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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

Regiony lákaly na gastronomii
Tradiční veletrhy GO a REGIONTOUR se návštěvníkům
představily v nové podobě s rozšířeným obsahem - jako kompletní prezentace možností trávení
volného času včetně poznávání
regionální gastronomie.
V době internetu a zahlcení
informacemi pořadatelé vsadili
na zprostředkování autentických
zážitků. Návštěvníci poznávali
vzdálená místa skutečně všemi
smysly a mohli si vyzkoušet i
různé způsoby aktivní dovolené.
Veletrhů cestovního ruchu
s akcentem na regiony se zúčastnilo 776 vystavujících firem a organizací z 21 zemí vystavujících
na ploše 9 500 m2. Během čtyř
dnů veletrh navšívilo téměř 30
tisíc návštěvníků.
Poprvé se konal RegFoodFest,
kde mohli návštěvníci ochutnat
typické pokrmy i potravinářské
a nápojové produkty jednotlivých
regionů.
Velký zájem byl o gastronomické prezentace, moravskou
vinařskou sekci, svět kávy i restauraci s krajovými specialitami.
Přímo v sousedství expozic veletrhu navíc probíhalo třídenní finále
tradiční a prestižní soutěže Gastro
Junior Brno – Bidvest Cup, v níž o
tituly mistrů ČR bojovali nejlepší

foto: Václav Volf

mladí kuchaři, cukráři a číšníci.
Obce, města a spolky našeho
regionu se prezentovaly převážně
společnou expozicí, která přilákala tisíce návštěvníků.
„Nejčastější dotazy návštěvníků
k Miroslavi směřovaly na možnosti ubytování, stravování,
sportu, ke kulturně společenským

akcím (vinný košt, Miroslavský
klíč, Meruňkobraní, Gulášovka,
advent), problémům s využitím a
opravou zámku, dopravnímu spojení či vinařství v regionu. Hosté
projevovali zájem o nedávno otevřené Vinařství Hanzel, národní
přírodní památku Miroslavské
kopce a rybník Rény. Po kapes-

ních kalendářích, pohlednicích
a brožurách se každý den jen
zaprášilo,“ uvedl místostarosta
Miroslavi Roman Volf.
Významnou událostí odborného doprovodného programu byl
workshop Církevní turistika na
téma výročí 1150 let od Cyrilometodějské mise.
/abé/
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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
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Výtěžek Tříkrálové sbírky
Na Hromnice o hodinu více ... půjde na hospic v Rajhradě
Slovo úvodem

