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PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097

EXEKUCE?

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

volejte: 724 680 736

Ročník XII.

•

Číslo 1

11. ledna 2013

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

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

PRONAJMU

byt 2+1 v centru města
Ivančic na ulici J. Vávry.

Od 1. 2. 2013

minimálně na 1 - 2 roky.

Tel. 604 429 541

Email: bytnavavrovce@seznam.cz

Velké investice pokračují
/Moravský Krumlov/ Krumlovské i letos čeká celá řada
investičních akcí. Co do výše
rozpočtu bude tou největší průtah
silnice II/152 Polankou. Projekt
počítá s více jak 85 miliony
korun s tím, že město dá částku
11,5 milionu. S touto investicí
úzce souvisí také vybudování
kanalizace v Polánce a Rokytné.
Do investiční akce za 74 a půl milionu dá město ze své pokladny
12,2 milionů korun. Oba projekty
jsou před výběrovým řízením
na dodavatele.
Oprav se dočkají i školská zařízení. Zateplení budovy mateřské
školy na ulici Husova přijde na
6,6 milionů a budovy základní
školy na Klášterním náměstí na
téměř 10,8 milionů. Město do
zlepšení tepelných vlastností
těchto budov zainventuje 10 milionů korun.
Moravský Krumlov letos získá
i očekávanou „novostavbu“ v podobě letního koupaliště na Sídlišti. Již dříve zmiňované náklady
na výstavbu ve výši 20,7 milionů
město zatíží částkou 10,5 milionů
korun. Dokončení stavby se předpokládá do 30. června 2013.
Oprav by se měly také dočkat
komunikace zasažené pracemi na
kanalizaci budované v roce 2012,

foto: facebook MK

zejména ulice Jiráskova a Rakšická. Zde ale zatím probíhá jednání
se SÚS (Správa a údržba silnic)
a JMK, kterým tato komunikace
patří a spravují ji.
Čilý pracovní ruch panuje na
opravách sokolovny na ulici Palackého. Práce by měly skončit
20. ledna a sokolovna bude po

dlouhých měsících opět otevřena
pro veřejnost.
Částečné opravy se provádějí
v zámeckých komnatách. Prostory východního křídla zámku
čekají opravy a výměny oken
a okenic a oprava podlah i stěn.
Vše směřuje k uskutečnění
záměru města v těchto prostorách

umístit výstavu připomínající život Eleonory z Lichtenštejna. Na
přípravě výstavní expozice město
spolupracuje s Moravskou galerií. Zámek přivítá veřejnost při
zahajovacím koncertu festivalu
Concentus Moraviae a při jedinečném vystoupení operní pěvkyně
Magdaleny Kožené.
/mape/

AKCE
Palackého nám. 22 •
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ZIMNÍ BUNDA
KAPPA MANOY
1700 Kč 690 Kč

Ivančice

ZIMNÍ BUNDA
LOAP LAURIS
2699 Kč 1290 Kč

ZIMNÍ KOLEKCE

LYŽAŘSKÉ KALHOTY
LOAP ARAL JR.
1390 Kč 690 Kč

CENY SNIŽUJEME AŽ O 70 %
ZIMNÍ BUNDY, KALHOTY, MIKINY
ZNAČEK LOAP A KAPPA DO VYPRODÁNÍ
ZA VÝJIMEČNÉ CENY

LYŽAŘSKÉ KALHOTY
LOAP BASIC
1690 Kč 890 Kč
a mnoho dalších
velkých slev !!!

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

SERVIS LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
HC KOMETA BRNO
SÁZKOVÝ TERMINÁL

PRODEJ VSTUPENEK

FAN SHOP

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

Nám. 13. prosince č. 8

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

www.ri-okna.cz

BCE
NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝRO
A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

11.01.2013

Nesouhlasí s rušením úřadů

Slovo úvodem

K NOVÉMU ROKU
Vážení a milý čtenáři, již dvanáctým rokem nacházíte ve
svých schránkách a obchodech Zrcadlo, které jako jediné
periodikum vychází na pomezí čtyř okresů a to zcela zdarma.
Děkujeme vám za přízeň v roce 2012 a doufáme, že Zrcadlo
budete se stejnou chu� číst i v tom roce letošním, 2013. Nadále
vám budeme přinášet zprávy z našeho regionu, informace
z měst a obcí, které budeme opírat hlavně o objek�vní zdroje
jako jsou zápisy z rad a zastupitelstev a rozhovory se zástupci
samospráv. Samozřejmě, nebudou chybět ani reportáže ze
společenských akcí, expedice do historie nebo úvodníky
glosující různá výročí či aktuální událos�. Své pevné místo
mají v našich novinách i články a informace neziskových
organizací. Budeme přinášet i rozhovory s osobnostmi, které
mají k tomuto půvabnému kousku Jihomoravského kraje,
ve kterém žijeme, nějaký vztah.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na vydávání Zrcadla
podíleli a podílejí. Především všem (pla�cím) inzerentům,
kolegům, dopisovatelům, fotografům, čtenářům a všem těm,
kteří s přípravou každého vý�sku Zrcadla pomáhají. /mape/
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 15.00 hod.
se koná v budově ZŠ Rybníky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

S sebou přineste rodný list dítěte.
V novém školním roce nabízíme: možnost výuky anglického jazyka
od 1. ročníku, kroužky odloučeného pracoviště DDM, individuální
přístup k žákům, od března 2013 bude probíhat projekt Předškolák.
Informace na tel. 515 323 464, 515 323 465.

/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé obdrželi výzvu pracovní skupiny obcí II. typu, která pracuje
pod patronací Svazu měst a obcí
ČR. Ta iniciuje výzvu zastavení
dokončení II. fáze reformy veřejné správy. Ta předpokládá zrušení matričních a stavebních úřadů
na obcích I. a II. typu.
Do kategorie obcí II. typu
spadá i město Oslavany. Obcí II.

typu se rozumí obce, které jsou
pověřené širší působností státní
správy, označují se také jako obce
s pověřeným obecním úřadem.
Agendy by byly převedeny do
Ivančic (obec III. typu). Oslavanští s takovým postupem centrální
vlády přirozeně nesouhlasí. Znamenalo by to podle nich odklon
od proklamovaného přiblížení
úřadů občanům.
/PeSl/

Miliony do oprav zámku
/Miroslav/ Zprávu o stavu
přípravných prací na opravu miroslavského zámku zpracoval na
zasedání posledního veřejného
zastupitelstva Miroslavi místostarosta města, pan Roman Volf.
Z ní vyplývá, že v současné
době radnice intenzivně pracuje
na projektu oprav, se kterým se
chce ucházet o finanční dotaci
z fondů ROP. Záležitost se jeví
tak, že jedinou schůdnou variantou je opravit jihovýchodní křídlo
s finančním rozpočtem 24,7 mil.
Kč za finanční spoluúčasti města
Miroslavi 3,71 mil. korun.
Celou akci ovšem komplikuje

řada problémů. Jedním z nich je
např. i financování oprav zbylých
částí zámku. Přes všechny vzniklé
potíže se Miroslavští snaží pokračovat v rekonstrukci. V loňském
roce požádali Jihomoravský kraj
o dotaci 250.000 korun na opravu
střechy. Z této částky obdrželi
pouze 70.000 Kč a ze svého rozpočtu doplatili dalších 300.000
korun. Celou opravu střechy ještě
zkomplikoval havarijní stav dvou
vikýřů. Přes všechny problémy
jsou v Miroslavi optimisty a doufají, že i za pomoci fondů ROP
se podaří celý zámecký komplex
postupně opravit.
/PeSl/

Občanské sdružení ALMA,
vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO poptává:

REKLAMNÍ
CEDULE A PVC
PLACHTY

tel.: 602 782 272

• Zhotovení nových webových stránek Zrcadla
na základě redakčního systému a optimalizace
webového e-shopu na platformě Prestashop.
• Zhotovení stránek na Facebooku
pro periodikum Zrcadlo a aktivity sdružení.
• Zánovní MPV nebo dodávkové vícemístné
vozidlo, najeto max. 100 tis. km.

Recipročně nabízíme inzerci v periodiku
Zrcadlo a v případě vozidla i trvalou plošnou
reklamu na vozidle.
Kontakt: info@alma.cz, 602 782 272

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY: Slunce už není zadarmo

Jaderná elektrárna Dukovany
splnila letos plán výroby elektřiny
jen na 99,985 %. Vedoucí provozu
elektrárny je ale spokojen. Takzvanou disponibilitu elektrárny jsme
ale splnili na 100,2 %, a to je dnes
ještě důležitější, než výroba elektřiny. Proč? Jsem upřímně udiven.
Jaderná elektrárna Dukovany se
pyšní, že za dobu svého provozu
(od zahájení výroby před téměř 28
lety) vyrobila celkem 353 miliard
kWh. Plán pro rok 2013 stanovil
výrobu na nový rekord 15 576 004
000 kWh. Časy se ale mění a na
důležitosti nabývá nový, laicky
těžko sdělitelný parametr, kterým
je takzvaná disponibilita elektrárny, disponibilita výkonu.

Oč tu ale jde? Před rokem, či
před dvěma jako houby po dešti
vyrostla v České republice, „zalita deštěm neslýchaných dotací“,
pole fotovoltaických elektráren,
v Evropě, zvláště na severu Německa, pak parky větrných elektráren. „Cha, cha, pole a parky!“.
Pravdou je, že se některé kouty
přírody změnily v rozlehlé průmyslové zóny energetiky. Žádné
vzhledné parky to nejsou, ať se
kdo chce tváří sebe-ekologičtěji.
Kromě viditelných panelo-polí
a vrtulo-parků je tu ještě jedna
změna, kterou běžný občan nevidí.
První, koho se nárůst panelo-polí a
vrtulo-parků dotkl, jsou energetici,
kteří mají zajistit to, aby elektřiny

bylo nejen dost, ale právě jen tolik, kolik potřebují naše zapnutá
světla, počítače, stroje a ostatní
přístroje. To totiž solární panely a
vrtule neumějí. Klasické, jaderné,
velké vodní elektrárny, kogenerační jednotky to ale umějí. Umějí to
díky své vysoké disponibilitě. Jsou
k dispozici se svým výkonem,
maximálním nebo sníženým pro
vyrovnání výkyvů slunce a větru,
prakticky po celý rok. A to se cení.
Mají ale tyto problémy s elektřinou zajímat běžné čtenáře?
Mají! Ať jsme energetiky nebo
ne, elektřinu spotřebováváme. Při
vyúčtování elektřiny si můžeme
k položce pod šifrou „Podpora
OZE (obnovitelných zdrojů ener-

gie)“ přimalovat ikonku sluníčka,
které je původcem této energie.
Slunce na nás totiž už dávno přestalo svítit zadarmo.
Ing. Petr Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., JE Dukovany

ZPRÁVY Z RADNIC

Majetek města byl pojištěn
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Pojistila lesní porosty, které jsou v současné
době v majetku města. Roční pojistné přijde městskou pokladnu na
36.800 Kč. Za pojištění ostatního svého majetku zaplatí město Ivančice
v roce 2013 téměř 181 tisíc korun.
/PeSl/

Oslavany poplatek nezvýšily
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé schválili na svém posledním veřejném zasedání v roce 2012 vyhlášku o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Oproti doporučení rady města bylo navrženo
navýšení poplatku na 550 Kč. Toto navýšení doporučil i finanční
výbor města. V diskuzi padly i některé protinávrhy. Nakonec se zastupitelé rozhodli zachovat pro rok 2013 poplatek v té výši, jak původně
navrhla rada města. Tedy 500 Kč na osobu.
/PeSl/

Členem hospodářské komory
/Miroslav/ Město Miroslav vstoupí do Hospodářské komory Znojmo. Okresní hospodářská komora ve Znojmě byla založena dne 20.
února 1993. Komora je samostatný právní subjekt fungující v síti
Hospodářské komory ČR. Působí nezávisle na politických stranách,
sdruženích a orgánech státní správy a v současné době sdružuje 46
členů. Sdružuje právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost. Jejími členy se mohou stát i obce. Kromě Miroslavi
do této instutuce vstoupí i Znojmo, Moravský Krumlov a Hrušovany
nad Jevišovkou. Přínosem pro obce by měla být možnost využít podpory vzdělávání, podnikání a přeshraniční spolupráce. Město Miroslav
za členství v Hospodářské komoře zaplatí ročně 5.000 korun. /PeSl/

