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

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN  Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin
Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

první reality
s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

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

NOVINKA
»  lepší tepelná ochrana

»  lepší ochrana pro� hluku

»  vyšší bezpečnost

»  delší životnost

PLASTOVÁ OKNA

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Sází na netradiční sporty
/Moravský Krumlov/ Cesta

k vybudování sportoviště pro 
netradiční sporty v zámeckém 
parku v Moravském Krumlově je 
otevřena. Hřiště pro discgolf, pé-
tanque, kriket s dětským hřištěm 
je součástí projektu „Moravský 
Krumlov podporuje sport“. 

Zámecký park byl nabídnut 
jako oddychová lokalita, určená 
jako relaxačně-sportovní část 
města. Vedení města odůvodnilo 
vybudování areálu následně: 

„Sportoviště by měla vést k oži-
vení cestovního ruchu ve městě a 
stát se přímou součástí discgol-
fové turistiky (pořádání zápasů 
České discgolfové ligy, velkého 
zájmu hráčů z příhraničních ob-
lastí - Rakouska, Polska, Sloven-
ska) a také by měla zvýšit spolu-
práci s podnikatelskými subjekty

v Moravském Krumlově.“ 
Velkým přínosem vybudování 

hřišť je také předcházení sociálně 
patologickým jevům. Právě na 
prevenci těchto jevů slouží dotač-
ní program „Podpora pro-rodinné 
politiky na úrovni obcí“ pro rok 
2014 a o dotace plynoucí z tohoto 
programu bude město usilovat.

Město také hodlá podat žádost 
o dotaci v rámci titulu „Oran-
žové hřiště“ Skupiny ČEZ. 
Sportovní areál má být úzce 
spjat s již vybudovaným letním 
koupalištěm, které se také stane 
součástí celého projektu.

Záměr se jeví jako zajímavá 
alternativa, jak získat zpět pře-
devšim aktivní turisty, a částečně 
by tak mohl „zalepit“ úbytek na 
poli turistického ruchu po ztrátě 
Slovanské epopeje.           /PeSl/

Rada JM kraje na svém jednání 
23. ledna 2014 vzala na vědomí 
informaci o vyšším plnění příjmů 
ze sdílených daní k 31. 12. 2013 
oproti schválenému rozpočtu Ji-
homoravského kraje na rok 2013 
o 145 milionů korun. 

Zároveň rada uložila hejtma-

novi Michalu Haškovi předložit 
záměr rozdělení zdrojů Jihomo-
ravského kraje krytých těmito 
daňovými výnosy plněnými nad 
rámec schváleného loňského 
rozpočtu kraje. „Tyto prostřed-
ky kraj využije ještě v letošním 
roce,“ řekl hejtman Hašek.

Ještě loni v listopadu to vy-
padalo, že hospodaření kraje 
za rok 2013 skončí s několika-
milionovým schodkem.  Podle 
schváleného rozpočtu Jihomo-
ravský kraj předpokládal daňové 
výnosy ve výši 4,429 miliardy 
korun. V závěru roku 2013 se 
však ukázalo, že výnosy daní 
činí 4,574 miliardy korun. Kraj 
při sestavení rozpočtu vycházel 
z prognóz ministerstva financí, 
které se nenaplnily.               /abé/

JM kraj zisk 145 milionů
z loňska utratí letos

Thermal Pasohlávky získal 
finanční injekci z kraje

Hejtman Michal Hašek převzal ve čtvrtek 23. ledna od zástupců spo-
lečnosti Thermal Pasohlávky hromadnou listinu v celkové hromadné 
hodnotě 18, 995 milionu korun. 

Společnost stojí za projektem majícím za cíl vybudování lázeňské 
a rekreační zóny na ploše přibližně 100 hektarů na severním břehu 
Mušovské vodní nádrže v katastrálním území Pasohlávky a Mušov. 
Předseda představenstva Thermal Pasohlávky a.s. Jiří Škrla poděkoval 
JM kraji za navýšení základního kapitálu společnosti formou vložení 
peněžního vkladu. „Pomohlo nám to posunout celý projekt dopředu 
a to tak, že jsme v podstatě před finále a za měsíc by měla být stavba 
předána,“ uvedl při slavnostním převzetí hromadné listiny Jiří Škrla.

O zvýšení základního kapitálu společnosti akcionářem Jihomo-
ravským krajem, a to ve formě vložení peněžitého vkladu, rozhodlo 
krajské zastupitelstvo. Částka byla společnosti Thermal Pasohlávky 
splacena ve dvou splátkách, poté došlo k úpisu akcií.                    /abé/

Discgolf     ilustrační foto web

SBÍRKA ŠATSTVA
Organizujeme sbírku kojeneckého

a dětského oblečení a potřeb
pro regionální dětské domovy. 

Pro sociální šatník také zajišťujeme
sbírku oblečení pro dospělé.

 

Čisté a ne příliš obnošené oblečení můžete 
přinést do naší redakce v Knížecím domě
v Moravském Krumlově každý pracovní 
den od 9 do 12 hodin do konce března. 
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Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Rolety DEN - NOC

RD Ivančice Letkovice 

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH 
AKTIVIT V PERIODIKU ZRCADLO
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ 
PODMÍNKY

Kontaktujte nás pro více informací 
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: 

noviny@zrcadlo.info 

ZPRÁVY Z RADNIC
Práce v Polánce na jaře

/Moravský Krumlov/ V roce 2013 probíhala v Polánce rekon-
strukce kanalizace a silničního průtahu. Výstavba kanalizace byla 
realizována od 15. července s termínem ukončení  15. září, do kterého 
měla být hotova i s přípojkami na kolizním úseku průtahu. Díky dobré 
a profesionální organizaci práce ze strany stavební firmy se termín 
podařilo dodržet a mohla včas začít rekonstrukce samotného průtahu a 
vybudování kruhového objezdu. Ten je v sočastné době otevřen, i když 
čeká na poslední vrstvu asfaltu. Jakmile to počasí dovolí, budou práce 
pokračovat. Kromě finálního povrchu vozovky je v plánu vydláždění 
chodníků a úklid okolí stavby.                                                       /PeSl/

Podpora obnovy památek
/Ivančice/ Občané vlastníci nemovitosti s historickým významem, 

které se nacházejí mimo památkové zóny, si mohou zažádat o podporu 
na jejich údržbu. Ministerstvo kultury v letošním roce vyhlásilo výzvu  
podle programu podpory obnovy kulturních památek. Žádat o dotaci 
je možno prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a jak již bylo 
řečeno, dotace je určena pro nemovité kulturní památky nacházející se 
mimo památkové rezervace a zóny. V Ivančicích mohou občané před-
kládat své žádosti u Městského úřadu Ivančice, odboru regionálního 
rozvoje, památkové péče. Jednou z podmínek je i to, že minimální 
podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek 
a minimální výše příspěvku je 50.000 Kč. Z programu nelze hradit ná-
klady na  modernizaci objektů (zateplování, vytápění, elektroinstalace, 
rozvody vody, kanalizace, ...) Finanční limit pro město Ivančice je 
459.000 Kč. Žádosti mohou být podávány do 28. února 2014.    /PeSl/

Rozšířili síť sběrných míst
/Moravský Krumlov/ Rada města Moravský Krumlov schválila

v roce 2013 dohodu s firmou EKO-KOM, a. s., o spolupráci a spo-
lečném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě.  Nový 
projekt byl vypracován z důvodu změny typů nádob pro sběr plastů 
a stanovení optimální sběrné sítě ve městě. Do roku 2013 bylo po 
sběrných hnízdech rozmístěno 16 nádob na papír, 24 nádob na plast a 
22 nádob na sklo. Ve sběrném dvoře je 6 nádob na plasty a 7 ks nádob 
na sklo.  Do konce roku 2013 bylo společností EKO-KOM dodáno 
20 nových nádob, které  byly použity na nová sběrná místa a doplně-
ní stávajících.  Po dohodě s vedením města byla tato sběrná hnízda 
ozeleněna. Náklady spojené s ozeleněním byly uhrazeny z rozpočtu 
Správy majetku města Moravský Krumlov.                              /PeSl/

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE
Suchohrdly u Miroslavi

SAMOSTATNÁ VÁRKA
JIŽ OD 80 LITRŮ KVASU

Jaroslav Kříž, Suchohrdly u Mir. 150
tel.: 723 301 627, 515 334 228

více info na palenicesuchohrdly.wz.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 
6 cm parketa
129,- Kč/m2

SLADKÝ ZIMNÍ SPÁNEK
Tak už je to tady opět. Odporné období mezi veselým Silvestrem 

a jarními Velikonocemi, které se obyčejně táhne jako kvalitní sladký 
med. Depresivní období je to obzvláště v letošním roce, kdy se paní 
zima někde zapomněla a odmítá nás sveřepě navš�vit. Často pře-
mýšlím, zda není lépe některým živočichům. Medvědům, ježkům 
a obzvláště jezevcům. Najdou si svoji noru, jeskyni či nějaký jiný 
teplejší kout, kde zalehnou a celé toto období sladce prospí. 

Tvoru našeho druhu, homo sapiens, není bohužel matkou pří-
rodou dáno, a tak nezbývá nic jiného než se �mto šedivým časem 
nějak protrpět. Lákadel je naštěs� v tomto období více než dost. 
Počínaje dobrým červeným vínem, které konzumováno v mírném 
množství působí jako přirozené moravské an�depresivum. Když 
takto činíte v dobrém kolek�vu, přispívá i ke společensky hodnotné 
zábavě. Ve vinotéce či vinném sklípku můžete probrat poli�ku, ať už 
komunální či vysokou, zkri�zovat odpovědné činitele či přidat jim 
další příšerné vlastnos�, kterými správný poli�k musí, dle našeho 
mínění, oplývat. Ať je to tak, anebo tak, víno má před pivem jednu 
obrovskou přednost. Můžete se snažit očerňovat své bližní sebe-
víc, nakonec se hovor stejně stočí na jeho kvalitu a oblast, odkud 
pochází. To je téma vděčné a věčné, které vám i vašim přátelům 
vystačí na několik proklatě dlouhých zim. O popíjení dobré medo-
viny pla� totéž co o víně. Zvlášť od té doby, co, hlavně v Ivančících, 
nejsme odkázáni na nějakou přeslazenou Šárku (známá to totalitní 
značka) a pijeme vynikající místní nápoj od spolehlivého výrobce.

Další zimní zábavou je čtení hodnotné literatury či �sku. Pro ty, 
co nevlastní rozsáhlou knihovničku, tady máme naštěs� stále ve-
řejné knihovny, kde vám příslušný svazek za drobný obolus zajisté 
rádi zapůjčí. Taková epopej Vojna a mír od L. N. Tolstého je slušné 
počteníčko na delší dobu. Jen se nesmíte nechat odehnat začát-
kem prvního dílu, kde se v salonu Anny Pavlovny mluví zásadně 
francouzsky. Jako menšího chlapce mě to sice odradilo, ale ve věku 
zralejším se �m dokážu naštěs� prokousat.

Trávení času u televize nebo u počítače jsem dávno vzdal. Tele-
vizní program je velmi vhodné uspávadlo. Doporučuji místo přísluš-
ných léků. Existují sice programy přírodopisné, historické či doku-
mentární, na které se dá dívat, ale to si musíte připla�t u některé 
specializované společnos�. Ovšem nebuďme pesimisté. Návštěva 
kina, divadla či plesu vás ani vašeho partnera jistě nezarmou�. Bývá 
to sice časově a finančně náročné, ale jednou za uherský rok? Kdy-
bychom v zimě pouze sladce spali, tak bychom si různých společen-
ských zábav neužili. To by byla velká škoda. A nepropadejte panice. 
Ta bílá zima možná ještě přijde. Až nás to bude mrzet.  Petr Sláma

Slovo úvodem

Tříkrálová sbírka v Ivančicích
V sobotu 11. ledna se v Ivančicích konala tradiční tříkrálová sbírka, 

kterou jako vždy organizovala ivančická farnost. Do akce se zapojila 
více než stovka dobrovolníků, kteří nezištně nasadili své síly a věnovali 
svůj čas pro dobrou věc. V Ivančicích a přilehlých obcích koledovalo 
dohromady přes 70 dětí s 27 vedoucími. Při mši svaté pan farář požeh-
nal koledníkům a připomněl jim, že jejich hlavním úkolem je přinést 
vánoční požehnání a přání dobra do každého domu v našem městě a 
také dát možnost obyvatelům Ivančic přispět penězi lidem v nouzi. 
Poté, co jim předal pokladničky a další potřebné věci, vyrazilo 27 
skupinek do ulic města a okolních vesnic. S napětím jsme očekávali 
výsledky sbírky. Čekalo nás milé překvapení - vybralo se asi o 5 000 
Kč více než vloni! Měli jsme velkou radost jak z vybrané částky, tak
z velkorysosti a solidarity našich spoluobčanů. 

Celkem se vybralo 200.725 Kč, z toho: Ivančice město: 95.716; 
Alexovice: 11.759; Biskoupky 5.255; Budkovice: 12.191; Hrubšice: 
9.698; Letkovice: 15.819; Němčice: 26.368; Polánka: 15.420; Řezno-
vice: 8.499. Podle osobních ohlasů mnozí občané zaslali také  dárkové 
SMS - tyto částky nejsou zahrnuty ve výtěžcích. 

Peníze zajistí fungování stávajícího provozu Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a taktéž budou financovat vybavení 
nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude 
vybudováno v Rajhradě v r. 2014. Dále přispějí k udržení, zkvalitnění 
a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb
v regionu a přispějí na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných 
katastrof na humanitární pomoc v ČR a v zahraničí.

Velké díky patří vám všem, kdo jste koledníky vlídně přijali, a samo-
zřejmě i samotným koledníkům a dalším dobrovolníkům! 

