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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

Pitné vody bude dostatekZpříjemněte si den
svatého Valentýna

ve Wellness Bonita!
  

14. 2. (10.00 - 18.00 hod.)
si můžete zdarma zacvičit, zasaunovat,

vyzkoušet naše prvotřídní kolagenárium,
nechat se nalíčit nebo si dopřát masáž šíje!

Ochutnávka fitness nápojů,
ukázka a prodej produktů z našeho nového 
internetového obchodu petshop Valentino

- přírodní lékárna, krmivo, doplňky výživy, vitamíny, 
kosmetika a péče o srst, drápky, uši a zuby,
oblečky a postroje pro pejsky a kočičky! :-) 

15. 2. (10.00 - 18.00 hod.) - zdarma:
cvičení ve fitness, kolagenárium,
infra, finská nebo parní sauna. 

www.plastplot.cz

OBJEDNÁVKY:
tel.: 603 840 121

PALIVOVÉ DŘEVO
Nabízíme palivové štípané dříví

délky 30, popřípadě 50 cm.

Měkké jehličnaté SM, BO - 1 prms 850 Kč
Tvrdé listnaté DB, BK, AK - 1 prms 1100 Kč

/Region/ Vloni byla zahájena 
realizace projektu nazvaného 
„SV Ivančice - Rosice - zajištění 
kvality pitné vody“. Po jeho do-
končení bude zajištěno dostatečné 
množství pitné vody pro rozvoj 
všech 28 členských obcí Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice
a pro téměř 30 tisíc obyvatel.

„Projekt zahrnuje výstavbu
a rekonstrukci vodovodních řadů 
a rekonstrukci objektů skupino-
vého vodovodu Ivančice-Rosice. 
Bude zrekonstruováno 15,72 km 
vodovodu, nově bude vybudo-
váno 6,763 km vodovodu, bude 
navýšena vydatnost prameniště 
Moravské Bránice z 25 l/s na 30 
l/s a prameniště Ivančice z 25 l/s 
na 60 l/s. Bude zrekonstruováno 8 
objektů na stávající vodovodní síti 
(vodojemy, čerpací a přečerpávací 
stanice, úpravny vody). Součástí 
akce je rekonstrukce vodního 
zdroje Moravské Bránice, který je 
nejdůležitějším vodním zdrojem 
Svazku. Zde bude do systému 
připojen vrt o vydatnosti 5 l/s, 
provede se rekonstrukce čerpací 
stanice na prameništi a přečerpá-
vací stanice s akumulací,“ uvedl 
místostarosta Ivančic a současný 
předseda předsednictva Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice, 
pan Radoslav Skála.

Novou trasou povede vo-
dovodní výtlak z prameniště 
Moravské Bránice k bývalému 
objektu Panovského elektrárny 
v Ivančicích, kde bude propojen 
s novým výtlakem z prameniště 
Ivančice. Prameniště Ivančice 
posílí vybudováním infiltrace 
vody z řeky Jihlavy. Infiltro-
vaná voda bude upravována na 
rozšířené úpravně vody (ze stá-
vajících 25 l/s na 60 l/s). Zrekon-
struován bude i vodojem Réna 
včetně výtlaku do vodojemu.

Úprav se dočká také přečer-
pávací stanice Padochovka a vý-
tlačný vodovod do Oslavan, 
výtlak do vodojemu Sička, pří-
vodní řad do střediska Rosice, 
výtlačné a zásobovací řady do a 
z vodojemu Rosice.

Zhotovitelem akce je realizační 
firma: Sdružení Pitná voda SV 
Ivančice-Rosice, které tvoří sdru-
žení firem OHL ŽS, a. s., COLAS 
CZ, a. s., IMOS Brno, a. s. Projekt 
zpracovala společnost AQUA 
PROCON, s. r. o. Akce si vyžádá 
investiční náklady ve výši téměř 
337 milionů korun bez DPH. 
Projekt bude spolufinancován 
Evropskou unií - Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

Příspěvek EU je ve výši 85 % 
z celkových způsobilých veřej-
ných výdajů cca 237,6 milionů. 
Dotace z SFŽP ČR (státní rozpo-
čet) je ve výši 5 % z celkových 
způsobilých veřejných výdajů - té-
měř 14 milionů korun bez DPH.

Nový výtlačný řad vodovodu 
bude veden ulicemi Kounická, J. 
Vrby a Horní Hlinky v krajské 
komunikaci. Při výstavbě bude 
částečně v těchto ulicích omeze-
na dopravní obslužnost. 

Realizací  projektu by podle 
slov Radoslava Skály nemělo 
dojít k navyšování cen vodného 

a stočného. „Již přistoupením
a realizací předchozího projektu 
„Zlepšení kvality vod v řekách 
Jihlava a Svratka nad nádrží 
Nové Mlýny“ se ale všech 28 
členských obcí zavázalo k pravi-
delnému navyšování cen vodné-

ho a stočného, aby byla zajištěna 
pravidelná obnova stávající vodo-
vodní a kanalizační sítě,“ dodává 
předseda svazku Skála. 

Projekt bude ukončen 15. září 
2015. Svazek tak splní své hlavní 
investičních cíle s celkovými ná-
klady ve výši cca  jedné miliardy 
korun bez DPH.        /Petr Sláma/

ilustrační foto web

Provádíme:
ruční bourání příček, vyzdívky stěn,

aplikaci omítek různých typů,
zednické práce, zateplení objektu.

Vykopeme a vyvezeme
zeminu nebo suť, odvozíme dřevo,

složíme uhlí, natřeme cokoliv, ...

Cena vždy dohodou podle
typu a náročnosti práce.

SPOLEHLIVÁ
PRACOVNÍ PARTA

INFO: 602 50 22 12
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Žaluzie Koblížek

REFERENCE MĚSÍCE:
Trojúhelníkové a lichoběžníkové 

žaluzie – RD Zastávka 

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 

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!

KOČIČINY NAŠÍ KITYNY
Domácí fauna. Téma věčné a vděčné. Po nějakém tom zvířátku doma 

touží snad každé dítko. Prozíraví rodiče to vyřeší nějakým �m akváriem, 
případně křečkem. Živočichové jsou to poměrně nenároční a nezaberou 
tolik místa (pokud se ovšem hlodavci nedostanou na svobodu - sbohem, 
nová drahá sedačko). Ovšem podle pedagogických odborníků je to pro 
dě� velmi výchovné. Naše mláďata získávají dobrý vztah k přírodě a na-
učí se některým povinnostem. V prak�ckém životě to v překladu zname-
ná to, že dítka se se zvířátkem občas pomazlí, ale starat se musí rodiče. 

I u nás doma již několikrát vypukla naplno zvířecí mánie. Ne, že by-
chom živočicha doma neměli. Psa máme odjakživa. Můj otčím choval 
vždy lovecká plemena, které jsme mu vždy velmi úspěšně rozmazlova-
li. Kdo by ostatně odolal kokřímu loudění o kousek dobrého salámu či 
ohařím rošťárnám na čerstvě osetém záhonku. Já jsem vždy preferoval 
služební plemena. Ovšem vychovat si řádně štěně ovčáka za přítom-
nos� dvou poťouchlých lidských mláďat je věc zcela nemožná. Vytvoří 
jednu kompaktní zlomyslnou smečku, která odolává úspěšně všem 
výchovným zásadám svého vůdce. Po kom ty naše dě� asi jsou? 

U psa jsme ovšem nezůstali. Hlodavcům v domě jsem statečně odo-
lal. Nejsem rozmazlená madam, která piš� při spatření každé myši, ale 
nic mě nedojme víc než dobře ohlodaná kořenová zelenina na zahradě. 
Nepoměrně zákeřnější byl útok s plazy. Mé drahé dě� argumentovaly, 
že škr�či se v jihoamerických domácnostech používají jako obrana 
pro� jedovatým hadům a chytači myší. Když jsem dětem vysvětlil, jak 
se takový hroznýš královský krmí, zatroubily na ústup. 

Samostatnou kapitolu v našem domě tvoří kočky. Vždy se nám ně-
jaká motala pod nohama. Je pravda, že tento tvor úspěšně nahradí 
škr�če a likviduje veškeré nežádoucí nájemníky (kromě kuny, která se 
na naši půdu načerno nastěhovala loni na podzim). Ovšem tady se vy-
skytl jeden malý problém. Velký vládce zahrady Rex. Šelmy kočkovité 
nemiluje a velmi důsledně je na svém území pronásleduje. Nevěděl 
jsem, jak ho tento nesmysl odnaučit. Vlčí krev se v tomto ohledu bo-
hužel vždy projeví. Mám sice kamarády, kteří slíbili, že ho vezmou ke 
své kočičce, která ho tento, u služebního plemene vyložený zlozvyk, 
odnaučí. Potom z nich ovšem vylezlo, že jejich domácí mazlíček je sice 
šelma kočkovitá, ale do milé kočičky má trochu daleko. Usurijský tygr. 
Inu, pro� gustu žádný dišputát. 

Ovšem čas rozhodl za mě i za Rexe. Jednou se u našich dveří objevilo 
krásné vystrašené černobílé kotě. Nějaká dobrá duše ho pravděpodob-
ně vyhodila z auta a následně statečně ujela do neznáma. Nedalo se 
nic dělat, a tak jsme ho vzali dovnitř. Měl jsem ze začátku strach. Jeho 
psí c�hodnost se okamžitě přihnala, zvědavá na to, co to páníček nese 
za klubíčko v náručí. Světe div se, žádné vrčení, srst zůstala splihlá. 
Kočičku očuchal a oblízl. Za svoji péči vyfasoval svou první kočičí facku. 
Nestalo se nic. Kityna, jak dě� kotě pojmenovali, se k nám suveréně 
nastěhovala a stala se členem naší rodiny. Na jednu stranu je velmi 
čistotná a bylo vidět, že odmalička byla v domácnos�. Po této stránce 
se nic učit nemusela. Ovšem je to kočička velmi energická. Je jí všude 
plno. Mňouká do přípravy nedělního oběda, pokouší se zkoumat kva-
litu mého dobrého červeného a ke spánku se zásadně ukládá v naší 
ložnici. Náš svobodomyslný kočičí miláček si prostě dělá, co chce. Má 
například svoji představu o stavu úklidu. Kromě toho, že ráda asistuje 
při vysávání a u�rání prachu, vyklidila poměrně úspěšně parapety u 
oken. Památky z dovolených skončily v krabici na půdě. 

Jinak je to kočička velmi učenlivá. Stačí otevřít jakoukoli knihu, je oka-
mžitě u vás a chce číst. Ovšem v tomto ohledu je velmi rychlá a snaží se, 
bez ohledu na nebohého čtenáře, rychle listovat. I teď sedí u monitoru 
a čte si, jak ji zase pomlouvám. Jsem rád, že se do mého psaní nesnaží 
plést. Kibicování koček do práce svých pánečků není nic výjimečného. 
Znal jsem jednu, černou jako uhel, která lehávala na prodejním pultu 
místního zverimexu a kontrolovala objek�vně kvalitu služeb. 

Kočky si pořizujeme proto, aby páchaly kočičiny a my se měli občas také 
čemu smát. Psi, � zase dělají psí kusy, ale o tom snad někdy příště.   Petr Sláma

Slovo úvodem

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Pro náš sklad nábytku
v Ivančicích hledáme:

SKLADNÍKA
V případě zájmu zašlete Váš 
životopis na: job@okaycz.eu

NOVĚ
OTEVŘENÁ

VINOTÉKA
NA ZAHRADNÍ ULICI 275
v Moravském Krumlově

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí: zavřeno

úterý až pátek: 14.00 - 20.00 hod.
sobota: 10.00 - 20.00 hod.
neděle: 10.00 -13.00 hod.

§ 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, chtěl jsem se zeptat. Mám ve vlastnictví chatu, která však 
stojí na cizím pozemku. Nedávno jsem četl, že od letošního roku došlo 
k nějakým změnám, ale nevím, jestli mám nějakou povinnost tuto věc 
řešit, např. tím, že si musím pozemek odkoupit. Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že od 1. 1. 2014 v souvislosti s nabytím 
účinnosti nového občanského zákoníku došlo opravdu ke změnám
v pojetí pozemků a staveb. Nový občanský zákoník se vrací k zásadě, 
že stavba je součástí pozemku a samostatně se neeviduje. 