Opraví požární dveře na ZŠ
/Ivančice/ Bezpečnost našich dětí by měla být prioritou. Zejména,
když se jedná o instituce, jako jsou základní školy, kam děti pravidelně
chodí. Vedení ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích si tuto zodpovědnost
velmi dobře uvědomuje. Postupně, jak jí finanční prostředky dovolí,
neustále zlepšuje celkovou bezpečnostní situaci ve škole. Velký důraz
klade zejména na požární ochranu. Z tohoto důvodu bylo také rozhodnuto opravit a seřídit všechny požární uzávěry ve škole. Požární uzávěry, laicky řečeno požární dveře, slouží k oddělení požárních úseků
v objektu a brání při požáru po určitou omezenou dobu šíření sálavého
tepla a kouře do nezasažených požárních úseků. Vedení školy požádalo
tedy svého zřizovatele, město Ivančice, o souhlas k čerpání rezervního
fondu ve výši téměř 84 tisíc korun. Rada města souhlas udělila. /PeSl/

Mgr. M. Musil vyznamenán
/Oslavany/ Městská rada partnerské obce, města Schkeuditz, udělila oslavanskému zastupiteli Mgr. Miloši Musilovi vyznamenání za
mnohaletou angažovanost v oblasti spolupráce mezi partnerskými
městy a pro péči o utužování přátelských vztahů mezi obyvateli
obou měst. Vyznamenání bude oficiálně uděleno dne 27. dubna 2013
u příležitosti Glesinského sborového jara.
/PeSl/

Nové facebookové stránky
/Moravský Krumlov/ Na sklonku loňského roku byly spuštěny nové
oficiální stránky města na adrese: www.facebook.com/mkrumlov.cz .
Kromě oficiálních sdělení radnice zde naleznete i komentáře a fotografie z oprav zámku a sokolovny na Palackého ulici.
/abé/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE TÝDNE:

RD Ivančice - roleta se zámkem
a pružinovou protiváhou

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

Drobným podnikatelům, obchod. společnostem,
neziskovým organizacím, společenstvím vlastníků
bytových jednotek nabízíme:

»
»
»
»

Vedení účetnictví a daňové evidence
Mzdy a personální agenda
Zpracování daňových přiznání
Rekonstrukce účetnictví

D. M. ÚČETNICTVÍ, s. r. o.
Dr. Odstrčila 51 • Moravský Krumlov
mobil: 728 728 619 • Tel./fax: 515 323 398

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»
»
»
»
»

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Bohatá turistická nabídka - cíl kraje na Regiontouru §
/Region/ Veletrhy GO a Regiontour patří k nejvýznamnějším
veletrhům cestovního ruchu ve
střední Evropě se zaměřením na
regiony. Uskuteční se na brněnském výstavišti ve dnech 17. až
20. ledna. Nová expozice Jihomoravského kraje, vycházející
z jednotného grafického manuálu kraje, představí komplexní
nabídku turistických oblastí i
pestrou paletu produktů.
„Představí se jihomoravské
lázeňství, Baťův kanál, brněnské
letiště i Integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje.
Tradičně bude v expozici vyčleněno místo pro prezentaci
deseti partnerských zahraničních

regionů jižní Moravy. K dominantám bude patřit prezentace
projektu Morava napoleonská,
který bude dokončen v příštím
roce,“ říká PhDr. Jan Chmelíček
z Centrála cestovního ruchu.
Zvláštní pozornost chtějí organizátoři jihomoravské prezentace
položit na uplatnění regionální
kuchyně a místních produktů,
poprvé by například měli být
vyhlášeni vítězové soutěže Zlatá
chuť jižní Moravy právě zde,
v sousedství připravované doprovodné akce s názvem Region
food festival. Návštěvníci budou
moci sáhnout po specialitách
z oskeruší, po bylinkových čajích
a pivech z jižní Moravy, novin-

kou by měl být prodej posledních
lahví z každoročně obměňované
expozice Salonu vín ČR.
Celý veletrh bude provázet
bohatý doprovodný program.
Kromě tiskových konferencí k
novinkám turistické sezóny, představení nového projektu „Morava
napoleonská“, akce „Setkání
kultur“ k 1150. výročí příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Moravu a společného materiálu
moravských krajů (tentokráte
Duchovní dědictví Moravy a
Slezska) bude hrát cimbálová
hudba, ale také retrohudba v podání Melody gentleman Lednice.
V rámci veletrhu se také uskuteční zasedání Rady Asociace

krajů ČR. Při něm budou hejtmani jednat s ministrem školství
Petrem Fialou o financování
regionálního školství, pokračující
optimalizaci středního školství
a také o další budoucnosti technického a zemědělského školství.
Tématem jednáním s ministrem
pro místní rozvoj Kamilem Jankovským pak bude další čerpání
evropských fondů. „Je evidentní,
že stále jsou finanční prostředky
na úrovni operačních programů
spravovaných vládou, které
nejsou vyčerpány a reálně hrozí
jejich vrácení do rozpočtu Evropské unie,“ uvedl k plánovanému
programu na veletrhu Regiontour
hejtman Michal Hašek.
/abé/

Ředitelé nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem
v pondělí 7. ledna 2013 podepsali
smlouvy se stěžejními zdravotními pojišťovnami. Předmětem
smluv je stanovení podmínek
a úprava vztahů mezi nemocnicemi a pojišťovnami při poskytová-

ní zdravotních služeb hrazených
z veřejného zdravotního pojištění
pojištěncům a při jejich úhradě od
1. ledna 2013.
Ve všech případech se jedná
o dlouhodobé pětileté smlouvy
zajišťující financování nemocnic
ze zdravotního pojištění včetně

zachování stávající struktury
odborností, ve kterých je poskytována zdravotní péče.
„Tento výsledek oceňuji, neboť
je výrazně lepší než původní návrh zdravotních pojišťoven pro
Jihomoravský kraj. Vycházeli
jsme z dlouhodobé práce Jihomoravského kraje na koncepci
akutní lůžkové péče. Již dříve
jsme za tímto účelem uzavřeli
dvě memoranda mezi Jihomoravským krajem, Ministerstvem
zdravotnictví ČR, Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou a Svazem
zdravotních pojišťoven. Pro občany jižní Moravy je dnešek velmi dobrou zprávou, všechny krajské nemocnice mají perspektivu a
jsou schopny nadále poskytovat

službu občanům,“ uvedl hejtman
Michal Hašek.
Ředitel jihomoravské pobočky
Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Kořínek poděkoval za
vstřícnost při jednání a vyjádřil
přesvědčení, že obdobně budou
probíhat i další jednání například
o jednodenní chirurgické péči.
Samotný podpis smluv zajistili ředitelé Nemocnice Vyškov,
Nemocnice Břeclav, Nemocnice
Ivančice, Nemocnice Tišnov,
Nemocnice Znojmo, Nemocnice
TGM Hodonín a Nemocnice Kyjov a zástupci jihomoravských poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra ČR a Vojenské
zdravotní pojišťovny ČR. /abé/

Krajské nemocnice podepsaly smlouvy s pojišťovnami

Lékařská pohotovostní
služba v JMK v roce 2013
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 20. prosince
2012 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu JM kraje obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2013.
Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství. Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude pro okres Brno-venkov zajištěna dále v Nemocnici Ivančice
(v pracovní dny od 17.00 do 22.00 hodin a v nepracovní dny od 8.00
do 20.00 hodin) a v Nemocnici Tišnov. Lékařská pohotovostní služba
pro děti bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-venkov Fakultní
nemocnicí Brno, dětskou nemocnicí, lékárenská pohotovostní služba
stávajícím poskytovatelem obchodní společností K.E.I. pharma, a. s.
V ostatních okresech Jihomoravského kraje bude zajištěna lékařská
pohotovostní služba pro dospělé, pro děti a v oboru zubní lékařství
nemocnicemi zřizovanými Jihomoravským krajem s možností využití víceoborového lůžkového zdravotnického zařízení – Nemocnicí
Břeclav, Nemocnicí Kyjov, Nemocnicí TGM Hodonín, Nemocnicí
Vyškov a Nemocnicí Znojmo. Ve Znojmě bude zajištěna pohotovostní služba pro dospělé i děti v pracovní den od 17.00 do 22.00 hodin
a v nepracovní den od 8.00 do 20.00 hodin. Stomatologickou pohotovost lze využít v nepracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin. Ohledání
zemřelých zajišťuje znojemská nemocnice nepřetržitě.
V okrese Blansko, kde není zřízena krajská nemocnice, bude zajištěna lékařská pohotovostní služba Nemocnicí Boskovice, s. r. o., která
dlouhodobě pohotovostní službu zajišťuje.
V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 je pro úhrady nákladů
lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení vyčleněna částka 33,876
mil. Kč. Pro dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské
pohotovostní služby (města Hustopeče a Blansko) je vyčleněna v návrhu rozpočtu JM kraje na rok 2013 částka 1,900 mil. korun.
/abé/

Základní škola Suchohrdly u Miroslavi pořádá
dne 23. ledna 2013 od 15.00 do 17.00 hodin

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Více informací mohou rodiče najít
na www.suchohrdlyumiroslavi.cz

JM kraj schválil rozpočet
/Kraj/ Zastupitelstvo JM kraje
na svém zasedání 20. prosince
2012 schválilo rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2013. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje
kraje se rovnají výdajům.
Celkové příjmy činí 5 074,7
milionu korun, výdaje pak 6
054,8 milionu korun. Rozdíl mezi
těmito částkami činí zapojení
úspor z minulých let, přebytky
z hospodaření kraje a čerpání
úvěru od Evropské investiční
banky. Pro schválení rozpočtu
hlasovalo 52 členů zastupitelstva
z 62 přítomných, 3 se zdrželi hlasování a 7 hlasovalo proti.
„Změnou celostátní legislativy
se sníží daňové příjmy kraje a zároveň se zvýší výdaje kvůli změně
některých daňových sazeb. Objem
dotací je proto v některých ohledech menší než v jiných letech,“
řekl při projednávání rozpočtu
hejtman Michal Hašek.
„Nemohly
být
naplněny
všechny požadavky, vycházíme
z ekonomické reality. Chceme i
nadále zachovat všechny dotační
programy včetně podpory obcím

v oblasti životního prostředí
nebo integrovaného záchranného
systému. Významně také financujeme instituce v oblasti vědy a
výzkumu, kde jsme spoluzakladateli. Je to klíčové pro Brno i
celý region,“ zdůraznil hejtman
Hašek. Průběh diskuse o rozpočtu
hejtman zhodnotil takto: „Pokud
bychom šli na hladinu daňových
příjmů kraje, nemohly by se uskutečnit investiční akce, nemohli
bychom čerpat evropské fondy,
velmi složitě bychom zajišťovali
spolufinancování rekonstrukce
silnic II. a III. tříd z Regionálního
operačního programu. Diskusi
při jednání o rozpočtu beru jako
věcnou. Během deseti dnů, které
měla nová koalice na přípravu
rozpočtu, jsme udělali maximum
možného. Jsme připraveni s opozicí hovořit o podnětech, které
zazněly na jednání zastupitelstva.
Jedná se například o analýzu
fungování lékařské služby první
pomoci nebo o hledání modelu
větší rekonstrukce dopravní sítě
na jižní Moravě,“ uvedl hejtman
Michal Hašek.
/abé/

Advokátní poradna

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

Dobrý den, slyšela jsem o nové úpravě zákona, že by věřitel měl
dlužníkovi vždy poslat nějakou upomínku předtím, než začne dluh
vymáhat, je to pravda? Jak je to s povinnou předžalobní výzvou?
A jaké musí věřitel splnit podmínky? Když tuto upomínku nepošle,
soud mu dluh nepřizná? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že je pravdou, že v občanském soudním
řádu došlo od 1. ledna 2013 ke změně, která je laicky interpretována
jako povinnost zaslat dlužníkovi před podáním žaloby tzv.
předžalobní upomínku. Ve skutečnosti je to však trošku jinak. Nadále
totiž platí, že věřitel nemusí dlužníka k dluhu upomínat. Pokud je
dluh splatný, může jej věřitel začít soudně vymáhat i bez toho, aby
dlužníka písemně upozorňoval.
Dle nového § 142a občanského soudního řádu však nastává změna
v tom, že nezaslání předžalobní upomínky bude mít vliv na náhradu
nákladů soudního řízení. Tento nově přidaný paragraf do zákona
stanovuje, že žalobce, který měl ve věci úspěch, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě
nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal na adresu pro doručování,
případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění.
Pokud tedy věřitel výzvu k zaplacení nezaslal, soud rozhodne, že
mu dlužná částka bude přiznána (pokud na ni má nárok), ale nepřizná
mu náklady řízení (tj. soudní poplatek a náklady právního zastoupení
advokátem). Účelem upomínky je tedy připomenout dlužníkovi existenci dluhu a poskytnout mu možnost jeho dobrovolného splnění před
podáním žaloby. Tím by mělo ubýt zbytečných soudních řízení především u sporů u tzv. drobných pohledávek, kdy věřiteli nejde ani tak
o samotnou dlužnou částku v řádu několika set Kč, ale spíše o náklady
řízení, které činí několikanásobně více než samotná dlužná částka.

