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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.

RAZÍTKa

VÝROBA - OPRAVY

Krumlovský běh
s rekordní účastí

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

PRAMEN ŽIVOTA
čajovna - obchůdek - masáže
Ivančice (napro� hasičům)

tel.: 777 198 577 www.pramenzivota.com

DÁRKOVÉ POUKAZY
NA MASÁŽE
VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ

/Moravský Krumlov/ V sobotu 20. října se uskutečnil již
22. ročník Krumlovského běhu.
V areálu Orlovny Rakšice se
sešlo rekordních 216 závodníků.
a na jejich běžecké výkony se
přišla podívat více jak pětistovka diváků.
Za téměř letního počasí se do
rozběhů jako první pustili naši
nejmenší, včetně dvojčat mistra
Evropy v triatlonu Filipa Ospalého. Ve dvou startech této kategorie vyběhlo na trať 38 dětí.
Za AC Moravský Krumlov si
pro medaile ve svých kategoriích doběhli: Michal Novotný (2.
místo), Marek Eibel, Antonín Stix
a Martin Cikl (všichni bronz).
Hlavní závod v kategorii žen
již potřetí v řadě vyhrála domácí
Kateřina Doubková, toho času
startující za AK Perná. Hlavní
závod mužské kategorie vyhrál
Josef Michalec z TJ Znojmo.

Pro všechny kategorie byl připraven Běh pro zdraví, kterého
se zúčastnili především běžci
z Moravského Krumlova. Část
startovného z tohoto běhu pořadatelé věnovali „speciální“ třídě
na Základní škole Ivančická pro
zakoupení výtvarných potřeb.
Kromě mistra Evropy v triatlonu Filipa Ospalého přišel starosta
města Tomáš Třetina a místostarosta Zdeněk Juránek, který svou
aktivní účastí podpořil Běh pro
zdraví. Pozvání přijal náměstek
hejtmana JMK Stanislav Juránek,
který se zúčastnil hlavního závodu na 8500 metrů.
„Chtěla bych poděkovat všem,
kteří nám pomohli zorganizovat
tak báječné závody. Především
orlům, strážníkům městské policie, Městu Moravský Krumlov a
všem sponzorům,“ uvedla za Atletický klub Moravský Krumlov
Zuzana Marková.
/abé/

REKLAMNÍ

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

foto: Lukáš Ferik

CEDULE
A PVC PLACHTY
tel.: 602 782 272
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AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ
ČESKÁ
�������
���������

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

PŘIJMEME NA HPP

EN
MONTÁŽNÍKY PLASTOVÝCH OK
IHNED.
A ZEDNÍKY. NÁSTUP MOŽNÝ

Mediálním partnerem je čtrnáctideník ZRCADLO

Nám. 13. prosince č. 8, 664 12 Oslavany
telefon: 546 425 181, mobil: 608 505 529
rioslavany@mail.ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
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Slovo úvodem

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým,
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

A tak nám vznikla republika!
28. října 1918. Vznik Československa. Událost, na které usilovně
pracovala řada předešlých generací. Ty tvrdě bojovaly o zachování
českého jazyka a následně i naši poli�ckou emancipaci.
Tak, teď tedy trocha historie. Nezávislost Československa byla
prohlášena 28. října 1918 pě�členným Národním výborem v Praze, a to v přímé návaznos� na činnost zahraniční Československé
národní rady. Ta se prohlásila za proza�mní vládu nového státu již
o čtyři dny dříve. Jedním z velkých problémů nově vyhlášené republiky bylo sestavení národního parlamentu. Okamžité volby byly
za�m nereálné, a tak bylo tzv: „Revoluční národní shromáždění“
sestaveno na základě voleb do rakousko-uherského sněmu z roku
1911. Slovensko v něm bylo zastoupeno 44 jmenovanými poslanci.
Národní výbor předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění dne 14. listopadu 1918. Prezidentem byl zvolen
Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Ras�slav
Štefánik. Parlamentem byl sesazen rod Habsburků. Přijata byla
proza�mní ústava. Němci, kteří se mimochodem odmítli zúčastnit,
neměli v tomto parlamentu zastoupení žádné.
To, zda jsme učinili jako národ dobře, že jsme odešli ze svazku
c. k. monarchie, si nedovolím dnes posuzovat. To s dovolením nechám historikům tak za sto let. Příš� generace snad tyto událos�
dokážou bez vášní a objek�vně posoudit. Pro mě je symbolem
vzniku první republiky především osoba jejího prvního prezidenta osvoboditele, Tomáše Garrigue Masaryka. Muže, jehož si nesmírně
vážím, nejen proto, že byl první hlavou našeho svobodného státu,
ale i vynikajícím filozofem, a hlavně moudrým člověkem. Objek�vním faktem zůstává, že tento stát, Československá republika, byl, i
přes veškeré své nedostatky, ostrůvkem demokracie a naděje v celé
střední Evropě plných 20 let.
Mluvíme česky. Dýcháme český vzduch (občas i smog, přijde na
to). Stojíme pevně na naší zemi. Vládne nám vláda a parlament,
které máme možnost si zvolit. Máme svobodu projevu. Pro to
všechno naši předkové trpěli ve fašis�ckých i bolševických věznicích. Prolili potoky krve. Pro nás i naše dě� je demokracie samozřejmost, o kterou se netřeba starat. Už ji ani nevnímáme. Pouze
na ni hlasitě nadáváme, bez snahy něco změnit. Na tomto místě
možná řadu z vás zarazí citát, který si dovolím použít. Nebyl sice
řečen v souvislos� se vznikem ČSR, ale měl by být mementem pro
nás všechny: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztra�li
a jak těžce, za cenu velikého úsilí a velikých obě�, jsme jí dobývali
zpět.“ Autorem citátu je armádní generál Ludvík Svoboda, kromě
jiného, legionář z první světové války. K tomu přidám ještě jeden
citát k dobru pro ty, kteří ztrácí naději: „Demokracie není dokonalá,
protože lidé nejsou dokonalí,“ TGM. Myslete občas na tato slova
obou těchto velkých mužů. Jsou pravdivá.
Petr Sláma
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ZPRÁVY Z RADNIC

Muzeum bude na zámku
BEZPLATNÝ
/Oslavany/ Městská rada v Oslavanech se rozhodla pronajmout
několik místností v místním zámku Muzeu Brněnska. To vzniklo v 60.
INFORMAČNÍ SERVIS letech 20. století, tehdy pod názvem Okresní muzeum Brno - venkov,

Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma
zviditelnit svou organizaci, seznámit veřejnost s vašimi
záměry, pozvat je na vaše kulturně-společenské či
sportovní akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,
nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info

sloučením několika samostatných institucí. Jeho nejstarší pobočka
je v sousedních Ivančicích. Jedná se o prostory ve středním křídle
zámku v I. nadzemním podlaží a plochu pod levou krajní arkádou
renesanční předsíně středního křídla zámku.
/PeSl/

Budou řešit přestupky

/Ivančice/ Opravy Ivančic po rekonstrukci kanalizace započaly. Po
tom, co zastupitelstvo města odsouhlasilo úvěr, jeho rada schválila výzvu na několik veřejných zakázek. V první řadě je to nové vydláždění
chodníků v ulici Oslavanská, kterou výkopové práce prakticky zasáhly
nejvíce. Dále se hledá firma, která zpracuje projektovou dokumentaci
na celkovou rekonstrukci Palackého náměstí, Komenského náměstí,
Drůbežního trhu a ulice Mlýnské. Byla vyhlášena i výzva na nové vydláždění ulice Ve Sboru. Všechny tyto investiční akce budou hrazeny
ze schváleného rozpočtu za rok 2012.
/PeSl/

/Miroslav/ Náklady na úřednický aparát jsou vysoké. Zvlášť, když
se jedná o odborníky na projednávání přestupků. Z tohoto důvodu
požádaly okolní obce Damnice,
Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole, Suchohrdly u Miroslavi,
Miroslavské Knínice, Našiměřice,
Hostěradice a Skalice o spolupráci
MěÚ v Miroslavi.

Rada města schválila na rok
2013 uzavření příslušných veřejnoprávních smluv s těmito obcemi, jejichž předmětem je projednávání přestupků dle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů a ukládání sankcí. Náklady za projednání jednoho přestupku se vyšplhají
do výše 1.500 korun.
/PeSl/

Sokolovna bude opravena
/Moravský Krumlov/ Jeden
rok brzy uplyne od té doby, co
byl z důvodu nevyhovujících
hygienických podmínek zastaven provoz tělocvičny v objektu
Sokolovny, na Palackého ulici
v Moravském Krumlově.
Pro obnovení jejího provozu je
nutno provést řadu oprav. Rekonstruovat střechu včetně klempířských prvků, zateplit mezistřešní
prostor nad posledním podlažím,
spravit strop, dát do pořádku
parketovou podlahu, vyměnit
sklobetonovou výplň oken za
nová okna, zprovoznit vzduchotechnické zařízení, rekonstruovat
el. instalace a v neposlední řadě
provést také kompletní výmalbu.
Radnice v Moravském Krum-

lově se snaží celou situaci řešit. Její představitelé uzavřeli
mimo jiné dohodu s výchovným
ústavem na spolufinancování
výstavby sportovní haly v areálu
výchovného ústavu. Výstavba
této haly měla řešit situaci s výukou tělesné výchovy na gymnáziu
a částečně na ZŠ nám. Klášterní.
Byla také schválena smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města. Znění těchto
smluv ale nebylo schváleno ministerstvem školství s tím, že výstavba
sportovní haly bude realizována
z jeho rozpočtu. Město proto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku výchovnému ústavu vzalo zpět
a ušetřené peníze může investovat
do opravy sokolovny.
/PeSl/

Nové chodníky i náměstí

Opraví zámeckou střechu

/Miroslav/ Miroslavští radní mají letité problémy se svým zámkem.
V minulosti se jej snažili několikrát pronajmout i prodat. Souběžně
s tím ale musí investovat do údržby. Z tohoto důvodu rada města
schválila přidělení veřejné zakázky na akci „Oprava střešního pláště
zámku v Miroslavi“. Práci provede Břetislav Kocián, tesař a památkář
z Kojatic. Současně rada schválila i uzavření smlouvy o dílo. /PeSl/

Podpořte Krumlov v anketě

/Moravský Krumlov/ Borová alej v Moravském Krumlově je přihlášena v anketě Alej roku 2012 pořádané neziskovou organizací Arnika. Podporu můžete vyjádřit elektronickým hlasováním na: webových
stránkách: http://arnika.org/50-borova-alej-v-moravskem-krumlove.
Hlasování probíhá do 30. 11. 2012.
„Borová alej se nachází na západním okraji Horního parku, který
je součástí památkově chráněného zámeckého parku v Moravském
Krumlově. Borovice černá (Pinus nigra) v počtu 50 jedinců tvoří mimořádně zajímavé stromořadí představující výraznou dominantu této části
parku. Stáří stromů se odhaduje přibližně na 200 roků. V letech 2004
- 2006 město Moravský Krumlov provedlo celkovou obnovu zámeckého parku, jenž patří mezi příjemná místa pro procházky a odpočinek
obyvatel a návštěvníků města,“ popisuje projekt ing. Marie Brücková
z Odboru školství a kultury přo MěÚ Moravský Krumlov.
/abé/

WHC therm., s.r.o.

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

ZIMNÍ PNEU SKLADEM

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

BARUM • KLEBER • NOKIAN
YOKOHAMA • FIRESTONE ...

