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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

/Kraj/ Volební místnosti u pří-
ležitosti krajských voleb se pro ve-
řejnost otevřou v pátek 12. října od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
13. října od 8.00 do 14.00 hodin. 

Kandidátní listiny pro volby 
do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje podalo 23 politických stran, 
hnutí a koalic. Celkem nominova-
li 1223 lidí, což je nejvíce v celé 
České republice. Druhý Středo-
český kraj má 1204 kandidátů.

Počet členů zastupitelstva kraje 
se stanoví podle počtu obyvatel 
kraje k 1. lednu letošního roku. 
V Jihomoravském kraji tak bude 
zastupitelstvo mít 65 členů. V ja-
kém politickém poměru zasednou 
do lavic jednací síně, záleží pouze 
na voličích, kteří přijdou volit.

Právo volit do zastupitelstva 
kraje má každý způsobilý a své-
právný občan ČR, který alespoň 
ve druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do 
územního obvodu kraje.

Každý volič hlasuje osobně. 
Zastoupení není přípustné. Volič 
po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky. 
Po učinění záznamu do výpisu ze 

stálého seznamu obdrží volič od 
okrskové volební komise úřední 
obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise vydá 
za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové. Neprokáže-
-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno!

Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních, 
důvodů obecní úřad, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

Do obálky volič vkládá pouze 
jeden hlasovací lístek. Může na 
něm ale zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů 
vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Pokud dal volič 
na hlasovacím lístku přednostní 
hlas více než 4 kandidátům, po-
čítá se takový hlasovací lístek ve 
prospěch politické strany, politic-
kého hnutí nebo koalice a k před-
nostním hlasům se nepřihlíží.

Výsledek voleb do zastupitel-
stva kraje vyhlašuje a uveřejňuje 
krajský úřad vyvěšením zápisu 
na úřední desce krajského úřadu 
neprodleně po jeho podepsání. 

Průběžné výsledky hlasování lze 
také sledovat na webové stránce: 
www.volby.cz, kterou spravuje 
Český statistický úřad.

Favorizované strany, které nej-
lépe uspěly ve veřejném průzku-

mu, mohou představit svého lídra 
v televizním diskuzním pořadu 
Otázky Václava Moravce. Ten se 
pro Jihomoravský kraj uskuteční 
2. října v Brně a bude vysílán
na programu ČT24.           /mape/

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Krajské volby „za dveřmi„ 
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Prohibice - nikdy více !!!
Tak k nám přišel zase podzim se svými chladnými rány, mlhami 

a studenými větry. Léto proza�m svůj boj nevzdává, ale pomaličku 
odchází do nenávratna. Nastává pro mě údobí velmi neoblíbené. 
Tepelného přechodu a s ním i smrtelné metly, která nás pravidelně 
pos�huje. Krutého moru XXI. stole� – rýmečky. 

Což o to, v minulých letech jsem si koupil v obchodě „půlčák“ 
dobrého tuzemáku a jal jsem se své po�že řešit statečně a udat-
ně po vzoru starých mořských vlků. Grogem. Ovšem letos - ouha.
Několik podnikavých hrabivců se rozhodlo vylepšit recepturu alko-
holu prudce jedovatým metanolem. Sice pro mě zůstává záhadou, 
jak v našem skvěle kontrolovaném a prošpiclovaném státu mohlo 
pozornos� jeho kontrolorů ujít pár stovek tun této skvělé jedova-
�ny, ale své soukromé dohady ponechávám raději stranou. Pátrání 
po pachateli či spíše pachatelích je věcí orgánů činných v trestním 
řízení, a ne novinářů. V opačném případě prosím naše c�hodné 
zákonodárce, aby dali národu vědět. Rád si pořídím dva kolty,
bujného oře a připnu si šerifskou hvězdu na hruď.

Proza�m naše vláda vyřešila vše ins�tutem částečné prohibice 
na tvrdý alkohol. Tento pojem se obyčejně užívá pro snahu o úplný 
zákaz alkoholických nápojů. Ve 20. letech minulého stole� se o tuto 
legraci pokusili v USA. Už před první světovou válkou se vytvořily 
v Americe nátlakové skupiny (např. Svaz křesťanských žen), které 
požadovaly zákaz pi� a distribuce alkoholu. Tvrdily, že alkohol je 
droga, která ničí rodinný život a vede ke zločinnos�. V roce 1919 byl 
tzv. Volsteadův zákon o zákazu alkoholu v USA skutečně schválen
a byl rovněž ra�fikován 18. dodatek americké ústavy.

Účinek byl ovšem přesně opačný. Místo snížení zločinnos�
a abs�nence se začalo pít ještě víc a zločinnost narůstala nevída-
ným tempem. Vznikly gangy zabývající se pašováním alkoholu do 
USA. Až na samotný zločinecký vrchol se prodral - dnes už téměř 
legendární - gangster jménem Al Capone, sídlící v Chicagu.

Volsteadův zákon způsobil, že lidé pili prak�cky všechno, o čem 
se domnívali, že obsahuje alkohol, což mělo za následek mnoho 
otrav alkoholem. Situace se zklidnila až v roce 1931, kdy byl Al Ca-
pone zatčen za neplacení daní a odsouzen do Alcatrazu - známého 
ostrovního vězení. Prohibice úplně skončila v roce 1933 v situaci, 
kdy v USA bylo 3x více tajných barů než v roce 1919.

A jeden „prohibiční“ příběh od nás z dob minulých. Můj kama-
rád je známý rošťák a v�pálek. I stalo se za temných bolševických 
dob, kdy byl zvláštní důraz kladen na dodržování pitného čajového 
režimu, že dělníci v továrně měli k dispozici várnici s �mto božským 
nektarem. Kuchařky ho pravidelně všechen vylévaly. Až jednou 
mého kamaráda popadla lumpárna a koupil si v drogerii rumovou 
tresť. Tu potajmu nalil do várnice. Na čaj poté stála fronta, a tak 
neoblíbená várnice byla záhy prázdná. Všichni zaměstnanci byli 
spokojení, že si užili legálních alkoholických radovánek v pracovní 
době. To, že se opile nepotáceli, jim nepřišlo divné. Kamarád se 
naštěs� smíchy složil doma. Z toho plyne závěr, že zákazem se nic 
nevyřeší. Pouze vzrostou zisky distributorům nelegálního alkoholu.

Na jedné straně nepochybuji, že zavedení částečné prohibice 
bylo správné. Ve chvíli, kdy umírají lidé, je vždy nutné přijmout 
rychlé a razné opatření. Na straně druhé, opětovně se snažíme ře-
šit důsledek, místo toho, abychom pojmenovali a odstranili příčinu 
problému. Možná to bude �m, že umíme dobře hasit požáry, ale 
v pro�požární  prevenci zaostáváme, protože nám připadá zbyteč-
ná. A to se v této zemi netýká jen otráveného alkoholu.   Petr Sláma

Slovo úvodem

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

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

ZIMNÍ PNEU SKLADEM
BARUM • KLEBER • NOKIAN
YOKOHAMA • FIRESTONE ...

Provozní doba:
po-pá 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov Domov u lesa Tavíkovice,

příspěvková organizace,
671 40 Tavíkovice č. p. 153

vypisuje výběrové řízení na pozici:

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ.
Bližší informace na webových

stránkách www.domovtavikovice.cz
nebo na telefonu 515 300 512.

Referendum zatím nebude 
/Miroslav/ Zchátralé historické památky, předané do majetků měst 

a obcí, bývají pověstnou železnou krávou, která neúměrně zatěžuje 
městský rozpočet i svým chátráním. Cestu ze stejné situace se snaží 
několik let najít i miroslavské zastupitelstvo. Snaha o odprodej zámku 
vychází již několik let naprázdno. Nyní se začíná blýskat na lepší časy. 
Město předložilo projekt na jeho celkovou rekonstrukci v hodnotě 
47.000.000 korun. Větší část by byla kryta z dotace regionálního ope-
račního programu. Pokud bude dotace schválena, město by se podílelo 
na rekonstrukci celkovou finanční částkou 14 milionů korun.

V současné době je u konce první kolo schvalovacího řízení pro-
jektu rekonstrukce zámku. Pokud by projekt schvalovacím řízením 
neprošel, lze ho podle připomínek dopracovat a dát ho ke schválení 
do druhého kola. To končí ke dni 31. 1. 2013. Z tohoto důvodu bylo 
odsunuto i případné referendum o zámku, protože by objekt byl ihned 
ze schvalovacího procesu vyřazen. Institut místního referenda přijde 
na řadu až v případě neúspěchu celé akce.                                 /PeSl/

Mapový portál pro Krumlov
MAP SQUARE byl spuštěn
/Moravský Krumlov/ Na webové adrese města www.mkrumlov.cz, 

nebo přímo na www.mapy.damasystem.cz/krumlov naleznete výkon-
nou webovou aplikaci MAP SQUARE pro zobrazování mapových 
podkladů se sadou nástrojů pro práci s mapou. 

Mapový portál nabízí práci s prostorovými daty na území vztahují-
cím se k působnosti samosprávného celku. Umožňuje data zobrazovat, 
vyhledávat a analyzovat grafické objekty s jejich připojenými atributy. 
Mapový portál také umožňuje registrovaným uživatelům grafická data 
on-line stahovat na základě předem daných kritérií.

Registrovaný uživatel má možnost přístupu k aktuálním informa-
cím z katastru nemovitostí včetně výpisu a tisku kompletních listů 
vlastnictví, opisů katastrálních map a vyhledávání parcelních čísel
v zadaném katastrálním území on-line ze serveru Informačního 
systému Katastru nemovitostí provozovaného Českým úřadem ze-
měměřickým a katstrálním (ČÚZK). Primárně tato aplikace slouží 
uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a soukromým orga-
nizacím. Veřejnost má možnost prohlížení dat územně analytických
podkladů s připojením katastrální mapy.                                     /abé/

/Ivančice/ Rozkopané komu-
nikace, komplikace v dopravě, 
narůstající nespokojenost občanů 
i finanční ztráty obchodníků. 
To je obrázek dnešních Ivančic. 
Není divu, že se občané ptají, jak 
dlouho ještě budou opravy trvat. 
Zvlášť krizová je situace v oblasti 
ulice Oslavanská.

