Kč (bez SKIPASU), 1.000 Kč (s sebou na SKIPAS).
V ceně je zahrnuto: plná penze, doprava, ubytování, pedagogický
dozor, instruktor lyžování a snowboardingu. Více informací
a přihlášku naleznete na www.ddm-oslavany.cz v sekci
KE STAŽENÍ nebo na tel: 546 423 520 a 739 634 100.
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve

NA VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY MARIE DOČKALOVÉ
Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin.

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice
školské zařízení, příspěvková organizace Jihomoravského kraje,
škola pro děti se zdravotním postižením, škola se 120letou tradicí
a výukou s moderními trendy (dotykové tabule, tablety) pořádá

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

se koná: v pátek 17. ledna 2013 od 13.00 do 17.00
a v sobotu 18. ledna 2014 od 9.00 do 11.00 hodin
Přijímáme: děti s vadami řeči, děti se sluchovým postižením, děti
s poruchami autistického spektra, děti s kombinovaným postižením.
Nabízíme: školní vzdělávací programy pro základní vzdělání
(v základní škole) i pro základy vzdělání (v základní škole speciální).
Potřebujete s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zák. zástupce.

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 02/14 vyjde 24. ledna 2014, uzávěrka 21. ledna 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Štěpánský turnaj v sálové Cycles Perfecta v roce 2013
Na začátku prosince uspořádal skvělou reprezentaci otci a synovi
kopané ve Višňovém
cyklistický klub Cycles Perfecta Feitovým, Milanu Šiplovi, Miloši
Každoročně na Štěpána ve sportovní hale ve Višňovém pořádá místní TJ fotbalový turnaj v sálové kopané pro týmy z Višňového a okolí.
Letitými hosty jsou fotbalisté Moravského Krumlova.
Tento velmi oblíbený turnaj je příjemným sportovním zážitkem vánočních svátků. I v letošním ročníku nastoupilo celkem šest týmů, aby
poměřili systémem „každý s každým“ své sportovní síly.
Čtenář z níže uvedeného pořadí dle názvu jednotlivých týmů lehce
usoudí, že jednotliví hráči tohoto sportovního klání svým věkem reprezentují velmi široké věkové spektrum. A výsledky: 1. místo - „NEALKO“;
2. místo - Moravský Krumlov; 3. místo - Dorost; 4. místo - „PROMILE“;
5. místo - Višňové - fotbalový tým; 6. místo - „STAŘÍ PÁNI“.
Co dodat? Ke sportovním výsledkům jen skutečnost. První tým inkasoval za celý turnaj jedinou branku. Tým „Starých pánů“ dvaadvacet.
K dojmům z turnaje? Rozhodně se sportovně utkáme zase v tom
příštím ročníku turnaje.
Vladimír Korek
Zveme všechny mariášníky na 2. ročník

TURNAJE VE ČTYŘKOVÉM MARIÁŠI
v hospodě ve Vedrovicích dne 18. ledna 2014.
Začátek ve 12.00 hodin, startovné 150 Kč (guláš). Závazné přihlášky
formou sms na tel. 736 281 575 nebo personálu do 16. 1. 2014.
Hostinec pod věží Olbramovice pořádá dne 18. ledna 2014

MARIÁŠOVÝ TURNAJ

Startovné 150 Kč, v ceně guláš. Zájemci o hru volejte
do 10. ledna na tel. číslo: 774 433 482.
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. Za pomoc Vám
předem děkujeme. Ing. Marta Špalková - ředitelka školy, a Mgr. Ludmila
Marková - koordinátorka environmentální výchovy (http://specskiva.cz)

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ
Kontakt: 731 654 209, 731 491 208.

Osvětová beseda Rešice pořádá v sobotu 1. února od 20 hodin

SPOLEČENSKÝ PLES

S TRADIČNÍM PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje FANTAZIE. Bohatá tombola. Vstupné: 70 Kč.