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

DŘEVO

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

603 576 656

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

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

»
»
»
»
»

Nabízíme:

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

veškerá technologie pro bazény a jezírka
izolace plochých střech i spodních staveb
izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
balkony, terasy, jímky » zastřešení bazénů
zateplení střech » radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice
Vás zve k podzimním nákupům.
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME:
růže velkokvěté, mini, polyantky
a pnoucí za 75 Kč, macešky, chryzantémy,
okrasné dřeviny a další rostliny

Od 16. 10. prodej ovocných stromků

22. - 28. 10. Dušičkový týden
dušičková vazba, svíčky, látkové květy
a další dušičkové zboží
Otevřeno: po - ne od 8.00 do 18.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.zahradnictvivedrovice.cz

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
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Občanská bezpečnostní
komise informuje

Rozpočet ve Vašich rukách
/Kraj/ Obyvatelé Jihomoravského kraje mohou v rámci ojedinělého
projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ až do 7. listopadu 2012 připomínkovat v přípravné fázi návrh krajského rozpočtu na rok 2013.
Na webových stránkách JMK (www.kr-jihomoravsky.cz) si můžete
vybrat si jeden z formulářů k vyjádření priorit, které považujete za důležité pro rozvoj Jihomoravského kraje.
„Svým hlasováním a připomínkami již ve stádiu tvorby rozpočtu se
občané kraje mohou aktivně vyjádřit k prioritám rozpočtu, kterým by se
měl Jihomoravský kraj v roce 2013 věnovat, a vznést konkrétní podnět.
Termín možného podání připomínek jsme o týden prodloužili, aby se
tak veřejnost mohla ještě více zapojit do přípravy krajského rozpočtu na
příští rok. Chceme již v přípravné fázi vědět, jakým prioritám přikládají
občané váhu a co od kraje očekávají,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Během listopadu dojde ke zpracování výsledků, poté jejich souhrn
obdrží nová krajská rada a také krajské zastupitelstvo zvolené v říjnových volbách. Politická reprezentace tak bude mít jasnou zpětnou
vazbu, jaké jsou konkrétní potřeby občanů kraje.
/abé/

První elektrárenský blok byl plánovaně odstaven 30. září na 32 dní.
Po vychlazení a demontáži víka reaktoru bude vyměněna 1/5 paliva z
349 palivových a regulačních kazet za čerstvé. Během odstávky dojde
také k revizím výrobních a bezpečnostních zařízení podle dlouhodobého, předem připraveného harmonogramu a k realizaci plánovaných investičních a opravárenských akcí. Není to poslední odstávka letošního
roku. V listopadu bude opět na 32 dní odstaven ještě čtvrtý blok.
Vodní elektrárna Dalešice tvoří s dukovanskou elektrárnou funkční
celek a proto se i ona musí opravovat a inovovat. Ve čtvrtek 11. října
se uskutečnila přejímka investiční akce Výměna blokových transformátorů I. dvojbloku na PVE Dalešice. Tři nové jednofázové transformátory s převodem 13,8 / 400 kV, každý o výkonu 90 MVA, nahradily původní z roku 1977, u kterých diagnostika signalizovala, že jsou
již na konci životnosti. Základní rozměry nových transformátorů jsou
shodné se starými, ale vzhledově se liší, především umístěním chladičů. Nové transformátory mají o téměř 30 % nižší ztráty a příkon
ventilátorů je 7 x nižší. Pro informaci uvádím, že vodní přečerpávací
elektrárna Dalešice je druhou největší přečerpávací elektrárnou v ČR
a její instalovaný výkon je 4 x 120 MW.
Vážení čtenáři,ve čtvrtek 25. října se uskuteční tradiční Podzimní
seminář OBK. Chtěli bychom na tomto setkání shrnout informace
o loňské havárii japonské elektrárny a informovat o tom, co si z toho
vzali v Dukovanech za poučení. Tomuto semináři bude věnován celý
příští článek.
22. 10. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

KČT použije městský znak

/Ivančice/ Zástupci jednoho z nevýznamnějších sdružení ivančických občanů, Klubu českých turistů, při příležitosti svého významného
85. výročí vzniku požádalo radu města o bezplatné použití znaku města
a využití prostor v Památníku A. Muchy pro konání výstavy o historii
Klubu turistů v Ivančicích.
KČT v Ivančicích byl oficiálně založen 1. května 1927. Rada města
samozřejmě schválila bezplatné použití znaku města Ivančice na brožuru o historii Klubu turistů v Ivančicích a zároveň udělila Kulturnímu
a informačnímu centru Ivančice souhlas k poskytnutí sklepních prostor v Památníku A. Muchy do výpůjčky.
/PeSl/

Demontáž starého transformátoru na PVE Dalešice foto: JE Dukovany

Podpora dětí z výchovného ústavu v M. Krumlově

Každý z nás čas od času řeší
morální dilemata spojená se sebou samým či se svým okolím.
V průběhu života se člověk může
dostat do širokého spektra obtížných životních situací, které mohou podstatně narušit jeho běžný
životní rytmus. Děti narážejí při
své cestě životem na překážky,
jež však nemohou bez pomoci
ostatních překonat.
Určité problémy je třeba řešit
ve spolupráci s odbornými pracovníky, kteří jsou schopni na
téma nahlížet profesionálně, nicméně i s notnou dávkou lidskosti.
Většina dětí umístěných v našem
zařízení pochází z tíživých sociálních poměrů. Mnohdy se kolemjdoucím může zdát, že jsou příliš

vulgární, hluční apod., nicméně
věřte, že se jedná většinou jen
o projev obrany před útrapami,
které je v průběhu jejich života
mnohdy opakovaně zraňovaly.
Výchovný ústav, dětský domov
se školou, střední škola, základní
škola a školní jídelna, Moravský
Krumlov, Nádražní 698 má v současné době kapacitu 60 dětí, tedy
celkem 8 výchovných skupin,
z nichž 2 skupiny jsou určeny pro
nezletilé těhotné a matky s dětmi.
Skupiny pro nezletilé těhotné dívky a matky s dětmi byly otevřeny
od 1. října 2007. V těchto skupinách může být umístěno nejvýše
12 maminek s dětmi.
V minulém školním roce
jsme zahájili činnost na projektu

„Podpora sociálních kompetencí
a praktických dovedností u dětí
z výchovného ústavu v Moravském Krumlově“ spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Mezi hlavní cíle tohoto
projektu patří rozvíjení sociálních
kompetencí a praktických dovedností u žáků a studentů a příprava
skupiny těhotných studentek a
matek s dětmi na skloubení odpovědného mateřství se vzdělávací
dráhou, tedy snazší začlenění
našich klientů do společnosti.
Těchto i dalších dílčích cílů bude
dosaženo pomocí vzdělávacích,
terapeutických i relaxačních aktivit, které se uskutečňují v našem
zařízení i mimo něj.

OV - Podlahy

Prodej a pokládka podlahových krytin

PVC - KOBERCE
PLOVOUCÍ PODLAHY

Broušení, lakování a voskování parket
NEZÁVAZNEˇ A ZDARMA
ˇ
PRIJEDEME
I O VÍKENDU, DOVEZEME VELKÉ MNOŽSTVÍ
ˇ
˚ UDELÁME
VZORKU,
CENOVOU NABÍDKU

tel.: 732 815 231 info@ov-podlahy.cz

I mimo výše jmenovaný projekt
našim dětem nabízíme vyžití a seberealizaci v různých sportovních
i výtvarných aktivitách (zájmové
kroužky sportovní, taneční, šití,
fitness, jezdecký, výtvarný atd.).
Celoročně se účastníme kulturních
i sportovních akcí zaměřených na
děti z dětských domovů a výchovných ústavů, některé z nich také
přímo pořádáme - např. turnaj
v odbíjené, letní olympiáda pro
děti z dětských domovů se školou
a výchovných ústavů (těchto akcí
se pravidelně účastní bezmála 150
soutěžících) apod.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří
nám svými příspěvky (finanční
i hmotné dary určené jako výhry
dětem) umožňují takových akcí
se účastnit, případně je i pořádat
– Hamé, s. r. o., OSP Moravský
Krumlov, Hošek Motor, a. s., Komerční banka, Kamila Poláchová
- Textil, oděvy, Hyvnarovi, ROPELMON, MARKUSBERG, TC
Mach, s. r. o., JAŠOVI, s. r. o.,
Fudolf Fraňa - zástupce firmy
Mittas apod. Zároveň také děkujeme několika maminkám za dary
(kočárky, hračky, oděvy) poskytnuté na oddělení nezletilých těhotných a matek s dětmi, kterými
se našim klientkám a jejím dětem
snaží pomoci.
V neposlední řadě chceme také
vyjádřit úctu ke každodenní odborné, specializované a reedukační práci všech zaměstnanců, kteří
pomáhají ohroženým dětem při
řešení jejich nelehké situace.

§ 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, s manželem jsme se asi před rokem rozvedli. Po rozvodu vlastníme každý polovinu rodinného domu. Já v domě nebydlím
a chtěla bych ho buď prodat, nebo bych chtěla, aby mě manžel vyplatil. Bývalý manžel mi řekl, že mě nemůže vyplatit jednorázově, protože
na to nemá, a řekl, že mně bude platit ve splátkách. Chtěla jsem se
zeptat, jestli si může úhradu ve splátkách soudně prosadit, když s tím
nesouhlasím a nebudu souhlasit ani u soudu. Děkuji za odpověď.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zdali dům s bývalým manželem máte
dosud v nevypořádaném společném jmění manželů nebo dům máte
v podílovém spoluvlastnictví, tj. každý máte spoluvlastnický podíl id.
1⁄2 domu. V obou případech však platí, že na vypořádání domu je třeba
se pokusit nejprve dohodnout. Okolnosti této dohody záleží zcela na
Vás, nikdo tedy nebude kontrolovat, na jaké výši vypořádání jste se
dohodli, na jakém způsobu vyplacení apod. Jelikož jde o dohodu, je
zřejmé, že s ní musí souhlasit obě strany. Pokud nebudete se splátkami
souhlasit, dohodu nemusíte uzavírat.
Pokud věc není skončena dohodou, zbývá pouze řešení cestou soudního vypořádání. Jestliže máte dům dosud ve společném jmění manželů,
do tří let od rozvodu podáte žalobu na vypořádání společného jmění
manželů k soudu, kdy se vypořádává váš veškerý společný majetek - nejen dům, ale např. i automobily, dražší movité věci, dluhy apod.
Pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví (každý id. 1⁄2 domu)
nebo uplyne více než 3 roky od rozvodu Vašeho manželství bez jeho
vypořádání, podáte k soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví. Toto vypořádání se provádí několika způsoby. Prvním
způsobem je reálné rozdělení nemovitosti (pokud je to možné), tzn.
že dům se rozdělí na dvě samostatné části a užíváte jej nadále oba,
druhým způsobem je vyplacení jednoho spoluvlastníka druhým spoluvlastníkem, což by měl být váš případ. Pokud ani jeden z předchozích způsobů není možné provést, nastupuje třetí možnost, a to je prodej nemovitosti a následné rozdělení výtěžku mezi oba spoluvlastníky.
Jestliže soud rozhodne o vyplacení jednoho spoluvlastníka druhým
spoluvlastníkem, zároveň určí částku, která se bude vyplácet, a termín,
do kterého má být tato částka vyplacena. V zásadě je tato částka určena
celá do určitého dne od právní moci rozhodnutí (nejčastěji do 3 dnů od
právní moci rozhodnutí). Povolení splátek druhému spoluvlastníkovi
(tj. Vašemu bývalému manželovi) je na zvážení soudu, ve většině případů však soud povoluje splátky, pokud s tím druhý účastník souhlasí.
Takže pokud s tím nebudete souhlasit, soud by neměl povolit Vašemu
bývalému manželovi uhradit vyplácený podíl ve splátkách. Pokud na
vyplacení nemá Váš bývalý manžel zajištěné prostředky, nastoupila by
pak třetí možnost vypořádání, a to prodej domu.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ BETONOVÝ PROGRAM

