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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.

RAZÍTKa V rozpočtu 140 milionů

VÝROBA - OPRAVY
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé na svém zasedání dne 10. února projednali a schválili zásadní
dokument k rozvoji a hospodaření
města - Rozpočet města pro rok
2014. Krumlov má letos v rozpočtu částku přes 140 milionů korun.
Z porovnání základních hodnot
vyplývá, že provozní potřeby
představují objem téměř 76 milionů a potřeby v rozvojovém rozpočtu - pro tzv. Fond Moravský
Krumlov 2022 - jsou vyčísleny
na 64 milionů korun.
Provozní výdaje v mnoha případech vychází z rozpočtu roku 2013,
případné odchylky jsou způsobeny
zejména uskutečňováním nových
projektů (např. projekt „Obce
sobě“). Významné výdaje provozního rozpočtu tvoří provozní
příspěvky pro šest příspěvkových
organizací města. U škol, které
prošly loni stavebními úpravami
(zateplení, výměna oken), došlo ke
zohlednění této skutečnosti v příspěvku na letošní rok.
Rozvojový rozpočet v příjmové
části nepočítá s žádným významným prodejem majetku, případný
příjem by byl předmětem následného rozpočtového opatření. Výdaje
rozvojového rozpočtu jsou směrovány na projekty, které přecházejí
z loňska, a některé další navazující.

„V oblasti investic patří k hlavním akcím dokončení průtahu a komunikace v Polánce, financování
spoluúčasti města na investicích
v oblasti vodovodů a kanalizací
realizované v Polánce a Rokytné.
V souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou jsou v rozpočtu
vyčleněny prostředky na výkupy pozemků. Počítá se rovněž
s doplněním atrakcí - tobogánu
a skluzavky na letním koupališti.
Do rozpočtu se podařilo zapracovat rovněž vybudování zpevněné
komunikace pro pěší mezi ulicemi
Okružní a Rakšická,“ upřesňuje
starosta města Tomáš Třetina.
Součástí výdajů rozvojového rozpočtu jsou i splátky čtyř
jistin úvěrů v celkovém objemu
8,7 milionů korun; nově se od
letošního roku splácí úvěr z roku
2013 určený na výkupy pozemků.
Významnou položku výdajů rozvojového rozpočtu tvoří platby
úroků za přijaté úvěry.
Podstatnou částí rozpočtu představují účelové rezervy (rezerva
pro veřejnou finanční podporu,
rezerva pro přípravnou činnost),
dále rezervy provozní a investiční
pro nepředvídané situace a nejvýznamnější rezerva pro přerozdělení určená k dalšímu rozvoji města
v objemu 22,8 milionů. /TZ, abé/

foto: archiv EDU

Opravy chladicích věží
V JE Dukovany probíhá závěr
modernizace vnitřní vestavby
chladicí věže č. 2. Navenek jakoby se nic nedělo, ale uvnitř panuje
čilý ruch. Staré „vnitřnosti“ věží
se demontují a vynášejí, aby se
nahradily novými, které vydrží i
dalších 30 let provozu elektrárny.
Tuto investici, která se bude
v JE Dukovany opakovat ještě
pětkrát (z osmi věží jsou zatím zrekonstruovány tři), realizuje PREFA
KOMPOZITY, a. s. z kompozit-

ních materiálů (sklolaminátů).
„Původní dřevěné vestavby
chladicích věží, které se nyní vyměňují, vydržely úctyhodných
30 let nepřetržitého provozu ve
100% vlhkosti. Nové kompozitní vestavby mají životnost
ještě vyšší a umožní elektrárně
provoz za rok 2035. Probíhající
modifikace vestaveb představují
v Evropě zatím unikátní řešení,“
uvádí Petr Spilka, tiskový mluvčí JE Dukovany.
/abé/

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
www.plastplot.cz

OBJEDNÁVKY:
tel.: 603 840 121

SPOLEHLIVÁ

PRACOVNÍ PARTA
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.

INFO: 602 50 22 12

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

PLASTOVÁ OKNA

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

7-mi komorový profil
MONTÁŽ ZDARMA
NKS Okna s.r.o.
nám.13 prosince 8, 664 12 Oslavany
tel.: 546 425 181, mobil: 608 505 528
nks-okna@seznam.cz, www.nks-okna.cz
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Na stavby a opravy silnic Senior taxi bude pokračovat
/Moravský Krumlov/ Rada města Moravský Krumlov rozhodla
je tři čtvrtě miliardy
o dalším pokračování úspěšného projektu v režii města, který je pří-

Slovo úvodem

BLÁZNIVÝ ÚNOR

/Kraj/ Schválený rozpočet Jihomoravského kraje pro Správu
a údržbu silnic JMK v letošním
roce v položkách určených k financování výstavby na dopravní
infrastruktuře počítá s částkou
566,24 milionu korun na běžné
výdaje a 171,08 milionu korun na
kapitálové výdaje. Celkem tedy
jde o 737,32 milionu korun.
Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic pro rok 2014
zahrnuje především stavby podporované fondy Evropské unie.
„Stěžejní je pro nás zejména
čerpání z prostředků v rámci
Regionálního operačního
programu NUTS 2. Jihovýchod
oblast podpory 1.1. Rozvoj
dopravní infrastruktury. Letos

Tak máme letos zimu, nebo ne? To je otázka, kterou si klademe na
začátku letošního roku asi všichni. Za�mco loni jsme se zimohřivě halili
do teplých bund a šál, letos se počasí úplně zbláznilo a připomíná spíše
druhou polovinu března. Ani učení meterologové nedávají milovníkům
paní zimy příliš naděje. Tak národu zahrádkářskému nezbývá než najít
pilky, nůžky a sadařský vosk a pus�t se do díla, aby nás jaro nepřekvapilo
jako Japonci Američany v Pearl Harboru.
Ne, že by to mělo takové katastrofické účinky a zahrádkáři by zahájili
nelítostnou válku s přírodou, ale všechno má svůj čas. I příchod jara. Ten
je letos je mírně ujetý. Na druhou stranu, únor je vlastně měsíc bláznů,
tak ten letošní v našem mírném podnebném pásu neobvyklý kolotoč celje kem logický. Ale i v letošním, zabláceném únoru je možno něco dělat.
Sportovní fana�ci si přicházejí na své při pohledu na zimní olympiádu v Soči. Psát o Sochi nehodlám. (Písmeno č naštěs� z českého
či ruského jazyka nevymizelo.) Šílenství vypuklo i u nás v obývacím pokoji. Pro mě sportovního analfabeta, který se na sport zásadně nedívá
a výkony našich hokejistů ho rozhodně k vrcholné extázi nepřivádějí, je
to hotové utrpení. Zvlášť, když vlastníme satelit, na kterém je několik
volitelných sportovních programů, a ve stejné místnos� je umístěno
PC, na kterém pracuji. Soustředit se na psaní za komentářů mého
darebného synka a milované manželky je poněkud ob�žné.
Mé drahé domácí sportovce teore�ky krutá jarní pomsta nemine. Posadím je na kola, ať předvedou nějaký ten výkon také v praxi. Neuškodí
jim to. Ovšem, zimní olympiáda nebo spíše tento sportovní podnik celkově a humbuk, který je s ním spojen, skýtá nejeden důvod k zamyšlení.
Od doby, kdy se konala ve starověké Olympii, jsme jako lidstvo urazili velký kus cesty. V dobrém i ve zlém. Ve starověkém Řecku to byl
podnik vznešený, kdy věčně hašteřící se a s velkou oblibou válčící městské státy uzavíraly posvátný mír zvaný ekecheiria („zdržení se rukou
od zbraní“). Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce
a v době konání her ani ozbrojený jednotlivec. Účastníkům her byla
zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských
států. V době her byly zakázány všechny války a jiné násilné činy.
Na vítězné atlety byly skládány ódy. Jejich jedinou odměnou byl vavřínový věnec a doživotní úcta místní komunity. Nepochybuji, že už v té
době si architek�, stavaři, různí obchodníci či hos�nš� přišli na své.
Starověká idylka to rozhodně nebyla, ale každá doba nese své.
Porovnejme s tou dnešní. Již před olympskými hrami se našli šílenci,
co si myslí, že svět lze napravit klackem a jejich oblíbenou hračkou je
střelný prach, TNT či semtex. Následkem toho, pro zajištění bezpečnos�
a v naprostém rozporu se starověkou tradicí, je místo konání olympijských her plné ozbrojenců. Na sportovce dnes neskládáme ódy. Místo
toho se čilý bulvár hrabe v jejich soukromí. Nejlépe, když je někde nachytá bez oblečení. To je potom slávy a zveřejněných fotek.
Mimochodem, o této věci si myslím, že soukromý a profesní život by
měl být oddělený. Je smutné vidět, jak se z hlídacích psů demokracie
stávají pouzí šmíráci. Následkem toho neřešíme věci podstatné, ale drby.
Bývaly časy, kde obdobné věci probírala pouze skupina dam na náměs�.
Říkalo se jim „svíčkové báby“. Ale to jsem drobně odbočil. Alespoň, že ty
profesní skupiny, které na hrách vydělávaly, zůstaly, bez ohledu na dobu
moderní a několik �sícile�, ve své prapodstatě stejné. Naštěs�. Alespoň
něco zůstává v tomto bláznivém světě konstantní.
Petr Sláma

se jedná o celkem 28 projektů,
které v řadě případů přesahují
do roku 2015, v celkové hodnotě
1,5 miliardy korun. Dále jde o pět
projektů přeshraniční spolupráce
ČR - Rakousko. Z akcí, kde se
bude stavět v nejbližší době,
bych uvedl například dokončení
průtahů v obcích Bulhary, Polánka, Dyjákovice nebo stavbu
nového mostu nad železničním
koridorem v Pouzdřanech. V jarních měsících budou zahájeny
práce na průtahu silnice v Lipovci
včetně nového mostu u obce Holštejn, stavba nového mostu v obci
Žďárec nebo rekonstrukce silnic
v průtahu obcí Tetčice a Hradčany,“ uvedl ředitel Správy a údržby
silnic JMK Jan Zouhar.
/abé/

Obce mohou získat dotace
na výsadbu nových alejí
/Region/ I když podél frekventovaných silnic mizejí stromy
po stovkách, pokoušejí se obce
a města stále častěji o výsadbu
nových alejí či obnovu těch
historických. I letos budou moci
využít grantu Nadace ČEZ, která
pod odborným dohledem botanika Václava Větvičky podpořila už
88 stromořadí po celé republice.
Žádosti mohou obce podávat na
jednoduchém webovém formuláři do konce února, maximální
příspěvek je 200 tisíc korun
Výsadbu alejí podporuje Nadace ČEZ už čtvrtým rokem, doposud města a obce z poskytnutých
grantů obnovily či nově vysadily
už 88 stromořadí s více než 10 000
stromy a keři. „Od starostů jsme se
s překvapením dozvěděli, že jsme
jediný subjekt, který výsadbu alejí
dlouhodobě podporuje. O to víc
nás těší velký zájem obcí i jejich
obyvatel,“ řekla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní

Vybudují přírodní hřiště

rady a ředitelka Nadace ČEZ.
Nyní otevřené grantové řízení
je určeno pro ty, kteří chtějí sázet
už letos na jaře. Ti, kteří preferují
podzimní termín výsadby, budou
moci podat žádost v průběhu
července. Navážou tak na 15 obcí
na Vysočině a jižní Moravě, které
loni vysázely 1 800 stromů v celkové hodnotě 1,7 milionů korun.
Vzhledem k alarmujícímu
úbytku tradičních stromořadí se
ochraně veřejné zeleně začalo více
věnovat i Ministerstvo životního
prostředí ČR a vyhláškou platnou
od poloviny července zpřísnilo
podmínky pro kácení alejí. „Aleje
jsou nejen esteticky a urbanisticky
hodnotné, ale mají i praktický
význam. Poskytují ochranu před
slunečním zářením, prachem a
hlukem a každý průměrně vzrostlý
strom vyprodukuje během jediného dne množství kyslíku potřebné
až pro deset lidí,“ připomíná botanik Václav Větvička.
/TZ, abé/

padně nazván „Senior Taxi“. Tato služba pro starší občany funguje
ve městě již od září loňského roku. Není určena jen seniorům, kteří již
dovršili 70 let, ale i pro držitele průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“. Funguje
především v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hodin. Po domluvě
s provozovatelem je možno ji využít i v den pracovního klidu. A cena
jízdy? Při jízdě v k. ú. Moravského Krumlova tam i zpět 20 Kč. /PeSl/

