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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

volejte: 724 680 736
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Číslo 16
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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Alkohol z barelu? Určitě NE!
Od středy 12. září je v platnosti mimořádné opatření, které je
určeno provozovatelům stánků,
stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních
a přechodných provozů, kterým
se zakazuje rozlévání a prodej
lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30
objemových procent alkoholu,
a to až do odvolání.
Přísné opatření si vyžádala série úmrtí a těžkých otrav po požití
pančovaného alkoholu obsahujícího methylalkohol.
Co je vlastně methylalkohol?
Dříve byl vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní průmyslově
ze zemního plynu. Užívá se
jako průmyslové rozpouštědlo
v barvách, lacích, odlakovačích
a tekutinách pro fotokopírování.
Vyskytuje se v nemrznoucích
směsích (95%), odmrazovači skel
automobilů (až 90%), umývacích
roztocích čelních skel (až 99%).
Metanol sám o sobě není příliš toxický, toxické jsou až jeho
metabolity, tedy produkty látkové
přeměny. Etanol (lidově známý
jako alkohol) je metabolizován
(látkově přeměněn) enzymem
zvaným alkohol dehydrogenáza
na acetaldehyd (látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je

jiným enzymem přeměněn na
neškodnou kyselinu octovou.
Metanol je ale přeměněn na velmi škodlivý formaldehyd a ten je
opět jiným enzymem přeměněn
na toxickou kyselinu mravenčí
(to je ta látka způsobující pálení
po štípnutí mravencem)
Jaké jsou příznaky otravy? Za 1
hodinu od požití čistého metanolu
pozorujeme zmatenost, poruchu
koordinace, ale nikoliv opilost,
jako je tomu u etanolu. Pak následuje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě jedovatých produktů
formaldehyd + kyselina mravenčí).
Za 6 až 30 hodin od požití jsou
zjevné charakteristické symptomy
jako zvracení, bolesti horní části
břicha a zad, průjem, závrať, bolesti hlavy, zmatenost, nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče,
kóma. Projeví se také poruchy
vidění - nemocný má pocit, že se
dostal do sněhové vánice, oči má
jakoby zahaleny mlhou.
Pokud chybí údaj o požití podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem methylalkoholu, je obtížné
stanovit diagnózu v počáteční fázi.
Do několika hodin od požití je ale
nutný výplach žaludku. Navodit
zvracení po požití je vhodné.
Etanol v těle soutěží s metanolem o enzym, který oba metabo-

ilustrační foto

lizuje (alkohol dehydrogenáza)
tím snižuje tvorbu toxických
produktů metabolizace metanolu
tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí. Je tedy doporučeno vypití
cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality. Vždy je nutný transport do nemocnice. Zde
se navazuje na etanolovou léčbu,
eventuálně se provádí očištění
krve pomocí tzv. hemodialýzy.
Pozor: 4 ml metanolu může vyvolat slepotu, 30 ml smrt!
Prevencí, jak se neotrávit pančovaným alkoholem se jen těžko
stane zamýšlená prohibice, což

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE V CELÉ ČR
S poptávkou nás kontaktujte
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.
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je absolutní zákaz distribuce a
prodeje alkoholu. Tím by se mohl
v Českých zemích teprve byznys
s černou pálenkou rozjet. Prevencí by měl být „selský rozum“ každého z nás. Dávat si pozor, jaký
alkohol vlastně pijeme. Bezpečné
je pít alkohol z kolkovaných lahví
a ze spolehlivých kontrolovaných
palíren. Pít alkohol z barelu někde
u stánku může být rizikové.
Je doba podzimních slavností,
burčákobraní a hodových zábav.
Rozlévaný alkohol by na stáncích
být neměl, narozdíl od kvalitního
burčáku a dobrého vínka. /abé/

HC KOMETA BRNO
FC ZBROJOVKA BRNO
a mnoho dalších akcí,
koncertů, divadel, ...

AKCE!

WWW.TICKETPORTAL.CZ

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

SÁZKOVÝ TERMINÁL
Při registraci bonus 500 Kč !!!

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ
ČESKÁ
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

Nám. 13. prosince č. 8

664 12 Oslavany
volejte zdarma:
800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz
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NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝRO
A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %
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Za darované peníze traktor

Slovo úvodem

Tak tu máme zase volby!
Tak se nám opět přiblížily volby. Zjišťujeme to všude kolem sebe.
Různobarevné billboardy se staly jednobarevnými. Převažuje modrá, oranžová či žlutá. Lákavé zboží vystřídali důleži� poli�ci. V podstatě to není změna. Také se chtějí jenom prodat. Reklamní slogany
vystřídaly sliby, jak hodlají v budoucnu pečovat o naše absolutní
blaho. Jen musíme zvolit právě je. Ne tu darebnou pakáž od konkurence, které jde jen o moc a nadité portmonky.
Jedno mají �to chlapci a děvčata, co spolu o volbách nemluví, se
zbožím, které bylo nabízené na stejném místě před nimi, společné.
Ve skutečnos�, ať už na prodejních pultech nebo jednání zastupitelských sborů, je to vždy úplně jinak. Před volbami nás i naše dě�
potěší nějakým �m drobným dárečkem. Upomínkou. To proto, že
jsme byli ochotni věnovat čas a poslechnout si je. Po volbách, to
už nejsme vážení voliči, ale řadoví občané, jejich srdečné úsměvy
zmizí, nakrčí důležitě čelo a nemají na nás čas. Musí vládnout. Mají
to přece potvrzeno volebním výsledkem.
Je pravdou, že volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské
demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí poli�ky a mají se tak
podílet na chodu země. Delegují svého zástupce, předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování. Vhazují volební lístek
se jménem kandidáta do urny. Vítěz voleb, většinou jím je zvolená
nadpoloviční většina, získá právo rozhodovat o zásadních věcech
dotýkajících se všech obyvatel. Šedá je v tomto teorie a zelený
strom života. Jakmile je po volbách, zapomíná se na demokracii a
předvolební sliby a začínají obvyklé stranické manévry s tak�ckým
názvem: „Jak vyšachovat vítěze a dostat se sám k moci“. Po volbách
se dějí i zázraky. Najednou zjis�te, že v zastupitelském sboru se
objevil člověk, kterého nikdo nevolil, přesto se tam dostal (řádně
zvolený kandidát za záhadných okolnos� odstoupil).
Bohužel, vysoká účast ve volbách nevypovídá o dokonalém demokra�ckém systému. To jen za naší milé diktatury, v dobách nedávno minulých, byla 99,9 % a voliči se naháněli k volbám klackem.
To dnes naštěs� nejde. Demokra�cké volby by měly být založeny
na principu přirozené výměny garnitury u moci. Zajímavé, že tam
vidíme již dvacet let ty stejné tváře. Na tom, kolik občanů se ak�vně zúčastní voleb, už tolik nezáleží. Čím míň, �m samozřejmě pro
některé poli�ky a hlavně poli�cké strany lépe.
Velmi moudře o volbách promluvil velký britský poli�k sir Winston Leonard Spencer-Churchill: „Revoluce se v demokracii dělá
u volebních uren.“ Na jeho slova můžu odpovědět jen jediné. Ona
by se taková revoluce dobře dělala. Bez násilí, plachtění z oken,
barikád a tanků v ulicích. Ale kde vzít ty revolucionáře? Petr Sláma

/Ivančice/ Údržba města v dnešní době nepotřebuje jen lidské ruce,
ale i moderní techniku. Proto Rada
města Ivančic rozhodla o nákupu
nového zahradního traktoru John
Deere X 305R za 142.570 korun.
Traktor bude zakoupen od firmy

Agroservis Trading Višňové. Část
ceny, 82.000 Kč, bude uhrazena
z příspěvku finančního daru od
sdružení Energoregion 2020. Zbytek finanční částky půjde na vrub
rozpočtu odboru technického a investičního na rok 2012.
/PeSl/

/Ivančice/ Ušetřit finanční
prostředky se dnes snaží všechny
instituce. Jedním ze způsobů jsou
centralizované nákupy, a to nejen
energií, ale i předmětů běžné denní potřeby, jako jsou hygienické
a úklidové prostředky.
Z tohoto důvodu vyhlásil MěÚ
v Ivančicích výběrové řízení na

dodavatele. Vybraná firma by měla
začít dodávku od 9. října a smlouva by měla platit na dobu neurčitou s ročním odběrem maximálně
do 125.000 Kč. Veřejná zakázka
kromě vlastní dodávky zahrnuje i
dopravu na místo plnění, zapůjčení
a instalaci zásobníků, zajištění
jejich údržby a servisu.
/PeSl/

O toalety se postará firma

Japonci touží po Epopeji
a Praha chce obrazy půjčit
Je to tady. Japonci opět zkusili
štěstí a požádali prostřednictvím
Národního uměleckého centra
Prahu o zapůjčení Slovanské epopeje do Japonska na čtyřměsíční
výstavu v roce 2017.
Praha v tom nevidí problém.
S vidinou garance velké návštěvnosti jsou pražští radní ochotni
plátna do Japonska poslat. Za
kolik se ještě neví, ale jistě částka
Praze významně pomůže eliminovat ohromné výdaje na současnou
expozici ve Veletržním paláci. Japonci uhradí přepravu, pojištění
i případné restaurátorské práce.
Původní záměr magistrátu bylo
udržet plátna ve Veletržním paláci pět let a na vstupném vydělat
téměř 36 milionů korun. Tolik
totiž stála přeprava pláten a jejich
instalace v Praze.
Japonci, kteří projevují o
výtvarné umění obecně veliký
zájem, chtěli vystavit plátna Slovanské epopeje již před několika

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98
zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony
tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz

Zaměření a cenová nabídka zdarma!

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

ASISTENTKA MANAGEMENTU

Požadavky: VOŠ/VŠ vzdělání, výborná
znalost NJ i AJ podmínkou, nadstandardní
znalost PC, komunikační a organizační
schopnosti, reprezentativní vystupování,
řidičské oprávnění skupiny B

---SEŘIZOVAČI LISŮ
ELEKTRIKÁŘI s vyhl. 50 §6
BRIGÁDA ve výrobě

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

Použitý olej z domácností
/Moravský Krumlov/ V březnu letošního roku se město Moravský
Krumlov zapojilo do pilotního projektu společnosti EKO PF, České
Budějovice ve formě sběru použitého oleje a tuku z domácností
(oleje a tuky ze smažení, vaření a fritování). Díky obyvatelům města
se do dnešního dne odevzdalo 158 kg tohoto produktu, který bude
dále ekologicky likvidován. Radnice apeluje na občany města, aby i
nadále využívali speciálních nádob umístěných na sběrných místech
v Moravském Krumlově, a zamezili tak zbytečnému vylévání olejů
a tuku do odpadů a veřejné kanalizace.
/abé/

Opraví most i chodník

/Ivančice/ Rada města na svém zasedání přidělila na doporučení výběrové komise dvě zakázky. Opravu mostu a cesty přes náhon v Ivančicích
na ulici Na Hrázi a prodloužení chodníku v ul. Na Brněnce. Most opraví
brněnská firma Sares, spol. s r. o. za cenu 492.295 Kč. Starost o prodloužení chodníku připadne místnímu podnikateli, firmě STAFIZ-K, s. r. o.,
Ivančice. Radnice za nový chodník zaplatí 213.780 Kč. Současně rada
města schválila příslušné smlouvy o dílo. Finanční prostředky budou
uhrazeny z rozpočtu odboru technického a investičního.
/PeSl/

Město přispěje na babybox
/Ivančice/ Babybox je novodobé označení pro místo, kam mohou
matky anonymně odložit své zpravidla novorozené dítě. Jde o speciálně vybavenou schránku většinou v blízkosti zdravotnického zařízení.
O dítě se bezprostředně postará zdravotnický personál. Pokud se o něj
rodiče již nepřihlásí, bývá nabídnuto k adopci. Jedno z těchto zařízení
je umístěno i v nemocnici Milosrdných bratří Brno. Rada města Ivančic schválila poskytnutí daru z rezervy rady na jeho provoz. Ivančice
přispějí celkem 5.000 korun.
Rada města Ivančic také dříve schválila poskytnutí daru ve výši
5.000 korun jako příspěvek Nadaci pro transplantace kostní dřeně
Plzeň na rozvoj dárcovství a transplantací dřeně, léčbu leukemie a pomoc vážně nemocným pacientům.
/PeSl/

Vyřeší problém kamery?
/Oslavany/ Chování mladistvých v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů je tíživým problémem v celé naší společnosti. V řadě
případu již nedoprovází pouhé verbální násilí, ale i svévolné ničení
majetku, jak obecního, tak i soukromého. Na obdobný problém, který
se projevuje velkým hlukem a obtěžováním občanů nevhodným chováním mládeže na náměstí, upozornili i znepokojení oslavanští občané
na veřejném zasedání zastupitelstva. Oslavanský místostarosta, Ing.
Svatopluk Staněk, jim odpověděl, že v návaznosti na daný problém
uvažuje město o instalaci kamerového systému jak na nové náměstí,
tak i u místní základní školy a zámku.
/PeSl/

Nové vánoční osvětlení
/Moravský Krumlov/ Letní prázdniny pozvolna končí. Ani se nestačíme ohlédnout a budou tady Vánoce se vším, co k tomu patří, včetně
svátečně osvětlených měst a obcí. Na to již dnes myslí radní v Moravském Krumlově. Uspořádali výběrové řízení na akci s názvem. „Vánoční světelná výzdoba v Moravském Krumlově“. Soutěž vyhrála hulínská
firma Karim Europe, s. r. o., která se již dvacet let zabývá dodáváním
městského mobiliáře a dětských hřišť. Od loňského roku rozšířila svou
nabídku o širokou škálu LED světelných dekorací. Rada města pověřuje starostu Mgr. Tomáše Třetinu podpisem smlouvy o dílo.
/PeSl/

ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!
Na základě živnostenského listu vystaveného
v roce 2012 Vám při objednávce jednoho
inzerátu dáme druhý stejně velký ZADARMO.