Ta měla být otevřena od 15. září 
2012. Nyní se termín prodloužil 
do 31. října 2012. Starosta města, 
MUDr. Vojtěch Adam se k problé-
mu vyjádřil na webové stránce 
Názory Ivančice, kde reagoval na 
otázku položenou přímo jemu:

„Prodloužení termínu souvisí 
s rekonstrukcí povrchu. Celou 
dobu se jednalo o tom, aby 
JmK pochopil, že se na krajské 

komunikaci v tomto stavu musí 
vybudovat kompletně nový po-
vrch včetně řádných konstrukč-
ních vrstev, které na Oslavanské 
nejsou. Oprava v této podobě je 
i pro kraj nejlevnější, ale je to 
všechno o penězích. Vypadá to 
tak, že k dohodě došlo a že SÚS 
rozhodující peníze našla a hledá 
se zdroj na dokrytí úseku gym-
nasium - Tesco. Takže v daném 
termínu by se měla udělat celá 
Oslavanská a město zaplatí re-
konstrukci chodníku do konečné 
podoby, alespoň zatím na jedné 
straně. Druhá strana se udělá 
příští rok. Taková je představa 
a doufám, že to tak bude. Do 
té doby to chce ode všech ještě
trochu trpělivosti.“             /Kap./

Oslavanská bude uzavřena 
nejméně do konce října

Ve středu 19. září dopoledne 
proběhlo v JE Dukovany cvičení 
směnového havarijního štábu JE 
Dukovany. Jeho námětem byl  
únik chladící vody do kontejnmen-
tu - hermetických prostor 2. bloku 
JE Dukovany. Cvičení se nedotklo 
běžného provozu elektrárny.

„V rámci tohoto cvičení  bylo 
vyhlášeno ukrytí osob z dvou 
vybraných objektů elektrárny.  
Směnový havarijní štáb tentokrát 
také procvičil vyhledání nezvěst-

né neukryté osoby v objektech 
ukrytí (sociální přístavek a dílny 
centrální údržby). Fiktivní pan 
„Neuschl“ pravděpodobně nesly-
šel při sprchování interní sirény,“ 
uvedl ke cvičení Petr  Spilka, tis-
kový mluvčí Jaderné elektrárny 
Dukovany.

Cvičení se konalo za účasti ko-
misařů mezinárodní mise WANO 
PEER Review 2012 a SÚJB. Po 
splnění všech úkolů utajeného 
scénáře bylo cvičení ukončeno. 

Cvičení v JE Dukovany:  
hledal se i pohřešovaný

/Ivančice/ Práce na přípravě 
úvěru pro město Ivančice po-
kračují. Rada města jmenovala 
na základě návrhu plánovacího 
a finančního odboru členy výbě-
rové komise. Ta zasedne ve slo-
žení: Ing. Ladislav Peška, Mgr. 
Lenka Mrajcová, Ing. Antonín 
Moravec, paní Alena Kahúnová 
a Mgr. Radek Musil. Výběrová 
komise bude mít těžký úkol. Má 
vybrat banku, která poskytne 
finanční částku 166 500 000 ko-
run. Jedná se o nejvyšší půjčku 

v celé historii města. 
Pro úplnost připomínáme roz-

pis finančních částek na financo-
vání jednotlivých položek. Bude 
refinancován starý úvěr ve výši 
30 467 916 Kč. SVaK Ivančice 
si z něho ukrojí investiční příspě-
vek v celkové výšce 75 646 746 
Kč. Do opravy místních komu-
nikací bude investováno 45 385 
338 Kč. A konečně - na prvotní 
náklady do rekonstrukce Besed-
ního domu bude určena částka 
15 000 000 korun.             /PeSl/

Komise pro největší úvěr 
v historii města Ivančice
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

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.

DLAŽBA VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU 
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

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

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

Dobrý den, můj dotaz je následující: jsem již něco přes dva roky 
rozvedená, doposud s bývalým manželem nemáme vypořádaný spo-
lečný majetek. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se majetek 
vypořádá a musí to být vypořádáno do nějaké lhůty?

Vaše společné jmění manželů zaniká právní mocí rozvodu Vašeho 
manželství. Po tomto datu máte s bývalým manželem ze zákona lhůtu 
tři roky na vypořádání majetku, který tvoří Vaše společné jmění man-
želů. Společné jmění manželů tvoří zjednodušeně řečeno vše, co jste 
s manželem za manželství společně nahospodařili a získali, společně 
s tím i vaše dluhy. Do společného jmění manželů nepatří to, co jste 
dostala Vy nebo manžel za trvání manželství darem nebo v dědictví, to 
je výlučné vlastnictví každého z Vás. 

Vypořádání společného jmění manželů ve lhůtě 3 let od právní moci 
rozvodu manželství je možné provést buď písemnou dohodou, nebo 
vypořádání provede na návrh některého z manželů soud. Pokud není 
podán návrh na vypořádání do 3 let na soud, platí následující zákonná 
domněnka ohledně vypořádání daná v § 150 odstavec 4 občanského 
zákoníku. U movitých věcí po třech letech platí, že se manželé vy-
pořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění 
manželů pro svou potřebu výlučně jako vlastník užívá. U nemovitostí 
platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví manželů a podíly obou 
jsou stejné. Stejně tak v podílovém spoluvlastnictví jsou i pohledávky
a závazky (tj. dluhy) manželů, podíly obou jsou stejné. 

Ve Vašem případě tedy buď provedete do 3 let od právní moci roz-
vodu manželství vypořádání dohodou s manželem, nebo v této lhůtě 
podáte návrh na soud a ten majetek vypořádá. Pokud lhůta proběhne, 
platí zákonná domněnka, že jste vypořádáni, jak je výše uvedeno. 
Pokud jde o způsob vypořádání, u Vaší dohody s manželem je to 
zcela na Vás, jak se vypořádáte, v případě soudního vypořádání se 
vychází ze základní zásady, že podíly obou manželů na majetku ve 
společném jmění manželů jsou stejné. Bližší podrobnosti vypořádání 
je třeba řešit vždy u konkrétního případu. 

Přes Přeskače to neskáče
A to díky dokončené rekonstrukci silnice. Projekt s oficiálním ná-

zvem „II/400 Přeskače průtah“ byl realizován v rámci programu ROP 
NUTS 2 Jihovýchod a je předpoklad, že z prostředků EU bude dotován 
částkou ve výši 85 % nákladů. Zbývající náklady jsou kryty z rozpočtu 
JM kraje. Celková rekonstrukce silnice v délce téměř 3,5 kilometru 
zahrnovala komplexní úpravu průjezdu obcí Přeskače a navazujících 
silničních úseků ve směru na Moravské Budějovice a Višňové.

Stavební práce byly zahájeny 4. června 2012 a doba výstavby byla 
stanovena na 55 kalendářních dnů. Dodavatelem stavebních prací byla 
firma COLAS CZ, která se stala vítězem výběrového řízení, a to jak 
nejnižší cenovou nabídkou, tak i dobou výstavby. Celkové náklady 
na rekonstrukci silnice představují částku bezmála 24 milionů korun. 
Oproti projektové kontrolní ceně se jedná o poloviční náklady. 

Dokončená stavba zahrnuje v průtahu silnice v obci komplexní re-
konstrukci celé vozovky, včetně výstavby nové dešťové kanalizace a 
odvodnění, přeložek inženýrských sítí a silničních obrub. Významným 
objektem je i opěrná zeď a nová okružní křižovatka na výjezdu z obce ve 
směru na Moravské Budějovice, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu i ke zpomalení rychlosti vozidel v daném úseku.

Navazující práce spojené s výstavbou nových chodníků, vjezdů a 
úprav prostranství zajistila obec Přeskače z vlastních prostředků.  /abé/

/Zbýšov/ V sobotu 22. září byl 
za účasti významných osob z re-
gionu a zástupců nejvyššího ve-
dení koncernu Metaldyne otevřen 
nový výrobní závod společnosti 
Metaldyne Oslavany s r. o. 

Do Zbýšova u Brna u příleži-
tosti představení nového závodu 
veřejnosti přijel mimo jiné prezi-
dent amerického koncernu Metal-
dyne pan Thomas A. Amato. 

Sobotní dopoledne zahájil 
svým proslovem generální ředi-
tel a jednatel české Metaldyne 
pan Sebastian Wagner, v němž 
přivítal všechny hosty a podě-
koval stávajícím a též bývalým 
zaměstnancům za jejich velké 

pracovní nasazení. Pan Thomas 
A. Amato, prezident společnosti 
ve svém proslovu přislíbil, že 
bude nadále podporovat expan-
zi koncernu v České republice 
a v tomto regionu, neboť vidí 
strategický význam růstu právě 
zde. Velkou důvěru v pracovníky 
zde potvrdil svými pochvalnými 
slovy: „Byl jsem byl ohromen 
kvalitou místní pracovní síly a 
její odhodlanosti k dosahování 
neustálého zlepšování.“

Mezi hosty byl také hejtman  
Jihomoravského kraje Michal 
Hašek, který ocenil podnikatel-
ské aktivity společnosti v tomto 
regionu. „Jsem rád, že tento 

závod vznikl a bude vytvářet 
hodnoty a hlavně pracovní místa 
pro obyvatele Jihomoravského 
kraje. V současné složité ekono-
mické situaci jsou projekty, jako 
je tento, jejich význam a práce 
pro lidi, kterou přinášejí, jedním 
z těch pověstných světel na konci 
tunelu,“ uvedl Michal Hašek. 

Pásku nového závodu přestřihl 
nejvyšší představitel amerického 
koncernu  Thomas A. Amato a 
hejtman Michal Hašek. 

Na doprovodném programu se 
podíleli mimo pracovníků společ-
nosti Metaldyne také sbor hasičů 
ze Zbýšova u Brna, který zajistil 
občerstvení pro širokou veřejnost;
Občanské sdružení ALMA z 
Dobelic, které se postaralo o kre-
ativní zapojení těch nejmladších 
účastníků, a mateřská školka a zá-
kladní škola z Oslavan předvedla 
zpěv a tanec. Celodenní program 
doprovázela dechovka „Fantazie“ 
a akci zdobila krojovaná děvčata 
ze sousedního Padochova.

Až do večerních hodin navště-

vovali zájemci nový areál Metal-
dyne ve Zbýšově a jejich celkový 
počet činil přes jeden tisíc.

Společnost Metaldyne Oslavany 
s r. o. zaměstnává v současnosti 
300 zaměstnanců, do konce roku 
by jejich počet měl narůst o dalších 
sto. V následujícím období plánuje 
firma až zdvojnásobení počtu 
všech zaměstnanců. Do expanze 
v moravském regionu společnost 
investovala zhruba 100 milionů 
Kč a stejná suma bude investována 
do nových strojních zařízení. 

Celosvětový koncern Metaldy-
ne má roční obrat 1 miliardu EUR 
a zaměstnává ve 24 závodech roz-
místěných na různých kontinen-
tech celkem 3.300 zaměstnanců. 
Fakt, že ústředí koncernu vidí 
smysl expanze v tomto regionu, je 
vyjádřen závěrečnými slovy pre-
zidenta koncernu pana Amato: 

„Naším cílem je trvalý růst 
našeho podnikání na celém světě 
a prohloubení našeho působení 
v České republice představuje 
dobrou strategii k jeho dosažení.“

Nový závod ve Zbýšově za 100 milionů byl otevřen 

Prezident koncernu Thomas A. Amato a hejtman Michal Hašek

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

/Moravský Krumlov/ S no-
vým školním rokem se děti 
z Mateřské školy v Moravském 
Krumlově na ulici Palackého mo-
hou těšit ze školní zahrady, která 
dostala přívětivější podobu. 

