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Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

STOP školním automatům

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

tel.: 602 782 272  mail: info@alma.cz

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

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

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

Je libo ledový čaj, nebo slazené 
mléčko? Jak jednoduché. Stačí za-
jít ke školnímu prodejnímu auto-
matu a vhodit nějakou tu minci...

Téma prodeje slazených nápojů 
a sladkostí ve školách je na pořadu 
dne již několik let. Své zájmy se 
snaží prosadit především společ-
nosti, které ve školách tento druh 
sladkého občertvení provozují, 
výrobci a distributoři. Na druhé 
straně stojí uvědomělí rodiče, 
různá zájmová sdružení, výživoví 
poradci, lékaři a dnes už také mi-
nisterstvo zdravotnictví a školství.

To nyní bije na poplach a vydá-
vá jedno doporučení za druhým. 
Reaguje tak na šetření hygieniků  
a lékařů o narůstající obezitě i na 
tlak například uskupení Skutečně 
zdravá škola, které se problému 
intenzivně věnuje. A výsledek?

Prodej sladkostí, ale třeba i 
slaných chipsů zakazuje připra-
vovaná vyhláška ministerstva 
školství. Nejde o zákaz prodej-
ních automatů jako takových, ale 
o jejich obsah. 

Téměř pětistovka škol v České 
republice dnes využívá služeb 
společnosti COME a tzv. projektu 
Happysnack. Garantem projektu je 
Poradenské centrum Výživa dětí,
které tento prodej podporuje (?!). 
Happysnack představuje přede-

vším dva dotační projekty Mlé-
ko do škol a Ovoce do škol. Ve 
školách však nabízí své výrobky 
například i Coca-Cola (!).

Oba evropské projekty s se-
bou v minulosti i dnes přinesly 
spoustu sporných témat. Jsou ale 
tak provázané s mlékárenským
a potravinářským průmyslem, že 
se do tohoto propletence nikomu 
ze zákonodárců strkat nos nechce.

A Coca-Cola? Když pomineme 
kvanta reklamy zamířené přímo na 

děti a mládež, asi si málokdo uvě-
domí, že jeden z největších produ-
centů „tekutého cukru“ sponzoruje 
sportovní oddíly a mládežnické 
šampionáty. Například fotbalový 
Coca-Cola Cup pro základní školy.   

Prodej sladkostí a slazených 
nápojů je upraven již řadu let 
v několika sousedních zemích. 
(Škoda, že legislativně ne na 
úrovni unijního zákona).

Například ve Francii platí zákaz
všech prodejních automatů na 

základních a středních školách 
již od roku 2005. V Itálii od roku 
2007 platí, že na základních ško-
lách nejsou automaty se sladkými 
limonádami a sladkostmi. Velká 
Británie od roku 2006 přijala 
nutriční standardy pro školy, 
podle kterých nesmí být ve škole 
nabízeny sycené slazené nápoje 
vůbec. Nabídka v prodejních au-
tomatech je regulována.

Zákaz prodeje sladkostí a sla-
zených nápojů na základních ško-
lách se dostal na stoly zákonodár-
ců také u sousedů na Slovensku. 
Od příštího roku zákaz platí.

A co školy? Ty většinou z pro-
deje nemají pokryty ani náklady 
na energie a jsou zaměstnané 
vykazováním prodaného zboží 
pro uplatnění evropské dotace.
O významné provizi za prodej, 
nebo o nových školních pomůc-
kách, slibovaných při uzavírání 
smluv s provozovateli automatů, 
si mohou nechat jen zdát ... 

Různé formy „doplňkového 
prodeje“ nápojů a sladkostí na-
lezneme v téměř každé škole. Je 
především na aktivních rodičích, 
aby se zajímali o obsah prodej-
ních automatů i nabídku školních 
kantýn a bufetů a společně s ve-
dením škol se snažili nevhodné  
pochutiny ze škol vymýtit. /mape/



Ředitelé čtrnácti základních 
škol správního obvodu Moravský 
Krumlov převzali ve středu 8. 
října nové technické vybavení, 
které se podařilo získat zapoje-
ním města do projektu „Efektivní 
spolupráce v oblasti prevence 
školního neúspěchu žáků“.

Jedná se především o tablety 
včetně softwarových programů, 
čtečky elektronických knih, 
multifunkční zařízení, notebooky, 
didaktické pomůcky a materiály  
v hodnotě téměř 1 700 000 Kč. 

K hlavním cílům projektu, který 
potrvá do konce června 2015, patří 
podpora individuálního přístupu 
k žákům vzhledem k tomu, že 
v současné době stoupá počet žáků 
ohrožených školním neúspěchem. 
Záměrem je rovněž zlepšení spo-
lupráce a informovanosti  uvnitř 
škol, mezi školami a jejich zři-
zovateli, podpora vzdělávání a 
osobnostního růstu pedagogických 
pracovníků, výměna získaných 
zkušeností a vytvoření dlouhodobé 
spolupráce ve školství v oblasti 
Moravskokrumlovska.     

„K přínosnému prvku projektu 
patří pozice školního psycholo-
ga, jehož činnost je směrována 

především do práce s kolektivem 
třídy, s rodinami žáků, do pora-
denství pro učitele, kariérního 
poradenství pro žáky 9. ročníků 
a adaptačních kurzů pro žáky
6. ročníků,“ doplňuje manažerka 
projektu Milada Pelajová. 

Lektoři - pedagogičtí pracovní-
ci v těchto školách budou zajišťo-
vat kroužky zaměřené na podporu 
jazykové, čtenářské, matematické 
gramotnosti a pro osobnostní roz-
voj žáků. Předpokládá se, že do 
kroužků se zapojí přibližně 320 
žáků. Dále budou probíhat kon-
zultační hodiny pro individuální 
spolupráci s žáky a spolupráci 
školy s rodiči, do projektu se za-
pojí 16 školních asistentů.   /TZ/
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Žaluzie Koblížek

Vertikální
žaluzie

AZ Tower 
Brno

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688
Kvalitní štípané 
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan

Karel Raboň
tel.: 603 576 656

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-
ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Máme s manželkou finanční problémy, a proto chceme prodat náš 
rodinný dům. Na tomto domě má ale moje matka zapsáno břemeno 
na dožití. V domě však již tři roky nebydlí a nemá v domě žádné věci. 
Chtěl bych tedy vědět, jestli mám nějakou možnost, jak toto břemeno 
zrušit co nejjednodušším způsobem? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že věcné břemeno užívání, které bylo 
zřízeno pro fyzickou osobu, lze za jejího života zrušit pouze s jejím 
souhlasem. Nejjednodušší řešení, na které se dotazujete, je tedy do-
hodnout se s Vaší matkou a uzavřít písemnou dohodu o zrušení věc-
ného břemene a tuto dohodu musíte vložit do katastru nemovitostí, 
pokud je tam vloženo i původní věcné břemeno užívání. 

Výjimečně lze za života oprávněné osoby zrušit věcné břemeno 
soudní cestou, a to v případě, že by byl hrubý nepoměr mezi věcným 
břemenem a výhodou oprávněného. V tomto případě může soud věc-
né břemeno omezit či zrušit za přiměřenou náhradu. Nový občanský 
zákoník tuto věc upravuje obdobně ve smlouvě o výměnku, ve které 
se uvádí, že soud může na návrh zavázané osoby nahradit naturální vý-
měnek (tj. břemeno bydlení) peněžitým důchodem v případě, že nelze 
spravedlivě požadovat na osobě zavázané k výměnku, aby setrvala při 
naturálním plnění. Pokud tedy Vaše matka věcné břemeno sama nevy-
užívá již tři roky a v budoucnu nechce využívat, bylo by nejvhodnější 
se s ní dohodnout na zrušení tohoto břemene, což je řešení nejrychlejší. 
Nebo může toto břemeno zrušit soud za přiměřenou náhradu či peně-
žité plnění. Soudní řešení věci je však otázkou dlouhodobější a nelze 
očekávat, že byste věc v dohledné době tímto způsobem vyřešil.  

PODZIM ŽIVOTA
Je podzim. Příroda se pomalu, ale jistě chystá k zimnímu spánku. 

Nevím proč, ale v tomto ročním období rád poslouchám hudbu ruského 
skladatele Petra Iljiče Čajkovského. Snad proto, že se jeho Houslový 
koncert D Dur se svými tóny právě k tomuto ročnímu období hodí. Je to 
hudba, která nechá myšlenky pozvolna plout zadumanou krajinou. Na-
vozuje ten správný klid a pohodu, vhodnou pro zamyšlení o uplynulém 
období. Čím jsem starší, �m musím přemýšlet více. O věcech i lidech. 
Popravdě řečeno, občas tyto myšlenky přerušují neurvale žesťové
nástroje. Ale s Richardem Vágnerem by bylo podstatně horší.

Léto bohužel nenávratně skončilo, aby se vrá�lo až příš�ho roku. 
Nám nezbývá nic jiného než trpělivě čekat, až se zeměkoule dostane 
ve vesmíru opět do té správné polohy. Podzim vůbec asociuje různé 
zajímavé myšlenkové pochody. Od čirého zoufalství (to jsou ty podzimní 
deprese), kolik je na zahradě ještě práce, která se do zimního zámrazu 
nes�hne, až po jemné zadumání o podzimu vlastního života. Zajímavé 
slovní spojení, podzim života. Nevím, jak toto období životní pou�
nazývají ostatní národy. Možná, že toto velmi poe�cké přirovnání je 
opět jedním ze specifik naší nádherné rodné řeči. 

Na tuto velmi často používanou frázi jsem si vzpomněl 1. října, při 
příležitos� Mezinárodního dne seniorů. Tato událost je věnována našim 
rodičům, prarodičům, maminkám, ta�nkům, babičkám i dědečkům. Je 
připomínkou, která by nás mladší měla upozornit na to, s čím vším se 
musí potýkat starší generace. Nejsou to pouze stavební překážky, které 
se v pozdějším věku lidem tak rády kladou do cesty, ale i gangy ziskuch�-
vých „obchodníků“, které rády využívají slabos� či dobroty starších lidí.

V mládí si některé věci neuvědomujeme. Odmítáme je prostě vzít na 
vědomí. Schody v paneláku vyběhneme jedním dechem, aniž bychom 
se obtěžovali takovým zařízením, jako je výtah. Nákup naložíme do dvou 
tašek, na záda přidáme batoh s pivem a vesele si to šlapeme přeplně-
ným chodníkem. Všechno zvládáme velice rychle a úspěšně, zaměstnání 
i zábavu. Práce nám pod rukama hraje a máme pocit, že zvládneme
i víme všechno na světě. Dokážeme se porvat pro každou maličkost. 
Starší generace nám připadá nemoderní a její názory zastaralé.

Pokud se nad �m zamyslíte, je to vlastně legrace. Jak jde čas, životní 
tempo se začíná poznenáhlu zpomalovat, začínáme používat výtah
a bednu s pivem už na zádech neutáhneme. Na straně druhé má zrání
i své výhody. Získáváte životní zkušenos� a dostatečný náhled. A jak jde 
čas, z mladíka, který ostenta�vně ohrnoval nos nad svými prarodiči, se 
stává zralý muž, který sedá venku na lavičce a kri�zuje se svými vrstev-
níky mladé lidi slovy: „To je dneska mládež, to za našich mladých let …“
Ani si neuvědomí, že takto ho svého času kri�zoval jeho vlastní děda. 

Čas, to je ta jediná spravedlnost na světě. Nedá se upla�t ani prolobovat. 
Měří všem stejně. Jsem naštěs� ve věku, kdy nejsem starý, ale začínám 
hodně pamatovat. Občas sice mívám šok z toho, když mě mladá krásná sou-
sedka osloví tradicionalis�cky po vančicku „strécu“, ale pořád se to ještě dá 
rozchodit. Dostal jsem se konečně do stádia, kdy už patřičně dokáži ocenit 
moudré rady starší generace. Občas poslechnout dobrou radu od zkušeněj-
šího má svoje výhody. Člověk si zas tak často nenatluče zbytečně nos.

Teď si zajisté kladete dotaz, co �m vším chtěl vlastně básník říci? 
Jenom to, že dravost mládí i moudrost stáří patří neodmyslitelně
k životu. Všichni jednoho krásného dne dojdeme do stádia, kdy nás 
budou nazývat seniory. Dříve nebo později. Proto bychom se měli 
chovat ke starším generacím tak, jak bychom chtěli, aby se ty mladší 
ročníky chovali k nám. Rok má 365 dní. Kdybychom si dali záležet, 
možná u každého z nich, kromě státem či některou církví uznaných 
svátků, bychom našli „den něčeho“. Máme snahu zvýraznit si každý
z nich. Možná je to dobře. Každý den bychom měli prožít naplno a uží-
vat život plnými doušky. Jak v mládí, tak i ve zralém věku. To je možná 
ta jediná pravda, která pla� napříč všemi generacemi.        Petr Sláma

Slovo úvodem

Akce probíhá od 15. 9. do 29. 11. 2014,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

T E X A P O
Roman Vlček

Radniční 2, 671 72 Miroslav
ROZVOZ A POKLÁDKA
KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC
!!! ZDARMA !!!

- stěrkování betonu
- prodej bytového textilu 

(povlečení, prostěradla, deky, 
polštáře, ubrusy, záclony atd)

PROVOZNÍ DOBA:
Po, St, Pá  8.30 - 12.00,  13.00 - 17.00

Út, Čt  8.30 - 12.00,  13.00 - 16.00
 So  8.00 - 10.00

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

www.podlahyvlcek.cz

e-mail: kacenirezani@seznam.cz
mobil: 777 631 113

- kácíme stromy vyhnilé, nakloněné 
proti směru pádu, suché, dvojáky,
v blízkosti budov, el. zařízení....
- likvidace náletových dřevin
- odvoz dřevní hmoty

Kácení rizikových
stromů

se znalostí AJ nebo NJ:

» Technolog tváření
» Technik 3D měření
» Junior Inženýr kvality

» Nástrojař/programátor CNC  
» Seřizovač postupových lisů
» Obsluha lisů

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 
kandidáty na tato pracovní místa:

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

DUŠIČKOVÁ VAZBA
DROBNÉ OVOCE

OVOCNÉ STROMKY
Otevřeno: pondělí - sobota

od 8.00 do 11.30 a od 13.30 do 18.00
neděle od 8.00 do 11.30 hodin

Kontakt:
Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985

Jan Kopetka, 731 103 981
www.zahradnictvivedrovice.cz

Kraj rozdal hasičům auta 

Do škol notebook i psychologa

Hejtman Michal Hašek spolu 
s krajským ředitelem Hasičského 
záchranného sboru (HZS) Jiřím 
Pelikánem v prostorách Vzdělá-
vacího zařízení Krajského ředi-
telství Hasičského záchranného 
sboru JMK předali sborům dob-
rovolných hasičů celkem šest vo-
zidel, na 80 kusů dýchacích pří-
strojů a 17 radiostanic. Klíče od 
vozidel hejtman předal dobrovol-

ným hasičům z Žarošic, Hostě-
radic, Černé Hory, Moravského 
Krumlova - Rakšic, Litobratřic
a Brumovic.

Jihomoravský kraj od roku 2009 
přispívá dobrovolným hasičům 
částkou 30 milionů korun ročně. 
V příštím roce to bude milionů 
padesát, pětadvacet bude nadále
na techniku a pětadvacet milionů
na úpravu hasičských zbrojnic. /abé/ 

/Oslavany/ Budování stavby 
cyklostezky Ivančice - Oslavany 
započalo dne 1. října. Informaci 
o tom podal na posledním veřej-
ném zasedání zastupitelsva města 
Oslavan starosta Vít Aldorf. 