Zámková dlažba tl. 6 cm
íčko, vlnka, parketa - 149 Kč/m2
Cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

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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Reakce na článek KTS

Vážený pane Marku, opravdu nevím, kdo uvádí čtenáře záměrně
v omyl. Uvedu jen suchá fakta:
Město Ivančice si svozovou společnost nezřídilo, jak píšete. Zřídil
jste ji 12. 11. 2008 Vy pane Marku, se svým spolupracovníkem z firmy
AVE p. Dvořáčkem, kde jste dříve pracovali a načerpali informace.
Město Ivančice do ní vstoupilo 12. 7. 2010 vkladem 25.000,- Kč. Město tedy žádnou svozovou společnost NEMÁ! Pouze je jejím jedním
spoluvlastníkem z celkově 23 obcí v KTS sdružených.
Dále píšete, že svoz odpadů v minulosti zajišťovala moje firma.
Opět omyl. Svoz komunálního odpadu v minulosti zajišťovala firma
SITA na základě řádného výběrového řízení. Svoz velkoobjemových
kontejnerů (VOK) zase zajišťovala, ale také na základě řádného výběrového řízení, firma mého otce, kterou jsem ovšem po jeho těžkém
úrazu a odchodu do důchodu v roce 2010 převzal. Takže, co se týče mé
osoby, je pravdou, že 6 měsíců odvoz VOK zajišťovala jedna z mých
firem, avšak za podstatně menší peníze, než nyní zajišťuje KTS, a to
prostřednictvím spřízněné firmy GEEMAT s.r.o., která tuto zakázku
dostala opět bez výběrového řízení. Shodou okolností ji vlastní otec
p. Dvořáčka. Jistě si také pamatujete, že jste mně v prosinci 2010 také
učinil nabídku, abychom svoz VOK pro město Ivančice zajišťovali
i nadále, protože KTS nevlastní techniku na tyto svozy. Mohl jsem
v klidu nadále ve svozu pokračovat za stejných podmínek, ale jelikož
jsem věděl, kolik město bude tratit, nemohl jsem jako řádně zvolený
zastupitel města tuto nabídku přijmout.
Další nepravdou je, že město Ivančice si může určovat ceny. Opravdu
nemůže! Ceny svozu jste určil Vy a od podepsání smlouvy v r. 2010 se
nezměnily, i když se mezitím z některých odpadů staly druhotné suroviny. Občané města svědomitě třídí a ještě Vám za takto vytříděný odpad
město musí platit. Je zajímavé, že každá členská obec má tyto ceny jiné
a některé obce za některé služby vůbec neplatí. Bylo by jistě zajímavé,
kdyby se všichni členové skupiny KTS ekologie sešli a prokonzultovali,
proč má někdo cenu takovou, druhý jinou a jaké jsou náklady firmy.
Pokud se jedná o porovnání cen v minulosti, jediné, co je pravda,
je to, že proběhlo. Avšak bylo absolutně nerelevantní, protože některé
obce se nevyjádřily vůbec a ty, co se vyjádřily, jsou členy skupiny KTS
ekologie. Takže nebylo co srovnávat. Nechápu tedy, jak mohly vyjít
příznivě. Zastupitelé města Ivančice nechali na svém zasedání, kde se
dohodli také na vypsání výběrového řízení pro r. 2013, srovnat ceny
r. 2010, kdy svoz zajišťovala SITA, a 2011, kdy sváží KTS ekologie,
a skoro ve všech položkách je r. 2011 dražší !!! Aktuální tabulka bude
předložena zastupitelům na dalším zasedání.
Je také pravdou, že při kontrole faktur za rok 2011, kterými KTS
ekologie fakturuje služby městu Ivančice, bylo zjištěno, že bylo město
ošizeno za období 01-08/2012 cca o 25.000 Kč! Když jsem na tutu skutečnost upozornil na zasedání zastupitelstva, byl jsem vedením města
důrazně napomenut, že to není pravda. Jaké bylo však překvapení,
když zmíněná částka byla v tichosti městu vrácena. Těmito skutečnostmi se bude zabývat i kontrolní výbor zastupitelstva. Není to totiž jediný
„omyl“ společnosti KTS. Ve svozu odpadů od občanů je nesrovnalost
minimálně dalších sto tisíc. Samozřejmě v neprospěch města Ivančice.
Je také pravdou, že začátkem roku 2012 byl podán podnět k Úřadu
na ochranu hospodářské soutěže (UOHS) z důvodu podezření porušení
zákona společností KTS proto, že nakupovala komunální techniku bez
řádného výběrového řízení. Společnost KTS je totiž ze zákona veřejný
zadavatel jako např. obec, protože se skládá z podílů obcí. Musí tedy,
stejně jako obec, na nákup techniky vypisovat výběrové řízení, což
společnost KTS neudělala. Minulý měsíc UOHS ve svém dopise odepsal, že se společností KTS EKOLOGIE bylo zahájeno správní řízení z
důvodu pochybností o souladu postupu KTS se zákonem.
Co se týká investic a případných zisků společnosti KTS, je nutné,
aby občané věděli, že s ohledem na počet obyvatel platíme společnosti
KTS asi 1/3 všech jejích příjmů, a pokud by se jednalo o rozdělení
zisku, Ivančice by dostaly pouhou 1/23. A to je trochu nepoměr.
Na závěr bych chtěl p. Marka poprosit, aby zanechal útoků na zastupitele města, který se snaží zájmy města hájit. Moje názory a postoje pramení z toho, že dané problematice rozumím a dokážu vyhodnotit ceny služeb, které jsou městu poskytovány. Takže nejsem demagog. Prostě, kdo
tomu rozumí, ten se nehodí.
Milan Buček, zastupitel města Ivančice

O odpadech v Ivančicích

Na těchto stránkách se o společnosti KTS ekologie, která sváží komunální odpad v Ivančicích, v poslední době hovořilo více než dost,
ale zajímavý je vztah mezi KTS-ekologie s.r.o. a Geemat s.r.o. To je
totiž společnost, u které si KTS objednává služby, ale opět bez výběrového řízení. A za nemalé peníze z obecních rozpočtů a občanů.
KTS nemá techniku na poskytování mnoha nasmlouvaných služeb.
Jedná se např. i o svoz velkoobjemových kontejnerů, odpadů ze sběrného dvora a nebezpečných odpadů. A tu spol. GEEMAT s.r.o. má!
Pan Miroslav Dvořáček ml., který je ve společnosti KTS-ekologie,
s.r.o. ředitelem a fakticky ji ovládá, společně s Ing. Matúšem Markem
ovládají také společnost GEEMAT s.r.o., jejímž majitelem je otec pana
Miroslava Dvořáčka ml., pan Miroslav Dvořáček st. Vše je běžně dohledatelné na webu.
Společnost GEEMAT s.r.o. byla založena v roce 2006, ale až v roce 2008 (založení spol. KTS-EKOLOGIE s.r.o.) rozšířila své služby
o podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, silniční
motorovou dopravu a poskytování technických služeb. Takže nejen,
že KTS-ekologie s.r.o. zadává v případě Ivančic miliónové zakázky
na odvoz odpadu ze sběrného dvora, odvoz VOK a sběr a odvoz nebezpečných odpadů přímo společnosti GEEMAT, ale ještě vyvádí peníze
obcí do jiné, spřátelené společnosti…
Město Ivančice a všechny sdružené obce by se jistě měly zaměřit na
dohody a subdodavatelské smlouvy mezi KTS a GEEMAT (pro koho
jsou výhodné)…
ing.Roman Sládek, zastupitel města Ivančice

V úterý 23. října se uskutečnil
již čtrnáctý ročník regionální pěvecké soutěže, pořádané Základní
školou Vémyslice - Lyra 2012.
V letošním roce se zúčastnili
zpěváčci a zpěváci ze třinácti
škol. Jedenácti základních: z Božic, Dolních Dubňan, Ivančické
a Klášterní v Moravském Krumlově, Kravska, Miroslavi, Olbramovic, Oslavan, Rybníků, Vémyslic, Višňové a dvou středních:
Gymnázia M. Krumlov a Gymnázia a SOŠ pedagogická Znojmo.
Ve čtyřech kategoriích soutěžilo
celkem 50 interpretů. Jejich výkony posuzovala odborná porota ve
složení předsedkyně poroty Mg.
A. Beata Blašková, pedagog ZUŠ
Smetanova v Brně, bývalá sólistka
Janáčkova divadla, současná koncertní pěvkyně, Mgr. Jan Hanák,
pedagog ZUŠ Smetanova v Brně,
Václav Čudka, zvukař, hudebník a
baskytarista skupiny Dreams, a posledním členem poroty a zároveň
čestným hostem byl pan Jaromír
Hnilica, zpěvák hudebních skupin
Sillage a Argema.
Soutěžním dopolednem účastníky i diváky provázela moderá-

torská dvojice Denisa Kociánová
a Ondřej Krejčí.
V jednotlivých kategoriích se
stupně vítězů zaplnily takto:
První kategorie (1. - 3. třída):
1. místo Jasmína Hnilicová, ZŠ
Klášterní MK; 2. místo Lucie Benáková, ZŠ Vémyslice; 3. místo
Monika Šupková, ZŠ Kravsko.
Druhá kategorie (4. - 6. třída):
1. místo Nela Hrdinová, ZŠ Vémyslice; 2. místo Tomáš Zvonar,
ZŠ Kravsko; 3. místo Andrea
Fialová, ZŠ Kravsko.
Třetí kategorie (7. - 9. třída):
1. místo Monika Kratochvílová,
ZŠ Oslavany; 2. místo Věra Svobodová, ZŠ Olbramovice; 3. místo Lucie Švarcová, ZŠ Kravsko.
Čtvrtá kategorie (střední školy):
1. místo Jana Švédová, Gymnázium MK; 2. místo Anna Tichá,
Gymnázium MK; 3. místo Vilém
Friml, Gymnázium MK.
Soutěž byla zakončená krátkým
vystoupením letošního hosta pana
Jaromíra Hnilici, po němž následovala již tradiční autogramiáda.
Poděkování za úspěšný průběh dalšího ročníku patří nejen
všem pořadatelům a těm, kteří

se jakkoli podíleli na jeho přípravě a organizaci, ale především
neúnavné hlavní organizátorce
Mgr. Dagmar Čeperové a také
sponzorům, mezi něž patří Skupina ČEZ, Moravskokrumlovsko,
Městys Vémyslice, TC Mach,
Firma Miloš Ryšavý, mezinárodní doprava Tereo s.r.o., A+V
autobazar Rosice, OSP Moravský
Krumlov, Autocentrum Pohořelice, nahrávací studio CH-RE-

CORDS. Mediálním partnerem je
čtrnáctideník ZRCADLO.
Úspěšní zpěváci letošního i minulého ročníku se zúčastní dopoledních přehlídek pro základních
školy v Moravském Krumlově
(15. a 16. 11.), v Miroslavi (23.
11.) a v Oslavanech (30. 11.).
Veřejnost bychom rádi pozvali na
podvečerní koncerty vítězů dne
16. 11. do Moravského Krumlova
a 30. 11. do Vémyslic.
/RS/