V letních měsících se upravo-
valy terénní nerovnosti, částečně 
zatravňovala plocha a osazovala 
zeleň. Dětem pobyb na školní 
zahradě zpestří zejména nově 
instalované herní prvky.

„Obnova školní zahrady na-
vázala na celkovou rekonstrukci 

budovy mateřské školy v roce 
2008. Úpravy a dovybavení  za-
hrady  byly financovány z roz-
počtu města v rámci veřejné 
finanční podpory a z rozpočtu 
mateřské školy. Celkové nákla-
dy představují částku ve výši 
380 tis. korun. Věřím, že  za-
hrada bude pro kolektiv padesáti 
dětí, které  mateřskou školu na-
vštěvují, příjemným místem pro 
jejich hry a pohybové aktivity,“ 
zhodnotil výsledek prací starosta 
města Tomáš Třetina.         /abé/

Školní zahrada v novém

Hasiči si auto nepřevzali
 

/Region/ Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 14. 
září 2012 předal spolu s ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS) 
JMK Jiřím Pelikánem dobrovolným hasičům z regionu čtyři zásahová 
vozidla. Auta, která původně sloužila jednotkám profesionálních hasi-
čů, byla po provedení potřebných úprav předána v areálu nové požární 
stanice HZS JMK v Brně - Líšni zástupcům sborů dobrovolných hasičů. 
Cisternové vozidlo CAS K 25 LIAZ převzali dobrovolní hasiči městysu 
Višňová na Znojemsku a tři cisternová vozidla CAS 32 Tatra 148 obdr-
želi členové jednotek SDH Vysokých Popovic, Žeravic a Perné.

„Jihomoravský kraj si je vědom významu sborů dobrovolných ha-
sičů. Jejich členové nechybí nejen při likvidaci požárů, ale také při 
autonehodách, haváriích, při likvidaci následků takových přírodních 
pohrom, jako byly troje povodně v kraji během posledních deseti let 
nebo nedávný lesní požár u Bzence na Hodonínsku. Proto každoročně 
vyhlašujeme rozsáhlý dotační program na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů měst a obcí jižní Moravy,“ uvedl hejtman Michal Hašek. 

Mezi obdarovanými měli být také zástupci SDH Moravský Krumlov 
- Rakšice. Ti si ale po dohodě s vedením města Moravský Krumlov 
cisternu CAS 32 Tatra 148 nepřevzali. Důvodem byl špatný technický 
stav vozu, který by si vyžádal nemalé investice do oprav.             /abé/
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Doprovodný program:

•  Setkání s olympioniky  •  Ochutnávka a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý
•  Výstava a prodej sportovních oděvů zn. NEW LINE a sportovní obuvi zn. Mizuno

•  Prodej thermo ponožek  •  Slosování všech startovních čísel   •  Občerstvení zajištěno
•  Dětské hřiště - vzduchová trampolína  •  Závody moderuje Václav Ostrovský ml.

h�p://atle�ka-mk.webnode.cz/

22. ROČNÍK

KRUMLOVSKÉHO BĚHU
 

2. kolo Znojemského
běžeckého poháru 2012 - 2013

a 11. kolo ENVINETCUPU

Pořadatel:  AC Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice
Termín:  sobota 20. 10. 2012
Místo:   Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
Prezentace: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice

Časový pořad, kategorie, tratě:

Partneři:

M+S Mar�n Sojka, Komerční banka, Drogerie Šedrla, Vinařství Jaroslav Tichý, Oční op�ka Kocandová,
Pekárna Ivanka, stavební firma OSP, Cykloservis Novotný, Cukrárna Blahetek, FITSPORT Židlochovice, 

Čalounictví S�x, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, Hitl Jiří, DDM M. Krumlov.

10.00 Zahájení
10.10 Nejmenší  2007 a mladší     100 m
10.25 Přípravka I. (dívky, chlapci) 2005 - 2006   400 m
10.40 Přípravky II. (dívky, chlapci) 2003 - 2004   500 m
10.55 Nejmladší žákyně   2001 - 2002   750 m
11.10 Nejmladší žáci   2001 - 2002   1.150 m
11.25 Mladší žákyně   1999 - 2000   1.150 m
11.40 Mladší žáci    1999 - 2000   1.500 m
11.55 Starší žákyně   1997 - 1998   1.500 m
12.10 Starší žáci    1997 - 1998   1.950 m

13.00 Vyhlášení žákovských kategorií  + DĚTSKÁ TOMBOLA
  (ceny pro vítěze věnuje Mgr. Tomáš Třetina, Mgr. Zdeněk Juránek) 
14.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie   1.150 m
  (ceny pro vítěze věnuje Ing. Vlas�mil Kocanda)
14.30 HLAVNÍ ZÁVOD 
  -  2. kolo Znojemského běžeckého poháru    8.500 m
  muži A  do 39 let  1973 a mladší
  muži B  40 - 49 let  1972 - 1963
  muži C  50 - 59 let  1962 - 1953
  muži D  od 60 let  1952 a starší
  ženy F  do 34 let  1978 a mladší
  ženy G  od 35 let   1977 a starší

Hlavní partneři:

Pěvecká soutěž Lyra 2012
s hostem Jardou Hnilicou

Základní škola Vémyslice vyhlašuje XIV. ročník pěvecké soutěže 
Lyra 2012, která se uskuteční v úterý 23. října 2012 v sokolovně ve 
Vémyslicích. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních 
škol. Vystoupení budou hodnocena ve čtyřech kategoriích (do každé 
může škola přihlásit max. 2 žáky): I. kategorie žáci 1.- 3. třídy; II. ka-
tegorie žáci 4.- 6. třídy (prima); III. kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda 
- kvarta); IV.  kategorie  -  studenti středních škol a učilišť.

Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Vzhledem k omeze-
ným časovým podmínkám může interpretace probíhat max. 2 min. Pro 
soutěžící bude opět připraveno občerstvení. Startovné je 30 Kč.

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Věříme, že opět společně prožijeme 
příjemné okamžiky soutěžního zápolení. Nestranná porota bude slože-
na z odborníků vyučujících zpěv na vysokoškolské úrovni a mediálně 
známé osobnosti. Hostem letošní Lyry je Jaromír Hnilica, zpěvák sku-
pin Sillage a Argema.

Závazné přihlášky zasílejte prostřednictvím školy nejpozději do 18. 
října 2012. Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlí-
dek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních 
ukázek apod. najdete na internetových stránkách školy www.zsvemys-
lice.cz. Partnerem je skupina ČEZ.

Šmankote, pomóc, hoří !!!
Umíte se chovat v krizových situacích? Co všechno víme o požárech? 

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Plápolá si v kamnech či krbu, hřeje a září. 
Působí celkově poklidným, řekl bych, že i milým dojmem. Jako tchýně 
před svatbou. Ovšem, problém je, když ho pustíte z uzdy. Pak nehřeje, 
začne pálit, ničit a zabíjet. Jak vlastně na to, aby nám dobře sloužil?

V první řadě si je třeba uvědomit, co je to vlastně požár. Tato událost je 
definována jako každé nežádoucí hoření. Čili, pokud vidím hořící koš, kte-
rý nějaký dobrák zapálil tak, že do něj hodil hořící nedopalek, jsem svěd-
kem požáru. Naopak soused poklidně grilující steaky ve stínu své zahrady, 
požár nezpůsobil. Pokud nás sžírá oheň závisti, protože maso pěkně voní 
a ten hamoun nám nedá ani kousíček, hasiče nevolejte. Ona každá legrace 
něco stojí a planý výjezd zásahové jednotky je pěkně drahý. 

Každý z nás je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu k po-
žáru. Znamená to i to, že používáme svého daru myšlení i u likvidace 
suchých zbytků dřeva a trávy ohněm. Když si budete počínat opatrně, 
odpovědně, v rámci předpisů pro požární ochranu a životní prostředí, 
včetně ohlášení pálení HZS Jmk, vězte, že zabráníte nejen škodám na 
životě, majetku a zdraví, ale i škodolibé radosti místních drben. Každý, 
kdo uvidí požár, je povinen ho uhasit. Samozřejmě podle svých sil a 
možností. Pokud narazím na onen hořící koš, dokážu ho uhasit. Jestliže 
zpozoruji požár lesa, nepoletím domů pro motorovou pilu a nezačnu 
dělat záseky, ale přivolám hasiče na tel. čísle 150 nebo 112. V daném 
případě je nutno vyčkat příjezdu zásahové jednotky a poskytnout jejímu 
veliteli věcnou nebo osobní pomoc, ale o tom až příště.       Petr Sláma

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,

na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v říjnu zve na akce:
6.10. - POSEZENÍ S PRODUKTY JUST
hlavně na téma „podzimní nachlazení“

14.10. - KORÁLKOVÉ DOPOLEDNE NA ČAJOVNĚ
Přijďte si vytvořit náušničky a jiné ozdoby.

20.10. - SPONTÁNNÍ TANEC
inspirovaný 5 rytmy podle Gabriely Roth

Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem
paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.

Nově na čajovně k prodeji Fair Trade káva a jiné pochoutky.

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
Hrubšice - Ivančice • sobota 13. 10. 2012

od 15:00 do 19:00 hodin
Můžete se těšit na prohlídkové trasy strašidelným zámkem (během 
celého programu), soutěže pro děti během celého odpoledne, např. 

dlabání dýní a tancování.
15.00 hod. • 17.00 • 19.00 hod. - taneční vystoupení ve stylu Drakula

16.00 hod. • 17.30 hod. - šermířské vystoupení skupiny Taranis
19.45 hod. - ohňostroj

Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek: V místě - Agentura Marie, 
Palackého 23, Ivančice (1. p.), do 10. 10. 2012, od 8.00 hodin

do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

Kino Réna Ivančice zve 4. října v 18.45 hodin širokou veřejnost
na přímý přenos divadelní hry, kterou odehraje

Divadlo Járy Cimrmana v rámci oslav svých 45. narozenin

 ČESKÉ NEBE ANEB CIMRMANŮV 
DRAMATICKÝ KŠAFT

Obsazení: J. A. Komenský – Zdeněk Svěrák, Praotec Čech – Jan 
Kašpar, Svatý Václav – Petr Brukner, Jan Hus – Jaroslav Weigel,

K. H. Borovský – Genadij Rumlena, maršál Radecký – Václav Kotek,
Miroslav Tyrš – Michal Weigel, Babička – Miloň Čepelka.
Délka přenosu cca 2,5 hodiny včetně 20 min. přestávky

Vstupné: 200 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.

Předsedovi finančního výboru 
Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje Zdeňkovi Dufkovi (ČSSD) 
jsme položili několik otázek z ob-
lasti financování péče o seniory. 
Zde přinášíme jeho odpovědi.