Důvodem neplánovaných prů-
tahů zahájení této dlouho očeká-
vané komunikace bylo jednání 
o dotaci v celkové výši 10 mi-
lionů korun  ze  Státního fondu

dopravní infrastruktury.
Dokončení prací je plánováno

k 01. 05. 2015, tedy k termínu, kdy 
bude oficiálně otevřena cyklistic-
ká sezona na oslavanském zámku. 
Oslavanský starosta na veřejném 
zasedání poděkoval všem, kteří 
se významně podíleli na zahájení 
akce, a to zejména Mgr. Musilo-
vi, Ing. Staňkovi, Ing. Hoškovi
a Ing. Svobodovi.                 /PeSl/

Cyklostezka z Oslavan
do Ivančic do 1. května 2015

Požkozenou silnici opraví
/Ivančice/ Od 2. do 25. října bude částečně uzavřena silnice č. III/

15254. SÚS JMK zde v současné době provádí opravu silnice mezi 
ivančickými městskými částmi Alexovice a Řeznovice. Oprava je roz-
plánována na dvě etapy. Z důvodu předpokládaného dosednutí svahu 
v zimních měsících nebude na komunikaci v letošním roce položen 
finální povrch. Dokončení prací je plánováno na jaro 2015.        /PeSl/

Energoregion chce 5. blok
/Ivančice/  V úterý 30. září zasedla v Besedním domě v Ivančicích 

Rada Energoregionu 2020. Předmětem jejího jednání byly dotace
z Nadace ČEZ pro rok 2015. Schváleno bylo podání na pokračování 
dotací na nákup malé komunální techniky. Jednalo se o možnosti do-
stavby 5. bloku. Zástupci obcí z 20 km pásma také byli pozváni na dva 
semináře, týkající se další existence JE Dukovany. Jeden se bude konat 
27. 11. 2014 v Poslanecké sněmovně a druhý 4. 12. 2014 v Třebíči
v hotelu Atom. Byla podána zpráva o pracovní cestě zástupců Ener-
goregionu 2020 v Občanské bezpečnostní komisi při JE Dukovany
do jaderných elektráren na Slovensko a do Maďarska.                /PeSl/
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 

6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

OBK při JE Dukovany informuje:

Nový typ paliva pro první blok
Při odstávce pro výměnu paliva na prvním bloku JE Dukovany, která 

byla ukončena 1. října, se zrealizovala mnohá opatření z Národního 
akčního plánu, který reaguje na situaci po katastrofě JE Fukušima. Tato 
opatření vedou ke zvýšení bezpečnosti elektrárny. V těchto bezpečnost-
ních aktivitách by mohla zapadnout skutečnost, že byl také proveden 
další krok ke zvýšení efektivity (ekonomiky výroby) provozu elektrár-
ny. Krok, který souvisí s lepším využitím jaderného paliva.

Do reaktoru 1. bloku EDU bylo poprvé zavezeno jaderné palivo 
nové konstrukce. Toto nové palivo má označení  Gd-2M+. 

Celá palivová kazeta z vnějšího pohledu nedoznala změny. Kdyby-
chom se ale mohli podívat dovnitř palivových proutků, kterých je v jed-
né kazetě na 120, zjistili bychom, že palivová tabletka je o dvě desetiny 
milimetru větší (průměr 7,8 mm) a nemá centrální otvor. Touto novou 
konstrukcí se tak zvýší obsah uranu v celé palivové kazetě o 9 kg. 

Ve svém důsledku tato konstrukce umožňuje lépe plánovat celou 
pětiletou kampaň, kdy palivový článek zůstává v reaktoru po dobu pěti 
let. To vede k efektivnějšímu využívání jaderného paliva. Optimalizace 
vsázky paliva také přispívá k nižší zátěži tlakové nádoby reaktoru, což 
zase přispívá k dlouhodobému provozu reaktoru.

Dukovanským se tak povedl docela progresivní krok, který zatím na re-
aktorech VVER 440 nevidíme. Jen podotýkám, že reaktory dukovanského 
typu (VVER 440/213) se provozují na Slovensku v Jaslovských Bohuni-
cích a Mochovcích, v maďarské Paksi, ukrajinském Rovnu a na Kol-
ském poloostrově v Rusku.       Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

SVATOMARTINSKÁ HUSA
v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích 
GALAVEČER
8. listopadu od 18 hodin
Husička, mladá vína a další pochoutky!
Páté setkání milovníků svatomartinské tradice v restauraci Hotelu Ryšavý. K poslechu a tanci bude doprovázet 
„DUO HURIKÁN“ - VÁCLAV OSTROVSKÝ. Podáváme mladá vína ze Znojemské vinařské podoblasti.
POLÉVKA 0,22 l Husí consommé s masem a zeleninou Julienne
  0,1 l Müller Thurgau 2014, Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky  
TEPLÝ PŘEDKRM 50 g Konfitovaná husí játra v česnekovém oleji
   se slaninovým chipsem a tymiánovým toustíkem 
  0,1 l Svatovavřinecké - rosé 2014, Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky
HLAVNÍ CHOD 1 ks  Pečené husí stehno s červeným skořicovým zelím
   a grilovanými plátky bramborovo-cibulového knedlíku            
  0,1 l Svatovavřinecké 2014, Vinařství Jan Plaček, Moravské Bránice                                                                                             
DEZERT  1 ks Povidlový frgál  
  0,1 l  Muškát moravský 2014, Vinařství Jan Plaček, Moravské Bránice
      

Cena Svatomartinského menu s víny a hudebním doprovodem - 499 Kč.
Nutná rezervace. Omezená kapacita  - 52 míst. Celý večer se uskuteční ve velkém salónku.

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka - tel.: 515 323 428
Sport a wellness - tel.: 515 323 400, e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Vzdělávání na venkově
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov získala 

finanční podporu z OP VK na projekt „Síť dalšího vzdělávání na ven-
kově“ CZ.1.07/3.1.00/50.0106. Cílem projektu je podpora vzdělanosti 
obyvatelstva Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysoči-
na. Do projektu je zapojena z každého kraje jedna místní akční skupina 
a jedna střední škola. Výuka probíhá na Krumlovsku-Jevišovicku, 
Jemnicku  a Humpolecku.

Obyvatelstvo se může vzdělávat ve čtyřech programech:
1. Základní ICT dovednosti - výuka bude probíhat na počítačích, 

osoby získají znalosti z oblasti zpracování textu, tabulek, obrázků, 
dovednosti při práci na internetu a s e-mailem.

2. Finanční gramotnost - účastníci získají dovednosti v oblasti 
ovládání osobních financí a vedení rodinného rozpočtu, zorientují se
v základních bankovních službách a produktech.

3. Spotřebitelská gramotnost - obsah je zaměřen na orientaci
v právních normách ochrany spotřebitele a reklamaci zboží podle ob-
čanského zákoníku.

4. Základy podnikání - osoby získají přehled o možnostech, příleži-
tostech a úskalích, které podnikatelskou činnost provází.

Každý program se skládá z několika akcí. Akce začíná vždy od 17 
hodin a trvá 2 hodiny včetně přestávky. Všechny akce jsou zdarma. 
Cesta hromadnou dopravou/autobusem bude proplácena. Účastníci 
celého programu získají certifikát. Lektoři ze SŠDOS Mor. Krumlov 
ve spolupráci s místní akční skupinou Živé pomezí Krumlovsko-Je-
višovicko budou vyučovat ve Vedrovicích, Ctidružicích, Mikulovi-
cích a Jevišovicích. Harmonogram a bližší informace můžete získat
na www.ssmk.eu a www.zivepomezi.cz.            Mgr. Iveta Kováříková

Násilí na seniorech může mít 
různou podobu od ekonomického 
vykořisťování, příslibu péče pod-
míněného převodem majetku, vy-
dírání, vyhrožování, zastrašování, 
ponižování, odpírání uspokojení 
základních potřeb, zamykání, ome-
zování pohybu, postrkování, až po 
zanedbání péče (otoky, podvýživa, 
dehydratace, proleženiny), facky, 
nastavování překážek do cesty apod. 

Na první pohled nevýrazné for-
my ubližování mohou mít fatální 
důsledky na psychickou a fy-
zickou kondici seniora. Počátky 
mohou být nenápadné a plíživé. 
Útoky postupně nabývají na in-
tenzitě a frekvenci. Nebývá oje-

dinělý takzvaný cyklus domácího 
násilí, charakteristický střídáním 
klidných a násilných období, kte-
rý komplikuje vymezení se oběti 
vůči prožívanému příkoří.

S přibývajícím věkem ubývá 
fyzických sil, sociálních kontaktů 
a zároveň přibývá zdravotních 
omezení či potíží. Dříve plně 
samostatná osoba se tak může 
přechodně nebo dlouhodobě dostat 
do situace, kdy se stane na druhých 
nebo jejich pomoci závislou. Ta-
kováto proměna postavení v pod-
mínkách sociální izolace se při 
nerespektování lidské důstojnosti 
může prohloubit až do podoby 
nadvlády jedné strany nad druhou, 

kdy násilná osoba získává kontrolu 
a moc nad obětí tohoto násilí. 

Vyhledání odborné pomoci kom-
plikuje seniorům nejen zdravotní 
omezení nebo sociální izolace, ale 
především povaha vztahu s násil-
nou osobou, kterou nezřídka bývají 
děti nebo vnuci seniora. Časté jsou 
pocity viny, že si za násilí může 
senior sám, protože dítě „špatně 
vychoval“. Kroky k vyřešení situ-
ace může ztěžovat seniorovi také 
obava ze ztráty blízké (byť násilné) 
osoby a strach ze samoty. V proce-
su odpoutávání od násilné osoby 
tak může sehrát roli jak blízké 
okolí, tak odborní pracovníci, kteří 
mohou seniorovi nabídnout tolik 
potřebnou podporu, poradenství i 
praktickou pomoc.

Jednou z organizací pomáhají-
cích obětem domácího a sexuál-
ního násilí je brněnská organizace 
Persefona. Díky finanční podpoře 

Ministerstva vnitra ČR realizuje 
v letošním roce Persefona v rámci 
projektu Prevence domácího násilí 
osob seniorského věku aktivity 
zahrnující vzdělávání veřejnosti, ale 
také přímou pomoc seniorům for-
mou odborného sociálního, právní-
ho a psychologického poradenství.

Z důvodu lepší dostupnosti 
pro klienty poskytuje Persefona 
dvakrát měsíčně po předchozí 
telefonické nebo emailové do-
mluvě služby přímo v Ivanči-
cích, ve Středisku volného času, 
Zemědělská 2.

Pokud zažíváte násilí v rodině 
nebo jste svědkem násilí a chcete 
oběti pomoci, přijďte se k nám 
poradit! 

Jiráskova 8, Brno 602 00
poradna@persefona.cz
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
tel.: 545 245 996, 737 834 345

Horké téma: Domácí násilí páchané na seniorech

Nové zámečnické dílny
na krumlovské škole 

Rada JM kraje 9. října schválila nový investiční záměr na veřejnou 
zakázku novostavby nových zámečnických dílen v Polánce při Střední 
škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. 

„Jestliže příští rok naše vláda vyhlásila společně se Svazem průmys-
lu a dopravy jako Rok technického a učňovského školství, Jihomorav-
ský kraj se rozhodl i tímto způsobem přispět k uvedené věci. Jedná se 
o velkou investici ve výši 30 milionů korun na výstavbu těchto nových 
zámečnických dílen v Moravském Krumlově. Našim prioritním zá-
měrem je, abychom soustředili tyto výukové dílny pro učební obory
do jednoho centra – tím dojde k úspoře nákladů na provoz, energie
i na pracovní síly,“ uvedl hejtman Michal Hašek. 

Nové dílny se budou týkat výukových oborů: zámečník, strojní me-
chanik, karosář, obráběč kovů, automechanik a opravář zemědělských 
strojů. Dílny budou mít kapacitu přibližně 120 osob (s ohledem na 
potřebné zázemí, sociální zařízení, výukové prostory atd.).  Tento kraj-
ský záměr bude realizován v průběhu příštího roku a stavba by mohla
sloužit již od nového školního roku.                                      /z TZ abé/

Rozpočet ve vašich rukou 
Obyvatelé Jihomoravského kraje mají od 1. října možnost se již po-

třetí zapojit do přípravy krajského rozpočtu prostřednictvím projektu 
„Váš kraj, Váš rozpočet“. Až do konce měsíce října mohou na webo-
vých stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz v internetovém dotazní-
ku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2015 realizovat.

Jde o konkrétní možnost pro občany Jihomoravského kraje, aby se 
zapojili už v době přípravy krajského rozpočtu do vytipování priorit, 
které by měly být financovány z veřejných peněz. Dotazník obsahuje 
deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých 
bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně 10 aktivit a kro-
mě toho je možné vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. 

V rámci vyplnění dotazníku mohou občané vyplnit identifikační 
údaje, kterými jsou název obce, kde má občan trvalé bydliště, případně 
vlastní nemovitost, poštovní směrovací číslo obce a e-mailová adresa. 
Nově je dotazník doplněn o další údaje: věková kategorie, pohlaví
a vzdělání. Tyto identifikační údaje umožní provést kvalitnější a po-
drobnější vyhodnocení dotazníků. Po odeslání dotazníku obdrží lidé, 
kteří uvedou svoji e-mailovou adresu, zpětnou informaci o způsobu 
zpracování, vyhodnocení dotazníku a také sdělení, kdy a kde budou 
zveřejněny výsledky hlasování o prioritách rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2015 by měl být uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách kraje od 3. prosince2014.                       /abé/

Alois Šafránek se 17. října do-
žívá 80 let. Narodil se v Řezno-
vicích a po obou rodičích zdědil 
lásku k přírodě, zručnost a obdiv 
ke kráse. Záliba v kreslení se pro-
jevila u A. Šafránka již v dětství. 
Nezřídka se stávalo, že jeho kres-
bičkami byly „ozdobeny“ kusy 
nábytku i nádobí.

Když začal po 2. sv. válce stu-
dovat na ivančickém gymnáziu, 
neuniklo jeho kreslířské nadání 
tehdejšímu řediteli, akademic-
kému malíři Ing. Dvořákovi. 
Pod jeho vedením a soustavným 
dohledem začíná systematicky 
kreslit a v té době vytváří školní 
vývěsky, pozvánky, divadelní 
plakáty, dekorace.

V padesátých letech vytvořil ně-
kolik olejomaleb, kterými obeslal 

výstavu regionálních výtvarníků 
v Moravském Krumlově. Obrazy 
se bohužel z výstavy nevrátily. Na 
naléhání svého učitele se přihlásil 
na pražskou Akademii výtvarných 
umění, avšak po rodinné poradě
ke zkouškám nejel.

V roce 1953 byl přijat na lékař-
skou fakultu v Brně a roku 1958 
byl promován zubním lékařem. 

Během univerzitních studií 
navštívil několikrát svého gym-
nazijního profesora s kresbami 
různých žánrů a odnášel si cenné 
rady pro další práci. Kreslil stále 
a všude při každé příležitosti.

Po skončení medicíny odešel 
do Kyjova. Zde v centru Slovác-
ka se brzy dostával do kontaktu 
s místními výtvarníky. V nej-
užším kontaktu zůstal se svým 

spolužákem z vysokoškolských 
studií Dr. Jiřím Dunděrou, který 
mimo výtvarné nadání dispono-
val hlubokými znalostmi historie 
a teorie umění a stal se jeho rád-
cem i prvním kritikem.