Podle § 506 odstavec 1 občanského zákoníku platí, že součástí po-
zemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, dále stavby zřízené 
na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných. Toto řešení 
se však týká pouze pozemků a staveb, kde je vlastníkem stejná osoba, 
u těchto staveb došlo k tomu, že jsou součástí pozemku a samostatně 
se v katastru nemovitostí již neevidují, což můžete vidět například
ve výpisech z listu vlastnictví po 1. lednu 2014.

Váš případ, kdy je vlastník stavby rozdílný od vlastníka pozemku, 
je řešen v přechodných ustanoveních zákona, a to konkrétně v § 3056 
občanského zákoníku. Toto ustanovení říká, že vlastník pozemku, na 
němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku ke dni 1. 1.
2014, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má naopak před-
kupní právo k pozemku. 

Situaci tak nemusíte v současné době nijak řešit. Jakmile však budete 
chtít v budoucnu převést stavbu, máte povinnost nabídnout jí nejprve 
vlastníkovi pozemku a stejně to platí i pro vlastníka pozemku, který 
v případě zamýšleného prodeje musí nabídnout pozemek přednostně 
Vám z důvodu předkupního práva. Pokud nebude předkupní právo 
využito, zůstává dále zachováno. 

ZPRÁVY Z RADNIC
Strážníky proškolí v Brně 

/Ivančice/ Zajistit bezpečnost osob i majetku je čím dál náročnější. 
Díky této skutečnosti je nutno s metodami a technikami neustále sezna-
movat zaměstnance, kteří se na zajištění naší bezpečnosti bezprostřed-
ně podílejí. Policisty i strážníky. Z tohoto důvodu schválila na svém 
zasedání Rada města Ivančic smlouvu o zajištění školení strážníků.
Na jejím základě bude školení pro zaměstnance Městské policie Ivanči-
ce zajišťovat Městská policie Brno. Bude se jednat o prolongační (pro-
dlužující platnost), v případě potřeby i rekvalifikační kurzy. Smlouva 
byla sjednána od 15. 2. do 31. 12. 2014. Cena prolongačního kurzu je 
za jeden den a jednoho zaměstnance 194 Kč a za případný rekvalifi-
kační  kurz radnice zaplatí 211 Kč za jeden den a osobu.               /PeSl/

Investice jsou schváleny
/Oslavany/ Rada města Oslavan rozhodla na svém zasedání o přípra-

vě některých investičních akcí na rok 2014. Radní schválili smlouvu
o dílo s Ing. Petrem Kučeříkem na vypracování projektové doku-
mentace pro akci „Oslavany - úprava plochy autobusového nádraží“ 
. Dále odsouhlasili cenové nabídky na výsadbu stromů na náměstí 13. 
prosince, opravu spojovacího krčku jižního a středního křídla místní-
ho zámku a na provedení izolace dvorní části sálu Dělnického domu. 
Výsadbu stromů zajistí firma KAVYL, spol. s r. o., Mohelno za cenu 
bezmála 63 tisíc korun, spojovací krček opraví společnost INASAK,
s. r. o., Praha za 28.435 korun včetně DPH. Stejná firma zhotoví
i izolaci sálu za cca 105 tisíc korun včetně DPH.                         /PeSl/

Město Moravský Krumlov se 
zapojilo do 4 „měkkých“ projek-
tů, které se zabývají oblastí soci-
álních služeb, azylového bydlení, 
oblasti školství a rozvojem mezi-
obecní spolupráce. 

Nositelem projektu „Systémo-
vá podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci územích 
správních obvodů obcí s rozšíře-
nou působností“ je Svaz měst a 
obcí České republiky. 

Město Moravský Krumlov se 
SMO ČR uzavřelo dne 4. 11. 
2013 Smlouvu o vzájemné spo-
lupráci na základě předchozího 
schválení rady města. Na realiza-
ci projektu Svaz obdržel finanční 
podporu z Evropského fondu.

Jedním z cílů projektu je zvyšo-
vání důvěry jednotlivých obcí ke 
vzájemné spolupráci a zpracování 
pokročilých analýz vybraných 
oblastí. Vzájemná spolupráce obcí 
může přinést zkvalitnění veřejné 
správy a jí poskytovaných veřej-
ných služeb, které budou směřovat 
k dalšímu rozvoji obcí. 

Tento projekt se zabývá ma-
pováním situace a hledáním 
společných řešení v  oblastech: 
předškolní výchovy a základního 
školství, sociální služby, odpado-
vého hospodářství a kultura, sport 
a cestovní ruch v regionu.

O konkrétních výstupech pro-
jektu budeme veřejnost průběžně 
informovat.                           /abé/

Město má nové projekty

/Region/ Hejtman JM kraje 
Michal Hašek ve čtvrtek 30. ledna 
2014 předal v prostorách krajského 
úřadu ceny vítězům soutěže Spo-
kojený zákazník. Tu každoročně 
vyhlašuje Sdružení českých spotře-
bitelů. Celkem byla oceněna dva-
náct podnikatelů z celého kraje. 

Ze Znojemska pak Kosmetika 
a drogerie Jana Langerová, Poho-
řelice; autoservis AUTODRUŽ-
STVO Znojmo; výrobce zdravotní 
keramiky Laufen CZ, s. r. o., Znoj-
mo; učňovský provoz SOU a SOŠ 
SČMSD Znojmo, s. r. o. a koupel-
nové studio a stavební firma AXIS 
Building, s. r. o., Znojmo.

Ocenění obecně vyjadřuje, že 
firma, která ho získala, trvale 
poskytuje služby v oboru svého 

podnikání v souladu s očekává-
ním spotřebitele. Předpokládá 
se tedy, že naplňuje nejen poža-
davky dané obecně závaznými 
platnými právními předpisy, ale 
dále při poskytování služeb, či 
při uvádění výrobků na trh, má 
dostatečně srozumitelně deklaro-
vánu jakost a spolehlivost a „nad-
standardně“ poskytuje své služby 
s odpovídající odbornou úrovní 
prodejce, poskytuje potřebné 
informace spotřebitelům, např.
o zajištění odborného servisu. Při 
udělení ceny bylo komisí ustave-
nou při SČS přihlédnuto i k tomu, 
jakou image má firma jak mezi 
spotřebiteli, tak i u místních pod-
nikatelů a samosprávy. Ocenění 
se uděluje na dva roky.         /abé/

Kraj ocenil firmy v soutěži 
Spokojený zákazník

/Kraj/ Rada JM kraje na svém 
jednání 6. února 2014 doporučila 
krajskému zastupitelstvu schválit 
poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 3 miliony korun Krajskému 
ředitelství policie Jihomoravské-
ho kraje na zakoupení systémů 
SCO a GINA sloužících k zajiš-
tění majetku obyvatel Jihomorav-
ského kraje pro policisty Speciál-
ní pořádkové jednotky Krajského 
ředitelství policie JM kraje.

SCO představuje systém cen-
tralizované ochrany integrovaný 
do prostor nově zřizovaného in-

tegrovaného operačního střediska 
z jednotlivých územních odborů 
policie. GINA je komunikační 
systém pomocí sdílené mapy 
určený zejména pro policisty 
Speciální pořádkové jednotky k 
dalšímu způsobu komunikace při 
bezpečnostních opatřeních. Tyto 
systémy se budou využívat také 
při bezpečnostních opatřeních, 
při pátracích akcích po pohřešo-
vaných osobách a v dalších situ-
acích řešících bezpečnostní pro-
blematiku obyvatel a návštěvníků 
Jihomoravského kraje.         /abé/

Policie získá novou techniku



OBK při JE Dukovany zasedala na svém 
pravidelném zasedání 21. ledna. Na progra-
mu bylo standardní vyhodnocení činnosti za 
rok 2013 a příprava plánu práce na rok 2014.  
Jedním z hlavních úkolů komise je poskyto-
vat občanům více informací o tom, co se na 
elektrárně a v celé jaderné energetice děje.
K tomuto účelu bude OBK využívat novou 
internetovou stránku WWW.OBKJEDU.CZ

Součástí programu zasedání byla zajímavá prezentace, při které 
pracovníci EDU Ing. Trnka a Ing. Hofman informovali členy OBK
o výsledcích tzv. stress testů a přijatých opatřeních. Co je to?

Po katastrofě v japonské Fukušimě provedly všechny jaderné 
elektrárny světa analýzu, jak je jejich elektrárna odolná extrémním 
povětrnostním vlivům. Projekt EDU zkoumal působení větru o rych-
losti 220 km/hod, teplot v rozmezí -40 až +40 °C, extrémních dešťů
a extrémního sněžení. A to i v současném působení těchto extrémů.
Na základě výsledků těchto analýz se potom připravily změny a úpravy 
projektu elektrárny. Tyto úpravy se teď realizují. Budou se např. stavět 
dodatečné nízké chladicí věže pro samostatné chlazení bezpečnostních 
systémů, proběhne dodatečná instalace mobilního dieselgenerátoru pro 
záložní napájení, zodolnění střech strojovny před velkým množstvím 
sněhu, satelitní spojení pro hasičskou jednotku.

Měli jsme také možnost si některá realizovaná opatření prohlédnout, 
např. jak lze doplňovat vodu do parogenerátoru z hasičské cisterny 
přenosným motorovým čerpadlem nebo jak jsou zajištěny vstupy do 
kabelových kanálů proti extrémním dešťům.

To vše ukazuje, že elektrárna přistoupila k otázce zlepšení odolnosti 
elektrárny proti extrémním vlivům počasí velice důkladně.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany
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OBK při JE Dukovany informuje:

(P)otraviny na našem stole
CUKR ... A ZASE CUKR
Obsluha v restauraci na mě 

pohlíží jako na nejhorší macechu, 
když po jídle s díky odmítám 
lízátko pro dvouletou dceru. 
Mně je zase smutno z pohledu 
na mladou maminku, která pod 
silou reklamy nahání sotva roč-
ního caparta, aby do něj nacpala 
„svačinku plnou mléka“, protože 
„to je to nejlepší, co si dát mezi 
jídly“. Pak není divu, že dítko 
nechce papat polívečku. A to je 
ten nejmenší problém.

O škodlivosti cukru toho bylo 
napsáno už tolik, že mě stále 
zaráží ta nevědomost. Nebo ig-
norace? Sama jsem v dětství byla 
oplácaná a od puberty se přetahuji 
s nadváhou. Když se mi narodily 
děti, zařekla jsem se, že nedopus-
tím, aby toto musely podstupovat. 
A to jsem ještě zdaleka nevěděla 
o bílé droze to, co vím dnes.

Pokusy na zvířatech prokazují, 
že cukr je silně návyková látka, 
která vyvolává větší závislost 
než kofein. Ten dětem nepodává-
me, ale sladkosti dostávají zcela 
běžně za odměnu i ve školách či 
ordinacích lékařů.

Občas slýchávám, především 
od starší generace, na adresu pod-
saditějšího potomka: „Však on z 
toho vyroste.“ Možná. Na určitou 
dobu, dobu dospívání a hledání 
partnera… ale právě tady to může 
vše lehce sklouznout k různým 
poruchám příjmu potravy, zdraví 
i životu nebezpečným. Obvykle 
se mu také původní kyprá postava 
oklikou zase vrátí. Na vině jsou 
špatné stravovací návyky z dět-
ství a také závislost. Na cukru.

Sladká chuť je jednou ze zá-
kladních chutí již od narození 
a je dominantní po celé dětství. 
Ani v dospělosti nemá v jídelníč-
ku chybět. Jenomže dnes běžně 
konzumované velké množství 
cukru vede k narušení metabolis-
mu, které je základem pro rozvoj 
onemocnění, jako jsou diabetes, 
poruchy trávení tuků, obezita, ne-
moci jater a srdce, demineralizace 
kostí a zubů. Také zvyšuje krevní 
tlak, nepříznivě ovlivňuje hormo-
ny zodpovědné za vnímání pocitu 
sytosti a hladu a může poškozovat 
slinivku břišní. Množství sladkostí 
ruku v ruce se špatnou výživou se 
významným způsobem podílí na 
zvyšující se agresivitě potažmo 

kriminalitě, případech deprese a 
špatných školních výsledcích. 

Čím tedy sladit, když ani umě-
lá sladidla nejsou tou správnou 
volbou?

Med? Je určitě hodnotnější než 
bílý cukr, obsahuje sice jednoduché 
cukry, ale také zdraví prospěšné 
minerály, aminokyseliny, vitamíny 
a bioaktivní látky a nevyvolává v 
těle kvasné procesy. S medem se 
doporučuje zacházet jako s lékem.