Jak je na tom Jihomoravský 
kraj s financováním výstavby 
nových domovů pro seniory?

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí se brání zařazování nových 

lůžek do sítě. Při tom je jasné, že 
populace stárne a potřeba lůžek 
bude narůstat. Jenom v zařízeních 
zřizovaných Jihomoravským kra-
jem evidujeme 2700 neuspokoje-
ných žadatelů. Při tom dochází ke 
snižování kapacit našich zařízení. 
Z hlediska moderních standardů 
sociální péče není udržitelné mít 
třeba osmi lůžkové pokoje. Pokud 
však naše zařízení předěláváme 
na jedno či dvou lůžkové pokoje, 
logicky klesá kapacita.

Zatímco v roce 2004 bylo 
v krajských zařízeních 2.111 lů-
žek, v roce 2008 jich bylo pouze 
1.840 a nyní jich máme 1.787. 
Smutné je, že když docházelo 
k největšímu poklesu počtu lůžek 
v minulém volebním období, ko-
alice tvořená ODS a KDU-ČSL 
prakticky rezignovala na výstav-
bu nových zařízení a nedocházelo 
k náhradě kapacity. 

Po roce 2008 došlo k přehod-
nocení tohoto postoje. Mimo 
jiné díky programu z EIB byly 
započaty projekty na výstavbu 
9 nových či rozšíření stávajících 
domovů pro seniory s celkovou 
kapacitou 545 nových lůžek. Od-
hadované náklady jsou přes 900 
mil. Kč. Toto vše hradí kraj ze 
svého rozpočtu, stát nijak nepři-
spívá, naopak nám stavbu prodra-
žil růstem spodní sazby DPH.

Nemají vaše plány na výstavbu 

nových zařízení  zpoždění?
Je třeba přiznat, že věci jdou 

pomaleji, než bylo předpoklá-
dáno. Kraj vyzval města a obce, 
ať nám dají na výstavbu zdar-
ma pozemky. To se také stalo. 
V průběhu projektování se však 
vyskytly někde problémy. Někde 
zemřel spoluvlastník pozemku, 
kam stavba částečně zasahovala, 
na několika místech je třeba řešit 
přeložky vysokého napětí.

Nový objekt v nedaleké Za-
stávce u Brna je již v provozu, 
Blansko a Kyjov se staví, u dal-
ších projektů je dokončena ma-
jetkoprávní příprava a projekční 
práce. U ivančického domova pro 
seniory se právě objevily problé-
my s pozemky. Podstatné je, že na 
všem se dělá. Věřím, že v příštím 
volebním období budou projekty 
úspěšně dokončeny.

Jak jsou pak hrazeny náklady 
na provoz domovů pro seniory?

Provoz domova důchodců je 
hrazen vícezdrojově. Malou část 
hradí zdravotní pojišťovny. Dále 
pak příjmy tvoří platby jednot-
livých klientů, příspěvek zřizo-
vatele a dotace od ministerstva 
práce a sociálních věcí. Dotační 
řízení ministerstva je největším 
kamenem úrazu. Je vyhlašováno 
z roku na rok a naše zařízení žijí 
v obrovské nejistotě. Každoročně 
dochází k poklesu prostředků. Za-

tímco v roce 2008 MPSV posílalo 
do našich krajských zařízení pro 
seniory částku 327 mil. Kč, v roce 
2012 je to pouze 268 mil. Kč. 
Rozdíl musí kraj hradit ze své-
ho. Od ministerstva je to krajně 
bezohledné, protože ví, že kraje 
stejně musí úbytek nějak dokrýt. 
Je nepředstavitelné, že by kraj 
s odůvodněním, že ministerstvo 
práce a sociálních věcí neposlalo 
peníze, uzavřel nějaké pobytové 
zařízení pro seniory a klienty po-
slal na ulici. Úplně stejný problém 
s ministerstvem mají také zařízení 
zřizovaná městy či charitami.

Jak kraj tento propad financí 
řeší? 

Těžko. Kromě snižování 
prostředků, které na provozy 
domovů pro seniory posílá vláda, 
na nás ještě naplno dopadá zvyšo-
vání DPH. Potraviny, teplo, voda, 
to jsou všechno komodity, které 
naše zařízení hodně spotřebová-
vají. Musela se zvýšit rozpočtová 
disciplína jednotlivých zařízení, 
zavedli jsme adresnější systém 
hodnocení ředitelů a velká část 
nákladů se uspořila díky centrál-
ním nákupům. Není však dlou-
hodobě udržitelné, aby z roku na 
rok docházelo ze strany vlády 
ke krácení prostředků na senio-
ry. Cesta ke stabilizaci českých 
veřejných rozpočtů nemůže být 
hledána na úkor našich seniorů.

V Jihomoravském kraji chybí 2700 míst pro seniory

Zkusíme něco změnit? 
V nejbližších dnech, 12. a 13. října 2012, nás čekají volby do zastu-

pitelstev krajů. Na proklamace typu „voliči rozhodnou o naší budouc-
nosti“ řada občanů, proškolená výsledky minulých voleb, znechuceně 
rezignovala. Důvod – nejroztodivnější koalice vzniklé po volbách spo-
lehlivě znehodnotí přání části voličů, místo skutečné představy občanů 
o pestřejším složení volených orgánů vznikne nesourodá koalice jenom 
některých volebních stran, sice disponující matematicky nadpoloviční 
většinou, ale zájmově se i rozcházející. 

Je zřejmé, že řada občanů není spokojena se současným vývojem 
společnosti. Politici svoje sliby okamžikem zvolení vesměs zapomínají 
a každodenní potřeby a problémy lidí řešeny uspokojivě nejsou. Určitě 
se ale objeví před příštími volbami na letácích a bilboardech, aby opět 
přilákaly část voličů. Než zase další 4 roky někde v koutku přečkají na 
svoje kraťoučké použití v příští předvolební kampani. 

 Lepší způsob jak splnit přání voličů však zatím nikdo nevymyslel. Vzdát 
se svého práva vyjádřit svůj názor je určitě nejméně vhodný přístup. 

 KSČM, volební strana s číslem 43 pro krajské volby, chce řešit vaše 
potřeby a problémy. Dejte jí svým hlasem ve volbách příležitost. S vaší 
pomocí můžeme něco změnit, ledacos dokázat.                   /komerční článek/

Ing. František Šlapanský, kandidát KSČM do krajských voleb 2012

Odhaleno již 24 vzorků 
s metylalkoholem

Systém pro bezplatné kontroly alkoholu, který byl spuštěn v JM kra-
ji, zachytil k datu 25. září 24 vzorků s nebezpečným obsahem metylal-
koholu. Tyto případy byly předány Policii ČR a Celní správě ČR. Do 
krajského testování bylo podáno 2419 vzorků, otestována je tisícovka 
z nich. „Naší absolutní prioritou je ochrana životů a zdraví občanů 
JMK, proto jsme zavedli systém bezplatného testování a ukazuje se, že 
už jsme ochránili minimálně několik desítek lidí před možnou životní 
tragédií,“ uvedl hejtman Michal Hašek. JM kraj také zavedl krizovou 
informační linku 518 601 335, na kterou se nonstop obracejí občané 
z celé ČR. Zatím ji využilo přes 1000 tazatelů.                              /abé/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 1. DO 14. ŘÍJNA 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

•  od 1.10. do 11.11. - VÝSTAVA „KLUB MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH 
FOTOGRAFŮ“. Galerie Knížecí dům MK, otevřeno: po-pá: 9.00-11.00, 12.00-
15.30; ne: 14.00-16.00 hodin. V pondělí 1.10. v 17.00 hod. - Vernisáž výstavy. 
• 13.10. od 9.00 hod. - III. BURČÁKOBRANÍ. ORLOVNA Rakšice. Přehlíd-
ka dechových hudeb, taneční zábava - Arcus. Pořadatel: Pospolu MK.
• 16.10. - TRHY na nám. TGM, M. Krumlov.

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. 
• do 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.
• 8.10. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA. V pásmu s názvem Moji milí 
bratři Vám paní učitelka Eva Kopčilová připomene životní příběh sourozenců 
Čapkových. Vstupné 40 Kč.
• 9.10. ve 14.30 hod. na DPS a v 17.30 hod. v Galerii Knížecí dům - KAM-
ČATKA - ZEMĚ NA KONCI SVĚTA. Cestovatelská beseda Romana Janusze 
z cesty na samotný okraj asijského kontinentu, mezi sopečné kužele svérázného 
poloostrova Kamčatky, prezentovaná formou poutavé diashow s řadou jedineč-
ných záběrů, s komentářem a stylovým hudebním pozadím. Vstupné 40 Kč. 
• 10.10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Registrace nových čtenářů zdarma, 
prominutí poplatků za rezervace, prominutí poplatků za upomínky, v průběhu 
měsíce prodej opotřebovaných časopisů a Harlequinů.

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 21.10. - IVANČICE V PROMĚNÁCH ČASU. Muzeum Brněnska - Mu-
zeum v Ivančicích pořádá výstavu historických a současných fotografií města. 
Galerie Památníku A. Muchy Ivančice.
• 5.10. - 31.10. - PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH. Výstava výtvarných děl 
žáků ZŠ Ivančice, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené jako doprovodný pro-
gram Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012. Chodba Památníku
A. Muchy. Vstupné: zdarma.
• 13.10. v 19.00 hod. - HARMONIKA DUO RENÁTA A JOSEF POSPÍŠI-
LOVI. Koncert v kině Réna Ivančice. Vstupné: 100 Kč.
Připravujeme: • 16.11. v 19.00 hod. - VEČER S VÁCLAVEM VYDROU. Vy-
právění známého herce o jeho práci před televizní a filmovou kamerou a o životě. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 1. 10. v KIC Ivančice.
• 8.12. - VÁNOČNÍ PRAHA - celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 7.00 
hodin od Besedního domu. Doprava: 470 Kč.
• 13.12. - JEVGENIJ PLJUŠČENKO - PÁN LEDU 2012. Olympijský vítěz, 
trojnásobný mistr světa a sedminásobný mistr Evropy předvede velkolepou 
show. Společně s ním se představí Stephan Lambiel, Brian Joubert, Laura Le-
pisto a olympijský vítěz Aleš Valenta. Účastníci ledové show představí publiku 
svoje nejlepší programy i speciální čísla, připravená pro toto turné. Odjezd v 
17.30 hod. od Besedního domu. Brno - Kajot Arena (býv. hala Rondo). Cena: 
920 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 30. září v KIC Ivančice!

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
• 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.
• 25.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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

Připravujeme: • 24.10. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY, 
lampiónový průvod, ohňostroj. Začátek u základní školy v 18.30 hodin. + Pod-
zimní výstava v základní škole od 17.00 hod. V kulturním domě se po ohňostro-
ji uskuteční komponovaný pořad (Ne) jen hovory s TGM. V programu vystoupí 
Mgr. František Trávníček (mluvené slovo) a Táňa Janošová (zpěv). 