Krajské peníze pro komory
JM kraj z rozpočtu podpoří Krajskou hospodářskou komoru jižní
Moravy ve výši 3 miliony korun. Půjde o podporu začínajícím podnikatelům, informační a organizační aktivity Informačních míst pro
podnikatele, krajské konference v regionech, vzdělávání, regionální
podnikatelská setkání a partnerství v projektech.
Kraj také poskytne dotaci Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje ve výši 1 milionu korun na realizaci akce „Podpora
zemědělství v JMK“. Komora dotaci využije na aktivity v rámci potravinářského veletrhu Salima 2014, organizaci soutěže Zlatá Chuť
jižní Moravy 2014, realizaci Jihomoravských dožínek 2014 a seminářů
pro zemědělce i prezentaci na výstavě Země živitelka 2014.
/abé/

§ Advokátní poradna

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

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Jsem rozvedená a bývalý manžel má výživné na syna stanovené soudem. Manžel má dluhy, a proto
jsme již dříve uzavřeli dohodu o srážkách ze mzdy a výživné bylo bývalému manželovi sráženo jako přednostní pohledávka. Slyšela jsem,
že v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku došlo k nějakým změnám. Chtěla bych tedy vědět, jak se naše dohoda o srážkách
bude měnit, případně jestli se to této dohody dotkne, když platí již
od roku 2012? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím: v oblasti srážek ze mzdy došlo ke změně
v tom směru, že dle § 2045 nového občanského zákoníku platí, že je
třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele, nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, což v tomto případě
není. Podle nového občanského zákoníku je tedy na dohodu o srážkách
ze mzdy potřeba souhlas zaměstnavatele.
Pokud však uvádíte, že máte dohodu o srážkách již z roku 2012,
měla by platit přechodná ustanovení k tomuto novému zákonu. Tato
přechodná ustanovení nám dávají návod, podle kterého zákona se řídí
právní vztahy vzniklé před účinností nového zákona, které nejsou dosud skončené. Jelikož původní dohoda o srážkách je upravena v části
zákona týkající se zajištění závazků, v přechodných ustanoveních
najdeme část týkající se zajištění závazků. Zde je uvedeno, že práva
ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se posuzují až do svého zániku podle dosavadních
právních předpisů. Toto je možné změnit pouze dohodou stran. Toto
ustanovení by tedy mělo znamenat, že dohody o srážkách ze mzdy
uzavřené před 1. 1. 2014 se posuzují podle dosavadní právní úpravy.
Ve Vašem případě tak ke změnám nedojde a souhlas zaměstnavatele nebude třeba a zaměstnavatel bude provádět srážky dle původní dohody.

Mobilní aplikace pomůže záchranářům i veřejnosti

/Miroslav/ Kontakt s přírodou je pro jedince našeho druhu velmi důležitý. Mnozí z nás starších měli ještě jako děti možnost se v ní vyřádit.
Našim dětem už často tato možnost chybí. I to jeden z důvodů, proč
jsou na různých místech budována tvz: „přírodní hřiště“.
Jaký je vlastně rozdíl mezi normálním hřištěm a tím přírodním?
Běžným hřištím vévodí obyčejně prolézačky a prefabrikované prvky
z katalogů. Ve velké většině jsou plochy hřišť bez větší vegetace.
Na přírodním hřišti naopak dominuje zeleň. Jedno z přírodních hřišť
chce vybudovat i radnice v Miroslavi, a to ve své mateřské škole. Vedení radnice proto vyhlásilo veřejnou zakázku s názvem „Přírodní hřiště
MŠ Miroslav“. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka herních
prvků, poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací, které
mají spočívat v umístění a montáži, a sadové úpravy, dle projektové dokumentace. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 9. ledna 2014. Rada
města Miroslav na svém zasedání rozhodla, že nejvhodnější nabídkou
v zadávacím řízení, která nejlépe splnila veškerá hodnotící kritéria, je
návrh firmy Hřiště pod Květinou, s. r. o., Mladotice, která se zabývá
návrhy a realizací dětských hřišť, naučných stezek a cyklostezek, parkovým a zahradním mobiliářem včetně originálních řešení.
/PeSl/

/Kraj/ Rada JM kraje schválila
investiční záměr Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) „Aplikace
do mobilních telefonů“. Rada
současně schválila podání žádosti
ZZS JMK o dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 2,4 milionu korun na tuto akci.
Aplikace by pracovala ve dvou
režimech: výukovém, kdy by
sloužila k oživení znalostí chování v krizových situacích, znalostí
první pomoci a postupů při různých katastrofách. Druhý režim
by byl krizový, kdy by aplikace
umožnila spojení se Zdravotnic-

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH
AKTIVIT V PERIODIKU ZRCADLO
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

Pro naše reklamační oddělení
v Ivančicích hledáme:
ASISTENTKU S AJ
V případě zájmu zašlete Váš
životopis na: job@okaycz.eu

21.02.2014

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ
PODMÍNKY

kou záchrannou službou pro poskytnutí maximální možné podpory od vyškolených pracovníků
na místě mimořádné či krizové
situace, přesnou GPS lokací a
dalšími podpůrnými údaji.
„Přispělo by to k ještě lepší
službě záchranářů. Jde o záchranu
zdraví a života lidí. Smyslem
pořízení aplikace do mobilních
telefonů je dát obyvatelům
Jihomoravského kraje jednoduché spojení na zdravotnickou
záchrannou službu v případě
krizových situací, dát relevantní
informace, jak se chovat v kritických okamžicích a při mimo-

řádných událostech a vytvořit jim
v daných situacích maximální
podporu,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Celkové náklady by měly činit
3 miliony korun, 600 tisíc korun
by hradil Jihomoravský kraj.
„Mobilní aplikaci si bude moci
zdarma každý obyvatel stáhnout
do svého chytrého telefonu. Kdykoli si z ní bude moci získávat
potřebné informace v krizových
situacích a mimořádných událostech. Jednoduchým stiskem
tlačítka se může spojit s operačním střediskem záchranářů, při
telefonickém spojení odeslat svoje

NOVÁ PRODEJNA
V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ

údaje o poloze, obrázek krizové
situace, komunikovat i při různých
osobních omezeních, vidět cestu
k nejbližšímu automatizovanému
defibrilátoru, který by mohl použít
v případech, než dojedou na místo
mimořádné události zdravotníci,
či obdržet potřebné doplňující
informace. Aplikace může sloužit
i pro záchranáře pro okamžitou
podporu při výjezdu k mimořádné události formou konzultace a
doplňujících informací. Pokud
se projekt osvědčí, nemáme problém ho nabídnout také dalším
regionům ČR nebo i v zahraničí,“
doplnil hejtman Hašek.
/abé/

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:

Rolety s pogumovanou látkou
Restaurace Dobrá chvíle Neslovice

Kontaktujte nás pro více informací
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem:
noviny@zrcadlo.info
nabízíme:

PRODEJNA TRUHLÁŘSKÝCH POTŘEB
Nádražní 720, Moravský Krumlov

•
•
•
•

kliky
úchytky, věšáky
zámky, panty
nábytkové kování

D
OD
N
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A
NA
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1177.. B
BŘ

•
•
•
•

vruty, hřebíky
kování pro okna
kování pro dveře
petlice, zástrče, aj.

Truhlářství Josef Reiter | josef.reiter@volny.cz | tel.: 604 233 397

•
•
•
•

výpočetní techniku a příslušenstvím
elektroniku a domácí spotřebiče
náplně do inkoust. a laser. tiskáren
servis počítačů a notebooků
nám. T. G. Masaryka 28
(v průchodu vedle Jednoty)
Moravský Krumlov
web: www.zonecomp.cz
tel.: 728 881 666, 724 816 607

www.zaluziekoblizek.cz
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Co si představit pod značkou
Partners market?

OBK při JE Dukovany informuje:

V bezchybném provozu 29 let
Před 29 lety. 12. února 1985 ve 23:11 se poprvé rozběhla na prvním
bloku JE Dukovany řízená štěpná reakce. Operátor reaktoru Ing. Štefan
Spurný, operátor sekundárního okruhu Ing. Lubomír Raus a vedoucí
bloku Ing. Miroslav Trnka byli před 29 lety na blokové dozorně prvního
bloku EDU společně s tehdejším ředitelem Ing. Bohumilem Vincencem.
Za těch 29 let se mnohé změnilo, výkon elektrárny se z tehdejších 4x440 MW zvýšil na 4x500 MW. Zrealizovalo se mnoho úprav
a rekonstrukcí zařízení. Postavil se mezisklad použitého paliva a v současné době začínají práce na realizaci opatření přijatých po fukušimské
havárii a také se začíná mluvit o výstavbě dalšího bloku.
V následujících dvou letech je před dukovanskými jeden velký úkol.
Doložit Státnímu dozoru pro jadernou bezpečnost, že provoz bloků
splňuje přísná národní a mezinárodní kriteria pro jadernou bezpečnost,
a získat tak prodloužení „licence“ na dalších deset let. Pro nás v okolí
elektrárny to znamená trvání pracovních příležitostí a zaměstnání.
Podle informací, které má Občanská bezpečnostní komise k dispozici, by s udělením licence neměl být zásadní problém. Dukovanští
však musí zrealizovat všechna přijatá opatření, která si sami navrhli
po prověřování projektu elektrárny z pohledu odolnosti vůči extrémním klimatickým vlivům (tzv. stress testů).
Podrobnosti o provozu JE Dukovany a aktuální informace o tom,
co se děje v jaderné energetice, se dozvíte na www.obkjedu.cz.
Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN 2014
TEMPLTOWN

Vypuká zlatá horečka, kterou si nemůžete nechat ujít!
Termíny pobytu osadníků:
3. 8. - 9. 8. za 2.850 Kč, 9. 8. - 16. 8. za 2.850 Kč
3. 8. - 16. 8. za 3.950 Kč
V ceně je zahrnuto: pestrý program s překvapením, strava 5x
denně, pitný režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách,
pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy
spojené s letním táborem, aj.
Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2014 (záloha na I., nebo II.
termín - 1.500 Kč nebo I. + II. termín (13 dní) 2.000 Kč)
Kontakt: vladimirarozmahelova@seznam.cz, tel.: 605 252 489.
T. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI

od 28. 6. do 11. 7. 2014
Skvělá letní zábava pro děti od 7-16 let. Tábor plný zajímavých her,
soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit, co k létu patří.
Letos na téma: „LETNÍ ŠKOLA ČAR A KOUZEL.“
Pro děti od 10 do 15 let možnost cykloturistiky, po domluvě.
Cena: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava. Přihlášky a bližší informace:
Martin Černý, tel.:603 962 727, Komenského 9, 664 12 Oslavany
Na Vaše děti a děti Vašich známých, kterým můžete náš tábor
doporučit se těší skupina táborníků z T. S. Štěpánek.
Za kolektiv Martin Černý. www.taboroslavany.ic.cz

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.
ÚNOR A BŘEZEN - MANDALY ŽIVOTA
prodejní výstava malířky Lucie Kopecké
18. 3 v 17.00 hod. - přednáška
PROČ SE NÁM NEPLNÍ NAŠE PŘÁNÍ
Přijďte poznat neomezené možnosti automatické kresby.
Je to výborná terapie, jejímž prostřednictvím dochází k sebepoznání
a sebeobjevování. S její pomocí nahlédneme do svého podvědomí
a můžeme pracovat na tom, co se nám nelíbí v naší realitě. S pomocí
channelingu, který při své práci využívám, Vám na závěr našeho
setkání ukáži praktickou ukázku. Renata Marie Kwoková - lektorka
a terapeutka Angel´s Studia v Praze. Vstupné dobrovolné.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

Moderní laboratoř na GMK
Vážení čtenáři, po třech měsících bychom Vás opět rádi
informovali o průběhu prací na
projektu Moderní laboratoř pro
výuku přírodovědných předmětů
na GMK, financovaném z fondů
EU a státního rozpočtu ČR.
Dobře nastartovaný projekt začíná vydávat své „první ovoce“.
Žáci a učitelé mohou využívat již
plně zařízené laboratoře pro praktická laboratorní cvičení. Během
minulých měsíců byly nakoupeny
ještě potřebné chemikálie, provádění a ověřovaní připravovaných
materiálů nic nebrání.
Pracovníci projektu pokračovali ve vytváření nových souborů
laboratorních prací, metodik a pra-

covních listů pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika,
chemie, biologie). V rámci vzájemných konzultací si vyměňovali své zkušenosti a koordinovali
další postup prací. Vytvořené soubory laboratorních prací jsou využívány i ostatními kolegy, kteří je
úspěšně ověřují ve výuce.
Materiály vytvářené v rámci
projektu přispívají především
k inovaci ŠVP (Školní vzdělávací
program), praktické činnosti v přírodovědných předmětech rozvíjejí
klíčové kompetence žáků. Ověřený
materiál je postupně připravován
pro zpřístupnění odborné veřejnosti po ukončení projektových prací.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Cena vévody z Edinburghu
v ivančickém SVČ
Na sklonku loňského listopadu došlo ve Středisku volného
času Ivančice k podpisu licenční
smlouvy s Českou národní kanceláří, která je realizátorem programu Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu v České republice.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The
Duke of Edinburgh’s International Award neboli DofE Award) je
prestižní vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do 25 let
umožňuje rozvíjet své dovednosti,
získávat nové přátele a zkušenosti
a aktivně využívat volný čas.
V programu mladí lidé nesoutěží mezi sebou, ale jen sami se
sebou, neboť všechny nesnáze,
které v průběhu programu překonají, jim pomohou poznat jejich

vlastnosti a získat nové dovednosti. Na konci své cesty získávají certifikát, který je dokladem
o tom, že mladý člověk má za
sebou poctivou práci na rozvoji
vlastních kompetencí. Může se
také hodit v přijímacím řízení na
vysoké školy nejen v ČR, ale především ve Velké Británii.
Od jeho založení se programu
zúčastnilo už přes osm milionů
mladých lidí a k nim se můžeš
přidat i ty. SVČ Ivančice se
od ledna 2014 stává místním
centrem, které bude poskytovat
informace a pomáhat případným
zájemcům s realizací programu.
Kontaktní osoba v SVČ Ivančice: Bc. Ondřej Podolský, DiS.,
podolsky@svcivancice.cz.
Více info na www.dofe.cz