Za ivančickou farnost Radka Dvořáková

Rozloučení 
Vážení příznivci Městského muzea v Moravském Krumlově. Chtěla 

jsem Vám poděkovat za podporu a přízeň, kterou jste muzeu i mé oso-
bě projevovali. Z důvodu nové pracovní nabídky opouštím ke konci 
ledna Moravský Krumlov. Muzeum bude od února obsazeno kolegou 
archeologem Mgr. Martinem Kučou, který bude tuto instituci rozvíjet 
zase jiným směrem. Poslední akce, které se budu jako organizátorka 
v M. Krumlově účastnit, bude přednáška prof. Jiřího Kroupy o krum-
lovském zámku v 18. století. 

Chtěla bych všechny pozvat na tuto excelentní přednášku, kde pan 
profesor promítne nově nalezené plány zámku. Zúčastní se jí i repre-
zentace města, která Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně dalšího vyu-
žití opravovaných zámeckých prostor. Přednáška se uskuteční v úterý
28. 1. od 18 hodin v prostorách jídelny učiliště na náměstí TGM 30. 

Mé články o historii krumlovských domů budou ve spolupráci se 
Zrcadlem vycházet po celý rok 2014 a obsáhnou celé vnitřní město. 
Na základě příslibu p. starosty Třetiny a ředitele MěKS doufám, že 
se podaří ze článků vydat pod mým autorstvím souhrnnou publikaci 
s obrazovým materiálem. Ráda pro krumlovské publikum uspořádám 
jednu či více přednášek na toto téma. 

S pozdravem se loučí Hana Prymusová, odborná muzejní pracovnice

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)

/Ivančice/ Tradičně touto do-
bou přinášejí statistiky nová čísla 
za předešlý rok. Několik údajů je 
známo také o Ivančicích.

V loňském roce se v ivančické 
porodnici narodilo 480 dětí, což 
je o 12 méně oproti roku 2012. 
První dítě v roce 2014, které se 
přesně ve 14.20 hodin v ivančic-

ké porodnici narodilo, je holčička  
rodičů z Moravského Krumlova. 

V roce 2013 bylo v Ivančicích 
uzavřeno 37 sňatků. Proti roku 
2012, kdy si své ano řeklo 46 
párů, je to o 9 méně. A teď ta 
nejsmutnější data. V roce 2013 
zemřelo 407 lidí. O 14 více, než 
tomu bylo v roce 2012.       /PeSl/

Méně dětí, více pohřbů

Hasičský záchranný sbor Jiho-
moravského kraje se člení na šest 
územních odborů. Jedním z nich 
je Územní odbor Brno. Je do něj 
začleněno jedenáct požárních 
stanic na okresech Brno-venkov 
a Brno-město. A právě brněnští 
profesionální hasiči slaví letos 
150 let od svého založení. 

V Brně se stal tehdy propa-
gátorem vzniku profesionálního 
sboru obecní rada Alois Herthl, 
který od padesátých let 19. století 
předkládal obecní radě zprávy o 
požárech a soustavně usiloval o 
založení placeného hasičského 
sboru. Herthlův návrh byl schvá-
len v prosinci 1863. 

Na jaře 1864 už tvořilo sbor 6 
mužů (kominík, zedník, 2 tesaři, 2 
muži k obsluze stříkačky) a prvním 
velitelem - cvičebním mistrem byl 
příslušník vídeňského hasičského 
sboru, který sloužil za vzor pro 
město Brno. Sídlem hasičského 
sboru byla nynější Stará radnice. 

Mnoho času uteklo od dob 
jednoduchých stříkaček a ko-

něspřežek. Letošní výročí není 
zajímavé pouze uplynulými roky, 
ale také symbolickou stopadesát-
kou, kterou mají hasiči na svých 
vozech, a stejný počet stran bude 
mít i nově vydaná kniha o historii 
brněnských hasičů. 

„K připomenutí stopadesátileté 
historie hasičů jsme na letošní rok 
připravili řadu akcí, na kterých 
uvidíte práci hasičů, ale také jejich 
zázemí na požárních stanicích,
a nahlédnete tak pod pokličku 
hasičskému řemeslu. Na své si při-
jdou milovníci historické techniky, 
zájemci o moderní hasičské vozy, 
fanoušci fotografií a také děti. 
Všechny tímto srdečně zveme na 
naše akce, o kterých se dozvíte 
především z našich internetových 
stránek www.firebrno.cz/150,“ 
uvedl Jaroslav Mikoška, tiskový 
mluvčí HZS JMK. 

Výstava fotografií Richarda 
Waldhanse mapující život a práci 
brněnských hasičů 21. století je
k vidění v přízemí brněnské Gale-
rie Vaňkovka.               /abé z TZ/

Brněnští hasiči slaví 150 let

/Oslavany/ Oslavanská radni-
ce ve spolupráci se svým partner-
ským městem Vir v Chorvatsku 
připravuje opět tradiční výměnné 
pobyty svých nejmenších občanů. 
V zimě jezdí děti na hory a v létě 
tráví společně čas u moře.

Pobyt je financován částečně 
rodiči i městem, ale hlavním 
zdrojem jsou dary od místních fi-
rem a dobrovolné sbírky. Prvním 
dárcem v roce 2014 je firma Me-

taldyne Oslavany, která do fondu 
přispěje částkou 120.000 korun. 
Znění darovací smlouvy schálila 
na svém zasedání rada města.

Dalším zdrojem financování 
této akce má být veřejná sbírka, 
která se bude konat ve dnech 
20. až 25. února 2014 v osla-
vanském Dělnickém domě. Pro 
tyto účely bude využit i výtěžek 
z Reprezentačního plesu města 
Oslavany.                          /PeSl/

Peníze zajistí sbírka a dary

JM kraj vyhlásil soutěž o nej-
lépe opravenou památku v roce 
2013. Návrhy může podávat kte-
rýkoliv občan, k nominaci bude 
též vyzvána odborná veřejnost a 
starostové obcí, na jejichž území 
se památky nacházejí. Účastní-
kem soutěže se stane vlastník 
navrženého objektu.

Písemný návrh lze zaslat na od-
bor kultury a památkové péče Ji-
homoravského kraje, Žerotínovo 
nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo na 
adresu: ok@kr-jihomoravsky.cz. 

Uzávěrka přihlášek do soutěže 
je 14. února 2014, hlasování pro-
střednictvím SMS zpráv proběh-
ne od 10. března do 4. dubna, vý-

sledky soutěže budou vyhlášeny 
na přelomu dubna a května.

Fotografie vybraných pamá-
tek a doprovodné popisné texty 
budou uveřejněny na webových 
stránkách Jihomoravského kraje 
www.kr-jihomoravsky.cz. 

Hlasování proběhne formou 
SMS. Na webové stránce soutěže 
bude umístěn jednoduchý návod, 
jak při hlasování postupovat. Dle 
počtu obdržených hlasů se stano-
ví konečné pořadí a přidělí ceny.

V kategorii 1. budou oceněna 
první dvě místa částkou 150.000 
a 50.000 korun, v kategorii 2. 
a 3. pouze první místa částkou 
50.000 korun.                     /abé/

Podpořte opravené památky 
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OBK při JE Dukovany informuje:

§

JE Dukovany v roce 2013
Na tiskové konferenci Jaderné elektrárny Dukovany dne 15. 1. 2014 

informoval ředitel elektrárny Ing. Jaroslav Jakub a tiskový mluvčí Ing. 
Petr Spilka o výsledcích provozu JE Dukovany v roce 2013. 

Loňský rok byl pro EDU velmi úspěšný. Nejen rekordní výrobou 
15,7 milionů kilowatthodin, ale i rekordně nízkou poruchovostí - 0,12 %
provozního času. Jen pro srovnání například v JE Temelín dosáhli 
hodnoty 0,9 % a v EdF (francouzská elektrárenská společnost) celých 
3 %. Ve sledovaných bezpečnostních ukazatelích, jako jsou počet 
poruchových bezpečnostních událostí, porušení pravidel, bezpečnost 
práce nebo požární ochrana, vidíme samé nuly. Tyto nuly kazí jen dva 
pracovní úrazy u dodavatelů. Ukazatel radiace s hodnotou 0,4 Sv je 
dlouhodobě jeden z nejnižších mezi jadernými elektrárnami ve světě. 

Tyto výsledky řadí JE Dukovany mezi první desítku nejlépe 
provozovaných jaderných elektráren v EU a mezi nejlepších 20 % 
jaderných elektráren světa. 

Proti původnímu projektu 4x440 MW byl díky rekonstrukcím 
zvýšen výkon bloků EDU na 4x500 MW.

Před Dukovanskými teď stojí dva náročné úkoly - dokončení reali-
zace opatření po tzv. stress testech (opatření stanovená po událostech 
ve Fukušimě) a obhájení žádosti o prodloužení licence k provozu od 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na dalších deset let. V roce 
2015 totiž uplyne platnost současného povolení k provozu 1. bloku JE 
Dukovany. Elektrárna Dukovany bude mít za sebou 30 let provozu. 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

NOVÁ RUBRIKA: (P)otraviny na našem stole
Zvykli jsme si brát jako nor-

mu, že velká většina populace 
trpí různými chorobami, že ve 
stáří člověka začne omezovat 
kdejaké loupnutí a píchnutí, 
dokonce že už i malé děti se po-
týkají s různými nemocemi. A to 
není řeč jen o rýmě a chřipce, ale 
o závažných onemocněních od 
autoimunitních přes obezitu až 
po různé mutace rakoviny.

Částečnou vinu na tom pravdě-
podobně nesou dědičné dispozi-
ce, to bohužel neumíme ovlivnit 
(zatím). Je ovšem prokázáno, že 
na našem zdravotním stavu se 
velkou měrou podílí psychika a 
strava a tady bychom měli udělat, 
co je v naší moci, aby náš život 
byl kvalitní a bez nemocí.

Rozhodně můžeme ovlivnit 
to, jakým stylem žijeme a stra-
vujeme se. 

Co to ale vlastně znamená - jíst 
zdravě? V prvé řadě zařadit do 
jídelníčku čerstvé, lokální a BIO 
potraviny (vejce od sousedky, 
paštiku z farmářského trhu, králí-
ka od místního chovatele, špenát 
od babičky, místo knedlíku ze 
supermarketu jáhlové noky…). 
Konzumovat více zeleniny v růz-
ných úpravách. Zvýšit ve stravě 
podíl luštěnin a obilovin. Pokud 
jíte mléčné výrobky, tak si vybírat 
ty kvalitní, neslazené a neochuco-
vané éčky. Koupit raději čerstvé 
máslo než plastový margarín. 
Vyvarovat se pojídání různých 

polotovarů, sladkostí, konzervo-
vaných a instantních potravin, 
uzenin, které jsou plné éček, sla-
didel, soli a tuků. Omezit příjem 
jednoduchých cukrů a výrobků z 
nehodnotné bílé mouky, tj. pečivo, 
těstoviny, knedlíky, koláče...

GLUTAMAN
Chemie v jídle - tzv. éčka, tj. 

barviva, konzervanty, emulgátory 
a další přidatné látky - dělají v 
těle neplechu a prokazatelně se 
podílejí na mnoha civilizačních 
nemocech. Např. jeden z nejzná-
mějších - glutaman sodný neboli 
E 621, je nebezpečný pro zdravý 
vývoj mozku dětí od embrya přes 
novorozenecký až do školního 
věku cca 12 let. 

Popsány byly příznaky po po-
žití jídla s glutamanem: zvracení, 
ztuhlé svaly, znecitlivění šíje, bu-
šení srdce, závratě, bolesti hlavy 
a studený pot. Dále se zjistilo, že 
potlačuje hormony ovlivňující 
spalování tuků, a tím vyvolává 
obezitu. Některé studie poukáza-
ly na možnou souvislost požití 
glutamanu s Alzheimerovou ne-
mocí a s cukrovkou. Byly popsá-
ny změny nálad, podrážděnost, 
deprese, poruchy spánku, léková 
závislost. Dále neurodegenerace, 
epileptické záchvaty, chronická 
bolest, autismus, ischemie moz-
ku. Byla zjištěna snížená plodnost 
u obou pohlaví. Bylo pozorováno 
zhoršení astmatu a migrén a nově 
vyvolané astmatické stavy u zdra-

vých osob, které jedly potraviny 
s touto látkou. Glutamanu by se 
měly vyhýbat těhotné a kojící 
ženy, děti, staří lidé i lidé s cév-
ním onemocněním, cukrovkou, 
onkologičtí pacienti. 

Strava s glutamanem by ne-
měla být podávána ve školních 
jídelnách a nemocnicích. 

Glutaman sodný může být 
maskován pod názvem „bílko-
vinný hydrolyzát, sójový hyd-
rolyzát, hydrolyzované proteiny, 
kvasničný extrakt, autolyzované 
kvasinky, želatina, kaseinan sod-
ný nebo vápenatý“.

Je povoleno používat ho v ome-
zeném množství, ale tuto „lahůd-
ku“ obsahuje převážná většina 
na první pohled normálních 
potravin, které koupíte běžně
v obchodech. Uzeniny (i ty rádo-
by pro děti), polévky v pytlíku, 
tavené sýry, chipsy, pomazánky 
a paštiky, ochucovadla, některé 
směsi koření, hotová mražená či 
konzervovaná jídla… Seznam by 
byl velice dlouhý.

Není zapotřebí učit se zpaměti 
čísla a názvy všech škodlivých 
éček, stačí jednoduše věnovat 
chvilku četbě složení na etiketě 
výrobku, a pokud obsahuje polož-
ku, kterou neznáte, nekupujte.     