V roce 1975 zakládá s ostatními 
kyjovskými výtvarníky klub vý-
tvarného umění při Domu kultury, 
kde dvakrát do roka vystavuje své 
práce a spolupracuje s podobnými 
kluby v okolí i na Slovensku.

K rozšíření výtvarného projevu 
Aloise Šafránka přispělo otevření 
hranic po roce 1989. Navštěvuje 
známé v několika evropských 
zemích, kde pilně kreslí a foto-
grafuje. Jeho kreslířské nadání a 
grafický um využívá Svaz turistů 
a Dům dětí a mládeže.

Vyzkoušel si i knižní a novino-

vou ilustraci, kde uplatnil jemnou 
pérovou linku ve figurální i orna-
mentální kresbě. Na výstavy k ži-
votním jubileím připravoval Alois 
Šafránek v Ivančicích a v Kyjově  
průřez svou tvorbou všech zájmů 
a technik. V posledních letech
v Ivančicích několikrát vystavo-
val. Na kresbách vidíme známé 
budovy i přírodu v blízkém i 
vzdálenějším okolí. Počet výstav 
dosáhl několik desítek.

I v současné době ve věku 80 
let stále hýří aktivitou, kreslí, vy-
stavuje a jako známý zubní lékař 
zastupuje mladší kolegy v jejich 
ordinacích. Jeho práci ocenil i 
Stomatologický svaz.

Přejeme MUDr. Šafránkovi 
pevné zdraví a splnění všech přání 
a cílů v jeho činnosti.   Jiří Široký

MUDr. Alois Šafránek z Řeznovic slaví osmdesátku

/Ivančice/ Je to již 95 let, co 
se skupina ivančických měšťanů 
rozhodla založit ve svém městě 
gymnázium. Nově založená škola 
měla navázat na historickou čes-
kobratrskou tradici.

To bylo v roce 1919. Od té 
doby prošla gymnáziem řada 
studentů i učitelů, kteří na svá zde 
strávená léta jistě vzpomínají.

Výročí školy připomněla 
ivančickým občanům výstava 
prací studentů GBJ nazvaná 
„Čas“, která se konala od 5.9. 
do 5.10. ve sklepení staré radni-
ce. V předvečer hlavních oslav,
26. září si zahráli studenti GBJ 
v kině Réna autorské divadelní 
představení hry „Labyrint“.  
Oslavy 95. výročí vyvrcholily 27. 
září dnem otevřených dveří, který 

doprovázel bohatý kulturní pro-
gram v němž vystoupil i známý 
herec Roman Vojtek (Vyprávěj). 
Souběžně s kulturním programem 
proběhlo za přítomnosti hejtmana 
JmK JUDr. Michala Haška
a senátora prof. Jana Žaloudíka  
i setkání bývalých a současných 
učitelů, kteří na zdejším gym-
náziu vychovali celé generace 
úspěšných studentů. 

Současný ředitel gymnázia 
Mgr. Radek Musil ve svém pro-
jevu stručně zhodnotil historii 
a současnost školy a zároveň 
prozradil hostům i svým kolegům 
plány do budoucna. 

Oslavy byly ukončeny odpoled-
ním koncertem na kterém vystou-
pil Roman Vojtek, Josef Vágner
a kapela Rock String.           /PeSl/

Ivančické gymnázium
oslavuje 95 let od založení  
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(P)otraviny na našem stole - jsou tuky zdravé?
Tuky byly po několik desetiletí 

strašákem, který údajně způsobuje 
vysoký cholesterol, onemocnění 
srdce či obezitu. Propagace níz-
kotučné stravy byla tak silná, že se 
jí bez problémů přizpůsobil téměř 
celý potravinářský průmysl a zava-
lil trh potravinami bez tuku či plný-
mi tuků umělých, tzv. margarínů.

Přestože bylo sníženo množství 
tuku ve stravě, na populaci se to 
projevilo přesně naopak, než se 
očekávalo. Obézních lidí a pa-
cientů s vysokým cholesterolem
a nemocí s tím spojených přibývá.

Již před lety však bylo zjištěno, 
že skutečným důvodem srdečních 
nemocí není tuk v potravě, ale 
jsou to záněty stěn tepen. 

Jednoduše řečeno, pokud tepny 
trpí zánětem, cholesterol se na 
nich usazuje. Pokud zánětem ne-
trpí, cholesterol se v nich neusadí. 
Prvotní příčinou vzniku zánětu 
v tepnách (ale i jinde v těle) je 
přebytek sacharidů (cukr, mouka 
a výrobky z ní) a konzumace 
tuků, olejů s nevhodným pomě-
rem omega-6 vůči omega-3. Po-
měr omega-6/omega-3 mastných 
kyselin v naší stravě se pohybuje 
kolem 20:1, optimální je však 2:1.

Je nutno dbát na dostatečný 
příjem potravin obsahujících ne-
dostatkovou omegu-3, jako jsou 
tučné ryby nebo čerstvý za stude-
na lisovaný lněný olej, či semínka 
chia. Tuky, kterým bychom se 
měli naopak velkým obloukem 
vyhnout, jsou ztužené tuky (tedy 
margaríny) a tepelně zpracované 
či rafinované rostlinné oleje. 

V této souvislosti nutno upo-
zornit na trend potravinářského 

průmyslu v posledních letech: 
nadměrné používání palmového 
tuku. Tento tuk, ač je rostlin-
ného původu, obsahuje vyšší 
podíl škodlivých mastných 
nasycených kyselin, než sádlo. 
Naopak prospěšné mastné ne-
nasycené kyseliny v něm nejsou 
obsaženy vůbec. 

Palmovému tuku prakticky ne-
uniknete. Je obsažen např. v mar-
garínech, sušenkách, chipsech, 
trvanlivém pečivu nebo nejrůz-
nějších pomazánkách. Důvodem 
jeho masivního rozšíření je nízká 
cena, která potravinářskému 
průmyslu umožňuje vyšší zisky. 
(Nezanedbatelný je také nega-
tivní dopad na životní prostředí, 
kdy kvůli plantážím na pěstování 
palmového oleje se ve velkém ká-
cejí deštné pralesy. Kromě toho, 
že to má katastrofální následky 
na ekologii celé planety, mnoho 
živočišných druhů přichází o své 
přirozené prostředí.)

Naopak se nemusíme bát živo-
čišných tuků, které byly přiroze-
ným zdrojem energie našich před-
ků. Je však důležité znát původ 
těchto tuků. Tedy nejkvalitnější 
bude domácí vepřové sádlo či 
sádlo vyrobené z bio masa. Máslo 
by mělo být od krav krmených 
trávou, protože pak bude obsaho-

vat kromě vitamínů A a D i ome-
ga-3 nenasycené mastné kyseliny 
v dostatečném množství.

K již zmiňovanému máslu
a sádlu je vhodné zařadit oli-
vový olej za studena lisovaný, 
který by se však neměl používat 
tepelně, protože oxiduje a ztrácí 
významné látky. Dalším vhod-
ným a u nás ne příliš rozšířeným 
tukem je  za studena lisovaný ko-
kosový olej. Tento olej lze použí-
vat tepelně, protože na rozdíl od 
ostatních olejů má vysoký tzv. 
bod přepálení 250 stupňů celsia. 
Navíc kokosový olej je zdrojem 
kyseliny kaprylové, která má 
pozitivní účinky při léčbě dnes 
tolik rozšířených plísní v těle. 

Nelze také zapomenout na 
ghee - přepuštěné máslo, které 
je, stejně jako zmíněný kokosový 
olej, ceněné především pro vyšší 
bod přepálení při tepelné úpravě 
pokrmů a delší trvanlivost než 
klasické máslo. Další výhodou 
másla ghee je podstatně snížené 
procento laktózy a kaseinu, což 
ocení především lidé s intolerancí 
na tyto složky potravy. 

Pokud vám není vaše zdraví 
lhostejné, najděte si cestu ke 
zdravým tukům.

Napsala Dana Kellnerová,
www.protiplisnovadieta.cz

Zveme Vás do galerie
Daniela Žďárská (roz. Schořová) *6. 11. 1977
Rodačka z Nových Bránic se věnuje výtvarné tvorbě už od dětství. 

Během základní školy navštěvovala LŠU v Ivančicích. V dospělosti se 
pak s kratšími či delšími přestávkami vždy vracela ke kreslení a malo-
vání, ať už sama nebo pod odborným vedením. 

Během pobytu v Austrálii v letech 1997-98 navštěvovala kurz kres-
by a malby suchým pastelem v Sydney u malíře Bernarda Devauxe.
Po návratu vystavila své práce na společné výstavě s kamarádkou 
a malířkou Pavlínou Kvasničkovou v klášteře Rosa Coeli a také
v synagoze v Dolních Kounicích. Poté absolvovala Kurz současného 
výtvarného umění u profesora Petra Kvíčaly v Brně. 

Po delší odmlce, kdy se věnovala práci a studiu v oboru cestovního 
ruchu, cestování a založila rodinu, se malířka vrací k intenzivnější vý-
tvarné tvorbě. V roce 2012-13 navštěvovala kurzy výtvarného umění 
pro dospělé pod vedením Mg. A. Denisy Belzové ve výtvarné dílně 
Loučka v Brně. Od r. 2013 je žačkou Brněnského výtvarného ateliéru 
Aleše Chalupy. S potěšením se věnuje také tvorbě v rámci dámského 
výtvarného spolku pod vedením všestranné výtvarnice a umělkyně
Mgr. A. Halky Kočí v Moravských Bránicích.

V posledních 2 letech se věnuje převážně malbě akrylem, snaží se
o práci s barvami, o jejich míchání a kompozici. Tématem jsou jí spíše 
realistické motivy v klasickém pojetí se snahou zachytit barvu, hmotu, 
pohyb a náladu modelu. Pomalu objevuje také kouzlo abstrakce. 

Výtvarné umění pro ni vždy bylo a je spíše relaxací a často i způsobem 
jak si udržet nadhled a dobrou náladu ve složitějších životních situacích.

Zveme Vás na prodejní výstavu obrazů Daniely Žďárské do gale-
rie Zdeňka Plachého v Moravském Krumlově na Tiskárenská 436.
Výstava bude probíhat do 31. 10. 2014. Otevřeno je ve všední dny: 
8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 a v sobotu 9.00 - 11.00 hodin.

Prázdninové úpravy
v ZŠ Dolní Dubňany

Na děti v ZŠ Dolní Dubňany čekaly letos v září opravené učebny. 
Na začátku hlavních prázdnin proběhla celková rekonstrukce osvětle-
ní, při níž byla stará svítidla ve všech třídách i v tělocvičně nahrazena 
moderními zářivkami. Akce v celkové hodnotě 158.475 korun byla 
financována obcí, s příspěvkem 60 000 Kč od NADACE ČEZ. 

Ke konci prázdnin byly 2 třídy a chodba vybaveny novým nábyt-
kem, do školy byl zakoupen nový keyboard a do každé třídy sušák 
na výkresy. Toto bylo finančně zajištěno Místní akční skupinou Živé 
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko ve výši 163.170 Kč, 19.046 Kč bylo 
uhrazeno z prostředků obce.

Všichni víme, že školu nedělají věci, školu dělají vztahy mezi žáky, 
učiteli a rodiči. Ale když výuka probíhá v hezkém, útulném prostředí, 
je to mnohem příjemnější. Děkujeme všem, kteří nám dopomohli ke 
zlepšení prostředí školy: Obci Dolní Dubňany, NADACI ČEZ i MAS 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

PaedDr. Zdeňka Procházková, ředitelka školy

Poslední srpnovou sobotu žily 
Hostěradice dětmi a pohádkami. 
Konal se zde druhý ročník be-
nefiční akce Pohádkový úsměv, 
jejíž výtěžek šel ve prospěch 
Sdružení rodičů onkologicky lé-
čených dětí ONKA. Program byl 
bohatý a opravdu na celý den a 
pro celou rodinu - na své si přišly 
děti, ale i rodiče.

Jak již název sám napovídá, 
dětský den měl co dělat s pohád-
kami, co vykouzlí úsměv každé-
mu z nás. Na děti tak hned ráno 
čekalo dvanáct pohádkových 
stanovišť, kde plnily nejrůznější 
úkoly a za odměnu si pak mohly 
vybrat drobnou odměnu. 

Děti se mohly vyřádit na skáka-
cím hradě. Větší návštěvníci měli 
možnost zaskákat si na skákacích 
botách, které na vyzkoušení dovezli 

pánové ze společnosti 7LeagueBr-
no.cz. Ti zde také předvedli své 
akrobatické umění, nad kterým se 
až tajil dech. Na programu, kterým 
provázel skvělý moderátor a zpě-
vák Jaroslav Parči, byli psovodi z 
Kinologického klubu Miroslav se 
svými čtyřnohými svěřenci, velkým 
zpestřením dne byla účast Záchranné 
služby z Ivančic i hasiči z Moravské-
ho Krumlova. Nemohla chybět poli-
cie, v tomto případě přímo zásahová 
jednotka vojenské policie. 

V průběhu dne vystoupili zpě-
váci Kateřina Kosnovská a Vojtěch 
Šenkýř, s krásným vystoupením se 
po roce vrátili i šermíři z rajhrad-
ského klubu Asmodeus. Své umě-
ní předvedl mistr v jojování Jan 
Kloubec, který o chvíli později s 
kamarády z klubu Valetudo RK 
Znojmo představil divákům také 

bojové umění valetudo. Malí i vel-
cí návštěvníci mohli během dne 
také vyzkoušet jízdu na čtyřkolce, 
nebo si nechat namalovat na obli-
čej masku od úžasné kosmetičky 
Dany Krulové. 

V podvečer, až již dětí ubylo a 
hřiště se zaplnilo spíše dospělými 
diváky, zakončila celý program 
„děvčata“ Rita Sabatiny a Vlasta 
Fabien, která z Prahy přivezla svou 
travesti show. Po celý den bylo sa-
mozřejmě k dispozici občerstvení 
- párky v rohlíku, popcorn a pro 
ty hladovější maso na kotlíku. Pro 
tuto příležitost poskytly sponzor-
ský dar Jatky Moravský Krumlov, 
kterým patří poděkování a zajisté 
i vděk mnoha vyhládlých účast-
níků, kterým skvěle připravený 
kotlík přišel vhod. 

Poděkování touto cestou patří 

ale samozřejmě všem, kteří se na 
Pohádkovém úsměvu podíleli - ať 
již jako výše uvedení účinkující, 
nebo na přípravě, případně přispěli 
dárkem do tomboly. Jak je běžné, 
ani tato akce by se neobešla bez 
štědrých sponzorů a jejich podpory. 
Za přispění děkujeme generálním 
sponzorům akce - TJ Družstevník 
Hostěradice, Jatky Moravský 
Krumlov a OSP Moravský Krum-
lov. A samozřejmě i všem ostatním 
sponzorům jsme vděční za jejich 
příspěvek a podporu.

Věřím, že druhý ročník jen 
upevnil pozici Pohádkového 
úsměvu jako akce patřící ke kon-
ci prázdnin a příští rok se sejdeme 
opět všichni v Hostěradicích na 
hřišti. Budeme se těšit na všechny 
zase za rok, v sobotu 29. 8. 2015!