Hnědý neboli přírodní cukr, ať 
už řepný nebo třtinový neprošel 
rafinací, která na zdravosti  nepři-
dá, obsahuje vlákninu, vitamíny a 
minerály, které se během zpraco-
vání u bílého cukru ztrácejí. Pro 
tělo je prý snáze stravitelný. Avšak 
množství prospěšných látek u 
hnědého cukru není nijak závratné 
a má stejně kalorií jako cukr bílý. 
Navíc mnohdy se zákazník může 
stát obětí machinací výrobce. 
„Hnědý cukr může být částečně 
podvod, protože se jednoduše 
obarví už hotový bílý rafinovaný 
cukr,“ uvádí pro spotřebitelský 
časopis dTest Zdeněk Bubník, ře-
ditel Ústavu chemie a technologie 
sacharidů z VŠCHT v Praze. 

Lepší variantou je bez chemic-
kých procesů získávaná sušená 
třtinová šťáva, tzv. rapadura 
či panela. Obsahuje 50x více 
minerálních látek než cukr bílý. 
Zakoupit ji můžete například v 
prodejnách zdravé výživy.

Nejzdravější variantou se zdají 
být sladěnky a sladovity, vyrá-
běné nejčastěji z ječmene. Mají 
konzistenci připomínající med a 
silnější vůni i chuť, která ale ne 
každému vyhovuje. Sladivost je 
nižší než u cukru.

Koláč či bábovku dosladí také 
pokrájené hrozinky, pokud je 
předem pár minut povaříte v troš-
ce vody se špetičkou soli, sladká 
chuť se ještě zvýrazní. Kaše, jo-
gurty, dezerty je možno pokapat 
např. datlovým sirupem.

Další alternativou může být 
rostlinka Stevie, která se dá koupit 
ve formě tablet, prášku, roztoku 
nebo sušená. Můžete si ji i sami 
pěstovat. Lze ji používat ke sla-
zení za studena i do teplých jídel, 
samostatně i jako náhradu alespoň 
části cukru v receptech. Zdraví je 
zcela neškodná a velice vhodná 
pro diabetiky. Sladivost je 200 až 
300x vyšší než u cukru. Nevýho-

dou se zdá být fakt, že ve vyšších 
dávkách může podporovat chuť 
na sladké, což např. u redukčních 
diet je kontraproduktivní. 

Nevidím východisko v zákazu 
sladkostí. Ale myslím, že by se 
neměly podstrkovat dětem už 
od nejútlejšího věku, neuplácet 
jimi, neodměňovat, nevytvářet, 
k radosti potravinářského prů-
myslu, malé cukrové závisláky. 
A starším dětem nabídnout raději 
doma pečený koláč ze zdravých 
surovin nebo kvalitní čokoládu v 
přiměřeném množství. 

Chuť na sladké se dá také 
zahnat ovocem, oříšky, semínky. 
Velice vhodná, především teď v 
zimě, jsou napařovaná či peče-
ná jablíčka se špetkou skořice 
nebo sušené ovoce, hlavně datle, 
fíky, rozinky, švestky. Nebojte 
se experimentovat, kombinovat, 
zkoušet a nalézat pro sebe to nej-
vhodnější sladké řešení.

Tady neplatí otřepaná fráze: 
„všeho s mírou“, ale raději: „cuk-
ru jako šafránu“. 

PS: Pozor na skryté cukry, 
nacházejí  se i tam, kde byste to 
vůbec nečekali, např. v pečivu,
v uzeninách, sterilovaných vý-
robcích, sladkých nápojích…

CELOZRNNÉ MUFFINY
Velmi jednoduchý a rychlý 

recept, který můžete libovolně 
obměňovat a budete mít pokaždé 
jiný moučník.

Suché ingredience: 1,5 - 2 hrn-
ky celozrnné mouky špaldové, 
špetka soli, půlka sáčku kypřícího 
prášku bez fosfátů (tj. 20 g)

Mokré ingredience: 1 hrnek (cca 
2 dcl) mléka nebo obilného mléka, 
půl hrnku sladěnky nebo 6 PL 
třtinového cukru, čtvrt hrnku oleje 
- sezamový nebo slunečnicový.

Náplň: může být celkem asi 
100 g - 200 g, např. hrozinky, 
ořechy, mandle, slunečnicová či 
dýňová semena, dýně na kostičky, 
povidla, bobulovité či jiné ovoce 
nebo různé kombinace např. jabl-
ka na kostičky + skořice + vlašské 
ořechy. Přidat můžete kvalitní ka-
kao. Cokoli dle vlastní chuti.

Postup: Do rendlíku dejte 

všechny mokré ingredience a tro-
chu je prohřejte (nemělo by se to 
vařit), aby se vše dobře rozpustilo 
a spojilo. Suché ingredience nasy-
pte do mísy a pomalu je smíchejte 
s mokrými. Mouky dejte nejdříve 
jen hrnek a půl a pokud by těsto 
bylo moc řídké, přidejte ještě po-
stupně půl hrnku. Přimíchejte zvo-
lenou náplň. Předehřejte troubu na 
200 °C, horkovzdušná stačí na 180 
°C. Těsto nalijte buď do formiček 
na muffiny, nebo do papírových 
košíčků asi do 2/3, protože ještě 
trochu vyběhne. Pečte 15 minut na 
200 °C, potom teplotu ztlumte na 
180 °C a pečte ještě asi 15 minut. 
U horkovzdušné trouby nejdřív na 
180 °C a pak na 160 °C.

Použité prameny a doporučené 
zdroje: • Radost ze zdravých dětí  
- Mudr. V. Strnadelová, J. Zerzán; 
• recepty na www.jimejinak.cz
• www.novinky.cz/veda-skoly 
(Nejnebezpečnější drogou naší 
doby je cukr, tvrdí expert)
• www.margit.cz (Cukr je ob-
dobně škodlivý a návykový jako 
alkohol a cigarety. Co vede k obe-
zitě? Hormon sytosti - hladu. End 
of overeating.)                  /ALPe/

FARMÁŘSKÉ TRHY
v Moravském Krumlově

od 15. března
Místo, kde nakoupíte kvalitní

potraviny a produkty.

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 
6 cm parketa
129,- Kč/m2

Vítr o rychlosti 220 km/h,
i takové jsou stress testy

Společnost KTS EKOLOGIE, 
s. r. o., která v Ivančicích a v řa-
dách dalších měst sváží komu-
nální odpad, obdržela od Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
definitivně pokutu za porušení zá-
kona. Rozhodnutí o deliktu a sank-
ci je již bez možnosti odvolání. 
Společnost KTS EKOLOGIE, s. 
r. o. totiž nakoupila svozové vozy 
celkem za více než 13 milionů ko-
run, a to bez jakéhokoliv řádného 
výběrového řízení, i když zákon 
takovéto jednání nedovoluje!

Společnost KTS EKOLOGIE, 
s. r. o. je složena jen z podílů měst 
a obcí a v orgánech společnosti 
figurují jednotliví zástupci těchto 
obcí a měst. O to víc je zarážející, 
že k porušení zákona došlo. Ko-
munální politikové stojící v čele 
této společnosti by měli mít ale-
spoň povšechné znalosti o veřej-
ných zakázkách, protože na svých 
radnicích musí ten samý zákon 

dodržovat v podstatě denně.
Do položky výdaje si tak KTS 

EKOLOGIE, s. r. o. musí připsat 
pokutu od UOHS. Osobní a 
politickou odpovědnost za roz-
hodování v KTS EKOLOGIE,
s. r. o. by měl někdo nést, protože 
vyčíslení škody není jen pokuta, 
ale i rozdíl mezi nákupní cenou a 
znaleckým posudkem o skutečné 
ceně v době pořízení vozidel. 
Splátky ceny svozových vozidel 
jdou totiž z poplatků za odvoz 
komunálního odpadu od nás 
občanů a také z rozpočtů jednot-
livých členských obcí. Zastupi-
telstva těchto obcí by měla vědět, 
jak se nakládá s jejich financemi
a majetkem, a více kontrolovat 
hospodaření společnosti. Snad 
se orgány společnosti z této sku-
tečnosti poučí a v budoucnu se 
porušování zákona vyhnou. 

Roman Sládek, člen
Zastupitelstva města Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Porušení zákona bylo 
definitivně potvrzeno

Tablety a interaktivní 
tabule ve školce

Jsem učitelka mateřské školy a ve školství pracuji již mnoho let, 
počítáno na desítky. V loňském roce jsem nastoupila v Ivančicích do 
Mateřské školy patřící ke školskému zařízení Mateřská škola, Základní 
škola a Dětský domov, Ivančice.  Budova školy působí starým dojmem, 
kdysi to byl ústav pro hluchoněmé, uvnitř je však barevná, moderní
a příjemná. Kolektiv pedagogů svým věkovým průměrem odpovídá 
spíše mladšímu střednímu věku, proto není divu, že je pružný, flexibilní 
a schopný přijímat nejnovější prostředky výuky, které je možné využít.

Vedení školy dbá na to, aby výuka žáků, i těch nejmenších, probíhala 
nejen dle školního vzdělávacího programu, ale aby výchovný vzdělávací 
proces byl pro děti zajímavý, poutavý, poučný a zábavný, mimo jiné 
umožňuje dětem začlenění do současné společnosti a využití moderních 
technik. Proto je v každé třídě základní školy interaktivní tabule, a od 
prosince 2013 i v jedné třídě mateřské školy určené dětem s vadami řeči.

Kromě těchto poměrně finančně náročných interaktivních tabulí, 
byla od prosince zavedena do všech tříd mateřské školy realizace spe-
ciálně pedagogické péče na tabletech z rozvojového programu „Podpo-
ra logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“. 

Cílem našeho projektu je zkvalitnit logopedickou péči v mateřské 
škole určené dětem se zdravotním postižením, a to sluchovým, vadami 
řeči a autismem. Chceme vytvořit optimální podmínky zvláště pro děti 
s vadami řeči, aby se po absolvování několikaleté docházky do naší 
školičky s každodenní logopedickou péčí mohly bez potíží přihlásit do 
běžné základní školy. Pokud by náprava vady řeči potřebovala delší 
čas, jsme schopni jim nabídnout pokračování systematické logopedic-
ké péče v nižších ročnících základní školy - opět s možností přestupu 
do běžné základní školy.

Zda tento cíl bude beze zbytku splněn, ukáže čas, avšak již teď lze 
říci, že všichni - nejen děti, ale i učitelky - pracují s nadšením. Pohyb-
livým a mluvícím obrázkům nelze přece odolat. 

Bc. Jana Fialová, učitelka MŠ, třída pro děti s vadami řeči

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
připravuje v rámci vzdělávání dospělých kurz (kód: 41-031-H):

EUROPODKOVÁŘ 
Obsah kurzu: 1. Příprava pracoviště podkováře 2. Posuzování koně z hle-
diska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví 3. Posuzování 
koně před a po korektuře kopyt nebo podkování 4. Úpravy končetin hříbat 
5. Korektura kopyt bez podkování 6. Podkování zdravých a pravidelných 
kopyt 7. Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti 
na nepravidelných postojích končetin 8. Ošetřování nemocných kopyt
9. Ruční opracování podkovy 10. Volba postupu práce a ohřevu materiálu
v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a jednoduchých polotovarů 
11. Ruční zhotovování různých typů  podkov a pravidelná a nepravidelná 
kopyta 12. Vedení evidence související s podkovářskou praxí 13. Dodržování 
etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovář. praxí

Kurz je koncipován na 100 vyučovacích hodin, předpokládané 
zahájení kurzu je v březnu 2014, ukončení v dubnu 2014.

Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu v dílnách 
odborného výcviku v Polánce. Kurz je hrazen z programu OP VK

a pro účastníky je zcela zdarma. Účastníci budou po ukončení kurzu 
připraveni na vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Europodkovář 

(kód 41-031-H). Zájemci se mohou hlásit u Ing. Čermákové,
tel.: 739 470 617, e-mail: cermakova@ssmk.eu

Středoškoláků zase méně
Rada JM kraje se na jednání 6. února 2014 zabývala Výroční zprávou 

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2012/2013.
„Sledujeme, jak se postupně projevují změny, které krajské zastupi-

telstvo schválilo v předcházejících letech, zejména slučování středních 
škol. I nadále dochází k poklesu počtu studentů. V současné době jsou 
třídy ve školách naplněny ze dvou třetin. Naše prognóza se naplňuje,“ 
řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Jak dodal, rada také předložila ke schválení krajskému zastupitelstvu 
sloučení škol zaměřených na specifické skupiny dětí. „Jde o sloučení 
Základní školy v Pohořelicích na Šumické s Mateřskou a Základní ško-
lou v Želešicích. Zde by mohli v případě zájmu žáci z Pohořelic přejít
i na Základní školu ve Vlasaticích,“ uvedl náměstek Juránek.       /abé/



17. června 2012
Budím se asi v pět, ale ze stanu 

lezu kolem šesté. Po vyčištění 
zubů vařím čaj a píšu deník. U 
psaní usrkávám čaj. Uvědomuji si, 
že toto je můj čas, kdy si užívám 
naprostý klid a nechávám plynout 
vzpomínky z předchozího dne.