Občanská bezpečnostní
komise informuje

Vážení čtenáři, začínáme již sedmý ročních seriálu článků o Jaderné
elektrárně Dukovany a jaderné energetice obecně. Co čtrnáct dní Vám
předkládám informace o tom, jak elektrárna pracuje, jaké má problémy
a co se jí podařilo. Budu se do budoucna snažit o to, aby nové články
rozšířily Váš obzor v oboru, který je v našem kraji velice aktuální.
Dnes se ještě vrátíme na konec minulého roku:
Ve čtvrtek 27. prosince ve 02.07 hod bylo přifázováno k síti turbosoustrojí 4. bloku TG41 po ukončené odstávce na výměnu paliva.
Ta byla vzhledem k poruše zavážecího stroje prodloužena o šest dní.
O této závadě byli komisaři podrobně informováni na mimořádném
jednání OBK 12. prosince. Nekonečný maraton odstávek pokračuje v
letošním roce 24. února na 3. reaktorovém bloku.
Pro elektrárnu byl konec roku 2012 velice úspěšný. Ve středu 12. prosince vyrobila elektrárna od začátku roku 14 447 548 000 kWh (14,447
TWh) elektrické energie, a tak byl vyrovnán rekord z roku 2008. Na Silvestra kolem 13. hod pak dosáhla výroby 15 TWh elektrické energie, což
je nový rekord. V 6.00 hod o tom dala elektrárna světu vědět odpálením
15 raket ohňostroje a odcházející noční směna byla pohoštěna patnácti
litry patnáctistupňového piva ze Zámeckého pivovaru v Oslavanech.
Přes všechny úspěchy se však nepodařilo splnit plán výroby. K tomu
chyběla 1 hodina a 8 minut! Takže plán výroby byl splněn na pouhých
99,985 %.
8. 1. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Kdy po nové cyklostezce?
/Oslavany/ Na svém posledním veřejném zasedání v roce 2012 byly
oslavanští zastupitelé informování o stavu přípravných prací na vybudování cyklostezky Ivančice - Oslavany. V současné době je vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Vypracování stavebních plánů bylo zajištěno prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko.
O úhradu finanční částky se podělil společně s oslavanskou a ivančickou radnicí. V této chvíli je již podána žádost o stavební povolení. To
je základní podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Ta bude podána
v průběhu roku 2013. V letošním roce je plánován i výběr zhotovitele
a zahájení stavby. Rada města Oslavany již na svém zasedání 26. 11.
2012 projednala záměr spoluúčasti města na vybudování cyklostezky
a doporučila zastupitelstvu města tuto akci schválit.
/PeSl/
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S čím Vám může pomoci Koledníci v Dukovanech
/Dukovany/ V pátek 4. ledna státní sbírce na pomoc potřebným.
tónová akupunktura? 2013 přišli již tradičně koledovat Po dvou hodinách koledování byly
Trápí Vás dlouhodobé bolesti zad, máte problémy s páteřními ploténkami, bolí vás klouby nebo jste po úrazu páteře? S tím vším vám
může pomoci fonoforéza neboli „tónová akupunktura”.
Jedná se o velmi jemnou techniku původem z Německa. Jde o druh
terapie, kdy se na akupunkturní body místo jehel přikládají vibrační
vidlice. Těmito vibračními vidlicemi, tzv. „ladičkami“, se jemně odstraňují svalové, nervové i energetické blokády. Jemná vibrace je velmi
příjemná a uvolňující. Vhodná i v případě psychických problémů, jako
jsou deprese, úzkosti, a účinně uvolňuje napětí způsobené stresem.
Fonoforéza může být velkým pomocníkem při Shiatsu terapii.
Vibrace urychluje léčebný proces a nastolení energetické rovnováhy.
S ladičkami se ale může pracovat i samostatně např. v oblasti páteřního
kanálu, vyrovnávat pravou a levou hemisféru nebo pracovat v systému
čaker. Vibrace urychluje léčebný proces a nastolení energetické rovnováhy. Ošetření páteře fonoforézou probíhá na zemi na měkké podložce,
klient je vysvlečený do půlky těla. Na přání může být klient oblečen,
ale vibrace není tak intenzivní jako na kůži. V případě, že klient
nemůže ze zdravotního hlediska ležet na zemi, může terapie probíhat
na lehátku či v sedě na židli.
Dopřejte si tento mimořádný léčebný zážitek v Prameni života
v Ivančicích. Krumlovská ulice, naproti hasičům. Objednávky na tel.
777 198 577 u paní Šaurové.
/komerční článek/

Hlasujte v soutěži
Strom Znojemska 2012

Až do 31. března 2013 můžete vybírat z dvanácti kandidátů, které do
soutěže přihlásili navrhovatelé z celého okresu Znojmo. Vyberte jednoho až tři své favority a dejte jim svůj hlas! Upozorňujeme, že z jednoho
počítače lze hlasovat jen jednou (pro 1 - 3 stromy). Po uzavření ankety
budou sečteny hlasy z internetového hlasování a z anketních lístků v
hlasovací urně na výstavách v SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici
a v Domě umění ve Znojmě a z výstavy v Moravském Krumlově. Hlasujte na www.nppodyji.cz/stromroku2012.
Na výběr máte tyto nominované stromy: 1) Rakšický jasan; 2) Pajasany v Božicích; 3) Jírovec v Rybnikách; 4) Platan hrdina na Pražské
ulici ve Znojmě; 5) Hrušeň v Dobelicích; 6) Topoly na Dobšické ulici
ve Znojmě; 7) Buk na Okružní ulici v Moravském Krumlově; 8) Jerlín
v zámeckém parku ve Višňovém; 9) Dub u azylového domu ve Znojmě; 10) Řada topolů v Olbramovicích; 11) Ořešák za Urbanovými
v Lukově a 12) Lípa u Floriánku v Lukově.
/abé/

Tři králové do elektrárny Dukovany. Pláště tří králů oblékli
ředitel Charity Třebíč Petr Jašek
a jeho kolegové, sociální pracovníci ze stacionářů v Třebíči.
V čase oběda se zaměstnanci
potkali s koledníky v administrativní budově v prostoru před jídelnou. Za zvuku harmoniky a zpěvu
koled se štědře připojovali k celo-

dvě pokladničky nadité penězi.
„Na koledu do elektrárny chodíme rádi, jsme tu vždy vlídně
přijati. Kromě štědrých příspěvků
jsme dostali i výborný oběd, měli
jsme také možnost se setkat s novým panem ředitelem. Elektrárně
i jejímu provozovateli děkujeme
za dlouhodobou spolupráci,“ říká
ředitel charity v Třebíči Petr Jašek.

Znojemské podzemí má
nové adrenalinové trasy
Znojemské podzemí, které patří
k republikovým turistickým magnetům, otevře v tomto roce tzv.
adrenalinové trasy. Návštěvníci
zde budou moci zažít prohlídku
docela jinak než dosud, protože
po adrenalinových trasách budou
procházet nízkými chodbami, protahovat se úzkými profily, brodit
se vodou, lézt po žebřících. A to
všechno potmě, pouze s čelovou
svítilnou a v ochranném oděvu.
Vybrat si budou moci ze tří
okruhů podle stupně obtížnosti.
Seznámí se na nich s různými zajímavostmi. Například budou procházet tzv. jezuitským vodovodem,
budou moci spatřit originální znak
stavitelů podzemí z roku 1402,
prohlédnout si středověké studny,

prozkoumat kouřovody a šachty.
U východů z podzemí, které budou
u každé trasy jinde, najdou lidé
zajímavé expozice na různá témata
- o historii znojemského podzemí,
o vinařství i místní archeologii.
„Další novinkou turistické
sezóny ve Znojmě bude otevření
archeologického muzea s nálezy
z období Velké Moravy, ve Znojmě se totiž nalézalo významné
velkomoravské hradiště. Muzeum, které bude otevřeno v červnu
během oslav jubilea příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, má být prvním krokem k vybudování velkomoravského skanzenu ve Znojmě,“ říká PhDr. Jan
Chmelíček z Centrály cestovního
ruchu - Jižní Morava.
/abé/

Ředitel charity v Třebíči Petr Jašek, co by jeden z králů popisuje vstup
do elektrárny formulí požehnání.
foto archiv JE Dukovany

MC Duhový Tulipánek
v novém kabátě

Rajhrad: Nová návštěvnická
trasa otevřena od dubna

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás informovali o tom, že naše
Mateřské centrum v Suchohrdlech u Miroslavi dostalo díky dotaci
z Jihomoravského kraje novou podobu. Z této dotace byly dětem nakoupeny nové hračky, výtvarné potřeby, přebalovací pult, stůl na malování, plastové stolečky a židličky pro děti na svačinku. Dále sportovní
potřeby v podobě skákacích koníků, gymnastických míčů a jiných věcí,
rozvíjejících pohybové schopnosti u dětí. Díky místní ZŠ máme k dispozici i velké molitanové kostky, se kterými si děti velmi rády hrají.
I v tomto roce se setkání pod vedením paní Mgr. Daniely Bednáříkové koná každý čtvrtek od 9 do 11 hodin. Cena 30 Kč zůstává.
Vaše děti si zde pohrají, zazpívají, zasportují, naučí se nové básničky,
výtvarně se vyřádí pod odborným vedením a naučí se být v kolektivu jiných dětí, což je dobré pro jejich následný nástup do mateřských školek.
Přijměte tedy moje pozvání do prostor nové herny, která se nachází
v budově místní Základní školy na adrese Suchohrdly u Miroslavi 120 a do
příjemně stráveného dopoledne. Se srdečným pozdravem Eva Jarošová