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.
• 5.10. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV. 
• 12.10. - LITERÁRNÍ VEČER - sourozenci Čapkovi.
• 19.10. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.
• 20.10. ve 14.00 hod. - VÝROBA RŮŽIČEK z javorového listí v MICV. 

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1. - 5. 10. - TÝDEN KNIHOVEN: • 2. 10. v 17.00 hod. - Cestovatelské 
promítání - Čína, městská knihovna. • 3. 10. v 17.00 hod. - Houby jen tak 
pro radost - vernisáž výstavy amatérského fotografa Jaroslava Bučka, městská 
knihovna. • 5. 10. v 17.00 hod. - Michal Viewegh - autorské čtení, zámecké KC.
• 6.10. od 14.00 hod. - SVÁTEK PODZIMU: DRAKYÁDA, DÍLNIČKY, 
TÁBORÁK. Registrace soutěžících, rozlétání draků, soutěže. Výtvarná dílnič-
ka a táborák (buřty s sebou). Akce se uskuteční na kopci Nejsvětější Trojice. 
Startovné 25 Kč, dílnička 40 Kč. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 7.10. od 14.00 hod. - KUDY OBOROU. Orientační běh pro veřejnost. Startovné 
40 Kč. Start u rybníka v Oboře. Občerstvení zajištěno. Pořádá Turisťák Rosice. 
• 7.10. od 9.00 do 20.00 hod. - BAZÁREK. Oblíbený bazárek dětského obleče-
ní, vybavení a hraček se bude konat ve spol. sále ZKC. Pořádá KIC Rosice. 
• 11.10. v 16.00 hod. - BESEDA S JIŘÍM MARŠÁLKEM. Jiří Maršálek bude 
vyprávět o svých knihách a o životě nevidomých. Možnost nákupu jeho knih. 
V klubovně hasičů. Pořádá MO STP. 
• 11.10. od 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA - ODLÉVÁNÍ MÝDEL. V herně 
MC Kašpárkov. Nutno nahlásit se předem. Pořádá MC Kašpárkov 
• 12.10. v 18.00 hod. - VELKÁ PYŽAMOVÁ PÁRTY. Večer a noc plná filmů 
a her v Klubu Suterén. S sebou si vezměte co nejvtipnější pyžamo, karimatku, 
spacák a oblíbený film na flešce. Cena 50 Kč pro členy, 70 Kč pro ostatní zahr-
nuje i sobotní snídani. Počet míst omezen. Pořádá SVČ Rosice. 

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: 
Informace o volných místech v kroužcích získáte v SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 12. Přihlásit se můžete: v pondělí 9.00-18.00, středa 9.00-18.00 a čtvrtek 
9.00-16.00. Kompletní nabídka: www.svcivancice.cz
• 11.10. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci i poslechu 
hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům. Poplatek 40 Kč/osoba.
• 13.10. od 17.00 hod. - MINIKONCERT s kapelou The Mystic. Přijď si
poslechnout kvalitní muziku. Čeká Tě podvečer plný hudby, příjemné prostředí, 
přátelská atmosféra. V rámci akce odstartuje klubová hitparáda. X-box kinect
games, stepmania a další aktivity. ICM Ivančice a R-klub, Kounická 70, Ivančice.
• 17.10. od 18.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU - I. Zbavte se starých novin
a přijďte si uplést například obal na květináč, ošatku, košík. I. část - motání 
ruliček z novin potřebných k pletení.
• 19.10. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí. Trampolíny, skákací 
hrady, skluzavky, … Odjezd v 16.15 hod. z Ivančic od Besedního domu. Ná-
vštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod. Děti do 2 let - zdarma, děti do 18 let - 200 
Kč, ostatní - 150 Kč. (Děti mohou jet bez doprovodu, pedagog. dozor zajištěn.) 
Nutné se přihlásit do 16.10. v SVČ Ivančice. 
• 24.10. od 18.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU - II. - pletení jednotlivých 
výrobků. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, Poplatek 30 Kč/mládež; 50 Kč/
dospělí (celková platba za obě části). Nutné se přihlásit do 12.10. v SVČ.

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
• 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.
• 24. - 26.10. - PODZIMNÍ PUTOVNÍ TÁBOR V BRNĚ. Navštívíme
divadlo, zábavné lanové centrum a mnoho dalšího. Nudit se opravdu nebudete. 
Spíme v centru Brna. Nutno nahlásit se předem.
NABÍDKA KURZŮ PRO DOSPĚLÉ: • KURZ FINANČNÍ GRAMOT-
NOSTI - 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 hodinový kurz • POČÍTAČE PRO POKROČILÉ - začíná 
11.10. v 16.30 hodin, cena: 1200 Kč za 12 hodinový kurz
POZOR! VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH: 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: Šper-
kovnička, 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 STUDEN-
TY A DOSPĚLÉ: PONDĚLÍ: Pilates pokročilí, Strečink; ÚTERÝ:  Fit mix - po-
loletní kurz, Trampolíny (pololetní kurz), Orientální tanec; STŘEDA: Powerjóga 
začátečníci, Powerjóga pokročilí; ČTVRTEK: Pilates začátečníci, Overball.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• vždy v pondělí a v pátek od 17.00 do 18.00 hodin - KROUŽEK BRAZIL-
SKÉHO BOJOVÉHO UMĚNÍ - CAPOEIRA (čteme Kapuéra). Pro děti 
od 6 do 9 let. V sále DDM. Poplatek 70 Kč za měsíc a dítě může navštěvovat 
libovolný počet kroužků DDM Oslavany. 
• vždy v sobotu od 9.30 hodin - KROUŽEK KARATE A SEBEOBRANY. 
Pro děti od 10 let. Poplatek 70 Kč za měsíc a dítě může navštěvovat libovolný 
počet kroužků DDM Oslavany. 
• pondělí 14.30 až 15.30 hod. pro 8. a 9. tř.; čtvrtek 13.45 až 14.45 hod. pro 
4. a 5. tř.; čtvrtek 14.45 až 15.45 hod. pro 6. a 7. tř. - ANGLICKÝ JAZYK. 
Poplatek 70 Kč za měsíc a dítě může navštěvovat libovolný počet kroužků. 
V jednotlivých kroužcích dostanete více informací i s přihláškou.

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. Navští-
víme zámek Valtice! V převážně lesním rovinatém terénu ujdeme pěšky asi 14 
km, přičemž si prohlédneme nebo navštívíme tyto romantické stavby lednic-
ko-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
• 13.10. - autobusový zájezd ROZHLEDNA VELKÝ LOPENÍK V BÍLÝCH 
KARPATECH s výhledy po Moravských Kopaninách a na Slovensko. Odjezd 
autobusem v 6.45 hod. od Besedního domu, jídlo s sebou, návrat kolem 19.00 
hodiny. Vedoucí akce Jiří Eibel. Připraveny jsou 2 trasy: delší 15 km a kratší 
trasa 9 km. Poplatek pro člena KČT 100 Kč, mládež do 18 let 60 Kč, nečlenové 
150 Kč. Účastníci se přihlásí na adrese: Jiří Eibel, Široká 40, Ivančice  nebo na 
tel.: 539 083 044 po 18.00 hod. do 9. 10. 2012. Poplatek uhradit při přihlášení.
• 24.10. - ČUČICE - NOVÁ VES - KETKOVSKÝ MLÝN - NOVOVESKÉ 
STUDÁNKY. Chůze asi 12 km. Odjezd autobusem v 9.50 hod. do Čučic link. 
autobusem  430. Vede Hana Pokorná. 

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 15. října. Dárcům velmi děkujeme.

 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, prota-
hování 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
• Rodinné centrum Měsíční houpačka se na Vás těší i ve školním roce 2012/
2013, najdete nás v Ivančicích na náměstí Palackého nám. 27. V týdnu od 17. 
září 2012 jsme pro Vás a Vaše děti opět otevřeli Vaše oblíbené kroužky, ještě jsou 
pořád volné místečka, takže neváhejte a dojděte vy a vaše děti do našeho centra,
informace Vám rádi zodpovíme  na tel. čísle: 734 600 725 nebo e-mail: mesicni-
houpacka@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 http://www.facebook.com/mesicni.houpacka 
(zašlete si žádost o přátelství a my si Vás rádi přidáme).
• Naše centrum také provozuje DĚTSKOU LESNÍ ŠKOLKU ZA HUMNY, 
www.zahumny.cz, kontakt Mgr. Martina Turečková, tel.: 734 600 725.
• 10.10. v 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA. Přijďte si vytvořit dárek pro 
radost sobě a nebo kamarádce. Podle jednoduchého návodu vytvoříme troje 
různé náušničky a zabalíme do krásného obalu a přidáme i osobní věnování. 
Přijďte tvořit, udělat si příjemný podvečer a donést si domů originální naušnič-
ky :-). Poplatek: 100 Kč. (v ceně je lektorné, materiál a zapůjčení kleští). Dílnou 
provází Jana Šaurová. Hlaste se předem na tel. 777 198 577.
• v pátek od 9.00 do 11.30 hod. - ÚŘEDNÍ HODINY KOORDINÁTORKY.
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 - ZAČÁTEČNÍCI. 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.
• v úterý od 16.30 do 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - POKROČILÍ. Pokračování žáčků z minulého roku. 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 - HERNA. Pondělí, úterý středa - 9.30 až 11.30; 
čtvrtek a pátek - 9.00 až 11.30 hod. Poplatek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 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 700 Kč / 10 lekcí
- přenosná permanentka, samostatná lekce 80 Kč. Rezervace na tel. 603 576 988.
• v pondělí od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, 
poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• 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 MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.
Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565, 

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÝ TULIPÁNEK. Setkání probíhá v her-
ně Duhového Tulipánku v budově místní Základní školy. I letos se bude konat 
každý čtvrtek od 9 do 11 hodin, poprvé se sejdeme ve čtvrtek 4. 10. 2012. Cena 
jednoho setkání bude 30 Kč. Tyto vybrané peníze poslouží k dalšímu nákupu 
výtvarných a jiných potřeb pro naše děti, aby byly naprosto spokojené.
Centrum je již třetím rokem k dispozici všem malým dětem s doprovodem 
jejich rodičů či prarodičů pod vedením Mgr. Daniely Bednaříkové, která sou-
časně vede mateřské centrum Medvídek v Miroslavi. V loňském roce se k paní 
Bednaříkové připojila i paní Kateřina Málková. Společně za doprovodu kytary 
a jiných hudebních nástrojů vytvořily příjemné prostředí nejen pro místní děti. 
Ty se zde učí různé básničky, písničky či říkadla. Formou her se seznamují
s okolním prostředím.
Součástí každého setkání jsou nejen tyto básničky, ale i pohybové aktivity
a různé rukodělné práce - ať už se jedná o výtvarné činnosti (prstové barvičky) 
či modelování pomocí těsta, seznamování se s knihami - vše je připravené pro 
malé děti. Nejen pro maminky je k dispozici příjemné posezení u kávy, čaje a 
jiných dobrot. Rodiče i děti čeká příjemné překvapení v podobě dotace 20.000 
Kč, kterou jsme dostali na podporu naší činnosti od Jihomoravského kraje. 
Všichni se tedy budete moci těšit na nové vybavení a hračky našeho centra. 
Těšíme se na příjemná setkávání s Vámi. 
• VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. Srdečně zveme všechny 
dospělé starší 50 let na první setkání, které se bude konat v úterý 2. 10. 2012 
od 17 hodin v budově základní školy pod vedením Mgr. Šárky Chaloupkové. 
Letošním tématem je Kouzelná geometrie v architektuře. Bližší informace
na telefonním čísle 776 778 699.  Eva Jarošová, koordinátorka komunitní školy