Vánoční a novoroční svátky uběhly jako voda a my zde máme
druhou polovinu ledna. Přesto netrpělivě sledujeme kalendář.
Zima bývá obyčejně dlouhá a depresivní. Člověk, co se dá dělat,
je většinou tvor teplomilný a dlouhé vysedávání doma u nudného televizního programu ho nebaví. Letos je sice ona zimní nuda
zpestřena prvními prezidentskými volbami, ale ty za chvíli budou
za námi. Zimní čas se povleče jak ivančický pacifik.
Ovšem zanedlouho se teplomilcům začne blýskat na lepší časy.
Kdo by neznal známé lidové přísloví: „Na Hromnice o hodinu více!“
Hromnice slavíme druhého února. Podle některých písemných pramenů tento den původně souvisel se slovanskou obdobou vládce
řeckého panteonu Dia (1. pád Zeus), Perunem. Vládcem hromu a
blesku. Ten jako představitel obrodné síly přichází na pomoc nedávno narozenému mladému bohu, aby mu pomohl zvítězit nad
temnými silami a svrhnout vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván
v podobě jarního zahřmění. Zvuk hromu probouzel ostatní bohy.
Příroda se začala otevírat novému jaru. Před rachotem hromu prchali zlí duchové. Byl to právě údajně druhý únor, který ohlašoval
Perunuv příchod po zimním spánku.
Naši předkové prvnímu zahřmění věnovali velkou pozornost.
Lidé klekali na zem a líbali ji. V místnostech přemísťovali židle a
stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním
nářadím. Před vraty za�nali do země sekery. To vše na znamení
toho, že je Perun svým hromem osvobozuje od zimního spánku.
Lidé tak Perunovi přicházeli obětavě na pomoc a vyháněli sami zlé
duchy ze svých domů. Pro křesťany se Hromnice staly důležitou
oslavou přicházejícího jara.
Hromnice byly spojeny s ochranou před požáry, které způsobovaly v minulos� bouře. Právě v tento den byly svěceny svíce nazývané
„hromničky“, které měly stavení chránit před ohněm. Ty se pak
během bouře dávaly do oken. Bohužel, byly to právě ony, které se
stávaly při neopatrném zacházení příčinou řady požárů.
Křesťané nahradili původní význam Hromnic. Stal se svátkem:
„Uvedení Páně do chrámu“. Je tak připomenuta jedna událost
z evangelií. V tento den Ježíšova matka, Maria, přinesla podle
židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu. Zde jej zasvě�la jako svého prvorozeného jedinému
Bohu. V chrámu se také setkává s prorokyní Annou a spravedlivým
Simeonem. Ten Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Právě od
tohoto proroctví pochází také zvyk, o které jsem se už zmínil. Hromničky. Druhého února také dříve končila vánoční doba a sklízely se
betlémy z chrámů i z domácnos�. Hromnice jsou také spojovány s
ochotou zasvě�t svůj život poslání (Den zasvěceného života řeholníků a řeholnic). Buď jak buď. Od Hromnic se zimní čas začne krá�t.
Vytoužené jaro bude zase o kousíček blíž.
Petr Sláma

Devět žádostí bylo podpořeno
/Moravský Krumlov/ V roce 2012 byl opět otevřen program ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, kde bylo možné žádat o finanční
příspěvky určené pro podporu obnovy nemovitých kulturních památek v územním obvodu Moravský Krumlov, které se nalézají mimo
památkově chráněná území (památkové zóny a rezervace) a které
nejsou prohlášeny za národní kulturní památku. Hlavní cílovou skupinou jsou zejména drobnější kulturní památky.
Městskému úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury,
úseku památkové péče byla v roce 2012 přidělena celková výše finanční podpory 885 000 Kč. Celkem bylo přijato 11 žádostí o finanční příspěvek. Po posouzení podaných žádostí komisí státní památkové péče
bylo do programu zařazeno 9 žádostí:
Restaurování hlavního kříže na hřbitově v Miroslavi (60.000
Kč); oprava kříže na návsi v Dolenicích (77 000 Kč), oprava sochy
sv. Markéty, Suchohrdly u Miroslavi (50 000 Kč); obnova tesařských
a truhlářských konstrukcí na venkovské usedlosti v Petrovicích
(108 000 Kč); restaurování stropních maleb v kostele sv. Michaela
Archanděla v Horních Kounicích - 2. etapa (178 000 Kč); restaurování
vstupního portálu v kostele sv. Petra a Pavla v Miroslavi (62 000 Kč);
oprava průčelí fasády (vstupní dveře, schody, zábradlí) v kostele
Povýšení sv. Kříže v Trstěnicích (105 000 Kč) restaurování hlavního
kříže na hřbitově v Dobřínsku - 2. etapa (108 000 Kč) a restaurování
kříže na okraji obce Damnice - 1. etapa (137 000 Kč). Finanční podpora 885 000 Kč byla vyčerpána v plné výši.
/abé/

/Ivančice/ Jako v řadě měst,
tak i v Ivančicích se konala začátkem letošního roku Tříkrálová
sbírka. V letošním roce občané
darovali koledníkům celkem
195.559 Kč. V samotných Ivančicích to bylo 99.605 Kč.
Koledníci se snažili i v okolí.
Finanční částky byly přirozeně
ovlivněny velikostí příslušné obce.