Jihomoravský kraj, benediktinské opatství v Rajhradě a Muzeum
Brněnska v říjnu představily odborné veřejnosti a novinářům nově
zrekonstruované prostory v areálu rajhradského kláštera. Rekonstrukce
byla financována z prostředků EU.
Mohutný komplex benediktinského kláštera, vrácený před dvěma
desetiletími benediktinskému řádu, byl už v době svého vzniku projektem, jehož uskutečnění trvalo jedno století. Ani jeho obnova není snadná, bez jasně stanoveného záměru budoucího využití by byla nemožná.
Proto byla navázána spolupráce Jihomoravského kraje a rajhradských
benediktinů, jejímž výsledkem je postupné otevírání velkých klášterních prostor veřejnosti prostřednictvím Památníku písemnictví na
Moravě (pobočka Muzea Brněnska).
„Nejmladší literární muzeum, figurující dnes mezi jihomoravskými
turistickými TOP cíli, navazuje na rajhradské tradice. Zdejší slavná
knihovna dlouhou dobu sloužila odborné veřejnosti, Rajhrad byl vždy
známý sbírkou vzácných rukopisů i středověkou rukopisnou dílnou,“
uvádí PhDr. Jan Chmelíček z Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava.
Památník písemnictví na Moravě zde vybudoval přehlednou stálou
expozici a bude využívat a spravovat i nyní stavebně dokončené místnosti v jižním křídle prelatury. Vzhledem k tomu, že nové prostory jsou
vybaveny vzduchotechnikou, získá muzeum výstavní prostory odpovídající moderním požadavkům a nebude nuceno využívat pro výstavní
objekty nevhodné chodby kvadratury. Podle vedoucího Památníku
písemnictví na Moravě Vojena Drlíka by se nová návštěvnická trasa
měla návštěvníkům otevřít už na konci března 2013. Více informací
o připravovaných novinkách na www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Na den 28. prosince od 17.00 hod. připravil městys Višňové ve spolupráci s farním úřadem Vánoční koncert místní chrámové SCHOLY.
Tento letošní koncert vytváří úspěšnou tradici, která odstartovala
loňským koncertem hrotovického sboru pod vedením Dr. Malého.
Letošnímu koncertu višňovské Scholy pod vedením Mgr. Bohumily Hubáčkové přecházelo kratičké vystoupení těch nejmenších, kteří
představili svým vystoupením vánoční příběh Josefa a Marie s narozením Ježíše. I za ním stála vedením Mgr. Bohumila Hubáčková.
Pak už mohli všichni přítomní návštěvníci z řad občanů nejen Višňového, ale i hostů z okolí, jimž zdaleka nestačila místa v lavicích,
která nabízí místní kostel sv. Jana Křtitele, si plně vychutnat atmosféru
tohoto koncertu, jehož repertoár skladeb oslavoval biblický příběh
zrození Ježíše. Zpěv sboru byl doprovázen libými strunnými nástroji
a flétnami. Slovem provázela paní Ludmila Juřenová.
Závěr koncertu přinesl nekončící potlesk posluchačů, který dotvrzoval děkovná slova starosty, jenž spolu s páterem Františkem
Nechvátalem předal květiny jako projev poděkování za přítomné
vedoucí a všem sboristům. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován na potřeby kostela. Vánoční koncert místní chrámové
Scholy rozhodně potvrdil, přesněji řečeno předčil očekávání tohoto
podvečera zdůrazňujícího myšlenku biblických Vánoc.
/VK/

„
„Přijímačky pro příští školní
rok na SŠDOS zahájeny

Vánoční koncert Scholy
v kostele ve Višňovém

Začátkem měsíce ledna proběhlo
na SŠDOS 1. kolo talentových
zkoušek do tříletého oboru vzdělání s výučním listem Umělecký
kovář a zámečník, pasíř. Jedná se
o historií prověřené řemeslo, které
v současnosti nalézá velmi cenné
uplatnění. Kvalitních a zručných
kovářů, umělců se smyslem pro
detail i celek, je v posledních letech
nedostatek. Kovárna již není v každé stodole, jak tomu kdysi bývalo.

Pokud se i vy chcete stát
zručným kovářem a s kladivem
nad výhní kout kovy, ze kterých
posléze vzniknou krásné užitečné
předměty - svícny, krbová nářadí,
ploty, kované brány, přihlašte
se do druhého kola talentových
zkoušek na tento obor. Přihlášky
je nutné podat do 15. března 2013,
talentová zkouška se uskuteční
v pondělí 22. dubna 2013.
Ing. Ivana Čermáková, zástupce ředitele

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 20%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

11.01.2013

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 14. 01. DO 27. 01. 2013
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
• leden - VÝSTAVA návrhů „Šatlavy“. MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• 12.1. ve 20.00 hod. - IX. PLES MĚSTA. Hraje DREAMS, MELODY GENTLEMAN LEDNICE, módní přehlídka, tombola. Vstupné: 120 Kč. Orlovna Rakšice.
• 18.1. - PLES SŠDOS. Orlovna Rakšice. Pořádá SŠDOS.
• 21.1. od 17.00 hod. - KONCERT vítězů škol. kola soutěže. Taneční sál ZUŠ.
• 24.1. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA - LICHTENŠTEJNSKÁ HROBKA V MK.
Přednáší PhDr. Marek Vařeka, PhD. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 20/40 Kč.
• 26.1. - PLES KDU-ČSL. Orlovna Rakšice. Pořádá KDU-ČSL.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 20.1. v 16.00 hod. - O SMOLÍČKOVI. Divadelní pohádka pro děti i rodiče.
Veselá pohádka Vlastimila Pešky vychází ze známých motivů, je vhodná pro
děti předškolního a mladšího školního věku, ale pobaví se při ní i dospělí diváci.
Účinkuje divadelní soubor Kamila Kouly - herci a velké loutky - jezinky Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka, jelen Zlaté parohy a samozřejmě Smolíček. Kino
Réna Ivančice, vstupné: 50 Kč. Předprodej od 10. 12. v KIC Ivančice.
• 31.1. v 19.00 hod. - SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT - VLADISLAV BLÁHA - KYTARA. Vítěz čtyř mezinárodních soutěží, který koncertuje po celém světě. Jeho repertoár obsahuje významné kytarové skladby všech
epoch. Památník A. Muchy Ivančice, vstupné: 60 Kč, předprodej v KIC.
• 1.2. odjezd v 16.30 hod. od Besedního domu - DOKONALÁ SVATBA. Jedna z nejlépe napsaných komedií současnosti. Co se stane, když se ve svatební
den probudí ženich, po noci, kterou si nepamatuje, vedle cizí dívky? Klasická situační komedie plná záměn, lží a nedorozumění. Hrají: L. Janíková, M. Němec,
H. Holišová, P. Štěpán, L. Zedníčková, I. Konvalinková, Z. Bureš. Městské
divadlo Brno, cena: 480, 370 Kč (vstupenka a doprava).
• Připravujeme: 9.3. v 19.00 hod. - ZMÝLENÁ PLATÍ. Veselá komedie plná
slovních hříček, lakonických poznámek a úsměvných dialogů. Hrají: Milena
Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus. Kino Réna Ivančice, vstupné: 190 Kč. Předprodej od pondělí 28. 1. 2013 v KIC Ivančice.

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
• 12.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES. Pořádá MS Hubertus.
• 15.1. a 16.1. - SKŘIVÁNEK. Pěvecká soutěž v DDM Miroslav.
• 26.1. od 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
- 7. ročník. V restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.

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
• 13.1. - BÁL PRINCEZEN A PRINCŮ S KRÁLOVSKOU HOSTINOU.
Maškarní bál v sále DDM. Přijďte si užít zábavné odpoledne s princeznami,
čeká nás tanec a zábavné úkoly, vystoupení dětí z tanečních kroužků. Hraje:
Václav Ostrovský ml., vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč.
• 31.1. - NOC NA DOMEČKU: PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA. Oblíbené
nocování na Domečku ve spacáku, hry, tvoření, film. Poplatek: 70 Kč, v ceně
večeře, snídaně a pitný režim.
• POZOR! Přijímáme přihlášky na LETNÍ TÁBOR MADAGASKAR
- 20. až 27. 7. 2012 v rekreačním středisku Spálený mlýn v Rešicích. Čeká nás
sportování, tanec i výtvarno. Cena: 2.800 Kč pro členy zájmových kroužků
DDM, 2.900 Kč pro ostatní. V ceně je zahrnuto ubytování v chatkách, 5x denně
strava, program. Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM.
Vyplněnou přihlášku a zálohu 1.000 Kč odevzdávejte nejpozději 29. 3. 2013.
• POVÁNOČNÍ SPALOVÁNÍ. Chcete se dostat co nejrychleji do kondice po
vánočním přejídání? Přijďte si zacvičit na Domeček.
PONDĚLÍ: v 17.00 hod. - PILATES POKROČILÍ, v 18.00 hod. - STREČINK; STŘEDA: v 17.00 hod. - POWERJÓGA ZAČÁTEČNÍCI, v 18.10
hod. - POWERJÓGA POKROČILÍ; ČTVRTEK: v 17.00 hod. - PILATES
ZAČÁTEČNÍCI, v 18.10 hod. - OVERBAL. Cena za lekci 50 Kč.
• Zajistěte si místo V POLOLETNÍCH KURZECH (od února 2013): ÚTERÝ
v 17.00 hod. - FIT MIX, v 18.10 hod. - TRAMPOLÍNKY. Cena za kurz 750 Kč.
• Více informací najdete na www.domecekmk.cz

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 11.1. - RYBÁŘSKÝ PLES. Hraje skupina L.I.F. Olomouc. Vstupné 100 Kč.
Bohatá tombola, živé ryby, zvěřina. Půlnoční tombola o hodnotné ceny, hlavní
cena sumec. Pořádá MRS o.s. MO Oslavany
• 17.-20.1. - PREZENTACE MĚSTA OSLAVANY na veletrhu cestovního
ruchu REGIOUNTOUR v Brně. Pro veřejnost otevřeno pátek 14.00 - 18.00
hod., sobota 10.00 - 18.00 hod. a neděle 10.00 - 16.00 hodin.
• 18.1. - ve 20.00 hod. - PLES ZŠ OSLAVANY. V Dělnickém domě. Bližší
informace o prodeji vstupenek na plakátech. Pořádá ZŠ Oslavany.
• 19.1. ve 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. Hraje taneční
kapela Melody Music. V sále Sokolovny. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 24.1. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. V Dělnickém domě. Pořádá
Myslivecké sdružení Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 12.1. od 18.00 do 20.00 hod. - ZUMBA MARATON. Dvě hodiny nabité zumbou a posilováním problémových partií. Cena: 120 Kč / držitelé permanentek
100 Kč. Kontakt: zkczumba@seznam.cz Taneční sál Zámec. kulturního centra.
• 12.1. - HASIČSKÝ PLES. Hraje RIO z Křenovic, ukázky společenských
tanců. Občerstvení, bohatá tombola. Pořádá Moravská hasičská jednota.
• 13.1. od 9.30 do 15.00 hod. - NOVOROČNÍ BLEŠÁK. Zbavte se nevhodných
vánočních darů a nakupte si jiné. Společenský sál Zámeckého kulturního centra.
• 19.1. od 9.30 do 11.00 hod. - SOBOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Dopoledne věnované posílení a protažení celého těla, cvičení na velkých míčích
a s overbally. Cena 85 Kč. V tanečním sále ZKC. Pořádá Kašpárkov.
• 19.1. v 19.00 hod. - SPORTOVNÍ PLES VII. K tanci a poslechu hraje skupina Las Vegas. V doprovodném programu uvidíte krasojezdkyni a stepařské
mistry. V KD Cristal. Pořádá KK Slovan Rosice a KIC Rosice.
• 20.1. ve 14.00 hod. - KARNEVAL PRO DĚTI. Bohatý program: soutěže, vystoupení, rej masek, soutěž o nejoriginálnější masku. V KD Cristal, vstupné s maskou 40 Kč, bez masky 50 Kč, předprodej vstupenek v KIC. Pořádá SVČ Rosice.
• 27.1. od 10.00 hod. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. O zámeckém strašidýlku aneb Neviděli jste kašpárka? V sále Zámeckého kulturního centra, vstupné 30 Kč, členové 10 Kč.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty,
helma - 600 Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073.
• 26.01. - 01.02. - ZIMNÍ TÁBOR JESENÍKY 2013. Lyžování: v místě tři
vleky, ubytování: Turistická ubytovna Lesanka, 2 až 8 lůžkové pokoje, cena:
2.800 Kč (bez SKIPASU), 1.000 Kč/týden SKIPAS. V ceně je zahrnuto:
strava 5x denně, doprava, ubytování, pedagogický dozor, instruktor lyžování
a snowboardingu. Bližší informace v kanceláři DDM a ŠD Oslavany, nebo
na tel. 546 423 520, 739 634 100, WWW. DDM-OSLAVANY.CZ