Vše je nahraditelné, třeba místo 
maggi a všemožných bujonů éčky 
se jen hemžícími lze použít např. 
Shoyu omáčku (kvalitní sojová 
omáčka). I jiná polévková koře-

ní kupujte pouze bez přidaných 
glutamátů. Ochucovat se dá také 
bylinkami, kořením, sušeným 
lahůdkovým droždím, umeoctem. 
Vše najdete v prodejnách a e-sho-
pech se zdravou výživou nebo na 
farmářských trzích. Nejenže tyto 
přísady neublíží, ale většinou jsou 
i zdrojem tělu prospěšných látek. 

Jak začít? Změna začíná akcí, 
byť nepatrnou. Úplně ideální 
je, když se všichni v rodině
na ozdravení  jídelníčku shod-
nou a partner i děti vás podpoří. 
Pokud tomu tak není, netlačte 
na pilu, nenuťte - začněte sami 
a ostatní se k vám dříve nebo 
později přidají, až uvidí, jak vám 
zdravější jídlo prospívá.

KŘENOVÁ OMÁČKA
Zkuste to třeba už tento víkend 

s lahodnou a lehce pikantní kře-
novou omáčkou připravenou 
pouze ze zeleniny, dobrých do-
chucovadel a čerstvého křenu. 
Je výborná, lehce stravitelná a 
levná. Budete potřebovat:

1 větší petržel nebo pastiňák, 1 
cibuli, čerstvý nastrouhaný křen 
(lze nahradit křenem v lahvičce, 
ale pozor na cukry a éčka, zvláš-
tě u malých dětí). Dále olej, sůl, 
zeleninový vývar nebo horkou 
vodu, na dochucení: ocet (nejlépe 
jablečný nebo umeocet), cca 3 lží-
ce rostlinné nebo kysané smetany, 
cca 3 lžíce kukuřičného škrobu.

Cibuli a petržel nakrájíme na 
větší kostky. Na rozpáleném oleji 

orestujeme cibulku, osolíme, 
po chvíli přidáme petržel a za 
občasného míchání osmahneme. 
Dáme pozor, aby se nepřipálila, 
a podlijeme horkým vývarem 
nebo horkou vodou. Přiklopíme 
pokličkou a pár minut dusíme 
do měkka. Na závěr přidáme 
nastrouhaný křen a necháme jen 
chvilečku přejít varem. 

V trošce studené vody rozmí-
cháme kukuřičný škrob. Ponor-
ným mixérem rozmixujeme obsah 
hrnce, přidáme rozmíchaný škrob 
a necháme ještě minutku povařit, 
aby škrob nebyl cítit. Stáhneme
z plotny a přidáme smetanu, 
pokud chceme smetanovou chuť 
omáčky. Omáčka je dobrá i bez 
smetany a pro malé děti je bez ní 
vhodnější. Na samý závěr dochu-
tíme octem. Křen se nesmí dlouho 
vařit, jinak zhořkne. Podávat ji 
můžete s knedlíkem nejlépe celo-
zrnným nebo s těstovinami a luš-

těninovými karbanátky, plátkem 
hovězího masa či vejcem.

Podobně si můžete připravit 
omáčku koprovou, svíčkovou 
(přidáme mrkev), rajskou, by-
linkovou, česnekovou… Jako 
základ lze místo petržele použít 
např. květák, dýni, brokolici. 
Jestli je to pro vás či rodinné pří-
slušníky příliš alternativní, zkuste 
pro začátek odlehčit „klasiku“ 
částí této zeleninové omáčky
a postupně měnit poměr ve pro-
spěch zeleniny.

Při ozdravování vaší ku-
chyně vám může být velkou 
inspirací výborně sestavená 
pomůcka od Mgr. Slimákové: 
www.zdravakuchyn.cz/#dieta

Další skvělé recepty a tipy 
na zdravé vaření naleznete zde:
www.jimejinak.cz. 

Podívat se éčkům na zoubek 
můžete tady www.emulgatory.cz/
seznam-ecek.                   /ALPe/

Farmářské trhy v Moravském 
Krumlově od 15. března
Místo, kde nakoupíte kvalitní

potraviny a produkty.

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

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

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Jsem již asi půl roku s manže-
lem rozvedená. V současné době jsem na úřadu práce a nemůžu najít 
práci. Chtěla bych proto nyní podat žádost o výživné na manželku, 
měla bych na toto výživné nárok a je někde stanovena výše výživného, 
jakou mohu požadovat? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že je třeba rozlišovat dva různé právní 
pojmy, a to výživné manžela a výživné rozvedeného manžela. Výživné 
manžela je možné přiznat jen do rozvodu manželství a pro přiznání tohoto 
výživného platí, že manželé po dobu manželství mají mít zásadně stejnou 
životní úroveň. Zjednodušeně řečeno výživné manžela je vyšší než výživ-
né rozvedeného manžela v konkrétním případě. Po rozvodu manželství je 
možné požadovat po druhém manželovi tzv. výživné rozvedeného man-
žela, zde jsou však podmínky jiné než za doby trvání manželství. 

Výživné rozvedeného manžela je možné požadovat jen tehdy, pokud 
rozvedený manžel není schopen se sám živit a nově je dána další pod-
mínka, že tato neschopnost se sám živit musí mít původ v manželství 
nebo v souvislosti s ním. Musí se jednat o objektivní důvod (např. 
zdravotní důvody, výchova dětí apod.). Rozvedený manžel nemá nárok 
na stejnou životní úroveň, ale pouze na přiměřené výživné, lze-li to na 
rozvedeném manželovi spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na 
věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo 
skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Výživné je možné hradit měsíční pravidelnou platbou nebo zaniká i 
uhrazením jednorázové dohodnuté částky. Právo na výživné rozvede-
ného manžela zaniká rovněž uzavřením nového manželství. V zákoně 
dále zůstává zpřísňující ustanovení spočívající v tom, že manžel, který 
rozvrat manželství převážně nezapříčinil, nebo s rozvodem nesouhlasil, 
a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, může navrhnout, 
aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela v takovém 
rozsahu, jako je výživné mezi manžely. Právo rozvedeného manžela
na toto výživné lze přiznat nejdéle po dobu tří let od rozvodu.

Výše výživného není nikde přesně stanovena. Pokud nedojde mezi 
vámi k dohodě, výši výživného určuje soud. U výživného rozvedeného 
manžela by výživné mělo pokrýt pouze jeho přiměřenou výživu, výše to-
hoto výživného by tak měla být nižší, než je výživné na manželku či dítě.

Vážení čtenáři, rádi bychom 
Vás opět na začátku letošního 
roku informovali o průběhu prací 
na projektu K environmentální 
výchově moderní terénní výukou 
(CZ.1.07/1.1.16/02.0001). 

Zimní měsíce nabízejí žákům
a projektovým pracovníkům
možnost zpracovat v podzimním 
období provedená měření. Nejprve 
bylo započato se zpracováním mě-
ření provedených v září minulého 
roku na řece Dyji žáky tříd tercie
a kvarty v rámci dvoudenního kur-
zu splutí řeky Dyje. Žáci a peda-
gogové vyhodnocovali výsledky 
naměřené v lokalitách Znojmo
- U hráze, Krhovice a Hevlín. 

V prosinci a lednu se zpracování 
dočkaly i lokality na řece Rokytné 
(ČOV Moravský Krumlov, Pod 

Floriánkem, Obůrka, Rokytná-
-Hradiště, Rokytná - Pod silničním 
mostem a Týnský rybník), kde 
byla měření prováděna v rámci 
výuky jednotlivých předmětů.

Vyhodnocovacích prací využili 
autoři projektu ke kontrole vy-
tvořených materiálů. V průběhu 
minulých měsíců byly současně 
s těmito aktivitami vytvářeny 
nové pracovní listy a metodiky 
pro terénní a laboratorní cvičení.

Z finančních prostředků pro-
jektu byly rovněž zakoupeny mi-
kroskopy a laboratorní vybavení 
pro praktickou výuku chemie. 
Pro potřeby terénních cvičení 
v oblasti botaniky a klimatologie 
byly pořízeny atlasy k určování 
rostlin a atlasy podnebí ČR. 
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Projekt „K environmentální výchově 
moderní terénní výukou“ na GMK

Středisko volného času Ivančice 
realizuje od března 2013 projekt 
s názvem Rozšiřování kompetencí 
pedagogických pracovníků škol-
ských zařízeních v rámci zvyšo-
vání kvality i efektivity celkového 
vzdělávacího a výchovného pro-
cesu v Jihomoravském kraji pod 
hlavní záštitou SVČ Ivančice.

Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR a bude trvat 
do února 2015. Partnery projektu 
jsou zástupci organizací a jejich 
pracovní týmy pedagogů volného 
času ze Střediska volného času a 
Domu dětí a mládeže z Vyškova, 
Veselí nad Moravou, Moravského 
Krumlova, Znojma, Pohořelic, 
Rosic a Blanska. Projekt reaguje 
na potřeby Středisek volného času 
v  Jihomoravském kraji. Zamě-
řením celého projektu jsou jed-
nodenní a dvoudenní vzdělávací 
semináře v šesti klíčových aktivi-
tách. Zaměřeny jsou na nastavení 
kvality, hodnocení a certifikace 
„hvězd“ organizací a inovaci škol-

ních vzdělávacích programů. 
Od měsíce dubna 2013 již pro-

běhla řada seminářů dvoudenních 
a jednodenních se zaměřením 
na strategický management
a plánování, jak správně vytvořit 
školní vzdělávací program jako 
funkční a propagační dokument, 
manažerské minimum - vedení 
lidí, motivace, hodnocení, prvky 
týmové spolupráce, jak správně 
organizovat volnočasové vzdělá-
vací aktivity. Každý týden probí-
hají anglické jazykové kurzy pro 
začátečníky a pokročilé. Veškeré 
vzdělávací semináře a kurzy jsou 
vedeny odborníky. 

Tímto projektem se snažíme 
podpořit celkové vzdělávání pe-
dagogů, jejich osobnostní rozvoj
a pozitivní přístup, zlepšit jazyko-
vé dovednosti pracovníků, hodno-
cení a certifikace kvality činnosti
a propojit osobní konzultace i 
praktickou pomoc mentorů - kou-
čů, hodnotitelů a metodiků kvality. 

Bc. Markéta Holá,
koordinátorka projektu

Rozšiřování kompetencí pedagogických 
pracovníků školských zařízeních 

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.

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

SPECIALITY Z EXOTICKÝCH MAS
od 25. ledna do 13. února 2014

PŘEDKRM: 75 g Roastbeaf z bizona doplněný
grilovaným artyčokem a česnekovým dipem - 139 Kč

SPECIALITY: 150 g Guláš z klokana - 139 Kč
120 g Bizoní kýta v kotlíku s kváskovým chlebem - 299 Kč

STEAKY: 200 g Klokan kýta - 179 Kč
200 g Lama kýta - 299 Kč, 200 g Zebra kýta - 299 Kč

200 g Bizon kýta na sečuánském pepři - 299 Kč
200 g Velbloud kýta - 299 Kč

V ceně nabízíme následující druhy úprav steaků: Se smaženou cibulí a slani-
nou, česnekový dresink; S pečeným česnekem a grilovanou zeleninou; S cibulo-

vo - houbovým ragú; S omáčkou z modrého sýra; S pepřovou omáčkou

PŘÍLOHY: 200 g Pečené rozmarýnové brambory v alobalu - 29 Kč
150 g Americké brambory - 28 Kč; 150 g Bramborové hranolky - 28 Kč

200 g Grilovaná zelenina - 49 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

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

UPOZORNĚNÍ
Od února čajovna pro veřejnost otevřena jen v pátek!

Ostatní dny jsou určeny pro semináře, kurzy a přednášky.

 9. 2. ve 14.00 hodin - MANDALY MALOVANÉ PASTELKAMI
Vezměte si pastelky a přijďte se odreagovat a odnést si krásný 
obrázek. Malování jedné mandaly 50 Kč a může se k ní zakoupit

i skleněný rámeček za 100 Kč. 

14. 2. - SPECIÁLNÍ VALENTÝNSKÉ MENU
k čaji dostanete zdarma oříšky - vezměte svoji lásku na čaj, kafíčko 

či Valentýnské čokoládové  fondue. 

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



15. června 2012
Začínáme pomalu stoupat k prv-

nímu průsmyku Jaufen-pass ve 
výšce 2099 metrů. Každý volíme 
svoje tempo jízdy a setkáváme 
se na vrcholu. Pořizujeme pár 
snímků a jedeme dál. Cesta nás 
vede směrem na Merano, kde 

mne kolem cesty udivuje spousta 
kvetoucích jabloní. 

Projíždíme dopravní zácpou. 
Po nějaké době se prokoušeme 
pod průsmyk Passo di Stelvio. 
Ten vyjíždíme směrem od Trafoi, 
jedná se o trošičku techničtější 
pasáž než z druhé strany.

Zatáčky jsou utažené a do těch 
pravých není kvůli výškovému 
rozdílu vidět. Poloměr zatáček je 
tak malý, že i přes snahu udržet 
motorku na své straně vozovky se 
vždycky po průjezdu zatáčky ob-
jevím na druhé polovině silnice 
a doufám, že někdo nejede proti 
mně. Nejprve se snažím zatáčky 
počítat, ale nějak jsem se v tom 
ztratil. Neustále si hlídám spojku 
tak, abych při průjezdu zatáčkou 
neulil motorku a nešel na zem 
kvůli ztrátě rychlosti.

Po výjezdu nad úroveň lesa se 
Alpy odhalují ve vší kráse. Za-
sněžené vrcholky jsou v silném 
kontrastu se zelení dole a modrou 
oblohou. Několikrát zastavuji a 
fotím. Nemohu se té krásy nabažit. 
Pozoruji sviště běhající po skalách, 
Několikrát nám přebíhají těsně před 
motorkami. Člověk by se kvůli nim 
vyboural. Po výjezdu na vrchol 
jsem trošičku zklamán, připadám 
si jak na náměstí v Moravském 

Krumlově v době před vánočními 
svátky(!). Samý stánek. S tímto se 
budu muset smířit po celou dobu 
výletu po Alpách. Ještě, že tu ne-
jsou stánky s levným oblečením. 
Všude mraky lidí a motorek.