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 hlediska 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

PILA PACHL
nabízí:

SMRKOVÉ ŘEZIVO: 5x3 cm - 6,70 Kč/bm,
5x4 cm - 9 Kč/bm, 6x4 cm - 10,50 Kč/bm
TRÁMY DO DÉLKY 10 m - 4.900 Kč/m3
HOBLOVANÉ ŘEZIVO - 6.000 Kč/m3
Luboš Pachl • Čermákovice
tel.: 724 843 001 • pila.pachl@seznam.cz

VÝKUP
PALET

Majitele franšízy Partners market v Ivančicích, pana Ing. Viktora
Klímu, jsme požádali o přiblížení jejich služby našim čtenářům.
Co si máme představit pod pojmem Partners market?
Sítí poboček Partners marketů v České republice chceme lidem dopřát možnost spravovat své osobní finance pod jednou střechou. Díky
odbornému poradenství pomáháme naším klientům splnit si více svých
potřeb a přání, které se většinou v průběhu života vyvíjejí - například
kvalitní bydlení, nové auto, zvýšené náklady spojené se studiem dětí,
příprava na stáří či ochrana před nečekanou ztrátu zaměstnání.
Tak to nám musíte trochu objasnit. Čekal jsem,
že v „marketu“ si každý
může koupit, co potřebuje, a v případě Partners
marketu to budou různé
pojistky, úvěry nebo něco
podobného.
To máte pravdu, ale toto
je spíše závěrečný benefit
naší služby. Ideálně začínáme tím, že s klientem
rozebereme jeho situaci
a plány do budoucna, věnujeme se rozboru finančních
produktů, které již využívá.
Posoudíme, zda tyto produkty „pracují“ pro něho
nebo spíše pro poskytující
ing. Viktor Klíma
finanční instituci. Teprve
potom vybereme vhodný produkt, který našemu klientovi prospěje,
a najdeme nejvhodnější řešení z nabídky našich partnerů. V našem
poradenství chceme být co nejvíce nezávislí, a proto dnes zastupujeme
téměř šedesát partnerů, u kterých jsme schopni vybrat z TOP nabídky
dle konkrétní situace našeho klienta.
To zní zajímavě. Čtenáři by určitě rádi věděli, kdy je vhodné váš
Partners market navštívit.
Naše služba je pro každého klienta a téměř v jakékoli situaci. Někomu můžeme pomoci vyřešením aktuální potřeby (například vybrat nejlevnější povinné ručení), jinému s přípravou na zásadní životní rozhodnutí (financování bydlení) a někomu jinému pomůžeme pouze dobrou
radou. Je na každém, zda přijde za minutu dvanáct a informace od nás
využije na „hašení požáru“, nebo s předstihem spíše preventivně a na
situaci, kterou očekává, mu pomůžeme důkladně se připravit. V takovém případě může řadu věcí sám ovlivňovat, což je určitě příjemnější.
Děkuji za krátké představení.
Jsem rád, když mohu našim čtenářům slíbit, že na tomto místě najdou od příštího čísla „Finanční poradnu“. Odborníci z ivančického
Partners marketu zde budou reagovat na vaše dotazy z oblasti financí.
Máte-li dotazy týkající se tématu, pište na noviny@zrcadlo.info

„
Nemocnice „ve slevě

/Kraj/ Jihomoravský kraj nabízí za nových podmínek k prodeji
areál staré nemocnice ve Znojmě. „Rada Jihomoravského kraje
schválila záměr prodeje areálu staré nemocnice ve Znojmě za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně však za 45 650 000 korun,“ sdělil
náměstek hejtmana JM kraje Zdeněk Pavlík.
Areál staré nemocnice ve Znojmě se nachází v okrajové historické
části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na
Kolbišti, je začleněn do památkově chráněného území a k prodeji
jsou určeny budovy a pozemky, přičemž celková výměra pozemků
činí cca 30 000 m2. Předmětem prodeje nejsou budovy s pozemky
užívané jako léčebna dlouhodobě nemocných, které zůstanou i nadále
ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Areál je v současné době užíván
příspěvkovou organizací kraje Nemocnicí Znojmo a také Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.
„Stejně jako u předchozích pokusů o prodej areálu je nabídkové
řízení nastaveno tak, že budoucí kupující bude povinen uzavřít s příspěvkovými organizacemi kraje smlouvy o nájmu do 31. 12. 2015,
důvodem tohoto postupu je to, že v současné době není z kapacitních
důvodů úplné vyklizení areálu možné,“ doplnil náměstek Pavlík. /abé/
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Letos přijde Mickey Mouse Alpská story, díl. IV. - zpět do italských průsmyků
/Suchohrdly u Miroslavi/ Po loňské, velmi úspěšné premiéře známých dětských bavičů Bratrů Chabičovských v našem kraji dá se říct,
že téměř do roka a do dne kulturní dům v Suchohrdlech u Miroslavi
opět ožije pod taktovkou těchto sourozenců, za asistence dnes již sedmileté Kačule a dvanáctileté Símy. Tyto sestry Pokorné z Ivančic jsou
už neodmyslitelnou součástí všech dětských programů zmiňovaných
bratrů Pavla a Jiřího, stejně jako nejrůznější postavičky, hosté z říše
pohádek. Letos nejznámější a nejpozitivnější českou pohádkovou postavičku vystřídá známý a dětmi neméně oblíbený Mickey Mouse.
Tradiční karneval v Suhohrdlech u Miroslavi připadá na první březnovou sobotu a letos bude doslova „kouzelný“, protože tradiční zpívání
a tancování nebude jen prokládáno soutěžemi, ale bude od začátku až
do konce doslova prošpikované kouzly, iluzemi a magií. Tradiční bohatou tombolu ještě letos v Suchohrdlech rozšířili o malování na obličej
a zdravotně nezávadné tetování dětí, tak si děti mohou doladit image
svých karnevalových kostýmů.
Není pochyb o tom, že v kulturáku v Suchohrdlech bude zase veselo.
Bratři Chabičovští na moravských, ale i českých pódiích, občas i na
sousedním Slovensku, realizují více než 100 vystoupení ročně, a tak
za cca více než 17 let nespočet jimi realizovaných karnevalů, dětských
dnů, či například městských slavností je jakousi garancí zkušeností.
Pavel Chabičovský (Reflexy/manager, provozovatel Um. ag. Chabi,
pořadatel): Akce pro děti jsou nám především vysvobozením z běžné
práce, škoda, že takto nemohou vypnout i další, kdož celé dny telefonují, či sedí u počítačů… Moc bych jim to přál…
Starší bratr Jiří pracuje jako středoškolský učitel a také je za vysvobození z pracovního procesu vděčný, je to skvělý koníček.
Také Vy vypněte a přijďte už v sobotu 1. března do Suchohrdel
u Miroslavi. Brány kulturáku se otevřou již od 15.00 hodin a jak jinak
poděkovat místním pořadatelům za obětavou práci s přípravou karnevalu spojenou než opětovnou hojnou účastí.

Miroslavský košt 2014

/Miroslav/ V sobotu 1. března ve 14.00 hodin začíná v miroslavském kulturním domě již 18. ročník výstavy vín pod názvem „Miroslavský košt“. Pořadatelé shromáždili na 500 vinných vzorků ze
znojemské, mikulovské, velkopavlovické podoblasti a ze Slovenska
(akce se zúčastní vinaři z Báhoně a Svätého Jura).
„Nejlepší vinaři obdrží ceny, které vytvořil miroslavský výtvarník Petr
Sláma. Pro návštěvníky koštu je připraveno bohaté občerstvení. Hraje
cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Na slavnost srdečně zvou Spolek
miroslavských vinařů a město Miroslav,“ zve místostarosta Roman Volf.

Na klobásy do Sládkovičova

Mezinárodní klobásový festival ve slovenském městě Sládkovičovo se
letos koná ve dnech 21. - 23. února. Jak již název napovídá, jedná se o soutěž s mezinárodní účastí ve výrobě této skvělé pochutiny. Festivalu se ji
tradičně, na pozvání svého partnera, vedení města Sládkovičova, zúčastní
i tým královského města Ivančice ve složení Josef Sedmík, Mgr. Lenka
Mrajcová, Mgr. Liběna Kubíková a Ing. Bohumil Smutný. Rada města
Ivančic na svém posledním zasedání schválila účast tohoto týmu a zajištění jeho dopravy na samotné místo utkání. Jeho přepravu zajistí ivančická
firma František Leskour. Dále radní města rozhodli, že vedle soutěžního
týmu pojede do Sládkovičova oficiální delegace v následujícím složení:
MUDr. Vojtěch Adam, starosta města, Radoslav Skála, místostarosta,
v doprovodu Ing. Evy Skálové a JUDr. Růžena Chládková. Náklady
na dopravu a prezentaci Ivančic na festivalu budou hrazeny z rozpočtu
města, kapitoly Mezinárodní spolupráce - družební města.
/PeSl/

18. června 2012
Vstávám v šest hodin do mlhavého rána s tím, že vrcholky hor již
zahřívá červnové slunce. Komáry
to ještě nepřestalo bavit a já za jejich doprovodu páchám hygienu a
beru si sníh na čaj. Moji pozornost
upoutá pár kravinců kousek ode
mne. Co už, však to převařím.
Jako obvykle píšu a piji čaj.
Za hodinku leze banda ze stanů.
Nálada je opět výborná už od rána.
Asi v deset vyrážíme dál. Začíná
mi blbnout motorka, vynechává
motor a ztrácí výkon. Objíždíme
celé jezero a po cestě pozorujeme
desítky svišťů. Fičíme opět do
Itálie. Ve městě Susa tankujeme
a zjišťuje, že mi nesvítí koncové
světlo. Žárovka je v pořádku. Tonda odhaluje prasklou pojistku a novou nemáme. Odcházím na pumpu
a plynnou italštinou a mácháním
rukou vysvětluji, co potřebuji. Podařilo se, závada je odstraněna.
Z města vyjíždíme úzkou klikatou cestou směrem na vrchol
Coll d´Finestra. Jízdu směrem
vzhůru přerušují místní pastevci
ženoucí přímo před námi desítky
krav na pastvu do hor. Na vrcholu
fotečka a již se všichni těšíme na
cestu Strada dell´ Asietta. Jízda
po šotolince v délce asi 35 km
neustále ve výšce kolem 2500 m
nad mořem byla parádním zážitkem. Nádherné panoramatické
pohledy na italské Alpy nebo hluboká údolí. Občas nám odtávající
sníh připravil překážku ve formě
bahna a louží. Nádhera. Jízda ve
stupačkách s těžkou motorkou
je trošičku náročnější. Opět se
utvrzuji, že mám důvod i nadále
cestovat. Cestou dojíždíme tři
německé motorkáře, jeden z nich
jede na silniční motorce. Klobouk
před ním dolů. Je silně rozladěn a
unaven neustálým popojížděním
v blátě. My se bavíme na jeho
účet. Přejezd této cesty vybudované za první světové války nám
bere 3 hodiny času.
Cesta nás zavedla do městečka
Sestriere, kterým jen projíždíme,
a o pár kilometrů dál zastavujeme
v pizzerii u cesty, kde obědváme.
Jak jinak než pizzu. Ta italská
mne dostává a já si ji užívám