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 12. 1. 2013 - DEN KRUMLOVSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.
V rámci tradiční novoroční vycházky si tentokrát prohlédneme některé významné památky ve městě. Prohlídky budou doplněny odborným výkladem. Trasa
a navštívené objekty (s číslem): 1. Kostel Všech svatých a Lichtenštejnská hrobka - 2. Kostel svatého Bartoloměje - náměstí - zámek Incheba - tunel - Kaštanka - 3. Kostel svatého Leopolda v Rokytné - 4. Mariánská kaple - 5. Kaple sv.
Floriána. Sraz účastníků: Ve 12.30 hodin u kostela Všech svatých. Pro zajištění
zdárného průběhu akce vás prosíme o předběžné přihlášení na IC v Knížecím
domě, tel. 515 321 064. Váš příspěvek ve výši 30 Kč na osobu bude věnován na
údržbu navštívených památek. Bližší informace: Tel. +41 766 455 380 (Pavel
Roháček) nebo: www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny zájemce
o krumlovskou historii i pohyb na čerstvém ovzduší.
• 19. 1. 2013 - POZVÁNKA DO VINNÉHO SKLEPA V BOŘETICÍCH.
Jednodenní vinařský a poznávací zájezd. Odpoledne navštívíme novou rozhlednu u Přítluk s vyhlídkou na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Večer (od
17 do 24 hod) strávíme ve vinném sklípku u osvědčeného certifikovaného
biovinaře pana Chrástka z Bořetic; v ceně vstupného je zahrnuta neomezená
konzumace jakostních vín a studených jídel, reprodukovaná hudba různých
žánrů, k dispozici je i taneční parket. Odjezd: 14.30 (náměstí), 14.35 (U
Blondýny), návrat kolem 24.00 hod. Cena: Doprava 150 Kč + vstupné do
sklepa 450 Kč, účastníci 3 a více akcí KPT v roce 2012 mají výraznou slevu - podrobné informace na IC. Přihlášky: v IC v Knížecím domě, tel. 515
321 064. Bližší informace: Tel. +41 766 455 380 (Pavel Roháček) nebo:
www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny příznivce dobrého vína,
jídla a zábavy - jednotlivce, páry i skupiny.

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
• 16.1. od 18.00 do 20.00 hod. - KORÁLKOVÁNÍ. Korálkové náramky s háčkovaným základem. Ivančice, Komenského nám. 7.
• 17.1. v 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory
na Posezení s hudbou. K tanci i poslechu hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům.
• 19.1. od 17.00 hod. - DRUHÉ NAROZENINY R-KLUBU. Přijď s námi
na párty oslavit druhé narozeniny R-klubu. Čeká vás párty a zábava, dort
a drink, poznáte naše zahraniční dobrovolníky, odhalíme klubového maskota,
hrát bude kapela The Mystic. Ivančice, Kounická 70.
• 26.1. od 16.00 hod. - KOBLÍŽEK. Určeno dětem od 2 do 5 let. Víla Lenka
dětem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Ivančice, Komenské nám. 7.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 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.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• Naše rodinné centrum zajišťuje DISTRIBUCI EUROKLÍČŮ pro rodiče dětí
do 3 let. Přijít si pro ně můžete po - pá od 9.30 - 11.30 hod. Databázi všech osazených míst euroklíči naleznete na www.euroklic.cz. Euroklíče zajišťují rychlou
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.
• 15.1. v 17.30 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Přijďte mezi nás! Tentokrát si vyzkoušíme „bálintovskou skupinu“. Vede: Mgr. Martina Turečková. Poplatek: 50 Kč.
• 16.1. od 10.30 do 12.30 hod. - CHCETE ZNÁT SVŮJ METABOLICKÝ VĚK? Zajímá Vás rozložení svaloviny ve Vašem těle, hmotnost
minerálů v kostech nebo procento tuků či vody? Přijďte si udělat analýzu
na speciální váze TANITA za zaváděcí cenu měření - pouze 49 Kč (běžně
500 Kč). Akce ve spolupráci s Oriflame - ukázky líčení, vylosovanou
účastnici zdarma nalíčíme.
• 23.1. v 17.00 hod. - METAMORFNÍ TECHNIKA. Přijdťe si vyzkoušet
a naučit se příjemnou, relaxační, jemnou a velmi účinnou metodu pro uvolnění
traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje, které se v praktickém životě člověka projevují na úrovni fyzických nemocí, psychické a citové
nerovnováhy a různých stresů, duševních bloků a poruch v chování.
Aplikace metamorfní techniky probíhá jako velmi jemné doteky na reflexních zónách, vede k přeměně životních vzorců a plynulému toku životní
energie pro získání zdraví, síly, vnitřní vyrovnanosti. Tato metoda byla původně využívána při komunikaci s postiženými dětmi, posléze se vyvinula
v metodu vhodnou zejména pro nastávající maminky /usnadňuje porod/, i
ostatní zdravé i třeba velmi vážně nemocné lidi všech věkových kategorií.
Zvláště je vhodná pro děti, které zklidňuje, může být tak zařazena v rámci
rodinných denních usínacích „rituálů“. Technika je vhodná pro každého, lze
se jí velmi snadno naučit bez předchozích masérských zkušeností a použít ji
jak pro sebe samé, tak pro druhé. Cena: 150 Kč. Lektor: Jana Horká (terapeut
EFT, www.janahorka.com)
• POZOR NOVINKA! od čtvrtka 24. 1. od 9.30 hod. - MONTESSORI HODINKA. Pro děti od 1 do 3 let s rodiči, Lektor: Mgr. Jana Aboulaiche.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• do 25.01. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, Ivančice, vstup zdarma.

ZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
MĚSTSKÉHO MUZEA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ 2013
čt 24. ledna - PhDr. Marek Vařeka, PhD.
(Masarykovo muzeum v Hodoníně). Lichtenštejnská hrobka
v M. Krumlově v kontextu lichtenštejnských hrobek v Evropě.
čt 7. února - PhDr. Ivan Žlůva
(Vyšší odb. škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s. r. o.)
Krumlovský zámek a jeho místo v české a moravské architektuře.
čt 21. února - Mgr. Eva Grunová, Mgr. Bronislav Gruna
Proměny krumlovského náměstí na starých pohlednicích II.
Galerie Knížecí dům vždy v 18.00 hodin. Vstupné: 40 Kč,
snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Zajišťuje: Městské muzeum M. Krumlov, tel: 515 224 289
prymusova@meksmk.cz, www.meksmk.cz.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2013
15. 1. - PAPUA NOVÁ GUINEA, RÁJ NA KONCI SVĚTA
Antonín Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
22. 1. - DECH BEROUCÍ OMÁN
Antonín Reiter, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
29. 1. - TAJEMSTVÍ VAVŘÍNOVÝCH PRALESŮ OSTROVA
LA GOMERA, Robert Stejskal, Správa Národního parku Podyjí
5. 2. - PARACAS A MANÚ - DVA NAPROSTO ODLIŠNÉ SVĚTY
NA CESTĚ PO PERU
Klára a Pavel Bezděčkovi, Muzeum Vysočiny Jihlava
12. 2. - ALBÁNIE - KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Martin Škorpík, Správa Národního parku Podyjí
19. 2. - KRYM - KYTKY, KRAJINA, LIDÉ a LIDÉ V KRAJINĚ
Lenka Reiterová, Správa Národního parku Podyjí
Přednášky se konají vždy v úterý od 19.00 h v Domě umění
Jihomoravského muzea, náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo
Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena.
Hotel Ryšavý*** ve Vémyslicích si Vás dovoluje pozvat
na 5. ročník gastronomické akce

DEN VÍNA

konaný v pátek 25. ledna 2013 od 19 hodin.
Pod patronací Ing. Pavla Chrásta a Jana Jandy můžete ochutnat
více než 100 druhů vín z patnácti moravských vinařství.
K patnácti vybraným vínům navíc můžete vyzkoušet snoubení vína s
pokrmy, které jsme pro vás vybrali a připravili s naším šéfkuchařem
Františkem Sigmundem. Zvláštními hosty letošního ročníku budou milovník dobrých vín, cestovatel a moderátor pan Martin Severa a současný nejlepší sommeliér České republiky Ing. Jakub Přibyl. Ochutnávku
Vám zpříjemní cimbálová muzika FOLKLORIKA. Těšíme se na Vás.
Vstupné činí 690 Kč na osobu. Zahrnuje degustaci vín všech vinařství, ochutnávku kulinářských specialit a O.I.V. degustační sklenici.
Cena ubytování od 690 Kč pro 1 osobu. V ceně ubytování krytý bazén s whirlpoolem, parní saunou a bazénkem pro děti, snídaně.
Objednávky vstupného a ubytování: tel.: 515 323 428.

PRAMEN ŽIVOTA

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
14. 1. 2013 od 17.00 hodin
povídání o tom, “Co nám říkají naše orgány”
21. 1. 2013 od 16.00 hodin - Korálková dílna
přijďte si vytvořit tři páry nádherných náušnic. Vstupné 120 Kč.
24. 1. 2013 od 17.00 hod. - Přednáška “Zdravé bydlení a Feng shuei”
Jak lépe zharmonizovat prostor kolem vás. Vstupné 200 Kč.
Na akce se prosím hlaste předem i sms na tel.č.: 777 198 577.

KALENDÁRIUM 2013
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava ve spolupráci s turistickými
informačními centry na jižní Moravě pro Vás připravila přehled významných kulturních akcí roku 2013, které se konají na jižní Moravě.
Ty nejvýznamnější zde najdete s označením Top Akce.
Úplný přehled akcí naleznete na
www.jizni-morava.cz/?tpl=52&kat=94
nebo se na http://www.jizni-morava.cz/?tpl=11 můžete přihlásit
k odběru podrobného přehledu akcí, který je zasílán každou
středu s výhledem na následujících 10 dnů.
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, Radnická 2, 602 00 Brno,
e-mail: chmelicek@ccrjm.cz, tel. 420 542 210 088

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
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
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Krumlov před léty
Slovo úvodem
Při procházení materiálů k dějinám města jsem před lety zauvažovala
nad myšlenkou popsat skladbu obyvatel meziválečného Krumlova. V muzeu jsem totiž objevila dokument po Josefu Kaufmanovi, od kterého jsem
se mohla odrazit. Šlo o seznamy domovních čísel a k nim uvedené majitele
objektů z prosince 1932. Materiál jsem odložila pro jiné povinnosti na
později. Mezitím se mi vytvořila dostatečná síť pamětníků, kteří v zápalu svých vzpomínek popisovali podobu města před válkou. Jako velký
výzkumný úkol jsem si toto předsevzala dotáhnout v roce 2012.
Časově jsem zaměřila na 30. léta, kam až sahá paměť mých současných spolupracovníků, a doplnila je mladšími údaji. Místně jsem se
zaměřila na centrum a Palackého ulici (části I a II). Část III, tj. dnešní
Sídliště, je natolik spletitá, že by šlo o problematický úkol. Ve znojemském archivu se dají nalézt domovní seznamy z ledna 1938. Nedochovaly se však pro Palackého ulici. Podklady pro období 2. světové války
neexistují, a proto informace mnou uváděné vycházejí zcela z ústního
podání a nemůžeme si je nikterak ověřit. V seznamech je rovněž uváděna národnost osob. Podle jednoho z pamětníků byla většina původního
německého obyvatelstva víceméně staršího věku. Po válce sem přišla
naopak celá řada lidí z Hrotovicka a Rouchovanska. Byli to řemeslníci,
úředníci a učitelé, kteří zde nacházeli pracovní příležitosti na školách
a úřadech. Řada nově příchozích byla také z bezprostředního okolí.
Zcela jistě se najde řada lidí, kteří k předloženému materiálu budou mít
oprávněné výhrady. Zpracovat dokonalý materiál by trvalo roky. Při výzkumu jsem často narážela na to, že pamětníci udávali odlišné informace.
Aby se navzájem neovlivňovali, měla jsem s nimi oddělená sezení, trvající celkově měsíce. Jistě, „lidská paměť nejsou Zlaté stránky“, jak jeden
z nich vtipně poznamenal. Ráda bych tímto poděkovala p. Josefu Braunerovi, Vladimíru Matesovi, Přemyslu Rémišovi, Rudolfu Šťastnému a
Janě Pilařové, kteří mi s tímto úkolem vydatně pomáhali. Zároveň bych
chtěla vzpomenout i na nedávno zesnulou paní Jiřinu Zelenou, která se
mnou spolupracovala mj. i na dalších projektech, a tímto jí poděkovat.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Růžena Brožová - první česká královna krásy

Číslo popisné 1 - zámek
Jako č. p. 1, resp. 1/I, je uváděna zámecká budova. Přestože jde o rozlehlou stavbu, nebyla obývaná celá. Na 1. nádvoří se nacházejí konírny.
V levé části je nyní socialistická tělocvična a v pravé části sklady. V meziválečném období se vlevo nacházely boxy koní, v pravé části byly žleby
s vodou a místnost s koňskými postroji apod. V patře byly byty zaměstnanců zámku. V r. 1938 zde bydlel sluha Bohumil Utěšený. Dále zde žil Karel
Staráček, komorník, který na zámku pracoval již od konce 20. let. Kancelář
měl ve zbořené vrátnici. V patře bydlel také Wenzel Steinbach se ženou
Marií a služebnou Marií Fischerovou. Po válce zde sídlil např. Svazarm,
krejčí Smělý a OV KSČ.