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

OSLAVANY

lety. Tehdy byli proti všichni.
Krumlovští, potomci Alfonse
Muchy i pražští radní. Situace se
však změnila v době, kdy vlastně Praha neví, co s Epopejí dál.
Peníze na samostatný pavilon
nemá a přiznejme si, Krumlov
po několikaměsíčních bojích a
bránění odvozu není pro magistrát partner k objímání.
Slovanská epopej je kulturní
památkou a její dočasný vývoz
by muselo povolit ministerstvo
kultury. Současná ministryně kultury Alena Hanáková sice před
několika týdny svou návštěvou
v Krumlově deklarovala náklonost
myšlence návratu Epopeje na tamní zámek, ale při současném trendu rychlých odvolání kohokoliv
z jakéhokoliv ministerského křesla,
člověk nikdy neví. Ostatně bývalý
ministr kultury Jiří Besser chtěl
pro Epopej také ledacos udělat.
John Mucha již dříve uvedl, že
by Epopej měla zůstat na zámku
v Moravském Krumlově do doby,
než Praha zajistí výstavní pavilon.
Rozhodně také odmítal myšlenku
vývozu celé Epopeje mimo Českou republiku, i když jsou plátna
jako movitá kulturní památka pod
ochranou legislativy.
Opět je osud Epopeje v rukách
pražských radních. O tom, zda
plátna budou zapůjčena do zahraničí, budou rozhodovat lidé, kteří
budou hájit především ekonomické zájmy magistrátu.
/mape/

ZPRÁVY Z RADNIC

INZERUJTE V ZRCADLE
ZDARMA!

Žaluzie Koblížek

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost
zabývající se lisováním a kovoobráběním
náhradních dílů pro automotive hledá vhodné
kandidáty na tato pracovní místa:

14.09.2012

VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

Zahradnictví Kopetka Jan - Vedrovice
Vás srdečně zve na čtvrtý ročník

podzimní prodejní výstavy
ve dnech 14. až 16. září od 8.00 do 18.00 hodin
místo konání: Vedrovice 315
Nabízíme:

macešky • chryzantémy • vřesy • thuja smaragd
podzimní cibuloviny • RŮŽE KORDES
skalničky • trvalky • čarověníky • substráty gramoflor
drobné ovoce • rhododendrony • zeleninu z vlastní produkce
STÁNEK S OBČERSTVENÍM • KAŽDÝ ZÁKAZNÍK SI ODNESE MALÝ DÁREK.
Kontakt: Mgr. Iveta Kudláčková, mobil: 731 103 985, e-mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

www.zahradnictvivedrovice.cz

14.09.2012
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Dětí ve školkách je více
/Region/ Zvyšující se počet
zájemců o umístění dětí v mateřských školách přivedl jejich
zřizovatele (v drtivé většině případů obce a města) ke snaze najít
přijatelné a rychlé řešení. Proto
v průběhu školního roku 2011/
2012 prováděli potřebné stavební
úpravy, a tak budou moci školy
přijmout více dětí.
Vznikaly nové mateřské ško-

ly, byly přistavovány celé třídy,
nadále se vytvářely i třídy mateřských škol v upravených prostorách základních škol. Ve srovnání
s minulým školním rokem došlo
v MŠ na území JMK k nárůstu
kapacit o 1 100 míst.
Jednotlivé příspěvkové organizace provozují mateřské školy na
jednom i více pracovištích. Celkem je tedy činnost mateřských

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Musím se ohradit proti článku NE! Pro obchodní centrum, který
vyšel v Zrcadle dne 31. 8. 2012, zvláště pak k jeho závěru.
O tom, zdali bude stát v Ivančicích další obchodní cenrum, nebo ne,
zastupitelé rozhodnou v okamžiku, kdy vládnoucí koalici KSČM+ČSSD
nebude chybět na při hlasování zastupitelstva jeden zastupitel a přehlasují opozici. Takže obchodní centrum bude.
Docela mě však zvedl ze židle dovětek autora článku o pozoruhodnosti, jak prosazujeme zájmy nadnárodních společností na úkor místních firem při svozu domovního odpadu.
Takže vysvětlím. Svoz odpadu v Ivančicích byl vždy řádně zajišťován na základě výběrového řízení! Ale narozdíl od let minulých nyní
již cenu za jeho svoz město nemůže nijak ovlivňovat. Stalo se totiž
členem skupiny KTS ekologie /dále jen KTS/.
Vstupenkou do společnosti KTS pro město bylo pouhých 20.000 Kč
vkladu, a jelikož je nyní členem této firmy, našla se šikovná klička
v zákoně a městu odpadla povinnost vypisování výběrového řízení na
tyto služby v řádu cca 7 milionů korun! A jelikož se nic nesoutěží, nemohou se přece nijak ceny porovnat! Prý jsou dobré! Já tvrdím, že ne.
V konečném důsledku tuto neznalost zaplatíme my, občané Ivančic.
Mně osobně je totiž úplně jedno, která firma bude pro město zajišťovat
tyto služby, do případného výběrového řízení se může přihlásit jakákoli
firma podnikající v oboru, takže i KTS, a pokud jsou nejlevněší, musí
přece vyhrát. Garantuji Vám, že cena za služby po výběrovém řízení
bude pro město určitě nižší!
A tvrzení, že ti zlí kapitalisté vyvádějí obrovské zisky do zahraničí,
je trošku úsměvné! Nebylo to tady již někdy?
Jen pro informaci, v sousedních Oslavanech každé dva roky vypíší
řádné výběrové řízení na svoz odpadu a vědí, že cenu mají nejlepší
možnou pro dané období a vejdou se do limitu 500 Kč na občana, kterou město vybírá. Ale v Ivančicích radnice musí připlácet k pětistovce
vybrané od každého občana cca 350 Kč navíc z rozpočtu města!
Takže jediná výhoda členství města ve společnosti KTS Ekologie je
ta, že nemusí vypisovat zákonem stanovené výběrové řízení.
Je to opravdu výhoda, nebo záměr? Kličky v zákonech se najdou
prostě vždy a všude. Milan Buček, opoziční zastupitel města Ivančice

škol v Jihomoravském kraji provozována na 697 místech.
Na 478 základních školách v JM
kraji v uplynulém školním roce
bylo celkem 85373 žáků. Letos
lze předpokládat, že se jejich počet bude blížit 86000. Ve školním
roce 2011/12 došlo na základních
školách poprvé po deseti letech
klesající tendence k nárůstu počtu
žáků (o cca 700 žáků ve srovnání
se školním rokem 2010/11).
Žáků 1. tříd bylo v uplynulém
školním roce 10987 (rok před

tím 10373), předpoklad pro
letošní rok je cca 11200 (záleží
na počtu odkladů povinné školní
docházky).
Sto třicet čtyři středních škol
na jižní Moravě loni navštěvovalo
60280 žáků (rok před tím 63099),
letos je předpoklad cca 58000. Na
střední školy nyní přicházejí nejslabší populační ročníky. Lze předpokládat, že počet žáků středních
škol bude klesat až do školního roku
2017/18, teprve potom začne docházet k mírnému nárůstu. /abé/

§ Advokátní poradna

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

Dobrý den, dostala jsem rozhodčí
nález. Rozhodce nebral moje vyjádření v úvahu a rozhodl, že mám,
zaplatit úvěrové společnosti celou
dlužnou částku i s dosti vysokou
pokutou, která však podle mě není
správná. V rozhodčím nálezu je
napsáno, že nemám možnost odvolání, ale já se s tím nechci smířit,
částka je vymyšlená a postavená na
nepravdivých dokladech. Opravdu
není nějaká možnost, jak toto rozhodnutí změnit? Třeba podat také
rozhodčí žalobu nebo něco jiného?
Rozhodčí řízení je u nás upraveno
v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích
nálezů. Základem celého rozhodčího
řízení je to, že si smluvní strany ve
smlouvě (ve Vašem případě v úvěrové smlouvě) sjednaly platnou
rozhodčí doložku. Touto doložkou se
strany dohodnou, že jejich spor bude
řešit vybraný rozhodce či rozhodčí
společnost namísto obecného soudu.
Mnoho společností využívá
rozhodčí doložky, protože jde o řízení rychlé a ve většině případů bez
možnosti odvolání či opravného prostředku, což si většina lidí při podpisu smluv neuvědomuje a ani neví, do
jakých problémů se tímto podpisem
rozhodčí doložky může dostat.

rozhodčímu
proti
Obrana
nálezu je poměrně obtížná, kdy
prakticky jedinou možnosti je
podat k soudu žalobu na zrušení
rozhodčího nálezu. Tato žaloba
může být podána pouze ve lhůtě
tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu k Vašim rukám a lze ji
podat pouze z přesně vymezených
zákonných důvodů.
Pokud jste však smlouvu uzavírala jako tzv. spotřebitel (tj. nepodnikatel), je možné, že rozhodčí
doložku půjde napadnout a zrušit.
Více by však bylo možné uvést
po posouzení konkrétní rozhodčí doložky. To by poté znamenalo, že věc
po zrušení rozhodčího nálezu bude
řešit soud. Obecně však lze uvést,
že obrana proti rozhodčímu nálezu
je poměrně obtížná a zdlouhavá a
doporučuji toto řešit s právníkem.
Navíc je třeba si uvědomit, že
rozhodčí nález je tzv. exekuční
titul, což znamená, že může být dle
něj přímo nařízena exekuce. Takže
pokud podáte žalobu o zrušení
rozhodčího nálezu, je třeba podat
současně i návrh na odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu, aby
do doby rozhodnutí soudu o zrušení rozhodčího nálezu nemohla být
nařízena exekuce na Vás.

Občanská bezpečnostní
komise informuje
KOMISAŘI OBK V ČÍNĚ
Ve středu 5. září se vrátila skupina komisařů OBK, kteří spolu s dalšími starosty z bezpečnostního pásma dukovanské elektrárny navštívili
Čínu. Podle stanov OBK podnikají komisaři jednou za dva roky studijní cestu na světové elektrárny. Mohou tak porovnat metody jejich
provozování se způsobem provozování té naší dukovanské. Tentokrát
padla volba na čínskou elektrárnu Qin Shan.
Elektrárna je postavena na břehu hlubokého zálivu na východním
pobřeží Číny asi 110 km jižně od Šanghaje. Kolem centrálního pahorku je seskupeno 9 reaktorů různého typu a výkonu. První reaktor byl
připojen k síti v roce 1991 a postupně pak přibývaly další. Poslední dva
bloky jsou ještě ve výstavbě. Kromě dvou reaktorů kanadské provenience typu CANDU užívajících jako palivo přírodní uran a moderovaných těžkou vodou, jsou ostatní reaktory čínské výroby a pára se v nich
vytváří přímo v reaktoru (tzv. varné reaktory).
První provozovaný reaktor v této lokalitě má výkon 310 MW, ostatní
pak mají výkon 650 až 700 MW a poslední dva nedostavěné bloky
budou pracovat s výkonem po 1000 MW.
Po příjezdu do lokality jsme byli uvítáni zástupci firmy CN123 (něco
jako náš ČEZ) a uvedeni do informačního centra umístěného ve skleněné pyramidě podobné té v pařížském Louvre.
Následovala obsáhlá informace o všech blocích nad krásným modelem celé lokality a po prohlídce modelů všech důležitých komponent
elektráren jsme vyjeli na přírodní pahorek, odkud byl výborný výhled
na všechny části „jaderné lokality“.
Bloky jsou chlazeny z moře, a proto zde chybí klasické chladicí
věže. Kolem elektráren není vymezeno bezpečnostní pásmo, a tak
hned za plotem elektrárny pulzuje život velkého čínského města. To
jsme poznali při příjezdu a zde také v sídle společnosti VN123 probíhal
další program naší návštěvy formou slavnostní konference.
Zde na nás dýchl duch předrevolučního období, na který jsme již zapomněli. Obřadnost a formalizmus úspěšně zastínil naši snahu dozvědět
se něco podstatného o vývoji a provozování čínské jaderné energetiky.
Naše dotazy na spolupráci s obyvatelstvem, na postoje lidí k jaderné
energetice i na to, jak reagovala firma na problémy v japonské Fukušimě, byly zodpovězeny velice jednoduše: „Vše je v nejlepším pořádku,
vše řešíme, vše máme pod kontrolou.“ Inu jiný kraj, jiný mrav.
Čína je obrovská země plná krás i všemožných protikladů. Povídání
o tom, co vše jsme viděli a co bylo úžasné, zdaleka přesahuje možnosti tohoto článku. Zájemcům o „čínskou“ problematiku jsem připraven
vyprávět vše, co jsem viděl a prožil.
12. září 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

IB-MET

s.r.o.

MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
8.00 - 16.00
Po-Pá
8.00 - 11.30
Sobota

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.
mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

KOVOŠROT
NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 21. 05. 2012
Kč/kg

MATERIÁL

DRUH

Železný šrot

5,80
litina, max. 40x40 cm
5,30
Fe těžké nad 4 mm
5,30
litina velkokusá, trubky
4,30
Fe šrot lehký do 4 mm - plechy
16,elektromotory (bez řemenic)
140,Cu drát nový lesklý
Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak 130,40,CU kabely izolované
92,bronz plech, kus.
83,mosaz plech, kus.
34,-/34,Al drát nový/starý
30,Al kus litý bez Fe, profily
27,Al plech bez Fe
3,Al kabely izolované
28,Pb čisté/mašle
32,nerez nemagnetická
0,50
časopisy, noviny, letáky

Měď

Bronz
Mosaz
Hliník

Olovo
Nerez
Papír

Aktuální a podrobnější ceny na našich
webových stránkách: www.ib-met.cz

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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13+1 důvodů, proč volit KSČM Po stopách naší minulosti aneb Cesta z Ivančic na Pražský hrad
Volební kampaň pro volby do krajských zastupitelstev vstoupila do
své závěrečné fáze. Voliči mají možnost se seznámit s příslušnými kandidáty i programy, se kterými jdou jednotlivé subjekty do voleb. Jsou
strany, jejichž členové a kandidáti sounáležitost s krajem, jako svým
domovem, ctí jenom pár měsíců před volbami. KSČM bude usilovat o
to, aby se zde jeho obyvatelé cítili jako doma také po volbách.
Symbolicky jsem zvolil 13+1 důvodů, stejně jako počet krajů plus
Praha, proč volit KSČM, dát jí přednost před kandidátkami jiných stran
a volebních subjektů.
1. Volbou kandidátů KSČM máte jistotu, že nezradí své volební
závazky a doloží je skutky.
2. Volbou kandidátů KSČM zabráníte zhoršení dostupnosti a rozsahu
zdravotní péče, protože KSČM jednoznačně nesouhlasí s transformací
krajských nemocnic na akciové společnosti. Dáte hlas straně, která
odmítá církevní restituce v navrhovaném rozsahu, stranu, která v této
otázce požaduje stanovisko občanů vyjádřené prostřednictvím referenda.
3. Volbou kandidátů KSČM zajistíte dostatečný vliv na rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.
4. Volbou kandidátů KSČM docílíte větší podpory občanské společnosti prostřednictvím neziskového sektoru, a to nejen prostřednictvím
organizací věnujících se dětem a mládeži.
5. Volbou kandidátů KSČM získáte jistotu, že bude prosazován trvale udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí.
6. Volbou kandidátů KSČM zabráníte dalšímu oklešťování dopravní
obslužnosti a zajistíte dostup obcí a měst Jihomoravského kraje v úrovni odpovídající požadavkům jednadvacátého století.
7. Volbou kandidátů KSČM podpoříte snahu KSČM o efektivitu
výkonu státní správy, o zvýšení její profesionality a odstranění byrokratických přístupů při jednání s občany a organizacemi.
8. Volbou kandidátů KSČM si budete jisti, že finanční prostředky
z fondů Evropské unie budou využity řádně, promyšleně a bez korupčních skandálů a pochybností.
9. Volbou kandidátů KSČM podpoříte náš požadavek bezplatného
školství, včetně prosazení změny struktury učebních, středoškolských
i vysokoškolských oborů tak, aby odpovídaly požadavkům praxe. Jde
nám především o zlepšení možnosti mladých lidí při nástupu do prvního zaměstnání.
10. Volbou kandidátů KSČM podpoříte naši snahu o bezpečný
domov a ulice. V zastupitelstvu kraje podpoříme všechna opatření vedoucí ke snižování kriminality, ochraně veřejného pořádku a dalšímu
rozvoji Integrovaného záchranného systému.
11. Volbou kandidátů KSČM nebudete volit ty, kteří zneužívají
veřejné prostředky, nejen ve volební kampani, ale zejména v období
po volbách, pro svůj osobní prospěch.
12. Volbou kandidátů KSČM podpoříte snahu o založení a rozšiřování spolupráce samospráv a úřadů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, výměnu informací o potřebách a o záměrech a jejich
koordinaci v zájmu rozvoje ostatních měst a obcí.
13. Volbou kandidátů KSČM podpoříte stanovisko, že občané kraje
mají právo spolurozhodovat a ovlivňovat trvalý rozvoj kraje, tedy
nejenom jednou za čtyři roky při volbách.
14. Volbou kandidátů KSČM podpoříte stranu, která je připravena
k povolební spolupráci se všemi subjekty, které dostanou důvěru občanů ve volbách a budou ochotny pracovat v zájmu obyvatel, a to nejen
ve městech, ale i těch nejmenších a nejvzdálenějších obcích JM kraje.
Petr Krátký, kandidát do krajského zastupitelstva
/komerční článek/

Na konci minulého školního
roku se žáci a pedagogové ivančické ZŠ, která má svoje sídlo
na ulici Široká 42, zúčastnili celorepublikové soutěže s názvem
Kouzlo starých příběhů, kterou u
příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity vyhlásila Česká rada
dětí a mládeže.
Cílem této soutěže bylo přiblížit
dětem historii prostřednictvím
besed se staršími spoluobčany a
získané informace dále zpracovat
do příběhů. Celkem se do soutěže
přihlásilo 50 škol z celé republiky.
Žáci zmíněné školy, ke kterým se
později také připojila skupinka
studentů z ivančického gymnázia,
získali v této soutěži krásné 2.
místo. Odměnou jim byla návštěva
Pražského hradu, kterým je provázeli příslušníci Hradní stráže.
Na počátku tohoto úspěchu byla
beseda pro žáky ZŠ s ivančickou
občankou paní Marií Abrahámovou, která velice poutavou formou seznámila všechny přítomné
se svým životním příběhem. Paní
Marie přišla na svět v nacistickém
vězení při bombardování Berlína
během II. světové války. Její rodiče byli za spolupráci s partyzány
zatčeni a vězněni, otec byl popraven. Malá Maruška byla dána na
převýchovu do německé rodiny
a se svojí maminkou se setkala
až po válce. Beseda se setkala
s velkým ohlasem u posluchačů, děti vytvořily pěkné koláže
k besedě a ve škole se toto téma
živě probíralo. Rozhodli jsme se

ve spolupráci pokračovat.
Na návrh paní Abrahámové
byl za finanční podpory našeho
města, Svazu bojovníků za svobodu Brno a ZO Ivančice památníku v Lidicích zorganizován autobusový zájezd do Lidic. Zde se
k tomuto projektu připojilo také 8
studentů ivančického gymnázia.
Díky paní Abrahámové jsme
tak měli všichni možnost navštívit po 70 letech od vypálení Lidic
tato místa a dozvědět se spoustu
informací od pamětníků těchto
tragických událostí. Celým památníkem nás provázela paní Marie Šupíková, která jako desetiletá
dívenka prožila tuto tragedii. Ve
svém emotivním vyprávění se
s námi podělila o řadu vzpomínek
a zážitků. Během této naší návštěvy jsme se měli možnost také
osobně setkat s dalšími žijícími
pamětníky těchto událostí. Byl to
pro nás neopakovatelný zážitek,
který lze jen těžko popsat. Celá
návštěva na nás velice silně zapůsobila a nesmazatelně se nám
vryla do paměti.
Společně s námi navštívila Lidice také ivančická handicapovaná
malířka Tamara Valešová, která
lidickému památníku věnovala svůj
obraz s názvem Utrpení a naděje, za
který patří Tamaře náš velký dík.
Poté následovala další etapa
projektu, ve které jsme prostřednictvím vlastních zážitkových
deníků, besed v hodinách zpracovávali všechny získané informace. Výsledkem naší práce byly
obrazové materiály, které byly

vystaveny v prostorách ZŠ a také
v místní knihovně. Všechny tyto
materiály byly posléze zaslány
do již zmíněné celostátní soutěže,
kde oslovily soutěžní porotu a my
jsme získali krásné 2. místo.
Díky této výhře jsme měli
jedinečnou možnost navštívit
společně s Hradní stráží Pražský
hrad. Tato exkurze se uskutečnila
ve středu 27. 6. 2012. I přes brzký odjezd po 4. hod. ranní jsme
se všichni ráno sešli na nádraží
a celí natěšení se vydali vstříc
Praze. A stálo to za to.
Společně s členy Hradní stráže
jsme si prohlédli výstavní expozice v Prašné věži, katedrálu sv.
Víta /i místa, která jsou turistům
běžně nepřístupná/, jako čestní
hosté jsme měli možnost být pří-

tomni slavnostnímu střídání stráží na I. nádvoří Pražského hradu.
Dále jsme vystoupali na vyhlídkovou věž a z ptačí perspektivy si
prohlédli naše hlavní město, dále
následovala prohlídka Starého
královského paláce.
Večer jsme se potom znaveni
a plni dojmů a zážitků vraceli
vlakem domů.
Všichni jsme rádi za tuto možnost zajímavé návštěvy Prahy a
věříme, že v budoucnu se nám opět
podaří další taková hezká akce.
Děkujeme všem za pomoc a
podporu. Největší dík patří paní
Marušce Abrahámové, které tímto také moc děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Mgr. Dagmar Káčerková
a Mgr. Ludmila Marková

Rub a líc rodinné fotografie
Je to něco přes 2 měsíce, co jsem mezi mnoha desítkami jiných z
rodinného archivu objevil svou dětskou fotografii z prázdnin v Dolních
Dubňanech v roce 1947. Vlastní fotka nic neobvyklého, my všichni (6
dětí) už tehdy jsme byli neustále otcem fotografováni a filmováni.
Překvapení skrývala zadní strana. Na ní byly podpisy velmi zajímavých lidí. Tři z nich se daly hned poznat, po posledním dodnes pátrám.
Vznikly kolem oslav 80. narozenin básníka Petra Bezruče /15. 9. 1947/.
Tatínek píše v létě t. r. v dopise z Ostravy do Dol. Dubňan, proč
nemůže za námi přijet, cituji: „mám zde hodně fotografické práce v revíru, dále musím čekat na básníka Bezruče, abych něco z jeho letošního pobytu /oslavuje 80 narozeniny a je strašně plachý/ v Beskydách
natočil…“ Dodávám, že se otec s PB několikrát setkal, přes vyhlášený
odpor básníka /od 1945 udělen titul národní umělec/ k publicitě s ním
nafotil a nafilmoval nějaké snímky. Při té příležitosti využil přítomnosti některých dalších gratulantů k získání podpisů na zadní stranu fotky
se mnou, tehdy brzy 5letým kloučkem.

Dobelická chasa zve na

TRADIČNÍ HODY
sobota 22. 9. od 20.00 hodin - DREAMS
neděle 23. 9. od 15.30 hodin zavádění
pod májou, hraje dechová hudba VENKOVANKA
Občerstvení zajištěno
Srdečně všechny zveme

KTS EKOLOGIE, s. r. o. - Svoz komunálních odpadů
Svoz a separace komunálních odpadů se dnes dotýká všech občanů bez výjimky. Náklady na tuto službu každoročně prudce narůstají
a zisky z této činnosti často plynou do zahraničí. To také byl jeden ze základních důvodů, proč se některé obce v Brně-venkově rozhodly sdružit
a začít podnikat v oblasti nakládání s odpady. Hlavním cílem bylo posílit
přímý vliv obcí na tvorbu cen a jejích regulaci. Celkovou snahou bylo
hlavně zabránit neúměrnému navyšování cen na úkor občana. Tento fakt
je zejména v souvislosti se snižováním rozpočtů velkým přínosem nejen
pro ně samotné, ale i neposlední řadě pro jejich obyvatele.
Založením KTS EKOLOGIE, s. r. o. v roce 2008 obce a města získaly
společnost, kde se přímo jejich zástupci podílejí na jejím řízení. Jednateli
se stali především uvolnění zastupitelé, starostové a místostarostové, těch
největších podílníků, měst Ivančic, Rosic, Tišnova a Židlochovic. Každá
z dalších zúčastněných obcí má zástupce v dozorčí radě společnosti.
V současné době zajišťuje společnost svoz od 60 tisíc obyvatel.
KTS EKOLOGIE, s. r. o již čtvrtým rokem poskytuje služby v ob-

lasti svozu a likvidace komunálních odpadů. Přesto, že u každé z obcí
došlo k úspoře financí, vytváří společnost zisk. Ten je dále investovándo dalšího rozvoje společnosti.
Jedným z našich posledních úspěchů je získání dotace od Fondu
životního postředí na nákup nového svozového vozidla, v pořadí již
šestého, dále nádob na zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nápojových kartonů u členských obcí.
Jedním z hlavních cílů společnosti je nejenom svážet odpad, ale také
vybudování kapacit k zpracování vytříděných odpadů. Potřebné zázemí získala KTS EKOLOGIE, s. r. o. vstupem Tišnova do společnosti.
KTS EKOLOGIE, s. r. o poskytuje stejné služby jako většina firem,
které podnikají v dané oblasti. Ty jsou následující: • Svoz a likvidace
komunálních odpadů • Svoz a recyklace separovaných složek komunálního odpadů • Vývoz objemných kontejnerů • Svoz a likvidace
nebezpečných odpadů • Provoz sběrných středisek odpadů • Technické
služby • Poradenství
/Komerční článek/

A kdo tito gratulanti byli? Zdeněk Nejedlý, muzikolog - historik /
1878 - 1962/, byl tehdy ministrem ochrany práce a sociální péče ve vládě Klementa Gottwalda, Jaroslav Seifert, básník /1901 - 1986/, 1967
nár. umělec, 1984 Nobelova cena za literatuturu /NC jako druhému
Čechovi po prof. Heyrovském/. A ten poslední autogram? Tip na Josefa
Opletala /rektora Vysoké školy zemědělské 1928-9 /nebyl z kancléřství
Mendelu Brno potvrzen. A dotaz na Památník P. Bezruče při Slezském
muzeu Opava je zatím bez odpovědi.
Ing. Karel Kolář CSc.