Blanka Bielíková

Výtěžek Pohádkového úsměvu II. pro sdružení OKNA  

Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Dobrý den, potřebuji pojistit nový byt, který jsme si koupili
s přítelkyní, a kamarád mě varoval, že jemu loni odmítla po havárii 
pojišťovna zaplatit z důvodu „podpojištění“. Chtěl bych se zeptat, 
o co se jedná, a jak můžu mít jistotu, že v případě nehody v bytě mi 
pojišťovna opravdu vyplatí peníze.

Dobrý den, když potřebujete pojistit nový byt, nejprve je potřeba si 
uvědomit, zda potřebujete pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti 
nebo oboje. Lidé často nerozlišují tyto dvě pojistky a pak se diví, že jim 
pojišťovna odmítá zaplatit, když jim například jedno z těchto pojištění 
chybí. Na to, které pojištění je které, existuje jednoduchá mnemotech-
nická pomůcka. Když obrazně řečeno vezmete dům a otočíte ho vzhůru 
nohama, co by se vysypalo, patří do domácnosti, zbytek je nemovitost. 
Věci napevno spojené s nemovitostí - jako třeba kuchyňská linka, 
vestavěná skříň - se označují jako její stavební součásti a měly by být 
zahrnuty do pojištění nemovitosti.

Druhým častým problémem je právě Vámi zmiňované podpojištění. 
Špatné stanovení výše pojistné částky je základ celého problému. S vý-
jimkou paneláků, kde pojišťovny upřednostňují tržní hodnotu, bychom 
měli pojišťovat svůj majetek na cenu, za kterou bychom si dokázali 
pořídit danou věc novou, a nikoliv na hodnotu, za kterou bychom ji byli 
schopni v danou chvíli prodat. V tomto případě je majetek podpojiště-
ný a my v případě škodní události budeme tratit.

Mohu Vám dát jednoduchý příklad. Pokud budete mít například ne-
movitost v hodnotě dva miliony, pojistíte ji na polovinu, tedy na milion,
a stane se pojistná událost za milion, pojišťovna vám nezaplatí celou 
částku, ale jen polovinu. Pojistná částka byla podhodnocená o 50 procent, 
tedy i plnění je sníženo o polovinu. Dostanete tedy jen půl milionu.

Jak se tedy správně pojistit? Nejprve si musíme ujasnit, na co pojiš-
tění potřebujeme. Následně zvolit správné nastavení pojistných limitů. 
Ale pozor, ani to nestačí! Smlouvu musíte pravidelně aktualizovat. 
Když cena nemovitosti poroste, může se stát už za dva za tři roky, že 
bude potřeba pojistnou částku upravit. Ideální je prostě mít profesioná-
la, který vám všechny tyto náležitosti pojistné smlouvy pohlídá.

iKrumlovské burčákobraní
Třetí zářijový víkend se opět nesl 

v duchu oslav vína a především 
burčáku na zámku v Moravském 
Krumlově. Ani dešťové přeháňky 
letos neodradily zástupy lidí od po-
slechu známých písní Banjo Bandu 
Ivana Mládka nebo hitů ABBy. 
Dobrá nálada se nesla nádvořím 
po celý den konání akce, a když 
k tomu přidáme každoročně se zvy-
šující návštěvnost, doufáme, že jde 
burčákobraní dobrým směrem.

Třetí ročník se těšil opravdu 
velkému zájmu veřejnosti. Za 
celý den dosáhla návštěvnost 
1700 platících osob. Pochvala a 
poděkování patří všem návštěv-
níkům, byli jste skvělí.

Velké poděkování patří  městu 
Moravský Krumlov, bez jehož 
pomoci bychom tuto akci nemoh-
li v takovém rozsahu uskutečnit,
a společnosti Incheba za proná-
jem prostranství.

Děkujeme všem sponzorům: 

Asfaltelast, Coloseum nemovitosti, 
Hitl - prodej komunální a zahradní 
techniky, Autoservis Radek Záviš-
ka, A+V autobazar, Autocentrum 
Král, Wellness Bonita, Jednota Mo-
ravský Krumlov, Pekárna Ivanka,  
Barvy & tóny Makovický, Cyklo-
servis Pavel Novotný, Červinka Jan 
- garážová vrata a žaluzie, Průmys-
lové zboží Šedrla - Dvořáček, Hotel 
Ryšavý, M.K. Quatro, Teraco-Wech 
a.s., MUDr. Jiří Široký, Pneuservis 
Kalců, Milan Prustoměrský kovo-
výroba, Macko nábytek, Ladislav 
Mařík - servis, prodej oken a dveří, 
Optika Kocandová, Janda autodo-
prava, Agroservis Holý.

Poděkovaní patří i Domu dětí 
a mládeže Moravský Krumlov za 
jejich program a hry pro děti.

Všem moc děkujeme a těšíme 
se za rok 19. září na dalším roční-
ku Krumlovského burčákobraní.

Více na www.krumlovskebur-
cakobrani.cz                   MK2012

/Ivančice/ Seniorský pěvecký 
sbor Bádule je již několik let ne-
odmyslitelnou součástí ivančic-
kého kulturního života. Ovšem 
tento pěvecký sbor neomezuje 
svá vystoupení pouze na mikro-
region Ivančicko, ale je znám i 
v širokém dalekém okolí. 

V letošním roce, v předvánoč-
ním období, uskuteční i koncert 

na pražském Staroměstském ná-
městí. Z tohoto důvodu požádalo 
toto sdružení o finanční přispění 
město Ivančice. Rada města na 
svém zasedání schválila poskyt-
nutí veřejné finanční podpory z 
rozpočtu města v celkové výši 
dotace ve výši 13.000 korun. Fi-
nanční částka bude hrazena bude  
z rezervy rady.  /PeSl/

Koncert na „Staromáku
„

seniorům zaplatí město  
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Krumlov před léty
Zmizelé domy na ulici Palackého
Jižní část ulice Tkalcovské byla složena z domků, které navazovaly na dům 

Richarda Matese č. p. 51/I v ulici Školní. Šlo ve všech případech o drobné 
přízemní domy, které byly velice poškozeny květnovým bombardováním.

Na Matesův dům navazovalo č. p. 119/I, které patřilo v roce 1906 Marii 
Stixové. Ve 30. letech patřil dům Františku Kvasňákovi, který se živil jako 
natěrač u Matesů z č. p. 68. Za války zde žila jeho matka, která podle pamět-
níků po válce odešla za svým synem do Prahy. Dříve dům vlastnili Melichar 
Řezáč (1868-1895) a Jonáš Stix (1895-1915).

Další domek s č. p. 166/I patřil rodině Františka Pátka.
Na tento dům navazoval dům Josefa a Hedviky Baštářových č. p. 120/I. 

Bydleli zde nejpozději od roku 1902. Byl malorolníkem a žil zde se synem 
Miloslavem a dcerou Hedvikou. Podle pamětníků jejich syn za války naru-
koval do říšského námořnictva, rodiče zde bydleli i za války.

Další dům s č. p. 142/I patřil rodině Košťálově. Josef Košťál se živil jako 
vychovatel v Ochranovně a zároveň podle pamětníků zajišťoval chod školy.
Se ženou Anežkou žili v domě nejpozději od roku 1919. Před válkou zde žil 
se ženou Anežkou a studentem Karlem.

Následoval dům č. p. 52/I rodiny Beerových, kteří zde bydleli od roku 1922. 
Dům dříve patřil Heinrichovi a Veronice Weiszovým (1878-1903), Heinrichu 
Weisovi (1903-1916) a dále sloužil jako bytový dům až do roku 1922. Hugo
a Marie Beerovi byli uváděni v roce 1938 již bez zaměstnání.

V domě s č. p. 53/I bydlel Franz a Anna Fialovi (1869-1911), Terezie Fialová 
(1911-1921) a po ní stolař Raimund Kopeček s manželkou Vincencií a dcerou 
Vlastimilou. V roce 1950 byla na domě opravena omítka a štítová zeď. Dům byl 
demolován v roce 1968 za účelem vybudování komunikace v Palackého ulici.

Dále byl dům s č. p. 19/II. Vystavěli jej v roce 1903 Tomáš a Marie Psotovi 
pomocí stavitele Jakoba Reischla, i když parcelu obývali podle archivních pra-
menů už v r. 1895. V roce 1932 je jako majitelka domu uváděna Marie Psotová.

Za ním stával dům s č. p. 58/II. Šlo o přízemní novostavbu z roku 1904, 
kterou postavil pro manžele Eduarda a Marii Schierovy stavitel Jakob Rei-
schl. Parcelu či dům vlastnili nejméně od roku 1902. V roce 1923 byl dům 
připsán na Marii Hrubešovou, žijící v Budapešti, a proto stavební povolení 
na zbudování kuchyně a kurníku vyřizovala její sestra Františka Hrubešová.

Předposlední z řady byl dům s č. p. 44/II Metoděje Šotlíka. Jako předchozí 
majitelka domu je v roce 1902 uváděna Marie Soukupová a v roce 1914 Marie 
Procházková, která dům adaptovala pomocí stavitele Arthura Potschky.

Řadu ukončoval dům s č. p. 43/II Antonína Veselého. Na parcele těchto 
domů dnes stojí dvoupatrové bytové domy s č. p. 137 a 138.

Za křižovatkou s Růžovou následovala na jižní straně ulice Palackého část 
kolem špitálu. Roh ulice uvozoval tzv. „špitální“ kostel Nejsvětější Trojice. 
Z ulice Růžové zde byla mezi posledním domem a zdí kostela boční vrátka, 
kterými se vcházelo na dvůr špitálu. Vchod do kostela byl z Palackého ulice. 
Kostel samotný patřil k nejstarším stavbám města. V roce 1669 byl knížaty
z Lichtenštejnu opravován. Další oprava se uskutečnila nákladem vrchnosti
v roce 1880, kdy měl být údajně nalezen letopočet 1237. V budově špitálu 
byla nákladem vrchnosti zřízena městská nemocnice za přispění zdejšího 
lékaře Tomáše Fischera. Dne 4. 6. 1882 byl na den svátku Nejsvětější Trojice 
kostel znovu vysvěcen zdejším farářem Adolfem Machem. V témže roce se 
nacházely podle Antonína Voštery v kostele hlavní oltář Nejsvětější Trojice, 
na evangelijní straně obraz sv. Hartmana z roku 1671 a na straně epištolní ob-
raz sv. Alžběty. Bombardováním byl kostel velmi poškozen, ale přesto byly na 
jeho opravu vyčleněny peníze a byly vypracovány plány na rekonstrukci. Plá-
ny se zachovaly mj. na faře. Jelikož se oprava nestihla do převratu roku 1948, 
byl kostel v roce 1950 demolován a v současnosti je na jeho místě parčík.

Ve špitálu s č. p. 34/I žili zaměstnanci velkostatku ve výslužbě. V roce 
1938 zde bydleli např. p. Kohoutek, Komárkovi, Riškovi atd. V roce 1935 
byl špitál částečně zevnitř modernizován a byly zde vybudovány betonové 
žumpy. U špitálu též bývala vodní pumpa, která byla zrušena v roce 1897.

V sousedství špitálu se nacházely domy č. p. 159/I a č. p. 35/I, tvořící 
malou zasunutou dvoranu mimo souvislou uliční frontu. Domy přináležely 
ještě k ulici Tkalcovské. Dům s č. p. 159/I byl zasunut za domem č. p.  26/II.
z Růžové ulice. K roku 1890 je doložen jeho majitel Franz Prochaska. 
Nejpozději od roku 1919 zde bydlel listonoš Arnošt Doubek. Živil se jako 
poštovní zřízenec a žil ve městě od roku 1885. Jeho rodinu tvořila žena Anna 
a dcera Marie. Jejich dům se řadil k malým přízemním domkům. Sousední 
dům s č. p. 35/I stával zhruba za domkem č. p. 23/II. Patřil v minulosti Fili-
povi Hezinovi (1854-1881), Piu Herfortovi (1881-1884), Františce Kuttne-
rové (1884-1888), Marii Huberové (1888-1890), Anně a Josefu Fadlerovým 
(1890-1931), malíři pokojů, a následně dělníku a stolaři Josefu Fukalovi. 
Josef Fukal bydlel ve městě od roku 1923. Žil zde s manželkou Štěpánkou, 
zámeckou pradlenou, a dětmi Josefem, Boženou a Annou. Společně s nimi 
zde žili i Fadlerovi. Dům byl v roce 1945 zcela zničen.

Ulice dále pokračovala domky, které byly vykoupeny a zbořeny v souvis-
losti s plánovaným projektem dvora Hospodářského družstva. O zastavění 
pozemků požádalo Hospodářské družstvo v prosinci 1948. Cituji z kroniky 
města: „Při výstavbě Hospodářského družstva v letech 1947 - 1950 byly 
odklizeny i další čtyři přízemní domy patřící továrnímu dělníku [Josefu] 
Zedníčkovi, švadleně [Marii] Weberové, obuvníku Hrubešovi a listonošovi 
[Janu] Dvořákovi. Byla to č. p. 39, 56, 40 a 57/II. Na takto získané ploše 
Hospodářské družstvo zřídilo dvůr, vozovou dráhu, dílny a garáže pro ná-
kladní auta.“ Za těmito domy se nacházela hospodářská budova, sloužící 
v meziválečném období Hospodářskému družstvu Domovina jako sýpka a 
později jako stolárna. V roce 1959 zde tehdejší Výkupní podnik nechal po-
stavit skladiště pytlů. Po roce 1989 byla na volné ploše navrhována výstavba 
autobusového nádraží, která se neuskutečnila.

V uliční řadě následovalo č. p. 41/II, které minimálně od roku 1914 
patřilo povozníkovi Aloisi Cejnkovi a jeho ženě Veronice. V letech 1920 
až 1921 manželé drobně adaptovali. Parkoviště ohraničuje novostavba 
domu s č. p. 93 (27/II). Na dům Cejnkových navazoval dům, u kterého
J. Kaufman ve svých výpiscích uvedl jako majitele Leopolda Patáka.
Adresa poválečného majitele domu - Maxe Pattáka - byla po válce nezná-
má a dům byl dekretem z října 1945 předán do národní správy. 

Sousední přízemní novostavba nese č. p. 89 (52/II). Podle pamětí Josefa 
Kaufmana šlo o bývalý masný krám. Ve 30. letech patřil dům Františku Dvořá-
kovi, dělníkovi ve švýcarské továrně Nestlé. Dům byl adaptován v roce 1963. 

Vedlejší dům s č. p. 87 (28/II) patřil nejpozději od roku 1925 Janu Šach-
lovi. V roce 1946 jsou zde uvedeni Marie Češková, obuvník Emanuel Pešina 
a strojní zámečník Václav Kronus. V dubnu 1947 byl dům předán do správy 
jiným obyvatelům. Dům byl v té době opraven pouze částečně. V roce 1998 
zde byla otevřena prodejna pohřebního zboží a pesticidů. V domě je ve skle-
pě zachovalá židovská rituální lázeň, tzv. mikve.               Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. - M1, inv. č. 
209, 331, 394, 690; Tamtéž, MK/I. - F1; Tamtéž, MK/II., inv. č. 803 a 804; 
MMMK, přír. č. 439 - Rukopisy Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků.

Dnes je samozřejmostí, že 
v každém větším městě je pro-
fesionální hasičský sbor vyba-
vený moderní hasicí technikou. 
V menších obcích působí sbory 
dobrovolných hasičů, které mají 
často i stoletou tradici. Podmínky 
vzniku požárů, jejich rozšíření 
a možnosti hašení jsou dnes ale 
zcela odlišné oproti podmínkám 
před sto a více léty. 