Kluky v zápalu kochání se 
nějak ztrácím. Projíždím tím 

blázincem a sjíždím asi 300 výš-
kových metrů a zastavuji na první 
křižovatce. Snažím se telefonem 
spojit s Tondou a zjistit jejich 
polohu, nikdo to nebere. Čekám 
dál a doufám, že jsou ještě naho-
ře. Zastavují u mne Češi jedoucí 
opačným směrem. Prohodíme pár 
slov, alespoň mi to uteče. 

Po 20 minutách konečně přijíž-
dějí a společně jedeme dál směrem 
na Bormio, hledáme nocleh. V 
malé vesničce Cima de Piazzi roz-
balujeme tábor v kempu. Nutný 
nákup piva zajišťuje Ríša a Držák. 
Večeříme Adventure menu, což je 
hotové jídlo v praktickém balení 
pro cestovatele. Stačí jen ohřát,
a dokonce to i dobře chutná. 

Co s načatým večerem? Po 
jídle někoho napadá zajít si na ve-

černí dobrou kávu, a když už, tak 
to prokládáme několika džbánky 
dobrého vína a zakusujeme to ně-
kolika výtečnými pizzami. Zkrát-
ka krásný večer s dobrou partou. 
Po zaplacení 41 euro jdeme spát.

Dnes ujeto úžasných 449 km, 
celkem 759 km.  

16. června 2012
Jsem vzhůru asi v pět, ale ven 

nelezu. Měli by zase řeči, kdo to 
má pořád poslouchat. Dneska ráno 
při hygieně mne opouštějí první 
trenky a zanechávám je v odpaďá-
ku. Praktikuji již vyzkoušené. Celý 
rok schraňovat trenky a ponožky 
těsně před smrtí a tyto potom vyu-
žít na cestách a už je domů nevozit. 
Má to jen samé výhody. Zmenšuji 
obsah zavazadla a manželka se
v tom smradu nemusí vrtat. :-)

Po zabalení batožin vyrážíme 
transitem kolem jezer Lago di 
Como, Lago di Lugano a Lago di 
Maggiore, což je druhé největší je-
zero Itálie o rozloze 212,5 km2. Po 
celou dobu nás trápí úmorné vedro 
(30-31 C°) a dopravní zácpy.

Prvních 50 km jedeme hodinu
a dvacet minut. Asi dvakrát kufru-
jeme. GPS nás žene na placenou 
dálnici, i když tyto průjezdy má 
zakázané. Město Lugano je pro 
nás zakleté a nemůžeme se dostat 
ven. Tonda se chopil iniciativy
a za pomocí mapy a intuice se 
ven nakonec dostáváme. Všichni 
jsme splaveni potem a motorky 
toho mají taky dost, stupnice 
ukazující teplotu oleje jsou až na 
vrcholu. Na periferii Lugana ko-
nečně dotankujeme benzín i naše 
žaludky pořádnou pizzou. 

Naše pomalé tempo je vyvažo-
váno nádhernými přírodními sce-
neriemi. Itálii necháváme za sebou 
a vjíždíme do mnou nedotčeného 
Švýcarska. Toto překročení hranic 
si ještě jednou zopakujeme. 

Závěrem dnešního tranzitního 
přesunu se ochlazujeme v alp-
ských tunelech a přejezdem Sim-
pion passu ve výšce 2005 m nad 
městečkem Brig. Stany rozbaluje-
me v kempu u městečka Turtig za 
50 euro pro všechny. Kousek ved-
le nás kempují němečtí motorkáři 
na starších endurech. Viděl jsem 
hodně Němců na motorkách, ale 
tihle jsou jiní. Jsou zkrátka jako 
my. Asi ti východní :-). Prohazu-
jeme pár slov a tak nějak si padá-
me do oka a to ještě netušíme, že 
se ještě několikrát na naší cestě po 
Alpách potkáme. Zkrátka se z této 
skupinky stávají naši Němci. 

Součástí kempu je venkovní 
bazén, do kterého kluci naskáčou, 
blázni. Dávám lehkou sprchu a 
jdeme všichni sledovat do restau-
race televizní přenos fotbalového 
zápasu ČR-Polsko. Kluci pijí 
víno, dal bych si taky, ale když 
se dozvím cenu půllitrové lahve 
(15 euro), přechází mne chuť. Já, 
Karel a Tonda dostáváme chuť na 
kávu. Objednávám ji a platím 8,50 
euro. Je tady pěkně, ale draho. 
Káva se k té italské nedala ani 
postavit. O půlnoci jdeme spát, ale 
ještě než usneme, sežereme zbytek 
špeku a chleba omylem politého 
slivovicí. Je ho škoda vyhodit
(v Itálii 1 kg chleba - 3,50 euro).

Dnes najeto 372 km, celkem 1131.
Děkuji sponzorům mé cesty: 

Janě Sobotkové - mé veselé se-
stře, Hostinci U Zvonu v Dolních 
Dubňanech pod vedením mého 
skvělého bratra Romana a jeho 
ženy Dany, rodičům Janě a Jaro-
míru Sieglovi, výborným kama-
rádům - 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
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Alpská story, díl. II. - průsmykem Passo di Stelvio

Passo di Stelvio

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

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

  STAVEBNÍ PŘÍPRAVÁŘ / STAVBYVEDOUCÍ
  Požadujeme: •  SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru  •  min. 3 roky praxe ve stavebnictví  •  zkušenosti 
  s řízením staveb  •  zkušenosti s přípravou cenových nabídek v RTS výhodou
  Nabízíme: •  zázemí stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti  •  práce v mladém kolektivu

Místo pracoviště: Skalice u Znojma

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 RWE GasNet, s.r.o.

PROVÁDÍME:

• DOMOVNÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
    (podle potřeby včetně podání žádos�
    a zpracování projektu)

• MONTÁŽE, OPRAVY A DODATEČNÉ PŘETĚSŇOVÁNÍ
   DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH PLYNOVODŮ

• PLYNOVODY PRO NOVOU OBČANSKOU
   A OSTATNÍ VÝSTAVBU

• TOPENÁŘSKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

při objednání
leden, únor 2014

sleva 20 %

REKLAMNÍ
CEDULE A PVC PLACHTY

tel.: 602 782 272

LETÁKY - TISKOPISY
Pro neziskové organizace

GRAFICKÝ NÁVRH ZDARMA.
Se svou poptávkou nás kontaktujte

na info@alma.cz,
nebo na tel. čísle: 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK
+ DISTRIBUCE V ČR

Předvánoční hory s GMK
V předvánočním čase, v době, kdy na adventním věnci zapalujeme 

předposlední svíčku, jsme se vydali lyžovat do Alp, do míst, kde hraničí 
Rakousko s Itálií. Nabídka lyžování ve velmi příjemných lyžařských 
střediscích nadchla všechny věkové kategorie. Na svahu „frčely“ děti 
s nevyčerpatelnou energií, mládež i dospělí už ve volnějším tempu a krok 
s námi drželi i ti nejstarší, již léty zkušeností opředení dospěláci. Potkat 
jste nás mohli ve středisku Nauders nebo Schöneben. Terén byl náročný, 
ale všichni se s těžkými podmínkami zdatně a zdárně vypořádali.

Pokud vám při lyžování vyhládlo, či jste měli na něco chuť, anebo jste 
si chtěli jen odpočinout nebo jste byli promrzlí až na kost, dveře restau-
race byly stále otevřeny. Jestliže vám kručelo v břiše, mohli jste ochutnat 
místní speciality a na zahřátí byl k dispozici čaj či káva všeho druhu.

Odpočinutí a s úsměvem na rtech jsme se vždy vrátili na svah a užívali 
si tu pohodu a klid, kterou bychom jinde nezažili. Na lanovce jsme se 
párkrát dali do řeči i s místními obyvateli nebo turisty z jiných zemí, a tak 
jsme si mohli „ poklábosit“ a zdokonalit se i v cizím jazyce a po návratu 
domů pak zaperlit nějakými frázemi v hodině němčiny či angličtiny.

Po celodenním lyžování jsme se příjemně znavení dopravili na chatu, 
kde jsme povečeřeli vždy velmi dobré jídlo. Po doplnění energie jsme buď 
zalezli do postele, anebo se vydali na procházku po okolí. Sešla se nás 
velmi dobrá parta, a tak nebylo o zábavu nouze. Hrály se karty, povídalo se 
jen tak o ničem anebo se hrály stolní hry, jež byly doprovázeny smíchem.

Jakmile nadešel pátý den, tedy doba odjezdu, nikomu se domů ne-
chtělo. Když jsem pak ležela druhý den ve své posteli, vzpomínala jsem 
na tento výlet, z něhož mi navždy zůstanou jen ty krásné vzpomínky.

  Pokud chcete strávit pár dní v předvánočním shonu v klidu a na 
chvíli vypnout, odpoutat se od běžných starostí, neváhejte a příští rok 
vyražte s námi. Bude to určitě stát za to! To vám slibuji. 

 Tereza Třetinová, studentka gymnázia, Kvinta 

Městská knihovna v MK
v roce 2013 v číslech

Knihovní fond: 27 894, z toho 9 935 knih naučné literatury, 17 193 
knih beletrie, 566 gramodesek a 200 CD, knihovna odebírá 33 titulů 
časopisů. Výpůjčky: půjčilo se 50 344 knih, časopisů a CD. Dospělí 
čtenáři si vypůjčili 34 808 svazků, z toho 23 305 beletrie a 11 503 na-
učné literatury. Děti do 15 let si půjčily 5.620 sv., z toho 3 457 beletrie 
a 2 163 nauč. literatury. Z nabídky různých tematicky zaměřených CD 
si děti prezenčně půjčily do dětského oddělení 85 ks CD k výuce i zá-
bavě. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 9 831 časopisů. Každý 
čtenář si během roku vypůjčil v průměru 58 knih a časopisů. Bylo
vyřízeno 1 032 rezervací knih a časopisů.

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 246 požadavků. Pro čte-
náře bylo objednáno z jiných knihoven 199 svazků. Z Městské knihov-
ny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 47 svazků. 

Čtenáři: K 31. 12. 2013 bylo v knihovně zaregistrováno 890 stálých 
čtenářů, z toho 298 dětí do 15 let. Tito čtenáři navštívili knihovnu bě-
hem roku 22 248 krát. Počet čtenářů na Internetu: 1 376 čtenářů. Počet 
čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 204 čtenářů za rok. Počet 
čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 622. Vzdělávací 
akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže: Celkem 
se uskutečnilo 105 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost: 26 exkurzí škol 
do MěK, 9 autor. čtení a besed se spisovateli, 2 čtení na DPS, 3 literární 
kavárny, 2 cestopisná promítání, 3 knižní a fotograf. výstavy, 4 Dny 
otevřených dveří, knihovnický jarmark, 5 přednášek, prodej opotřebo-
vaných časopisů, luštění tajenky, 22 literárních a výtvarných dílniček, 
3 ankety, Noc s Andersenem, 3 projekty, 9x pasování na čtenáře - Kníž-
ka pro prvňáčka, 8x Škola naruby, 3x Čtenářské pasy.

Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3.826 čtenářů.
Rekordní dny: 3. října se půjčilo 1 072 knih a časopisů, 8. října

přišlo do knihovny 123 čtenářů.                                            /MěK MK/
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Krumlov před léty
ulice Smetanova - č. p. 167 a 168

V severní části křižovatky ulice Smetanovy a Klášterního náměstí 
se nachází rožní dům s č. p. 167 (79/I). Jde o bývalou sodovkárnu
a sklad brněnského piva rodiny Lustigových. Georg Lustig, který v do-
mě bydlel od roku 1900, byl významnou komunální osobou, byl např. 
načas předsedou spolku Svornost, vydržujícího Německý dům. Mezi 
lety 1851 až 1900 vlastnila dům rodina Krkova. V roce 1938 byl již G. 
Lustig po smrti a živnost vedla do roku 1945 jeho manželka Marie (nar. 
1867 v Pohořelicích). V roce 1904 G. Lustig přestavoval pomocí stavi-
tele Herforta nárožní dům z ulice. Vznikl tak jednopatrový obytný dům 
se secesní fasádou, který měl na obou okrajích střech atiku s balustrá-
dou. Mezi lety 1992 a 2002 zde byla umístěna prodejna obuvi Karmely 
Jandové. Po zániku prodejny zde bylo v mezidobí umístěno městské 
Infocentrum. Od roku 2008 zde je kancelář JUDr. Kamila Mattese.  

Sodovkárna byla po válce pod národní správou a jejím vedoucím 
byl Jaromír Holas. Později byla přesunuta do ulice Pod Zámkem
a následně do Miroslavi pod n. p. Fruta. Mezi lety 1945 až 1948 se 
v přízemí hlavní budovy nacházel hostinec „U partyzána Jedličky“. 
Vstup do něj se nacházel v místě, kde se dům lomí naproti bývalému 
vstupu do Záložny. V obytné části domu byly v 1. patře umístěny úřa-
dovny, a to okresního sekretariátu sociální demokracie, mezi lety 1947 
a 1952 kancelář Okresní odborové rady a poté okresní sekretariát Sva-
zu československo-sovětského přátelství. V roce 1950 se do bývalého 
hostince nastěhovaly načas kanceláře Služeb města. Asi od 50. let byla 
v hostinci umístěna elektroopravna s dílnami Okresního komunálního 
podniku. Načas zde byla i veřejná prádelna. Dům pak byl dlouhá léta 
prázdný. Dnes se vedle domu nachází uprázdněná elektroopravna. 
V roce 1992 obnovila pivnici s venkovní zahrádkou a udírnou Anna 
Freundová. Podnik je lidově nazýván „Na Růžku“.  