14.09.2012
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 17. DO 30. ZÁŘÍ 2012
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• do 22.9. - VÝSTAVA „OTEVŘENO“. Současné umění na zámku v Moravském Krumlově. Sbírka Marek. Otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 11.00
do 17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.
• 16.9. ve 14.30 hod. - VARHANNÍ KONCERT. Kostel Všech svatých.
• 18.9. od 8.00 do 15.30 hod. - TRHY na nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 29.-30.9. - VÁCLAVSKÉ HODY v Rakšicích. Sdružení rakšické mládeže.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY: Městská knihovna Moravský Krumlov
od září upravuje svou provozní dobu: pondělí a čtvrtek - zavřeno; úterý,
středa, pátek - 8.30 až 11.30 a 12.30 až 16.30 hodin.
• 19.9. až 31.10. - ASIJSKÁ PUTOVÁNÍ ANEB CESTY OPAČNÝM SMĚREM. Originální výstava velkoformátových fotografií Romana Janusze zachycující exotické a málo známé přírodní scenérie Ruska a zemí bývalého sovětského bloku. Fotografie se nesoustředí jen na krajinu, ale obsahují řadu atraktivních
motivů a momentů z cest - památky Hedvábné stezky apod., snaží se o kreativní
přístup k zobrazení daného tématu. Na tuto výstavu navazuje říjnové promítání
R. Januse o Kamčatce. Výstava v prostorách Městského úřadu M. K.
• 24.9. ve 14.00 hod. - ŘÍM A VATIKÁN V TOKU HISTORIE. Besedou
nás provede cestovatelka Jana Puchegger Chadalíková. Virtuální prohlídka
starověkého Říma pomocí speciální knížky, kde jsou znázorněny stavby tak, jak
vypadají dnes (spíš tedy ruiny staveb), a na navazujících fóliích je pak znázorněna jejich podoba v době starověkého Říma - Koloseum, Forum Romanum,
Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Španělské schody. Ve Vatikánu se
pak zastavíme u vatikánských muzeí se slavnou Sixtinskou kaplí a navštívíme
Chrám sv. Petra na vatikánském Svatopetrském náměstí. K haptické prohlídce
pro nevidomé budou k dispozici suvenýry z Říma - drobné šperky, krabičky na
šperky nebo léky, v Římě zakoupené oblečení, klobouk, kabelky, drobné mince
apod. Pro ostatní návštěvníky pak nebudou chybět ani fotografie, rozměrná pohlednice Vatikánu (cca 80 cm x 30), drobné obrázky od místních umělců apod.
Městská knihovna M. K., vstupné 15 Kč. Ve spolupráci s TyfloCentrem M. K.

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 30.9. - IVANČICE - VARIACE A INSPIRACE. Výstava Gymnázia
J. Blahoslava. Památník A. Muchy. Součástí výstavy budou jak fotografie z
různých akcí, tak kresby ivančických památek, variace na téma tří ivančických
řek, mapy soutoku apod. Nebudou chybět ani divadelní kostýmy z představení
Trojlístek pověstí. Vernisáž v pondělí 10. 9. v 16.00 hodin.
• do 21.10. - IVANČICE V PROMĚNÁCH ČASU. Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích pořádá výstavu historických a současných fotografií města.
Galerie Památníku A. Muchy Ivančice.
• 28.-29.9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Tradiční trhy, zábavný program,
prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého náměstí, nádvoří radnice. Vstup
zdarma. Program: Pátek: • 11.00 - IVANČICKÝ DIXIELAND • 13.00 - 4 PSI
- country kapela • 15.00 - MAŽORETKY SVČ Ivančice • 15.30 - KAREL
GOTT revival Morava • 17.30 - bezKOFEINu - rocková kapela. Sobota:
• 10.00 - VLČNOVJANKA - dechová hudba • 13.00 - MUŽÁCI - mužský pěvecký sbor z Pohořelic a okolí • 15.00 - MONTY FOLK - tlustý pan MONTY.
• 28.9. v 10.00 hod. - IVANČICKÝ GRILFEST - II. ročník soutěže v grilování,
za doprovodu country (možnost přihlášení soutěžních týmů tel. 546 419 467).
• Připravujeme: • 13.10. v 19.00 hod. - HARMONIKA DUO RENÁTA
A JOSEF POSPÍŠILOVI - koncert. Kino Réna Ivančice, vstupné: 100 Kč,
předprodej od 17. 9. 2012 v KIC Ivančice. • 8.12. - VÁNOČNÍ PRAHA - celodenní poznávací zájezd. Odjezd od Besedního domu.

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
• 20.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 22.9. v 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRÍEVERŮ. Výstava všech
plemen retrieverů se zahraniční účastí.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. V 9.30 až 10.30 hodin prezence na zámeckém nádvoří. Společný start v 10.30 hodin. Trasa je vhodná
pro horská a krosová kola, délka asi 40 km. Na zámku budou otevřena muzea a na
nádvoří probíhá celodenní kulturní program. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty
z Brna s odjezdem v 7.49 a 9.54. Zpět z Oslavan v 15.08,17.08, 19.08.
Připravujeme: • 6.10. - XXXIII. OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS.
Tradiční závody pro všechny věkové kategorie. Prezentace od 8.30 hod., start
v 9.20 hod. na stadionu TJ. Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky

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
• 22.9. - DEN BEZ AUT pro základní školu na dopravním hřišti.
• 25.9. v 15.00 hod. - DEN SENIORŮ v restauraci Slávie s taneční zábavou.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 26.10. - VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z VEDROVIC, v MICV.
• 15.9. ve 14.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU. Nové techniky pletení.
• 22.9. ve 14.00 hod. - KURZ VÝROBY BROŽÍ Z ORGANZY, v MICV.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 24.9. - VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE HAVLENOVÉ SAUDKOVÉ.
V otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 22.9. od 9.00 hod. - IV. ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI. Čtvrtý ročník gurmánsko společenské akce. Na I. nádvoří zámku - podzimní jarmark, prodej česneku
od českých pěstitelů, speciality z masozávodu Hadač a Zapletal, česnekové
soutěže. Cimbálová muzika Slovácko mladší, dechový soubor ZUŠ Rosice,
Tremolo., Seveři, mažoretky Anife. Vstupné 30 Kč. Pořádá OS Prádelna.
• 25.9. v 18.00 hod. - ZÁPISKY MALÉHO TYRANOSAURA. Autorské
čtení brněnského fejetonisty Pavla Tomeše z jeho druhé knihy Zápisky malého
tyranosaura. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 29.9. v 19.30 hod. - JAK UBĚHNOUT MARATON. Divadelní inscenace
divadla Tří tučňáků a kapely 27. V kině Panorama. Vstupné 60 Kč v předprodeji, 70 Kč na místě. Pořádá OS DSEK.
• 30.9. v 17.00 hod. - KONCERT DECHOVKY DAMBOŘANKA. V KD
Cristal, vstupenky v předprodeji v kanceláři KIC 90 Kč, na místě 100 Kč.
• 30.9. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Pohádka O zlobivém
andílkovi v podání divadla Paravánek. V Zámeckém kulturním centru. Vstupné
pro členy 40 Kč, pro nečleny 60 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax:
546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013 zápis všech účastníků (dětí i dospělých) do zájmových kroužků probíhá centrálně v budově SVČ Ivančice, Komenského nám. 12
v týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2012 od 9 do 18 hodin. Účastník se může přihlásit
i během školního roku (vždy v pondělí, středu od 9 do 18 hodin a čtvrtek
od 9 do 16 hodin v SVČ Ivančice, Komenského náměstí 12), ale nemusí být
přijat z důvodu naplněné kapacity zájmového kroužku.
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: angličtina hrou • aerobik pro malé holčičky • přípravka mažoretek • mažoretky Berušky • sportovní hry • zumbatomic
I. • přípravka sportovní gymnastiky • přípravka házené • tvořílek • keramika I.
• KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: angličtina hrou • anglická konverzace
v praxi • aerobik pro holky • zumbatomic II. • přípravka mažoretek • mažoretky
Berušky • ivančické mažoretky Kopretina I., až III. • sportovní gymnastika
• florbal I. až III. • florbal pro dívky • minikopaná I. a II. • basketbal • nohejbal
• kolektivní sporty • miniházená I. a II. • přípravka tenisu • tenis • karate
• taneční divadlo • pohybové tance • tvořivá dílna • keramika II. • fotografování
• mediální studio • geocaching • filmový klub • R-klubáci • šachy • očko po očku
• kluci a holky v akci • kutil • střelecký kroužek • instruktoři pro práci s dětmi
• klub spolupracovníků střediska • dětský a mládežnický parlament.
• KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ: anglická konverzace v praxi • florbal IV. • florbal pro dívky • kondiční cvičení s Jarmilou • jóga
• karate • taiči • taneční divadlo • country skupina A JE TO • kreativní klub
• keramika III. • fotografování • mediální studio • geocaching • filmový klub
• R-klubáci • očko po očku • kluci a holky v akci • instruktoři pro práci s dětmi
• klub spolupracovníků střediska • dětský a mládežnický parlament.
• KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH: filmový klub • kondiční trénink
• cool girl • poker • newBejáci • klubík • Pohybové hry I. a II. • klub Batole
• Barvínek • keramika IV. • dětské centrum.