Tradiční višňovské posvícení a žehnání opravené soše

Třetí říjnový víkend je časem
višňovského posvícení. Na přípravě programu tohoto víkendu
se podílela spousta lidí a organizačních složek Višňového.
Program započal sobotními osmými višňovskými trhy, které se
uskutečňují každou třetí sobotu
v měsíci Ve Dvoře na náměstí.
Stejně jako při každých dalších,

jste si zde mohli zakoupit výrobky pekařů a uzenářů, dřevěné
hračky a jiné dřevěné výrobky,
proutěné výrobky, věnce, věnečky a podobně.
V čase trhů višňovští chlapci
zajeli pro strom, který pak zručná
děvčata nazdobila v posvícenskou máj. Ta byla v průběhu
odpoledního programu vztyčena

nad tanečním prostorem na náměstí u restaurace U Brázdů.
Zbytek odpoledního času jste
měli možnost vyplnit za neskutečně nádherného slunečného
podzimního počasí sledováním
fotbalových utkání družstev dorostu a mužů. V obou dvou případech domácí zaslouženě získali
po třech bodech.
Večerní program se nesl obcí
ozvěnou rockové hudby z haly
místní TJ, kde byla připravena taneční zábava se skupinou Artemis.
Nedělní program započala
mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, kdy Otec František přivítal
i hosta, náměstka hejtmana pana
Juránka. Mše se účastnila i krojovaná višňovská mládež,
I nově opravená slavnostně
nazdobená socha svatého Floriána
si vysloužila svou úctu a obdiv.
Po mši za doprovodu pochodové
hudby se vydal slavnostní průvod
k soše. Úvodní slovo pronesl
starosta. Veškeré přítomné pak
pozdravil náměstek hejtmana JMK
Juránek. Pan Vlasák představil
přítomným osobu sv. Floriána a
technologie, jakými postupoval při
opravě sochy. Po požehnání sochy
Otcem Františkem zahrála kapela
hymnu, za níž zúčastnění nastoupení hasiči položili kytici svému
patronu. Za hosty této akce je třeba
jmenovat i starostu Moravského
Krumlova Tomáše Třetinu.
Po této akci obohacené o nabídku posvícenských koláčů a
vína se občané a hosté přesunuli

do areálu prodejny Jednoty. Zde
měli velmi pečlivě připravenou
bohatou výstavu a to nejen výpěstky, ale i dobovým nářadím,
dekoracemi, mezi nimiž nechyběly ani výtvory dětí MŠ a ZŠ,
višňovští zahrádkáři. Výstavu
je nutné ocenit nejen z pohledu
kvality a pestré škály vystavovaných produktů, ale i za její kreativní dekorativní zpracování.
Zatímco višňovští mladíci
spolu s Petrovankou zvali občany
a jejich hosty na taneční zavádění
pod májí až do odpoledních hodin, otevřely se veřejnosti k možné prohlídce i dveře kostela sv.
Jana Křtitele.
Vlastnímu tradičnímu zavádění
višňovské mládeže předcházela
jejich poklona a uctění památky
padlých ve světových válkách u
pomníku pod sochou sv. Václava
za hymny v podání již zmiňované
dechové kapely. Tančící krojovanou mládež pak obklopil dav
diváků. Po následném místně
obvyklém zavádění „ženáčů“ pokračovalo posvícenské veselí až
do pozdních večerních hodin.
Z tohoto místa bych chtěl
poděkovat všem, kteří se organizačně na zdařilém a úspěšném
programu posvícení podíleli:
městys Višňové, TJ, ČZS, Farní
úřad, SDH, Petrovance, místní
mládeži a dalším nezištným.
Samozřejmě, že děkuji i všem
hostům za jejich přízeň, kterou
višňovskému posvícení svou účastí
vyslovili.

/Mgr. Vladimír Korek/

Od 26. října 2012 do vyprodání

VÍKEND PLNÝ ZVĚŘINOVÝCH SPECIALIT
Tradiční i neobvyklé pokrmy ze zvěřiny
bažant, muflon, kančí nebo jelení.

SVATOMARTINSKÉ MENU

Husička, mladá vína a další pochoutky!
Hotel • Restaurace • Salónek • Sklepní salónek
Degustační sklep s vinotékou • Vinný sklep
Velký salonek pro oslavy, školení, svatby (až 70 os.)
Bowling • Billiard • Squash • Krytá tenisová hala
NOVINKA - krytý bazén s whirlpoolem, parní saunou
a bazénkem pro děti. U bazénu bar s nápoji a lehkým
občerstvením a odpočinkovou zónu s lehátky. Vstupné:
dospělý 80 Kč/hod., dítě 5-15 let 60 Kč/hod., dítě
0-5 let zdarma. Masérské studio Lenka Radolfová.
VÉMYSLICE 73, 671 42
Hotel, gastronomie, víno - tel.: 515 323 428
Sport a wellness - tel.: 515 323 400
Masérské studio - tel.: 776 769 967

Třetí setkání milovníků svatomartinské tradice v restauraci Hotelu Ryšavý.
K poslechu a tanci bude doprovázet „DUO HURIKÁN“ - Václav Ostrovský.
Podáváme svatomartinská vína ze Znojemské vinařské podoblasti.

Těšíme se na Vás 10. 11. 2012 od 18 hodin.
Předkrm 50 g
Restovaná husí játra s mandlemi a redukcí portského vína
0,1 l
Muller Thurgau 2012 Vinařství Tichý
Polévka 0,22 l
Kaldoun s bylinkovým nočkem
0,1 l
Svatovavřinecké rosé 2012 Vinařství Tichý
Hlavní
1/4
Pečená domácí husa na malinovém zelí
chod
doplněná kaštanovou nádivkou a karlovarským knedlíkem
0,1 l
Svatovavřinecké 2012 Vinařství Jan Plaček
Dezert
1 ks
Domácí buchta plněná povidly
0,1 l
Sauvignon blanc 2012 výběr z hroznů Vinařství Jan Plaček
Cena Svatomartinského menu s víny a hudebním doprovodem 499 Kč. Nutná rezervace.
Omezená kapacita - 60 míst. Celý večer se uskuteční v novém velkém salónku.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 29. 10. DO 11. 11. 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 11.11. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Fotoklub MK fotografů. Galerie KD.
• do 30.11. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O ASII - Roman Janusz. MěÚ MK.
• 2.11. v 17.00 hod. - MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH, dětské
představení. Kinosál MK. Předprodej vstupenek: IC - tel.: 515 321 064.
• 5.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER. Taneční sál ZUŠ.
• 8.11. v 19.00 hod. - „NA DVOU KOLECH PO EVROPĚ“. Cestopisná
přednáška R. Fráni o RUMUNSKU - prezentace fotografií s výkladem. Bonus:
promítání videozáběrů Albánie 2011. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 30 Kč.
• 14.11. v 19.00 hod. - KONCERT EVA A VAŠEK. Hotel Epopej MK. Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Předprodej vstupenek IC.

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
NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA: pondělí: ZAVŘENO, úterý: 10:30 – 16:30 hod.,
středa: 10:30 – 16:30 hod., čtvrtek: 10:30 – 16:30 hod., pátek: 10:30 – 16:30 hod.
• do 31.10. - ASIJSKÁ PUTOVÁNÍ ANEB CESTY OPAČNÝM SMĚREM.
Originální výstava velkoformátových fotografií Romana Janusze.
• 2.11. - SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH. Den otevřených dveří TyfloCentra. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a zájemce z řad občanů. Studovna.

Kulturní a informační centrum Ivančice

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
• 1.- 9.11. - ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ. Zábavné soutěžní dopoledne v zámeckém
parku v Moravském Krumlově pro předškolní děti.
• 10.11. v 15.00 hod. - KURZ KORÁLKOVÁNÍ. Základní techniky výroby
šperků a oděvních doplňků z korálků. Účastnický poplatek 120 Kč + materiál.
• 13.11. v 19.00 hod. - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, ZDRAVÝM
DUCHEM KE ZDRAVÉMU TĚLU. Třetí přednáška z cyklu Mgr. Evy Bartošové o alternativním přístupu ke zdraví a nemocem, tentokrát s praktickými
cvičeními. Účastnický poplatek 50 Kč.
• 24.11. v 15.00 hod. - ADVENT. Výtvarná dílna na Domečku. Účastnický
poplatek 70 Kč + materiál.
• 31.10. - KONČÍ ZÁPIS DO PRAVIDELNÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
na školní rok 2012/2013. Po tomto termínu je možné se přihlásit jen do kroužků,
kde je volná kapacita. Úplata za zájmové vzdělávání musí být uhrazena nejpozději do konce listopadu 2012.
• CVIČENÍ NA DOMEČKU: • pondělí 17.00 - 18.00 PILATES pokročilí,
18.10 - 19.10 STREČINK • úterý 19.15 - 20.15 ORIENTÁLNÍ TANEC • středa
17.00 - 18.00 POWERJÓGA začátečníci, 18.10 - 19.10 POWERJÓGA pokročilí • čtvrtek 17.00 - 18.00 PILATES začátečníci, 18.10 - 19.10 OVERBALL.
Jednotlivá lekce cvičení za 50 Kč.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3. až 30.11. - HISTORIE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V IVANČICÍCH
- 85 let nepřetržité činnosti. Výstava mapuje víc jak sto let působení turistických
spolků v Ivančicích, s přerušením organizované činosti v letech 1921-1926.
Sklepení Památníku A. Muchy, vstup zdarma. Vernisáž v pátek 2. listopadu
v 16.00 hod. zahájí vystoupení ivančického pěveckého sboru BÁDULE.
• 14.11. - 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 15.11. - 27.1.2013 - MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY,
POVĚSTI A POHÁDKY. Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čtení
na Moravě, pověsti, legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči. Galerie
Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
Připravujeme: • 3.12. - ŽENA VLČÍ MÁK. V hlavní a jediné roli vlídné
komedie se představí HANA MACIUCHOVÁ. Zájezd - Brno - Divadlo Bolka
Polívky. Odjezd v 17.30 hodin od Besedního domu. Cena: 470 Kč (vstupenka a
doprava). Přihlášky do 30. 10. 2012!

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 2.11. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.
• 3.11. ve 14.00 hod. - VÝROBA LAMPIONŮ Z PAPÍRU v MICV.
• 10.11. - MARTINSKÉ HODY.
• 16.11. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM.

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 9.11. v 17.30 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Tradiční lampionový průvod
městem a strašidelným zámeckým parkem. Sraz na novém náměstí. Lampion
a dobrou náladu s sebou !!! Pořádá KIS Oslavany a DDM Oslavany.
• 17. a 24. 11. - DAŘBUJÁN A PANDRHOLA V OSLAVANECH. Divadelní
představení na námět televizní pohádky Martina Friče a Jana Drdy v podání
ochotníků divadla „Na Mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského prostředí.
Začátky v 15.00 a 18.00 hodin v sále Dělnického domu. Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 70 Kč. Předprodej: 8., 9., 15., 16., listopadu vždy od 17.00 do 18.00
hodin v Dělnickém domě. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 9.11. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Téma: Strach nebo důvěra.
Na co se můžete těšit? Hudební překvapení, společná diskuze, občerstvení a
rozhovory. Vstup volný.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Kulturní a informační středisko 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
• 6.11. v 16.30 hod. - BESÍDKA ZUŠ NA RADNICI.
• 17.11. od 19.00 hod. - GULÁŠOVKA. 16. ročník. Ochutnávka gulášů, degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá
Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav. V KD.
• 23. 11. - VÉMYSLICKÁ LYRA. Představení pro základní školu v KD.
• 25.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE a jeho hostů v KD.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.-28.11. - CÍNOVANÉ ŠPERKY S MINERÁLY. Výstava šperků Petry Weberové přístupná vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 6.11. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl oblíbených
legrácek tentokrát na téma strašení a strašidla. Pořádá městská knihovna.
• 9.11. v 17.00 hod. - ROSICKOU NOCÍ. Šestý ročník zábavné šifrovací hry
pro tříčlenné týmy z řad mládeže i dospělých. Start v klubu Suterén. Nutné přihlásit se předem. Startovné 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 10. 11. v 19.00 hod. - 15+1 ROK SKUPINY TREMOLO. Rosičtí muzikanti
slaví 16 let od založení kapely a zvou vás na zábavu, kde vystoupí i skupiny
Maranta a Gong. Ve společenském sále ZKC, vstupné 50 Kč, předprodej a rezervace míst v kanceláři KIC. Pořádá Tremolo.
• 11.11. v 15.00 hod. - SVATOMARTINSKÁ JÍZDA. Košt a prodej svatomartinských vín z vinařství Jan Plaček, příjemné melodie v podání muzikantského
tria, pro děti možnost svezení na koních. Na I. zámeckém nádvoří. V 17.00
hodin příjezd sv. Martina. Pořádá KIC Rosice.
• 14.11. v 17.00 hod. - MÁMO, TÁTO, NEZABÍJEJTE MĚ! Beseda o správné
výživě dětí s autorem knihy a výživ. poradcem Martinem Jelínkem v knihovně.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 24.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ. DUNAJSKÁ STREDA - jednodenní poznávací
zájezd. Celodenní koupání v menších a útulných, ale moderních termálních
lázních, s teplotou vody až 40 °C. K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních,
bazény sedací, masážní, plavecký bazén vnější i vnitřní, bezbariérový přístup
pro starší a tělesně postižené. Lázně prošly loňskou zimu rekonstrukcí vnějších
bazénů. Více informací na www.thermalpark.sk. Odjezd: 6.00 Krumlov (Blondýna), 6.05 náměstí - návrat kolem 20.00. Cena: Doprava do 350/330 Kč (děti
-15 a senioři 60+), celodenní vstupné do lázní 5,20 €, 5 € vratná záloha na klíček od skříňky. Přihlášky: v IC v Knížecím domě, tel. 515 321 064. Informace
na tel.: +41 766 455 380 (Pavel Roháček) nebo na www.turistimk.estranky.cz.
!!! Na zájezd je nutno si individuálně sjednat cestovní pojištění !!!