každý den. V jedné pizzerii jsem
si všimnul, že místní omladina si
italskou specialitu místo různých
salámů nechává obložit hranolkami. Pokud jim to chutná.
Pro dnešní den jsme se rozhodli rozložit bivak v kempu Grand
Bosco u městečka Salbertrand.
Stavíme stany, sundáváme z motorek batožinu a jedeme nalehko
k další pevnosti z první války
Fort Pramant. Už samotný výjezd
je zážitkem. Jedeme po úzké
kamenité cestě. Napravo skála,
nalevo příkrý sráz mizející někde
dole. Není to pro nikoho, kdo trpí
závratěmi. Občas si připadáme,
že letíme v letadle.
Zastavujeme na střeše pevnosti,
která splývá s okolní krajinou.
Pořizujeme pár fotek a sjíždíme
dolů na rozcestí, kde padá rozhodnutí pokusit se dojet až pod masiv
Monte Jafferau (2801 m). Asi po
dvou kilometrech jízdy mezi kameny nás zastavuje zával, ve kterém je přímo na hraně prudkého
srázu průjezd. Milan projíždí, jedu
za ním a noha mi zůstává mezi
stupačkou a kamenem. Chvilku
s motorkou bojuji, Tonda mi pomáhá, snažím se nevnímat sráz
a nakonec projíždím taky. Zastavuji a jdu pomoci klukům. Rozhodují se, že dál nepojedou, přece
jenom je tu riziko pádu motorky
do údolí. Milan mezitím odjel.
Otáčím motorku a jedu zpět.
Opětovně se válec motoru zasekne o kámen. Postrčím motorku
kousek zpět a projedu. Čekáme
a asi po 20 minutách se vrací Milan s tím, že projel tunel asi 800
metrů plný vody (asi 15-20 cm)
a trošku se v té tmě bál. Není se co
divit. Po výjezdu ven je cesta dále
pod sněhem. Vracíme se zpět.
Zastavujeme u vodopádu a občerstvujeme se tatrankou. Mám
nápad. Chci udělat propagační
foto v tričku hostince U Zvonu
pro mého bratra. Zalézám pod
padající vodu a tak dlouho mně
Milan fotí, až jsem celý mokrý
a začíná mi být zima. Všichni se
baví na můj účet.
Nakupujeme ve městě jídlo a levné, ale výborné víno. Za naprosté
tmy večeříme před stany, když se

Cyklostezka Ivančice - Oslavany snad na podzim
Jízda po frekventované krajské
silnici z Ivančic do Oslavan, nebývá v době cyklistické sezóny, příjemným zážitkem ani pro cyklisty
ani řidiče aut. Jediným řešením
této situace je vybudování nové
cyklostezky po břehu řeky Oslavy.
Její výstavba byla naplánována
investorem, mikroregionem Ivančicko, již v roce 2003.
Následně byla celá věc upřesňována. Byla prováděna celková
příprava záměru (geodetické
zaměření, zpracovávání variant
optimálních tras, zjišťování majetkových poměrů, apod.). V roce
2011 byla zpracována projektová
dokumentace pro stavební povolení. Nejtvrdším oříškem bylo dohledání všech vlastníků pozemků a jejich majetkové vypořádání na celé
budoucí trase. To byla právě ona
okolnost, která celkovou realizaci
stavby prodloužila na dlouhá léta.
Po překonání tohoto nejzávažnějšího problému zajistil investor
pravomocné stavební povolení. V
loňském roce bylo rozhodnuto,
že se investiční záměr předloží
Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se záměrem požádat o dotaci v celkové výši 10
milioinů korun. Celá projektová
dokumentace byla z tohoto důvodu přepracována. Během měsíců
listopadu 2013 až ledna 2014
byla zpracována projektová žádost a připraveny přílohy všechny
projektu. Dne 10. ledna 2014 byla

konečně žádost podána.
V součastné době probíhá její
hodnocení. Její případné schválení se předpokládá v březnu
letošního roku. V případě kladného stanoviska bude moci být
podepsána smlouva se SFDI o
poskytnutí finančních prostředků
z jeho rozpočtu. Následně se
vybere zhotovitel stavby. V první
fázi se provedou přípravné práce,
vyčištění celého prostoru, zejména vykácení náletových dřevin.
Budoucí cyklostezka je plánována v celkové v délce 3.199
metrů. Propojí největší města Mikroregionu Ivančicko - Oslavany
(východiště Pivovarské, Energetické Hornické a Templářské
cyklostezky) a Ivančice.
Stezka pro cyklisty bude začínat v části směrem od Oslavan
sjezdem ze silnice III/3938. Zde
bude pokračovat po stávající nezpevněné cestě směrem k bývalé
ČOV. Cyklisté mohou pokračovat
po pravém břehu řeky Oslavy až
do prostoru zrušeného mostu přes
Oslavu (za silem). V tomto místě
navrhl projektant novou dřevěnou
lávku. Dále povede cyklostezka
po levém břehu řeky Oslavy,
podél plotu sila, po stávající
cestě, která přechází do těsného
souběhu s železniční vlečkou.
V poslední části vychází z nábřežní cesty směrem do Ivančic.
Zde je plánováno navázání
na místní ivančické komunikace.

Cyklostezka se stane součástí
plánovaného krajského cyklokoridoru Tišnov - Rosice - Zbýšov
- Oslavany - Ivančice - Morav-

ské Bránice - Dolní Kounice
- Pohořelice - Ivaň. Plánované
dokončení stavby cyklostezky je
v listopadu 2014.
/PeSl/

Pohodu na sněhu vystídala nebezpečná cesta na Monte Jafferau

jako přízrak na motorce objevil
Jirka Tomášek. Je srdečně vítán a
ihned začíná uvítací večírek. Pomáháme mu postavit stan, do kterého
se stěhuji i já za souhlasného přizvukování ze strany Ríši a Milana.
V kempu také potkáváme naše
Němce, se kterými jsme se setkali

už ve Švýcarsku. V průběhu našeho večírku jsme sežrali i pečivo
na snídani a každý vypil jednu lahev vína. Po půlnoci jdeme spát.
Dnešní den stál opět za to.
Nájezd 163 km, celkem 1624.
Do svého deníku zaznamenal
Rudolf Fráňa - Joe

Jižní Morava v počtu turistů
stále hned za Prahou
Údaje za rok 2013, které zveřejnil Český statistický úřad, svědčí o
novém růstu zájmu domácích i zahraničních turistů o jižní Moravu.
Počtem 1 178 724 ubytovaných hostů se Jihomoravský kraj opět umístil na druhém místě za hlavním městem Prahou se značným náskokem
před ostatními regiony ČR. Proti roku 2012 to znamená růst 7,2 % (pro
srovnání, v celé České republice růst 1,6 %).
„Těmito statistickými čísly se vracíme téměř přesně k roku 2007,
tedy před začátkem hospodářské krize. Domnívám se, že to svědčí
o dobré připravenosti Jihomoravského kraje, který má svým návštěvníkům co nabídnout, ale také o systematické marketingové činnosti“,
komentovala údaje Českého statistického úřadu ředitelka Centrály
cestovního ruchu - Jižní Morava Zuzana Vojtová.
Podle Zuzany Vojtové také vývoj zastoupení jednotlivých zdrojových zemí v cestovním ruchu Jihomoravského kraje kopíruje celostátní údaje. Nejvíce - z 8 627 na 14 567 turistů, meziročně vzrostl počet
návštěvníků Jihomoravského kraje z Jižní Koreje. Významné zvýšení
počtu turistů - z 77 803 na 88 729 - jsme v kraji zaznamenali také u
návštěvníků z Polska, zhruba o pět tisíc (na celkových 58 422) vzrostl
počet návštěvníků ze Slovenska, přibližně o dva tisíce (na 47 622)
vzrostl počet turistů z Německa, nebo Ruska (na 31 927).
„Statistické údaje za jednotlivé měsíce hovoří jasně o tom, že nejvyšší počty návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí přijíždějí do Jihomoravského kraje v červenci a srpnu. Hned za těmito prázdninovými
měsíci figurují v pořadí červen a září. Naopak nejméně živo je u nás
na trhu cestovního ruchu v lednu, únoru a prosinci. V kraji postrádajícím horské lyžařské areály je to pochopitelné. Už výčet měsíců, ve
kterých je cestovní ruch nejintenzívnější, napovídá, že dominantní
roli turistických magnetů hrají na jižní Moravě památky, krásná příroda, koupání a další rekreační aktivity, mezi nimiž v neposlední řadě
figuruje cykloturistika a vinařská turistika. Tedy ty segmenty, které
systematicky podporujeme řadou projektů, představujících kraj jako
region slunce a dobrého vína,“ uzavřela Vojtová.
/TZ, abé/

mohamed
bangoura
11. 3. - koncert Moravský Krumlov
12.-13. 3. - workshop Plzeň
14.-16. 3. - workshop Brno
21.- 23. 3. - workshop Praha

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.