Pohled na moravskokrumlovský zámek

foto: archiv muzeum

Správce zámku Franz Sinkovics s manželkou Marií a synem Rudolfem
bydlel v bytech ve východním křídle v přízemí. Za války vykonával funkci
městského tajemníka a ze zámku se odstěhoval. U průjezdu zámkem se nachází několik bytů. S okny k silnici bydlel sluha Vilém Denk s chotí Marií
a synem. V bytě s okny do arkádového nádvoří bydlela Kateřina Břukalová,
žena v domácnosti, společně se sekretářkou Relby Svobodovou. Na západní straně do parku se poblíž věže nacházela místnost, kde byli v r. 1945
umístěni rukojmí z řad českých civilistů. Jde o místnost s kamny uprostřed.
Blíže kapli se v přízemí nachází několik přepažených místností, původně
sloužících jako černá kuchyně. Tyto místnosti zřejmě byly trvale prázdné.
Později zde probíhala montáž nábytku, vyráběného n. p. Konekta. Kde
přesně bydleli další zaměstnanci, není známo. Jde např. o inženýra staveb
Viktora Hawlata se ženou Emilií, která byla pěstounka německé MŠ, dále
o Annu Liebhartovou, vedoucí prádelny, komorníka na penzi Kašpara Winklera a sluhu Karla Hlaváčka se ženou Marií.
Hraběcí rodina obývala především 1. patro. V Rytířském sále se nacházelo
skladiště předmětů ze skla, paroží apod. Za ním se po východní a jižní straně nacházely reprezentační salony. Západní část prvního patra se skládala
z hostinských pokojů. Pamětníci si zde vybavují tapety zavěšené na zdech
barevně sladěné s vybavením pokojů. V každé místnosti byla majoliková
kamna. Po r. 1945 zde úřadovalo SNB, n. p. Konekta a byly zde vytvořeny
buňky pro studující na učilišti. Ve 2. patře nebyly pokoje pravidelně obývány. Šlo o jakési skladiště nábytku. Po válce zde přebývali zaměstnanci ONV.
Ve východním křídle na zdech byly pověšeny drobné obrázky koní. Za války
zde byly také sklady kožichů, pracovních oděvů, štočků látek apod., patřící
říšským železnicím.
Vnější podoba zámeckého areálu se změnila výstavbou silnice mezi lety
1948 a 1950. Té ustoupilo několik domů v zatáčce do ulice Zámecká a původní
vrátnice. Vizuálně se zámecký areál přeměnil v r. 1951, kdy na 1. nádvoří byla
zrušena parková úprava, vykáceny jasany, rovněž byla skácena tzv. pohřební
lípa u vjezdu, byla proražena vrata do zdi a zazděny brány. Pomineme-li požáry zámku v r. 1952 a 1956 a otevření galerie Muchových pláten, do pamětí
lidí se zapsalo také umístění Gottwaldovy pamětní desky v r. 1971. Mnozí si
jistě vzpomenou na slavnostní zahajování školního roku. V r. 1984 byla též
poškozena kašna spadlým stromem.
Mgr. Hana Prymusová
Základní prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1, i.
č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK, p. č. 439
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Tímto snímkem zvítězila v soutěži o nejkrásnější českou dívku.

Vynikajícího úspěchu dosáhla
v loňském roce Tereza Fajksová
z Ivančic, která získala titul Miss
Earth 2012 - Miss planety Země.
Málokdo ale ví, že už před sto
lety se v Ivančicích zdržovala
první česká královna krásy Růženka Brožová, která byla v roce
1910 zvolena v Paříži Mezinárodní královnou krásy.
Od počátku 20. století a ještě
po 1. sv. válce byla na Moravě
známá herecká rodina Brožů,
která bydlela řadu let v Ivančicích
ve vile Na Klinku. Rodiče Karel a
Kateřina měli 4 syny a dvě dcery.
Syn Antonín Brož (1895 - 1983)
byl vynikající herec a v roce 1959
byl jmenován zasloužilým umělcem. Stejného úspěchu dosáhla
také dcera Marie Brožová (19011987) v roce 1966. Zřejmě nejlepší předpoklady být vynikající herečkou měla Růžena (1890-1976),
ale když se provdala, s hereckou
kariérou skončila. Ještě můžeme
připomenout Karla Brože (18871973), který byl stavební inženýr
a podílel se v letech 1922-23
na projekci a stavbě mostu přes
Jihlavu z Ivančic do Němčic.
Vraťme se k Růženě Brožové.
V roce 1910, tedy za starého Rakouska-Uherska, se Karel Brož
otec dočetl v novinách, že se bude
v Paříži konat velká slavnost a při té
příležitosti bude zvolena královna
krásy. Zvláště ho zaujala tato věta:
„Mladé, sličné, ctnostné a bezúhonné dívky, přihlaste se do soutěže
o českou královnu krásy. Pošlete
své fotografie.“ Pražská komise
k výběru kandidátek pro mezinárodní soutěž v Paříži byla složena
z předních umělců. Byli v ní např.
malíři Alfons Mucha, K. V. Muttich
a další. Tedy znalci dívčí krásy.
Růžence ještě nebylo osmnáct.
Byla velice krásná, na divadle
měla vždy velký úspěch a Karel Brož ji přihlásil do soutěže
v Praze. Téměř obratem přišla
pozvánka. Soutěž byla tehdy jednoduchá. Dívky se prošly před
porotou a Růženka byla zvolena
královnu krásy z českých dívek.
Byl to první společenský triumf,
zatím jen způsobený tím, čím ji
obdařila příroda, ale i herecká
příprava měla na jejím úspěchu
podíl. Byla zvyklá se pohybovat
po jevišti, před spoustou lidí,
takže trému neznala.
Jako královně ji bylo umožně-

no zúčastnit se soutěže v Paříži,
kde se každoročně konala velká
slavnost Mi-Careme a při ní se
volily dvě královny. První královna královen mohla být jen
Francouzka a druhá byla soutěž
o Mezinárodní titul královny
krásy. O tento titul se ucházely
krasavice z mnoha zemí.
Příjezd Růženky Brožové do
Paříže vyvolal senzaci. Ne každý
Francouz dokázal lokalizovat
správně Čechy doprostřed Evropy. Nakonec s tím se už setkal
před léty také Alfons Mucha,
když začínal v Paříži. Denní tisk
upozornil předem, že přijede
„královna z Čech“ (la reina de
la Bohemie) a před pařížským
nádražím se shromáždily davy
zvědavců. Snad Pařížané měli i
představy že přijede komediantský vůz tažený koňmi, z něhož
vystoupí exotická dívka divokých
mravů, mumlající tajemná slůvka
a tančící bosa. A místo toho se na
peróně pařížského nádraží zjevila
elegantní Růžena Brožová. Jak
napsal Le Figaro, „skutečná královna Čech je krásná jako krásná
Pařížanka“. Podobně hodnotil
list Petit République: „Lze směle
tvrdit, že nikdy žádná skutečná
panovnice nebyla pařížským lidem
uvítána s větším nadšením než
právě česká královna krásy. Je to
skvělá manifestace, kterou byla
překvapena i pařížská policie. Před
nádražím se tísnily nepřehledné
zástupy zvědavců. Od návštěvy
krále dánského, nikdo v Paříži
takové uvítání nepamatuje.“
Pravděpodobně vřelé uvítání
na nádraží a ohlasy v denním tisku, ale hlavně krása a vystupování způsobily, že Mezinárodní titul
královny krásy si dne 3. března
1910 odnesla dívka v českém národním kroji, půvabná a šťastná
Růženka Brožová. A tak se octla
před ohromnými davy Pařížanů
na vítězném stupni. Na hruď ji
dali širokou šerpu se znakem království Českého - bílý lev v červeném poli. Paříž, a tím i celý svět
se tak dověděl o královně krásy
z českých zemí.
Jen tehdejší rakousko-uherský
vyslanec v Paříži byl v úzkých.
Vždyť to bylo v dobách císaře
pána, v dobách velkých bojů o českou národní rovnoprávnost, a měla
spíše reprezentovat Rakousko-Uhersko. Místo toho hráli v Paříži

mnohokrát na počest vítězky „Kde
domov můj“, pozdější hymnu Československé republiky, a neustále
byly připomínány Čechy.
A následovalo deset snových
dnů královny Růženy. Veškerý pařížský tisk denně velebil její krásu
a Růžena se přes noc stala tím, co
se dnes nazývá celebritou. V Paříži
pobyla celkem čtrnáct dní a slavila
tam triumfy. stala se miláčkem
Paříže a přijal ji i prezident republiky Falliětre. Projížděla hlavními
pařížskými třídami a náměstími
v šestihodinovém průvodu. Spisovatel Edmond Rostand o ní napsal
tato obdivná slova: „Takový půvab
může mít jen české dítě…“
České ilustrované noviny ze 13.
března 1910 přinesly tuto zprávu:
„Předseda slavnostního výboru
pan Brézillon utvořil se svými přáteli čtverec kolem české královny,
aby mohla davem projít. Pařížská
hudba nepřetržitě hrála při tom
„Kde domov můj“ a Paříž se div
nezbořila. Po celou dobu byla pak
slečna Brožová hotovou senzací
světového města nad Seinou. Byla
přijata na pařížské radnici a den
poté se zúčastnila korunovace pařížské královny královen, slečny
Gaillardové, v zimním cirku. Při
této umělecké slavnosti dobyla
česká královna nejskvělejšího vítězství. V městě nad Seinou bylo
v těch slavnostních dnech mnoho
milionářů a významných lidí
z celého světa. Chtěli tu velkou
podívanou vidět a Růženka Brožová všechny okouzlila. Dostala
lavinu nabídek k sňatku od mužů
z nejvyšších kruhů, všechny však
s úsměvem odmítla.“
Když se Růžena Brožová
vrátila zpět do vlasti k herecké
činnosti, už ji taková sláva nečekala. Vystupovala na pozvání
v menších divadlech, ale žádné
velké divadlo o ni neprojevilo zájem a nenabídlo trvalé angažmá.
Nakonec jí v roce 1912 zajistil
její bratr Karel, který v té době
stavěl mosty v Srbsku, angažmá
v srbském Národním divadle
v Bělehradě. I tam slavila úspěch.
Bohužel v roce 1914 vypukla 1.
sv. válka, Srbsko byl nepřátelský
stát a do další sezony již Růžena
Brožová nemohla nastoupit.
Válečná léta prožila rodina
Karla Brože v Ivančicích a k divadelním vystoupením vyjížděla
po okolí. Byla to známá a vážená