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
• OD 17.9. ZAČÍNAJÍ SVOU PRAVIDELNOU ČINNOST ZÁJMOVÉ
KROUŽKY. Přihlásit se můžete do kroužků: SPORTOVNÍCH: Aerobic pro
nejmenší, Cvičení na trampolínách, Sportovky na ZŠ Ivančická, Sebeobrana,
Florbal mladší, starší, dívky, Aerobic starší, Roztleskávačky a novinka v nabídce KINNBALL (nový druh kolektivního míčového sportu, kde se hraje s velkým nafukovacím míčem. Déle nabízíme TANEČNÍ KROUŽKY: orientální
tanec Jawahir, Street Dance přípravka a Free Dance Group, Zumba. ZÁBAVNÉ
KROUŽKY: Jojování-žonglování, Receptík, Air soft a Foto klub. VÝTVARNÉ KROUŽKY: Šperkovnička, Tvořílek, Výtvarka, Keramika, PRO RODIČE S DĚTMI: Keramika a Cvičeníčko pro rodiče s dětmi, PRO PŘEDŠKOLÁKY: Hopsálek, Aerobic nejmladší, Angličtina hrou, Stonožka.
• NABÍDKA CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ: PONDĚLÍ: Pilates
pokročilí, Strečink; ÚTERÝ: Fit mix - pololetní kurz, Trampolíny (pololetní
kurz), Orientální tanec; STŘEDA: Powerjóga začátečníci, Powerjóga pokročilí
ČTVRTEK: Pilates začátečníci, Overball.
• NOVINKY: KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI - začíná 2. 10. v 18. hodin, cena: 500 Kč za 4 dvouhodinové lekce; KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA
PC - začíná 10. 10. v 16.30 hodin, cena: 1500 Kč za 15 hodin; POČÍTAČE PRO
POKROČILÉ - začíná 11. 10. v 16.30 hodin, cena: 1200 Kč za 12 hodin.
• Připravujeme: 6. 10. v 10.00 hod. - CYKLOVÝLET PRO RODIČE S DĚTMI
na kole kolem Krumlova. Sraz před Domečkem. S sebou špekáček a velkou svačinu.
• 18.10. v 19.00 hod. - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, zdravým
duchem ke zdravému tělu – cyklus přednášek Mgr. Evy Bartošové o tom, že
stav našeho těla je odrazem našeho myšlení a že si každý člověk řídí svůj vlastní
život. Účastnický poplatek 50 Kč, začátek v 19 hodin.
• 24. - 26.10. - PODZIMNÍ PUTOVNÍ TÁBOR V BRNĚ.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23.09. a 14.10. od 14.00 do 16.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti,
dopravní soutěže…. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 15 Kč.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 6.10. - OKOLÍM VALTIC. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Navštívíme zámek Valtice! V převážně lesním rovinatém terénu ujdeme pěšky asi 14
km, přičemž si prohlédneme nebo navštívíme tyto romantické stavby Lednicko-valtického areálu: Kolonáda (hraniční přechod ČR/AT, Muzeum železné
opony), Belveder, Rendezvous, Svatý Hubert, Tři Grácie, Apollónův chrám a
Hraniční zámeček. Prohlídku jižní části LVA zakončíme prohlídkou Valtického
podzemí. Doprava: Odjezd: 7.30 (Blondýna), 7.35 (náměstí), návrat 18.00 hod.
Cena: Doprava 200/180 Kč (děti -15 / senioři 60+), Zámek Valtice 100-150 Kč,
Kolonáda 30 Kč, Rendezvous 50 Kč, Valtické podzemí 40-100 Kč. Přihlášky:
v IC v Knížecím domě, tel. 515 321 064. Informace na tel. +41 766 455 380.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 19.9. - Z LOMNICE STEZKOU JÁRY CIMRMANA přes Veselský Chlum
a zpět do Lomnice. Chůze 14 km, odjezd vlakem v 7.16 hod., jízdenky kupovat
do Tišnova. Vedoucí akce Hana Pokorná.
Připravujeme: • 13.10. - autobusový zájezd ROZHLEDNA VELKÝ LOPENÍK V BÍLÝCH KARPATECH s výhledy po Moravských Kopaninách
a na Slovensko. Plánované jsou 2 trasy. Vedoucí akce P. Eibel.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• pondělí od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Posilování, protahování pro mladší i starší ženy. Vede Klára Marvánová, tel.: 775 109 228.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Vhodné pro
dospělé, kteří se domluví anglicky, 40 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš.
• úterý od 16.00 do 17.00 hod. - RYTMICKÝ TANEC PRO DĚTI pro děti
od 8 do 12 let. Vede Klára Marvánová.
• středa od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Hry, tvoření, sport,
pokec, výlety. Poznávání hodnot, sebe sama a druhých, Vedou Tomáš (tel.:
777 955 548) a Klára Marvánovi.
• čtvrtek od 15.30 do 18.00 hod. - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Pro maminky nejen na mateřské dovolené a jejich děti. Poplatek 20 Kč/rodina
za setkání. Vede Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 8
do 13 let, vede Zdeněk Chotaš.
• neděle od 10.00 do 12.00 - BOHOSLUŽBY. Pro všechny věkové kategorie.
Vede Zdeněk Chotaš nebo Tomáš Marván.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• V týdnu od 17. září 2012 pro Vás a Vaše děti opět otevíráme Vaše oblíbené
kroužky, už nyní se na ně můžete hlásit na tel. čísle: 734 600 725, nebo e-mail:
mesicnihoupacka@seznam.cz. Aktuální informace o připravovaném programu a
akcích se taky dozvíte na našich internetových stránkách www.mesicnihoupacka.cz a nově nás najdete na facebooku www.facebook.com/mesicni.houpacka
• 19.9. v 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA. Tentokrát se můžete těšit na hrátky s barevnými lanky a korálky, naučíme se pracovat se zamačkávajícími rokajly
a vytvoříme si nádhernou korálkovou sadu. Přijďte za námi tvořit a udělat si pěkné
zářijové odpoledne. Vede: Jana Šaurová, poplatek 100 Kč vč. materiálu, hlásit se
můžete už nyní na tel. 734 600 725 nebo e-mail: mesicnihoupacka@seznam.cz
• 22.9. od 18.45 do 19.30 hod. - MICHAELSKÉ PUTOVÁNÍ ZA DRAKEM.
Děti se můžou těšit na putování se sv. Michaelem plné odvahy, tajemných míst a
překvapení, boj s drakem a zlatý poklad v nitru země … Park Réna Ivančice.
• 26.9. v 17.00 hod. - ŽENSKÉ KRUHY. Zahajovací kruhový tanec a bálintovská podpůrná skupina. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 50 Kč. Info
o volných místech na tel. 603 576 988 nebo mesicnihoupacka@seznam.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Pro rodiče s malými
dětmi. Vede: Mgr.: Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: Mgr. Jitka
Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA.
Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. Vede: Jana Matulová
a Renáta Řeháková, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti vč. materiálu.
• každé dopoledne v týdnu od 9.30 do 11.30 hod. - HERNA. Poplatek 30 Kč,
pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 19.15 do 20.45 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá,
poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 60 Kč člen /
70 Kč ostatní za 5 lekcí. Informace o volných místech na tel. 603 576 988.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
90 Kč / 1 hod. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• SBÍRKY ŠATSTVA: Organizujeme další sbírku pro brněnský Klokánek, kde
nyní aktuálně potřebují ODĚVY A OBUV PŘEDEVŠÍM PRO CHLAPCE OD
8 DO 15 LET. Další sbírka je organizována ve spolupráci s organizací ADRA,
pro kterou zajišťujeme SBÍRKU OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Zde je zapotřebí
především oblečení pro muže - trika, košile, svetry, pyžama, spodní prádlo, obuv,
domácí obuv, zimní bundy a podobně. Čisté a ne příliš obnošené oblečení můžete
přinést do naší kanceláře v Knížecím domě v Moravském Krumlově každý
pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin do konce září. Dárcům velmi děkujeme.

Pověst o zazděné jeptišce
Jednou přišla sestra domů s tím, že se spolužáky z Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích chtějí ztvárnit pověst o zazděné jeptišce. Ptala se, jestli
bychom jim nepomohli, a tak se rozjel projekt větší, než jsem si zprvu byla
ochotná připustit. Prvotní nápad, podnítit studenty k vlastní tvorbě, vyšel
od paní profesorky Suchánkové, která se ukázala být neuvěřitelně ochotnou
a otevřenou kreativitě studentů. Texty byly napsány samotnými účinkujícími, hlavním autorem hudby je Jan Halada, zvaný Halys, který dal pověsti
neobyčejně osobitý ráz. Když jsem hudbu slyšela poprvé, říkala jsem si,
že se to nedá nacvičit, protože každá sloka měla jinou melodii, a dokonce
i jiný hudební styl. Bylo to tak obtížné, že jsem nevěřila, že by to mohli
zvládnout lidé, z nichž většina nikdy nezpívala ve sboru.
Začalo se současně nacvičovat na gymnáziu i u nás ve sdružení. Po vystoupení v Ivančicích, kde část o zazdění jeptišky patřila do programu Trojlístek
pověstí a měla velký úspěch, se skupina žáků dohodla s dalšími kamarády a
rozhodla se z krátké pověsti udělat muzikál. Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek, být u toho, jak sami žáci sypou z hlav nápady a angažují se pro takovou
věc. Každý člen přistupoval k úkolu s neobyčejným nadšením. Nyní je vše
hotovo, a i když to má své mouchy, s hrdostí musím říct, že všichni odvedli
pořádný kus práce a já na to budu ještě dlouho vzpomínat.
První část muzikálu je příběh jeptišky a kněze, kteří se do sebe bezhlavě
zamilují i přes nepřízeň osudu. Po čase se o jejich tajné lásce dozví abatyše
a nechá neposlušnou jeptišku pro výstrahu ostatním zazdít, ačkoliv čeká dítě.
V druhé části muzikálu je naznačeno, jak léta plynou. Zastavujeme se například
v době pirátů, kterou ztvární TK Orion z DDM Oslavany. Dále pak následuje
skladba legendární skupiny Queen, Jacksonova známá píseň We are the world
a taneční vystoupení Mighty Shake. Takto se přehoupneme až do současnosti. Ovšem jaký pak bude osud jeptišky? To už bude pro vás překvapením.
Proto vás všechny srdečně zvu na vyvrcholení našeho dlouhodobého snažení,
na muzikál Zazděná jeptiška a jak to bylo dál.

Krumlovské burčákobraní
Rád bych začal jedním španělským příslovím: „Dnešní maso, včerejší
chléb a loňské víno! To udržuje zdraví.“
Nejen tyto věci, ale především kvalitní moravský burčák od vybraných
vinařů se vám budeme snažit nabídnout u příjemného posezení pod vzrostlými stromy zámeckého nádvoří v Moravském Krumlově. K dobré atmosféře samozřejmě patří i dobrá hudba a jídlo. Je libo folkrock, country nebo
melodický rock? V průběhu celého dne, bude všeho do sytosti.
Nechte se zlákat nádhernou vůní selátka na rožni, kotlíku, uzeného cigára
nebo domácího guláše. Pro milovníky vína bude připravena řízená degustace
vín z celé Moravy. A pro toho, kdo lahodí zlatavému moku, bude nachystán
Dalešický Májový ležák nebo Velkopopovický Kozel světlý speciální ležák.
Nesmíme opomenout ani jarmark, kde si na své přijdou jak děti, tak i dospělí,
díky velkému výběru sladkých pokušení a sortimentu ručních výrobků.
Děti určitě uvítají skákací hrad, malování na obličej a ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže v Moravském Krumlově si budou moci vyzkoušet
mnoho věcí z nabídky zájmových kroužků.
Pro návštěvníky budou zdarma otevřeny i jinak nepřístupné sály zámku
a výstava současného českého umění ze sbírky Marek, která se orientuje na
začínající umělce.
A co závěrem? Snad se tato akce stane příjemným každoročním zpestřením
přicházejícího podzimu, krásného období plného barev a vůně burčáku...

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
18 let radosti, aneb akt z historie
ochotnického divadla v Miroslavi
Miroslavští obyvatelé, zejména česká menšina, odjakživa patřili
mezi tvůrce kulturního života v obci. Jak píše v knize o Miroslavi pan
R. Jelínek, již v roce 1913, po zřízení české školy, se začal v Miroslavi
rozvíjet i kulturní život. Místní Češi si založili ochotnický divadelní
kroužek a pod vedením pana učitele Diviše nacvičili první divadelní
hru ,,Růžová pouta“. Pak ještě v roce 1914 sehráli dvě hry a poslední
představení ,,Ferdinand spí“ již sehráli po vypuknutí první světové
války pouze v Miroslavských Knínicích.
I v letech mezi válkami se ochotníci scházeli k nacvičování divadelních her. Například v roce 1933, 28. října, sehráli hru ,,Její pastorkyňa“
k příležitosti oslav Dne svobody na radnici.
V roce 1937 se po celém pohraničí a i v Miroslavi začaly vyhrocovat
vztahy mezi německým a českým obyvatelstvem. Zatímco na ulicích
to díky sympatizantům sudetoněmecké strany SDP vřelo, zvali čeští
ochotníci na 1. máje na divadlo. Fašisté na náměstí se bouří, Češi hrají
divadlo a tančí.(R. Jelínek - Miroslav, str. 98)
Poválečná léta v Miroslavi nebyla jen léty obnovy válkou zničeného maloměsta, zničených mezilidských vztahů, nadějného budování
komunismu a léty práce. Lidé vyčerpaní tím vším se chtěli i bavit a
odpočinout si. A tak s příchodem p. učitele Jedličky do Miroslavi přibyla i myšlenka a nadšení pro divadlo. Okouzlení jinými životy, jaké
nabízí divadlo, dalo dohromady pár ochotníků, jimž se začal počítat
první rok radosti z oněch osmnácti. Nechybělo nadšení, a obětavost.
Začali nacvičovat první představení. Ke zkouškám se nejprve scházeli
v místnosti železářství Zeman, později na radnici v kinosále, který měl
vstup na jeviště přímo z kanceláře předsedy úřadu. Tehdejší soudruh se
tudíž občas zkoušek a představení účastnil i nedobrovolně, což mohlo
být pro znovuzrozené divadlo osudným. Při jistém představení jeden
z herců na jevišti aktuálně zaimprovizoval a svou repliku: ,,řemeslo má
zlaté dno“ rozvedl a dodal:,, mělo, ale už nemá“. Nesklidil jen ovace
publika, ale okamžitou patřičnou reakci soudruha, který nechal ihned
představení přerušit, diváky pod dohledem policie vyvést a ochotníkům z výchovných důvodů nahnal strach.
Ochotnický spolek Antonína Jedličky, jaké později na počest zakladatele nesl jméno, hrál v roce 1947 své první konverzační představení
,,Poslední muž“. Nepotkala jsem žádného pamětníka tohoto prvního
představení, ale zřejmě mělo úspěch, či se ochotníkům tak zalíbila
,,prkna, co znamenají svět“, neboť se nacvičovalo a hrálo dál a v letech
1948 až 1957 již měli odehráno 24 her v Miroslavi a přilehlých okolních
vesnicích, kam vyjížděli hostovat. To znamená, že v každém roce sehráli
více než jedno představení, dokonce byly tak plodné roky jako například
rok 1954, kdy odehráli 6 představení. A to šlo o velké hry, jak obsazením, tak výpravou, např. Naši furianti, Zvíkovský rarášek (L. Stroupežnický), Matka (K. Čapek), Lucerna, Vojnarka (A. Jirásek), Maryša (br.
Mrštíkové), Ženitba (N.V.Gogol), Falešná kočička (J. Skružný).
Ze vzpomínek účastníků p. Kolmana, který také divadlo zajišťoval
organizačně a režíroval a herečky (p. Kulajtové), vím, že zájem o účast
na divadle, ať už herců, či pomocníků (výroba dekorací, kostýmů, tisk
plakátů, osvětlovači, nápověda), byl velký a vše bez náhrady. Všichni
chodili na zkoušky rádi a dobře se bavili. Bylo také vícero režisérů,
Jedlička, Palas, Kolman, Trubelík, Neulinger, a to umožňovalo rozdělit
členy souboru do několika her a nacvičovat současně více představení.
V roce 1948 k příležitosti otevření nového kulturního domu (přestavěné bývalé synagogy) nacvičil Ochotnický spolek Antonína Jedličky
velké hudební představení J. K. Tyla „Fidlovačka“, s jehož nacvičováním se začalo 2. 8. a slavnostní první představení bylo již 7. 12. Pro
hudební doprovod vznikl také malý orchestr. Již pro první přestavení se
prodalo 319 lístků a hra se opakovala ještě v následujících dnech.
Divadelníci pak pokračovali v hraní až do roku 1958 v kulturním
domě a odehráli 103 představení a vybrali, při průměrné ceně jednoho
lístku 4 až 7 korun, 110.000 Kč, které investovali do rozšíření a vylepšení zázemí, provozu divadla, nákupu textů, kostýmů, kulis. V tomto
roce byli svobodní a nadšení ochotníci, spolu s majetkem, který si
pořídili postupně z výtěžku vstupného, převedeni pod správu Osvětové
besedy a to odstartovalo konec hraní pro radost. Hrálo se naposledy
v roce 1965 představení ,,Sedmý se nevrátil“.
Protože i dnes v našem městečku nesmělá myšlenka na oživení ochotnického divadla dřímá, bylo by kde hrát a diváci by se snad také našli,
dovoluji si oslovit případné zájemce o hraní, či zabezpečení divadla a vyzývám ty, které láká vyzkoušet si, jaké to je být tou, či onou postavou hry,
účastníkem děje, k projevení zájmu. Volejte: 605 551 854 (Uhříková).