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
• 2.-3.11. od 17.00 hod. - HALLOWEENSKÁ NOC. Přijďte a budeme se
spolu bát. Strašidelné hry, soutěže, stezka odvahy, strašidelné tvoření. SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7
• 10.11. od 14.00 hod. - TURNAJ V MINIFLORBALU PRO STŘEDOŠKOLÁKY. Určeno pro 1.-4. ročníky SŠ. Ivančice, Orlovna.
• 15.11. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Pro seniory. Besední dům.
• 19.11. od 17.30 hod. - JAK SE ŽIJE V IVANČICÍCH. Setkání mládežníků
a dospělých. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 1.11. od 16.00 hod.- KURZ PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky i mírně
pokročilé. Budova MŠ, Mor. Bránice. Přihlášky na: 724 161 264, P. Dužíková.
• 13.11. od 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PLETENÍ v Měsíční houpačce.
Rodinné centrum Měsíční Houpačka, Palackého 27, Ivančice. Pro zajištění
místa je nutné nahlásit se předem telefonicky, nebo e-mailem tel.: 602 782 280
e-mail: obchod@alma.cz, více info na www.alma.cz
• 14.11. - 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, Ivančice, vstup zdarma.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 30.10. v 17.30 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Tentokrát se můžeme těšit na úvodní
kruhový tanec, pod drobnohled se dostane fáze „Matky“ (viz kniha Rudý měsíc
od Mirandy Gray), vytvoříme prostor pro naše porodní příběhy a odneseme si
minimálně jelenici na vznikající bederní pás. Zn: měsíční hodiny s sebou:)!
A pokud jste minule nebyly, nevadí, vtáhneme vás do děje.
• 31.10. v 17.00 hod. - BAZÁREK. Máte doma nepotřebné oblečení (především
dětské, ale není podmínkou) a hromadí se vám ve skříni nebo nemáte děti na podzim do čeho obléci? Přijďte na náš bazárek, který bude probíhat v příjemné atmosféře s vůní svařeného vína. Každý si prodává sám, cena je na vás, můžete si přijít
prodat, nakoupit, vyměnit či darovat. Info: Jana Matulová - tel.: 721 582 211.
• 7.11. - AUTORSKÁ VONNÁ MÝDLA. Délka 2 až 2,5 hod, věk 10+ (jinak
s doprovodem). Cena: 70 Kč pro nečleny, 60 Kč pro členy, plus materiál (max.
100 Kč). Pojďte si udělat vlastní mýdélka, staňte se tvůrkyněmi vlastních tvarů,
barev i vůní! Každá si odnesete cca 15 ks. Počet účastníků je omezen (max.20),
je nutno se předem objednat u Martiny Turečkové - tel.: 603 576 988.
• 13.11. od 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PLETENÍ Z PEDIGU. S sebou
si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky nebo štípací
kleště, příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici, kolíčky na prádlo (cca
12 ks). Cena kurzu je 300 Kč a zahrnuje veškerý materiál (pedig přírodní i barvený, sololakové dno, dřevěné korálky, elhar šňůru), lektorné, tištěné podklady
se základním opletkem a zavírkou. Kurz trvá asi 3-4 hodiny a každý účastník
si z něj odnese vlastnoručně upletený výrobek. Na místě mají účastníci kurzu
možnost zakoupit i pedigový materiál. K dispozici je i tematická literatura.
Pro zajištění místa je nutné se přihlásit předem u Aleny Pečerové, telefonicky:
602 782 280, nebo e-mailem: obchod@alma.cz. Více info na www.alma.cz
• 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 MAMINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Tradiční výstava chryzantém
/Ivančice/ Na podzim nezáří všemi barvami jen větve stromů, ale
rozkvétají i jedny z nejkrásnějších květů. Chryzantémy. Byly to právě
ony, které ve dnech 19. - 21. října opět po roce rozjasnily sál ivančického Besedního domu. Klub jejich pěstitelů, nazvaný případně „Chryzantéma“, organizace jižní Morava, zde uspořádala již 27. ročník jejich
výstavy. Byly zde k vidění květy chryzantém všech barev a vůní, vystavených jak samostatně, tak i dovedně svázaných do různých tvarů.
Tak je uspořádali jejich pečliví pěstitelé, aby vynikla jejich jedinečná
podzimní krása. Po dobu konání výstavy je bylo možno i zakoupit.
Zájemcům z řad laické veřejnosti byly na požádání poskytnuty i cenné
rady k jejich pěstování. Letos už nezbývá nic jiného, než poděkovat
organizátorům letošního ročníku za nádherný estetický zážitek a těšit
se na ten příští ročník. Tentokrát 28. v pořadí.
/PeSl/

Nevyzpytatelná Kamčatka
V úterý 9. října jsme měli možnost společně s dalšími vybranými
třídami z gymnázia navštívit cestopisnou přednášku pana Romana
Janusze v Muzeu v Moravském Krumlově. Velmi zajímavá přednáška
o Kamčatce byla doprovázena pestrými fotografiemi, často podkreslenými melodickou hudbou, a poutavým vyprávěním pana Janusze o
krásné a nevyzpytatelné přírodě, místních obyvatelích a jejich zvycích.
A aby nebylo vyprávění tak vážné, pan Janusz do něj vkládal i zábavné
historky z cest. Bylo zřejmé, že pan Janusz je velmi zkušený cestovatel, který se svou partou nadšenců z expedice Gorole procestoval snad
všechny země bývalého sovětského bloku. Pevně věříme, že až se pan
Janusz vrátí z další dobrodružné cesty, podělí se opět s námi o své
zajímavé zážitky.
Anna Žáková, oktáva

Nastal čas dát si horký čaj
Zveme Vás k posezení v příjemném prostředí nově otevřené čajovny
v Ivančicích. Co doporučujeme v tomto sychravém počasí?
Léčivý Yogi čaj. Naprosto delikatesní čaj, který připomíná spíše
mléčný čaj, je znám také pod názvem Masala. Jedná se o velmi sytý,
vydatný druh čaje, jehož chuť je doplněna mlékem a medem. Směs
koření, z něhož se Yogi skládá, je silně povzbuzující a vhodná, právě
když máte pocit, že na vás tzv. „něco leze“, jste nachlazení, anebo se
jen potřebujete zahřát. Příprava čaje trvá přibližně 25 minut, ale rozhodně se vyplatí si počkat. Vůně plná skořice, zázvoru a hřebíčku vás
naprosto pohltí. Chuť je mírně pikantní, zjemněná mlékem.
Pokud nemáte právě chuť na něco pikantního, můžete si vybrat
z naší široké nabídky jiný čaj pro zahřátí či dobrou náladu. Najdete nás
na Krumlovské ulici přímo naproti hasičům. V čajovně také můžete
nakoupit oříšky, šperky, keramiku, a jiné dárečky.

PRAMEN ŽIVOTA

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v říjnu zve na akce:

29. 10. v 16.00 hod. - KORÁLKOVÉ
ODPOLEDNE NA ČAJOVNĚ

Vstup 120 Kč (v ceně materiál, lektorné a konvička čaje).
Přijďte si vytvořit krásný šperk, vezměte sebou i děti.
Budeme tvořit zhruba do 18 hodin.

17. 11. v 9.00 hod. - CHI-KUNG
ANEB MEDITACE V POHYBU

Chi-kung je energetické cvičení, které učí člověka pracovat s energií.

24. 11. v 9.00 hod. - SPONTÁNNÍ TANEC
INSPIROVANÝ 5 RYTMY DLE GABRIELY ROTH
Přijďte si zatancovat a nalézt v sobě skrytý potenciál.
Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem
paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.
V čajovně právě probíhá výstava obrazů
- malba a korálky na skle od umělkyně Jiřiny Valehrachové.
Najdete nás v Ivančicích na Krumlovské ulici naproti hasičům.

Literární kavárna zaplněna
V pondělí 8. října uvedla Městská knihovna v Moravském Krumlově opět další literární kavárnu. Do posledního místečka bylo obsazeno a všichni pozorně naslouchali paní Evě Kopčilové, která si tentokrát připravila povídání o životě a díle Karla a Josefa Čapkových
a jejich sestře Heleně. Přítomní se dozvěděli mnoho zajímavostí
z rodinného a společenského života i o jejich spisovatelské a malířské tvorbě. Při kávě a tradičních koláčích to bylo v literární kavárně
krásně strávené odpoledne. Dík patří organizátorům, a především
úžasné paní Kopčilové.
Mgr. L. Přikrylová

Kuchařky opět v akci

/Ivančice/ Školní jídelna. Podle starých pověstí místo podobné
peklu, kde se snaží nevinným dětem vnucovat pověstné připálené šunkafleky bohatě zalívané hnusným přeslazeným čajem. Tuto nesmyslnou pomluvu se snaží vyvrátit již řadu let zaměstnankyně školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích, vedené svojí skvělou ředitelkou
Ing. Halkou Žaludovou. Nečiní tak jen každodenní poctivou práci, ale
i profesionální prezentací při otevřených dnech školy nebo pořádáním
večeří pro rodiče. Tu poslední uspořádaly 12. října. Na výběr byly
následující tři jídla. Tradiční svíčkové s houskovým knedlíkem konkuroval losos na másle s restovanou bretaňskou zeleninou, vařenými
brambory, ledovým salátem nebo makarská pochoutka (těstoviny,
šunka, ledový salát, rajčata, zakysaná smetana). Každý strávník také
dostal jako sladkou tečku dezert. Jídlo nebylo jen chutné, ale i vkusně
upravené, jak je dobrým zvykem ve vyhlášených restauracích. Rodiče
se tak mohli přesvědčit, že o žáky základní školy i o studenty gymnázia
je po stránce dobré stravy královsky postaráno.
/PeSl/
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Co Čech, to muzikant?
Často jsme to slýchali, ale bez toho otazníku. Z dětství pamatujeme,
že dechová hudba byla slyšet při každých hodech, k poslechu byly
pořádány koncerty na náměstí nebo v parku pod Rénou. Ta smutnější
skutečnost byl doprovod dechové hudby při pohřbech. Současnost je
trochu jiná. Více je slyšet moderní hudba, ale když je vidět složitá
příprava před každým vystoupením, pak si člověk vzpomene, jak hrály
kdysi dechové souboru bez reproduktorů a jak byly slyšet.
Už ani pamětníci v Ivančicích si nemohou vzpomenout na známé dechovky kapelníků Kleibla a Bíny. To je ale nutno vrátit se pomalu o více
jak sto let zpět. V té době hrála hudba kapelníka pana Kleibla. Členové
jeho kapely byli většinou malorolníci. Dnes jsou již zapomenuta jména
muzikantů Kleibla, Pelikána, Báci, Šrota a dalších. Kapela si svým velkým obsazením i uměním, zejména při tradičních ivančických koncertech, vybojovala právo nazývat se Městská. Po smrti kapelníka p. Kleibla
se v souboru střídali další vedoucí, např. učitel hudby p. Pirochta, řídící
učitel Josef Cejpek, až po posledního z nich Františka Pelikána.
Ti šířili slávu Městské hudby po všech hodech v okolí až daleko
za Moravských Krumlov, doprovázeli zesnulé na poslední cestě a nechyběli na žádné slavnosti roku. Soutěžili s oslavanskými hornickými
dechovkami kapelníků Klegy, Horáka, Zikmunda a Kosmáka, kterým
se podařilo někdy vniknout i na ivančické teritorium u Pruklů nebo
s koncertem na zahradě u Blížkovských.