divadelní společnost. Dne 14.
prosince 1917 v Besedním domě
v Ivančicích předvedla drama
„Vina“, přičemž jako host vystoupil člen Národního divadla
v Praze Eduard Vojan. Jistě by
nepřijel jen tak do nějaké společnosti a vesnice.
Koncem války se Růženka provdala se za Antonína Opravila,
rodáka z Velké Bystřice, tehdy
důstojníka rakouské armády.
S tím se znala již dlouho před
válkou. Antonín zůstal po válce
důstojníkem čs. armády a význačně se podílel na vypracování českých armádních řádů, předpisů a
povelů. Mimo jiné obohatil češtinu o nová frekventovaná slova,
např. „vrtulník“ a „samopal“.
Na přání manžela se Růženka
vzdala herecké kariéry a jako
prioritu si zvolila rodinu. Byla
to velká škoda, svým hereckým
uměním by se prosadila i v dalších letech. Mohlo by se stát, že
by z herecké rodiny Brožů byl
ještě jeden zasloužilý umělec?
Ale pokud zůstala divadlu něco
dlužná, splatila mu to zase její
dcera, také Růžena (vd. Bečková,
1922-2010). Ta přerušila studia
na gymnáziu, protože ji nadchlo
herectví. Spolu s maminkou, ale
i sama vystupovala pohostinsky
i se známými ochotníky.
Sestra Růženky Marie Brožová
ráda na Ivančice vzpomíná. Několik roků zde chodila do školy
a ve vzpomínkách připomíná své
učitele i procházky po krásném
okolí. Později Ivančice několikrát
navštívila, většinou o pouti sv.
Jakuba se potkávala se známými
z dětství.
Před 100 lety dosáhla výrazného úspěchu ve světové soutěži
Růžena Brožová. I když nebyla
rodačka z Ivančic, její rodiče a
sourozenci po řadu let v Ivančicích bydleli, nebo se do Ivančic
vraceli. A po sto letech je z Ivančic
Tereza Fajksová, která rovněž dosáhla vynikajícího úspěchu v soutěži ženské krásy. Dočkají se naši
potomci v Ivančicích za sto let
podobného úspěchu? Jiří Široký
Použité prameny: • Brožová
O. R.: Byla jsem kočovnou herečkou i královnou (krásy), Vydavatelství Paseka 2010 (odtud
i použité fotografie) • Ivančický
zpravodaj 9/87 - O české královně krásy a její rodině.

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

» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu.
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Ladu 2001, LPG, nová nádrž, tažné
zařízení, 120 tis.km, 1. maj. … Tel.:
737 683 986.
•• Ford Focus 3dvéřový, 1,8 disel, 66
kW, r. v. 2001. Najeto 127.300 km. Je
v dobrém stavu. TP do 19. 9. 2013.
Pneu 205/50 R16, dezén 7,5 až 8 mm,
zimní i letní sada. Všechny doklady
včetně provedených oprav a návodu
k obsluze. Cena 35.000 Kč, dohoda
možná. Důvod prodeje: jsem důchodce, vůz není plně využit. Dotazy na
tel.: 603 527 162, 608 548 590.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově,
lokalita město, Nádražní, nebo ul. Bří
Čapků. Tel.: 739 351 845.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti. Tel.:
603 793 890.
prodám
•• byt 2+1 v OV, zděný v Oslavanech.
Bližší info na tel.: 723 586 999.
•• byt 2+1 OV po celkové rekonstrukci v Oslavanech. Cena 1190000 Kč.
Bližší info na tel.: 605 489 241 nebo
737 858 504.
•• RD 3+1 v Ivančicích, ihned obyvatelný, v klidné ulici. Cena 1 490 tis.
Kč. Tel.: 731 885 716.
•• RD v Lesonicích u Mor. Krumlova
3+1, topení plyn + krbovky, velký
dvůr, zahrada, stodola. Cena dohodou. Tel.: 733 552 437.
•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný
i pro celoroční rekreaci) v klidném
prostředí u lesa, 500 m od přehrady.
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 +
hospodářská budova. Plyn, voda, el.,
topení plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna
s WC, 2 pokoje, obytné podkroví,
veranda, balkon. Stáří budovy 20
let. Nová odhad. cena 1.524.000 Kč,
cena k jednání 1.098.000 Kč. (sleva
426.000 Kč). Důvod: stěhování. Tel..
603 527 162, 608 548 590.

hledám pronájem
•• bytu, nebo domu v okolí MK s možností péče o rod. příslušníka. Bez RK
a bez kauce. Tel.: 606 270 837.
•• bytu 1+1 nebo 2+1 v Ivančicích
a okolí přímo od majitele. Volat po
- pá mezi 14-18 hod. Děkuji za nabídky. Tel.: 776 289 370.
pronajmu
•• byt 1+1 v M. Krumlově, 5.200 Kč
vč. inkasa. Tel.: 776 114 372.
•• byt 2+1 v Oslavanech. Volný od
března, dlouhodobě. Tel.: 775 576 553.
•• Nabízím pronájem nebytových
prostor o velikosti 32 m2 vhodných
pro provoz kanceláře, příp. menšího obchodu. Lokalita: Oslavany.
Tel.: 732 545 083. Volat po 17. hod.
vyměním
•• obecní byt 2+kk v cihl. domě Brno
-střed, za obdobný, či menší byt v Ivančicích, Oslavanech. Tel.: 603 583 720.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• kuchyňský el. sporák použitý 2
roky bez závad, 3šuplíkový mrazák.
Tel.: 775 772 306.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• dětský snowboard, velikost 120 cm
- 600 Kč a dětské snowboardové boty,
velikost 38. - 600 Kč. Velmi málo
používané. Tel.: 602 723 725.
•• dámské horské kolo, vše plně funkční, cena 500 Kč. Tel.: 603 793 890.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• levně zařízení bytu, šatní skříně
s nástavcem i bez, velkou roh.
polstrovanou kuchyňskou lavici se
židlemi, jídelní stůl, roh. rozkládací
sedačku s úlož. prostorem, válendu
s úlož. prostorem, část pokojové stěny.
Vše k odběru koncem ledna v cenách
200- 500 Kč. Tel.: 775 772 306
•• stolek pod televizi, jako nový,
prosklený, cena dohodou - nízká. Tel.:
603 793 890.

» STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm.
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• stavební buňku. Děkuji za nabídky.
Tel. 777 558 712.
•• krbová kamna s vod. výměníkem.
Tel.: 606 270 837.

Vinárna COME© BACK CLUB (pod Komunálem) M. Krumlov
Vás zve k příjemnému posezení i zábavě.

OLDIES PARTY

HRAJE TOMÁŠ MAKOVICKÝ
pátek 18. ledna 2013 od 20.00 hod., vstup zdarma
AKCE: drink Cuba Libre - 27 kaček.
Otevřeno: pondělí - čtvrtek od 14.00 do 22.00 hodin,
pátek a sobota od 14.00 do 00.00 (?) hodin, neděle na objednávky.
KARAOKE BAR • OLDIES PARTY 80. - 90. LÉTA, SÁZKOVÝ
TERMINÁL KAJOT, TV PŘENOSY, SOUKROMÉ AKCE A PÁRTY
TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 19. 1. 2013 v sokolovně

I. SOKOLSKÝ PLES

Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Melody Music.
Bohatá tombola - slosovatelné vstupenky. Ples je nekuřácký!

prodám
•• 14 kusů sádrokartonových desek
rozměru 125 x 250 cm. Sleva 20 %
z nakupní ceny. Tel.: 737 035 227.
•• levně starší vnitřní dveře, cena
dohodou. 1x 60 cm L, 3x 80 cm L, 1x
80 cm P, 2x 90 cm P, 1x 90 cm L. Tel.:
606 839 211.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré známky. Tel.: 602 500 356.
•• 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
•• meruňkovici a švestkovici, 52 %,
cena 260 Kč/litr. Zaručeně bez metylalkoholu. Tel.: 720 260 271.
•• zařízení na grilování prasete. Cena
6.000 Kč. Tel.: 606 270 837.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Máte půjček nad hlavu? Máte
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte
exekuce? Máme pro Vás řešení.
Volejte 773 799 439.
•• Nabízíme široké spektrum půjček
v hotovosti nebo na účet pro zaměstnance, OSVČ, důchodce a ženy na
MD. Vyplatíme Vaši nemovitost před
exekucí, půjčíme i na zástavu. Přijďte
si vybrat Váš fin. produkt. Kancelář
Ivančice, Palackého nám. 8. Tel.: 734
159 276. Práce pro více věřitelů.
•• 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.

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631

so 12.1. ve 20.00

BÍDNÍCI
Drama - muzikál VB

ne 13.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

BÍDNÍCI
Drama - muzikál VB

čt 17.1. ve 20.00

FRANKENWEENIE:
Domácí mazlíček
Anim. horor. komedie USA, dabing

pá 18.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

FRANKENWEENIE:
Domácí mazlíček
Anim. horor. komedie USA, dabing

so 19.1. v 17.00
a ve 20.00 hodin

PÍ A JEHO ŽIVOT
Dobrodr. příběh USA, dabing

čt 24.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

LADÍME
Hudební komedie USA

•• Růžena Kruttová - Komplexní
služby - Účetnictví, zpracování
daňových přiznání, mzdy a personalistika, zastupování před úřady, daňová optimalizace. Tel.: 606 754 605.
E-mail: Kruttova@seznam.cz,

so 26.1. v 15.00
a v 17.00 hodin

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Anim.- hraná pohádka, dabing

ne 27.1. v 17.00

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Anim.- hraná pohádka, dabing

so 26.1. ve 20.00

QUI, ŠÉFE
Kulinářská komedie Francie

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě i do 24
hodin. Výměna gumového těsnění
v plastových oknech za silikonové.
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.

ne 27.1. ve 20.00

QUI, ŠÉFE
Kulinářská komedie Francie

•• NOVINKA! Unikátní úvěry pro
OSVČ a podnikatele (i začínající),
bez prokazování bezdlužnosti,
zisku a ručitele. Více informací na
www.pujckyfer.cz nebo tel.: 731 933
513. Práce pro více věřitelů.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

ZAHRADA

koupím
•• obilí, nabídněte. Tel.: 775 995 678.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí široký
sortiment krmiv pro psy, kočky,
hospodářská zvířata a venkovní
ptactvo. Tel.: 608 152 300.
prodám
•• štěňata beaglů bez PP. Po rodičích s
PP. Očkovaná, odčervená. Cena 1.000
Kč až 1.300 Kč. Tel.: 724 033 609.

SEZNÁMENÍ

•• Rybář, 47 roků, hledá ženu. ZN.
Vztah k přírodě vítán. Ivančicko
a okolí. Tel.: 721 739 589.
•• Muž 75 let, bez závazků hledá ženu
přiměřeného věku. Tel.: 720 260 271.

STROM ZNOJEMSKA 2012
Výstava sestavená nejen z návrhů do ankety
8. ledna - 16. března 2013
úterý - sobota: 9.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hodin
Přednáškový sál Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě,
nám. T. G. Masaryka 11. Na výstavě můžete hlasovat v anketě
Strom Znojemska 2012! Hlasování je přístupné i na webových
stránkách www.nppodyji.cz/stromroku2012
Kontaktovat nás můžete také na tel: 515 282 260, 515 230 240,
strom.znojemska@seznam.cz

ZO ČSCH Moravské Bránice oznamuje:
dne 8. února 2013 od 16.00 hodin proběhne

KRÁLÍKÁŘSKÝ AKTIV OBLASTI BRNO
s ukázkami posuzování a problematikou chovu králíků.
Jsou zváni všichni chovatelé králíků nejen z této oblasti.

ZIMNÍ VÝSTAVA
se koná v chovatelském klubu ve dnech 9. února 2013 od 8.00
do 16.00 hod a 10. února 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
Poslední možnost nakoupit chovná zvířata na novou chovatelskou
sezonu. Občerstvení zajištěno. Uzávěrka přihlášek do 3. 2 2012
na adrese : zocschmoravskebranice@seznam.cz.