VI. ročník Malého festivalu
loutky opět úspěšný!

Malý festival loutky po roce opět zavítal do jednatřiceti obcí na Moravskokrumlovsku, Znojemsku a Třebíčsku, aby předvedl takřka dvěma tisícům diváků 35 představení. Po pátečním slavnostním zahájení
v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově (31. srpna) proběhlo
první představení, „Kocourkov“ pánů Novotného a Tausingera, a tím
byl festival odstartován. Právě časový horizont víkendu byl hlavní
rozdíl oproti předešlým ročníkům. Kromě již osvědčených a známých
divadelních ansámblů přibyly i nové, a tak bylo k zhlédnutí 16 divadel,
která mohli diváci navštívit kromě samotného Moravského Krumlova
například v Polánce, Rakšicích, Rokytné, Ivančicích, Oslavanech,
Miroslavi, Petrovicích, Jamolicích a v celé řadě dalších obcí.
„Děti se mohou stejně jako loni navíc zúčastnit i výtvarné soutěže a
nakreslit obrázek podle zhlédnutého divadelního představení - ten pak
mohou odevzdat na obecní úřad nebo pořadateli (MěKS M. Krumlov) do
30. 9. 2012. Autoři tří vítězných obrázků budou odměněni při slavnostním vyhodnocení v Infocentru JE Dukovany a ze všech vytvořených obrázků bude připravena výstava k dalšímu ročníku festivalu. Výstava z děl
dětí z loňského ročníku proběhla v galerii Knížecí dům a byla součástí jak
slavnostního zahájení, tak samotného průběhu festivalu.
Celý festival má od začátku stejnou formu, kdy finanční záležitosti
přebírá na svá bedra generální partner festivalu, Skupina ČEZ. Mírnou
spoluúčastí pak přispěly jednotlivé obce, kde festival probíhal. MěKS
Moravský Krumlov jako organizátor festivalu tímto děkuje všem
obcím za výbornou spolupráci a já osobně se již nyní těším na další
ročník,“ uvedl Bořivoj Švéda, ředitel MěKS.
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Báňský odborník Antonín Honl (1819 - 1886)
Před 130 léty v roce 1882 se
ze Zbýšova odstěhoval po více
jak třicetiletém působení v těžařských společnostech revíru
báňský odborník, bývalý ředitel a
starosta obce Zbejšov, místopředseda Cyrilsko-Metodějské záložny, Protektor hornického spolku
„Prokop“, čestný člen spolku
Veteránů Rosických a Ivančických Antonín Honl. Přesto, že je
jeho jméno spojeno především se
Zbýšovem, určitě bude zajímavé
dočíst se něco bližšího o báňském
odborníkovi, který od roku 1869
po odchodu těžařů Müllerů z revíru řídil dvanáct let bývalé müllerovské doly, a také o úspěšných
Honlových potomcích.
Antonín Honl se narodil 3.
února 1819 v České Třebové.
V Litomyšli vystudoval gymnázium a filosofii a v roce 1840 -1844
studoval na Hornické akademii
v Báňské Šťávnici. Poté nastoupil
jako hornický hutní adjunkt v Sobotíně, odkud přešel do služeb
barona Rotschilda a pracoval
jako šichtmistr na jámě Karolína
v Moravské Ostravě.
V roce 1851 přišel do Zbýšova
a nastoupil k Rahnovu těžařstvu
Láska Boží. Krátce po příchodu
byl jmenován směnmistrem Lásky Boží. Tehdy těžařstvo vlastnilo důlní díla Poustka, Terezinská,
Kateřinská a od roku 1848 byla
v provozu také těžní jáma Antonínská. Ihned po převzetí vedení
těžařstva řešil složitý problém
s větráním silně plynujících důlních polí. Na Poustkách nechal
vybudovat větrací komín s lezním
oddělením - dubové schody.
V té době v revíru nezávisle na
sobě těžily tři těžařské společnosti, v severní části to byla těžařská
společnost Rytíř Herring a spol.,
ve střední části revíru Rahnova
Láska Boží, v jižní části Müllerova těžařská společnost a od
roku 1848 nová dravá těžařská
společnost Francizska Ceche v
Padochově. A právě toto nové
těžařstvo způsobilo honbu ostatních těžařstev za dosažení druhé
těžební hloubky. V té době pod
vedením Antonína Honla dosáhly zbýšovské doly Lásky Boží
hloubky 338 metrů, což byla tehdy největší hloubka černouhelného dolu v Rakousku. V roce 1853
byly vytýčeny mezi jednotlivými
těžařskými společnostmi v revíru
demarkační čáry.
V roce 1855 zřídil Antonín
Honl na Lásce Boží pro horníky
knihovnu a rok na to vyhotovil
stanovy bratrské pokladny. Zasloužil se tak o zajištění nejnutnějších potřeb horníků ve stáří,
což v té době bylo nevídaným
velkým privilegiem. Tyto stanovy
byly v platnosti v nezměněné podobě více jak čtvrt století.
Po prodeji müllerovských dolů
v roce 1869, byly to především
doly Simson, Anna, Mašina, Charlotta, Jindřich-Alexander, Dědičná
štola, štola Xaveri, Karoli a další,
které zakoupila vídeňská Innerberská společnost, se Antonín Honl
stal správcem těchto dolů. V roce
1873 byl povýšen do funkce ředitele Innerberských dolů s inspekcí
ve Štýrsku a Těšínsku. Tuto funkci
vykonával až do roku 1881, kdy
Innerberská společnost doly prodala Rosické báňské společnosti
v Božím Požehnání.
Ve dvacetiletém období, kdy
Antonín Honl doly řídil nejprve
doly Lásky Boží a pak doly Inner-

Celá rodina Honlů. (Velmi raritní původní fotografie, bohužel již hůře čitelná.)

berské společnosti, byl zaražen a
v roce 1857 uveden do provozu
důl Jindřich, u dolu Antonín byla
budována koksovna a postupně
zde byl v provozu celý systém
koksových pecí a koksovna
vyráběla kromě koksu i vedlejší
produkty. Také u dolu Anna byla
vybudována koksovna, nová třídírna uhlí, vybudována železniční
vlečka na důl Simson a později
také na důl Anna, ale také byla
vystavěna obytná kolonie Horní
a Majrov ve Zbýšově, stavěly se
silnice a u dolu Mašina byl zřízen
malý závodní špitál.
Antonín Honl byl označován za
„slavomila“, projevoval se jako
pravý vlastenec a čestný člověk.
Podporoval zbýšovskou školu,
která byla otevřena v roce 1860
a vyučovalo se zde v českém
jazyce, zatímco Zastávecko bylo
vyloženě německé. V roce 1867
byl zvolen členem obecního výboru, v příštím volebním období
byl opět zvolen za radního obce
Zbejšova a v roce 1873 se stal
starostou obce. Starostenství vykonával do 22. listopadu 1879.
Ke konci roku 1874, v době světové krize, zakoupil z vlastních
prostředků pro horníky hudební
nástroje. Vykonal mnoho dobrého
pro hornické rodiny i pro obec
Zbýšov. Byl také zvolen jako kandidát na poslance do Zemského
směnu. Kandidaturu však postoupil hraběti Belcredimu z Líšně,
který ho navštívil a přesvědčoval
ho o důležitosti tohoto kroku.
Antonín Honl se intenzivně
zabýval historií obce a sepsal
Památky obce Zbejšova, první
kroniku obce, kterou začal psát
v roce 1878. Dokázal zde zachytit
i nejstarší údaje z historie obce,
které se mu podařilo vypátrat.
Tento ručně psaný spis je jedním
z mála dokumentů mapujících
minulost Zbýšova. Památky obce
Zbejšova byly vytištěny v časopise Moravská Orlice v roce 1904,
a to na popud jeho syna MUDr.
Ivana Honla, který spis nalezl
v otcově pozůstalosti. Z tohoto
vzácného spisu, nejstarší kroniky města, čerpal nejen Augustin
Kratochvíl při tvorbě Vlastivědy
moravské, ale čerpáme z ní až do
dnešních dní.
V listopadu 1881 po dvanáctiletém působení v revíru prodala
Innerberská společnost oslavansko-zbýšovské doly Rosické báňské společnosti. Tím skončila i
ředitelská činnost Antonína Honla, kterou po celou dvanáctiletou
dobu na innerberských dolech
vykonával. Před tím 18 let vedl
doly Lásky Boží. V srpnu 1882,
po prodeji veškerého majetku,
který rodina ve Zbýšově vlastni-

la, to je domu číslo 35 a číslo 12
a domu č. 40, se Honlovi ze Zbýšova odstěhovali. Domy od nich
odkoupil majitel oslavanského
cukrovaru baron Stummer.
Z posledního zápisu v Pamětech obce Zbejšova je cítit
hluboký vztah Antonína Honla
k obci a občanům, ale i hořkost
z nevděku, kterého se mu nakonec dostalo. Tedy před 130 léty,
po 31 letém působení na Zbýšovsku, se Antonín Honl s rodinou ze
Zbýšova odstěhoval do Brna, kde
17. září 1886 jeho životní putování ve věku 67 let ukončila smrt.
Pohřeb se konal v brněnském kostele sv. Tomáše a pochován je na
Ústředním hřbitově v Brně. Jeho
žena Terezie Honlová zemřela
12. dubna 1903 v Holešově.
Z rodokmenu rodiny Honlů:
Antonín Honl se narodil 3.
února 1819 v České Třebové.
Oženil se s Terezií Marií, rozenou
Feigerlovou, dcerou župního rady
v Novém Jičíně Jakoba Feigerle.
Manželům Honlovým se narodilo
celkem deset dětí.
Antonín, pozdější horní správce v Duchcově, dcera Marie,
dále syn Jaroslav, pozdější horní
nadkomisař na Horách Kutných,
dcera Anděla Elizabet, dále dcera
Ida, provdaná za zemského zdravotního radu a lékaře v Třebíči a
Náměšti, její potomek Václav se
stal po r. 1990 náměstkem primá-

tora města Brna.
Šestou v pořadí byla dcera Theresie, dále syn Jindřich. Osmým
v pořadí narozených dětí byl
syn Ivan, narozený v roce 1866
ve Zbejšově, pozdější MUDr.,
univerzitní profesor Lékařské fakulty University Karlovy v Praze,
zakladatel české bakteriologie.
Devátým dítětem byla Ilka,
koncertní pianistka. Zemřela
v roce 1943 na následky výslechu gestapem, po popravě
svého syna profesora Jaroslava
Gardovského, jednoho ze zakladatelů Obrany národa.
Desátým dítětem manželů
Honlových byl syn Otakar, pozdější vrchní hospodářský správce
u hraběte Láryše ve Stonavě.
Ze shora uvedeného je zřejmé,
že Antonín Honl mohl mít ze
svých potomků radost.
Protože tyto údaje jsou čerstvě
vyhledány a zveřejňovány poprvé,
myslím, že bude správné zveřejnit
i další osudy syna Ivana Honla,
světově uznávaného bakteriologa,
z jehož podnětu bylo zavedeno
první očkování proti tuberkulóze.
PS: Děkuji panu dr. Janu Kratochvilovi, řediteli brněnského Muzea exilu, který je synem pravnučky
Theresie Honlové - Simonidesové,
za poskytnuté údaje z rodokmenu
rodiny a Antonínu Samkovi, běloveskému kronikáři, za doplnění
údajů.
Jarmila Plchová