www.africkydum.cz
facebook.com/mohamedbangoura.cz

21.02.2014

Krumlov před léty
Klášterní náměstí - č. p. 127, 133 a 134
Uprostřed Klášterního náměstí vyrostla v roce 1907 novostavba okresního
hejtmanství s č. p. 127 (167/I). Úřad hejtmana měl na starosti chod státní správy
v politickém okresu. Stavba byla navržena stavitelem Arthurem Potschkou jako
jednopatrová budova v duchu historického eklekticismu se secesními prvky. Ve
dvoře byly stáje a kočárovna. Budova ve 30. letech již úřadu nepostačovala, a proto
se uvažovalo o zcela nové stavbě. Z finančních důvodů však byla navržena pouze
přestavba. Její plán pochází z pera Ing. Oskara Poříšky z Brna ze srpna 1930. Kvůli
odkladům města byly jeho plány realizovány až v letech 1936 - 1937, kdy byla
budova rozšířena o další podlaží. Podrobné plány rozkreslil stavitel Filip Svoboda.
Před válkou zde bydlel Jan Kristek (nar. 1881 ve Skalici), zaměstnanec úřadu,
s rodinou. Za války zde byli ubytováni běženci z Besarábie. Budova byla poškozena bombardováním. Po dobu války zde byl domovníkem Otto Doubek, po válce
zde správcoval p. Holub. Po poválečné opravě budovy sem přemístil Okresní národní výbor. Od roku 1960 budova slouží Zemědělskému odbornému učilišti, dnes
pod názvem Střední škola obchodu, dopravy a služeb. Mezi lety 1988 a 1991 byla
budova rozšířena o přístavbu, v roce 2013 byla zateplena a získala novou fasádu.
Poblíž křižovatky s ulicí Komenského stával dům s č. p. 133 (81/I).
V letech 1866 až 1880 dům patřil Františku Měřínskému, po něm zde bydlel do
roku 1885 Josef Svoboda, do roku 1912 pak Anna Svobodová. Od roku 1912
je zmiňován jako jeho majitel Josef Čudan (nar. 1883 v Rakšicích). Ten se živil
jako správce pozemkového úřadu a ve městě bydlel od roku 1910. Žil zde se
ženou Annou až do okupace, kdy odešli mimo město. Po svém návratu pracoval
na berním úřadu jako vedoucí, po válce zde žila ovdovělá manželka s dcerou.
Jejich dům byl přízemní budovou s průjezdními vraty pohledově napravo
a v roce 2005 byl pro svůj havarijní stav zbořen. Dnes je zde zeleň s lavičkou.
Budova ZŠ Klášterní s č. p. 134 (132/I – 61b/I) stojí na původním soukromém domu č. p. 61b/I. V letech 1872 - 1881 dům patřil Josefu Handelovi, dále
jej vlastnila do roku 1906 Terezie Faberová a do roku 1910 židovští majitelé
místní barvírny - Geiringerovi. V květnu 1910 odkoupil dům spolek Matice
moravskokrumlovská na stavbu měšťanských škol. Poté, co byl zemskou školní
radou v roce 1909 povolen jejich vznik jako soukromně vydržovaného ústavu,
stalo se nejpalčivější otázkou budoucí umístění, protože dosavadní prostory
v Občanské záložně škole již nevyhovovaly. Po značných obstrukcích německého
vedení města, vedoucích až ke sporům řešeným nejvyšším správním soudem, přešly
konečně v roce 1914 školy pod veřejné financování. Jednání o povolení stavby se
vlekla z poloviny r. 1910 do května 1911 opět za velkého odporu německé strany.
Novostavba školy byla financována pomocí veřejných sbírek a úvěrů
od českých podniků. Autor prvních plánů není znám. Ve spisech se zachoval
polohopisný plán Františka Sequense ze srpna 1910 a dále plány na budovu
od stavitele Mathiase Charouse z prosince 1910, který veřejnou soutěž nakonec
vyhrál. Stavba měšťanky byla realizována v druhé polovině roku 1911 a počátkem ledna 1912 byla předána do užívání. Před válkou v budově žila rodina
školníka Jana Kozlíka a rodina školního inspektora a ředitele Jana Karáska (nar.
1881 v Záhorovicích na Poděbradsku). Jeho rodina se skládala ze ženy Anny a
studenta Vladimíra. Karáskovi zde žili od roku 1934 do okupace města. Za války byla správa budovy předána německé Bürgerschule a v roce 1942 zde začalo
vyučování na tzv. Hauptschule. V letních měsících ve škole býval tzv. Ausbildungkurz (krátkodobý vzdělávací kurz pro říšské vojáky rakouského původu).
V květnu 1945 byla budova do velké míry poničena bombardováním. Budova
měla vybitá okna a ve 2. patře dostala přímý zásah. Zásadní změny ve vzhledu
budovy znamenalo zničení secesní fasády ve školním roce 1970/71, přístavba
jídelny mezi lety 1990 - 1994 a zhotovení půdní vestavby koncem roku 1999.
V roce 2013 byla zateplena a získala novou růžovou fasádu.
Na místě přístavby ZŠ Klášterní stávaly přízemní domy s č. p. 62 - 65/I.
Dům 62/I přečkal bombardování, ostatní byly demolovány bezprostředně po
válce. Na jejich místě pak bylo stavební skladiště. Ve školním roce 1980/ 1981
zde bylo dobudováno dopravní hřiště, kterému ustoupil dům s č. p. 62/I. Ten patřil
mezi lety 1866 až 1884 Vincenci Medlovi, do roku 1886 opět Vincenci Medlovi
(jr.?), do roku 1888 Johannu Medlovi, do roku 1900 Heinrichu Medlovi, do roku
1905 P. Herfortovi. Ten vlastnil malou výrobnu cementu v ulici Pod Hradbami.
Zednický mistr P. Herfort nechal v roce 1901 postavit novostavbu přízemního
domu se zdobnou secesní fasádou. V letech 1905 až 1906 vlastnili dům Johann
a Karolína Herfortová a do roku 1935 Stefanie Herfortová. Za první republiky zde
žila Karolina Herfortová, později provdaná Břukalová. V roce 1938 zde bydlela
rodina Krmíčkova. Bohuslav Krmíček (nar. 1905 v Bystrci) byl vedoucím účetním Živnostenské záložny. Se ženou Růženou vychovávali syna Bohuslava a dceru Růženu. Krmíčkovi odešli před okupací do Rybníků a po válce se vrátili zpět.
Dům byl válečnými událostmi těžce poškozen a v roce 1946 bylo nařízeno
jeho úplné zbourání. Na parcele domu měla zasahovat plánovaná budova pro
SNB. Vlastnictví domu bylo připsáno Štěpánce Herfortové. Ta byla buď odsunuta, či již dříve žila ve Vídni. Úřední chybou ale nebylo přiznáno vlastnické
právo na 1/3 domu její sestře Heřmě Břukalové a dům se stal tedy ze 2/3 majetkem státu a z 1/3 soukromým. Majitelka byla zastupována pro svůj pokročilý
věk vnučkou Heřmou Brychtovou. Ta se od roku 1949 odvolávala proti zboření
domu a naopak jej chtěla celý odkoupit zpět. Nevyřešené vlastnictví zapříčiňovaly stále horší stav domu, fyzicky již ohrožující školní mládež. Počátkem 50.
let byl přehodnocen regulační plán a počítalo se s rozšířením školní budovy.
Protože se na přístavu školy stále nenacházely potřebné finance, byl domek
v 60. a 70. letech pronajímán a zbořen až před vybudováním přístavby.
Vedlejší dům s č. p. 63/I patřil v letech 1863 až 1903 N. Havlíčkovi, do roku
1931 Kateřině Svobodové a od roku 1937 patřil dělníku Dominiku Pokornému
(nar. 1863 v Ostašově). Ve městě pobýval od roku 1913. Po něm bydlela v domě
rodina Jana Webera (nar. 1910 v M. Krumlově). Se ženou Annou, živící se jako
kadeřnice, vychovávali dceru Helenu. Před válkou se J. Weber živil jako zámečník
a šofér u JUDr. Kopřivy, za války řídil autobusy v podniku Reichsbahn na trase
Moravský Krumlov - Znojmo. Po válce odešli za svými příbuznými do Innsbrucku.
Následující dům s č. p. 64/I patřil mezi lety 1862 až 1920 Johannu Machovskému, který nechal v r. 1898 přistavět kuchyni. Mezi lety 1920 až 1936 v domě
žil Cyril Leininger a po něm rodina Valešova. Vladimír Valeš (nar. 1897 v Jablonci nad Jizerou) byl natěračem a se ženou Josefou měli děti Vladimíra, Ctibora,
v domě žila také jeho matka Terezie. Bydlel v MK od r. 1920. Za války byla rodina
ve Vémyslicích, po dobu jejich nepřítomnosti bydlela v domě rodina Riedlova.
Poslední z řady bylo č. p. 65/I, patřící mezi lety 1855 až 1874 N. Mischonovi,
dále do roku 1874 Karolu Mischonovi a po něm do roku 1932 Františku a Josefu
Oberlíkovi. V roce 1937 připadl dům povozníku a taxikáři Františku Rozmahelovi (nar. 1903 v M. Krumlově). Jeho žena se jmenovala Terezie, děti pak
Zdeněk a Marie. Před okupací pak rodina odešla do Hrotovic. Po svém návratu
do města si postavili v Růžové ulici nový dům.
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, přír. č. 439 – Deník E. Sloscheka.;
Fišer, Z. (red.): M. Krumlov ve svých osudech. Brno 2009.; Gruna, B. - Grunová, E.: Ke
stému jubileu české měšťanky v M. Krumlově. M. Krumlov 2009.; Výpovědi pamětníků

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Vodovody v Ivančicích - III
Informací o vodovodech v Ivančicích v roce 1945 a 46 je málo.
Přesto v zápisu Revolučního národního výboru v Ivančicích je k 27.
září 1945 v bodu 9 úkol: Vodovod
Zbýšov - znovu vyvolat jednání
u Zemského národního výboru.
Zřejmě bylo jednání v Brně
úspěšné, protože o dva měsíce
později se opět jednalo a v zápisu se uvádí: „Stavba městského
vodovodu by mohla začít na jaře
1946. Akce rozdělena na 2 etapy.
Dne 30. listopadu byla vystavena
objednávka na 7 km manesmannových trubek.“ Velké množství
naznačuje, že se počítalo s položením vodovodu ze Zbýšova.
Ihned po Novém roce 1946 byl
schválen projekt pro první etapu,
která by mohla začít na jaře 1946.
Nevíme, jak se začalo, protože
vagón manesmannových trubek
došel až v srpnu 1946. Při jednáních rady bylo několik připomínek ke špatnému stavu vodovodu
v Ivančicích ulicích. V říjnu 1947
byla schválena stavba nemocnice
v Ivančicích pro 300 pacientů a
počítalo se s provozem dalších
závodů v Ivančicích, a bylo tedy
zřejmé, že ani voda ze Zbýšova
nebude pro Ivančice stačit. Nakonec jsme nenašli informace,
že by se vodovod ze Zbýšova
skutečně stavěl, a hledalo se řešení v ivančickém okolí, zvláště
u soutoků řek. Vysvětlení je jasné
po vyhledání pramenů u soutoku
řeky Jihlavky a Rokytné.
Dne 20. září 1947 bylo započato s hledáním pramenů pitné vody

je rozpočtována na 60 mil. Kč.
Další informace jsou z Pamětní
knihy města Ivančice.
V roce 1950 se pracuje na
stavbě skupinového vodovodu.
Započato bylo se stavbou vodojemu na 1000 m3 na Réně, se
stavbou strojovny na Zahrádkách
a bylo položeno dvojí potrubí od
akumulační studny k řece Rokytné. Průměr potrubí je 2 x 175
mm. Na stavbu bylo loni vyplaceno 1,086 925 Kč a v roce 1950
2,331,314 Kč. Krajský národní
výbor přidělil na stavbu nákladní
auto a motocykl. Při kopáni byla
nalezena kostra, dvě zachovalé
lebky a menší nádoba. Vše bylo
předáno v muzeu.
V dalším roce se pokračuje se
ve stavbě skupinového vodovodu, který má úřední název Ivančice - Oslavany. Byla dokončena
byla stavba vodojemu na Réně
a dokončena stavba strojovny
na Zahrádkách.
Pod řekou Rokytnou bylo položeno potrubí o průměru 2x175
mm a pak vzhůru k vodojemu
na Rénu. Dále položeno zásobovací potrubí o průměru 250 mm
v délce 620 metrů od strojovny
k Ivančicím, odtud pod řeku Jihlavku v délce 64 m a dále k ulici
B. M. Kuldy v délce 260 metrů.
Bylo započato s pokládáním
rozvodné sítě o průměru 200 mm
v ulici B. M. Kuldy, Krumlovské
a na náměstí RA v délce 500 m.
Byly připojeny Letkovice a Oslavany potrubím o průměru 125
mm v délce 4 km. V Oslavanech

jek, byla připojena nemocníce,
Trhárny, n. p. Ivančice a Středomoravské mlýny. V Oslavanech
se začalo o se stavbou vodojemu
a přečerpávací stanice, z Oslavan
bylo pokládáno potrubí směrem
na Padochov.
V roce 1955 byla dokončena
vodovodní rozvod pouze v Letkovicích, v Oslavanech se teprve
pokládá vodovodní síť.
Poslední zápisy v Pamětní knize z tohoto období se týkají roku
1956. Provedeny byly vodovodní
sítě v ulicích: Nad Klínkem, Kounické, Rybářské, Pod Holubem, U
cihelny, Ve Sboru, Horní Hlinky,
Dolní Hlinky a Mřenková ulice.
Dokončeny všechny potrubní sítě
v Němčicích, Alexovicích a Letkovicích. Celkem bylo provedeno
256 vodovodních přípojek.
Vzhledem k výstavbě sídliště
V Lánech v Ivančicích, rozšíření
nemocnice, a požadavkům obcí
směrem k Rosicícím bylo nutné

se začalo se stavbou vodojemu.
V roce 1950 bylo prostavěno
6,5 milionů korun.
Také v roce 1952 se pokračovalo se v rozvodech v ulicích města.
Bylo položeno potrubí v ulicích
Oslavanská, Za Ústavem, Na
Brněnce, V Lánech, v Hybešově
ulici, ve Volvách, na Ostřihomě,
na druhé straně ulice Dukelské,
náměstí Palackého, Komenského, Žerotínova, v ulicích Josefa
Vávry, Václava Novotného, Jana
Schwarze, Chřestové, Ve Sboru, Na Drůbežním trhu a části
Kounické ulice. Byl vypracován
projekt správní budovy vodáren
projekt železobetonové lávky
přes řeku Jihlavu, aby se usnadnil
přístup k vodárnám..
Práce v roce 1953 byly ve
skromnějším rozsahu. Bylo
položeno potrubí v ulicích Jana
Vrby, Horní Hlinky, U sv. Trojice,
Hřbitovní a dále se pokračovalo
v Oslavanech
V následujícím roce byl dokončen vodojem na Réně o obsahu 1100 m3 a vodovod v částečné
síti byl dán do provozu. Dosud
bylo v Ivančicích provedeno 210
vodovodních domácích přípo-

najít další prameniště. Od roku
1964 se prováděla stavba II. tlakového pásma stavbou vodárny
a vodovodu na trase Moravské
bránice - Ivančice - Rosice. Voda
v prameništi u Moravských Bránic byla ze 2/3 pramenitá, z jedné
třetiny říční, prosakující přes štěrkopísky z řeky. Vydatnost byla
kolem 25 l/sec. Práce byly ukončeny v roce 1966, ale pro závady
v jímací části byl vodovod předán
do provozu později.
V prameništi u soutoku řek Jihlava a Rokytné byly některé vrty
provedené v roce 1947 nevyužity,
protože voda obsahovala železo
a mangan. Shodou okolností to
byla nejkvalitnější voda z hlediska obsahu dusičňanů. Přítomnost
obou prvků znamenala, že vodu
nebylo možné použít jako pitnou
a navíc oba prvky by způsobovaly
zarůstání vodovodních potrubí.
Dne 26. října 1992 byla zkolaudována Úpravna pitné vody,
která nejen umožňuje snížit nezbytné chlorování na minimum,
ale hlavně snížila obsah manganu
a železa, proti normě, na minimální, téměř zanedbatelný údaj.
Stane se tak využitím francouz-