Nebezpečí ohně trvalo v měs-
tech a vesnicích celá staletí. 
Domy a hospodářské budovy 
byly stavěny z hořlavých mate-
riálů, nebyla žádná prevence ani 
vybavenost pro případ požáru. 
Nebylo výjimkou, že celé vesnice 
vyhořely. Často stačilo, aby od 
ohniska požáru vál vítr přes ves-
nici a za krátkou dobu byla vesni-
ce v plamenech. Některá města a 
větší obce měly sice vypracovány 
směrnice, jak postupovat při vzni-
ku požáru, ale z hlediska dnešní 
doby je jasné, že tehdejší hasiči 
byli většinou bezmocní. 

Na ukázku alespoň uvádíme 
první příkaz z „Pravidla pro oheň 
wartu“ z roku 1864 vypracovaný 
v Dolních Kounicích: „Uhlídá-li 
ponočny /čili hlásny/ oheň v měs-
tě, jest povinen troubou rohovou 
znamení dáti, a jak richle možno 
stražním zvoncem na radnici zvo-
niti, čili šturmovat.“

V malých obcích tomu bylo 
daleko hůře. Nebylo divu, že 
v druhé polovině 19. století byla 

tato situace řešena pro Moravské 
markrabství vydáním zákona č. 
35/1873, který mimo jiné upra-
voval preventivní protipožární 
opatření a vlastní postup při haše-
ní požárů. V § 34 přímo nařizoval 
představeným obcí s více jak sto 
domovními čísly, aby usilovali 
o zřizování dobrovolných hasič-
ských sborů. Vyzvání k založení 
těchto spolků měl představený 
obce vyžadovat každoročně. Ne 
všude bylo možné hasičský sbor 
v krátké době zřídit, ale sbory 
postupně vznikaly.

 Nepodařilo se zjistit, kdy bylo 
v Nové Vsi více jak sto domů (v 
roce 1911 měla Nová Ves 684 
obyvatel), ale k založení Sboru 
dobrovolných hasičů došlo až 14. 
února 1914. Informace se těžce 
zajišťují, protože ve Státním 
okresním archivu v Rajhradě je 
Pamětní kniha obce Nová Ves až 
od roku 1971. Několik informací 
je uvedeno v Zápisech obecního 
výboru a další má k dispozici 
kronikářka obce. Pokusme se je 
alespoň chronologicky seřadit.

 Dne 17. listopadu 1912 je v zá-
pisu uvedeno: „Ctěné firmě R.R. 
Smekal, Čechy u Prostějova, jest 
za dodanou stříkačku obnos 2230 
K zaplatiti. Dle účtu jest zaplatiti 
na první splátku 1230 K. Na do-

vozném hradí firma obnos 10,40 
Kč, odepsati směnku splatnou 1. 
ledna 1913.“ To je velice zajíma-
vá informace. Hasičský sbor byl 
založen v roce 1914, ale minimál-
ně 1,5 roku předtím už měla obec 
hasičskou stříkačku.

Zápis z 22. prosince 1912:  
„Mimo to usneseno, aby na spla-
cení směnky za požární stříkačku 
panu R. R. Smékalovi scházející 
obnos na 3 měsíce vypůjčen byl 
z Kontribučenské záložny a usta-
noveno, aby směnku tuto podepsal 
pan radní František Procházka.“ 

Málokterá obec si mohla kou-
pit hasičskou stříkačku bez půjč-
ky z finančních ústavů. V roce 
1913 jsou dva zápisy povolující 
přikoupení sacích hadic - nejpr-
ve dvoumetrové, později ještě 
čtyřmetrové.

 Dne 14. února 1914 byl v obci 
založen Sbor dobrovolných ha-
sičů za účasti 21 zakládajících 
členů. Starostou sboru byl zvolen 
František Klika. Na přijímací lis-
tině ze dne 8. března 1914 je uve-
deno 30 členů. O měsíc později,
v březnu 1914, žádá hasičský 
sbor, aby 1 pár koní v obci byl 
pojištěn a aby poplatek pro pře-
pravu stříkačky pro první tři roky 
zapravila obec z obecní poklad-
ny. Usnesením obecního výboru 
byl tento požadavek splněn a 
poplatek za pojištění 1 páru koní 
byl zaplacen z obecní pokladny. 
Slavnostní vysvěcení hasičky se 

uskutečnilo 24. května 1914.
Za nedlouho vypukla 1. svě-

tová válka a činnost sboru byla 
utlumena odchodem většiny 
mužů do války, stejně tak několik 
let po válce. Až v  dubnu 1926 
schválil obecní výbor místo pro 
stavbu hasičského skladiště vedle 
čísla 111. Současně žádá hasičský 
sbor o darování cihel pro stavbu 
skladiště a obecní výbor schvalu-
je odběr 8000 ks pro stavbu. 

Stavba rychle pokračovala, dne 
27. dubna bylo rozhodnuto, že 
slavnost předávání skladiště bude 
9. května a výtěžek ze slavnosti 
bude určen pro vybavení skladiš-
tě. Hasičské skladiště a zbrojnice 
bude vlastnictvím obce a obecní 
zastupitelstvo povoluje stavební 
místo zdarma. Obec se zaručila 
v Občanské záložně na částku
13 000 Kč určenou pro stavbu ha-
sičského skladiště a zbrojnice. 

Obec i dále podporovala hasič-
ský sbor, např. souhlasila se zapla-
cením elektroinstalace a osvětlení 
v hasičském skladišti a v letech 
1927 a 1929 uvolnila z rozpočtu 
částku 5000 a 3000 Kč. Z obecní-
ho lesa byl povolen jeden modřín 
na stavbu věže pro sušení hadic.

 V roce 1930 měl Sbor dobro-
volných hasičů 42 činných členů a 
50 členů přispívajících. Ve stejném 

roce vzhledem k trvajícímu suchu 
byl místní rybník úplně bez vody. 
Velitel sboru hasičů žádal obecní 
výbor, aby se rybník vyčistil od 
nánosu bahna. Odvážení bahna a 
nánosu provedli majitelé povozů 
zdarma. Obec uhradila pouze 
denní mzdu dělníků z prostředků 
získaných navíc proti rozpočtu za 
vydraženou trávu. Rybník sloužil 
jako protipožární nádrž.

V letech 1934-35 došlo mezi 
členy k politickému nedorozumě-
ní a byl vytvořen druhý hasičský 
sbor „Český hasič“, který měl 
hasičské skladiště a zbrojnici 
v kolně u kaple. Tam měl také 
uloženou motorovou hasičskou 
stříkačku. Tento rozkol netrval 
dlouho a „Český hasič“ se opět 
spojil se Sborem dobrovolných 
hasičů. Na valné hromadě dne 5. 
ledna 1936 byl zvolen starostou 
sboru František Gross a vedl sbor 
až do  května 1945, kdy byl při 
ostřelování obce zraněn a 5. květ-
na 1945 na zranění zemřel. 

Po jeho smrti byl po dva roky 
zvolen starostou sboru František 
Robotka, od 1 června 1947 byl 
starostou sboru Alois Bureš. Z této 
funkce byl Akčním výborem od-
volán v roce 1951. Dne 31. března 
1951 byl Akčním výborem před-
sedou Jednoty československého 
hasičstva místní organizace zvolen 
František Duba, dalším předsedou 
po dobu 5 let byl Josef Karásek 
a od 2. března 1958 Stanislav 
Janeček. Při sboru dobrovolných 
hasičů byl také ustanoven odbor 
žen - Samaritánská služba.

Členové hasičského sboru se od 
svého založení zúčastňovali cviče-
ní a soutěží v okolních vesnicích, 
zajišťovali protipožární ochranu, 
hlídkovali při divadelních před-
staveních a ve žních. Svá veřejná 
cvičení konal sbor v obci nebo 
nejbližším okolí za velkého zájmu 
obyvatel obce. Velkým zážitkem 
pro občany byly slavnosti, pořáda-
né Sborem dobrovolných hasičů, 
například při narozeninách T. G. 
Masaryka, Novovesských pou-
tích, 5. července Cyrila a Meto-

děje a v předvečer 6. července při 
vzpomínce na mistra Jana Husa se 
zapálením vatry. Sbor měl vlastní 
knihovnu a v zimních měsících 
pořádal divadelní představení, 
zábavy a plesy. Byl tak organi-
zátorem největších kulturních
akcí v Nové Vsi.

Informace o činnosti sboru 
od 1936 jsou minimální, stejně 
tak zcela chybí zápisy za období 
1960 - 1972. Až v roce 1972 je 
v Pamětní knize informace o zno-
vuzaložení Sboru dobrovolných 
hasičů. Málo informací je také 
o vybavení sboru. Nevíme, kdy 
byla sboru přidělena autocisterna 
PV3S, používaná do roku 2000, 
potom po dobu pěti let autocister-
na TATRA T-148, dále Škoda 706 
a od roku 2013 LIAZ 101.

Alespoň v krátkosti připome-
neme, že Hasičský záchranný 
sbor obce Nová Ves se v roce 
2012 zúčastnil výjezdů k požá-
rům v Nové Vsi a okolí a 8x se 
zúčastnil při akcích pořádaných 
obcí, dále školení, propagačních 
akcí apod. Podobná činnost byla 
zaznamenána i v dalších letech.

Členové Sboru dobrovolných 
hasičů v Nové Vsi brali členství a 
práci ve sboru vážně a zodpověd-
ně. Patří jim za tuto činnost po-
děkování. Nelze ani zapomenout 
členy, kteří již nejsou mezi námi. 

A co popřát sboru do dalšího 
období? Hodně prevence, důklad-
ný výcvik, ale minimum požárů
a katastrof, při kterých by museli 
členové sboru zasahovat.

Oslavy stého výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů se 
uskutečnily v sobotu 19. července 
za velkého zájmu obyvatel obce i 
okolí. Desítky fotografií z oslav 
je možné vyhledat na internetu.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny:  Protokoly 

o zasedání obecního výboru - 
zastupitelstva , SOkA Rajhrad, 
fond C 79, kat. číslo 2 • Protokoly 
o zasedání obec. zastupitelstva , 
SOkA Rajhrad, fond C 79, kat. 
číslo 3 • Informace od Obecního 
úřadu Nová Ves.

100. výročí založení SDH Nová Ves

Nová Ves - hasičská zbrojnice v roce 1942

Výcvik novovesských hasičů mezi válkami

O předvádění historické ruční stříkačky byl při oslavách velký zájem.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    13. 10. - 26. 10. 2014
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

• 17.10. - BONGO BRNO. Výlet do zábavného rodinného parku. Pedagogický 
dozor zajištěn. Odjezd v 16.15 hod. - Ivančice, aut. nádraží. Poplatek: děti do 2 let 
zdarma, děti od 2 let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlášky do 13.10. v SVČ Ivančice.
• 25.10. od 16.00 hod. - BOB A BOBEK. Víla Lenka dětem přečte pohádku a 
potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Pro děti od 2 do 5 
let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 25.10. od 20.00 hod. - DISKOTÉKA NA HORIZONTU. Hudba 70., 80., 90. 
léta až současnost. SVČ Ivančice, vstup z Padochovské ul. Poplatek: 30 Kč/os.
• 27.10. od 10.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU PRO MLÁDEŽ. Určeno 
pro žáky středních škol, tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2, venkovní hřiště. Poplatek: 30 Kč/osoba. Tým nahlaste 
do 23.10. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 27.10. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU PRO MLÁDEŽ. 
Určeno pro hráče ročníku 1993-1998, neregistrované v jakékoliv florbalové 
soutěži (4 hráči + brankář, možnost náhradníků). Sportovní hala Ivančice, 
Rybářská ulice. Poplatek: 50,-/osoba. Tým nahlaste do 23. 10. v SVČ Ivančice 
nebo na podolsky@svcivancice.cz 
• 29.10. od 10.30 hod. - KORÁLKOVÁNÍ. Náramky, přívěšky, prstýnky, 
tavné korálky. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/děti + materiál. 
Přihlásit se můžete do 24.10. v SVČ Ivančice
• 29.10. v 10.00 hod. - TURNAJ JEDNOTLIVCŮ VE ŠPRTCI. SVČ Ivan-
čice, Zemědělská 2, FreeZ-klub. Poplatek: 30 Kč/osoba. Přihlásit se můžete do 
26.10. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 29.10. od 10.00 hod. - STŘELECKÝ VÍCEBOJ. Disciplíny: střelba ze vzdu-
chovky, luku, praku, kuše. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/osoba. 
Přihlásit se můžete do 26. 10. v SVČ nebo na: podolsky@svcivancice.cz

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• AKTUÁLNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ na www.ddm-oslavany.cz nebo
v kanceláři nebo na telefonech 546 423 520, 739 634 100.
• 19.10. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. 
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutě-
že, ... S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč. 
• 22.10. v 18.00 hod. - SLAVNOSTNÍ TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ. Ve vel-
kém sále Dělnického domu. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení.
• 24.-26.10. - LEZENÍ V KUŘIMI. V době podzimních prázdnin pořádáme 
soustředění lezeckého kroužku na umělé lezecké stěně v Kuřimi. Cena 490 Kč 
(v ceně je zahrnuto jízdné tam a zpět, 3x vstup na stěnu a spaní v sokolovně ve 
vlastním spacáku - možnost zapůjčení spacího pytle v DDM, půjčení lezeckého 
vybavení, odborný instruktor a v sobotu oběd v restauraci). V sobotu odpoledne 
se jde do WELLNESS CENTRA. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany. 
• 27.10. od 8.00 do 15.00 hod. - PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI. V rámci příměst-
ského tábora. Cena 150 Kč. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10.
v kanceláři DDM Oslavany, Hybešova 3, tel. 546 423 520.
• 29.10. od 8.00 do 15.00 hod. - BOWLING VE ZBÝŠOVĚ. V rámci příměst-
ského tábora. Cena 150 Kč. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10.
v kanceláři DDM Oslavany, Hybešova 3, tel. 546 423 520.
• 30.10. od 8.15 do 11.45 hod. - WIKYLAND BRNO. Cena 170 Kč (vstupné 
+ doprava). S sebou: pití, kapesné, sportovní oblečení. V rámci příměstského 
tábora. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10. v kanceláři DDM. 
• 30.10. a 31.10. - ŘEDITELSKÉ VOLNO. Provoz ve školní družině v DDM 
Oslavany je zajištěn po oba dny od 8.00 do 16.30 hodin.

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• vždy neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Setkání 
členů sboru. Shromáždění je otevřeno pro veřejnost. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.10. v 19.00 hod. - SCHŮZE VÝBORU ve vinárně Komarov.
• 18.10. - VYCHÁZKA OŘECHOV-BUDIŠOV. Odjezd vlakem z IVA v 8.16 hod 
do Brna, dále vlak Ořechov u Křižanova, odjezd v 9.35 hod.  Zpět vlakem z Budišo-
va v 16 hod. do Studence, přestup Třebíč - Brno. Chůze 20 km. Vede Milan Blaha.