Zbýšovský rodák MUDr. Ivan Honl

MUDr. Ivan Honl uvedl v chod
Pasteurův ústav na léčení vztekliny v Praze. Zavedl úspěšné léčení
bércových vředů, vyvinul další
antibiotika, například proti angíně ad. Právě zásluhou tohoto
významného zbýšovského rodáka
má česká lékařská věda prvenství
v praktickém použití antibiotik.
MUDr. Ivan Honl, proslulý
bakteriolog a univerzitní profesor, iniciátor založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze, získal
v roce 1900 do spoluvlastnictví
lázně Běloves u Náchoda.
Po pěti letech byl již jediným
vlastníkem lázní. S úspěchem se

zde léčil revmatismus, dna, ischias, ženské a cévní choroby. Pitné
kůry a uhličité koupele společně
s horkou rašelinou byly vysoko
hodnoceny význačnými lékaři.
V roce 1905 nechal postavit
nad lázněmi ve svahu kopce
Lazy vilu „Panzinku“, postupně
zmodernizoval léčebné zařízení,
vybudoval tenisový kurt a ruský kulečník a především se mu
podařilo zvýšit odbyt lahodné
minerální vody IDA. V době
první světové války byl provoz
lázní přerušen a zřízen zde vojenský lazaret. V roce 1931 převzal
lázně jeho syn MUDr. Vladimír
Honl, gynekolog, a zavedl zde
nové léčebné metody.
V roce 1936 profesor MUDr.
Ivan Honl, zbýšovský rodák,
v Praze zemřel.
Ve válce se v lázních Běloves
usadil oddíl Hitlerjugend a německá posádka. Po válce převzal
lázně opět syn MUDr. Vladimír
Honl a někdy v té době se oženil
s Američankou. Po únoru byla na
lázně uvalena národní správa a
majitel se stal pouze ošetřujícím
lékařem, působil později v Praze,
kde také zemřel.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% 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 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu.
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• VW Passat 1,9 TDi combi 2003.
Palup. počítač, klima, tempomat, el.
okna a zrc., loket. opěrka, rádio CD
s navigací, bluetooth, handsfree, litá
kola + zimní plechová. Nový olej,
těsnění pod vstřiky, ramena př. nápravy, brzd. hadičky. TK do 11/2013.
Cena 20.000 + 25x 3.840 Kč bez dokl.
příjmů. Tel.: 773 799 439.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí v klidném
prostředí (vhodný i pro rekreaci). CP
382 m2, z toho objekt k bydlení 115
m2 + hospodářská budova. Plyn, voda,
el., 2x kuchyň, 2x koupelna s WC, dva
pokoje, obytné podkroví, veranda, balkon. Stáří budovy 20 let. Dům mimo
záplavovou oblast. Cena k jednání
1.085.000 Kč. Tel.: 608 548 590.
•• byt 3+1, 80 m2 v Ivančicích na starém sídlišti. Cena 1 290 000 Kč. Tel.:
737 523 464.
•• RD v MK, dvorek zahrádka, cena
dohodou. Tel.: 721 141 123.
•• RD v Čejkovicích u Znojma,
zahrada, velký dvůr, sklepy. Tel.:
721 340 974.
•• patrovou řadovou garáž v Ivančicích. Zavedena elektřina 230/380
V. Garáž je cihlová, suchá, dobře
přístupná po asfaltové cestě. Rozměry
2 x 18 m2. Tel.: 606 585 715.
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkama. Tel.: 721 053 609.
hledám pronájem
•• zahrádky s chatkou. Tel.: 724 760 325.
pronajmu
•• částečně rekonstruovaný byt 1+1
na starém sídlišti v Ivančicích, kompletně vybavený (mimo pračky), volný od 1. 10. 2012. Tel: 737 169 081.
•• částečně zařízenou garsonku v M.
Krumlově na Sídlišti, nájem + inkaso
4.800 Kč měsíčně. Kauce 10.000 Kč.
Tel.: 725 657 914.
•• nebytové prostory, (dílna, sklad)
v Oslavanech o výměře 100m2. Tel.:
608 722 724.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám

•• nový MT Samsung i9300 Galaxy
SIII, barva modrá, TOP stav, orig. balení, plná záruka, zakoupen u O2 v 7/12.
Cena 13.000 Kč. Tel.: 602 782 272.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• zachovalý sekretář – 2 díly, rok 1955.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 604 548 968.
daruji
•• za odvoz 2x skříň a dva peřiňáky.
Tel.: 604 548 968.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• zachovalé polohovací kosmetické
lehátko bílé, vhodné i na masáž. Cena
1.200 Kč. Tel.: 728 333 435.
•• Zh kulobrok 8~57 Jrs, výměnné
hlavně 12/75, optika, nové dřevo.
Tel.: 733 552 437.
•• kompresor Orlík 380 V, nádrž 150
l. Cena 5.000 Kč. Tel.: 608 722 724.

ZAHRADA

koupím
•• chvojí na výrobu věnců (stříbrný,
obyč. smrk, jedle, tůje a jiné). Tel.:
604 289 017.
prodám
•• hrozny různých odrůd, zdravé, odlistněné. Jezeřany – Maršovice. Tel.:
515 336 988.
•• mrkev 10 Kč/kg, petržel 20 Kč/kg.
Tel.: 607 598 893.

» ZVÍŘATA

•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí široký
sortiment krmiv pro psy, kočky,
rybičky a hospodářská zvířata, antiparazitika a ostatní doplňky pro
Vaše mazlíčky. Tel.: 608 152 300.
prodám
•• štěňata rotwailera, odběr možný od
1. 10. 2012. Tel.: 728 249 854.
•• štěně srnčího ratlíka, fenka, zvyklá
doma. Spěchá, cena 1.000 Kč. Tel.:
724 760 325.
•• štěňata jack russell terier bez PP,
barva tricolor, na nízkých nožkách,
moc pěkná. Bližší informace na tel.
724 033 609.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
daruji
•• tříletou fenku trpasličího hladkosrstého jezevčíka červené barvy. Je hodná,
poslušná. Po celou dobu řádně očkovaná. Tel.: 732 685 352 po 15. hod.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 180 cm vysoký štíhlé postavy
hledá k seznámení štíhlou a příjemnou ženu vyšší postavy ve věku do 64
let. Tel.. 603 437 470.
•• Svobodný, prý hodný i pohledný
podnikatel středních let hledá sympatickou dívenku či mladou maminku
pro lásku a rodinku. Máš-li ráda děti,
zvířátka, zahrádku a práci v kuchyni,
volej 737 671 654.

PRAMEN ŽIVOTA

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v září zve na akce:
16. 9. od 9.30 do 12.00 hodin - Korálkové dopoledne
Přijďte si udělat odpočinkové dopoledne plné „tvoření“.
20.9. - Prezentace Fair Trade - povídání o produktech,
ochutnávka. Přijďte se dozvědět, co to znamená Fair Trade.
23.9 od 9.00 do 12.30 hod. - Chi-kung aneb meditace v pohybu
po celé září - prodejní výstava fotografíí Tomáše Frolce
Více informacích o akcích naleznete na našem Facebooku:
Čajovna a masáže Pramen života v Ivančicích. Účast hlaste vždy
předem na telefonu 777 198 577 nebo přímo v čajovně.

VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,
na nichž srdečně uvítáme všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží
v termínech: 15. září • 20. října • 17. listopadu a 15. prosince.
Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace
na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• hledám jakoukoliv práci, jsem maminka s 3letou dcerou. Nástup možný
ihned. Tel.: 724 760 325.
•• Maminka 37 let s dětmi zoufale
hledá zaměstnání na prac. smlouvu.
Jakoukoliv práci. Ivančice a okolí.
Nástup možný ihned. Prosím nabídněte. Tel.: 606 191 962.
•• Vypomohu s úklidem domu a na
zahradě. Tel.: 721 340 974.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledáme zedníka na opravu rodinného domu v Dalešicích. Tel.:
728 409 753.
•• Firma - masná výroba přijme do
HPP muže do výroby. Výrobna se nachází v Tetčicích. Tel.: 724 128 241.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Půjčka do domu od 4.500 Kč. Nevoláte na linku 900. Neplatíte poplatky
předem. Tel.: 775 370 127, operátor O2.
•• Půjčky pro každého, v hotovosti
nebo na účet. Finanční poradenství
zdarma: pomůžeme Vám s exekucí,
dražbou a konsolidací půjček. Tel.:
737 517 048. Práce pro více věřitelů.

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

ne 16.9. v 17.00

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná komedie ČR

ne 16.9. ve 20.00

MÉĎA - TED
Komedie USA

so 22. 9. v 17.00
a ve 20.00 hodin

KOUPILI JSME ZOO
Rodinná komedie USA

ne 23. 9. v 17.00

NORMAN A DUCHOVÉ
Anim. komedie USA, dabing

čt 27.9. ve 20.00

EXPENDABLES 2 : Postradatelní
Akční thriller USA

pá 28.9. v 15.00
a v 17.00 hodin

REBELKA
Anim. komedie USA, dabing

•• Máte půjček nad hlavu? Máte
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte
exekuce? Máme pro Vás řešení.
Volejte 773 799 439.

pá 28.9. ve 20.00

EXPENDABLES 2 : Postradatelní
Akční thriller USA

ne 30.9. v 17.00

» SLUŽBY

REBELKA
Anim. komedie USA, dabing

ne 30.9. ve 20.00

STEP UP: Revolution
Hudební romantický film USA

•• Rychlá půjčka ve Vašem regionu
s nejnižšími úroky na trhu. Měsíční
splátky. Pro MD, OSVČ, POB. Ne
UP. Bez poplatku. Peníze na ruku
až do domu. Schválení do 1 hodiny.
Info na tel.: 605 720 362.

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Stroji a nářadím dobře vybavená
dílna provádí obrábění kovů, opravy strojů a zařízení, drobnou kovovýrobu pro podnikatele i soukromé
osoby. Zajišťujeme také elektro a
mechanickou údržbu, drobnosti na
počkání, práce i o víkendu. Nutná
tel. domluva. Jan Chaloupka, Biskoupky, tel.: 732 512 447.
•• Individuální výuka anglického
jazyka - veškeré stupně pokročilosti.
Konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky, pohovory, maturitu, doučování přes prázdniny. Lekce jsou
sestaveny na míru podle individuálních studijních potřeb, a odpadají
tak nevýhody skupinových kurzů.
Oslavany nebo online po Skype.
Tel.: 608 874 696. Teším se :)

KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ
sobota 22. září 2012 od 10.00 hodin
Moravský Krumlov- zámecké nádvoří (vstupné 20 Kč)
V případě nepříznivého počasí v Rytířském sále na zámku.
kapely: 12.00-13.00 EVELÍNA, 13.15-17.00 PAROHÁČI
17.15-18.15 HARD BREAK ROCK, 18.30-19.30 SILVERHEAD
19.45-20.45 MONROE, 21.00-23.00 CAYMAN
Pro dospělé: burčák od okolních vinařů, řízená degustace vín, lidový
jarmark. Pro děti: skákací hrad, malování, zábavný program a hry.
Bohaté občerstvení: sele na rožni, kotlík, cigáro z udírny, guláš.
Pivo: Dalešický Májový ležák, Velkopopovický Kozel, světlý spec. ležák
Dolnodubňanská chasa Vás srdečně zve na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY

Dolní Dubňany • 29. 9., 30. 9. a 1. 10. na návsi za hospodou
Začátek zavádění v 16.00, poté každý den zábava od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje dechová kapela DUBŇANKA a Starband.

Občanské sdružení Za mezilidské vztahy zve na muzikál v přírodě

ZAZDĚNÁ JEPTIŠKA
A JAK TO BYLO DÁL

Dolní Kounice, Veselá hora, 23. září v 15.00 hodin
Taneční vystoupení MIGHTY SHAKE Zastávka a TK Orion Oslavany.
Vstupné dobrovolné, info: www.dolni-kounice.muj-domov.cz

Krajský přebor v kopané

sobota 15. září v 16.00 hodin

MORAVSKÝ KRUMLOV - RAJHRAD
sobota 29. září v 16.00 hodin

MORAVSKÝ KRUMLOV - KYJOV
Stadion Na Střelnici, Moravský Krumlov
Mediálním partnerem FC M. Krumlov je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku
ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE, o.s., pořádá

NÁBOR PRO ZÁJEMCE

o tento krásný olympijský sport ve věku od 7 do 100 let.
Kdy: pondělí a středa od 17.15 - 19.45 hod. (celý školní rok).
Kde: tělocvična pod Obecním úřadem v Trboušanech.
Co s sebou: dobrou náladu, chuť cvičit, starší teplákovou soupravu,
event. kimono. Kontakt: Mgr. Michal Sajaš - trenér (724 342 299),
e-mail: sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu
ČSCH ZO Jezeřany – Maršovice okr. Znojmo Vás zve k návštěvě

VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
29. a 30. září 2012 v chovatelském areálu Jezeřany Maršovice,
v sobotu 8.00 - 18.00 hod., v neděli 8.00 - 17.00 hod.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 16.9 v 19.00

LOVE
Milostné drama SR/ČR, slovensky

st 19.9. v 19.00

IRON SKY
Komedie FIN

ne 23.9. v 19.00

VĚRA 68
Dokument ČR

st 26.9. v 19.00

TRAINSPOTTING
Drama VB

ne 30.9. v 17.00
a v 19.00 hodin

VE STÍNU
Krimi ČR

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích vás zve na výstavu

HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH
FOTOGRAFIÍ MĚSTA
do 21. října 2012 v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích,
Palackého náměstí 9.