Gymnázium Moravský Krumlov zve srdečně všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GMK

Zveme širokou veřejnost k návštěvě gymnázia dne 15. ledna 2013.
Přijďte se k nám podívat a uvidíte vše, co Vás zajímá! Poskytneme
Vám veškeré informace o přijímacím řízení, učebních programech
a mimoškolních aktivitách i úspěších studentů a absolventů.

Gymnázium Moravský Krumlov zve srdečně všechny zájemce na kurz

K RODOVÝM KOŘENŮM

SDH Petrovice u Moravského Krumlova pořádá

Náplň: úvod do genealogie (rodopisu), úvod do paleografie (stará
písma: novogotická polokurzíva), základy německé a latinské terminologie, elektronické odkazy a pomůcky, genealogické programy
atd. Předpokládaný rozsah kurzu: 16 - 20 hod. (dle zájmu). Kurz
bude probíhat v budově gymnázia v odpoledních hodinách (přesný
čas bude upraven po domluvě se zájemci). Zahájení: únor 2013 (přípravná schůzka v pondělí 4. 2. 2013 v 15.30 hod.) Předpokládaná
cena: 50 - 60 Kč za 1 lekci (2 vyučovací hodiny). Závazné přihlášky
podávejte na Petr.Eckl@seznam.cz nebo tel. 515 322 234.

sobota 19. ledna 2013
Hraje: Petrovanka a Fa-Mi-Ro. Tombola, vstupné: 70 Kč.

ANEB JAK SESTAVIT VLASTNÍ RODOKMEN

PROGRAM KIN

HASIČSKÝ PLES

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 12.1. v 18.00

AVENGERS
Akční scifi USA, dabing

ne 13.1. v 18.00

REBELKA
Anim. komedie USA, dabing

so 19.1. v 18.00

LÁSKA JE LÁSKA
Komedie ČR

ne 20.1. v 18.00

DRIVE
Drama, thriller USA

so 26.1. v 18.00

REPORTÉR V RINGU
Sport. drama USA

ne 27.1. v 18.00

RANDE MĚSÍCE
Romant. komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

V lednu nepromítáme. Proběhne
digitalizace kina a rekonstrukce sálu.

JARNÍ PRÁZDNINY V HERLÍKOVICÍCH
pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi
9. - 16. února 2013
Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, soc. zařízení v patře
Lyžování: skiareál Herlíkovice
(2 čtyřsedačky, 8 vleků, snowpark, večerní lyžování, běžecké tratě).
Strava: polopenze (snídaně, večeře), pitný režim
Cena: děti do 6 let 1.000 Kč, děti 6 - 12 let 3.600 Kč,
ostatní 4.000 Kč (ubytování, strava, program).
Doprava vlastní nebo společným autobusem
(cena dle počtu účastníků).
Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, tel.: 546 451 292.
Středisko volného času Ivančice připravilo pro žáky 2. stupně ZŠ

SPORTOVNÍ MOBILNÍ HŘIŠTĚ
HODINOVKA S BASKETBALEM
pondělí 14. 1. 2013, 16.00 - 17.00 hodin
HODINOVKA S FOTBALEM
pondělí 21.1.2013, 16.00 - 17.00 hodin
HODINOVKA NETRADIČNÍCH SPORTŮ
Lakros, iniaca, speedminton - pondělí 28. 1. 2013
Tělocvična GJB Ivančice, vždy vstup zdarma.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově pořádá v sobotu 26. ledna

BLEŠÍ TRH
NEJEN PRO SBĚRATELE

Máte možnost prodat vše, co nepotřebujete.
Začátek: prodejci v 7.30 hodin, pro veřejnost od 9.00 hodin.

Zveme všechny mariášníky na 1. ročník

TURNAJE VE ČTYŘKOVÉM MARIÁŠI
v hospodě ve Vedrovicích dne 19. ledna 2013 od 12.00 hodin.
Startovné 150 Kč (guláš z divočáka). Závazné přihlášky
formou sms na tel. 722 284 098 nebo u personálu do 16. 1. 2013.
FC IVANČICE pořádá tradiční

Miroslavští vinaři a restaurace Slávie pořádá 7. ročník akce

OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN
Z MIROSLAVSKA

sobota 26. ledna od v 16.00 hodin v restauraci Slávie v Miroslavi

XIV. PLES FOTBALISTŮ
který se koná v sobotu 26. ledna 2013 od 20 hod.
v Besedním domě, k poslechu a tanci hraje GEJZÍR.
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat.
Bohatá tombola. Předprodej - prodejna DINO-sport.
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Činnost klubu Cycles Perfecta v roce 2012

Hokejové odpoledne
Neděle 30. prosince se stala svátkem pro všechny ty, co mají rádi
lední hokej ve Višňovém. Objednaným autobusem odjeli děti, školáci,
mladí, maminky, hráči, otcové od rodin a všichni ti ostatní na znojemský zimní stadion, kde se později odehrálo přátelské utkání pro tento
účel sestavených družstev Višňové A a Višňové B. Soupisky mužstev
jmény svých reprezentantů spíše připomínaly „staré časy“ fotbalových
utkání „Adámci proti ostatním“.

V pátek dne 7. prosince 2012
hodnotil cyklistický klub Cycles
Perfecta Ivančice činnost klubu
v roce 2012.
Nosným programem loňského
roku byla účast na cyklistických
závodech, ve kterých členové klubu bojovali více než dobře. Nebudeme zde vyjmenovávat všechny
závody - bylo jich 26, kterých
členové zúčastnili. Ani v pelotonu
závodníků se neztratili. Svědčí o
tom řada prvních a dalších do pátého místa. Nedělních klubových
vyjížděk (za účasti nejméně 3 členů, ale průměrně asi 10) bylo 22.
Nepodařilo se ale zajistit hlavní závod sezony „Letkovský šíp
2012“, protože na podstatné části
okruhu byla téměř po celý rok
frekventovaná objížďka. Místo
tohoto závodu byl, díky pochopení pracovníků Lesního závodu
Židlochovice, zařazen „Zatoulaný šíp“, jehož trasa vedla krásným prostředím po lesní silnici
od Němčické hájenky ke Stavení.
Přesto, že se jednalo o namáhavý
závod, po skončení požadovali
účastníci, aby se klub pokusil
tento závod opakovat i v roce
2013 a v příštích letech. Úspěchem bylo zajištění akce pro děti
pod názvem „Letkovský šípek“
- závodu, kterého se zúčastnilo 79
dětí v různých kategoriích.
Při všech akcích se členové
klubu výrazně liší od ostatních
závodníků svými krásnými dresy
s vyobrazením plakátu Alfonse
Muchy - Cycles Perfecta. Snad
nejvíce se to projevilo při otevírání „Muchovy cyklostezky“ v Šanově (jih Moravy), která vedla
krajem, kde Alfons Mucha získal
první velkou zakázku a sponzora
pro studia v Mnichově.
V neděli 22. července se několik členů klubu zúčastnilo v rámci
„Folkových prázdnin“ v Náměšti
nad Oslavou „Oranžového šlapání“. Na speciálních rotopedech

Už 1. ledna za nepříznivého počasí odstartovalo 30 členů klubu a příznivců z okolí v mokrém
sněhu manifestační vyjížďku po trase Ivančice
- Hrubšice - Biskoupky - Nová Ves - Ivančice.
Foto: Jiří Široký

každý šlapal 1 minutu a vyrobená energie se přepočítávala na
„dárcovské“ koruny. Ani zde se
Vančáci neztratili a do společné
částky, věnované na obnovu farní
budovy, „vyšlapali“ 4.100 korun.
V Náměšti využili také návštěvy pana Josefa Zimovčáka,
známého jízdami na historickém
kole, a předali mu jako svému
čestnému členovi dres klubu
Cycles Perfecta. Další čestní
členové klubu jsou John a Sarah
Muchovi a nově také Miss Earth
2012 Tereza Fajksová.
Tradičně se družstvo klubu
zúčastnilo Grilfestu a čestně se
umístilo. Bohužel se tato akce
mění v neprospěch amatérů na
úkor profesionálních kuchařů,
proti kterým nemají amatéři šanci. Od roku 2011 to byl v loňském
roce již výrazný rozdíl.
Činnost v roce 2013 bude obdobná jako v roce 2012. Úvaha o
zahraničních akcích např. na Slo-

Štěpánský turnaj v sálové
kopané ve Višňovém

Pro některé hokejisty bylo první obtíží, jak na sebe navléci určitou
část ochranné výstroje. Po těchto přípravných nejasnostech přišlo seznámení s ledem. A po něm následoval za povzbuzování všech přihlížejících skutečný zápas.
Vyrovnanost výkonnosti obou družstev střídaly okamžiky plné hokejově vzrušujících okamžiků. Výsledek, který byl zpočátku vyrovnaný,
se postupně obracel ve prospěch B týmu, který nakonec po dvou hodinách zvítězil 12 : 8.
Sváteční a hokejovou atmosféru podtrhl nejen výkon aktérů obou
družstev, ale i fandění všech fanoušků a příznivců. Šťastný návrat všech
oslavujících nabourávalo pouze pět stehů na bradě jednoho z hráčů. To
však nemohlo ohrozit večerní oslavu tohoto sportovního svátku. /VK/

TRIKA - MIKINY - BUNDY
SOFTSHELL - FREE STYLE
M. Krumlov
náměs� TGM č. 28
průchod Jednoty
PO - PÁ:
8.30 - 16.30
Otevřeno
od 15. 1. 2013

Pro višňovský fotbal je dlouholetou tradicí Štěpánský turnaj,
který se koná ve víceúčelové
sportovní hale tělovýchovné jednoty ve Višňovém.
Turnaj byl zahájen rozlosováním v 9.00 hodin 26. prosince.
Obsazován je višňovskými družstvy sestavenými výhradně pro
tento den. Tradičním hostem je
družstvo z Moravského Krumlova, jehož jádro je tvořeno hráči
krumlovské kopané.
Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem sedm týmů: Višňové A,
Višňové B, Staří páni, Nealko,
Promile team, Dorost Višňové a

DŘEVO

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

603 576 656

Stavební společnost JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
hledá vhodného kandidáta na pozici

STAVEBNÍ PŘÍPRAVÁŘ / ROZPOČTÁŘ
Požadujeme: • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru • min. 3 roky praxe ve stavebnictví
• zkušenosti s řízením staveb • zkušenosti s přípravou cenových nabídek v RTS
• dobré znalosti PC (MS Office, RTS aj.). Nabízíme: zázemí stabilní společnosti.
Místo pracoviště: Moravský Krumlov / Skalice.
V případě zájmu nás prosím kontaktuje na: joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184.

družstvo Moravského Krumlova.
V herním systému „každý s každým“ formou patnáctiminutových
utkání bylo odehráno dvacet jedna
utkání a v 15.30 byl vyhlášením
výsledků turnaj ukončen.
Vítězem letošního ročníku se
stalo družstvo Nealko, které porazilo i každoročního výrazného
favorita z Krumlova, jenž skončil
na druhém místě. Třetí pak obsadilo mužstvo Višňové A.
Večer po skončeném turnaji
byla připravena sportovci TJ taneční zábava se skupinou Vicomt.
I ta má svou tradici a výraznou
oblíbenost mezi mladými. /VK/

vensku nebo v Chorvatsku bude
dořešena na jarní schůzi klubu.
Hned 1. 2013 v 11. hodin
odstartovala za účasti 36 členů
klubu i přespolních zájemců
novoroční jízda na rozhýbání po
svátcích i Silvestru. Počasí bylo
proti loňské novoroční jízdě mírnější, hlavně bylo sucho. Jelo se
po známé trase Ivančice - Hrub-

šice – Biskoupky - Nová Ves. Po
krátkém občerstvení „U Slavíků“
se účastníci postupně rozjížděli
k domovům.
Děkujeme členům klubu za
jejich činnost pro veřejnost, za
reprezentaci a propagaci Ivančic
a přejeme tisíce našlapaných kilometrů se šťastným návratem domů.
Jiří Široký, tel 776 654 494

Redakční kalendář 2012
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