Oslava 1. máje v roce 1952 a výkop pro vodovod na Palackého náměstí

Úpravna pitné vody na Malovansku

pro budoucí vodovod velkých
Ivančic. Bylo prováděno sondování v soutoku Jihlavy a Oslavy, kde
byl nalezen pramen o 5 l/sec vody,
ve které byl zjištěn mangan. Bez
úpravy by se tato voda nehodila
pro veřejné zásobování a pramen
byl pro velké Ivančice málo vydatný. Po delším hledání byl nalezen
nový pramen v soutoku Jihlavky
a Rokytné o vydatnosti 23 l/sec
(tedy vydatnější nežli ve Zbýšově). Zkoušky prokázaly, že voda
z tohoto pramene je nezávadná a
vhodná pro veřejné použití. I zde
byl nalezen pramen s obsahem
manganu, ale nebyl použit.
O dva roky později se začalo se
stavbou vodovodu z nalezených
pramenů v katastru Němčice,
v trati Zahrádky. Byla vybudována akumulační studna a započato s výkopem pro vodojemy na
Réně. Jelikož pramen byl velmi
vydatný, rozhodl Krajský národní
výbor, aby byl vypracován projekt pro skupinový vodovod výtlačný, kterým se budou zásobovat Ivančice (sloučené), Oslavany
a Padochov. Projekt vypracoval
ing. Adolf Benda v Olomouci
za 413.000 Kč. Celková stavba

ské ozonizační jednotky, která
oba prvky vysráží a pomocí filtrů
jsou z vody odstraněny. Úprava
vody umožnila zprovoznění dříve
nevyužitých vrtů, a byla tím zvýšena kapacita na 25-30 l/sec.
V současné době je zásobování
pitnou vodou v Ivančicích rozděleno do dvou pásem. V prvním
tlakovém pásmu je čerpána
voda na Malovansku. Zásobuje
„spodní“ část Ivančic až po křižovatku Ostřihom-Oslavanská, dále
Němčice, Letkovice, Alexovice,
Budkovice, Řeznovice a Hrubšice. Ve II. tlakovém pásmu je
použita voda z prameniště v Moravských Bránicích. V Ivančicích
je tato voda použita pro horní část
Oslavanské ulice, dále pro ulice
V Lánech, Na Úvoze, Na Brněnce, Hornickou, Zemědělskou,
Padochovku a obě sídliště.
Při silnici do Padochova bylo
nutné vybudovat dva objekty.
První z nich umožňuje další propojení vodovodu směrem k Rosicícím, druhý, větší je reservoár
pro Ivančice, aby bylo zajištěno
zásobování i osmipatrových
domů sídliště.
Z dětství pamatujeme, jak se
chodilo se kbelíkem pro vodu
k pumpám. Např. v Rybářské
ulici byla první „U Bárů“, druhá
před sokolovnou. Po několika
letech už byla vodovodní přípojka v domě. Nelze ani srovnávat
spotřebu vody. Před cca 100 lety
bylo nutné hospodařit skromněji,
protože prameniště v Loučkách
víc jak 2 l/sec neumožnilo. Možné propojení vody z Ivančického
a Bránického vodovodu zajišťuje
rezervu až k 55 l/sec. Spotřeba
vody v Ivančicích se dnes pohybuje kolem 1 200 m3 za den, před
rokem 1989 byla vyšší asi o 25 %.
Pokles byl způsoben hlavně omezením nebo zastavením výroby
v ivančických závodech.
Nesmíme zapomenout na pravidelnou kontrolu vody z hlediska
obsahu prvků a zdravotní nezávadnosti. Pryč je doba, kdy voda
proudila v dřevěném, keramickém
nebo kovovém potrubí. Všude bylo
nahrazeno trubkami z plastické
hmoty. Nevíme, zda se dočkáme
doby, kdy projektanti budou v domech počítat s pitnou a užitkovou
vodou, nebo s využitím odpadní
vody dalším průchodem domem.
Na začátku I. kapitoly jsme
uvedli možnost válek pro pitnou
vodu. Nejsme v Africe, takové
nebezpečí nehrozí, vody je zde
dostatek, ale to neznamená s vodou zle hospodařit. Nakonec cena
nám to bude častěji připomínat.
Jiří Široký
Použité prameny: Pamětní
kniha města Ivančice - SokA
Rajhrad, fond C-36-198 • Různé
zápisy Pléna, Rady, zastupitelstva
MNV Ivančice
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 24. 02. DO 09. 03. 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 MORAVSKÉM 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.
• 25.2. v 18.00 hod. - LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ VČERA, DNES
A ZÍTRA. Přednáší Ing. Pavel Juřík z Historického spolku Liechtenstein. Jídelna 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. Vstupné dobrovolné.
• 1. 3. ve 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE - OSTATKY. Vstupenky při masopustním průvodu 23. 2. nebo na tel. 737 286 092. Orlovna Rakšice.
• 3.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER VĚNOVANÝ UČITELŮM.
V tanečním sále ZUŠ. Pořádá ZUŠ MK.
• 9.3. od 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Orlovna Rakšice.
• 11.3. od 19.00 hod. - MOHAMED BANGOURA A TUBABU. Koncert špičkového bubeníka a tanečníka z Guiney a brněnské kapely TUBABU. Orlovna
Rakšice, vstupné 140 Kč. Předprodej vstupenek v MěKS.

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 onemocnění jsou častější u mužů a že Česká republika je se 75 novými případy na sto
tisíc obyvatel za rok světovým rekordmanem v počtu nádorů tlustého střeva?
To všechno jsou poměrně známá fakta, ale jaká je každodenní realita života
s touto nemocí? Přijďte si poslechnout jeden příběh s dobrým koncem. O svém
boji s nemocí nám přijde vyprávět Jana Puchegger Chadalíková se svou dcerou
Leilou. Součástí besedy bude i čtení autorských textů, které popisují prožívání
jednotlivých fází nemoci tak, jak je prožila Jana i její rodina. Ve spolupráci
s TyfloCentrem. V knihovně, vstupné 15 Kč.
• 3.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - ŽIVOTNÍ OSUDY KRYŠTOFA
HARANTA Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, PÁNA NA PECCE. Dramatický
životní příběh renesančního hudebníka, cestovatele, dvořana a diplomata připomene Mgr. Eva Kopčilová. Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryštof_Harant_z_Polžic_ a_Bezdružic. Vstupné 40 Kč.
• 3. - 31.3. - ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. Tradiční soutěž v poznávání knih ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Každý všední den mohou posluchači podle ukázky
z knihy poznávat dílo a autora, a to ve vysílání a na webu www.brno.rozhlas.cz .
I vy sami můžete vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakteristickou
ukázku a tu nabídnout přímo do vysílání. Ukázku lze poslat v mp3 na mail mailto:
souteze@bo.rozhlas.cz nebo načíst kdykoli na rozhlasový záznamník 542 523
278. Pro výherce jsou připraveny hodnotné knižní ceny, CD, DVD a speciální
ceny navíc. Více o soutěži na letáku v naší knihovně či na www.brno.rozhlas.cz .
• 6.3. - Beseda s promítáním: JAK SE ŽIJE V AFRICE A ETIOPII. Cestovatel David Švejnoha povypráví o svých zkušenostech z JAR, Keni a Zambie.
Nahlédneme do života obyvatel největších slumů Afriky a dozvíme se, jak žijí
nejchudší obyvatelé Afriky. Seznámíme se s problematikou šíření HIV AIDS,
malárie a dalších nemocí typických pro rozvojový svět. Poznáme chvíle strávené v prostředí dětských gangů a čichačů lepidla v periferii Nairobi nebo postavení žen a nepochopitelnou ženskou obřízku. Etiopie - v povodí řeky Omo v
Jižní Etiopii žijí stále kmeny, které si udržují své původní tradice. Navzdory moderní době jsou zde vesnice, kde jedinou připomínkou civilizace je PET lahev.
Co znamenají hluboké jizvy na těle hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy
ve spodním rtu talířek? Odkud se berou samopaly, které jsou nedílnou součástí
mužské výbavy? Kolik musí zaplatit muž za svou budoucí manželku? Nahlédneme do života kmenů Bodi, Mursi, Hamar, Karo, Arbore, Dasanech a divokých
Nyangatom dříve, než je neúprosná civilizace zničí. Více na: www.svejnoha.cz .
Dopoledne pro II. stupeň ZŠ a SŠ v kinosále, ve 14.30 hod. - DPS,
v 17.30 hod. v Městské knihovně M.K. Vstupné 45 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
• 1.3. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KOŠT. 18. ročník výstavy vín ze tří vinařských podoblastí a Slovenska. Koná se v KD. Hraje cimbálová muzika Antonína
Stehlíka. Pořádají Sdružení miroslavských vinařů o.s., MKIC a město Miroslav.
• 6.3. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ A ZÁBAVA SDRUŽENÍ MIROSLAVSKÝCH SENIORŮ K MDŽ v Restauraci Slávie.
• 8.3. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě. Hraje skupina
CODEX + předtančení žáků 9. ročníků ZŠ 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 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.
• 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, vstupné 80 / 100 Kč.
• 2.-30.3. - ISLAND. Výstava fotografií krajiny - JAN SUCHARDA. Chodba
Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 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 Romana Komarova a ochutnávky whisky. Besední dům Ivančice. Vstupné: 150 Kč.
Předprodej v Besedním domě, tel. 546 434 019.
• 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 časopisu 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 .

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
• 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.
• 2.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hudba DJ Stehlík.
Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.
• 8.3. ve 14.00 hod. - OSLAVA MDŽ. Ukázky vystoupení dětí z kroužků DDM.
Ve velkém sále Děl. domu. Pořádá KSČM, KIS Oslavany, DDM Oslavany.
• 14.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Gong. Vstupné
80 Kč. Soutěže o ceny! Pořádá KIS Oslavany.

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, bohatá tombola, vstupné: 100 Kč, s večeří 180 Kč. Pořádá Město D. Kounice a SDH.
Připravujeme: • 22.3. od 14.00 hod. - VÝSTAVA VÍN. Zámek Dolní Kounice.
Bodování se bude konat v neděli 16. března v 9.00 hodin na Zámku v Dolních
Kounicích. Pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o.s.
• 29.3. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům,
občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá TIC Dolní Kounice.

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
• 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 informací o areálu tábora najdete na www.borovina.cz, vaše případné dotazy rádi
zodpovíme v kanceláři DDM nebo telefonicky na č. 515 322 770.

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
• 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.
• 7.3. odjezd v 16.15 hod. - BONGO BRNO. Výlet do zábavného rodinného
parku. Pedagogický dozor zajištěn. Ivančice, autobusové nádraží. Poplatek: děti
do 2 let zdarma, děti od 2 let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlášky do 3.3. v SVČ.
• 13.3. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2,
vstup z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 15.3. od 15.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/děti + materiál, 50 Kč/dospělí +
materiál. Nutné se předem přihlásit do 11.3. v SVČ.
• 22.3. od 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ VEČER STŘEDISKA VOLNÉHO
ČASU se skupinou GEJZÍR. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské 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.
• 8.3. - MDŽ v dělnickém domě. Zajištění kulturního programu.
• 13.3. od 15.00 do 16.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL V ŠD. Pro děti
ze ŠD v DDM. Připraveno taneční odpoledne plné her a soutěží. Kostýmy si
můžete zapůjčit přímo v DDM.

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
• UPOZORŇUJEME účastníky našich výletů, že se blíží termíny na zaplacení:
- doplatek za dopravu na muzikál Mata Hari - 350 Kč zaplatit do konce února
- doplatek poloviny zájezdu do Chorvatska - 1.695 Kč - zaplatit do konce února
- záloha na ubytování a stravu do Krkonoš - 680 Kč zaplatit do poloviny března
- platba za dopravu do Osvětim - 640 Kč zaplatit do konce března
Zájezd na muzikál do Prahy, zájezd do Osvětimi i víkendový zájezd do Krkonoš
jsou již plně obsazené a je možné se na ně přihlásit jen jako náhradníci.
• 30.5. - 5.6. - NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA A JADRAN. Mimo jiné návštěva Plitvických jezer, Dubrovníku, Splitu, pohoří Biokovo, výlet lodí, národní
park Krka a další zajímavosti. Cena 4.390 Kč vč. ubytování v apartmánech nebo
studiích pro 2 - 5 osob. Jedná se o zájezd cestovní kanceláře ze Znojma, odjezd
je ale domluven z M. Krumlova a všechny přihlašovací formality za vás vyřídíme
hromadně. Termín přihlašovaní prodloužen do konce února! S přihlášením je
nutné zaplatit polovinu ceny zájezdu - 2.195 Kč. Druhá polovina ceny nejpozději
měsíc před odjezdem, zároveň s dalšími volitelnými příplatky (pokud o ně budete
mít zájem - za stravu - snídaně, večeře, nebo polopenze + případně pojištění).
• 10.5. - VÝLET Z TEMPLŠTÝNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU
STEP. Odjezd: Tulešice 8.40, Vémyslice 8.45, Dobelice 8.50, Rybníky 8.55, M.
Krumlov - Blondýna 9.00, M. Krumlov - nám. TGM 9.05 hod. Jedná se o náročnější turistický výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím přírodních překážek, stoupání
i prudších klesání. Přihlášky prosím přizpůsobte svým schopnostem! Cena 80 Kč,
platba do konce dubna. Součástí výletu je komentovaná prohlídka zříceniny Templštejna a v táboře pod „Tepmlákem“ nás čeká lukostřelba a občerstvení v podobě
uzené cigáry (občerstvení není v ceně). Pro zájemce, kteří nebudou chtít absolvovat
vycházku, je domluvená komentovaná prohlídka na 11.00 hod. za 10 Kč. V tomto
případě je ale doprava vlastní. Zájem o prohlídku je nutné také nahlásit (a 10 Kč
rovnou zaplatit) v Květince. I tito účastníci budou vítáni v táboře při občerstvení
a lukostřelbě, nebude s nimi ale dále počítáno při vycházce do Mohelna.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE ke všem zájezdům u paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 322 208
a 607 052 644, nebo na www.vyletnícimk.estranky.cz . Pro účast na zahraničních
zájezdech je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí!