„
DOMÁCÍ ZÁPASY MUŽI „A FC IVANČICE
(STADION MALOVANSKO)
6. kolo: sobota 15. 9. v 16.00 hodin: FCI - Novosedly
8. kolo: sobota 29. 9. v 16.00 hodin: FCI - Blansko
10. kolo: sobota 13. 10. v 15.00 hodin: FCI - Ráječko
12. kolo: sobota 27. 10. ve 14.30 hodin: FCI - Sparta Brno

Dance academy MIGHTY SHAKE Zastávka pořádá

NÁBORY DO TANEČNÍHO KROUŽKU
STREETDANCE
čtvrtek 27. září v 16.30 hodin, pro děti předškolního věku (4-6 let),
s sebou pevnou obuv a tréninkové oblečení.
Výuka bude probíhat v pondělky od 16.30 do 17.15 hodin
v Rodinném centru Měsíční houpačka, Palackého náměstí 27,
Ivančice. Cena 840 Kč / pololetí.
Pro více informací volejte tel.: 721 344 530 (Ondřej Franta),
nebo pište na: ofranta@mighty-shake.com

Středisko volného času Ivančice pořádá

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

PRO CELOU RODINU PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ
neděle 16. 9. 2012, Ivančice, park Réna, 15 - 17 hodin
K poslechu hraje skupina PANTOFLÁČI.
Praktické ukázky z činností kroužků SVČ Ivančice na nový školní
rok, kterými Vás provedou pohádkové postavičky. Losování cen
z namalovaných obrázků na téma „Prázdniny“.
Každé dítě, které projde trasu s úkoly, bude odměněno.
Příznivci přírody a tradičního zemědělství pořádají

PASENÍ OVEČEK NA HLINKU
Ivančice - Letkovice, sobota 22. září od 14.00 hod., vstup volný
Od letkovické kapličky až na místo sledujte značky!
Cesta schůdná i pro maminky s kočárky.
Program: zahájení programu v 14.30, farmářské hry pro děti a rodiče
tvořivá dílna, krmení oveček, jehněčí speciality, opékání špekáčků.
S sebou: Pro Vás - špekáčky, pečivo a hlavně dobrou náladu.
Pro ovečky - syrové brambory, jablka, mrkev, tvrdé pečivo.

Petrovická chasa Vás ve dnech 15. a 16. září zve na tradiční

PETROVICKÉ HODY

Sobota 15. září:
8.00 Mše svatá • 9.00 Obcházení po vesnici. Hraje DH Petrovanka.
16.00 Zavádění stárků. Hraje DH Petrovanka, u KD, vstupné 30 Kč
17.00 Volná zábava. Hraje DH Petrovanka
20.00 Hodová zábava. Hraje sk. Dreams, u KD, vstupné 70 Kč.
Neděle 16. září:
15.00 Zavádění mládků. Hraje DH Petrovanka, u KD, vstupné 30 Kč.
16.00 Strécovsko-tetkovské hody. Hraje DH Petrovanka.

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 17/12 vyjde 27. září 2012, uzávěrka 24. září 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Adam Hložek - nejlepší hráč a nejlepší
střelec turnaje E.ON Junior Cup 2012
Adam navštěvuje v tomto školním roce čtvrtou třídu ZŠ V. Menšíka v Ivančicích. Kamarádský,
skromný, v kolektivu velmi oblíbený kluk, který se s nadšením
pouští do všech úkolů a ochotně
pomáhá i svým spolužákům, je i
mimořádně nadaným fotbalistou.

Od dětství se věnuje veškerým
sportům, ale nejvíce času tráví
na fotbalovém hřišti s míčem. S
tréninky začal již v pěti letech
na místním stadionu, kde se mu
zpočátku věnoval jeho tatínek
Zbyněk Hložek. Později přešel
k výbornému mládežnickému trenérovi panu Jaroslavu
Stejskalovi. V této
době již poznali jeho
fotbalový talent i
trenéři FC Zbrojovka
Brno, kde v posledních dvou letech nastupoval v střídavých
utkáních. Na začátku
nové fotbalové sezóny přešel na hostování do tohoto týmu.
Své fotbalové umění

získává nejen pravidelnými tréninky, ale i individuální přípravou
s osobními trenéry.
Adam se společně se svým
týmem zúčastnil 8. a 9. září 2012
velkého finále celorepublikového
fotbalového turnaje v Otrokovicích
pod názvem E.ON Junior Cup
2012. Svým výkonem a 28 vstřelenými brankami udělal radost nejen
trenérům a spoluhráčům, ale i naší
škole. Za vítězství v kategorii nejlepší hráč a nejlepší střelec věnovala společnost E.ON částku 50 000
Kč, kterou naše škola použije na
energeticky úsporná opatření.
Milý Adame, děkujeme Ti za
skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho fotbalových úspěchů
i nadále.
Mgr. Klára Vacková,
ZŠ V. Menšíka Ivančice

Akce ivančického klubu Cycles Perfecta
Během 14 dnů uspořádal cyklistický klub Cycles Perfecta dva
závody a dalších dvou se členové
klubu zúčastnili.
V sobotu 25. srpna odpoledne.
v Letkovicích pořádal cyklistický
klub Cycles Perfecta Ivančice ve
spolupráci s letkovskými občany
2. ročník cyklistických závodů
pro děti s názvem Letkovský
šípek. Do závodu se přihlásilo
79 dětí, z toho 47 chlapců a 32
děvčat, které byly rozděleny do
čtyř kategorií.
Po vyhlášení výsledků obdržely
děti, které se v jednotlivých kategoriích umístily na 1. - 3. místě poháry, diplomy, věcné ceny a tričko.
Dva mimořádné výkony musíme připomenout. Vojtěch Biss
z Alexovic, který jako vítěz kategorie 7-10 let vylepšil loňský
traťový rekord na 3 km o celou
jednu minutu, a Dominik Štork
z Ivančic, který jako vítěz nejstarší věkové kategorie do 14 let
zlepšil traťový rekord na 6 km o
52 vteřin. Jinak bylo zajímavé
sledovat, s jakou urputností i ti
nejmenší šlapali do pedálů.
Všechny ostatní děti, které
nedosáhly na stupně vítězů, nemusely být smutné, protože díky
pořadatelům a štědrým sponzorům se podařilo připravit bohatou
tombolu s množstvím krásných
cen, o které se losovalo v závěru
celé akce. Jako doprovodný program byla připravena střelba ze
vzduchovky, jízda na koních atd.
Velkým kladem byla skutečnost, že nedošlo k žádným

zraněním. Na bezpečnost dětí
během závodu dbalo na trati 25
traťových komisařů a díky šikovnosti závodníků nebylo nutné
využít přítomnou zdravotní službu ani pro nervózní rodiče. Byla
to velice zdařilá akce pro děti i
veřejnost. Díky všem, kteří se o
zdařilý průběh akce postarali.
V sobotu 1. září dopoledne se
ve Zbýšově uskutečnily podobné
závody, jako je Letkovský šípek,
pod názvem Zbýšovský drak.
Navíc byly přidány tři kategorie
dospělých. Hlavní závod mužů
vyhrál Michal Trejtnar z klubu
Cycles Perfecta o více jak 3 minuty před druhým závodníkem.
Ani další závodníci našeho klubu
se neztratili a umístnili v první
desítce. Velkého úspěchu dosáhl
Vojtěch Biss, který také s převahou zvítězil v kategorii chlapců 7 10 let. Opakoval tak velký úspěch
z minulého týdne, kdy vyhrál svou
kategorii v Letkovském šípku.
Sobotní deštivé odpoledne
dne 1. září neodradilo účast 36
závodníků v cyklistickém závodě „Zatoulaný Letkovský šíp“
Proč takový název? Předchozích
6 ročníků se jezdilo na trasách
v blízkosti Letkovic, Nové Vsi a
Oslavan. Letos byla tato trasa příliš nebezpečná, protože zde vedla
objížďka vlivem rekonstrukce
kanalizace v Ivančicích.
Proto byla zvolena trasa od
Němčické hájenky ke Stavení
(myslivna u silnice Mor. Krumlov- Jezeřany-Maršovice). Nezvyklá kulisa lesního prostředí

byla odlišná od dřívějších ročníků, a přesto, že trasa měřila pouze
4800 metrů, kladla velké nároky
na každého závodníka Start byl
ve výši asi 230 m n. m,. cíl ve
výši asi 410 m n. m., a dva prudké
kopce na trase nutily vydat všechny natrénované síly.
Závodu se zúčastnilo 36 závodníků rozdělených do pěti
kategorií. Absolutně nejrychlejší
byl Josef Vičan (Pocoucov, část
Třebíče), který projel trasu za
10,40 min., mezi ženami obsadily
ve svých kategoriích první místa
Anna Burešová a Eva Štefulíková, v kategorii Masters Zdeněk
Matoušek. Nezvyklost i náročnost trasy se líbila, byl vznesen
požadavek na obdobný závod i
v příštím roce.
Dne 8. září se pětice členů
Cycles Perfecta zúčastnila závodu
„Okolo Staříča“ ve Staříči (Frýdek-Místek). Byli to Pavel Bělohrad,
Mirek Drybčák, Miloš Havlíček,
David Havlíček, Jitka Hečková.
Trasa měřila necelých 15 km a za
pěkného počasí vedla lehce zvlněným terénem. V kategorii mužů
nad 60 let zvítězil Pavel Bělohrad.
V kategorii mužů 40-59 let se na
2. místě umístil Miloš Havlíček.
V ženách do 45 let se umístila na
2. místě Jitka Hečková o pouhou 1
sekundu za vítězkou. Ostatní členové se rovněž umístili v prvních
desítkách svých kategorií.
Tento příspěvek byl napsán na
základě informací od Jitky Hečkové a Michala Trejtnara, kterým
děkuji.
Jiří Široký

Tradiční rybářské závody u Pancíře II.
/Ivančice/ Nezvyklý pohled
zažil každý, kdo procházel kolem
rybníku Pancíř II v Ivančicích
brzo v ranních hodinách dne 26.
srpna. Postavené stany na hrázi,
slunečníky i postavy zabalené do
teplého připomněly, že zde probíhá II. ročník Memoriálu J. Chociny - závody dvojic na 24 hodin.
Závodu pořádaného Moravským rybářským svazem, o. s. MO
Ivančice se zúčastnilo 19 dvojic,
za každý kilogram ulovené ryby
byl udělen jeden bod. Je zde tedy
rozdíl proti běžným závodům, u

kterých se posuzuje délka ryby.
Druhý rozdíl spočívá ve způsobu
„Chyť a pusť“. Nutné vysvětlení
pro laiky - všechny ulovené ryby
se po převážení opět pustí zpět do
rybníka. Přesto, že bylo zvýšené
startovné - 1000 Kč, nikdo si
nesměl odnést chycenou rybu, ale
část startovného se vracela ve formě oběda a občerstvení. Jednalo se
tedy především o sportovní závod.
Ještě pro informaci výsledky
závodu: Bylo uloveno celkem
1037 kg, největší úlovek byl
amur o hmotnosti 11,25 kg a zví-

Rybáři také na Vrabčáku
V sobotu 8. září se uskutečnily
další tradiční rybářské závody
na rybníku Vrabčí hájek v Moravském Krumlově. Závodů o
hodnotné ceny se zúčastnilo 126
soutěžících, kteří nachytali celkem 516 kusů ryb. Bohužel mezi
ulovenými rybami bylo velice
málo kaprů, ačkoliv právě tato
ryba tvoří v rybí obsádce největší
podíl. Je tedy nasnadě, že kdo
zvolil taktiku, která upřednostňovala kvalitu před kvantitou, měl

největší šanci na úspěch. Ačkoliv
to neplatilo vždy.
Na prvním místě se umístil
Martin Sedláček, kterému se sice
povedlo ulovit „jen“ 36 ryb, ale
v součtu měly 962 cm. Stříbro patřilo Petru Čechovi (45 ryb a 890
bodů) a bronzovou příčku obsadil
Martin Řezáč (36 ryb a 851 cm).
Všem závodníkům děkujeme
za účast a výhercům blahopřejeme! Petrův zdar.
MO MRS Moravský Krumlov

tězila dvojice Miroslav Růžička
a Libor Samlík, která ulovila
193,51 kg ryb. Bylo to zdařilá
akce, také díky počasí.
Hned v následujícím víkendu
byl upořádán závod „Kapr“. Zde
byly poněkud odlišné podmínky.
Startovné bylo pro domácí členy
svazu 200 Kč, pro přespolní 250
Kč. Byly měřeny všechny ulovené ryby v délce nad 20 cm, jeden
cm ulovené ryby představoval
jeden bod. Každý závodník si
směl ponechat jednoho kapra
v délce 40-60 cm.
Závodu se zúčastnilo 61 rybářů, celkem bylo uloveno 171 ks
ryb, největší úlovek - kapr v délce 74 cm. Zvítězil Radek Pospíšil
s 593 body. Jednalo se spíše o
propagační akci.
Obě akce pořádané MO rybářského svazu v Ivančicích se
vydařily a mimo účasti závodníků přilákaly také množství
zájemců. Díky organizátorům
za zdařilé závody a přejeme
úspěšné další podobné akce propagující nejen rybářský svaz, ale
město Ivančice.
Jiří Široký
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