Výroční členskou schůzi. Za
hojné účasti byla zhodnocena
činnost v průběhu loňského roku.
Z rozsáhlé zprávy upozorníme
pouze na nejdůležitější úspěchy.
Sezona začala hned 1. ledna
společnou vyjížďkou s CK Oslavany. První jarní víkend se jela Jarní klasika na trati 30 km se startem
v Hrubšicích. V hlavním závodě
obsadili první čtyři místa přespolní
jezdci. Barvy klubu úspěšně hájil
na 5. místě Miloš Havlíček.
Horská časovka s názvem Lesem se nesem se konala v oboře
se startem u Němčické hájenky
a cílem u bývalé myslivny Stavení. V mužské kategorii zvítězil
Josef Vlčan z Pocoucova, v novém traťovém rekordu výkonem
10.40 minut. Miloš Havlíček získal třetí místo. V ženách zvítězila
oslavanská Hana Řezáčová před
svou sestrou Kateřinou Kuklínkovou. Zklamala nízká účast,
chyběla účinnější propagace.
V úmorném horku se jel Letkovský šíp - stěžejní závod klubu.
Velké poděkování patří všem pořadatelům i z řad obyvatel Letkovic a také hasičům z Němčic, kteří
přistavili cisternu s vodou, která
přišla při velkém vedru vhod.
Zpestřením startovní listiny
byla účast zahraničního závodníka - ivančického rodáka Martina
Oderského z Německa. Právě ten
svedl velký boj se známým J. Vlčanem. V další mužské kategorii
zvítězil Zdeněk Matoušek, třetí
byl domácí František Olša. První
místo v nejpočetnější kategorii
získal Miroslav Krejčí z Brna.
V ženských kategoriích obstály
Jana Břínková a Eva Štefulíková.
Vedle zmíněných „našich medailistů“ je nutné poděkovat za
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Havlíčkovi, Michalu Trejtnarovi, Petrovi Kremláčkovi, Pavlu
Bělohradovi, Václavu Tůmovi,
Richardovi Pokornému, Luboši
Rosendorfovi, Ludmile Holešínské, Františku Čechovi a dalším.
Klub Cycles Perfecta se spolupodílel i na závodech pro děti
a mládež na tradiční Bambiriniádě
pod Rénou, v Hrubšicích a na Dni
Mikroregionu.
Někteří naši členové se podíleli
na pořádání Letkovského šípku
- největšího a nejznámnějšího
dětského cyklistického závodu
v okolí. Významnou postavou byl
opět pan Michal Trejtnar, kterému je nutno poděkovat za organizaci a vyřešení bezpečných startů
a dojezdů mladých cyklistů. Poděkování patří i všem sponzorům.
Novou akcí, kterou klub
Cycles Perfecta přispívá k propagaci města a sportu, je Buskinova
cyklostezka. Pro informaci čtenářům: Mirek Mucha z Ivančic,
který za 2. sv. války zahynul, byl
příslušníkem čs. letecké perutě
v Anglii. Ve skautu a v Ivančicích
známý jako Buskin.
Z mimoivančických závodů
připomeneme jen heslovitě:
ZNOVÍN - je závod na 50 km
s účastí přes 1500 závodníků
v několika katergoriích, přičemž
část trasy zasahovala do Rakouka. Letos se prezentovali otec
a syn Feithové a spolu s nimi
v družstvu Jitka Hečková. Zúčastnili soutěže rodinných týmů
a obsadili sedmé místo.
STAŘÍČ - závod podobný Letkovskému šípu. Závodníci klubu
dosáhli vynikajících úspěchů ve
svých katergoriích. Pavel Bělohrad opět zvítězil, J. Pospíchal byl
čtvrtý, Banti pátý a M. Drybčák

sedmý. Účast členů klubu byla
také společenskou záležitostí.
ZLATÉ KOLO VYSOČINY
- Nádherný úspěch v podání
sestřiček Pavlíkových, Milan Šipl
a Fantišek Olša - sedmé místo
ve svých kategoriích.
ŠANOV - Muchova cyklostezka. Účast členů klubu byla
více společenská, účast jako
v loňském roce a příslib účasti
v příštím roce.
Již tradiční je úspěch EVY
ŠTEFULÍKOVÉ na Tour de Javůrek. Pro příští rok byla přislíbena větší účast členů klubu.
Dále se členové klubu zúčastňovali akcí pořádaných oslavanským cyklistickým klubem.
Nedělní klubové výjezdy:
podle možností i zájmu se jich
zúčastňuje kolem deseti zájemců.
Výjezdy směřují do všech směrů
od Ivančic např. ke Žďáru, Mušovu, Znojmu apod. V zimě se pořádají pěší vycházky po okolí.
Jiný charakter mají výjezdy
s delší dobou pobytu. Tato
záležitost by vyžadovala celý
článek. Jen připomeneme výjezd
k pevnosti Bouda s výjezdem do
Polska, výjezd do Starého města

pod Landštejnem a Nové Bystřice, zpět po rakouských silnicích
a výjezd do oblasti Lipna.
Ze zahraničních musíme připomenout destidenní pobyt v Italii
u příležitosti Mistrovství světa v
cyklistice. Již tradiční je výjezd
skupiny s Radkem Černým do
Francie. Klubové dresy byly dále
k vidění ve Slovinsku, Chorvatsku a ještě jednou v Rakousku.
Vedle závodní činnosti podporují členové klubu i dobročinné akce. V roce 2013 to bylo
například „Oranžové šlapání“
v Náměšti n. Oslavou při akci
ČEZ na trenažérech. „Vyšlapané“
finanční prostředky byly věnovány charitě. Jinou charitativní akcí,
které se klub zúčastnil, byla „Kola
pro Afriku“. Jsou připravená dvě
kola k zaslání dětem do Afriky.
Je to i výzvou pro čtenáře, zájem
je především o horská kola.
Závěrem je nutno poděkovat
členům klubu, sponzorům a všem
příznivcům cyklistiky za propagaci klubu a města Ivančice a popřát,
aby členové klubu při závodech
ukázali všem záda, ale hlavně, aby
se ve zdraví vrátili domů.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494