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 25.2. od 17.00 hod. - ZA PAVOUKY A ŠTÍRY DO TROPŮ INDOČÍNSKÉHO SVĚTA. Přednáška Ondřeje Košuliče, doktoranda Mendelovy univerzity 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.
• 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.
• 7.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé.
Ve společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 8.3. od 14.00 do 20.00 hod. - DÁMY NA TAHU. Šperkařský jarmark, kosmetika, masáže, yóga smíchu, tantra Mohendžorádo, korálkový workshop, módní
přehlídka šperků, pohodové posezení u kávy, čaje a dezertu. Ve společenském
sále ZKC. Vstupné dobrovolné. Pořádá KIC.
• 9.3. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Bazar dětského oblečení
a hraček v sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá KIC
• 13.3. v 17.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výtvarná dílna tvoření z korálků pro
dospělé i pro děti. Malá klubovna ZKC. Cena 140 Kč. Pořádá MC Kašpárek.
• 14.-15.3. - FESTIVAL KOMIKS A FILM. Promítání komiksových filmů
v kině Panorama. Dále výstava komiksů Dana Růžičky, zrození komiksového hrdiny za aktivní účasti diváků a využití kreslířského umu Dalibora Maxe Krcha.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 28.2.  BESEDA NAD KRONIKOU

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
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
• úterý 19.30 - 20.30 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Vede Klára Marvánová,
tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Cena
50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. - DRAMATICKÝ
KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

LETNÍ TÁBORY 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
Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice oznamuje,

UKONČENÍ SBĚRU TEXTILU A OBUVI
Vážení dárci obuvi a textilu, děkujeme Všem příznivcům naší školy
za spolupráci při sběru textilu a obuvi. Část oděvů byla využita pro
děti z našeho dětského domova, větší část darována Charitě a za
drobný finanční výnos ze sběru byly zakoupeny odměny pro děti při
projektovém vyučování. Současně oznamujeme ukončení této aktivity.
Vážíme si všech, kteří nezištně poskytnou pomoc těžce postiženým
dětem, a budeme se těšit na nějakou další spolupráci.
Ing. Marta Špalková, ředitelka školy
a Mgr. Ludmila Marková, koordinátorka environmentální výchovy

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa Brno, vás zve
v sobotu 5. dubna 2014 na jednodenní turisticko-poznávací zájezd

KAMPTALWARTE, DONAUWARTE
A KREMS AN DER DONAU

Pojeďte s námi strávit příjemný den do rakouského kraje vinohradů
a kremžské hořčice. Od zříceniny hradu Frankenberg podnikneme
nenáročný pěší výstup k rozhledně Kamptalwarte s vyhlídkou do
údolí řek Kampy a Dunaje. Potom budeme klesat slunnou jižní strání
mezi vinohrady k autobusu (délka asi 10 km, převýšení +/- 150 m).
Po krátké zastávce v Langenlois nás autobus vyveze téměř až
k rozhledně Donauwarte s vyhlídkou do údolí Dunaje, město Kremži
a klášter Göttweig. Pěšky nebo autobusem se přesuneme do Kremže.
Po prohlídce historického centra města Kremže se vykoupeme
v Dunaji a vydáme se k domovu. Návrat do Brna kolem 21.00 hodin.
Odjezd: Z Brna v 6:30 od restaurace Bohéma. Možnost přistoupení
v Ivančicích, M. Krumlově a Znojmě. Cena: doprava 400 Kč,
vstupné na rozhledny dobrovolné. Doporučujeme sjednat zdravotní
pojištění. Přihlášky: u pana Zdeňka Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail:
cabalka@mapycabalka.cz. Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489
(jen Pá-Ne). Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz
Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru.

21.02.2014
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

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.
•• Škodu Felicii, Felicii Combi, nebo
Fabii, pouze za rozumnou cenu. Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1998,
nový model, perfektní stav, velmi pěkné a čisté auto, EKO poplatek zaplacen,
cena 30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v.
1997, výborný stav, bez koroze, EKO
poplatek zaplacen, cena 20.000 Kč.
Tel.: 722 138 665.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• pole - ornou půdu v okolí Moravského Krumlova. Platba hotově. Tel.:
776 221 450.
•• pole, platím hotově. Nabídněte.
Tel.: 737 260 792.
prodám
•• RD ve Vranově nad Dyjí (i k celoroční rekreaci) v klidném prostředí u
lesa, 500 m od přehrady. CP 382 m2,
z toho obytná 110 m2 + balkon. Plyn,
voda, el., topení plyn. Celkem 4 místnosti (z toho 2x obytná kuchyně) +
obytné podkroví, 2x koupelna s WC
+ komora, vedle domu místnost pro
zahr. nábytek a nářadí. U RD hospodář. budova (užívaná jako garáž). RD
je součástí dvojdomu, vše samostatné
a oplocené. Stáří budov 22 let. Cena k
jednání 989.000 Kč. Důvod: stěhování. Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
•• byt v MK, v OV, 3+kk, 70 m2. Tel.:
775 919 530.
hledám pronájem
•• tří nebo čtyřpokojového bytu od
dubna 2014. Zn. dlouhodobě. Tel.:
720 388 211.

pronajmu
•• byt 1+1, přízemí, balkon. Ivančice,
staré sídliště. V březnu volný. Tel.:
603 802 470.
•• jednopokojový byt v Ivančicích.
Tel.: 733 577 349.
•• zařízený byt 2+1 v Ketkovicích,
výměra 56 m2, balkon, sklep. Inkaso +
2.000 Kč, nájem. Tel.: 737 344 738.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočár po 1. dítěti, skoro jako nový,
za 3.000 Kč. Dětskou modrou vaničku, mantinely a kolotoč do postýlky.
Tel.: 724 082 519.

» RŮZNÉ

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
•• rozkládací dvojkolo s téměř novými komponenty se silničními převody s možností rozložení a převozu v
osobním autě. Tel.: 725 614 321.
•• tříkolku s úložným prostorem.
Vhodná i pro invalidy a seniory. Vše
s téměř novými komponenty s úpravou převodu a šestikolečkem. Tel.:
725 614 321.
•• WC kombi bílé barvy, porcelán,
spodní vývod, nový, nepoužitý. Tel.:
739 106 029.

» SEZNÁMENÍ

•• Hledám k seznámení ženu ve věku
od 45 do 55 let solidního vzhledu
i charakteru. Jsem bez závazků a zajištěn. Tel.: 702 911 800.
•• 37letá žena, 162/63, svobodná, bez
závazku, hledá muže 30-43 let se smyslem pro humor. Tel.: 723 844 999.
•• Hledá se hodná, sympatická, milující maminka, které už také tuze
moc chybí upřímná láska a pohodová
rodinka. Zájmy: děti, příroda, umění,
kuchyň, zahrádka. Tel.: 608 371 769.

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.
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 !

Dobrovolný spolek vinařů Vás zve na

7. JOSEFSKÝ KOŠT

který bude otevřen dne 15. 03. od 10.00 do 19.00 hodin
v Orlovně Rakšice. Hraje cimbálová muzika Majerán.
Občerstvení zajištěno.

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
sobota 8. 3. od 20 hodin. Kulturní dům PETROVICE
Hraje skupina HURIKÁN. Během večera taneční vystoupení
místních žen a mužů. Občerstvení zajištěno. Tombola.
Vstupné 80 Kč. Srdečně zve SPK Petrovice.

» ZVÍŘATA

prodám
•• prasata 150-200 kg, domácí výkrm 40 Kč/kg, nebo půlky 50 Kč/kg.
Masný typ. Tel.: 776 593 725.
•• selata 60 Kč/kg a prasata na dokrmení 45 Kč/kg, velmi pěkná, mastný
typ. Tel.: 776 593 725.
•• brojlerová kuřata, váha 3-5 kg,
domácí výkrm. Velká prsa. Živá 45
Kč/kg, nebo očištěná 65 Kč/kg. Tel.:
776 593 725.
•• kuřice, stáří 18 týdnů. Tel.: 737
117 666.
•• domácí vejce. Tel.: 737 117 666.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Kovovýroba AgroFarm, spol. s r. o.
Rouchovany hledá pracovníka s praxí na pozici mistra výroby. Nástup
možný ihned. Tel.: 602 707 299, mail:
agro@agrofarm.cz
•• Významná česká finanční společnost JET Money, s. r. o. hledá obchodní zástupce pro zprostředkování hotovostních půjček pro oblast
Moravskokrumlovsko a Ivančicko.
Volejte na tel.: 840 111 177.

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

so 22.2. v 18.00
a ve 20.00 hodin
ne 23.2. ve 20.00

DĚDICTVÍ
ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie ČR

ne 23.2. v 17.00

BELLA A SEBASTIAN
Rodinný dobrodružný film FRA

pá 28.2. v 17.00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Anim. komedie KAN, dabing

pá 28.2. ve 20.00

PAMÁTKÁŘI
Dobrodružný film USA

so 1.3. od 18.00
do 22.00 hodin

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA

» FINANČNÍ SLUŽBY

ne 2.3. ve 20.00

ANGELIKA
Romant. film FR/B/ČR, dabing

•• Konsolidujeme Vaše závazky, vyplatíme exekuce, popř. zpracujeme
insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení /osobní bankrot/.
Kontakt na tel.: 773 878 700.

čt 6.3. ve 20.00
pá 7.3. ve 20.00
so 8.3. v 18.00
a ve 20.00 hodin
ne 9.3. v 18.00

BABOVŘESKY 2
Komedie ČR

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informace na tel.: 602 577 139.
(komerční inzerce)

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

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• PIZZA - RESTAURACE ŽÁK,
Hostěradice 57, tel.: 603 75 70 73.
Provozní doba od 1. března 2014:
po - čt: 12 - 22 hod., pá, so: 12- 24
hod., ne: 14 - 21 hod.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

BOHUTICKÝ MARIÁŠ
sobota 22. února 2014 v Pohostinství “U Cóla“
prezentace: 12.30 - 13.00, začátek: 13.00 hodin
!!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!!
Prosíme o dochvilnost hráčů !!!
Srdečně zveme všechny fandy mariáše a dobré zábavy.

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.

EXPEDIČNÍ KAMERA U KOZY!
ČTVRTEK 27.2. od 18 do 20 hod, vstupné dobrovolné.
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).
www.ukozy.com
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve

NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
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.
Přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí

PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2014
25. 2. - PERU – ANDAMI CESTOU NECESTOU
Klára a Pavel Bezděčkovi, Muzeum Vysočiny Jihlava
Přednáška se koná od 19.00 hodin v Domě umění Jihomoravského
muzea, náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo.
Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 23.2. v 18.00

PODFUKÁŘI
Krimi thriller USA / FRA, dabing

so 1.3. v 18.00

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Komedie ČR

ne 2.3. v 18.00

DOBRODRUŽSTVÍ HUCKA FINNA
Dobrodruž. film Němcko, dabing

so 8.3. v 18.00

ZMIZENÍ
Krimi thriller USA, dabing

ne 9.3. v 18.00

TOM SAWYER
Dobrodruž. film Němcko, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 22.2. ve 20.00
ne 23.2. ve 20.00

DĚDICTVÍ
ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie ČR

čt 27.2. ve 20.00

NĚŽNÉ VLNY
Komedie

pá 28.2. ve 20.00

12 LET V ŘETĚZECH
Drama USA

so 1.3. v 17.00
a ve 20.00 hodin
ne 2.3. v 17.00
a ve 20.00 hodin

BABOVŘESKY 2
Komedie ČR

čt 6.3. ve 20.00

ROBOCOP
Akční film USA

pá 7.3. v 17.00
so 8.3. v 17.00

DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA
Anim. komedie USA, dabing, 3D

pá 7.3. ve 20.00

VLK Z WALL STREET
Krimi drama USA

so 8.3. ve 20.00

ZACHRAŇTE PANA BANKSE
Životopisná komedie USA

ne 9.3. v 17.00
a ve 20.00 hodin

DĚDICTVÍ
ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie ČR

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

DĚTSKÁ BURZA
(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti
a taky vše pro nastávající maminky)
15. března 2014 od 8 do 12 hodin
sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov

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)

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.