Lehce po sedmé se kluci začína-
jí ve stanech vrtět. Počasí slibuje 
krásný, ale horký den. Po sbalení 
jedeme směrem na Sion, kde 
míjíme starý a velice fotogenický 
hrad a pak dále na města Martigny, 
Orsiéres a dále na starou celnici St. 
Bernard. Při výjezdu do průsmyku 
St. Bernard a s přibývající nadmoř-
skou výškou se postupně otevírala 
pro mne velkolepá podívaná. 
Modré nebe, skály, zelenající se 
tráva, zbytky sněhu, které se díky 
slunci mění v horské bystřiny, 
odtékaly řítící se v malých vodo-
pádech někam do údolí a do toho 
všeho pobíhající svišti těsně před 
našimi motorkami.

Postupně se šplháme nespoč-
tem zatáček až do 2469 metrů 
nad mořem. V průsmyku zastavu-
jeme. Všude je plno motorkářů. 
Děláme pár fotek a rychle odjíž-
díme na italskou stranu. 

Docela směrem dolů pádíme. 

Po pár kilometrech nás míjející 
motorkáři začínají problikávat. 
Asi měří, zpomalujeme. Za-
stavují nás caribinieri (policie) 
v místech, kde ujíždějící svah 
zpevňovala kamenná zeď. Bo-
hužel do ní v plné rychlosti 
narazili dva motorkáři. Torza 
jejich shořelých strojů hovořila 
jasně, neměli moc šancí přežít. 
Padá na nás smutek a po chvíli 
s mrazením v zádech odjíždíme. 
Bohužel tohle je daň za přílišnou 
míru rizika při jízdě na motorce.

Kocháme se krásnou krajinou 
a pomalu směřujeme na městeč-
ko Aosta a dál opět na průsmyk 
St. Bernard. Ne, není to špatně 
zapsáno. Opravdu se jedná o další 
přechod stejného jména, tentokrát 
do Francie. Leháme si do sněhu a 
dovádíme jak malí kluci. Samo-
zřejmě pořizujeme pár fotek. Vší-
máme si jedné zajímavosti v tomto 
kraji. Střechy domů jsou kryty asi 
4 až 5 cm štípaným kamenem. Ne-
představitelná zátěž pro krovy.

Obědváme v restauraci u cesty. 
Bohužel nemají pizzu, tak jdeme 
do špaget, jen Tonda a Milan se 
pokoušejí objednat nějaké maso. 
Jelikož nevládnou jazykem tohoto 
kmene, panovala obava nad prove-

denou objednávkou. Dobře to do-
padá a každý dostává slušnou porci 
grilovaného masa a klobásek.

V okamžiku, kdy jsme překroči-
li hranice Francie, jedeme neustále 
nahoru a dolů. Pohybujeme se 
v rozmezí od 1200 do 2770 m nad 
mořem. Vjíždíme do městečka Val 
d´ Isere, které se v době konání 
olympijských her v roce 1992 
stalo jedním ze středisek koncen-
trujících sjezdové lyžování. V roce 
2009 se zde konalo mistrovství 
světa v tomto zimním sportu. Při 
průjezdu městem letmo pozoruji 
architekturu horských hotelů vyu-
žívající převážně kámen a dřevo.

Rychlý průjezd a okamžitě se 
šplháme na Col d´Iseran ve výšce 
2770 m, fotíme. Všude je plno 
motorkářů a sportovních auto-
mobilů. Sjíždíme do údolí, kde, 
jak doufáme, se svezeme  alespoň 
kousek rovně. Omyl. Vzhůru na 
Col d´Mont Cenis, kde míjíme je-
zero Lac du Mont Cenis, nádhera. 
Kýčovitá modrá vodní hladina je 
silně kontrastní se zasněženými 
horskými masivy.

Tonda uhýbá na hráz jezera
a dál jedeme po šotolince, kde 
padá rozhodnutí, že dnes budeme 
bivakovat na tomto nádherném 
místě. Super, ve výšce 2008 m 
nad mořem pod oblohou jsem ješ-
tě nespal. Kousek od nás na kopci 
pozorujeme starou vojenskou 

pevnost. Do setmění je ještě chvíli 
čas, tak ji berem útokem. K úpatí 
kopce dojíždíme na motorkách a 
dál pokračujeme po svých. Mám 
plastové těžké motokrosové boty 
a za stálého sakrování se snažím 
zdolat to 120metrové převýšení. 
Koupu se jak už poněkolikáté
ve vlastním potu. 

Výsledek však stojí za to.
U vstupní brány vstupujeme
na původní padací dveře s nejvyš-
ší opatrností. Ztrouchnivělé dřevo 
v nás nevzbuzuje velkou důvěru. 
Na bronzové tabulce se dozvídá-
me, že se jedná o pevnost Fort de 
Versailes vybudovanou v letech 
1860 - 1880. Impozantní stavba, 
až pětimetrové kamenné obvodo-
vé zdi pevnosti v nás vyvolávají 
spoustu otázek, jak to v té době 
někdo dokázal postavit.

Jsme zpět v tábořišti a nás po-
malu obestírá noc. K přípravě jídla 
využíváme několik tun sněhu ne-
daleko nás. Hrozně žerou komáři. 
Bohužel už nemáme repelent, tak 
se zkoušíme namazat slivovicí. 
Toto opatření pomáhá jen na pár 
minut. Někteří z nás se snaží roz-
poutat debatu, odkud na nás zaúto-
čí horský medvěd nebo pták Noh. 
Začíná pršet a my jdeme spát. 

Dnes 330 nádherných kilomet-
rů, cekem 1461.

Do svého deníku zaznamenal 
Rudolf Fráňa - Joe
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Alpská story, díl. III. - 300 km jako na houpačce
pevnost Fort de Versailes

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
ORLOVNA RAKŠICE

11. března 2014 od 19.00 hod.

MOHAMED BANGOURA (Guinea)
A TUBABU (Brno)
Pořádá MěKS Moravský Krumlov a o. s. ALMA • vstupné 140,- Kč.

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

DĚTSKÁ BURZA
(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti

a taky vše pro nastávající maminky)
sobota 15. března 2014 od 8 do 12 hodin, sál Hotelu Epopej, 

náměstí T. G. M., Moravský Krumlov 
Maminky (příp. ostatní), kteří chtějí prodávat, ať se dostaví
od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali místo (stůl) k prodeji.

Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka),
max. počet prodávajících 45. Poplatek: 50 Kč za prodávajícího. 

Každý prodávající si bude svůj „obchůdek“ řídit sám
(prodávat, hlídat atd).

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

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. 

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.

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

EXPEDIČNÍ KAMERA 
také v Ivančicích

V rekordních více než 200 českých a slovenských městech se v úno-
ru a březnu bude konat již 5. ročník Expediční kamery, tedy přehlídka 
nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny. 
I tentokrát je připravena pořádná dávka dobrodružství, objevování adre-
nalinu a napětí. Do ivančického Kina Réna tento festival poprvé doveze 
brněnské o.s. Naboso a diváci se budou moci těšit, že 1. 3. od 18 hodin se 
ponoří kino do čtyř hodin plných adrenalinu, sportu, expedic a okouzlu-
jící přírody. A co letos ve zkratce na Expediční kameře diváci uvidí? Pěší 
přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa, výpravu za Pygmeji v Kon-
gu, sólolezení v Yosemitech, u kterého se tají dech, první B.A.S.E. jump
ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě
a jako perličku ježdění na jednokolce v jeskyních. 

Vstupenky budou moci diváci zakoupit předem v kině a více info se 
dozví na www.ExpedicniKamera.cz .

Sovička i o prázdninách
I během jarních prázdnin školek, tj. 17. - 21. února nabízíme umís-

tění Vašeho dítěte do dětského klubu Sovičky v Hrubšicích. Pro děti je 
připraveno spoustu tvoření (malování na trička, výroba vlastní kabel-
ky, výroba obrázku s kapsičkou technikou mokré filcování, malování
na sklo atd.), dále hravá angličtina a nechybí častý pobyt venku.

Provozní doba Dětského klubu Sovička je 7.30 až 15.30 hodin, mož-
nost domluvy do pozdějších hodin. Více na www.klubsovicka.cz.

Náš klub sídlí v samostatném domečku v Hrubšicích, nabízí útulné 
vnitřní prostory (vybavená herna, tvořivá dílnička/jídelna, WC), po-
skytuje venkovní zázemí - bezpečný dvůr cca 400 m2 s pískovištěm, 
houpačkami, venkovním posezením a s kocourem :-). 

O Turecku při turecké kávě 
Na páteční podvečer 24. ledna připravila Obecní knihovna ve Viš-

ňovém ve spolupráci se Základní školou Višňové velmi zajímavou 
besedu. Program pro hosty si připravila občanka Turecka, obyvatelka
z jeho hlavního města Ankary, slečna Buket Ilgü. 

Její prezentace této islámské země zahrnovala opravdu široké spek-
trum informací. Historicky patřilo Turecko po několik století k jedné 
z největších a nejobávanějších říší. Posluchačům představila i krásy 
země, která vedle nespočetných přírodních krás nabízí i neskutečné 
množství architektonických památek současnosti, antiky, Byzance, 
Osmanské říše, Chetitské říše. Spoustu informací poskytla i o oby-
vatelstvu této islámské země a o jejich kultuře. Samostatnou kapitolu 
věnovala „otci“ moderního Turecka Kemalu Mustafovi Atatürkovi. 

Pro návštěvníky této besedy připravila slečna Buket v jejím průběhu 
pravou tureckou kávu. V její nabídce ochutnávky nechyběly ani pravé 
turecké deserty a turecké cukroví.

Buket odpovídala i na spoustu otázek a dotazů, které ji byly kladeny. 
Přestože nám poskytla informace i o tureckém jazyce, celá beseda se 
odehrávala v angličtině, kterou pro posluchače do češtiny překládala 
Eva Machová. Ta byla i moderátorkou tohoto setkání. 

Účastníci z této besedy odcházeli plni informací a dojmů o zemi, kte-
rá především svým islámem je pro nás odlišná. Díky Buket však měli 
možnost nahlédnout do myšlení, postojů a pohledů jejích obyvatel.



07.02.2014                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
Klášterní náměstí - č. p. 125, 128 - 132

Dominantní budova kláštera udává i název náměstí, které však v mezi-
válečném období bylo přejmenováno na Wilsonovo náměstí a za minulého 
režimu pak naopak na náměstí Rudé armády. Stavba kláštera se odkazuje 
na povolení stavby papežem v roce 1354, do kláštera byli dosazeni augus-
tiniáni eremité. Připojený gotický chrám zasahoval doprostřed dnešního 
náměstí. Z této éry se zachovala okna s lomeným obloukem v půdním 
prostoru. Za husitských válek byl klášter v roce 1424 opuštěn a stavba 
pobořena. Až na krátkou výjimku zůstal klášter opuštěný až do 20. let 17. 
století, kdy jej odkoupil Gundakar z Lichtenštejna a nechal barokně přesta-
vět. Klášterní kolej byla svěřena řádu piaristů a později pavlínům. Ti zde do 
roku 1777 vydržovali nižší latinské gymnázium. Po zrušení kláštera v roce 
1786 byla stavba využívána pro průmyslové účely, později byl do počát-
ku války v přízemí umístěn poštovní úřad a ve zbytku budovy byly byty.
Na náměstí byla v roce 1866 vybudována kamenná cisterna, kterou navrhl 
Jakob Reischl. Ke klášteru od ní mělo vést lipové stromořadí. Na náměstí 
stála rovněž socha sv. Jana Nepomuckého, která byla od stavby hejtmanství 
přemístěna blíže klášteru a v roce 1930 přestěhována k farnímu kostelu.
Při stavbě hejtmanství vzala za své kašna i se stromořadím. 