Starý textil a boty pro školu
Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice prosí širokou veřejnost o pomoc 

při sběru nepotřebného textilu a obuvi. Obuv nemusí být v páru. Jme-
nované produkty lze přinášet do naší školy v pracovní dny v době od 
7.30 do 14.00 hodin. Na školním dvoře bude k tomuto účelu vyhrazeno 
místo. Sbírka proběhne od 12. října do 1. listopadu. Získané finanční 
prostředky použijeme na nákup školních potřeb, pracovních sešitů a 
výtvarného materiálu pro realizaci projektových dnů a soutěží. Pokud 
nás podpoříte, pomůžete nejen žákům naší školy, dětem z našeho dět-
ského domova, ale především přírodě. Za pomoc Vám předem děku-
jeme. Ing. Marta Špalková – ředitelka školy, Mgr. Ludmila Marková 
– koordinátorka environmentální výchovy.              http://specskiva.cz/



 V Zrcadle č. 3/2012 byl „expe-
dici“ připomenut starý židovský 
obřad „Chalica“. V protokolu o 
této záležitosti ze dne 18. dubna 
1833, který se týkal novomanželů 
Davida a Veroniky Bauerových, 
byli jako svědkové uvedeni: 
Löwy Bauer - švagr Davida, a 
Salomon Bauer - otec Davida. 
Ženich David Bauer měl 26 let, 
nevěsta Veronika 23. let. Svatba 
se uskutečnila v Dobelicích na 
krumlovském panství. dne 18. 
dubna 1833. Rod Bauerů byl 
významným rodem nejen v Ivan-
čicích a okolí, ale jeho význam 
přesahoval hranice Moravy do 
Evropy. Pokusíme se sledovat 
linii rodu, která nás zajímá.

První dostupný je Juda Bauer, 
narozen roku 1759 v Ivančicích 
(nebo v Dolních Kounicích), 
zemřel v roce 1844 v Ivančicích 
a je zde pohřben na židovském 
hřbitově. Obchodník, kterému pa-
třil v Ivančicích dům v ulici Jana 
Schwarze č. 2. Juda Bauer byl 
přes 40 let představený židovské 
obce v Ivančicích a ve své zprávě 
z roku 1815 naznačuje polohu 
dřívějšího židovského hřbitova na 
levém břehu Mřenkového potoka. 
Zřejmě to bylo výše proti proudu 
potoka v místě, kde svah slepen-
cového kopce přechází v rovinu. 

Také je ve zprávě uvedena po-
věst, jež se týká kopce „Albišák“, 
který je naproti židovskému hřbi-
tovu. Manželkou Judy Bauera 
byla Rössel (Rosina), narozená 
ve stejném roce jako Juda. Při 
návštěvě žid. hřbitova jsou ve vý-
klencích při zdi na západní straně 
dva masivní pomníky. Byly 
po mnoho desítek let zříceny a 
v roce 2004 znovu postaveny. 
Nápisy byly celkem zachovalé 
a potvrdily, že se jedná o hroby 
Judy Bauera a vpravo jeho syna 
Arona Bauera (*1780 - †1844 
v Rosicích). Měli spolu 9 dětí, 
z nich nás nejvíce zajímají Aron 
(*1780) a Salomon (*1781).

 Vraťme se ještě jednou k pro-
tokolu chalicového jednání z 18. 
dubna 1833. Uvedený otec Salo-
mon Bauer (*1781 - †1866), byl 
synem Judy Bauera. Salomon se 
usadil v Břežanech (tehdy Fryša-
va), kde podnikal jako hostinský 
a palírník a později majitel statku. 
Ve stejné činnosti ho následovali 
jeho synové David, Alois a další. 
Zemřel v Ivančicích v 85 letech 
na choleru při epidemii, která 
vypukla za války s Pruskem. 

Jeho bratr Aron Bauer (*12. 
10. 1812) začal podnikat již jako 
dvacetiletý a postupně se vypraco-
val v zámožného člověka. V roce 
1819 je uváděn jako nájemce vrch-
nostenského podniku v Rosicích. 
Jeho činnost potvrzuje Vlastivěda 
moravská (obec Zbejšov, str 355): 
„Roku 1820 Lorenzi objevil uhlí 
na na Poustkách u Zbejšova. Lo-
renzův závod koupili kupec Adam 
Rahn, řezník Josef Dufek a palír-
ník Bauer, vesměs z Rosic.“ 

Aron s manželkou Judith (roz. 
Hallerová) měli také 9 dětí, ale 
sledujme jen syna Moritze (1812 
- 1895), o kterém jsou velice za-
jímavé informace v matrikách č. 
1731 a 1744 města Rosice. 

Matrika č 1731 – 4/87 uvádí, 
dne 15. května 1846 křest Mo-
ritze Johanna Nepomuka Baue-
ra, narozeného 12. října 1812, 
majitele rosické vinopalny a 
uživatele zbýšovských uhelných 
dolů. Moritz se zříká židovské 
víry a přestupuje na katolic-

kou. Jeho otec Aron Bauer je 
zde zapsán jako majitel rosické 
vinopalny. Křest byl proveden 
s povolením vrchní konzistoře 
(pozn. poradního sboru biskupa) 
v Brně ze dne 8. května 1846. 
Kmotři: Wenzel Krejczi, místní 
kurát z Komína, a Jakob Bauer, 
měšťanský ranhojič v Brně.

Musela to být událost, protože 
takové přestupy byly výjimečné 
a byly se zájmem sledovány ve-
řejností. Jak uvidíme dále, byla to 
účelová záležitost, která neměla s 
náboženskou vírou co dělat. 

Asi tři týdny později je 
v rosické matrice sesdaných č. 
1744 - 12/23, další zápis, a sice 
o sňatku Moritze Johana Nepo-
muka Bauera dne 9. června 1846 
v rosickém kostele.

Ženich: (dodatečně dopsáno 
rytíř*) Bauer Mauritz Johan, stáří 
34 let, majitel rosické vinopalny 
a zbýšovských uhelných dolů, 
manželský syn Arona Bauera, 
majitele rosické vinopalny, a jeho 
manželky Judithy roz. Hallerové

Nevěsta: Rittler Mathilde, stará 
23 let, manželská dcera pana Fer-
dinanda Rittlera, spoluvlastníka a 
správce rosických uhelných dolů, 
a jeho manželky Kathariny, roz. 
Axmannové. Svědci: Josef Wol-
lek, justiciár (pozn. právník vrch-
nostenského soudu) na panství 
Rosice, Jakob Bauer, měšťanský 
ranhojič v Brně. Oddávající:
Anton Kotzend, farář.

Ze zápisu na tomto dokladu: 
K manželství mé neplnoleté dce-
ry dávám své otcovské svolení: 
Ferdinand Rittler. Svědci: jako 
nahoře.

*) Podle výnosu c.k. Místodrži-
telství ze 29. 3. níže psaného roku 
č. 6746 povýšila jeho c.k. Výsost 
nejvyšším diplomem z 21. února 
1876 majitele realit pana Moritze 
Bauera a jeho manželské potom-
ky do šlechtického stavu a udělila 
jim dědičný titul rytíř von Bauer.

Záznam do této matriky sezda-
ných provedl rosický farní úřad 
na základě zápisu ctěného c.k. 
Hejtmanství v Brně ze dne 12. 
dubna téhož roku.

Ženicha již známe, ale nevěstu 
musíme představit. V roce 1803 
založil brněnský velkoobchod-
ník Jan Arnošt Herring horní 
těžířstvo se sídlem v Rosicích, 
které trvalo až do roku 1870. Ve 
všech dolech Herinngovy spo-
lečnosti byly zavedeny nejlepší 
těžařské metody v celé rakouské 
monarchii. Největší zásluhu na 
tom měl správce Ferdinand Ritt-
ler, který měl bohaté zkušenosti 
v dolování.

V době sňatku své dcery Ma-
thildy je uváděn jako spoluvlast-
ník rosických uhelných dolů. Byl 
to tedy bohatý člověk a sňatkem 
s bohatou nevěstou se dostává 
Moritz Bauer k dalšímu množ-
ství financí i společenskému 
vzestupu. Své další aktivity smě-
řoval do rozvoje cukrovarnického 
průmyslu, který byl na prudkém 
vzestupu. Kolem roku 1850 
založil a vybudoval cukrovar na 
Starém Brně a založil tak základ 
Bauerovského cukrovarnického 
impéria. Tam také postavil záme-
ček, rodinný dům Bauerů. 

Celá svratecká niva patřila 
Bauerům až do r. 1927, kdy bylo 
Moravským zemským výborem 
vykoupeno od Bauerů přes 58 ha 
plochy včetně cukrovaru a zámeč-
ku i cyklistické dráhy (její stavbu 
Bauer finančně podpořil), pro 

výstavbu brněnského výstaviště. 
Cukrovar byl zbořen, zámeček byl 
využit do výstaviště a cyklistická 
dráha je v provozu dodnes.

Nevíme, kolik cukrovarů dal 
za svůj život do provozu Moritz 
Bauer, ale alespoň jeden připo-
meneme. V Hrušovanech u Brna 
nechal postavit r. 1882 cukrovar, 
který byl po dostavbě největší na 
Moravě a po dvaceti letech vyrá-
běl přes 210 tun cukru denně. 

Za rozvoj průmyslu, podporu 
vědy a umění byl Moritz v roce 
1870 císařem Františkem Jose-
fem I. vyznamenán Řádem želez-
né koruny 3. třídy a povýšen do 
rytířského stavu. Psal se Rittler 
von Bauer-Rohrfelden. Moritz 
Bauer zemřel 13. dubna 1895 a 
spolu s manželkou je pohřben na 
Ústředním hřbitově v Brně. 