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
• 24.-31. 1. 2015 - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ REKRE-
ACE NA LYŽÍCH I BEZ. Týdenní zimní pobyt v zotavovně Přední Labská
u Špindl. Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších lyžař-
ských střediscích. Cena: dospělí: 2.877 Kč / dítě do 13 let: 2.590 Kč, dítě do 4 let 
zdarma bez nároku na lůžkoviny a stravu (platí pouze polovinu z ceny dopravy, tj. 
350 Kč), zahrnuje ubytování na celý týden ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s polo-
penzí. Doprava: dospělí 700 Kč, děti do 15 let 350 Kč. Odjezd: 24. 1. 2015: Tulešice 
7.30 hod., Vémyslice 7.40 hod., MK- Blondýna: 7.55 hod., MK - náměstí 8.15 hod., 
Ivančice 8.40 hodin. Návrat: 31. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Přihlášky ihned. 
Záloha 1.000 Kč do konce října, zbytek do konce roku 2014.
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.vyletnicimk.estranky.cz . Pro účast na zahraničních 
zájezdech je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí! Na 
obsazené zájezdy se můžete hlásit jako náhradníci.  

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 19/14 vyjde 24. října 2014, uzávěrka 21. října 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

Zveme Vás na jedinečný koncert rockové legendy

KATAPULT
Orlovna Rakšice - sobota 18. října ve 20.00 hodin
Předprodej vstupenek: MěKS MK, Orlovna Rakšice,

Hostinec U Zvonu Dolní Dubňany. Vstupné v předprodeji: 350 Kč,
na místě 400 Kč. Počet vstupenek omezen kapacitou sálu.

VIP vstupenka na galerii: vstup od 18.30 hodin, teplý a studený raut
po celý večer, posezení s Oldou Říhou a kapelou. Omezený počet 

míst. Cena: 1.500 Kč, rezervace na tel.: 724 102 162.

Lyra - singing show
vyhlašuje XVI. ročník pěvecké soutěže Lyra, která se uskuteční

v sobotu 1. listopadu 2014 v Orlovně v Rakšicích (Moravský Krumlov). 
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol. Vystoupení 
budou hodnocena odbornou porotou. Škola může nominovat do každé 
kategorie max. dva žáky: I. kategorie - žáci 1.-3. třídy; II. kategorie 
- žáci 4.-6. třídy (prima); III. kategorie - žáci 7.-9. třídy (sekunda - kvar-
ta); IV. kategorie - studenti středních škol a učilišť. 

Pátou kategorií je letošní novinka ,,TALENT ULICE“. Pokud rádi 
zpíváte a myslíte si, že máte talent, nebo jste neprošli školním kolem 
Lyry, pak právě pro vás vyhlašujeme novou soutěžní kategorii „Talent  
ulice“. Může se přihlásit každý, ve věku od 6 do 18 let. Soutěž se usku-
teční ve čtvrtek 30. října 2014 v 17 hodin v Orlovně v Rakšicích.

Hostem Lyry a zároveň jedním z členů odborné poroty bude letos 
Pavel Callta - účastník soutěže Česko - Slovensko má talent.

Soutěž je přístupná pro širokou veřejnost. Účastníci soutěže si připraví 
libovolnou píseň. Z důvodu hladkého průběhu soutěže zašlete prosím 
společně s přihláškou i hudební podklad. Z kapacitních důvodů má 
každý soutěžící max. 2 min. pro přednes vybrané písně. Hlavní cenou je 
možnost zazpívat si se skupinou Dreams na přehlídkách pro školy a ve-
řejnost. Pro soutěžící bude již tradičně připraveno občerstvení. Startovné 
je 50 Kč. Po soutěži vystoupí Pavel Callta s následující autogramiádou! 

Závazné přihlášky pro všechny kategorie zasílejte nejpozději
do 24. října 2014 na adresu: lyra2014@seznam.cz

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně 
přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek 
apod. najdete na internetových stránkách www.lyra-soutez.cz

Mobidik přijede do Krumlova
V sobotu 18. října přijede do Moravského Krumlova autobus 

MOBIDIK, jeho stanovištěm bude v době od 9.00 do 14.00 hodin 
prostranství před hotelem Epopej na náměstí T. G. Masaryka.

Mobilní, informační centrum prevence kriminality zdarma nabízí 
veřejnosti široký pohled na různé formy zabezpečení majetku, ať už 
mobilního (automobilu, motocyklu, jízdního kola) či stacionárního 
(zabezpečení objektů - domů, bytů, rekreačních zařízení). V Mobidiku 
se na jednotlivých panelech také nacházejí informace z oblasti preven-
ce všeobecné kriminality, o možnostech zajištění vlastního bezpečí
a rovněž o prevenci v dopravě. Není opomenuta ani prevence užívání 
legálních návykových látek, včetně důsledků jejich působení. Informa-
ce jsou prezentovány jednak mluveným slovem, jednak informačními 
panely i volně šiřitelnými letáky. Všichni jste srdečně zváni.

K. H. Borovský v knihovně
Městská knihovna Moravský Krumlov uspořádala v pořadí už

38. literární kavárnu, jejíž stálicí je Mgr. Eva Kopčilová. Na pondělí
6. října si pečlivě nastudovala život spisovatele a žurnalisty Karla 
Havlíčka Borovského. Velice poutavě povídala nejen o jeho osobním 
životě a tvorbě, ale nastínila i tehdejší poměry ve společnosti. Svůj 
výklad navíc doplnila řadou obrazových ukázek.

Poté ještě přiblížila nelehký život dcery K. H. Borovského, kterou 
postihl podobný osud jako jejího slavného otce. Knihovna zakoupila 
do svého fondu i zcela novou publikaci o životě Zdeňky Havlíčkové 
„Dcera národa?“, kterou zde mají čtenáři k dispozici k vypůjčení.

Během vyprávění bylo pro přítomné návštěvníky připraveno malé 
občerstvení v podobě voňavé kávy a ještě voňavějších buchtiček, které 
upekly studentky Střední odborné školy v Moravském Krumlově.

Děkuji za velice příjemně strávené odpoledne. Na závěr nám paní 
Kopčilová přednesla několik epigramů a o jeden humorný bych se
s vámi ráda podělila:                                                     Irena Závišková

Po obědě, Janku, nesmíš - prála máti, oblizovat pysky, nýbrž utírati.
Ale po hubičce, můj Janečku milej, třeba se oblízni, jen se neutírej!

3. svatební veletrh
v Penzionu Senorady

Venku se pomalu o slovo hlásí podzim. A pro nás začíná sezóna. 
Jaká? Svatební. Je tu čas výstav a veletrhů se svatební tematikou
pro rok 2015. Období plánů a inspirací.

Letos - opět na podzim - konkrétně 18. října od 9 hodin ráno se
v Penzionu Senorady koná již 3. ročník Svatebního veletrhu Seno-
rady 2014. Jedná se o malý svatební veletrh, který se rok od roku roz-
růstá. Letos se rozrostl do nečekaných rozměrů i díky podpoře médií
a portálů, ale hlavně díky našim zákazníkům, u nichž je ve velké oblibě. 

A co Vás letos čeká? Ochutnávka ze svatebního rautu, ZDARMA 
můžete vyzkoušet šikovné ruce našeho kadeřnického mága, stejně tak 
nové trendy líčení, a to nejen to svatební. Budoucí slečny nevěsty tak 
zažijí svůj svatební den „nanečisto“. Vyzkoušejí si svatební šaty, mo-
hou se nechat nalíčit, učesat a zvěčnit na profesionálních fotografiích. 
Vyzkoušet pohodlí luxusní svatební limuzíny, nové trendy ve stolování 
a u svatebních tabulí pro rok 2015. A to pořád není všechno!

My, jako Penzion Senorady, společně s našimi partnery se snažíme, aby 
naše služby byly opravdu pro každého. I luxus může být za málo peněz! 
Velmi se těšíme na Vaši návštěvu. Váš velký den může být právě u nás.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• říjen - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč, sníže-
né 10 Kč, školní skupiny zdarma. 
• říjen - Výstava - PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ IVANČICKÁ M. KRUMLOV, Měst-
ský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• říjen - Výstava obrazů DANIELY ŽĎÁRSKÉ v Galerii Plachý.
• 14.10. - JEN POČKEJ, ZAJÍCI! Ukončení rezervace vstupenek na dětskou 
lední show, která se koná 8. 11. 2014 ve 14 hodin, Kajot Arena Brno, vstupné 
pro děti do 12 let 345 Kč, dospělí 595 Kč, autobus 100 Kč/os.
• 18.10.od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 21.10. od 8.00 do 16.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám. TGM.
• 23.10. v 19.00 hod. - FOLKOVÝ PODZIM. Akustický koncert Petry 
„ŠANY“ ŠANCLOVÉ a RENDEZ-FOU. Galerie Knížecí dům, vstupné 80 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz

• ŘÍJEN - prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů.
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

• 22.10. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY. Lampiónový prů-
vod, ohňostroj. Začátek u ZŠ v 18.30 hodin
• 22.10. v 17.00 hod. - PODZIMNÍ VÝSTAVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
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
• 18.10. v 19.00 hod. - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA. Divadelní předsta-
vení v kulturním domě. Vstupné dobrovolné. Pořádá město a Spolek Divoch. 
• 25.10. v 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům, 
vstupné 60 Kč. Hraje místní kapela Dolňáci, občerstvení a tombola zajištěno. 
 • v sobotu a neděli od 10 do 17 hod. - OTEVŘEN KLÁŠTER.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30. 11. - ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ DÁVNÉ SLÁVY. Výstava Muzea
Brněnska - Muzea v Ivančicích. Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek 
Muzea Brněnska. Galerie Památníku A. Muchy.
• do 9. 11. - ENKAUSTIKA. Malování horkým voskem a žehličkou. Prodejní 
výstava ALENY SLADKÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• Připravujeme: 29.11. v 19.00 hod. - CONCERTINO LENKY FILIPOVÉ.
Vánoční koncert. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 320 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 11.7.2015 - TŘI MUŠKETÝŘI - OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUM-
LOV. Romantická komedie plná dobrodružství, intrik, lásky i divokých soubojů. 
Athos, Porthos, Aramis a D´Artagnan ve službách králových a hlavně královni-
ných v boji proti krásné, ale kruté Mylady, pravé ruce kardinála Richelieu. Otáčivé 
hlediště Český Krumlov. Odjezd od Besedního domu. Přihlášky do 30. 11. v KIC.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 12.10. od 8.00 hod. - PODZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH. Kvalitní potraviny
a řemeslné výrobky od pěstitelů a malovýrobců z regionu. Na nádvoří zámku. 
• 17.10. v 19.00 hod. - SPOLEČNÁ VĚC KONCERT TOMÁŠE PFEIFFERA.
Multimediální projekt spojující historický nástroj vodnářský zvon s unikátní para-
bolickou projekcí. Kino Panorama. Předprodej KIC 90 Kč, na místě 130 Kč. 
• 18.10. v 19.00 hod. - J. A. KRONEK A SKUPINA ALBAND. Akustický 
rock v podání J. A. Kronka a jeho spoluhráčů ze skupiny Kern. KD Cristal. 
Vstupné: 150 Kč předprodej KIC, 180 Kč na místě. Pořádá KIC Rosice.
• 18.10. v 16.00 hod. - DRAKYÁDA. Tradiční pouštění létajících draků spo-
jené s podzimním piknikem, pečením brambor v popelu a opékáním špekáčků 
u táboráku. Soutěže o odměny. Startovné: 30 Kč. Hudební zpestření obstará 
skupina Tranzan. Na návrší sv. Trojice. Pořádá SVČ Rosice.
• 19.10. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Pohádka divadla Stonožka v taneč-
ním sále ZKC. Vstupné: 40 Kč, členové MC Kašpárkov 20 Kč. 

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
• 22.10. - TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ. Taneční prodloužená v sále Dělnické-
ho domu. Pořádá DDM a ŠD Oslavany
• 23.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 31.10. od 17.00 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Tradiční lampionový 
průvod městem s pohádkovými stanovišti na zámku. Sraz na novém náměstí. 
Pořádá KIS Oslavany a DDM a ŠD Oslavany.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• Máme ještě volná místa v zájmových kroužcích, neseďte doma a přijďte 
se něco nového naučit nebo rozvinout svůj talent do kroužku mezi přátele. 
• OTEVÍRÁME TŘÍMĚSÍČNÍ KURZ ANGLIČTINY pro dospělé začá-
tečníky, kteří by chtěli začít s angličtinou a naučit se základy jazyka a konver-
zace. Kurz bude probíhat v pondělí od 17 do 18 hodin, cena 1.500 Kč, vede 
Mgr. Hana Sobolová, začínáme 13. října. Hlaste se v kanceláři DDM.  
• 29.9.-16.10. - BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Program dopravní výchovy pro 
děti mateřských škol a 1. a 2. třídu základních škol.
• PROGRAM PRO DĚTI NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 
• 27.10. - SPACÁKOVÁNÍ NA DOMEČKU. Podzimní prázdniny na Domeč-
ku, zábavné hry se spacákem, hry, sranda a kamarádi, to vše Tě může potkat o 
podzimních prázdninách, celodenní program s přenocováním, odchod druhý den 
ráno. Účatnický poplatek: 100 Kč, hlaste se v kanceláři, počet míst je omezen. 
• 29.10. - VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU BONGO. Výlet vlakem do 
zábavního parku BONGO, vyžití na atrakcích, cesta vlakem, zábava s kama-
rády, poplatek: 350 Kč, hlaste se v kanceláři, počet míst je omezen.



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• Škodu Felicii, Fabii, Octavii, popř. 
i jiné auto za rozumnou cenu. Spěchá. 
Tel.: 604 470 816.
•• auto jakékoli značky do 7 tisíc 
Kč. Nutně potřebuji na dojíždění do 
zaměstnání. Tel.: 731 919 206.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Fabia 1.4 Mpi, r. v. 2002, na-
jeto pouze 58 tis. km, po 1. maj., nová
TK, tažné zař., zimní pneu, perfekt. stav,
cena 69.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Seat Ibiza 1.4i, r. v. 1999, st. meta-
líza, dobrý stav, nová spojka a STK. 
Cena 20.000 Kč. Tel.: 737 510 865.
•• zimni pneu 7 mm, na discích Favo-
rit, 400 Kč/ks. Tel.: 603 793 890.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, platba 
ihned, vše zařídím. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• byt v OV 1+1 Moravský Krumlov 
- Sídliště. Tel.: 777 582 899.
•• lesní parcely v katastru Lesonice, 
směrem Miroslavské Knínice. Cena 
dohodou. Tel.: 733 552 437.
hledám pronájem
•• garáž na starém sídlišti v Ivanči-
cích. Tel.: 777 187 074.
pronajmu
•• zařízený byt 1+1 v Rosicích (Ka-
mínky) od 1. 11. Tel.: 737 511 121.
•• garáž (širokou) v Němčicích a také 
v Letkovicich. Tel.: 603 793 890.
» NÁBYTEK
prodám
•• kovovou černozlatou postel vč. roštu
a matrace za 2.500 Kč. Tel.: 724 950 726.
•• sestavu skříněk světlé barvy do děts. 
pokoje, za 1000 Kč. Tel.: 724 950 726.
» STAVBA
prodám
•• stavební míchačku na 5-6 kotou-
čů. Stav dobrý. Cena 6.000 Kč. Tel.:
604 422 233.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou ohřívačku příkrmů a koje-
neckých lahví. (zn. Tefal). Jako nová, 
kvalitní a rychlá. Cena: 250 Kč. Tel.: 
773 682 434.
•• matračku 60x120 cm do dětské 
postýlky z kokosového vlákna. Kva-
litní, nová, max. 2x použitá. PC 850 
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 773 682 434.
•• vaničku na koupání. Málo používa-
ná. Cena 100 Kč. Tel.: 773 682 434.
» SPORT, HOBBY
prodám
•• dámské trekingové kolo zn. AU-
THOR, stáří 5 let, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 607 241 321.