Stavba kláštera dnes nese č. p. 125 (71/I). Jeho majitelem byl mezi lety 
1863 až 1885 Josef Lerch, poté Robert Donnée a jeho syn Antonín (nar. 
1862 v MK), poštmistr. Před válkou zde byl velký počet nájemců. Také 
zde dožívala Ella Mauliková, vdova po divizním generálu Karlu Maulikovi 
(†1934). Tento krumlovský rodák byl činný v místním okrašlovacím spol-
ku. Z řady rodin zde vynikala domácnost stavitele Arthura Potschky (nar. 
1876 v Brně). Působil v M. Krumlově od roku 1911 a se ženou Elisabethou 
vychovávali dceru Marthu. Mimo ně zde bydlela také rodina kamnáře Kar-
la Riedla, dále zde bydlela rodina kovářského dělníka Jana Prustoměrského 
(nar. 1908 ve Vídni), rodina odborného učitele měšťanské školy Jana Svo-
body (nar. 1902 v Třebíči) a řada dalších osob. Za války zde byla kasárna 
pro letní plynový kurz pro německé vojáky. 

Klášter byl velmi poničen květnovým bombardováním. Plán na adaptaci 
budovy vypracoval v červenci 1946 ing. arch. Antonín Kolofík. V nich se 
počítalo s umístěním MNV, ZDŠ a Hudební školy (od r. 1952). Do roku 
1960 zde byla umístěna knihovna a středisko veterinářů. Budova byla za 
starostenství B. Pitlacha nadstavěna o 2. patro. 

Na pozemku bývalé klášterní zahrady vyrostly v roce 1964 dílny ZŠ Kláš-
terní, v roce 2008 pak tělocvična učiliště. Za ní pak následují soukromé domy 
na bývalé ulici Gottwaldově. Původní dům s č. p. 128 (72/I) patřil v letech 
1873 až 1892 p. Doležalovi, poté na rok Johannu Kurzweilovi, do roku 1904 
Egidiu Worliczkovi, vrchnímu geometrovi. Ten dům nechal v roce 1893 
přestavět. Novostavbu navrh Richard Martin jako přízemní dům se secesní 
fasádou s věží. V letech 1904 až 1912 byl dům v majetku ředitele cukrovaru 
Adalberta Worliczka. Obec jej od něj odkoupila a vlastnila do roku 1926, kdy 
je jako majitel domu uváděn poštovní kontrolor Ferdinand Kovář (nar. 1878 
ve Slavěticích). Ten žil ve městě od roku 1920 a byl předsedou místní poboč-
ky Včelařského spolku Živanský. Dům dodnes patří jeho potomkům. 

Vedlejší dům s č. p. 129 (168/I) byl jednopatrový a v jeho dvorní části
se nacházely domy s č. p. 114/I a 144/I. Dům č. 168/I vlastnil mezi lety 1857 
až 1877 Franz Leininger, po něm do roku 1906 Veronika Leiningerová, poté 
do roku 1923 Franz Leininger a následně v roce 1923 jej koupili Karel a 
Marie Musilovi. Dům s č. p. 144/I patřil v letech 1864 až 1886 Karolíně 
Brodíkové, dále do roku 1912 Robertu Donnéemu, po něm do roku 1920 
Cyrillu Leiningerovi a v roce 1920 jej koupili Musilovi. Karel Musil (nar. 
1881 v Č. Budějovicích) byl fotografem. Se ženou Marií (nar. 1866 u Poy-
sdordu) pobývali v M. Krumlově od roku 1906. V hlavním domě s nimi žili 
před válkou Julie Floriánová, vdova Marie Smejkalová s dětmi a ve dvorním 
domku pak rodina nočního hlídače Josefa Halámka. Mezi lety 1914 - 1945 
byla v 1. patře domu umístěna četnická stanice a okresní četnické velitelství. 
V č. p. 144/I býval umístěn fotografický ateliér, který však byl v roce 1945
do základů zničen a nebyl obnoven. Jelikož M. Musilová zemřela před při-
znáním čsl. občanství, byla polovina všechno majetku prohlášena za německý 
konfiskát. K. Musil se o majetek soudil s místními ONV a MNV až do 60. let. 

Dům s č. p. 130 (73/I) byl přestavován svým majitelem, stavitelem
J. Reischlem, v roce 1889. Dříve jej mezi lety 1860 až 1883 vlastnila Anna 
Christianová, do roku 1889 Anton Christian, po něm do roku 1891 Jakob 
Reischl, do roku 1905 Karel Ptaczek, do roku 1899 Marie Donthová, do 
roku 1902 Anna Kordová. V roce 1902 odkoupili dům Haizlovi. MUDr. 
Emanuel Haizl (1867 v Jezbořice - 1916 v MK) byl všeobecným okresním 
lékařem, který působil v M. Krumlově nejpozději od roku 1896. Byl jed-
ním z hlavních osob českého národního tábora a zasadil se o vznik měšťan-
ské školy. Ještě v roce 1905 manželé prováděli stavební úpravy v 1. patře 
domu pod vedením J. Reischla za spolupráce firmy J. Herforta. Před válkou 
zde žila pouze vdova Marie Haizlová (nar. 1880 v Miroslavi). E. Haizl vedl 
hudební krouže Sokola. V roce 2013 získal dům novou růžovou fasádu.

 O domu s č. p. 131 (74/I) víme, že jej mezi lety 1878 až 1903 vlastnila 
Magdalena Kotoulová. Do roku 1908 patřil dům Johannu Kotoulovi, do 
roku 1918 Magdaleně Kotoulové, do roku 1936 Marii Vavříkové. V roce 
1895 byl dům spojen se sousedním č. p. 135/I, který minimálně mezi 
lety 1889 a 1895 vlastnil František Šabata. J. Reischl obě čísla spojil 
v přízemní secesní dům. Před válkou patřil dům rodině četníka Rudolfa 
Šušlíka, který sloužil v M. Krumlově od roku 1930. Ve druhé části domu 
bydlel od roku 1936 Cyril Leininger (nar. 1871 v M. Krumlově), berní 
zřízenec, s rodinou a s dalšími podnájemníky. 

Poslední dům před Občanskou záložnou byl dům s č. p. 132 (136/I). Již 
z roku 1889 existují záznamy o vlastnictví domu rodinou Šťastných. Po celé 
meziválečné období jej vlastnil Adolf Šťastný (nar. 1888 v M. Krumlově). 
Živil se jako dělník a se ženou Marií vychovával syna Karla. V roce 1934 
starý dům zbourali a postavili podle plánu V. Wondraka současný přízemní 
domek. Dům je dnes součástí budovy gymnázia.              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, přír. č. 470 – Deník Ericha Sloscheka; výpovědi pamětníků. 

Vodovody v Ivančicích - II
V druhé polovině 19. století se 

v Ivančicích stupňují potíže s pit-
nou vodou. Roste počet domů i 
obyvatel a přes udržované veřej-
né studny, většinou již opatřené 
pumpami, je zřejmé, že bude nut-
né vyhledat stálý zdroj pitné vody 
v dostatečném množství. 

Nejhorší je nedostatek vody na 
Horních Hlinkách, které jsou nej-
výše položenou ulicí. Jediná stálá 
studna u Balcarovy stodoly a 
dvě-tři další, které vysýchaly, ne-
zajišťovaly dostatek vody. Bylo 
nutné situaci radikálně změnit.

Ještě připomínáme, že ústav 
pro hluchoněmé byl od roku 1894 
připojen vlastním vodovodem ze 
studny pod Lampartkou, do které 
byl zajištěn dostatek vody blíz-
kým potokem. Ten sbíral vodu z 
části Knížecího lesa a přes Špýry 
tekl k Ivančicím. Tato studna je 
tam dodnes a v jejím sousedství 
přibyly ještě dvě, které byly jako 
nádrže pro nově postavený kravín. 
Vodovod, který zřídil v roce 1898 
majitel cihelny Malina od studán-
ky v Joštu, nebyl na Horní Hlinky 
dál prodloužen a končil v cihelně. 

Důležitý je zápis jednání 
obecního zastupitelstva ze dne 
22. května 1901, ve kterém se 
uvádí rozhodnutí zastupitelstva 
o zřízení vodovodu k zásobování 
Horních Hlinek. Zřejmě se našly 
vydatné prameny v Loučkách (asi 
200 metrů severně od bývalého 
školního statku a cca 200 metrů 
od silnice do Neslovic). Místo je 
viditelné vlevo od silnice, rostou 
zde dva keře a hlavně dost velká 
plocha je porostlá rákosím. 

Po přezkoušení zdravotní nezá-
vadnosti byly vodárenské firmy 

vyzvány k předložení nabídek ke 
zřízení vodovodu. Prameny byly 
pod pozemky starosty Josefa Ko-
čího, který souhlasíl se zřízením 
sběrných studní na jeho pozem-
cích s podmínkou, že po zřízení 
vodovodu mu bude povoleno při-
pojit „Nový“ dům, který nedávno 
postavil (dům na rohu Chřestové a 
Kounické ulice). Obecním zastu-
pitelstvem bylo splnění tohoto po-
žadavku odsouhlaseno. Současně 
bylo jednáno s majiteli dalších 
pozemků, kterým byly pozemky 
po vyhledání a svedení pramenů 
upraveny do původního stavu.

O dva roky později byly měs-
tem přikoupeny ještě sousední 
pozemky Ottona a Ludvíka Weis-
sových. Při jednání zastupitelstva 
16. října 1902 byly předloženy na-
bídky 3 firem na stavbu vodovodu. 
Vybrána byla firma Antonín Kunz 
z Hranic, se kterou mělo obecní 
zastupitelstvo dobré zkušenosti. 

Začátek vodovodu byl tedy 
v Loučkách, kde bývala studánka 
s věčně tekoucí vodou. Tam byly 
provedeny úpravy, které zachytily 

další prameny do dvou studní hlu-
bokých 3 a 4 metry (průměr 2 a 3 
metry) a z nich se voda svedla do 
sběrné jímky. Odtud vedl vodovod 
v kovových trubkách o průměru 
100 mm pod silnicí u dnešního 
mostku směrem k  Mřenkové 
ulici. Mřenkovou ulicí pokračo-
val pod židovským hřbitovem 
a u hřbitova se téměř v pravém 
uhlu otočil směrem přes kopec 
k vodojemu pod Černým kopcem. 
Tam byly vybudovány dvě nádrže, 
každá o obsahu 400 hektolitrů. 
Odtud byla voda vedena k třem 
vodovodním stojanům a jednomu 
hydrantu na Horních Hlinkách. 
Přebytečná voda po naplnění 
nádrží vodojemu odtékala přepa-
dem k Dolním Hlinkám a ulici Na 
Příkopě do Mřenkového potoka. 
V roce 1918 se i na spodní části 
této roury zřídil stojan, pro odběr 
vody obyvatelům přilehlých ulic.

Množství vody u prameniště 
bylo změřeno na 1,9 litrů/sec, 
délka vodovodu na 1120 metrů. 
Zajímavé bylo, že přes kopec byl 
vodovod položen o 4 metry výše 
než začátek na Loučkách, naopak 
nádrže vodojemu byly o sedm 
metrů níže než sběrná studna u 
prameniště, takže tok vody měl 
být plynulý. Přesto je na výkre-
su u nejvýše vyznačeného místa 
uvedena poznámka „případně 
násoska“. Kolaudace vodovodu 
byla 5. března 1903.

O starý pramen u židovského 
hřbitova projevila v předstihu  
zájem Občanská záložna v Ivan-
čicích, která požádala o povolení 
ke zřízení vodovodu do svého 
záloženského domu, přičemž 
se záložna zavazovala zřídit na 

příhodném místě jeden stojan pro 
veřejnou potřebu. V zápisu ze 14. 
listopadu 1902 bylo Občanské 
záložně jednohlasně povoleno 
zřízení hydraulického trkače ke 
zdvíhání vody, které sestávalo 
ze stavidla k zvednutí vody v 
Mřenkovém potoku proti židov-
skému hřbitovu o 60 cm, a zřízení 
bahníku, zřízení dvou cisteren 
pro trkač na obecním pozemku, 
položení potrubí přivádějícího a 
odvádějícího k trkači a od trkače 
k záloženskému domu a konečně 
položení potrubí k odvádění pře-
bytečné vody zpět do potoka.