Osvětová beseda Rešice pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 2. března od 14 hodin v sále kulturního domu
Hraje: FANTASTIC BAND. Soutěže - tombola - občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

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

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.

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 05/14 vyjde 7. března 2014, uzávěrka 4. března 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Pozvání na výstavu: 300 let psacího stroje

(P)otraviny na našem stole - MLÉKO
Na Shiatsu masáže jsem se těšila a zároveň byla moc zvědavá,
jak to bude probíhat. Už dlouho
mě bolela záda. „Asi z toho, že při
nočním kojení vždy usnu a spím
pak do rána v jedné pozici,“ vysvětlovala jsem paní masérce. Ta
mě zanedlouho vyvedla z omylu.
Nikdy by mě nebylo napadlo, že
za bolestivou páteř by mohlo být
také zodpovědné jídlo.
Po porodech, kojení a mateřství vůbec jsem měla oslabenou
slezinu, které, pohledem tradiční
čínské medicíny, vůbec nedělalo
dobře, když jsem jí po ránu zalila
studeným jogurtem, aby mi to
lépe trávilo. Krom jiných jsem
dostala instrukce omezit nebo
nejlépe aspoň na nějaký čas vynechat příjem mléčných výrobků.
O přemíře oblíbených sýrů jsem
již kdysi zaslechla u lékaře, ale
tehdy tato informace nepadla na
úrodnou půdu. Tentokrát jsem
razantně omezila všechny mléčné
výrobky a nechala si jen máslo.
Zanedlouho (cca 10 - 14 dní)
jsem viditelně „splaskla“ a váha
začala klesat dolů, přestaly mě
trápit nepříjemné bolesti břicha
a zad, cítila jsem se celkově
mnohem lépe, a dokonce se mi
výrazně upravilo zažívání, v což
jsem vůbec nedoufala.
„Výrobky mléčné, to je marné,
jsou blahodárné a věčné“ - už několik desetiletí je do nás horem dolem hrnuta tato informace. Prodej
mléka a mléčných výrobků představuje významný zisk pro potravinářský průmysl, a proto je jeho
konzumace stále tak silně propagována. Mléčné produkty v jejich současné podobě, tzn. pasterizace, konzervace, homogenizace,
přeslazování, dobarvování aj., do
zdravého jídelníčku moc nepatří.
Veřejnost i odborníci jsou

v tomto případě rozděleni do
dvou táborů hlásajících naprosto
protichůdné informace a každá
strana si dokáže svá stanoviska
důvěryhodně obhájit. Za čím si
stojí příznivci mléka, je všeobecně
známo a nemalý podíl na tom má
všudypřítomná reklamní masáž.
Pro „protimléčné“ je mléko
a výrobky z něj především jedním
z nejběžnějších potravinových
alergenů (společně s lepkem),
zdroj nasycených tuků a potravina
zvyšující riziko vzniku diabetu.
Napomáhá též tvořit v trávicím
traktu hleny a zanášet tak sliznici
střeva, což vede k náchylnosti k
nemocem. Mléko sice obsahuje
velké množství vápníku, otázkou
ale je, zda ho naše tělo umí z
tohoto zdroje zpracovat. Podle
makrobiotiky mléčné výrobky
překyselují organismus a ten se
s tím následně musí vyrovnat,
přičemž spotřebuje mnohem více
vápníku, než mu bylo mlékem dodáno a sahá tak do svých zásob.
Jako vhodné se jeví orientovat se pouze na mléko a mléčné
výrobky v bio kvalitě, máte-li
možnost bezpečného zdroje,
tak si vybírat nepasterizované
mléko (z kontejnerů či přímo od
farmáře) a nepasterizované sýry.
Máslo, zakysané bílé jogurty a
kefíry, tvarohové sýry typu Lučina by v nákupním košíku měly
nahradit přeslazené barevné jogurty, krabicové mléko či tavené
sýry, které nejsou vhodné ani pro
dospělé natož pro děti, protože
obsahují velké množství tavících
solí a další „chutné“ příměsi. Nekupujte tzv. light verze, které jsou
ochuzeny o tuk, a proto musí být
posléze „obohaceny“ o škroby,
aromata a jiná éčka.
Mléko v receptech lze nahrazovat obilnými mléky a obilnou

smetanou nebo vodou. Tofu a
tempehem občas nahradit tvaroh
či sýr. Kozí sýry jsou také dobrá
volba. Poohlédněte se ve svém
okolí, jistě objevíte nějakou rodinnou kozí farmičku.
Ať je to tak či onak, přínos mléka je zbytečně nadhodnocován.
Nejlepší prevencí osteoporózy je
pravidelná fyzická aktivita, která
zatěžuje naše klouby a kosti a
zdravá strava. Vápník v jídelníčku
zajistí také semínka (jakákoliv),
ořechy, luštěniny a zelená listová
zelenina (brokolice, kapusta aj.).
RECEPT NA DOMÁCÍ SÝR NEBEZPEČNĚ JEDNODUCHÝ
Dva litry čerstvého mléka nechejte přes noc zkysnout, druhý
den přihoďte cca lžičku soli a lehce promíchejte. Až se vytvoří hustá
mléčná kaše (cca za půl dne), nalijte ji do cedníku vyloženého čistou
utěrkou (lépe dvěma) a nechte
odkapávat syrovátku do mísy.
Syrovátku můžete vypít, zadělat
z ní kváskový chleba nebo nalít
kočkám. Utěrku se sýrem svažte
do uzlíku a opatrně z ní vymačkejte
zbytek syrovátky. Sýr vyklopte do
misky, podle chuti přisolte, můžete
dochutit česnekem či bylinkami.
Nechejte přes noc ztuhnout v lednici. Jak dlouho vydrží, nevím,
u nás se po něm jen zapráší.
Pozor: s mlékem z obchodu to
nebude fungovat, to totiž nezkysne,
ale zhořkne nebo rovnou zplesniví.
Použité prameny a doporučené zdroje: • www.jimejinak.cz (Mléko základ jídelníčku, Jak získávat vápník, když
máme omezit mléčné výrobky
• www.margit.cz/encyklopedie/
kravske-mleko • Doba jedová,
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.,
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
• Radost ze zdravých dětí, MUDr.
Vladimíra Strnadelová
/ALPe/

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska se sídlem na oslavanském zámku rozvíjí svoji činnost už čtrnáct let. Po celou dobu
existence přichází občané a předávají do spolkového depozitáře
velké množství různých starých
přístrojů, nástrojů, zařízení atd.
a také postupně věnovali 29 kusů
psacích strojů. Protože si celý svět
v letošním roce připomíná 300 let
od patentování psacího stroje, připravuje Vlastivědný spolek malou
expozici těchto psacích strojů,
a to od nejstarších až po ty, co
slouží stále i v současnosti. Expozice bude umístěna ve vestibulu
radnice našeho města a všichni
občané mají možnost si historické
psací stroje prohlédnout.
Přesto, že je v současné době
psací stroj vytlačen počítači, stále
je ještě používán. Můžete si toho
všimnout především u některých
praktických lékařů, ale i jinde.
První jakýsi psací stroj si
nechal patentovat v roce 1706
britský inženýr Henry Mill jako
„stroj na psaní písmen, připomínající tisk“. Henry Mill se narodil
v roce 1683 (84). Dokumentace
jeho prvního patentu se nedochovala. V roce 1714 si nechal
patentovat druhý stroj k „vysazování nebo přepisování písmen
jednotlivě nebo postupně jedno
za druhým, jako při psaní, tak
přesné, že se skoro nedá odlišit
od tisku, velmi užitečné při pořizování veřejných zájmů“. Patent
byl přijat a je pokládán za první
návrh psacího stroje. Také Němec
Friedrich von Knaus je považován za vynálezce psacího stroje.
Sestrojil jich v létech 1753-1760
celkem šest různých typů.
První záměry byly vedeny
snahou o vyřešení mechanické
pomůcky na psaní pro nevidomé,
a tak první stroj vyrobený ve
Francii byl určen právě pro ně.

V roce 1775 vyrobil Wolfgang
von Kempelen z Prešpurku, tedy
dnes Bratislavy, přístroj na psaní
listin pro slepou vnučku Marie
Terezie. I další vynálezci byli
vedeni touto myšlenkou.
V roce 1829 obdržel patent na
psací stroj Wiliam Burt z USA.
Stroj byl dřevěný a nesl název
„typographer“.
Skutečný psací stroj s klávesnicí a inkoustem napuštěnou páskou byl rovněž vyroben v Americe, a to v roce 1863. V roce 1874
pánové Christolpher L. Sholes

na rovnou podložku (arch papíru
se pokládal na stůl). Byl vyroben
jediný, a přesto se uchoval do
dnešních dní a je možné si ho
prohlédnout v Národně technickém muzeu v Praze.
V českých zemích byly v první polovině 20. století nejrozšířenější americké Remingtony
a německé Continentaly. Před
druhou světovou válkou se psací
stroje Remington krátce montovaly i v brněnské zbrojovce a ve
30. letech je vyráběl jediný český
výrobce Karel Matouš z Českých

a Carlos Glidden prodali svůj
model psacího stroje tehdy krachující firmě Remington a ta je
začala roku 1874 vyrábět sériově
jako Typewriter. Pak začaly vznikat další modely, nejvíce prosluly
značky Hammond, vyráběné od
roku 1884 a Underwood vyráběný od roku 1896.
První český psací stroj sestavil
v 60. létech 19. století vynálezce
a konstruktér Jindřich Odkolek,
pražský měšťan, majitel mlýnů
a pekáren. Vyrobil jediný model,
je velice odlišný psací mechanikou, po každém úderu se musí
posunout krokovacím tlačítkem.
Stroj byl konstruován pro psaní

Budějovic. To už se psací stroje
klasické i kufříkové začaly běžně
používat. V šedesátých létech
přichází do praxe psací stroje
elektrické, později vylepšené malým displejem a větší pamětí. Po
té už nastoupily počítače a téměř
z praxe psací stroje vytlačily.
Expozice „300 let psacího
stroje“ bude uvedena ve vestibulu radnice města Oslavany od 17.
února do 31. března 2014.
Přijďte si prohlédnout vývojovou řadu psacích strojů, kterou
jsme pro vás připravili. Můžete si
prohlédnout i Braillův psací stroj
pro nevidomé.
Za Vlastivědný
spolek R-O Jarmila Plchová

Ivančické sportovní mobilní hřiště
navštívilo přes 2000 účastníků!
Sportovní mobilní hřiště v lednu zakončilo po roce a půl svou
činnost. 2042 účastníků a 159
akcí, to jsou čísla, která zdobí
tento projekt, trvající od září
2012 do ledna 2014. Realizovala
jej skupinka dvanácti nadšenců
pod záštitou Střediska volného
času Ivančice. Vše se odehrávalo v zimních měsících v tělocvičnách a halách a v letních
měsících na místních pláccích
a hřištích. Na různých místech
Ivančic, Nových Bránic a v dalších okolních obcích a dále
v R-klubu, později FreeZ klubu
mládeže, nabízeli mládeži v bezpečném prostředí možnosti, jak
trávit svůj volný čas.

Děti a mládežníci si tak mohli zdarma házet na koš, střílet
florbalovými holemi, kopat na
bránu, hrát badminton, líný tenis či volejbal jen tak nebo přes
síť, skákat na skákacích botách,
balancovat na slacklinu. Mohli
si také vyzkoušet netradiční hry
jako speedminton, korfbal, mölkky, kroket, powerball, diabolo,
házedlo vertex, kroket a jiné
sportovní činnosti, které jim tento
projekt nabízel.
„Je bezva, že jsme mohli vyzkoušet věci, ke kterým bychom
se běžně nedostali. A také, že
jsme si v zimě, když bylo venku
nehezky, mohli uvnitř zahrát
fotbálek, basketbal nebo flor-

bal, a nic nás to nestálo,“ řekl
jeden z pravidelných účastníků
Jakub Řezáč.
Sportovní mobilní hřiště bylo
realizováno na základě projektu
Iniciativy mládeže „Přijď i ty“
v rámci evropského programu
Mládež v akci. Mobilní hřiště
vedlo ke zdravému životnímu
stylu, sportování a rozvoji
osobnosti. Fotografie z činnosti
najdete na www.svcivancice.cz
- sekce Mobilní hřiště!
Sportovní vybavení a pomůcky
budou nadále využívány při různých aktivitách, na letních táborech i akcích pro děti a mládež.
Ondřej Podolský
SVČ Ivančice