Dechová kapela Viléma Bíny kolem roku 1912

Neméně hodnotná byla v Ivančicích dělnická kapela pana Viléma
Bíny, která se v Ivančicích vytvořila po první světové válce. Stolařský
mistr a bývalý vojenský kapelník sám vyučil mnoho hudebníků a postavil vysoce kvalitní soubor, který se svou úrovní směle řadil po bok
Městské kapely p. Kleibla. Tato dělnická kapela byla nezbytná v prvomájových průvodech nebo při dělnických sportovních vystoupení.
Výdělek kapely býval nepatrný, dost často jen za pohoštění.
Současně však vyrůstala řada mladších hudebníků, kteří nenašli
uplatnění ve stávajících hudbách. Starší, již zapracovaní hudebníci neradi pouštěli mezi sebe nové adepty. A tak pod vedením p. Kopuletého
vznikla v roce 1932 v Ivančicích další dechovka pod kapelnickou koncesí p. Ondřeje Chaloupky, kterou po určité době přebral další kapelník
Vilém Karmazín, jenž ji vedl až do roku 1962.
Brzy po druhé světové válce vzniká v Ivančicích další, již čtvrtá
dechovka pod názvem Modrá hvězda, postavená z výborných mladých
hudebníků. Byla řízená od začátku kapelníkem Glöcknerem. Pamatuji,
že v prvomájových průvodech hrály dvě, někdy dokonce tři dechovky.
V té době se obnovily i koncerty na náměstí nebo v parku na Réně.

Dechová hudba ivančických požárníků

Postupem let začalo dechových kapel ubývat. Moderní hudba začala
vytlačovat dechovku, a tak postupně odcházely jedna kapela po druhé.
Nejprve se likvidovala hudba Bínova, později Pelikánova Městská
a nakonec se rozešla i dechovka Modrá hvězda.
Najednou zůstala v Ivančicích pouze jedna kapela - Glöcknerova.
Postupně vystupovala pod různými organizacemi, od 1. ledna 1962
jako hudba místních požárníků v Ivančicích. Tu kapelu si již pamatujeme. Vystupovala nejen v Ivančicích a blízkém okolí, ale i ve vzdálenějších městech. Namátkou můžeme jmenovat Luhačovice, Buchlovice, Lednici, Bratislavu atd. Velice známé bylo vystoupení hudby při
natáčení filmu Náš dědek Josef. Dlouhou dobu kapela spolupracovala
s režisérem Kachlíkem a známými filmovými herci. Vystupovala i ve
filmu o Alfonsu Muchovi, kde účinkovala při natáčení jeho pohřbu.
Jenže čas letí a najednou začala kolem roku 1990 i tato kapela „vymírat“. Dříve si mladé následovníky vychovali kapelníci a zkušení hudebníci. Po nich převzala tuto činnost hudební škola, ale kam se ztrácí
„dechovkáři“ později, nemohu posoudit. Dětský soubor Bobrava je již
několik let výborný, ale k dalšímu uplatnění těchto mladých hubníků
by se měl raději vyjádřit někdo z odborníků. Uvítáme jeho příspěvek.
Že je o dechovku stále velký zájem, se můžeme přesvědčit každoročně při slavnostech v Ivančicích. Vždyť letošní vystoupení Vlčnovjanky
přilákalo stovky posluchačů, stejně jako v přecházejících let vystoupení jiných dechových kapel.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494.
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Sté výročí narození Hugo Weisgalla - rodáka z Ivančic
Narodil se 13. 10. 1912 v Ivančicích v rodině kantora židovské
obce Adolfa Josefa Weisgalla,
pozdějšího operetního pěvce a
skladatele synagogální hudby.
Otec pocházel z Polska (příslušný do města Sierp), severozápadně od Varšavy) a byl kantorem.
Hugův bratr Fred byl právník, ale
i on se věnoval hudbě. Významnou osobností byl Meyer Wolf
Weisgall, Hugův strýc, který byl
sekretářem americké Sionistické
organizace a spolupracovníkem
Chadima Weizmanna, pozdější
prvního prezidenta stáru Izrael.
Do Ivančic přišel Adolf Weisgall v roce 1908 a byl přijat židovskou náboženskou obcí jako
druhý kantor. Dosavadní první
kantor Wilhelm Löwensohn měl
již 57 roků a byl zatížen jinými
funkcemi. Pracovní náplň druhého kantora byl stanovena pracovní smlouvou ze dne 11. srpna
1908 a byla honorována částkou
1300 zl ročně. Zahrnovala činnost kůru, předříkávače modliteb
a dalších funkcí při pobožnostech
v synagoze a na hřbitově. Další
práce, rituální řezník provádějící
„košer“ porážky domácích zvířat,
je poněkud odlišná od dříve vyjmenovaných povinností.
V pracovní smlouvě se také
Adolf Weigall zavázal, že do šesti
měsíců získá rakouské občanství.
To se nestalo, c.k. místodržitelství
v Brně zřejmě nespěchalo a státní
občanství mu udělilo až v roce
1911. Teprve pak byl Obecním
výborem Židovské obce v Ivančicích přijat do svazku obce po 18.
dubnu 1911.
Zřejmě si Adolf Weisgall dával
své záležitosti do pořádku, když
měl uzavřít sňatek. Datum sňatku
ani jméno nevěsty nelze doložit.
Traduje se, že nevěstou mohla být
Aranka, dcera kantora Löwensohna, naopak ve slovnících je
uváděno jméno Strickerová, o
které další informace nejsou.
Historik Silvestr Nováček v brožuře „Nacistické konečné řešení
židovské otázky v Ivančicích“
na několika místech uvádí Hugo
Weisgalla jako vnuka Vilhelma
Löwensohna.
Jisté je datum narození Hugo
Weisgalla, ale opět se neví, ve
kterém domě Weigallovi bydleli.
Snad to bylo v rabínském domě
(stával v místě budovy policie a
parkoviště), protože až koncem
roku 1913 končila stavba židovské školy (dnes Josefa Vávry
č. 33). Zde dostali Weisgallovi
byt v prvním patře v pravé části
domu. Ve stejné době podává
Adolf Weisgall žádost o zvýšení
platu. Jako důvod uvádí drahotu,
živí malé dítě a chorá manželka
potřebuje drahé léky.
Po vypuknutí 1. sv. války otec
Adolf Weisgal narukoval. Na
výplatní listině židovské obce v r.
1915 je „Frau E. Wissgall“, která
každý měsíc dostávala podporu
141,66 K. Také v obecním výkazu
o přídělu mléka u rodiny Adolfa
Weisgalla je uvedena jedna osoba
do 60 let a jedno dítě do šesti let.
Měli nárok na půl litru mléka denně
od Moritze Goldmanna. V seznamu je uvedeno 102 osob - rodin,
které měly nárok na příděl mléka
a současně jsou uvedeny osoby,
u kterých mají mléko odebrat.
Adolf Weisgall se po skončení
války vrátil domů až koncem
roku 1918. Dopisem poděkoval
představenstvu židovské obce za

podporu, kterou poskytovala jeho
rodině v době nepřítomnosti za
války. Sděloval, že již nastoupil
do funkce kantora a vzhledem
ke změnám, které nastaly, žádá o
zvýšení ročního platu na 2400 Kč
a o přiznání poplatků za rituální
porážky, které dosud plynuly do
obecní pokladny.
Téměř čtyři roky prožíval své
dětství Hugo Weisgall bez otce a
ve velmi těžké době 1. sv. války.
Ve školním roce 1918/19 začal
Hugo chodit do německé školy
v Růžové ulici. Bylo to obvyklé
pro děti ze židovské obce.
Brzy po vzniku republiky byla
německá škola zrušena a rodiče
začali dávat děti do české školy.
Tam také přestoupil Hugo 6. října 1919 do 2. třídy obecné školy
chlapecké. Ve třídě byli s ním další židovští chlapci a např. Bruno
Steiner (později JUDr. a příslušník
zahraniční armády v Anglii).
Steinerovi měli obchod na
Palackého náměstí v domě, kde
je dnes pojišťovna Kooperativa
a prodejna sportovních potřeb.
Hugo se dobře učil, patřil mezi
výborné žáky stejně jako Bruno
Steiner. Ne všichni žáci, kteří přestoupili z německé školy, se dokázali rychle přizpůsobit. Ředitelem
školy byl tehdy Josef Vávra.
Do dalšího ročníku již Hugo
nenastoupil, protože o prázdninách se rodina odstěhovala do
Spojených států, kde se usadila
v městě Baltimore ve státě Maryland. Hugův otec se uplatnil
jako operetní zpěvák, kantor a
skladatel synagogální hudby,
tedy v oborech, ve kterých ho syn
Hugo později následoval.
Hugo dostal ve svém mládí
to nejlepší hudební vzdělání.
Samozřejmě byl hudebně velice
nadaný, což mohla být i dědičná
záležitost. V letech 1927-1932
studoval na Peabody Conservatory a později studoval u renomovaných kapacit kompozici
a dirigování. Na Hopkinsově
univerzitě studoval germanistiku a doktorát filozofie získal
v roce 1940. Studoval také na
Curtisově institutu ve Filadelfii
v letech 1936-1939, takže téměř
celé období mezi válkami se věnoval studiu a zdokonaloval se
v uvedených oborech.
Za druhé světové války sloužil
v Evropě, mj. také jako asistent vojenského atašé v Londýně, a jako
seržant americké armády dirigoval
na koncertech v řadě evropských
měst. Později, v letech 1946-1947,
byl kulturním atašé amerického