Po roce už tomu bylo jinak. 
Občanská záložna ustoupila od 
záměru odebírat vodu od židov-
ského hřbitova, ale připojila se 
na nově postavený vodovod a fi-
nancovala instalaci dvou stojanů 
pro veřejnost. Ještě v roce 1903 
bylo rozhodnuto o prodloužení 
vodovodu do Kounické ulice až 
k Hospodářské škole.

V dalších letech neuvádějí zá-
pisy zastupitelstva žádné údaje 
o vodovodu, až 25. února 1909 

žádají obyvatelé Rybářské ulice 
připojení na vodovod. Protože 
byly v dohledu volby nového 
zastupitelstva, rozhodlo nové 
zastupitelstvo až 3. prosince 1909 
o rozšíření vodovodu přes Novou 
(dnes Chřestovou) ulici do Rybář-
ské s odbočkou na Drůbežní trh. 
Vody bylo dostatek a v roce 1915 
uvádí zápis možnost rozšíření vo-
dovodu na celé město a připojení 
jednotlivých domů, za měsíční 
poplatek, ale až v říjnu 1928 bylo 
rozšíření městského vodovodu 
pro celé město odsouhlaseno.

Vypracování projektu bylo za-
dáno firmě Kunz Hranice.

Ještě drobná informace. V roce 
1925 si zřídil pan Ferdinand Ha-
lámek vodovod z Martálky pro 
své hospodářství ve Stříbském 
mlýnu. R. 1925 byl prodloužen 
vodovod z Horních Hlinek do 
Hřbitovní ulice a do Příkopu, 
r. 1926 na Žerotínovo náměstí. 
Někteří občané již mají připojení 
na městské vodovody do domů 
a platí obci roční poplatek. Dále 
bylo rozhodnuto o prodloužení 
vodovodu do Oslavanské ulice a 
v dalším roce do Široké, ale zřej-
mě k tomu nedošlo, protože až 
v roce 1926 byl schválen projekt 
firmy Kunz-Hranice pro zřízení 
vodovodu v uvedených ulicích. 

V roce 1928 doporučil Zemský 
stavební úřad připojení ke skupi-
novému vodovodu od Zbýšova. 
Bylo jednáno s obcemi Němčice, 
Alexovice, Letkovice, Oslavany 
a Padochov, ale uvedené obce o 
skupinový vodovod neprojevily 
zájem. Proto se hledaly mož-
nosti na rozšíření dosavadního 
vodovodu z Louček v Lánech 
přibráním pramenů z Knížecího 
lesa, zkouškami ve Špýrách nebo 
u Starohorské kapličky.

Myšlenka skupinového vodovo-
du nezanikla. Zápis obecního za-
stupitelstva ze dne 24. června 1932 
znovu uvádí možnost o připojení 
Ivančic k vodovodu ve Zbýšově. 
Po dotazu na Zemském úřadě bylo 
doporučeno se k zbýšovskému 
vodovodu připojit. Ve Zbýšově již 
byla schválena Zemským úřadem 
stavba dvou nádrží, z nich jedna 
byla určena pro Ivančice. Připoje-
ním ke zbýšovskému vodovodu by 

se na dlouhý čas vyřešil problém 
s pitnou vodou v Ivančicích. 

Tamní pramen dával 11 litrů/
sec, přičemž pro Zbýšov by se vy-
užily pouze 2 litry/sec. V projektu 
byl vodovod ze Zbýšova veden 
údolím Neslovického potoka 
k Padochovu, dále potokem do 
Oslavan a z Oslavan přes Lány, 
kde jsou v projektu dvě nádrže na 
2 x 250 m3, odtud k železničnímu 
přejezdu v Pancířích a do Ivančic. 

Nezávisle na této možnosti byly 
v Ivančicích hledány jiné zdroje 
k zajištění vody v katastru Ivan-
čic. V roce 1935 se uvádí schvá-
lení vodního zářezu v Loučkách, 
aby se zajistilo větší množství 
vody do sběrných studní. Zápis 
z roku 1936 je alarmující. Měs-
tu hrozí nedostatek pitné vody. 
Potrubí z Louček je na několika 
místech tak chatrné, že voda se 
ztrácí do země a město je celé 
dny (kromě kašen) bez vody. 

V roce 1936 se na několika 
místech v Knížecím lese vykopa-
ly sondy, ale nejvíce nadějné byly 
výsledky průzkumu v Levíku 
v roce 1937 na místech, která ur-
čil proutkař. Zde bylo vykopáno a 
vyzděno 5 studní v různých mís-
tech a hloubkách a jedna studna 
sběrná (je k vidění dodnes). Před-
pokládalo se, že se zde získá 3-5 
litrů/sec. Reservou zůstala studna 
pro zachycení vody pod Lampart-
kou, původně určena pro ústav 
hluchoněmých.

V roce 1939 bylo schváleno vy-
pracování vodovodního projektu 
pro město a zadáno vypracování 
projektu. Soutěže se zúčastnilo 
5 firem. Vybrána byla firma 
s nejnižší nabídkou, ale bohužel 
není uvedeno, která to byla. Ještě 
pokračovaly sondovací práce fir-
my Sigmund - Olomouc, a bylo 
zadáno vypracování projektu pro 
celé město u firmy Kunz Hranice 
ve spolupráci s firmou ing. Vik - 
Brno, ale po krátké době byly prá-
ce na projektech zastaveny. Tím 
také padl návrh na rekonstrukci 
starého vodovodu. Bylo již na 
začátku světové války a udá-
losti nastolily jiné programy.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Prameny: knihy zápisů obecního 

zastupitelstva v Ivančicích

Dřívější prameniště pitné vody v Loučkách je dodnes viditelné.

Foto: Vladimír Voborný, 1999.                      Zasypaná dřívější studna v Levíku. 

Starý vodojem pod Černým kopcem, 2003.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 10. 02. DO 23. 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. 
• 10. 2. v 8.30 hod. - KREJČOVSKÁ POHÁDKA. Pořad pro školy, kinosál.
• 10.2. v 17.00 hod. - VALENTINSKÝ  VEČER SE ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 17.2. v 19.00 hod. - ZÁMĚNA, ANEB KDE JSI VČERA BYL A S KÝM…
Divadelní komedie dvou manželských párů - pány napadne, že si v noci tajně vymě-
ní manželky… Hrají: Světlana Nálepková / alt. Jitka Asterová, Hana Čížková, Má-
rio Kubec, Martin Sochor. Kinosál, vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
• 22.2. v 19.00 hod. - PUNK – ROCK – FEST. Vystoupí kapely T.D.O punk, 
Shit Noise punk, Carl gut punk, Machinarium punk, Yarvar Cocha punk. Sál 
hotelu epopej, vstupné: 100 Kč.
• 25.2. v 18.00 hod. - LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ VČERA, DNES  
A  ZÍTRA. Přednáší Ing. Pavel Juřík z Historického spolku Liechtenstein. Jídel-
na internátu SŠDOS. Vstupné: 40 a 20 Kč.
• 27.2. v 18.00 hod. - Divadlo SHERLOCK HOLMES aneb VRAŽDY 
VOUSATÝCH ŽEN. Neobvyklý případ řeší známý detektiv. Uvádí Eďas
při Gymnáziu Moravský Krumlov. Kinosál MK.

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
• 24.2. ve 14.00 hod. - JAK SE ŽIJE S ..... RAKOVINOU. Věděli jste, že 
rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí? Nebo že nádorová onemocně-
ní 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 spolupráci
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

• 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.
• 21.-23.2. - JARNÍ X-BOJ. 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 23.2. - IVANA SVOBODOVÁ. Výstava obrazů a kreseb. Galerie Památ-
níku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• do 28.2. - VÁCLAV HOLOUBEK - ZÁZNAM. Výstava obrazů. Chodba 
Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 25.2. v 18.00 hod. - JIŽNÍ INDIÍ CIK CAK NA KOLE. ZDENĚK BERKA 
- beseda s promítáním. Kino Réna. Vstupné: 30 Kč.
Připravujeme: • 1.3. od 18.00 do 22.00 hod. - EXPEDIČNÍ KAMERA. 
Filmový festival přináší do Ivančic opět nejlepší filmy o cestování a sportech 
v přírodě. A na co se těšit? Pěší přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa, 
výpravu za Pygmeji v Kongu, sólolezení v Yosemitech, u kterého se tají dech, 
první B.A.S.E. jump ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony
v Kanadě a jako perličku ježdění na jednokolce v jeskyních. Kino Réna.
• 8.3. od 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČICE A BESEDNÍHO DOMU. 
Program: 20.00 Zahájení plesu, 20.10 Předtančení - valčík La Quadrilla, 21.30 
Skotské tance - La Quadrilla, 22.15 Irské tance - La Quadrilla, 23.30 Losování 
tomboly. K tanci a poslechu hraje skupina MERLLIN. Ochutnávky vín Roma-
na Komarova a ochutnávky whisky. Besední dům Ivančice. Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej v Besedním domě, tel. 546 434 019.
• 9.3. - KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU. Brilantní komedie, která 
oslovila diváky na celém světě. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění cho-
vání, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které 
zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Účinkují: Veronika 
Freimenová, Zdeněk Žák. Brno - Kulturní dům Rubín, odjezd v 18.00 hodin
od Besedního domu. Cena: 510, 480 Kč (vstupenka a doprava).
• 10.3. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM - DOBRÝ 
PROTI SEVERÁKU. E-mailový román Daniela Glattauera se stal oblíbeným 
u čtenářů i tisku. Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časo-
pisu Like. Kvůli překlepu ale její e-mail dostane Leo Leike. Začne tak nezvyklá 
korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto neznámou. Účinkují:
Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Pavel Oubram. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 100 
Kč. Předprodej od 3. 2. v KIC Ivančice. Více info: www.listovani.cz .

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
• únor - 112 V OHROŽENÍ ŽIVOTA. V únoru na Domečku probíhá výukový 
program pro žáky základních škol z Moravského Krumlova, který přibližuje 
dětem rizikové situace a jak se správně zachovat či poskytnout první pomoc. 
• 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.
• POZOR! ZAHÁJILI JSME PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ TÁBOR 
S DOMEČKEM: HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY. Tábor se 
bude konat v překrásném prostředí rekreačního střediska Borovina v Podhradí 
nad Dyjí v termínu 5.-12. 7. 2014. Cena 3.200 Kč, v ceně je zahrnuto: ubytování 
v chatkách, 5x denně strava, pitný režim, doprava autobusem, výlet, pojištění, 
pedagogický dozor, materiál. Závazné přihlášky můžete podat v kanceláři 
DDM. Zálohu 1000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2014. Více infor-
mací o areálu tábora najdete na www.borovina.cz, vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme v kanceláři DDM nebo telefonicky na č. 515 322 770.

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
• 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
Sokolovny. Hraje skupina Blíženci. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 27.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 28.2. od 20.00 hod. - DIVADELNÍ PLES. V hlavním sále hraje skupina
Panorama Band, v baru diskotéka s DJ Stehlíkem, v restauraci Melody Music. 
Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.

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
• 1.3. 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
• 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.
• 14.2. od 18.00 do 22.00 hod. - VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA. Přijď do 
klubu oslavit svátek všech zamilovaných se svým kamarádem nebo právě nové 
kamarády poznat. Můžeš se těšit na taneční soutěže a spoustu dalšího. SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 20 Kč/osoba.
• 15.2. od 16.00 hod. - PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Víla Lenka dětem
přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. 
Určeno dětem od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/
dítě. Přezůvky a pohodlný oděv s sebou.
• 15.2. - 22.2. - JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH. Pro děti, mládež, do-
spělé i rodiny s dětmi. Jeseníky, hotel Dlouhé stráně - 2,3,4 lůžkové pokoje, soc. 
zařízení na pokoji. Skiareál Kouty nad Desnou (11,5 km sjezdovek). Děti do 3 
let - zdarma, 3-18 let - 3.800 Kč, dospělí - 4.200 Kč (ubytování, strava, doprava, 
program, pedagog. dozor, výuka lyžování). Nutné se předem přihlásit v SVČ.
• 17.2. - 21.2. - 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, ... Vždy 
od 8.00 od 16.00 hod. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 1.000 Kč/osoba 
(oběd, pitný režim, program, pedagog. dozor). Nutné se přihlásit do 7.2. v SVČ.
Připravujeme: • 2.3. od 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL. Čeká vás 
zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým vás budou provázet piráti. Dále 
také: tvořivá dílna, dětský koutek, bohatá tombola, tvorba buttonů, malování 
na obličej. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek: 50 Kč/osoba.
S sebou: přezůvky s bílou podrážkou. Všechny masky budou odměněny.
• 22.3. od 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ VEČER STŘEDISKA VOLNÉHO 
ČASU se skupinou GEJZÍR. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochov-
ské ul. Poplatek: 100 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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
 22.2.  MASOPUST
 28.2.  BESEDA NAD KRONIKOU

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. Na zájezd 
je bezpodmínečně 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.
• 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!