» RŮZNÉ
•• Hledáme seriózní paní/náhradní 
babičku pro občasné hlídání dcery 
(3 roky) a pravidelnou výpomoc
v domácnosti. Ivančice. Volejte pro-
sím po 20. hod. Tel.: 602 827 115.

koupím
•• pevnou kovovou trubku, pr. 15-20 
cm, délka min. 3,30 metru vhodnou 
jako sloup k podepření střechy. Lev-
ně. Tel.: 602 782 272.
•• 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
•• Zetor 40 - pluh a secí stroj - brány. 
Cena dohodou. Volat po 17. hod. Tel.: 
724 281 967.
•• plechové kanystry 20 L - 5 ks, 10 
L - 1ks. Cena 100 Kč/ks. Tel.: 603 
793 890.
•• dřevo na topení, namíchané dub, boro-
vice. Doprava možná. Tel.: 720 258 255.
•• meruňkovici. cena 270 Kč/l. Tel.: 
604 422 233.
daruji
•• za odvoz 2 palmy. Tel.: 724 950 726.

» ZAHRADA
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
prodám
•• mrkev, petržel a červenou řepu. 
Cena dohodou. Tel.: 607 598 893.
•• konzumní a krmné brambory. Tel.: 
737 117 666.
•• brambory na uskladněni 7 Kč/kg. 
Tel.: 774 841 238.
•• brambory na uskladnění, 7 Kč/kg. 
Lesonice. Tel.: 736 207 548.

» ZVÍŘATA
prodám
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
•• letošní kohouty k chovu i na zabití. 
80 Kč/KS, Ivančice. tel.: 776 731 540.
•• ovečku - 1. rok stará, pravděpo-
dobně březí, cena 1.500 Kč, Ivančice. 
Tel.: 732 343 070.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace na tel.: 601 334 019.
•• HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24 
HODIN od nebankovní společnosti. 
Bez poplatků! Od 5.000 do 20.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.: 
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení 
15.000 Kč na dobu 1 roku činí mě-
síční splátky 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Pří řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Bojíte se zlodějů, či nezvaných 
návštěv? Ochraňte sebe i svůj ma-
jetek! Ivančická firma Vám nabízí 
elektronické a kamerové zabezpe-
čovací systémy /alarmy/ do všech 
obytných i neobytných prostor. 
Návrhy zabezpečovacích systémů 
provádíme zcela zdarma. Více info: 
Jakub Hofman, tel.: 732 336 554, 
www.jhzabezpeceni.cz 
 •• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel. 
oka, grafika zdarma. Tisk a distri-
buce letáků po celé ČR, nebo dle 
výběru obcí. Info: 602 782 272.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Potravinářská firma - masná vý-
roba s provozovnou v Tetčicích, při-
jme do masné výroby ženy a muže 
na hlavní pracovní poměr, praxe 
v masné výrobě, nebo příbuzném 
oboru výhodou. Dále na brigádu 
nejlépe důchodce s oprávněním ŘP 
skupiny C. Kontakt: 724 290 000.
•• Hledám doučování matematiky 
pro žáka 9. třídy, Ivančice. Tel.: 603 
793 890.
•• Doučím M, Čj, Aj žáky ZŠ. Tel.: 
734 504 467.
•• Doučím matematiku žáky základ-
ních škol. Tel.: 739 111 757.

» PODĚKOVÁNÍ
•• Dík za krásný večer v HOSPODĚ 
VE MLEJNĚ v Ivančicích. Úžasný 
interiér. Sem by jistě chodil i jejich 
Láďa Menšík. J. Roček z Miroslavi.

10.10.2014                                           nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

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.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz

čt 16.10. ve 20.00 ZMIZELÁ 
  Thriller USA 

pá 17.10. ve 20.00 DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
  Dobrodružné fantasy USA

so 18.10. ve 20.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
ne 19.10. ve 20.00 Drama ČR 

čt 23.10. ve 20.00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 
  Thriller VB / Německo

pá 24.10. v 18.00 ŠKATULÁCI
  Anim. film USA, dabing

so 25.10. v 17.00 DŮM KOUZEL
ne 26.10. v 17.00 Anim. pohádka USA, dabing

so 25.10. ve 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
  Povídkový thriller Arg / Španělsko 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním

so 18.10. v 18.00 POKREVNÍ POUTO
  Krimi thriller USA / Fra, dabing

ne 19.10. v 18.00 PHILOMENA
  Drama VB / USA / Fra, dabing

so 25.10. v 18.00 JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
  Dokumentární hudební film USA

ne 26.10. v 18.00 POHLED NA LÁSKU
  Romantické drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 16.10. ve 20.00 EXPENDABLES:
  POSTRADATELNÍ 3
  Akční film USA 

so 18.10. v 17.00 (3D)  DŮM KOUZEL
ne 19.10. v 17.00 (2D)  Animovaný film Belgie

so 18.10. ve 20.00 EQUALIZER
  Thriller USA

ne 19.10. ve 20.00 LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
  Romantická komedie USA

čt 23.10. ve 20.00 INTIMITY
pá 24.10. ve 20.00 Komedie ČR

so 25.10. v 17.00 (3D)  ŠKATULÁCI
ne 26.10. v 17.00 (2D)  Animovaná komedie USA

so 25.10. ve 20.00 DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
  Dobrodružné fantasy USA

ne 26.10. ve 20.00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
  Thriller USA

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

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
DANIELY ŽĎÁRSKÉ

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá od 1. do 31. října.

Ve dnech 13. až 15. října 2014 se v budově ZŠ V. Menšíka Ivančice, 
Komenského nám. 7 bude konat

BAZÁREK SPORTOVNÍCH POTŘEB
pondělí 13.10. 12.00 - 18.00 hod. výkup zboží
úterý 14.10. 12.00 - 18.00 hod. prodej zboží
středa 15.10. 12.00 - 17.00 hod. výdej zboží

Při výkupu čistého a nepoškozeného zboží bude každému účtována 
částka za zprostředkování prodeje 10 Kč/ks.

Výtěžek bude použit pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka v alternativních 
formách vyučování. Pracovníci ZŠ V. Menšíka v Ivančicích.

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

a taky vše pro nastávající maminky)
18. října 2014 od 8 do 12 hod. - sál Hotelu Epopej, 

náměstí TGM, Moravský Krumlov 
Poplatek: 50 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří 

chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali 
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka), 

max. počet prodávajících - 45. Každý prodávající si bude svůj 
„obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).

Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá
v chovatelském klubu ve dnech 25. 10. a 26.10. 2014

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ

různých plemen, možnost nákupu těchto zvířat před novou sezonou. 
Otevírací doba: sobota 8.00 - 17.00, neděle 8.00 - 15.00.

Občerstvení zajištěno. Více info na www.zocschmoravskebranice.eu

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
15. 10. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Srdečně Vás zvu na cvičení a tvoření s energiemi, které nás všechny 
obklopují a které jsme již jako lidstvo zapomněli používat.Techniky, 
které se naučíme a budeme postupně procvičovat, pocházejí z ještě 
vzdálenější doby než z dob starého Egypta. Cvičení je určeno pro 
kohokoliv, kdo chce získat nástroje pro práci na svém duchovním 
rozvoji, a nevyžaduje žádné předchozí znalosti a zkušenosti. Těší se 
na Vás Roman Minařík. Vstupné 100 Kč. Počet účastníků je omezen, 
rezervaci místa prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com

21. 10. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapii a kartami.

Vstupné: 150 Kč. Těší se na Vás Markéta.
22.10. v 18.00 - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pravidelné středeční cvičení.
 

8. 11. - 9. 11. a 22. 11. - 23. 11.
DVOUVÍKENDOVÝ KURZ ZÁJMOVÉHO ZEN SHIATSU MASÁŽÍ

Přijďte se naučit kouzlo této prastaré metody jak pomoci tělu
ke zdraví a spokojenosti. Více informací na www.pramenzivota.com

Chryzantéma, organizace Jižní Moravy pořádá 29. Tradiční 

IVANČICKOU VÝSTAVU CHRYZANTÉM
24. - 26. října od 9 do 17 hodin

v sále besedního domu v Ivančicích
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

Příjemný zážitek přeje výstavní výbor. www.chryzantema.mypage.cz

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK V HRUBŠICÍCH
sobota 11. října 2014 - strašidelná brána se otevírá ve 14.00,
prohlídkové trasy na strašidelném zámku od 15.00 do 19.00!

Program: 15.00 - taneční vystoupení ve stylu Drakula
16.00 - šermířské vystoupení skupiny Taranis
17.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula
17.30 - šermířské vystoupení skupiny Taranis

19.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula + ohńové efekty
19.45 - OHŇOSTROJ !!!

Během celého odpoledne - dlabání dýní, soutěže pro děti, tancování...
AKCE SE KONÁ I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ.

Zveme vás na výstavu do evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44 

FOTOGRAFIE Z NEPÁLU
přestaví při zahájení jejich autor Jiří Hovorka 

v neděli 19. října 2014 v 16.00 hodin
Fotografie budou v kostele vystaveny do konce listopadu.

Zhlédnout je můžete každou neděli v 9.30 hodin
a kdykoliv po domluvě na tel.: 724 729 477.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
v sobotu 18.10.2014 v kulturním domě taneční zábavu 

TRADIČNÍ VINOBRANÍ 
Hraje Fantazie. Začátek ve 20 hodin. Burčák, tombola 

Srdečně zvou pořadatelé.

Restaurace Marie Moravský Krumlov vás zve na

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU 
pátek 7. listopadu a neděle 9. listopadu od 16 hodin

a sobota 8. listopadu od 12 hodin
V sobotu hraje cimbálová muzika Denár ze Znojma.

Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov.
Rezervace přijímáme na tel. čísle: 732  653 778. 

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 7. do 16. listopadu zve na

MENU SVATOMARTINSKÁ HUSA
Polévka 0,22 l  Husí consommé s masem a zeleninou Julienne - 32 Kč
 0,1 l  Müller Thurgau 2014, Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky - 27 Kč
Předkrm 50 g  Konfitovaná husí játra v česnekovém oleji se slaninovým
 chipsem a tymiánovým toustíkem - 79 Kč    
 0,1 l  Svatovavřinecké - rosé  2014, Vinařství Jaroslav Tichý - 27 Kč
Hlavní 1 ks  Pečené husí stehno s červeným skořicovým zelím
chod a grilovanými plátky bramborovo-cibulového knedlíku - 239 Kč
   0,1 l  Svatovavřinecké 2014, Vinařství Jan Plaček, M. Bránice - 27 Kč
Dezert Povidlový frgál - 19 Kč 
 0,1 l  Muškát moravský 2014, Vinařství Jan Plaček, M. Bránice - 27 Kč
Vína Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky
 0,75 l Müller Thurgau 2014 - 209 Kč
 0,75 l Svatovavřinecké - rosé 2014 - 209 Kč  
 Vinařství Jan Plaček, Moravské Bránice
 0,75 l Svatovavřinecké 2014 - 209 Kč
 0,75 l Muškát moravský 2014 - 209 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 17. do 19. října 2014 - Dny francouzské kuchyně 
od 24. října do 2. listopadu 2014 - Zvěřinové menu

od 7. do 16. listopadu 2014 - Menu Svatomartinská husa
8. listopadu 2014 - SVATOMARTINSKÁ HUSA, GALAVEČER

od 21. do 30. listopadu 2014 - Vepřové speciality
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,

Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

DISKOTÉKA NA HORIZONTU
hudba 70., 80., 90. let až současnost

sobota 25.10. od 20.00 hod. Poplatek: 30 Kč/osoba.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
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Krumlovští stolní tenisté hledají mladé talenty
KE 120. VÝROČÍ MĚSTSKÉHO

MUZEA V IVANČICÍCH
Stále je na co vzpomínat. Slavíme výročí založení gymnázia, školy 

a domova pro neslyšící, vzniku hasičského sboru v Němčicích, dokon-
ce pouhé 30. výročí Střediska volného času a připomínáme si vznik i 
dalších institucí našeho města. Vzpomínáme na smutná výročí, jako je 
zahájení první světové války. Jen jedna významná instituce, nyní nená-
padná popelka, byla letos opomenuta a z tohoto vzpomínání vyřazena. 
Nepomohlo zřejmě, že se dožívá 120 let od založení v červnu 1894, 
že je jedním z nejstarších muzeí na Moravě, že je ze všech zmíněných 
jubilantů nejstarší, že jeho fond obnáší cca 30.000 exponátů. Několik 
ivančických generací zde čerpalo vědomosti o dějinách města a bylo
na toto město patřičně hrdých. Zeptejte se dnešních maturantů, co vědí
o muzeu! Dovíte se nanejvýš, že muzeum je budova, co vystavuje ob-
razy Alfonse Muchy. Ve skutečnosti však Památník Alfonse Muchy je 
zcela jiná instituce než muzeum, ale je pravda, že se v něm vystavují 
obrazy, fotografie a jiné drobnosti patřící do fondu ivančického muzea.  

Muzeum od svého založení mělo sídlo v budově nynějšího městské-
ho úřadu. Zde několik generací dobrovolných pracovníků, bez nároku 
na odměnu, ve svém volném čase pro muzeum pracovalo, shromažďo-
valo a prezentovalo sbírky od dobrovolných dárců. Pořádali výstavy, 
šířili znalosti o životě našich předků a poskytovali historické vzdělání 
školní mládeži, která často v doprovodu svých učitelů navštěvovala 
muzejní expozice, kde dostávala informace od odborného průvodce. Je 
smutné a ostudné, když muzeum přežilo ve městě nacistickou i komu-
nistickou totalitu s menšími či většími šrámy, že po vstupu republiky 
do EU bylo z našeho města vyvezeno po necitlivém rozhodnutí lidí,
z nichž mnozí možná ani nevěděli, o co se jedná. Kdo tuto situaci zavi-
nil a co kdo sliboval? Mám několik zvukových záznamů z těchto jed-
nání a je velmi zajímavé, co kdo ze zastupitelů slíbil a co do dnešního 
dne (za deset let) neuskutečnil.

Budovu bývalého podnikového ředitelství RETEXU, kde naposle-
dy muzeum sídlilo a jejíž prodejní cena byla 5 milionů korun, město 
nekoupilo a muzeum bylo po 111 letech z Ivančic vystěhováno do Raj-
hradu. Vynaložené prostředky by se byly potom v krátké době vrátily 
v mnohem větší výši, protože pro muzeum nevyužitelné prostory bylo 
možno ve středu města výhodně pronajmout. Budova byla pak prodána 
Vietnamcům, kteří z ní udělali tržnici. 

Pro záchranu muzea ve městě jsme podepisovali v roce 2004 petici, 
kterou za tři měsíce podepsalo 3000 občanů. Petice byla předána za 
účasti brněnské televize Ing. Letochovi z odboru kultury na Jihomo-
ravském kraji, ale stejně neměla odkladný účinek. Tehdy i starosta 
města odmítl budovu RETEXU koupit, přesto, že její cena byla tak 
nízká a koupě v jistém smyslu - jak uvedeno - i výhodná. Tak přišly 
Ivančice o své, nyní již 120leté muzeum. Nyní, když si téměř každá, 
i malá obec shromažďuje doklady o své historii a tradicích a oprašuje 
trojrozměrné předměty výrazně menšího významu, aby se měla čím 
pochlubit návštěvníkům a svým občanům, v Ivančicích byly sbírky
z města vyvezeny a stálé expozice rozebrány. Tak se stalo muzeum
ve svém městě bezdomovcem.