Na dvoře naproti budově hejtmanství stával přízemní dům s č. p. 80/I,
který patřil od roku 1861 Františce a Marii Haselsteinovým. V roce 
1901 byl mezi nimi a Lustigovými soudní spor kvůli stanovení staveb-
ní čáry Lustigova domu. V roce 1923 tento dům koupila Marie Lus-
tigová, která jej nechala kvůli jeho špatnému stavu zbořit. Toho roku 
žádala M. Lustigová prostřednictvím stavitele A. Potschky o přístavbu 
kůlny a skladiště, které by bezprostředně navazovaly na jejich dům. Na 
místě zbořeného domu Haselsteinových chtěla postavit rodinný dům. 
Její žádost však byla městskou radou zamítnuta. Proto pak Lustigovi 
pozemek alespoň vymezili ohradní zdí s ozdobným drátěným plotem, 
která je zde dodnes. Dnes je na parcele domu č. p. 80/I zahrádka s la-
vičkami a přístavba altánu určeného pro pohostinskou činnost.  

Rožní dům na křižovatce s Klášterním náměstím nese č. p. 168 (74b/
I, 75/I a 137/I). Jedná se původně o dům spořitelního spolku Občanská 
záložna, „ve kterém byl i společenský sál. Koncem 19. století a v prvé 
republice byl hotel střediskem českého života ve městě. Budova č. p. 
75/I byla postavena v r. 1878 a č. p. 137/I přistavováno v r. 1903.“ 
V roce 1870 koupil spolek dům v zatáčce dnešní Smetanovy ulice a 
přestavěl ho na úřadovnu a zájezdní hostinec, od roku 1878 zde provo-
zoval i pohostinství. Koupí vedlejšího domu 75/I v roce 1883 na rohu 
dnešního Klášterního náměstí a Smetanovy ulice a přestavbou hostince 
na hotel vznikla dvorana budovy. Mezi lety 1856 a 1883 v domě 75/I žila 
rodina Antona Šťastného. V rohovém čísle 137/I měl za první republiky 
pronajaté místnosti pro své kamnářství Antonín Jeřábek. Za války jeho 
firma nefungovala. Před válkou měl prostory po něm pronajaty Josef 
Klím - syn - pro svůj smíšený obchod. Před válkou fungovalo v části Zá-
ložny blíže klášteru sklenářství a rámování obrazů Antonína Kepáka. Po 
válce se v patře domu nacházel i okresní sekretariát čs. strany lidové.        

Hlavním účelem spolku Občanská záložna bylo zajišťování půjček 
drobným českým živnostníkům a malozemědělcům, kteří nebyli schop-
ni sehnat úvěr pro své podnikání u konkurenčních německých bank. 
Dobová reklama tvrdí: „Občanská záložna v M. Krumlově, založena 
v roce 1865 jako první nejstarší peněžní ústav v okrese upozorňuje, 
že přijímá vklady v každém obnosu a zúrokuje tyto 4 1⁄2 %. Poskytuje 
půjčky na mírný úrok a přejímá hypotekární půjčky jiných ústavů za 
nižší úrok.“ Za první republiky byl provozním hotelu a restauratérem 
Jan Veselý. Další reklama láká, že „kdo si chce pochutnati na dobrých 
jídlech, ten musí navštíviti jedině restauraci Záložna“. 

V Záložně byli za války ubytováni běženci z Besarábie. Po bom-
bardování patřila Záložna ke středně poškozeným budovám. Spoři-
telna i restaurace byly po válce obnoveny. Do roku 1949 byla v domě 
umístěna prodejna textilu Tep. Po reorganizaci bankovních systémů 
po roce 1948 se budova stala útočištěm gymnázia. O umístění střední 
školy, která v M. Krumlově neměla doposud tradici, požádal předse-
da MNV brněnský Krajský národní výbor a ten pak ministerstvo škol-
ství, věd a umění na počátku roku 1949. Přestavba budovy probíhala 
podle plánů ing. Antonína Kolofíka.                       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. 60 let Gymnázia Moravský Krumlov. 1949 – 2009. 
M. Krumlov 2009.; Prymusová, H.: Spolky v M. Krumlově. Spořitelní spolky do 
roku 1938 – 1. část. Zrcadlo, roč. X, č. 3, 11. 2. 2011, s. 6.; Výpovědi pamětníků. 

Vodovody v Ivančicích
Nevíme, kdo řekl, že příští 

války mohou být o pitnou vodu. 
Když sledujeme situaci v někte-
rých afrických státech, pak tako-
vé nebezpečí opravdu existuje. 
Historie ukazuje, že mnohdy se 
stavěly přivaděče vody z prame-
nišť vzdálených i desítky kilome-
trů jen, aby města měla dostatek 
vody. Dnes pokládáme za samo-
zřejmost, když otočíme kohout-
kem a máme vody dostatek.

Z doby před založením města 
v poloze dnešních Ivančic známe 
tři hradiska v katastru Budkovic 
a další na Réně. Všechna byla na 
kopcích. Odkud jejich obyvatelé 
brali vodu, kterou museli mít jis-
tou i v případě, že byli obklíčeni 
nepřítelem? 

Ve středověku nebyl problém 
používat vodu ze studánek, poto-
ků a řek. Voda v řekách a potocích 
byla čištěna jarními vodami s ledy, 
které vyčistily koryto od nánosů 
bahna a nečistot. Voda v řekách a 
v potocích byla nezávadná, a navíc 
byla zajištěna stálá hladina spodní 
vody. Samozřejmě mimo bakterie, 
na které si lidé zvykli, neexistova-
ly ve vodě žádné chemikálie.

Spotřeba vody byla několika-
násobně nižší, lidé si vody vážili 
a zbytečně s ní neplýtvali. V osa-
dách i městech byly vždy studny. 
V Ivančicích v mnoha domech 
byly studny pro potřebu domu 
nebo hospodářství, další studny 
byly veřejné. Lze předpokládat, 
že v ivančických studních byl 
vždy dostatek vody. Přeskočíme 
několik století a pro zajímavost 
připomínáme zápis z pléna MNV 
Ivančice ze dne 15. března 1960. 
Zde se uvádí, že bylo překont-
rolováno 8 veřejných studní, u 
každé bylo uvedeno, zda je v po-
řádku, nebo vyžaduje opravu.

 Pokročilejším stupněm v záso-
bování s pitnou vodou byly vodo-
vody. Informace o prvním vodo-
vodu v Ivančicích je z roku 1445, 
kdy soukeník Bartoloměj prodal 
svůj pivovar i s vodovodem Janu 
Sládkovi a Mikuláši. Nedokáže-
me posoudit, kde pivovar byl, ani 
o jaký vodovod se jednalo. 

 Od 17. století jsou již archivní 
záznamy o konkrétních stavbách. 
Tak „k roku 1603 byla postavena 
nová kamenná studna uprostřed 
Široké ulice“, následně roku 1609 
odkázal Jiří Macháček 10 zlatých 
na výstavbu kašny na náměstí, 
kterou zásoboval středověký vo-
dovod. Kupodivu je ještě jedna 
informace, která uvádí, že po více 
jak padesáti letech, „roku 1657 
byla zrušena kašna na Horních 
Hlinkách“. Ta musela být ze stej-
né doby jako kašna na náměstí. 
Odkud dostávala vodu, když byla 
nad městem, a proč byla zrušena? 
Hlinky bývaly nejvýše polože-
nou ulicí města a vždy trpěly 
nedostatkem vody. Otázkou je, 
v jakém rozsahu Hlinky existo-
valy v období po třicetileté válce, 
když po dlouhá staletí to byla pře-
devším řada vinných sklepů. 

Historie kašny na náměstí byla 
popsána v Zrcadle č. 21/2009, 
takže ji nebudeme uvádět. Musí-
me ještě připomenout informaci 
o kašně v židovské obci. Při její 
opravě byl nalezen kámen s čes-
kým (poškozeným) nápisem z ro-
ku 1597. Takže i židovská obec 
řešila pitnou vodu pro veřejnost 
studnami a kamennou kašnou. 
Ta byla zbourána s požehnáním 
úřadů v roce 1968 a její zbytky 
jsou dnes uloženy v depozitáři 

oslavanského muzea. 
 Kašny bývaly zásobeny vo-

dou z pramene pod židovským 
hřbitovem. Tento pramen vytéká 
do Mřenkového potoka dodnes 
i v největších vedrech. Podle 
protokolu ze dne 24. srpna 1810 
nastal mezi židovskou obcí a 
městem Ivančicemi spor o poze-
mek vně hřbitova mezi ohradní 
zdí a Mřenkovým potokem (dnes 
parcela čís. 202/1 a další). Kauza 
byla tak závažná, že spor přijel 
do Ivančic řešit i krajský hejtman 
ze Znojma a zástupci vrchnosti 
z Moravského Krumlova. 

Uvádíme důtklivé upozornění 
vrchnostenského úřadu v po-
sledním odstavci vypracovaného 
protokolu: „Aby v těchto zlých 
dobách (napoleonské války) ne-
docházelo k nedorozuměním a 
k poruchám dodávek vody, budou 
obě obce, kterým vodovod slou-
ží, o něj pečovat a v jeho trase 
nechají pruh neobdělaného pole 
široký dva sáhy, aby v případě 
rozvodnění potoku se neodplavila 
půda a roury nepoškodily. K po-
trubí zůstane vždy volný přístup 
pro případné opravy.“ 

Dřevěné potrubí se vyrábělo 
z celých kmenů. V nich se podélně 
vrtaly otvory dlouhým vrtákem. 
Konce každého kusu se upravily 
tak, aby se mohly zasunout do 
dalšího a pečlivě ze zatmelily. 

Asi před 30 lety byly vykopány 
zbytky dřevěného potrubí. Je zde 
tedy písemný doklad o existen-
ci vodovodu, ze kterého vodu 
používaly obě ivančické obce. 
Nevíme, kolik roků byl dřevěný 
vodovod v provozu, ale v roce 
1853 byl nákladem 2000 zlatých 
nahrazen nově položeným potru-
bím v délce 470 sáhů (asi 900 
metrů) z litinových trubek.

Dne 27. září 1836 byla potvr-
zena smlouva mezi magistrátem 
města Ivančic a židovskou obcí 
o připojení vodovodu do židov-
ských lázní. Město totiž dříve 
dovolilo, aby si židovská obec 
z městského vodovodu vedla 
vodu svými rourami do starých 
lázní. Když si ale r. 1836 židov-
ská obec postavila nové lázně, 
byla s městem Ivančice sepsána 
nová smlouva, po které směla 
židovská obec položit potrubí do 
nových lázní na vlastní náklad za 
roční poplatek 4 zlaté vodní činže 

a 2 zlaté správci vodovodu.
Po roce 1855 jsou již desítky 

záznamů o řešení zásobování 
pitnou vodou obecním výborem 
nebo zastupitelstvem. Většinou 
vycházejí z požadavků občanů 
v jednotlivých ulicích. Uvedeme 
alespoň několik pro informaci.

27. listopadu 1864 - občané na 
vyšších Hlinkách žádají o zřízení 
kašny nebo studny - nerozhodnuto

16. června 1867 - na místo 
otevřené studny v Široké ulici se 
postaví pumpa - uvolňuje se 20 
zl. z obecních důchodů.

 1. června 1872 - žádost ob-
čanů Oslavanské a Bzí ulice o 
opravení pumpy u hospody To-
máše Schwarze, která veřejnou 
jest. Tato pumpa se má jednou 
provždy opravit a na tuto pumpu 
kastl udělat, aby se do trouby nic 
hodit nemohlo.

28. červenec 1872 - občané 
Kounické ulice žádají o příspěvek 
na zhotovení pumpy místo dosa-
vadní studny. Má se občanům 
Kounické ulice takový příspěvek 
z obecní kasy dopřát, jaký dostali 
občané na zhotovení pumpy
v Široké ulici.

18. listopadu 1882 - místo vo-
dovodu má se zkusit kopat studna 
Na Hlinkách nebo u Kvapilových, 
jestli by se voda nedostala, a to ve 
vlastní režii.

26. května 1883 - zakoupení 
pumpy pro novou studnu na Hlin-
kách z hutí na Zastávce.

26. května 1883 - Lesní úřad 
krumlovský žádá o povolení svést 
vodu ze studánky ocelovými rou-
rami do myslivny na Réně.

25. října 1884 - schvaluje se 
studna pro dolní Kounickou ulici 
(U moravské orlice).

30. prosince 1885 - Václav 
Hans předkládá účet 54,60 zl. za 
zhotovení pumpy v Široké ulici u 
pastoušek.

 22. května 1886 - ochotou 
zdejších slečen sebrána jistá část-
ka na zřízení studny na hřbitově.

30. prosince 1886 - žádost
o opravu studny Na Hlinkách
u Balcarovy stodoly - povoleno, 
zakoupí se pumpa.

6. července 1889 - účet p. 
Hanse Rudolfa a Kočího Josefa
za přeložení vodovodu do palírny 
ve výši 35,16 zl.

11. srpna 1891 - P. Ant. Pro-
cházka navrhuje zřízení drenáže
z pumpy v horní části Rybářské ul.

11. února 1893 - polospadlá 
studna u Bačkory má se opět 
opravit, a sice má zůstat studna se 
dvěma okovy.

11. dubna 1896 - bylo usnese-
no, aby všechny obecní studny 
byly dány ihned do pořádku.