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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. 
• 14.2. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 20.2. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL FLASHDANCE. Odjezd z autobusové 
zastávky Trávníky a Brněnská v 17.00 hodin. Pořádá KIC Rosice. 
• 22.2. v 19.00 hod. - KOŇÁCKÝ BÁL. K poslechu a tanci, hraje skupina Seveři. 
Ve společ. sále ZKC, vstupné 120 Kč v předprodeji v KIC, na místě 150 Kč. Pořá-
dají František Šmerda a Svaz chovatelů koní ve spolupráci s KIC Rosice. 
• 25.2. od 17.00 hod. - ZA PAVOUKY A ŠTÍRY DO TROPŮ INDOČÍN-
SKÉHO SVĚTA. Přednáška Ondřeje Košuliče, doktoranda Mendelovy univer-
zity a arachnologa, spojená s promítáním fotografií přírodních krás Thajska, 
Laosu a Kambodže včetně ukázky živých exemplářů tarantulí a štírů žijících
v tropických pralesech jihovýchodní Asie. Pořádá městská knihovna. 
Připravujeme: • 26.2. od 19.00 hod. - LISTOVÁNÍ - PRAŽSKÁ SVATBA. 
Další díl scénického čtení, tentokrát knihy Zdeňka Merty Pražská svatba a jiné 
erotické povídky. Účinkují Alan Novotný, Petra Bučková/Markéta Lánská,
na klavír je doprovodí Zdeněk Merta. Nebude chybět křest a prodej knihy
a autogramiáda. Kino Panorama. Vstupné dospělí v předprodeji v KIC 90 Kč,
na místě 110 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Pořádá KIC Rosice. 

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 21.2. v 19.00 hod. - SETKÁNÍ VÝBORU ve vinárně Komarov. 
• 22.2. - VYCHÁZKA Z MORAVSKÉHO KRUMLOVA KOLEM ŘEKY 
ROKYTNÉ DO IVANČIC. Odjezd vlakem  z Ivančic v 9.16 hodin. Cestou je 
možné opékání buřtíků, trasa je asi 15 km. Vede Hana Šťastná.
PŘIPRAVUJEME 3 ZÁKLADNY: • 24.5. - 31.5. - Vysočina - Nové Město, 
vedoucí Hana Šťastná • 29.6. - 6.7. - Kralický Sněžník, vedoucí Antonín Moravec 
• 2.8. - 9.8. - Ludvíkov chata „U sovy“, vedoucí  Hana Valová.
SLEVY ČD: Opět je platná sleva na zakoupení In-karty IN 50 na jeden rok pro 
členy KČT - seniory za cenu 390 Kč a IN 50 pro ostatní členy KČT v ceně 2.699 Kč, 
(běžná cena 2.990 Kč) a In-karty IN Senior za cenu 990 Kč(běžná cena 1.490 Kč).

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.

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na následující akce:

MASOPUSTNÍ PRŮVOD RAKŠICEMI
23. 2. od 10.30 hodin

Vítáni jsou všichni zájemci, sraz v Orlovně. Hudba a občerstvení 
zajištěno. Masky s sebou. Přijďte se pobavit a pomoct obnovit tradici. 

OSTATKY
1. 3. od 20.00 hodin - MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE

Vítáni jsou všichni s maskami i bez masek. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina Fantazie. Bohatá tombola - hlavní cena zájezd !!!

Čeká Vás tradiční pochovávání basy, soutěž o nejlepší masku, 
opět jedno překvapení… Vstupenky možno zakoupit se slevou při 
masopustním průvodu 23. 2., jinak rezervace na tel. 737 285 092
Koná se v Orlovně v Rakšicích. Přijměte naše srdečné pozvání.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
9. 3. od 14.00 hodin

Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší…

To vše v režii Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!
Koná se v Orlovně v Rakšicích.

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

VENKOVSKÁ ZABIJAČKA
Přijměte naše pozvání na čtvrtý ročník vémyslické zabijačky!

Těšíme se na Vás 22. února 2014 od 9.00 do vyprodání zásob. 
Nabídka: Svítečky z vepřových mozečků, mozeček, škvarky, tlačenka, 
jaternice, kroupová jelítka, ovar, bílá polévka, černá polévka, smažené 
vepřové nožičky, konfitované vepřové uši, vepřový vrabec, cibulové 
nebo kysané zelí, bramborovo - houskový knedlík, zabijačkový guláš, 

pečivo, domácí koblihy. Svařené víno, grog a další.
VSTUP A SLIVOVIČKA NA PŘIVÍTÁNÍ ZDARMA.

K poslechu i tanci bude hrát harmonika. Všechny produkty jsou
domácí výroby. Možnost zakoupení s sebou.

A letos poprvé: hodina v bazénu s whirlpoolem a parní saunou za 80 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
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Volejte nebo pište na telefon: 
602 950 128. 
•• Škoda Felicii, nebo Fabii, pouze 
za rozumnou cenu. Spěchá. Tel.:
604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Audi 80 1,8 čtyřbod, v perfektním 
stavu, bez koroze, platná TK, cena 
10.000 Kč. Tel.: 602 778 460.
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1998, 
nový model, perfektní stav, místy 
drobná koroze, velmi pěkné a čisté 
auto, EKO poplatek zaplacen, cena 
25.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• na Š120 disky a pláště - zimní a let-
ní. Rozměr 13“ 165/80. Pravý přední 
blatník na Fiat Marea. Cena dohodou. 
Tel.: 604 369 727.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• Dům min. 2+1 se zahradou nebo 
dvorkem - Znojemsko, dobrá do-
stupnost do Brna výhodou. Cena dle 
stavu. Spěchá! Máme hotovost. Tel.: 
733 230 164.
•• byt v MK ve městě, nebo směr 
nádraží. Tel.: 739 351 845.
•• byt v Ivančicích. Bez RK prosim. 
Tel.: 731 986 278.
•• byt 2+1 v Ivančicích. Pouze v OV. 
Nejlépe určený k rekonstrukci do 1 mi-
lionu. Kč. Tel.: 608 729 782.
hledám pronájem
•• hledáme pronájem nebo koupíme 
celoročně obyvatelnou chatu do 160 
tisíc Kč nebo byt 2+1 do 7 tisíc Kč, 
bez kauce. Tel.: 702 911 824.
pronajmu
•• v Ivančicích na sídlišti byt 1+1
s lodžií po rekonstrukci, zateplený. 
Dle dohody i s nábytkem. Možnost 
nastěhování ihned. Tel.: 604 988 988.
•• byt 3+1 na Sídlišti v MK. Info na 
tel.: 606 737 348.
» NÁBYTEK
prodám
•• rozkládací gauč a dvě křesla hnědé 
barvy v dobrém stavu. Cena 1.500 Kč. 
M. Krumlov, tel.: 602 765 779.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočárek, pěkný. Zn. levně. Tel.: 
607 713 053.

» RŮZNÉ
•• Hledám doučování matematiky
v Ivančicích - 1. ročník střední školy. 
Tel.: 732 360 421.
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• Prodám kompletní výrobu na 
vibrolitý beton. Míchačka, paleťák, 
vibrační stůl, chemie, receptury, 
formy na platové stříšky, zahradní 
architekturu, obrubníky, teraso, sochy, 
palisády, obklady atd., internetové 
stránky. Návratnost investice 1 rok. 
Zaučím. Rodinné důvody. Cena k jed-
nání 135 tis. Kč. Tel.: 774 812 125. 
» SEZNÁMENÍ
•• Muž 51 let, rozvedený, hledá ženu 
k trvalému vztahu do 50 let z Mo-
ravského Krumlova a okolí. Již delší 
dobu žiji sám a je mi smutno. Děti 
nejsou překážkou. Tel.: 737 344 494.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata pražských krysaříků. Tel.: 
737 166 451.
•• prasata 150 - 200 kg, domácí vý-
krm, 40 Kč/kg, nebo půlky 50 Kč/kg. 
Masný typ. Tel.: 776 593 725.
•• selata 60 Kč/kg, velmi pěkná, mas-
ný typ. Tel.: 776 593 725.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Autodoprava v Padochově u Osla-
van přijme řidiče skupiny C (E výho-
dou) pro přepravy vozidly MAN po 
ČR. Pracovní doba PO - PÁ. Víkendy 
volné. Nutná praxe min. 3 roky. 
Profesní průkaz podmínkou. Prosíme 
o kontakt pouze uchazeče s vážným 
zájmem o práci, s minimální fluktuací,
a nikoliv zájemce pouze o brigády na 
výpomoc. Tel.: 602 790 115.

•• 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.

•• Kovovýroba AgroFarm, spol. s r. o.
Rouchovany hledá pracovníka s pra-
xí na pozici mistra výroby. Nástup 
možný ihned. Tel.: 602 707 299, mail:
agro@agrofarm.cz

•• Montážní firma z M. Krumlova 
hledá zaměstnance nebo živnostníky 
s profesí vodař, topenář. Svářečský 
průkaz a zkušenost s montáží SHZ 
vítána. Tel.: 737 260 751. 

•• Hledáme kadeřnici a masérku. 
Nabízíme prostor s veškerým zá-
zemím zavedeného studia. Možné 
využít i pro další profese korespon-
dující s beauty a wellness. Více na: 
www.soleil.cz - info@soleil.cz

» 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, vy-
platíme exekuce, popř. můžeme 
nabídnout 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)
•• PVC reklamní plachty, zpevněné 
okraje, ocelová oka. Info: 602 782 272.

•• Nabízím pravidelný i jednorázový
úklid, čištění sedaček a čalounění, 
žehlení, mytí oken, doprovod k lé-
kaři či na úřady, hlídání dětí. Jana 
Adámková, mobil 722 016 102, 
www.hodinovamanzelka.net .

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých oknech za silikonové. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, rolety 
předokenní i látkové do střešních 
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany 
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156, 
e-mail: ivokarpavlik@ seznam.cz

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 04/14 vyjde 21. února 2014, uzávěrka 18. února 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 9.2. v 18.00 ZLODĚJKA KNIH
  Drama USA / Německo

čt 13.2. v 19.00 HOŘÍCÍ KEŘ 
so 15.2. v 19.00 Drama ČR / Polsko
  14 nominací na Českého lva

pá 14. 2. ve 20.00 ZIMNÍ PŘÍBĚH
  Romantický film USA

ne 16.2. v 17.00 LEGO PŘÍBĚH   
  Anim. komedie Aus / USA, dabing  

čt 20.2. ve 20.00 DĚDICTVÍ
pá 21.2. v 18.00 ANEB KURVASENEŘÍKÁ
a ve 20.00 hodin Komedie ČR 
so 22.2. v 18.00
a ve 20.00 hodin
ne 23.2. ve 20.00

ne 23.2. v 17.00 BELLA A SEBASTIAN
  Rodinný dobrodružný film FRA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 15.2. v 18.00 DONŠAJNI
  Komedie ČR

ne 16.2. v 18.00 JOBS
  Životopisné drama USA, dabing

so 22.2. v 18.00 KAMEŇÁK 4
  Komedie ČR

ne 23.2. v 18.00 PODFUKÁŘI
  Krimi thriller USA / FRA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

čt 13.2. ve 20.00 KŘÍDLA VÁNOC
  Romance ČR

pá 14.2. ve 20.00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
  Romantický film USA

so 15.2. v 17.00 LEGO PŘÍBĚH (3D)
ne 16.2. v 17.00 Anim. komedie Aus / USA, dabing  

so 15.2. ve 20.00 JACK RYAN: V UTAJENÍ
  Akční film USA

ne 16.2. ve 20.00 ZLODĚJKA KNIH
  Drama USA

čt 20.2. ve 20.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
  Drama USA

pá 21.2. ve 20.00 JÁ, FRANKENSTEIN (3D)
  Akční fantasy USA

so 22.2. v 17.00 BELLA A SEBASTIAN
  Rodinný dobrodružný film FRA

so 22.2. ve 20.00 DĚDICTVÍ
ne 23.2. ve 20.00 ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
  Komedie ČRčt

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.

Přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí

PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2014 
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.

Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve 

NA VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE ZDEŇKA KAUFMANA

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 1. března.