Bývalá židovská škola - březen 2002

Ivančický rodák Hugo Weisgall

velvyslanectví v Praze.
Historik S. Nováček uvádí, že
Hugo Weisgall v té době dirigoval v Praze na velkém koncertu
Českou filharmonii, prý jako první zahraniční dirigent. Zřejmě pořadatelé očekávali, že zahraniční
dirigent zajistí větší návštěvnost.
Jak by to asi dopadlo, kdyby napsali, že je rodákem z Ivančic?
Po návratu do USA se stal roku
1949 ředitelem hudebního institutu v Baltimoru. V letech 19531957 přednášel na Hopkinsově
univerzitě, později na dalších
významných hudebních školách,
např. na Queens University, na
Jewish Theological Seminary v
New Yorku a jiných. V letech
1963-73 byl prezidentem Američan Music center a zakladatelem
americké akademie v Římě.
Pedagogicky byl činný po
celý svůj aktivní věk. Dirigoval
řadu známých hudebních těles
v Americe a také v Belgii a Itálii.
Je znám též jako hudební spisovatel, autor různých studií a esejů.
Hugo Weigall byl jedním
z nevýraznějších moderních amerických skladatelů. Napsal řadu
instrumentálních a orchestrálních skladeb, písní, liturgických
chorálů na náměty hebrejských
a jidiš písní, baletů a scénických
skladeb pro rozhlas a televizi.
Je také autorem devíti oper, mj.
The Tenor (1952), Šest postav
hledá autora (1959) The Purga-

tory (1961), Athaliah (1964), Esther (1993). Balety: Qest (1938)
Outlost (1947), Nine Revers from
Jordan (1968).
Ivančice navštívil Hugo Weisgall po válce v roce 1945 a v roce
1991, kdy přijel soukromě s celou
rodinou, aby si připomněl místo
svého dětství. V roce 1992 přijel
do Prahy jako prezident Americké akademie a institutu umění a
literatury. Tato instituce udělila
prezidentu Václavu Havlovi čestné členství a diplom předal panu
prezidentu osobně Hugo Weisgal.
Za svou práci na úseku hudební
činnosti obdržel Hugo Weisgall
řadu ocenění.
Zemřel v New Yorku 11. března 1997 ve věku 85 let.
Zatímco v České republice
jako by Hugo Weisgalla neznali
(nevzpomněla si ani Židovská
náboženská obec v Brně, vzpomínka není ani v Roš chodeš
- věstníku židovských obcí
vydávaném v Praze), americké
hudební slovníky mu věnují
celé stránky. V současné době je
na internetu přes 29 000 odkazů
ke jménu Hugo Weisgall.
Na ivančickém židovském
hřbitově je při západní zdi hrob
rodiny Löwensohnů - patrně
jejich dcera byla matkou Huga
Weisgalla. Weisgall je již druhou
osobností pocházející z Ivančic,
která se ve světě prosadila. Ten
první byl Quido Adler, jehož
pamětní deska je na bývalém
„Pretznerově“ domě (nárožní
dům Komenského náměstí a
Fortuny). Byla s velkou slávou
odhalena 29. září 1998. Myslím,
že by si Hugo Weisgall zasloužil
také pamětní desku, třeba na bývalé židovské škole, kde prožil 8
let svého dětství. Jistě by upoutala zájem turistů, stejně jako
deska Quido Adlera.
Pozn.: Ještě je nutné připomenout, že jméno Weisgall se
původně psalo se dvěma „s“.
Teprve ve Spojených státech se
jeho pravopis zjednodušil, takže
je dnes všude uváděn jménem
Weisgall.
Jiří Široký
Použité prameny: Figer K.:
Americký hudební skladatel a
dirigent HUGO DAVID WEISGALL - Ivančický zpravodaj
10/2002 • Ivančické zpravodaje
4/97, 9/97.
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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

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
•• Peugeot Expert diesel 6 míst +
nákl. prostor na paletu za rozumnou
cenu. Tel.: 603 894 358.
•• šlapací motocykl Hero, není potřeba STK. Cena 2.500 Kč. Ivančice.
Tel.: 603 793 890.
•• skútr ZY50 – 7 čtyřtakt, ve výborném stavu. Tel.: 720 391 753.
•• vozík za auto bez SPZ na velkých
kolech, dohodou. Tel.: 728 800 118.
•• zimní celá kola 155/80 R13 79T.
Tel.: 728 664 079.
•• 4 ks zimních pneu Barum Polaris
185/65 R15, jeté jednu zimu. Cena: 4
ks 1.500 Kč. Tel.: 608 722 724.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krumlova. Tel.: 731 491 208.
prodám
•• byt 2+1 v Ivančicích, 2. patro, dům
po revitalizaci, lodžie. Cena dohodou.
Tel.: 777 062 622.
•• RD k rekonstrukci v Lesonicích u
M. Krumlova. Telefon: 602 765 163.
pronajmu
•• jeden až dva pokoje s kuchyní, ve
vilce s plynovým ÚT ve Vémyslicích.
Možnost využití části zahrady a dvora. Další info na tel.: 736 488 319.
•• byt 1+1 na Sídlišti v Mor. Krumlově. Tel.: 603 770 951
•• 2+1 na Sídlišti, 2. patro, zateplený, velmi pekný. Nekuřákům. Tel.:
602 755 265.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• nový MT Samsung i9300 Galaxy
SIII, barva modrá, TOP stav, orig.
balení, plná záruka, zakoupen u O2
v 7/12. Cena 12.000 Kč, nebo vyměním za Iphone 4S. Tel.: 602 782 272.
•• fritovací hrnec za 80 Kč, varnou konvici za 70 Kč, toustovač za 80 Kč. Prodej z pozůstalosti. Tel.: 737 407 461.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• skříně a skříňky po 100 Kč, stoly
po 100 Kč a židle po 50 Kč. z pozůstalosti. Tel.: 737 407 461.

•• kuchyňský stůl rozkl, hnědý, lakovaný 130/80, rozl. 180/80 cm ve výborném stavu za 500 Kč a dveře levé bílé
60 cm za 200 Kč. Tel.: 605 340 619.
•• stůl pod televizi, jako nový, na kolečkach, otáčivá deska. Ivančice. Tel.:
603 793 890.
•• dvoulůžkovou rozkládací pohovku, šířka 190 cm, za 1.500 Kč. Tel.:
605 921 636.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• balík oblečení na holčičku 0-18
měs., převážně značkové věci - trika,
body, kalhoty, bundy, mikiny. Velmi
dobrý stav. 100 ks - cena 2.000 Kč, 20
Kč/ks. Oslavany. Tel.: 739 158 925.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• pánské brusle zn. Botas, velikost
27, dětské brusle zn. CCM, velikost
24, lyžáky zn. Nordica, velikost 28,5.
Boty na snowboard, cross boty, zn.
Viper, velikost 4 a cross kalhoty. Levně. Tel.: 724 760 325.

» RŮZNÉ

•• Kdo zapůjčí 100 až 150 tisíc Kč na
směnku bez ručení nemovitostí. Tel.:
606 270 837.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry,
odznaky, hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní lahve, smalt. cedule, sošky,
šperky, autíčka, vláčky, panenky, auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• nerezová grilovací skříň na prasata
s el. pohonem a s přísluš. Cena dohodou. Tel.: 606 270 837.
•• pevnou nerezovou pánev, 1 m
širokou na maso plus kotlina, vše
dohodou. Tel.: 728 800 118.
•• dva kusy starých šicích strojů: Winter – funkční, a druhý zn. Gritzner. Jen
SMS na tel.: 734 507 277.
•• lis na víno, prům. koše 40 cm. Jen
SMS na tel.: 734 507 277.
•• pěkný malý sporák, levý vývod,
vhodný na chatu. Cena 2.500 Kč,
Oslavany. Tel.: 737 943 304.
•• obytný přívěs bez TP, trvale stojící
na krásném místě v Campu Výr…
Tel.: 724 959 833.

» 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.

ZAHRADA

prodám
•• proso 7 Kč/kg. Tel.: 777 634 263.

» SEZNÁMENÍ

•• Černovlasá vdova hledá hodného
sympaťáka od 60-68 roků k občasným schůzkám, Ivančicko. Tel.:
776 732 915.
•• Muž 177/75, 49 let hledá ženu od
45 do 50 let z Moravského Krumlova
a okolí. Děti nejsou překážkou. Tel.:
737 344 494.
•• Muž hledá ženu k občasným schůzkám. Tel.: 773 523 203.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• Vypomůžu v domácnosti, pohlídám dítě nebo osobu blízkou. Tel.:
606 270 837.
•• Provedu úklid domu, mytí oken a
práce na zahradě. Tel.: 721 340 974.
•• Maminka s dětmi zoufale hledá zaměstnání na prac. smlouvu, nebo brigadu. 37 let. Ivančice a okolí. Nástup
možný ihned. Tel.: 606 191 962.
nabízím
(komerční inzerce)
•• TS Stravování Ivančice přijme
vyučenou kuchařku - kuchaře (za
pracovnici odcházející do důchodu). Požadavky: praxe v oboru,
spolehlivost, ochota, vstřícnost. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Informace: Za Mostem 10, Ivančice, tel.: 546 434 126, 546 434 122,
e-mail: tsstravovani@seznam.cz

» 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.
•• Nabízíme široké spektrum půjček pro zaměstnance, OSVČ /i začínající/, důchodce, ženy na MD. Bez
poplatků předem. Vyplatíme Vaši
nemovitost před exekucí, půjčíme
i na zástavu. Přijďte si vybrat Váš
finanční produkt. Kancelář: Ivančice, Palackého nám. 8. Tel.: 731
933 513, web: www.pujckyfer.cz.
Práce pro více věřitelů.

•• Máte půjček nad hlavu? Máte
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte
exekuce? Máme pro Vás řešení.
Volejte 773 799 439.
•• Seriozní půjčka až 200.000 Kč.
Spolupracuji s více věřiteli. Tel.:
732 547 490, 734 277 263.
•• 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

•• Zahajujeme provoz nově otevřené
pěstitelské pálenice v Ketkovicích.
Pálení probíhá v moderní, plynové, měděné, třípatrové destilační
koloně o objemu 180 litrů. Příjem
objednávek: Matoušek Pavel, tel.:
721 764 733, pavel.ketkovice@seznam.cz, www.paleniceketkovice.eu
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• CA SACHSTOUR, Široká 16,
Ivančice, tel.: 608 144 807 nabízí:
Termální lázně v Laa - 16. 11., 8. 12.
a 18. 1. Cena 170 Kč/osobu. Muzikál
Robin Hood - 16. 12., cena 450 Kč.
ODJEZDY Z IVANČIC.
•• WUSTENROT - stavební spořitelna, hypoteční banka, pojišťovna,
životní pojišťovna a.s. Změna místa
kanceláře: OSLAVANY - ul. Hlavní
č. 22/54, tel.: 723 530 725. Kancelář
v Ivančicích byla zrušena. Poradce:
JUDr. Toman Jiří
•• 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.
•• Přijímáme objednávky na vánoční cukroví. Tel.: 515 323 116, mobil:
728 726 587.

Obec Dolní Dubňany Vás srdečně zve na

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

ZÁBAVU SE SKUPINOU ŠERO
sobota 3. listopadu od 20.00 hodin v sále kulturního domu
v průběhu zábavy bude probíhat již 5. ročník soutěže

OÚ Dobelice a místní nadšenci zvou děti i dospělé na

O REŠICKOU OŘECHOVKU

Každý rešický dům může přihlásit jeden vzorek letošní ořechovky.
Příjem přihlášek je do čtvrtka 1. 11. na tel. č. 724 229 302. Současně
se vzorky bude vybíráno startovné 50 Kč. které je určeno na
pohoštění soutěžících během ochutnávky. Od 19.00 hodin proběhne
anonymní hodnocení vzorků porotou složenou z řad soutěžících.
Vyhlášení výsledků po 21. hodině, poté bude následovat všeobecná
ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.

ZADÁNO PRO ŽENY
10. 11. 2012 od 15.00 hod. - Sokolovna v Padochově
Připravujeme pro Vás: • Ukázky líčení a kosmetické poradenství
- Hana Janderková • Ukázka účesů - Kadeřnictví Rossi Padochov
• Přehlídka společenských a svatebních šatů - Salon DaNi Oslavany
• Květinová výzdoba s vůní adventu - FLOWERS Oslavany • Fotografické studio Gabka P.h.o.t.o.g.r.a.p.h.y. Padochov • Modeláž
nehtů - paní Horáková • Aromaterapeutické masážní studio Lenka
Kalábová • Výživová poradkyně - Eliška Mazourová • Prodej šperků
- Lucie Horká • Představení výrobků značky Dedra - paní Černá
• Představení potravinových doplňků zn. Akuna - paní Baluchová.
Akci podporuje Město Oslavany a Sokol Padochov. Vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. Vstupenky jsou slosovatelné
o zajímavé ceny. Předprodej a informace k akci: Hana Janderková
737 712 657. Udělejte si čas samy na sebe a přijďte!