V dalších generacích Bauerové 
pokračovali v podnikání. Je to již 
mimo náš region, takže jen krát-
ce. Syn Moritze, Viktor Arnold 
Jakob Bauer (1847-1911) byl 
podnikatelem v cukrovarnictví, 
velkostatkář a finančník. Vystu-
doval techniku v Brně a v Lipsku 
a od roku 1870 se věnoval podni-
kání. Stal se vlastníkem starobr-
něnského cukrovaru, v roce 1883 
získal panství Spálov a v roce 
1895 panství Kunín u Nového Ji-
čína na severní Moravě. Mimo to 
byl členem moravského zemské-
ho sněmu a moravské obchodní 
komory. V roce 1910 byl vyzna-
menán komturským řádem císaře 
Františka Josefa I. a povýšen do 
rytířského stavu. 

Viktor měl tři syny. JUDr. Vik-
tor rytíř von Bauer (*12. 4. 1870) 

byl všestranně nadaný člověk. 
Mimo jiné uměl pět řečí, měl záli-
bu v cestování a letectví. Po smrti 
obou rodičů v roce 1911 převzal 
Viktor Bauer veškeré průmyslové 
podniky a zemědělské pozemky 
svých rodičů. Mimo jiné se stal 
ředitelem kamenouhelných dolů 
ve Zbýšově, viceprezidentem a 
centrálním ředitelem hrušovan-
ské cukerní rafinerie, měl podíl 
v moravských cukrovarech atd. 
Jeho životopis by stačil na velký 
článek. Zemřel na zámku v Kuní-
ně 3. srpna 1939

Zámek v Kuníně přečkal oku-
paci, ale byl těžce poničen uby-
továním sovětské armády v roce 
1945. Po jejím odchodu rozkradli 
místní obyvatelé, co ještě zbylo. 
Po válce byl majetek Bauerů za-
baven a členové rodu se odstěho-
vali do různých zemí světa. Dnes 
je zámek opraven a potomky rodu 
Bauerů občas navštěvován.

V Brně je jako památka po 
Bauerech název ulice, která sle-
duje jižní část výstaviště od kři-
žovatky v Pisárkách až k Poříčí. 
V podvědomí „Brňáků“, zvláště 
sportovců, je název Bauerova 
rampa pro cyklistický stadion.

A v Ivančicích jsou na židov-
ském hřbitově dva masivní po-
mníky Judy a Arona Bauerových, 
zakladatelů rodu, který se výraz-
ně zapsal do novodobé historie
Moravy a jehož potomci byli zná-
mí v Evropě.                Jiří Široký

Použité prameny: • Genea-
logické a heraldické Informace 
2004 • Ivančický zpravodaj č. 
7/2005 • matriky města Rosic č. 
1131 a 1744
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Z Ivančic k císaři a ještě dál

Benátský lev v Ivančicích
Kdo si přečetl knihu „Tři zlaté poháry“, kapitolu „Tajemný Benát-

čan“, pak si připomene, jak sedmadvacátého února 1714 čekal Blažej 
Zozuli di Salino na kámen, který býval nad průčelím rodného domu
v Benátkách - kámen, do nějž je vytesán lev se zamračeným lidským 
obličejem a křídly na hřbetu. Je to tentýž kámen, který je na náhrobku 
rodiny Zozuli di Salino na ivančickém hřbitově, nebo si spisovatel
Mirek Elpl podle tohoto náhrobku vymyslel pověst? Kdo byl člověk 
s tak nezvyklým jménem a proč se v Ivančicích objevil? 

První do Ivančic se skutečně přistěhoval Blažej Zozuli di Salino 
v roce 1695. Z Benátek se vystěhoval pro politické nepokoje. Až do své 
smrti v roce 1736 bydlel v domě vedle fary (dům byl zbořený v roce 
1904, znovu postavený a fasádou sladěný se sousedním domem), dnes 
Palackého náměstí čís. 23. Syn Blažeje Jan Antonín byl obchodníkem
a v roce 1738 koupil dům ve Sboru čís.15 (dnes Restaurant Pizzeria). 
Do tohoto domu klade Mirek Elpl příběh o tajemném Benátčanu.
I když to není pravda, je to hezky vymyšleno. Tajemný Benátčan Bla-
žej Zozuli nikdy v tomto domě nebydlel, už proto, že zemřel v roce 
1736 a jeho syn koupil tento dům dva roky po jeho smrti. Spisovatel 
Elpl nepsal literaturu faktu, nýbrž povídku, ve které si může vymýšlet.

Syn Blažeje Jan Antonín Zozuli zemřel 25. února 1793 a byl pochován 
na starém hřbitově u kaple Nejsvětější Trojice. Jeho manželka Kateřina 
se narodila v roce 1725, zemřela 24. prosince 1763. Dům zůstal v majet-
ku rodiny Zozuli di Salino až do r. 1906, kdy byl prodán rodině Weissů.

 Desku se lvem nechal zhotovit Jan Zozuli (syn Jana Antonína). Jan 
Zozuli vlastnil dům č. 94/I - označovaný jako obchodní budova firmy 
(dnes Komenského náměstí čís. 7). Město tento dům kolem roku 1860 
zakoupilo a na jeho místě postavilo novou školu. Ve fasádě brány ke 
škole (dnes se jedná o zadní budovu ve dvoře Střediska volného času) 
byla popisovaná deska až do roku 1874, kdy byla provedena přestavba 
školní budovy a brána byla odstraněna.

V roce 1850 koupil Ignác Hüpš od Václava Hanse nízký, ale prostorný 
dům na Horních Hlinkách v blízkosti kaple Nejsvětější Trojice. V srpnu 
1862 blesk tuto budovu zapálil a celá vyhořela. Na jejím místě vystavěl 
Ignác Hüpš v příštím roce novou stodolu, které je dodnes známá jako 
„Červená stodola“. Do průčelí byla po roce 1874 vsazena kamenná des-
ka s benátským lvem. V roce 1926 Červenou stodolu opět zničil požár, 
snad po krátkém spojení v elektrickém rozvodu. Deska byla z poškozené 
zdi sňata, ale po znovuvystavění stodoly už na ni nebyla vrácena. Znak 
se lvem byl vsazen v roce 1932 do náhrobku rodiny Zozuli di Salino. 
Potvrzuje to zápis v Pamětní knize města Ivančice. Na straně 129 - rok 
1932, je uvedeno: „Městský hřbitov ozdoben pomníkem pro rodinu
Zozuli di Salino a Vávrovu, který pořídil p. Josef Vávra.“ 

Nezvyklá, ale přitom krásná deska vzbuzuje zájem zvláště přes-
polních zájemců a turistů a je předmětem mnoha dotazů. Začátkem 
srpna letošního roku byla v Ivančicích návštěva z USA. Byli to po-
tomci rodiny Schillerů z Němčic, která se vystěhovala do Spojených 
států v roce 1881. Při procházce hřbitovem si okamžitě všimli tohoto 
hrobu a připomněli, že podobného lva viděli na náměstí sv. Marka
v Benátkách. Mohl jsem jim to potvrdit, protože jsem lva v Benát-
kách na Dožecím domu také fotografoval.

Snad neškodí připomenout závěr jednoho televizního pořadu o sta-
rých památkách: „Kdo takovou památku poškodí, zničí nebo odcizí, 
nechť ho stihne krutý trest.“ Snad se to nestane a krásná ozdoba hrobu 
rodiny Zozuli di Salino a Josefa Vávry bude na ivančickém hřbitově 
k vidění ještě v příštích generacích.          Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Prameny: Ivančický zpravodaj č. 5/77 a 10/77, Kronika rodiny Hüpš - rukopis

Cukrovar rodiny Bauerů a Bauerova rampa, Brno 1917/1918

Náhrobky Judy a Arona Bauerových, foto V. Karas

Benátský lev v Ivančicích

Hrob rodiny Zozuli di Salino



» AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• torzo motocyklu Jawa 250/353 
kývačka s doklady, nebo celý moto-
cykl v pojízdném a orig. stavu. Tel.: 
775 279 572.
prodám
•• Renault 21, obsah 2,2i TXE, pohon 
LPG, rok výroby 87, cena 12.000 Kč, 
nová STK. Tel.: 601 380 512.
•• obytný přívěs bez TP s přístřeškem 
pro 4 osoby, trvale stojící v CAMP 
Výr, Výrovce - za 25.000 Kč. Zn: 
vhodné pro rybaře. Tel.: 724 959 833.
•• kompletní zimní kola 4 ks na Feli-
cii 165 x 70 x 30, cena 3.000 Kč. Tel.: 
721 079 250.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
• RD v Moravském. Krumlově. Pouze 
v dobrém stavu. Tel.: 602 765 779.
prodám
•• byt 3+1 na sídlišti v M. Krumlově, 
cena 870.000 Kč. Tel.: 601 380 512.
•• DB 72 m2 3+1 panel. domu 3.np. 
v Dolních Kounicích, okr. Brno-
-venkov. Nové bytové jádro, okna, 
dveře, zateplení. Dobrá dostupnost 
do Brna. Cena 1,400.000 Kč. Tel.: 
777 856 232.

•• 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, bal-
kon. Stáří budovy 20 let.  Dům mimo 
záplavovou oblast. Cena k jednání 
1.085.000 Kč. Tel.: 608 548 590.

•• RD v Oslavanech 4+1 - dvorek, 
terasa, sklep, topení - plyn, internet, 
kab. TV. Cena 1,300.000 Kč, ne RK. 
Tel.: 731 288 543.
•• zahradu v Moravském Krumlově 
pod Lakrumem. Plocha pozemku je 
180 m2. Tel.: 601 380 512.
pronajmu
•• byt 1+1 na Sídlišti v M. Krumlově. 
Tel.: 603 770 951.
•• v RD v Oslavanech - jeden pokoj. 
Tel.: 606 030 930.
•• garáž v Oslavanech u aut. nádraží. 
Cena 800 Kč/měs. + inkaso. Tel.: 
731 255 669.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám

•• nový MT Samsung i9300 Galaxy 
SIII, barva modrá, TOP stav, orig. bale-
ní, plná záruka, zakoupen u O2 v 7/12. 
Cena 12.000 Kč. Tel.: 602 782 272.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár trojkomb. (hl. korba, vajíč-
ko, sporťák), nánožníky, taška, síťka, 
slunečník, pláštěnka. Barva šedá. Po 
jednom dítěti, jako nový. Cena 3.000 
Kč. Tel.: 606 553 572.
STAVBA - BYDLENÍ
koupím
•• kuchyňský sporák na tuhá paliva. 
Tel.: 606 405 218.
prodám

•• zánovní kotel OPOP h 412 použí-
vaný necelé 2 sezony. Kotel je určen 
na tuhá paliva, výkon 14 kW. PC 
15.000, nyní 7.900 Kč. Ke kotli daruji 
čerpadlo v záruce. Tel.: 607 967 517.