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 Pygmejů 

- 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

POSEZENÍ S HUDBOU
K tanci a poslechu hraje skupina NAŽIVO. 

čtvrtek 13.2. od 17.00 do 21.00 hod. 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.

Poplatek: 80 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Kounice pořádá

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
sobota 15. února 2014 od 20.00 hodin

K tanci a poslechu hrají Vacenovjáci. Bohatá tombola.
Ples bude zahájen předtančením polonézy žáky ZŠ Višňové.

Srdečně zvou pořadatelé.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ VE TŘECH
Restaurace Tavíkovice - 16. února 2014

Občerstvení zajištěno. Přihlášky do 15. února na tel.: 723 674 019.

Lesonická ochotnická sešlost uvádí divadelní komedii s náznaky zpěvu

LÁZEŇ PERLIVÁ
autor Patrick Haudecoeur

Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
Rezervace je možná PO 15. HODINĚ na tel. čísle 777 164 616.

Premiéra: 2. 3. v 17:00, Reprízy: 7. 3. v 19:00, 8. 3. v 19:00,
23. 3. v 18:00, 29. 3. v 17:00.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 22. února od 20.00 hodin

II. SOKOLSKÝ PLES
Hraje skupina Blíženci. Soutěž o ceny, vstupenky slosovatelné!

Tento ples je NEKUŘÁCKÝ !

MO MRS Moravský Krumlov Vás zve na 

LOV PSTRUHŮ NA DÍRKÁCH 
na rybníku Vrabčí hájek 1 v Moravském Krumlově. 

Loví se každou středu, sobotu a neděli od 8.00 do 16.00 hod. 
Při nezamrzlé hladině se loví přívlačí, muškařením a na plavanou. 

Bližší informace na www.rybarimo-morkrumlov.ic.cz, 
email: sabata.momk@seznam.cz, nebo na tel: 736 651 920.

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat na svůj

VII. OBČANSKÝ PLES
sobota 15. února v KD v Kadově

K tanci a poslechu hraje taneční skupina SILETA Hostěradice.
Začátek pro děti a rodiče ve 14.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Masky 

vítány. Večer od 20.00 hodin vstupné 80 Kč. Tombola připravena.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Kounice pořádá tradiční

HASIČSKÝ PLES
dne 15. 2. 2014  od 20 hodin v kulturním zařízení

K tanci a poslechu hrají Vacenovjáci. Bohatá tombola.
Zahájení polonézou žáků ze ZŠ Višňové. Srdečně zvou pořadatelé.

ZO ČSCH Moravské Bránice oznamuje, že se koná

ZIMNÍ VÝSTAVA
V CHOVATELSKÉM KLUBU

ve dnech 8. února 2014 od 8.00 do 16.00 hod
a 9. února 2014 od 8.00 do 12.00 hodin.

2. ZIMNÍ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH A STŘEDNÍCH PIVOVARŮ
sobota 15. 2. 2014 od 13.00 hodin

Oslavany - sál Dělnického domu
Od 20.00 hodin ROCKOVÝ VEČER

S DJ RÁDIA KISS HADY DUŠANEM BINKOU
Vstupné do 19.00 hodin 45 Kč (1 pivo ZDARMA).

vstupné od 19.00 hodin 60 Kč (bez piva).
Více na: www.pivni-festival.eu
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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

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

NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU A OBUVI 
Jmenované produkty lze přinášet do naší školy v pracovní dny v době 
od 7.30 do 14.00 hodin. Sbírka trvá do května 2014. Za pomoc Vám 
předem děkujeme. Ing. Marta Špalková - ředitelka školy, a Mgr. Ludmila 
Marková - koordinátorka environmentální výchovy (http://specskiva.cz)

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

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

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. 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)

LETNÍ TÁBOR S DOMEČKEM
HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY

Tábor se bude konat v překrásném prostředí rekreačního střediska 
Borovina v Podhradí nad Dyjí v termínu 5.-12. 7. 2014.

Cena 3.200 Kč, v ceně je zahrnuto: ubytování v chatkách, 5x denně 
strava, pitný režim, doprava autobusem, výlet, pojištění, pedagogický 

dozor, materiál. Závazné přihlášky můžete podat v kanceláři DDM. 
Zálohu 1.000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2014.

Více informací o areálu tábora na www.borovina.cz, vaše případné 
dotazy rádi zodpovíme v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
A LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 546 451 292
Pondělí - pátek od 8.00 do 18.00 hodin

Velký výběr kostýmů na masopusty, maškarní merendy a karnevaly 
pro děti i dospělé. Lyžařské vybavení pro děti i dospělé, možnost 

zapůjčení celého kompletu nebo lyží a bot jednotlivě. 

LETNÍ TÁBORY S KOŇMI IVANČICE
Letní tábory s ubytováním přímo v areálu jezdeckého oddílu Palma 
Ivančice. Stravování 5x denně (profesionální kuchyně). Dopolední
a odpolední aktivity ve stáji a na jízdárně. Rozšíření znalostí o koních, 
domácích zvířatech, práce v týmu, komunikační hry a mnoho dalších 

aktivit. Pro všechny děti a mládež od 7-15 roků.
PROGRAM: jízdy na koních, ošetřování koní, plavení koní, 

samostatná jízda na koni, hry, přírodní koupání,
opékání špekáčků a jiné táborové aktivity.

Začátek turnusu vždy v neděli v 17.00 hod, nebo po dohodě
dle vašich požadavků. Pedagogický dozor, strava 5x denně.

CENA: 3.800 Kč/turnus, více Info: www.jopalmaivancice.estranky.cz
TERMÍNY: 30.6.-5.7.; 6.7.-12.7.; 13.7.-19.7.; 20.7.-27.7.;
27.7.-2.8.; 3.8.-9.8.; 10.8.-16.8.; 17.8.-23.8.; 24.8.-30.8.

KONTAKT: Ing. Bc. Eva Havlátová,
tel.: 602 508 885, e-mail: havlatova@seznam.cz
Pořádá JO PALMA Ivančice a Vítr v hřívě, o. p. s.

Tradice, Odbornost, Spolehlivost
Areál Ivančice - Alexovice

Loňské úspěchy odvál sníh a 
už si nikdo na titul mistryň repub-
liky ani nevzpomene. Cesta jde 
dál a před námi jsou nové a těžší 
cíle. A zase stojíme na cestě, která 
někam vede, vede k cíli. 

Svátky jsou ty tam a je tu znám-
kované pololetí. Pak přijde to dru-
hé, důležitější. V něm se rozhodu-
je o celkovém výsledku. Stejně na 
tom jsou i ivančické házenkářky. 
Lehčí polovina je za námi a ta 
těžší půlka teprve přijde. 

Za uplynulé pololetí zatím samé 
házenkářské jedničky, ale teď 
teprve začnou zkoušky a písem-
ky. Mladší žačky čeká kvalifikace 
na republikové finále - MČR,
a to bude první vrchol sezóny. Na 
domácí půdě proběhne zmíněná 
kvalifikace. Držíme palce. Starší 
žačky to budou mít o poznání 
těžší. Žákovská liga dokonale 
prověří jejich kvalitu. Utkají se 
totiž se soupeři i o rok staršími. S 
touto o rok starší generací hráček 
se dobře znají, hrály totiž proti ní 

i v Plzni na MČR 2012, kde naše 
holky skončily na skvělém třetím 
místě. Zatím holky pilně trénují,
a čím je náročnější příprava, tím 
se jim to určitě víc líbí…

Oddíly holek dnes mají v házen-
kářském klubu Ivančice na 40 
hráček ve třech kategoriích, a pro-
tože se už nevejdou do městské 
sportovní haly, jsou nuceny za 
tréninkem dojíždět do nedalekého 
Moravského Krumlova, kde vloni 
vyrostla pěkná sportovní hala, která 
splňuje všechny parametry pro há-
zenou. Na podzim tam holky ode-
hrály i dvě vítězná soutěžní utkání.

Klub využil této situace a vedl
úspěšné jednání na moravsko-
krumlovské radnici v rámci 
podpory a nastartování projetu 
házené i v Moravském Krumlově. 
Základem je spolupráce s místní-
mi školami a samozřejmě rodiči. 
Házená, i když ta česká, má na 
Moravskokrumlovsku dobrou 
tradici. Vémyslice i Miroslav jsou 
místa, kde se narodila nejedna há-

zenkářka (Simča Krátká z Miro-
slavských Knínic - hráčka české 
házené už obléká náš dres). 

Věříme, že tento projekt vyjde 
a že se házené v Moravském 
Krumlově bude dařit. Tímto 
také zároveň oslovujeme širokou 
veřejnost čtenářů Zrcadla, aby 
přivedli svoji dceru či vnučku po-

dívat, se jaká házená je, a to kte-
rýkoliv čtvrtek od 16.30 do 18.15 
do nové sportovní haly na ulici 
Nádražní 698 vedle dětského do-
mova. To samé platí pro kluky v 
úterý od 14.30 do 16.30. Tenisky 
a sportovní oblečení s sebou. Kdo 
by si nechtěl zatrénovat s mistry-
němi republiky?     /HK Ivančice/

Mistryně republiky trénují v krumlovské hale

Druhý vedrovický mariáš
V sobotu 18. ledna se uskutečnil v restauraci ve Vedrovicích druhý 

ročník mariášového turnaje. Po loňské úspěšné premiéře převládalo 
očekávání, jakou úroveň bude mít tentokrát. V turnaji neobhajoval 
vítězství Jan Horgoš, a tak soutěžícím již před začátkem ubyl soupeř 
z nejsilnějších. Zahájení proběhlo v jednu hodinu po poledni a hrálo 
se na čtyři kola po padesáti minutách. S postupujícím časem se v sále 
místy dala napjatá atmosféra krájet, nad stoly občas vládly emoce, ale 
i tak byl celý turnaj odehrán v duchu fair play a veškeré nesrovnalosti 
si hráči vyřešili u stolů mezi sebou. Průběžné pořadí se po každém kole 
dramaticky měnilo a z výsledků bylo poznat, že není lehkých soupeřů. 

Nakonec nejlepší formu a k tomu patřící štěstí ve hře prokázal Mi-
lan Prustoměrský, který se z 22. místa po prvním kole propracoval až 
na stupínek nejvyšší a zlepšeným výkonem a nejlepším kolem dne si 
dokráčel pro pohár za vítězství. Lítý boj o druhé místo svedli zástupci 
Bohutic a pro sebe ho rozhodl vyhraným závěrečným kolem Jiří Urban, 
který o jeden bod odsunul na třetí místo Miroslava Svobodu. Před vy-
hlášením vítězů přišel čas na občerstvení a do hlavní role se tentokrát 
dostal kančí guláš a místy i pár skleniček něčeho ostřejšího. Předání 
pohárů i cen proběhlo v uvolněné a přátelské atmosféře a žádný z hráčů 
neodjel s prázdnou, ale mimo herních zážitků si odnesl i věcné ceny
od sponzorů. Letošní ročník svou kvalitou navázal na premiérový roč-
ník a uvidíme, v jaké sestavě se setkáme příště.           

V letošním roce to bude pro 
Karla Abrahama desátá sezóna 
v mistrovství světa silničních 
motocyklů. Počtvrté bude starto-
vat v prestižní kategorii MotoGP. 
Doposud byl spojen s italskými 
výrobci: Ducati a loni to byla 
Aprilia. Letošní sezónu pojede 
se stojem Honda RCV1000R. Na 
prahu roku 2014 se stále zotavuje 
z těžkého zranění ramene a říká: 
„Nemá smysl říkat, co chci nebo 
nechci dokázat. Důležité teď je, 
aby mě závodění bavilo. Věřím, 
že to ostatní pak přijde samo.“ 

Poprvé se Abraham posadí na 

novou motorku začátkem února, 
kdy probíhají zimní testy na 
okruhu Sepang v Malajsii. „Že 
jsem se na ní nesvezl na podzim 
ve Valencii, neberu jako spor-
tovní hendikep, ale mrzí mě to. 
Člověk je samozřejmě zvědavý 
a hlavně tohle byla úplně nová 
motorka. Ani se nemám koho 
zeptat, jaká vlastně je,“ říká jez-
dec s úsměvem. 

Po podzimu, který strávil reha-
bilitací po operaci ramene, začal 
opět naplno trénovat. První závod 
se koná 23. března na okruhu 
Losail v Qataru.       Ctibor Adam

Karel Abraham s Hondou

Honda týmu AB cardion