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631

ne 28.10. v 15.00
a v 17.00 hodin

HOTEL TRANSYLVANIE
Anim. komedie USA, dabing

so 3. 11. v 15.00
a v 17.00 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná pohádka ČR

ne 4.11. v 15.00

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná pohádka ČR

ne 4.11. v 18.00
a ve 20.00 hodin

CESTA DO LESA
Komedie ČR

st 7.11. ve 20.00

PARANORMAL ACTIVITY 4
Duchařský horor USA

so 10.11. v 18.00
a ve 20.00 hodin

POLSKI FILM
Komedie ČR

ne 11.11. ve 20.00 POLSKI FILM
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 28.10. v 18.00

PERFECT DAYS
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR

so 3.11. v 18.00

ARTUR A SOUBOJ
DVOU SVĚTŮ
Dobrodružný film Fr., dabing

ne 4.11. v 18.00

MUŽI V ČERNÉM 3
Akční komedie USA, dabing

so 10.11. v 18.00

SPECIÁLNÍ JEDNOTKA
Akční drama Fr., dabing

ne 11.11. v 18.00

VRTĚTI ŽENOU
Romant. komedie VB, dabing

(komerční inzerce)

10. 11. od 17.00 hodin - sál pohostinství v Dolních Dubňanech
Program: vycházková móda, společenská móda
Butik – Kamila Poláchová – DANCING MODELS
Doprovodný program: proměna, módní poradna, ukázka líčení
Jitka Jedličková, přístrojová pedikúra Veronika Klusáková
Program doplní: ZŠ Dolní Dubňany. Vstupné dobrovolné.

Osvětová beseda Rešice pořádá podzimní country

PROGRAM KIN

DRAČÍ ODPOLEDNE

neděle 28. 10. 2012 v 15.00 hodin - sraz na place,
s sebou draky malé i velké, barevné i nebarevné a dobrou náladu

DOBELICKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 28.10. v 17.00
a v 19.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 4
Anim. komedie USA, dabing

st 31.10. v 19.00

BOURNEŮV ODKAZ
Akční film USA

ne 4.11. v 19.00

EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
Akční film USA

st 7.11. v 19.00

SEDMIKRÁSKY
Komediální drama ČSSR (1966)

so 10.11. v 17.00

ANIFEST 2012 DĚTEM
Pásmo anim. filmů, vstup volný

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
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

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: 17. listopadu • 15. prosince.
Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace
na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

pátek 16. 11. 2012 v 17.00 hodin na place

Přátelé čertových obrázků pořádají
8. 12. ve 13.00 hodin v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně

5. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
Zájemci se mohou přihlásit na tel číslech: 546 413 403 po 17. hodině
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 2. 12. 2012.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ JARMARK

ve středu 21. 11. 2012 od 17.00 hodin v budově ZŠ
Tradičním rozsvícením vánočního Betlému a vystoupením našich
dětí zahájíme krásný předvánoční čas. Děti již nyní vyrábějí ve škole
a školce dárečky a těší se na jejich prodej. Těšíme se na Vaši účast!
HK Ivančice pořádá dne 3. 11. 2012 v 18.00 hodin

VALNOU HROMADU

Konferenční prostor - Orlovna (ulice Chřestová)

Krajský přebor v kopané

neděle 28. října v 14.30 hodin

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

Ve dnech 29. – 31. října 2012 se v budově
ZŠ V. Menšíka Ivančice, Komenského nám. 7, bude konat

BURZA SPORTOVNÍCH POTŘEB
29. 10. 12 – 18 hod. výkup zboží
30. 10. 12 – 18 hod. prodej zboží
31. 10. 12 – 17 hod. výdej zboží
Při výkupu čistého a nepoškozeného zboží bude každému účtována
částka za zprostředkování prodeje 10 Kč/ks. Výtěžek bude použit
pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka v alternativních formách vyučování.
Pracovníci ZŠ V. Menšíka Ivančice

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 20/12 vyjde 9. listopadu 2012, uzávěrka 6. listopadu 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Epilog zakončil motoristickou sezónu

Foto: Květoslav Adam

BMW týmu Šenkýř Motorsport na okruhu

Již tradičně zakončuje sezónu na
Masarykově okruhu šestihodinový
vytrvalostní závod automobilů EPILOG. V kvalifikaci si nejlepší
postavení na startu vyjela posádka
Herbeck / Kaufmann s vozem Pagani Zonda. Ve 14 hodin, kdy byl
závod letmým startem zahájen, se
na trať brněnského okruhu vydalo

přes dvacet vozů.
Po první hodině byl na vedoucí
pozici Pagani Zonda před Lamborghini týmu GRT Austria a na třetím
místě jelo Ferarri Scuderia Praha.
Pagani Zonda musel ze závodu
odstoupit kvůli technickým problémům, přestože na začátku závodu
zajížděl jasně zelený vůz časy až o

šest vteřin rychlejší než konkurence a jako jediný dokázal stlačit čas
na jedno kolo pod dvě minuty.
Do čela se postupně propracovalo Ferarri Scuderia s piloty Vorba,
Pergl, Jakubík, kteří dokázali závod
dotáhnout do vítězného konce. Druhý skončil rakouský G Private Racing s vozem Mercedes SLS AMG
/Grunert, Peham, Pfeferkorn/,
na třetím místě K&K Racing s Ferarri /Kusín, Tesařík, Waszek/.
V Divizi do 3500 ccm kralovaly vozy BMW. Na prvním místě
byla posádka Kačírek, Skalický,
Suchý, Firla, na druhém a třetím
místě dojela dvojice BMW týmu
Šenkýř Motorsport. Za volantem toho rychlejšího se střídala
posádka Šenkýř, Deák, Vrečka,
Vencálek, třetí vůz v pořadí řídili
Líbal s Braunem, které doplnil
opět Vencálek a Vrečka.
Nejrychlejší posádka ujela 169
okruhů, což představuje vzdálenost více než 1000 km. Do cíle
závodu dojelo třináct vozů.
/Ctibor Adam/

18. ročník GP Ivančice v badmintonu
/Ivančice/ V sobotu 6. října byl
v městské sportovní hale na Rybářské v Ivančicích odehrán již
18. ročník turnaje v badmintonu
jednotlivců dospělých.
Turnaj je zařazen do seriálu kategorie GP C jižní Moravy jako
otevřený, a tak mohl přivítat třeba
Zuzanu Jeřichovou z TJ Superstar
Most, hráčku č. 10 žebříčku ČR.
Ta potvrdila nasazení č. 1 a ve
finale porazila Lenku Brázdovou
(BC 66 Ivančice) 21:16, 21:18.
Na třetích místech skončily - Eva
Štefulíková (BC 66 Ivančice) a Eliška Mikulášková (BC RSC Brno).
Ve dvouhře mužů nepotvrdil
svoje nasazení hráče č. 1 David
Pokorný (BC 66 Ivančice) - č.

11 ČR a podlehl ve finale Ondřeji
Královi (Sokol Židlochovice – č.
13 v ČR) po setech 8:21 a 18:
21. Třetí místa obsadili: Radek
Brázda (BC 66 Ivančice) a Jakub
Mazúr (TJ Slavoj Český Těšín).
Čtyřhru mužů ovládla favorizovaná dvojice Král - Pokorný (Sokol Židlochovice, BC 66 Ivančice)
po vítězství 21:8, 21:17 nad párem
matadorů Halsch - Weinbrenner
(oba Sokol Veselý Jehnice).
Ve čtyřhře žen kralovala dvojice Brázdová - Štefulíková (obě
BC 66 Ivančice) po finalovém
vítězství 21:16 a 21:9 nad párem
Jeřichová - Hlavačková (TJ Superstar Most, SK BC RSC Brno).
Tato dvojice oslavila již 10. vítěz-

ství na tomto turnaji!
V mixu potvrdil svoji výkonnost pár Král - Jeřichová (So
Židlochovice, Superstar Most)
vítězstvím nad domácím párem
Raschka – Štefulíková 21:19, 16:
21 a 21:11.
Skvěle obsazený turnaj byl jistě
dobrou přípravou pro hráče BC
66 Ivančice, které čekají v sezoně
2012-2013 náročná utkání v 1. lize
skupiny východ. (2. nejvyšší soutěž v ČR), obzvláště po uvolnění
hráče č. 1 na zahraniční angažmá.
Na domácích kurtech se hráči
BC 66 Ivančice představí ve
druhém kole ligy v utkáních proti
BK Tatra Kopřivnice a TJ Orlová
– Lutyně v sobotu 1. prosince.

/Oslavany/ První říjnovou
sobotu se uskutečnil již třiatřicátý ročník přespolního běhu
Oslavanský podzimní kros, Cena
ST-OS Oslavany a VEMA Brno.
Za krásného, slunečného počasí se postavilo na start celkem
71 běžců a běžkyň z 21 klubů.
Největší účast byla, jako již po
několik let, v nejmladších kategoriích a nejslabší v kategorii
staršího žactva a překvapivě i
mladší chlapci se vytratili. Zde
je však třeba vzít v úvahu, že
mezi oslavanskými dětmi v té
době řádilo infekční onemocnění, které znemožnilo start řadě
členů oslavanského oddílu.
Úroveň krosu byla velmi dobrá a v závodě přípravky dívek
byl překonán traťový rekord.
V hlavním běhu dospělých

obhájili svá vítězství z loňska
Roman Goldschmidt a Kateřina
Doubková. Oba jsou již trojnásobnými vítězi. Domácí vybojovali 11 pódiových umístění
a pochvalu si zaslouží i výkon
oslavanského dorostence Jana
Sovy, který doběhl v hlavním
závodě mužů na šestém místě.
Z výsledků vybíráme první
místa jednotlivých kategorií:
Malé děti 2007 a mladší (150
m): Antoš Lukáš (Babice). Nejmladší žactvo 2004 - 2006 (400
m): Alexová Barbora (Bílovice
nad Svitavou). Přípravka dívky
2001 - 2003 (1070 m): Koláčková Adéla (Kuřim). Přípravka
hoši 2001 - 2003 (1070 m):
Krčma Aleš (Oslavany). Mladší
dívky 1999 - 2000 (1070 m):
Krobotová Petra (Oslavany).

Mladší hoši 1999 - 2000 (2140
m): Hladký Adam (Mor. Slávia
Brno). Starší hoši 1997 - 1998
(3210 m): Kovanda Matěj (Oslavany). Ženy 1996 a st. (5350
m): Doubková Kateřina (AK
Perná). Muži 1996 a ml. (5350
m): Goldschmidt Roman (SK
Moravský Krumlov).
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří finančně či věcnými
cenami přispěli ke zdaru akce.
Jsou to ST-OS Strojírna Oslavany, VEMA Brno, Město Oslavany, Metaldyne Oslavany, Skupina
ČEZ, Libor Vojtěský - opravy
vozů Avia Oslavany, Jízdní kola
Zdeněk Berka Ivančice, Cyklo
Kubálek Zbýšov, BIKE Sport a
servis Ivančice, MM Bike Ivančice a SIKO Ivančice.
Mgr. Miloš Musil

Tradiční Oslavanský podzimní kros

Již 20 let pro vás
šijeme kvalitní
kožené oděvy
Do 10. listopadu 2012 Vám
za Vaši starou bundu odečteme
z ceny naší nové

250 korun !!!

Vaši starou bundu věnujeme na charitativní účely.

TESCO
Ivančice

26.10.2012