1. června 1897 - čten přípis c.k. 
okresního hejtmanství v Brně ze 
dne 12. května 1897 a usneslo se 
jednohlasně, aby nádržka vodní 
od židovského hřbitova se na jiné 
místo od hřbitova vzdálenější pře-
ložila a aby vodní roury se ven-
koncem nížeji položily tak, aby 
pitná voda v létě nebyla teplá a v 
zimě nezamrzala, nýbrž by voda 
po celý rok měla stejnou chladnou 
temperaturu. Obecní představen-
stvo ať záležitost tuto provede.

21. března 1898 - předložen 
návrh, aby se voda ze studny na 
Hlinkách (proti stodole Balcaro-
vě) čerpala kabelkami na místo 
dnešním pumpovým strojem. 
Usneseno jednohlasně obrátit se 
na firmu Antonín Kunz v Hrani-
cích o vysvětlení, příp. o zaslání 
prospektu.

19. září 1898 - občané na Malých 
Hlinkách žádají o zřízení pumpy.

29. května 1898 - pan Fran-
tišek Procházka činí návrh, aby 
na místě pumpy a studní zřízen 
byl pro Hlinky vodovod z Joštu 
- povoluje se jednoznačně.

Tento poslední zápis je velice 
zajímavý. Právě v tomto roce 
upravil Eduard Malina, majitel 
cihelny Ivanka, studánku v Joštu. 
Dodnes je na průčelí studánky 
letopočet 1898 a písmena EM. 
V blízkosti studánky, na poli 
rodiny Muchů, vybetonoval pod 
terénem dvě nádrže, do kterých 
proudila přebytečná voda. Od 
nádrží pak svedl vodu dřevěným 
potrubím až do cihelny. Zřejmě 
byla studánka vydatnější, nežli 
je tomu dnes. K prodloužení vo-
dovodu až na Hlinky nedošlo, ale
za několik let později byla tato 
ulice zásobována z jiného zdroje. 

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Údaje byly 

čerpány především z archivních 
spisů uložených v SOkA Rajhrad: 
C 36-199, C 36-200, a C 36-202.

Studna na Hlinkách v roce 1885 - obrázek Jakuba Svobody

V Joštu 28. července 2001
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 27. 01. DO 09. 02. 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

• únor - Výstava prací Petra NOVOTNÉHO „MIXMÁŽ“ - Městský úřad 
Moravský Krumlov. I. poschodí - po dobu otevření úřadu
• do 31.3. - Výstava 380 let KNÍŽECTVÍ  LICHTENŠTEJN v MORAV-
SKÉM KRUMLOVĚ. Otevřeno: 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. 
• 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.
• 28.1. v 18.00 hod. - Přednáška ZÁMEK V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ 
V 18. ST. Přednáší prof. PhDr. J. Kroupa, CSc. Jídelna internátu. Vstupné: 40, 20 Kč.
• 31.1. od 20.00 hod. - VII. REPREZENTAČNÍ PLES SŠDOS. Hraje skupina 
DREAMS. Orlovna Rakšice. Vstupné: 120 Kč.
• 4.2. v 18.00 hod. - Přednáška LICHTENŠTEJNOVÉ a MORAVSKÝ 
KRUMLOV. Přednáší PhDr. M. Vařeka, Ph.D. Jídelna internátu. Vstupné: 40, 20 Kč.
• 7. 2. od 20.00 hod. - XLIX. PLES GYMNÁZIA. Hotel Epopej. Hraje skupi-
na Hurikán. 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
Připravujeme: • 24.2. ve 14.00 hod. - JAK SE ŽIJE S ..... RAKOVINOU. 
Věděli jste, že rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí? Nebo že nádorová 
onemocnění jsou častější u mužů, a že Česká republika je se 75 novými případy 
na sto tisíc obyvatel za rok světovým rekordmanem v počtu nádorů tlustého 
střeva? To všechno jsou poměrně známá fakta, ale jaká je každodenní realita 
života s touto nemocí? Přijďte si poslechnout jeden příběh s dobrým koncem.
O svém boji s nemocí nám přijde vyprávět Jana Puchegger Chadalíková se svou 
dcerou Leilou. Součástí besedy bude i čtení autorských textů, které popisují 
prožívání jednotlivých fází nemoci tak, jak je prožila Jana i její rodina. Ve spo-
lupráci s TyfloCentrem. V knihovně, vstupné 15 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

• 26.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá DDM, 
MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 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.
Připravujeme: • 12.2. od 8.00 hod. - KLÍČEK. Pěvecká soutěž v KD pořádá 
DDM Miroslav a Základní škola Miroslav.
• 14.-23.2. - JARNÍ PRÁZDNINY V DDM MIROSLAV
• 17.2. - TURNAJ V BADMINTONU, TURNAJ V BASKETBALU, TUR-
NAJ V HALOVÉM FOTBALE. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 18.2. - PRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI Z 1. STUPNĚ ZŠ 
a TURNAJ V PC HRÁCH 3 NA 3. Pořádá Dům dětí a mládeže 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 30. ledna - MY IDEA OF FUN. Výstava fotografií - NINA H. Chodba 
Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 1.2. - 23.2. - IVANA SVOBODOVÁ. Výstava obrazů a kreseb. Galerie Pa-
mátníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 1.2. - 28.2. - VÁCLAV HOLOUBEK - ZÁZNAM. Výstava obrazů. Chodba 
Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 5.2. v 19.00 hod. - JAKUB SMOLÍK. Recitál, kino Réna Ivančice. Vstupné: 
220 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
Připravujeme: • 9.3. - KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU. Brilantní kome-
die, která oslovila diváky na celém světě. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění 
chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které 
zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Účinkují: Veronika 
Freimanová, Zdeněk Žák. Brno - KD Rubín. Odjezd v 18.00 hodin od Besedního 
domu. Cena: 510, 480 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 25. ledna 2014! 

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
Připravujeme: • 15.2. - II. ROČNÍK ZIMNÍHO PIVNÍHO FESTIVALU 
MALÝCH A STŘEDNÍCH PIVOVARŮ. Od 16 do 20 hodin reprodukovaná 
hudba, od 20 hodin rockový večer s rádiem Kiss Hády s DJ Dušanem Binkou. 
Vstupné: od 13.00 do 19.00 - 45 Kč (v ceně jedno točené originální Padochovské 
pivo zdarma). od 19.00 do 00.30 - 60 Kč bez piva. Pořádá Pivovar Padochov.
• 21.2. od 20.00 hod. - XVI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Ve všech 
prostorách Dělnického domu Oslavany. K tanci a poslechu hraje kapela Karla 
Pešla - ve velkém sále, diskotéka v baru. Jako host vystoupí Josef Vojtek. Součástí 
programu je předtančení TK Orion. Soutěže o ceny. Pořádá Město Oslavany.
• 22.2. od 20.00 hod. - II. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. V sále So-
kolovny. Hraje skupina Blíženci. Pořádá TJ Sokol Padochov.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 26.1. ve 14.00 hod. - KARNEVAL. Bohatý kulturní program, soutěže, žonglová-
ní, tombola. KD Cristal, vstupné 40 Kč s maskou, 50 Kč bez masky. Pořádá SVČ.
• 1.2. od 10.00 do 11.30 hod. - SOBOTNÍ POSILOVACÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ. Cvičení se zaměřením na problémové partie, důkladné protažení a srov-
nání těla, závěrečná relaxace. Taneční sál ZKC. Cena 85 Kč. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 2.2. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. V pohádce O dva-
nácti měsíčkách se malým i velkým divákům představí celý tým Kašpárkova.
V tanečním sále ZKC. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 3.2. - 28.2. - VÝSTAVA PLSTĚNÝCH ŠPERKŮ A MÓDNÍCH DOPLŇKŮ.
Originální šperky a módní doplňky Magdaleny Gabrielové budou k vidění
v otevírací době v městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 7.2. od 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje 
skupina Trio Jiřího Pospíšila. V rámci programu budou slavnostně stužko-
váni žáci 9. tříd. Předtančení a bohatá tombola, teplé i studené občerstvení. 
Ve společenském sále ZKC. Vstupné 70 Kč, místenka 50 Kč, předprodej
v kanceláři KIC. Pořádá ZŠ Rosice. 
• 11.2. od 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Společně s Ájou
a Adamem navštívíme severoafrickou zemi Maroko. Putování k nádherným 
vodopádům, pouštím, ale i prohlídka přelidněných měst. Městská knihovna.
• 11.2. od 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. V této výtvarné dílně si zájemkyně 
vytvoří dekoraci ze suchých květů, které si naaranžují do misky. Cena 200 Kč, 
nutné se přihlásit předem. Herna MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 

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
• 31.1. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Výlet vlakem do zábavního parku 
Bongo v Brně. Zařádíme si na atrakcích. Poplatek 350 Kč. Sraz v 9.00 hodin na 
Domečku. POZOR! AKCE JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA.
• DNY BEZ ÚRAZU PRO DĚTI Z MŠ.  V lednu a na začátku února probíhá 
pro děti z mateřských školek výukový program zaměřený na prevenci úrazů, 
koná se na Domečku a ve školkách v okolí Moravského Krumlova. 
• 17.-21.2. - JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU. Týden plný her, soutěží, 
tvoření a pohybu. Na Domečku si budeme hrát na televizi. Účastníci budou 
členové televizního štábu  a budou připravovat různé  zábavné, soutěžní, zpra-
vodajské a sportovní pořady. Ve středu nás čeká cesta do Wikilandu v Brně a 
do kina. V ceně je zahrnut program, pojištění, obědy, svačinky, pitný režim, 
materiál a pedagogický dozor. Přihlásit se můžete na celý týden za zvýhodněnou 
cenu nebo na jednotlivé dny. Cena: 900 kč za celý týden nebo jednotlivé dny 
150 Kč, středeční výlet 400 Kč.

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 1.2. od 14.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ. Přijďte si zazpívat, zatancovat
i zavzpomínat. Hrají Alena a Jožka Rapáčovi. Občerstvení zajištěno, sál KD.
• 1.3. od 20.00 hod. - TRADIČNÍ SPOLEČNÝ MĚSTSKÝ A HASIČSKÝ 
PLES. Kulturní dům, vystoupí děti z Taneční školy manželů Novosádových, boha-
tá tombola, vstupné: 100 Kč, s večeří 180 Kč. Pořádá Město D. Kounice a SDH.

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
• 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 STŘEDO-
ŠKOLÁKY. 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.
• 1.2. od 11.00 do 20.00 hod. - ZABÍJAČKOVÉ HODY. Přijďte si užít atmo-
sféru tradiční zabíjačky. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Na místě nakoupíte i ochutnáte: jitrnice, jelita, tlačenku, bílou i černou polévku, 
ovárky, pečené maso a další speciality.
• 8.2. od 14.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Určeno pro žáky středních 
škol. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, sportovní hala 
na Rybářské ul. Poplatek: 50 Kč/os. Max. počet - 8 týmů, min. počet - 5 týmů.
Nutné se předem přihlásit do 30.1. v SVČ nebo na podolsky@svcivancice.cz.
• 8.2. v 15.00 hod. - KUMIHIMO. Přijďte si vyzkoušet japonskou techniku vý-
roby ozdobných šňůr a pásků ze saténových šňůrek. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
Poplatek: 30 Kč/dítě, 50 Kč/dosp. + materiál. Nutné se přihlásit do 3.2. v SVČ.
Připravujeme: • 13.2. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU.
K tanci a poslechu hraje skupina NAŽIVO. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup 
z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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 se-
bou: 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
• 5.2. - SENIORSKÁ STŘEDA
• 8.2. od 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje 
kapela Kamarádi. Zajištěna bohatá tombola. Vstupné 60 Kč. KD Vedrovice. 
Pořádá ČZS Vedrovice.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 15.2. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER - SLOVENSKO. Objednali 
jsme druhý autobus, přihlášte se ihned, platby do 8. 2. 2014! Na zájezd je bez-
podmínečně nutné mít sjednané cestovní pojištění do zahraničí. 
• 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.
Odjezd:  Moravský Krumlov:  Blondýna - 4.30 hod, náměstí T.G.M. - 4.35 hod,  
Ivančice: 4.45 hod. Předpokládaný návrat: 22.30 hod. Vstupné: Muzeum v Osvě-
timi (zahrnuje Osvětim i nedalekou Březinku): 25 PLN (zlotých) / asi 220 Kč. 
Solné doly Vělička: základní:  68 PLN / cca 500 Kč včetně českého průvodce, 
zlevněné: 54 PLN / 415 Kč (od 4 do 26 let, senioři po předložení průkazu), rodin-
né: 190 PLN / 1330 Kč (2 dospělí a 2 děti 4 -17 let). Doprava: 640 Kč. Přihlášky 
co nejdříve, platby nejpozději do pátku 4. 4. 2014. Pro účast na zájezdu je bez-
podmínečně nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí!
• 10.5. - VYCHÁZKA Z JAMOLIC s komentovanou prohlídkou Templštýna 
do Mohelna na hadcovou step.
• 20.-22.6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ. Třídenní rodinný, turis-
ticky 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 sice není akcí našeho sdružení, ale vzhledem k velkému počtu zá-
jemců bude odjezd z Moravského Krumlova. Přihlášky a podrobnější informace
v Květince, formality a platby vyřídíme hromadně. Přihlášky do konce ledna!
• VÍCE INFORMACÍ KE VŠEM ZÁJEZDŮM na novém tel. čísle sdružení 
607 052 644, na www.vyletnicimk.estranky.cz. Přihlášky v prodejně Květinka 
na Klášterním nám. v M. Krumlově nebo na tel . 604 680 944 - Světlana Jelínko-
vá, nebo pevná linka do Květinky 515 322 208. Těšíme se na setkání s vámi!