Vraťme se však do doby před 120 lety. Skupina ivančických nadšenců 
založila Muzejní spolek, jejímž předsedou a duší byl ředitel měšťanských 
škol (byly dvě - chlapecká a dívčí) Josef Vávra. Ač nebyl z Ivančic, pro 
Ivančice za svůj život mnoho udělal. Nejen pro školní mládež, kterou 
vedl k lásce k českému jazyku, což za Rakouska bylo přímo hrdinstvím, 
ale i pro všechny občany chtěl vytvořit kulturní prostředí. Známé byly 
jeho kreslířské listy - učebnice pro výuku výtvarné výchovy, se kterými 
uspěl také za hranicemi a za které se mu dostalo mezinárodního ocenění. 
Ve městě podporoval kulturní snažení a jeho přičiněním vznikly i různé 
organizace. V této atmosféře vzniklo před 120 lety muzeum.

Vraťme se opět do dnešních dnů, projděme se po hřbitově a za-
stavme se u hrobu, na jehož pískovcový pomník jsme se chodili dívat
v hodinách vlastivědy jako školáci. Zozuli di Salino - Tajemný Be-
nátčan z knihy Mirka Elpla Tři zlaté poháry. U tohoto pomníku je 
pochován Josef Vávra, jeho dcera Olga Uhrová, historička, která pro-
nikla hluboko do ivančické historie, a její manžel PhDr Augustin Uher. 
Tato trojice lidí, kteří zde odpočívají, udělali pro Ivančice bez nároku 
na odměnu, jen proto, aby přinesli občanům něco dobrého, víc než 
dobře placený úředník. Zatrne vám, když se podíváte na místo jejich 
posledního odpočinku. Skácení lípy přímo u hrobu již před delší dobou 
zapříčinilo jeho propadení. Tři úřednice na odboru majetku města, na 
něž jsem se začátkem tohoto roku obrátila, mně sdělily, že s tím nemo-
hou nic dělat, protože se jedná o soukromý majetek. Snažila jsem se 
jim vysvětlit, co tito lidé pro Ivančice udělali, a v krátkosti se zmínila
i o muzeu a dalších trvalých dokladech jejich činnosti. Marně. Dosud 
je tam díra. Kdyby naši předchůdci, ti zde zmínění, ale i další rodáci, 
na něž jsme - možná - dnes hrdí, dělali jen to, co bylo jejich povinností, 
co se vyplácelo, za co byli placeni, čím by naše město dnes bylo, čím 
bychom se mohli pochlubit? Mocným tohoto města a těm, kdo o všem 
rozhodují, je to lhostejné a většinou o městě ani nic nevědí. Pročpak? 
Nemají to v pracovních povinnostech a nejsou za to přece ani placeni.

Doporučuji proto, aby mezi podmínkami přijetí do pracovního 
poměru na městském úřadě nebyla jen znalost práce s počítačem, ale 
také aspoň přehledná znalost historie a reálií města. Bez toho je jejich 
práce nedokonalá a její výsledek tomu odpovídá. Devastovaný hrob, 
který je ostudou ivančického hřbitova, je toho výmluvným dokladem. 
Či snad na oslavu 120letého muzea chybějí peníze? Nebo si tu vzpo-
mínku naši předkové nezaslouží?                        Lidmila Navrátilová

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Atletický klub Moravský Krumlov a Orel jednota Rakšice pořádá

24. ročník KRUMLOVSKÉHO BĚHU
6. kolo Zajícovy ligy

2. kolo Znojemského běžeckého poháru 2014/15
 sobota 18. 10. 2014 • Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny

 

 Registrace: Mgr. Zuzana Marková, markzu@centrum.cz
 Termín registrace: do 3. 10. 2014 - zvýhodněná prezence

 do 18. 10. 2014 a na místě závodů
Program: od 10.00 do 13.00 - žákovské kategorie

13.00 vyhlášení žákovských kategorií, Zajícovy ligy + tombola  
14.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie 800 m

14.30 HLAVNÍ ZÁVOD  Orelská běžecká liga
 a 2. kolo Znojemského běžeckého poháru. 

Doprovodný program: Setkání s olympioniky: Filip OSPALÝ (triatlon), 
Svatoslav TON (výška) a Jakub VADLEJCH (oštěp). Ochutnávka
a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý • Výstava a prodej sportovních 
oděvů zn. NEW LINE. Prodej thermo ponožek • Slosování všech 
startovních čísel • Občerstvení zajištěno • Dětské hřiště a vzduchová 

trampolína • Závody moderuje pan František Němec.
Více na http://atletika-mk.webnode.cz/

Domov u lesa Tavíkovice Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI

neděle 12. 10. 2014 od 12.30 hodin
V průběhu dne se můžete těšit na vystoupení Jany Musilové

(herečka a zpěvačka Městského divadla v Brně), Mažoretek ZŠ 
Višňové – Mini Laxssi, Tanečního souboru Znojemské Grácie.

Ukázky hasičského záchranného sboru Moravský Krumlov
Vystoupení klientů Domova u lesa. Ukázky hiporehabilitace.

Návštěvníci se mohou povozit bryčkou, připraveno bude 
občerstvení i prodejní stánky s výrobky klientů.

Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dlouhodobě úspěšný klub nelze 
vybudovat bez kvalitní mládežnic-
ké základny. Toho jsou si vědomi 
i v Moravském Krumlově, práce s 
mladými talenty je jedním z hlav-
ních pilířů, na kterých je projekt 
stavěn, a v klubové politice zau-
jímá přední místo.

Na začátku nové sezóny anga-
žoval klub, s ohledem na své cíle 
a priority, profesionálního trenéra 
mládeže. Stal se jím absolvent 
fakulty sportovních studií a aktivní 
hráč ligového týmu Mgr. Aleš Ho-
rák. Pod jeho vedením, za asistence 
dalších trenérů a hráčů klubu, se 
nyní ve Znojmě připravuje zhruba 
třicítka žáčků. Z nich zatím vyni-
kají především Adam Mrkvička
s Františkem Dohnalem, kteří již 
přes svoji krátkou kariéru stihli po-
sbírat několik turnajových vavřínů. 

Tréninkové centrum ve Znojmě 
úspěšně funguje už třetím rokem, 
a to především díky bezvadné 
spolupráci s ředitelkou místního 

Domu dětí a mládeže Mgr. Hanou 
Bílkovou a PaedDr. Pavlem Tru-
líkem, ředitelem Základní školy 
Pražská, na které našel stolní te-
nis skvělé zázemí. Nábor nových 
členů byl letos podpořen masívní 
prezentací stolního tenisu na do-
movské ZŠ Pražská. Přihlásit se 
však mohou samozřejmě i zájem-
ci z ostatních škol. Tréninky mlá-
deže ve Znojmě probíhají každou 
středu a pátek od 15.30 hodin.

Intenzívně začíná klub praco-
vat s mládeží také v Moravském 
Krumlově. Tady během tří dnů 
prošlo náborovými prezentacemi 
všech tři sta žáků prvního stupně 
obou základních škol. Během 
prezentace si děti zasoutěžily, 
zhlédly ukázku základních úderů 
v podání extraligových hráček a 
poté si samy mohly nový sport vy-
zkoušet. A zájem, především mezi 
nejmladšími děti, je zatím obrov-
ský. Prvních tréninků se zúčastnilo 
více než dvacet nováčků. Případní 

další zájemci se mohou dostavit 
na trénink, který se v krumlovské 
sokolovně koná každé úterý od 
15.00 a čtvrtek od 14.30 hodin.

Další rozšíření aktivit mládež-
nického projektu se připravuje na 
Hrušovansku. Letošním nultým 
ročníkem zahájí klub svoji činnost 
v Pravicích, kde proběhnou nábo-
ry na konci září. Hlavního trenéra 

mládeže by zde měl doplňovat 
především spolutvůrce expanzivní 
myšlenky Ing. Martin Spurný.  

Více informací o trénincích 
mládeže ve Znojmě, Morav-
ském Krumlově či Pravicích 
je možné získat na webu klubu 
www.mkreznovice.cz, nebo mailu
info@mkreznovice.cz a telefonu 
777 904 566, Ing. Jindřich Bíla.

EXTRALIGA STOLNÍHO TENISU ŽEN
Moravský Krumlov-Řeznovice

vs. SKST Baník Havířov
sobota 18.10. v 10.00 hod.

vs. SK Frýdlant n. Ostravicí
neděle 19.10. v 10.00 hodin

Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

ČESKÝ POHÁR VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ
Moravský Krumlov-Řeznovice

vs. TJ Nový Jičín (II. liga)
sobota 11.10. v 15.00 hod.

Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

Dnes už si málokdo vzpomene, 
snad s výjimkou sportovců, že na 
XVIII. Olympijských hrách v To-
kiu ve dnech 10 - 24. října 1964 
získali českoslovenští fotbalisté 
stříbrnou medaili. Mužstvo bylo 
dobře připravené a v průběhu tur-
naje porazilo i vyhlášená mužstva 
Brasilie (1:0) a NDR (2:1). Až 
ve finále dne 23. října  prohrálo 
nešťastně s mužstvem Maďarska
2:1, když od 47. minuty pro-
hrávali vlastní brankou. Branku
za ČSSR dal Brumovský. 

Málokdo si také vzpomene, 
že předolympijskou přípravu  
absolvovalo olympijské mužstvo 
kopané v Ivančicích za velice 
skromných podmínek. Zcela urči-
tě už existovaly pětihvězdičkové 
hotely, ale pro přípravu mužstva 
byla zásluhou nadšenců z Ivančic 
zvolena chata n.p. Mosilany po 
Stříbským mlýnem. V zásobo-
vání přispěly některé organizace 
(JZD Letkovice), stravování bylo 
zajištěno v učilišti Drukocelu

a pro vlastní přípravu sloužila 
louka před chatou a stadion 
v Ivančicích. Předpokládám, že 
v řece Jihlavě teklo dostatek vody. 
Součástí přípravy bylo i přátelské 
utkání se Slovanem Ivančice, ve 
kterém olympionici vyhráli 7:1.

Podmínky dnešních sportov-

ních hvězd s tehdejšími olympi-
oniky se nedají srovnat. Posuďte 
sami. Dne 9. září zvítězil tým  ČR 
v zápase kopané nad mužstvem 
Nizozemska 2:1. Nizozemci byli 
ubytováni v bývalém dominikán-
ském klášteře ze 14. století, který 
byl v roce 2006 zrekonstruován 

na luxusní hotel s původními 
klenutými stropy. V objektu obe-
hnaném zdí je naprosté soukromí
a veškerý konfort počínaje lázněmi 
a vyškolenými masérkami, fitness 
a luxusní restaurací s asijskými 
specialitami. Trenér musí mít  
dobré ubytovací podmínky, aby 
mohl pro mužstvo stanovit prů-
běh dalších dnů. Byl proto ubyto-
ván v prezidentském apartmánu 
o velikosti 150 m2, za který se 
platí 165.000 Kč/noc. Hráči jsou 
zřejmě skromnější a takovou úro-
veň nepotřebují. Proto byla jejich 
cena za  ubytování pouze ve výši 
7.000 Kč/noc. I tak si myslím, že 
by se do hotelu, který by neměl 
pět hvězdiček, vůbec nenastěho-
vali.  Kde a jak byli ubytování čs. 
reprezentanti, nevím, ale byli zce-
la určitě také v několika hvězdič-
kovém hotelu. Myslím, že nemá 
význam porovnávat podmínky 
fotbalistů před 60 lety s dnešními, 
ale lze porovnávat výsledky.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Stříbrné medaili z Tokia předcházel trénink v Ivančicích

Olympiáda Tokio 1964 - reprezentace ČSSR vybojovala stříbro

Masaryk Racing Days, který se 
v Brně konal o druhém zářijovém 
víkendu nabídl divákům vedle zá-
vodů cestovních vozů také rychlé 
formule série BOSS GP. Ve star-
tovním poli byly monoposty GP2, 
několik vozů formule Renault 3,5 
ltr, F3000 a jeden vůz F1. Byl to 
Benetton B197 Judd.

V sobotním závodě D4 do 
2000 ccm zvítězil Marek Fried 
před Petrem Mandelíkem a třetí 
skončil Julo Konček. V neděli 
bylo pořadí úplně stejné. D4 nad 
2000 ccm ovládl Miro Konopka 
před Robertem Šenkýřem a Wolf-
gangem Trillerem. Také druhý 
závod, který se jel v neděli, se stal 
kořistí Mira Konopky. Na druhém 

místě skončil Robert Šenkýř a 
třetí dojel Jakub Kubas. 

Ve vytrvalostním závodě na 
dvě hodiny slavila úspěch po-
sádka Jakubík a Vorba na Ferrari, 
druzí dojeli Kubas a Bárta s BMW 
Alpina a bronz si odvezla dvojice 
Miro a Mato Konopka s vozem 
Porsche. První závod BOSS GP 
vyhrál Ingo Gerstl, druhý skon-
čil Gary Hauser a bronz získal 
Jakub Smiechowski. Kalmthout 
s Benettonem dokončil závod na 
čtvrtém místě. V neděli zopako-
val vítězství Ingo Gerstl. Druhé 
a třetí místo zůstalo také beze 
změn. /Ctibor Adam/

Foto: Květa Adam - Vůz F1 
Benetton na brněnském okruhu.

F1 na Podzimní ceně v Brně

Dorazí 3000 motorek?
Celkem 2988 motocyklů se loni společně projelo po závodní drá-

ze Masarykova okruhu při vzpomínkové akci na zesnulého jezdce 
MotoGP Marca Simoncelliho. Letošní ročník Motoshow REKORD 
má ambici hranici tří tisíc strojů pokořit. V neděli 12. října se znovu 
motorkáři z celé střední Evropy sjedou na brněnské trati. Extrémnímu 
počtu strojů se přizpůsobila i organizace akce.

Loňská účast téměř tří tisíc motorek totiž pořadatele zaskočila. „Došly 
nám samolepky, kterými jsme počítali množství motorek. Na dráze vznik-
la v podstatě zácpa a po skončení akce jsme museli žádat policii, aby přije-
la řídit křižovatky v okolí okruhu,“ říká manažerka akce Iva Lacinová.

Letos je vše připraveno ještě na větší počet strojů. Včetně průběhu sa-
motného pokusu o rekord. „Motorkáře necháme najet až pod tribunu C, 
tedy za polovinu trati. Tam pak proběhne hromadné focení včetně letec-
kých záběrů. Odjezd pak bude probíhat po skupinách, aby mohli všichni 
účastníci plynule jet a neposkakovali v koloně,“ nastínila Lacinová.

K tomu přispěje i doprovodný program. Motorkáři se mohou těšit 
na autogramiádu osobností z motocyklového světa. Kolonu po dráze 
Masarykova okruhu povedou například motocyklový testovací jezdec 
Pepa ´Sršeň´ Šiler nebo motocyklový závodník a vítěz legendárního 
závodu TT Man Kamil Holán. V paddocku pak čeká na motorkáře 
například expozice legendárních motocyklů Indian. 

Rekordu se mohou zúčastnit jezdci na jakýchkoliv strojích - i skútry, 
mopedy či historické motocykly bez ohledu na výkon. Kolona jede po 
okruhu rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině. Účast na rekordu je zdar-
ma, po zbytek dne budou letos naposled volné jízdy motocyklů.   /abé/