ZAHRADA
koupím
•• 10- 15 kg neloupaných vlašských 
ořechů. Tel.: 731 917 576.
•• řepu. Tel.: 606 575 472.
prodám
•• mrkev 10 Kč/kg, petržel 20 Kč/kg. 
Tel.: 607 598 893.
•• jablka na uskladnění, cena 7 Kč za 
kg. Tel.: 722 528 989.
•• krmné brambory, Lesonice. Tel.: 
736 207 548.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavle, zbraně, min-
ce, pivní lahve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláčky, panenky, au-
to-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• starožitný šperk – přívěsek ma-
dony ve zlatém rámečku, vysvěcený 
kardinálem Tomáškem. Základní cena 
13 tisíc korun. Volat mezi 17. – 18. 
hod. Tel.: 728 974 072.
•• demižony 5, 15, 25, 50 litrů. Cel-
kem za 1.000 Kč. Tel.: 606 109 325.

•• řezačku píce (jetel, kopřivy),
tři nože, velká. Tel.: 725 614 057.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký 
sortiment krmiv pro psy, kočky, 
rybičky a hospodářská zvířata, an-
tiparazitika a ostatní doplňky pro 
Vaše mazlíčky. Tel.: 608 152 300. 
prodám
•• štěňata rotwailera, odběr možný
od 1. 10. 2012. Tel.: 728 249 854.
•• čistokrevná štěňata německého 
vlčího špice bez PP. Odběr začátek 
října,  Znojmo. Tel.: 607 454 590.
•• štěňata jack russell terier bez PP, 
barva tricolor, na nízkých nožkách. 
Moc pěkná. Bližší informace na tel.: 
724 033 609.
•• roční kobylku a prase 150 kg. Cena 
dohodou. Tel.: 723 543 675.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• vypomohu s úklidem domu a za-
hrady. Tel.: 721 340 974.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby.
Výrobna se nachází v Tetčicích. 
Tel.: 724 128 241, 724 290 000.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Půjčka do domu od 4.500 Kč. Nevo-
láte na linku 900. Neplatíte poplatky 
předem. Tel.: 775 370 127, operátor O2.

•• Nabízíme Vám půjčku na míru 
dle Vašich potřeb, v hotovosti nebo 
na účet. První splátka měsíc po 
vyplacení. Rychlé a seriozní jednání. 
Najdete nás v Ivančicích, Palackého 
nám. 8 nebo stačí SMS a my se Vám 
ozveme. Tel.: 731 933 513. Práce
pro více věřitelů.

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

•• 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. 
» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• HODINOVÝ MANŽEL. Chtěli 
byste doma udělat nějakou řeme-
slnou práci a firmy Vás odmítají? 
Využijte mých služeb - drobných 
úprav či oprav nejen ve vaší domác-
nosti. Hypr Miroslav, Řeznovice 155 
Ivančice. Tel.: 604 680 791, e-mail: 
hypr75@seznam.cz, www.hypr.wbs.cz

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

•• PROJEKCE - Ing. Miroslav Sulik,
autorizovaný inženýr v oboru po-
zemních staveb nabízí projektování 
pozemních staveb rodinných domů, 
půdních vestaveb, vyřízení staveb-
ního povolení a provádění staveb-
ního dozoru. Mobil: 603 434 908.
671 72 Miroslav, ul. Nádražní 1155,  
e-mail: miroslavsulik@seznam.cz, 

•• Individuální výuka anglického 
jazyka - veškeré stupně pokročilosti. 
Konverzace, příprava na mezinárodní 
zkoušky, pohovory, maturitu, doučo-
vání. 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 :)

•• FERONKA - Miroslav Hypr. 
Prodej: jackel, profil L, plechy, tyče 
ploché, trubky, kari sítě, roxor. Řez-
novice - Ivančice. Tel.: 604 680 791,
email: hypr.feronka@email.cz
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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.

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 18/12 vyjde 12. října 2012, uzávěrka 9. října 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 30.9. v 17.00 REBELKA
  Anim. komedie USA, dabing   

ne 30.9. ve 20.00 STEP UP: Revolution 
  Hudební romantický film USA

st 3.10. v 18.00 BASTARDI 3  
a ve 20.00 hodin Drama ČR 

čt 4.10. v 18.45 Přímý přenos divadelní hry
  ČESKÉ NEBE ANEB CIMRMA-
  NŮV DRAMATICKÝ KŠAFT
  Divadlo Járy Cimrmana

ne 7.10. v 15.00 DOBA LEDOVÁ 4:
a v 17.00 hodin ZEMĚ V POHYBU
  Anim. komedie USA, dabing

ne 7.10. ve 20.00 BASTARDI 3
  Drama ČR 

st 10.10. ve 20.00 SUPERCLÁSICO
  Komedie Dánsko

ne 14.10. v 18.00 CESTA DO LESA
a ve 20.00 hodin Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 30.9. v 17.00 VE STÍNU
a v 19.00 hodin Krimi ČR

st 3.10. v 19.00 MÁME PAPEŽE!
  Komedie Ita/Fr

ne 7.10. v 19.00 VRTĚTI ŽENOU
  Romantická komedie VB

st 10.10. v 19.00 POLSKI FILM
  Komedie ČR/Polsko, česky 

ne 14.10. v 17.00 SVATÁ ČTVEŘICE
a v 19.00 hodin Komedie ČR

DOMÁCÍ ZÁPASY MUŽI „A
„
 FC IVANČICE 

(STADION MALOVANSKO)
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

 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: 20. října • 17. listopadu • 15. prosince.
Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace

na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

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.

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

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.

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.

Krajský přebor v kopané

sobota 29. září v 16.00 hodin

M. KRUMLOV - KYJOV
sobota 13. října v 15.00 hodin

M. KRUMLOV - BOSKOVICE
Stadion Na Střelnici, Moravský Krumlov

Mediálním partnerem FC M. Krumlov je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku
ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

 Junák Ivančice Vás zve na

11. DRAKIÁDU
neděle 7. 10. 2012 od 14.00 hodin

na ivančickém novém sídlišti za Penzionem pro seniory.
Soutěže: o nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka,

o nejpodivuhodnějšího draka, o nejlepšího letce, o nejlepšího draka 
akrobata, o draka s nejdelším ocasem. VSTUP ZDARMA.

neděle 14. října 2012 od 14 do 17 hodin
v kulturním domě v Horních  Dubňanech se koná 

VÝSTAVA CHRYZANTÉM, SUCHÉ 
VAZBY, DUŠIČKOVÝCH VĚNEČKŮ

s možností zakoupení. Dále je možné zakoupit
podzimní dekorace, šátky a korálky.

Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá
v chovatelském klubu ve dnech 27. 10. - 28. 10. 2012 místní

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
A HOLUBŮ RŮZNÝCH PLEMEN

Možnost nákupu těchto zvířat před novou sezonou.
Otvírací doba: sobota 8.00 - 17.00, neděle 8.00 - 15.00 hodin.

Občerstvení zajištěno.Více info na www.zocschmoravskebranice.eu

ČSCH ZO Radostice pořádá ve dnech 13. - 14. října 2012

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU 
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

chovatelů z okresu Brno - město a Brno - venkov.
Otevřeno: sobota 8.00 - 18.00, neděle 8.00 - 15.00.

Na návštěvu se těší pořadatelé.

Školní jídelna Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice srdečně zve 
všechny rodiče, prarodiče a příbuzné našich strávníků i celou veřejnost 

PŘIJĎTE K NÁM NA VEČEŘI 
ANEB NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU ŠKOLNÍ JÍDELNY POTŘETÍ

pátek 12. října 2012 v 17.30 hodin
Co Vám nabídneme tentokrát? Vybírat můžete z následující nabídky:

Polévka masový vývar s tarhoňou, losos na másle s restovanou
bretaňskou zeleninou, vařené brambory, ledový salát.

Polévka masový vývar s tarhoňou, svíčková na smetaně, hous. knedlík.
Polévka masový vývar s tarhoňou, makarská pochoutka (těstoviny, 

šunka, ledový salát, rajčata, zakysaná smetana).
Cena: 59 Kč. Objednat je nutno předem ve školní jídelně:

Školní jídelna Ivančice - Na Brněnce 1 nebo výdejna školní jídelny, 
Komenského nám. 7. Těšíme se na Vás!

4. řijna v Ivančicích - Na Malovansku se koná XX. ročník závodu

IVANČICKÁ HODINOVKA
Prezentace začíná od 15.00 hodin pro všechny kategorie.

Občerstvení zajištěno.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

st 3.10. v 18.00 ŽELEZNÁ LADY
  Drama VB

so 5.10 v 18.00 OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ
  ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
  Komedie ČR

ne 7.10. v 18.00 STREETDANCE 2
  Taneční romantický film USA

so 13.10. v 18.00 SNĚHURKA A LOVEC
  Akční fantasy USA, dabing

ne 14.10. v 18.00 LOVE
  Krimi ČR, Slovensko

 CHRYZANTÉMA, organizace jižní Moravy pořádá

27. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

pátek 19. října - neděle 21. října 2012, od 9.00 do 17.00 hodin
v sále Besedního domu v Ivančicích.

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

Příjemný zážitek přeje výstavní výbor.
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Naše akreditovaná laboratoř nabízí:
Certifikované odběry různých druhů vod a kalů

Rozbory pitné vody z vodovodů a studní
Rozbory odpadních vod z jímek, septiků, z čistíren odpadních vod

Rozbory vod ke koupání z krytých bazénů, vířivek, koupališť
Kontrola účinnosti sterilizačního cyklu sterilizátorů

     

laboratoře Znojmo, Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo
tel.: 515 226 046, 731 607 318

REKLAMNÍ LETÁKY
GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE V CELÉ ČR

S poptávkou nás kontaktujte na e-mailu:
info@alma.cz, nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PVC PLACHTY

OTEVÍRÁME 1. ŘÍJNA 2012

FIRMA
PARISA
otevírá

prodejnu
kožených

oděvů
v TESCO
Ivančice

Občanské sdružení POSPOLU MK pořádá

III. TRADIČNÍ
BURČÁKOBRANÍ

sobota 13. 10. 2012
Orlovna Moravský Krumlov - Rakšice

9.00 - zahájení prodeje zabíjačkových specialit,
lidový trh, prodej burčáku.

3. PŘEHLÍDKA DECHOVEK
10.00 - Dubňanka    12.00 - Polanka

14.00 - Petrovanka

 POP - ROCK ODPOLEDNE
16.00 - Hard break rock    17.00 - Stone

19.00 - Cayman

ROCK VEČER
21.00 - Old ARCUS

Vstupné: důchodci a dě� do 10 let zdarma,
odpolední vstup 30 Kč, večerní 70 Kč.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice - Knížecí dům, Moravský Krumlov 

SBÍRKA ŠATSTVA PRO KLOKÁNEK
Organizujeme další sbírku pro brněnský Klokánek,

kde nyní aktuálně potřebují oděvy a obuv především pro chlapce od 8 do 15 let. 

SBÍRKA ŠATSTVA PRO CHARITU
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 M. Krumlově každý pracovní den od 9 do 12 hodin do 15. října. Dárcům velmi děkujeme.