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

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 9.2. od 10.00 hod. - TREFA DO ČERNÉHO ANEB KDO CHCE NĚCO 
TREFIT, MUSÍ SE NEJDŘÍVE NAUČIT MÍŘIT. Evald Rucký (biskup JB) 
a Petr Pospíšil opět s námi a opět o ŽIVOTĚ.
PRAVIDELNÉ AKCE: • úterý 20-21 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Vede 
Klára Marvánová, tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KON-
VERZACE. Cena 50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. 
- DRAMATICKÝ KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. 
- SETKÁNÍ DOROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

LETNÍ TÁBORY SVČ IVANČICE
 – www.svcivancice.cz

POBYTOVÉ TÁBORY
1. Tábor pro sportovce, Biskupice, 29.6.-6.7.2014
2. Sportovní pobyt u moře I., Podaca, Chorvatsko, 27.6.-6.7.2014
3. Sportovní pobyt u moře II., Podaca, Chorvatsko, 4.7.-13.7.2014
4. Sportovní tábor, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
5. Tábor pro náctileté, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
6. Tábor pro matky s dětmi I., Otrokovice, 27.7.-2.8.2014
7. Tábor pro matky s dětmi II., Otrokovice, 2.8.-9.8.2014
8. Tábor s koňmi I., Ivančice, 6.7.-12.7.2014
9. Tábor s koňmi II., Ivančice, 27.7.-2.8.2014

10. Tábor ve Zblovicích, Zblovice, 9.8.-19.8.2014
11. Tábor u moře, Orebič, Chorvatsko, 15.8.-31.8.2014

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. Tábor pro nejmenší, Ivančice, 14.7.-18.7.2014
2. Výtvarný tábor I., Ivančice, 7.7.-11.7.2014
3. Výtvarný tábor II., Ivančice, 14.7.-18.7.2014
4. Výtvarný tábor III., Ivančice, 18.8.-22.8.2014
5. Příměstský tábor I., Ivančice, 30.6.-4.7.2014
6. Příměstský tábor II., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
7. Příměstský tábor III., Ivančice, 11.8.-15.8.2014
8. Taneční tábor I., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
9. Taneční tábor II., Ivančice, 18.8.-22.8.2014

10. Taneční tábor pro náctileté, Ivančice, 4.8.-8.8.2014
11. Tábor v Nových Bránicích I., Nové Bránice, 7.7.-11.7.2014
12. Tábor v Nových Bránicích II., Nové Bránice, 21.7.-25.7.2014
13. Tábor v Nových Bránicích III., Nové Bránice, 4.8.-8.8.2014
14. Tábor v Dolních Kounicích, Dolní Kounice, 28.7.-1.8.2014
15. Příměstský tábor s FreeZ klubem, Ivančice, 28.7.-1.8.2014

JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
 pondělí 17. - pátek 21. února

Týden plný her, soutěží, tvoření a pohybu. Na Domečku si budeme 
hrát na televizi. Účastníci budou členové televizního štábu  a budou 
připravovat různé  zábavné, soutěžní, zpravodajské a sportovní 
pořady. Ve středu nás čeká cesta do Wikilandu v Brně a do kina. 
V ceně je zahrnut program, pojištění, obědy, svačinky, pitný režim, 

materiál a pedagogický dozor. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM v Moravském Krumlově na celý 
týden za zvýhodněnou cenu nebo na jednotlivé dny. Cena: 900 Kč 

za celý týden nebo jednotlivé dny 150 Kč, středeční výlet 400 Kč.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH PRO DĚTI VE VĚKU 5 - 12 LET.

Čeká na vás pestrý program, hry a soutěže, tvoření, sportovní vyžití, 
žonglování, rébusy, hlavolamy. Když bude sníh, vyrazíme ven, ...

pondělí 17. 2. - pátek 21. 2. 2014 od 8.00 od 16.00 hodin 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 1.000 Kč/osoba

(oběd, pitný režim, program, pedagogický dozor)
Nutné se předem přihlásit do 7. února v SVČ.

ZIMNÍ TÁBOR V JESENÍKÁCH
sobota 15. 3. 2014 - pátek 21. 3. 2014 

Místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky 
Lyžování: v místě tři vleky 

Ubytování: Turistická ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje 
Cena: 2.900,- Kč (bez SKIPASU),

1.000,- Kč (s sebou v hotovosti na SKIPAS) 
V ceně je zahrnuto: plná penze, doprava, ubytování, pedagogický 

dozor, instruktor lyžování a snowboardingu. Další zájemci se mohou 
hlásit do 21. 2. 2014. Více informací a přihlášku naleznete

v sekci KE STAŽENÍ nebo na tel: 546 423 520 a 739 634 100.

SRKLA o.p.s. pořádá ve dnech 1. 2., 1. 3. a 29. 3. 2014

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA LACKENHOF
Odjezdy vždy ve 4.30 hodin od autoškoly

Cena (bus, permice, pojištění): dospělý - 1.500 Kč,
16-19 let - 1.380 Kč, 7-15 let - 1.150 Kč

do 7 let, nelyžaři, běžkaři - 500 Kč
Závazné přihlášky se zálohou 500 Kč co nejdříve na tel.: 602 528 003
objekt Autoexpres s.r.o., P. Bezruče 2, Ivančice (bývalá autoškola)

EXPEDIČNÍ KAMERA U KOZY!
Promítání světově oceněných filmů nejen ze světa extrémních sportů. 
Těšte se na překrásné záběry nejrůznějších míst světa prostřednictvím 
jeskyňářů, horolezců, fotografů i dobrodruhů (neprozkoumané kaňony, 
pusté pouště, jeskyně, ale i Tatry, nebo nahlédnutí do života Pigmejů 

- lovců a sběračů, jejichž radost ze života se zdá nekonečná).
ČTVRTKY 20. a 27.2. od 18 do 20 hod, vstupné dobrovolné.

www.ukozy.com
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» AUTO - MOTO
koupím
•• Škodu Felicii, nebo Fabii, za rozum-
nou cenu. Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• odkoupím jakékoli auto, pojízdné 
i nepojízdné za maximální možnou 
cenu. Tel.: 777 231 309.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998, 
nový model, perfektní stav, absolutně 
bez koroze, EKO poplatek zaplacen, 
cena 30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1995, 
výborný stav, nová technická kontrola, 
cena 18.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• pole - ornou půdu v okolí Morav-
ského Krumlova. Platba hotově. Tel.: 
776 221 450.
•• rodinný dům v MK nebo blízkém 
okolí. Bez RK prosím. Tel.: 722 709 812.

•• rodinný domek v Ivančicich nebo 
v blízkém okolí. I k opravám. Tel.: 
736 146 479.

•• garáž v MK u drůbežáren nebo Bo-
roviček. Cena není problém, zaplatím, 
kolik si řeknete. Tel.: 775 357 755.
prodám
•• RD k rekonstrukci v Miroslavi, 
bez RK, cena 650.000 Kč. Tel.: 608 
762 815.
•• zahradu za rodinným domem č. 
259 ve Vémyslicích u Moravského 
Krumlova jako stavební místo. Roz-
loha 1004 m2. Nedaleko od pozemku 
se nachází krásné koupaliště. Mobil:  
605 350 585, 605 701 069.
hledám pronájem
•• bytu nebo RD v Miroslavi nebo 
MK, bez RK. Tel.: 773 378 771.
•• třípokojového nebo čtyřpokojové-
ho bytu, od dubna 2014. Zn. dlouho-
době. Tel.: 720 388 211.
pronajmu

•• Nabízíme vybavený  prostor
k pronájmu pro kadeřnici (kadeř-
níka) a masérku (či maséra). Sou-
částí pronájmu je veškeré zázemí 
fungujícího studia. Nabídka proná-
jmu možná i pro další profese, které 
méně či více souvisí s beauty a well-
ness. Těšíme se na Vás! Soleil studio 
- info@soleil.cz - www.soleil.cz 

•• garsonku v centru MK. Nájem + 
inkaso cca 3.000 Kč. Nutná vratná 
kauce. Více na tel.: 739 047 314.

•• Přenecháme zavedenou vinotéku 
(možno upravit i na jiný sortiment) 
v hypermarketu Tesco v Ivančicích. 
Bližší informace na tel.: 774 810 136.

» ELEKTRO
prodám
•• televizi Samsung 55 cm a MAS-
COM. Tel.: 608 335 049.
•• presomat Krups 5220 použitý, 
funkční, za 1.000 Kč. Tel.: 605 921 636.
•• funkční bubnovou pračku a ždí-
mačku, přípoj na 380 V. Cena celkem 
1.500 Kč. Tel.: 731 242 520.
•• faxový přístroj s telefonem zn. i-jet 
Prima. S novou tiskací barvou. Cena 
600 Kč. Tel.: 773 202 731.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou dřevěnou postýlku bez mat-
race. Cena 450 Kč. Tel.: 604 562 154.
•• dětskou vaničku, jako nová. Žlutoze-
lená. Cena 100 Kč. Tel.. 773 682 434.
•• ohřívačku Tefal na kojenecké lah-
ve a příkrmy. Málo používaná, jako 
nová. Ohřev lahve velmi rychle v po-
žadované teplotě. Původní cena 800 
Kč, nyní 260 Kč. Tel.: 773 682 434.
•• dětský psací stůl, lze nastavovat výš-
ku a sklon desky. Barva: žlutá, červená, 
modrá. Tříbarevný. PC 2.000 Kč, nyní 
400 Kč. Ivančice. Tel.: 606 326 621.
» 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.
prodám
•• starší ročníky časopisu Rybářství. 
Zn. levně. Tel.: 607 988 539.
•• stolní šicí stroj Veritas za 1.000 Kč, 
Ivančice. Tel.: 605 516 131.
•• tažený kombajn v dobrém stavu a 
kabinu na Zetor 40. Tel.: 605 378 622. 
•• švestkovici a 5 l meruňkovice,
1 litr za 250 Kč. Tel.: 702 340 192.
•• dobrou slivovici 59 %, Ivančice. 
Cena 250 Kč/litr. Tel.: 737 360 420.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata kavkaz. pasteveckého psa bez 
PP. Cena 3.000 Kč. Tel.: 606 255 543.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Přijmeme do hostince Ve Mlejně
v Ivančicích číšnici nebo číšníka. 
Praxe v oboru není podmínkou. 
Jedná se o pivnici bez kuchyně. Info 
774 432 578.

•• Významná česká finanční společ-
nost JET Money, s. r. o. hledá ob-
chodní zástupce pro zprostředko-
vání hotovostních půjček pro oblast 
Moravskokrumlovsko a Ivančicko. 
Volejte na tel.: 840 111 177.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.

•• Oddlužíme Vás i Váš majetek, 
konsolidujeme Vaše závazky, vypla-
tíme exekuce, popř. můžeme nabíd-
nout další finanční služby. Pošlete 
SMS na tel.: 773 878 700 a my se 
Vám neprodleně ozveme.

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

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

MyDva Realitní kancelář nabízí:
- Pronájem a prodej nemovitostí
- Vypracování smluv dle nového OZ
- Vyplacení exekucí a zástav
- Zajištění financování
- Zajištění energetického štítku

Celá nabídka na:
www.mydvareality.cz, nebo na tel.: 

733 230 203 - Tomáš Tuček

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

» HLEDÁ SE
•• V sobotu 18. ledna se ve večerních 
hodinách v M. Krumlově ztratil ko-
courek (Britská modrá) slyšící na 
jméno Polux. Váží kolem 5 kg. Ko-
courek má nemocné srdíčko, musí 
brát pravidelně léky! Jakékoliv 
informace sdělte na:  603 169 879, 
731 477 745, nebo 604 573 007.

» VZPOMÍNÁME
•• 15. ledna jsme vzpomněli na 50. 
výročí úmrtí Bohuslava Jandy z Lesonic 
a 25. výročí úmrtí Bohuslava Jandy
z Moravského Krumlova. Oba zemřeli
v jeden den v nedožitých 52 letech. 
Vzpomínají dcery a sestry Květa a Marie.

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční 
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 03/14 vyjde 7. února 2014, uzávěrka 4. února 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

MO KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá tradiční

LIDOVÝ PLES
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.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

čt 30.1. ve 20.00 JÁ, FRANKENSTIEN
  Fantasy scifi USA / AUS

so 1.2. ve 20.00 KRÁSNO
  Krimi komedie ČR

ne 2.2. v 18.00 NĚŽNÉ VLNY
  Komedie ČR 

čt 6.2. ve 20.00 HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
  Akční dobrodružný film USA

so 8.2. v 17.00 LEGO PŘÍBĚH   
(ne 16.2. v 17.00) Anim. komedie USA, dabing

so 8.2. ve 20.00 ROBOCOP  
  Thriller USA

ne 9.2. v 18.00 ZLODĚJKA KNIH
  Drama USA / Německo

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 1.2. v 18.00 JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
  Anim. film SPA, dabing

ne 2.2. v 18.00 RED 2
  Akční komedie USA, dabing

so 8.2. v 18.00 MAFIÁNOVI
  Krimi komedie USA / FR, dabing

ne 9.2. v 18.00 DIANA
  Životopis. drama VB, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 30.1. ve 20.00 VEJŠKA
pá 31.1. ve 20.00 Komedie ČR

so 1.2. v 17.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
ne 2.2. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

so 1.2. ve 20.00 PARANORMAL ACTIVITY: 
  PROKLETÍ
  Horor USA

ne 2.2. ve 20.00 SVIŇÁK
  Krimi komedie VB

čt 6.2 ve 20.00 NĚŽNÉ VLNY
  Komedie ČR

pá 7.2. ve 20.00 ŠPINAVÝ TRIK
  Komedie / drama USA

so 8.2. v 17.00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
  ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
  Rodinný film FR, dabing

so 8.2. ve 20.00 HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
  Akční dobrodružný film USA (3D)

ne 9.2. v 15.00 JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
  Pásmo pohádek, česky 

ne 9.2. v 17.00 KRÁSNO
a ve 20.00 hodin Krimi komedie ČR

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

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.

OSLAVTE SVÁTEK ZAMILOVANÝCH 
V RESTAURACI MARIE

pátek 14. 2. od 16.00 hodin, sobota 15. 2. 2014 od 12.00 hodin
Přípitek: Bohemia sekt rosé

Polévka: Houbový krém se smetanou
Hlavní jídlo: Vepřová panenka v lískových oříškách s broskvemi, 

smetanové brambory
Moučník: Sladký Valentýn (moučník z alkoholu, připravený novou 

technologií, která se nazývá molecular mixologie)
Cena menu: 299 Kč. Rezervace v restauraci nebo na tel. 732 653 778.

Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá

XXI. PUTOVÁNÍ
TURISTICKÉHO SPOLKU GULLIVER

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Živogošče - kemp DOLE
termín: 11. 7. - 20. 7. 2014

  STANY  CHATKY           KARAVANY
dospělí 3950,- Kč 4250,- Kč             4150,- Kč
děti 12 - 17 let 3650,- Kč 4050,- Kč             3800,- Kč
děti do 11 let 3150,- Kč 3350,- Kč             3250,- Kč

Cena zahrnuje: ubytování, dopravu tam a zpět autobusem, přistavení 
autobusu do D. Dubňan a M. Krumlova, pojištění léčebných výloh, 

pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu.
Závazné přihlášky co nejdříve, zálohy do konce února 2014.

Bližší informace na tel.: 608 22 14 00, 608 22 05 15
email: gulliver.ts@seznam.cz

ZABÍJAČKOVÉ HODY
Přijďte si užít atmosféru tradiční zabíjačky.
sobota 1. února od 11.00 do 20.00 hodin.

SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Na místě nakoupíte i ochutnáte: jitrnice, jelita, tlačenku,

bílou i černou polévku, ovárky, pečené maso a další speciality.

TJ Horní Kounice si Vás dovoluje pozvat na 6. ročník 

KOŠT MORAVSKÉ SLIVOVICE
sobota 1. února od 14 hodin

kulturní dům v Horních Kounicích
Ke zpěvu, poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika Zbyňka 

Hrdličky. Tradiční bohatá tombola, gulášek a další speciality.

AC Moravský Krumlov pořádá I. ročník závodů
PŘÍPRAVEK (ročník 2000 - 2007) v netradičních disciplínách

ZIMNÍ HALA
1. ÚNORA 2014 od 10.00 hodin

MORAVSKÝ KRUMLOV - sportovní hala - výchovný ústav 
Za účasti: AC M. Krumlov, ZŠ Deblín, Bač line, Univerzita Brno,
a Atletika Přísnotice, TJ Oslavany, Atletika Bílovice. Také pro 
jednotlivce z řad veřejnosti. Disciplíny: 30 m, 30 m překážek,

skok z místa, hod medicinbalem, hod raketkou, člunková štafeta.

Přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí

PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2014 
28. 1. - ÍRÁN – PERSIE MINULOSTI I SOUČASNOSTI,
PŘÍRODA A LIDÉ. Jaroslav Hromas, Správa jeskyní ČR

4. 2. - AZERBAJDŽÁN – DVĚ HORSTVA, JEDNO MOŘE A LIDÉ
Martin Škorpík. Správa Národního parku Podyjí

11. 2. - MEZI ŤAN – ŠANEM A ARALEM
(CESTA PO KYRGYZSTÁNU A UZBEKISTÁNU). Jaromír Čašek

18. 2. - ZA PŘÍRODOU A LIDMI NA SEVER ETIOPIE
Vít Grulich, Masarykova univerzita Brno

25. 2. - PERU – ANDAMI CESTOU NECESTOU
Klára a Pavel Bezděčkovi, Muzeum Vysočiny Jihlava

Přednášky se konají vždy v úterý od 19.00 hodin v Domě umění 
Jihomoravského muzea, náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo.

Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena.

Obec Dolní Dubňany a Dechová hudba Dubňanka pořádají

12. REPREZENTAČNÍ PLES
v sobotu 8. 2. 2014, od 20.00 hodin v sále místního pohostinství 

K tanci a poslechu hraje DUBŇANKA.
Ples bude zahájen předtančením polonézy žáky ZŠ Vémyslice 

Srdečně zvou pořadatelé.

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.

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. 

TJ PETROVICE pořádá pro děti v sobotu 1. února 2014

MAŠKARNÍ KARNEVAL
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Kulturní dům Petrovice, začátek ve 14 hodin.
Soutěže, hry, bohatá tombola. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma.
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11. 3. - koncert Moravský Krumlov
12.-13. 3. - workshop Plzeň
14.-16. 3. - workshop Brno
21.- 23. 3. - workshop Praha

mohamed

bangoura

www.africkydum.cz

facebook.com/mohamedbangoura.cz

MORAVSKÝ KRUMLOV
11. března 2014

MOHAMED BANGOURA (Guinea)
A TUBABU (Brno)
Pořádá MěKS Moravský Krumlov a o. s. ALMA

Orel Moravský Krumlov v 1. 
amatérské florbalové lize

S florbalem Orel v Moravském Krumlově začínal před sedmnácti lety 
pod vedením ing. Milana Jelínka. Prvním výraznějším úspěchem bylo 4. 
místo v celostátním turnaji elévů. Již šestým rokem mužstvo, v němž ně-
kteří z původních hráčů setrvali dodnes, s trenérem Jiřím Ludvíkem sbí-
rá zkušenosti v Amatérské florbalové lize, do které je zařazeno 48 týmů. 
Podzimní část soutěže představuje 6 kol ve 4 kvalifikačních divizích. 
Z každé divize postupují 3 nejlepší týmy do 1. ligy. V sezóně 2013/2014 
hrál Orel Moravský Krumlov v divizi A, kde si celkovým počtem 52 
bodů a skóre 98:46 zajistil první místo. Postupuje tedy do 1. ligy, která 
začíná 25. 1. 2014 a utká se v ní 12 nejlepších mužstev z celé AFL!

Tento fantastický výsledek ukazuje, že florbal nyní představuje těžiš-
tě sportovní činnosti Orla jednoty Moravský Krumlov, a je zároveň jed-
ním z největších sportovních úspěchů v její bohaté historii, která začala 
založením v r. 1909. Aktivity Orla ovšem vždy sledovaly rozvoj členů 
nejen po tělesné, ale i po kulturní a duchovní stránce. V rámci Morav-
ského Krumlova byla významná zejména divadelní činnost jednoty. 
V březnu 1948 se činnost Orla vlivem politických událostí zastavila. 
Obnovila se opět r. 1990, ač bez možnosti aktivit ve vlastních prosto-
rách. Probíhala cvičení žáků a žákyň, žen a rodičů s dětmi, hrála se malá 
kopaná. Tělovýchovné aktivity se postupně soustředily právě na trénink 
florbalu. Orel jednota Moravský Krumlov je v organizační struktuře 
Orla součástí Sušilovy župy a pěknou tradicí se stala každoroční župní 
pouť ke kapli sv. Floriána.                   Orel jednota Moravský Krumlov

Rovných 5403 metrů asfal-
tu Masarykova okruhu v Brně 
bude po čtvrtstoletí znovu patřit 
běžcům. Automotodrom Brno ve 
spolupráci s promotérem Team 
Agency uspořádá 13. dubna 
běžecký závod Masaryk RUN. 
Cílem je přilákat na Masarykův 
okruh běžce všech výkonnostních 
kategorií od špičkových sportovců 
až po rekreační běžce. Za první 
týden od spuštění registrace se do 
závodu zapsalo přibližně 250 lidí.

Plán na běžecký závod na Ma-
sarykově okruhu vznikl spontánně 
mezi běžci, kteří poté oslovili 
vedení Masarykova okruhu. „Na-
padlo nás, že by to mohl být uni-
kátní závod. Zaběhat si na místě, 
kde se při Grand Prix prohánějí 
nejrychlejší motorky na světě, 
nám připadalo hodně lákavé. Když 
jsme pak začali jednat s vedením 
Automotodromu, ukázalo se, že 
okruh je i zázemím jako stvořený 
pro běžce. Komfort, který budou 
díky infrastruktuře okruhu mít, je 
s mnoha závody nesrovnatelný,“ 
popisuje sportovní ředitel závodu 
a elitní brněnský běžec Lukáš 
Olejníček. Zázemí budou mít 
sportovci přímo v boxech Masa-
rykova okruhu s přístupem do bo-
xové uličky, bezplatné parkování 
bude přímo v paddocku.

Co sportovce při závodu čeká? 
Závod je vypsaný na deset ki-
lometrů, běžci tedy obkrouží 
5403 metrů dlouhou trať dvakrát. 
„Čas se jim bude měřit přesně na 
deseti kilometrech a potom i při 
proběhnutí cílem, tedy po 10,8 
kilometrech. Juniorské kategorie 
čeká poloviční trať, další závody 
jsou vypsané i pro mladší běžce. 
„Nejkratší trať je dvousetmetrová 
a zúčastnit se může opravdu každý 

bez ohledu na výkonnost a věk,“ 
vysvětluje organizátor závodu 
Tomáš Mokrý.

Toho nejrychlejšího běžce pak 
čeká kromě speciální prémie i zá-
pis po bok největších hvězd mo-
torismu. „Držitel nejrychlejšího 
času na jedno kolo bude zapsán 
do tabulky traťových rekordů Ma-
sarykova okruhu po bok součas-
ného mistra světa MotoGP Marca 
Marqueze, nebo třeba pilota F1 
Jeroma d´Ambrosia, který drží 
absolutní rekord trati,“ nastínila 
výkonná ředitelka Automotodro-
mu Brno Ivana Ulmanová.

Pořadatelé už si trať sami 
vyzkoušeli. „Dráha je pokrytá 
dokonale rovným asfaltem a bude 
rychlá. A taky prověří kondici, 
v závěru je docela do kopce,“ 
nastínil své dojmy z „testovacího 
běhu“ mistr republiky ve steeplu 
a mnohonásobný vítěz krosových 
i silničních běhů Olejníček. Právě 
zajímavý profil odlišuje Masary-
kův okruh od drtivé většiny jiných 
závodišť na světě. Převýšení pěti-
kilometrové tratě je přes 73 metrů 
a bezmála kilometrové závěrečné 
stoupání má sklon 7,5 procenta. 

Registrovat se do závodu je 
možné na stránkách www.masa-
rykrun.cz, startovné při registraci 
do konce ledna činí 200 Kč. 

Pro Masarykův okruh bude 
běžecký závod třetím typem 
podniku určeným pro aktivní 
sportovce a doplní tradiční in-line 
bruslení a cykloseriál XCR Spe-
cialized CUP. Běžecké závody 
se na Masarykově okruhu konaly
v letech 1987 - 1989 jako Meziná-
rodní maraton přátelství. Osm kol 
závodní dráhy společně zdolávali 
běžci a vozíčkáři.               /z TZ/

Více na www.masarykrun.cz

7. Abajafans mecheche
Český motocyklový jezdec královské kubatury MotoGP Karel Ab-

raham oslavil začátkem ledna se svými fanoušky své 24. narozeniny. 
Stalo se tak na již 7. ABAJAFANS MECHECHE, které uspořádal jeho 
fanklub. Abája v sále Katolického domu v Troubsku sdělil své dojmy 
z nové Hondy, která bude jeho sportovním náčiním pro letošní sezónu. 
Na otázky přítomných odpovídala také ředitelka brněnského okruhu 
Ivana Ulmanová a manažer týmu Cardion AB Motoracing Karel Abra-
ham. Hosty večera byli mimo jiné Silák Franta, který nadchl přítomné 
svým vystoupením. Velmi zajímavé bylo vyprávění profesionálního 
zápasníka thajského boxu Tomáše Hrona. Letošní GP se koná 15.-17. 
srpna a tam můžete podpořit Abáju i Vy, kteří jste nebyli na této akci.
Foto: Kv. ADAM         Karel Abraham a Silák Franta.  /Ctibor ADAM/ 

1. KOLO ŽÁKOVSKÉ LIGY 
házené starších žaček 

K prvnímu kolu jsme zajížděli 18. ledna na Ostravsko do nafuko-
vací haly v Paskově. Úkol byl jasný - postoupit v klidu ze skvělého
2. místa a dobře si zahrát. Sladit hru, vylepšit obranu i útok a zvyknout 
si na tuto náročnou soutěž. DHC Slávia Praha jako lídr skupiny nám 
svou slabou chvilkou (vzájemné utkání) pomohl na čelo tabulky po 
prvním kole. Takže jsme splnili nad plán. Trenéři musí konstatovat 
spokojenost, i když hra některých jednotlivých hráček zatím není to, 
co očekávají, ale tým jako celek šlape dobře.                 /HK Ivančice/

Na Masarykův okruh se 
po čtvrtstoletí vrátí běžci

VALENTÝNSKÉ MENU
od 14. do 16. února 2014

Už jste někdy vyznali lásku delikátními pochoutkami? 
A co valentýnský polibek v bazénu nebo ve vířivce? 

PŘEDKRM: Filet z mečouna restovaný na másle 
 se zeleninovým ratatouille

POLÉVKA: Pastinákový krém doplněný krevetami
MENU PRO DÁMY: Kuřecí prso s kůží pečené na medu
a zázvoru doplněné restovaným bramborem se šalotkou

nebo MENU PRO PÁNY: Konfitované kachní prso
s jablečným zelím se špekovým knedlíkem

DEZERT: Čokoládové suf lé s teplou malinovou
omáčkou ovoněné růžemi

Pro dámu růži, pro každého skleničku sektu a následně
hodina v bazénu s whirpoolem a parní saunou!

(Vztahuje se pouze na objednávku celého menu.)
Cena valentýnského menu: pro dámy - 329 Kč, pro pány - 389 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