V Alexovicích lidé darovali 11.458
Kč, Biskoupkách 5.221 Kč, Budkovicích 10.310 Kč, Hrubšicích 7.057
Kč, Letkovicích 15.756 Kč, Němčicích 22.492 Kč, Polánce 15.958 Kč
a v Řeznovicích 7.702 Kč.
Darované finanční prostředky
budou již tradičně věnovány
Domu léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě.
/PeSl/

/Oslavany/ Oslavanští radní se snaží získat co největší
finanční částku, z které by byl
uhrazen výměnný pobyt dětí
z Oslavan a partnerské obce
Vir. Z tohoto důvodu také rada
města vydala souhlas s konáním

veřejné sbírky. Ta se bude konat
ve dnech 14. až 18. února v Dělnickém domě.
Zároveň na svém zasedání rozhodla, že na tuto akci bude použit
i výtěžek z Reprezentačního plesu města Oslavany.
/PeSl/

/Ivančice/ Rok s rokem se sešel
a matrika MěÚ Ivančice opět zveřejnila souhrnné statistické údaje
za rok 2012. Týkají se především
narozených dětí, zemřelých a uzavřených sňatků. V loňském roce se
v Ivančicích narodilo 492 dětí.
V tomto čísle nejsou uvedeni pouze
noví ivančičtí občané. Jedná se
o souhrn všech dětí narozených
v ivančické porodnici. Proti
roku 2011 je to o 14 dětí více.
Prvním miminkem narozeným

v roce 2013 bylo děvčátko
pojmenované Nela. Rodiče bydlí
ve Zbýšově. Narodila se přesně
ve 14.55 hodin.
V loňském roce bylo v Ivančicích uzavřeno 46 sňatků. Stejný
počet jako v roce 2011. Zemřelo
o 15 lidí více než v roce 2011,
393 lidí. K 31.12. 2012 bylo v
Ivančicích přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 9466 občanů.
Oproti roku 2011 je to nárůst
o 56 osob.
/PeSl/

Děti má podpořit sbírka

Matrika zveřejnila čísla:
Vančáků loni přibylo
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ZPRÁVY Z RADNIC
Finanční úřady v kraji
prodlouží úřední hodiny

/Ivančice/ Občané, kteří jsou povinni podat daňové přiznání
k dani z nemovitostí za rok 2013 nejpozději do 31. ledna letošního
roku a rozhodnou se ho odevzdat osobně na Finančním úřadě v Ivančicích, určitě uvítají rozšíření úředních hodin. Od 21. ledna do 7. února mohou využít rozšířené úřední hodiny, a to nejenom v Ivančicích.
Toto opatření státní správy se vztahuje na všechna územní pracoviště
finančního úřadu pro Jmk. Úředníci budou přijímat daňová přiznání
po celý pracovní týden.
/PeSl/

Rada rozpočet doporučila

/Oslavany/ Rada města Oslavan doporučila zastupitelstvu schválit
rozpočet města na rok 2013. Tak budou stanoveny závazné ukazatele,
jimiž se má v tomto roce povinně rada města, jako výkonný orgán při
hospodaření, řídit. Dále rada města doporučila zastupitelstvu schválit
rozhodnutí svěřit Radě města Oslavany provádění rozpočtových opatření. Ta pak budou součástí zápisu z jednání schůze rady města, která
zastupitelé obdrží. Starosta města Oslavan, Vít Aldorf, dostal za úkol
přednést na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 22. 04.,
rozpočtový výhled města na období 2013 až 2019.
/PeSl/

Prošetří stav zeleně
i zanedbané objekty

/Ivančice/ Občanské komise patří již po řadu let k cenným pomocníkům při řízení města. Jednou z nich je i komise pro regeneraci památkové zóny. Rada města Ivančic na svém zasedání vzala na vědomí její zápis. Na jeho základě uložila odborům majetkoprávnímu a investičnímu
zajistit komplexní posouzení stavu zeleně a její obnovy. Na tomto úkolu
mají spolupracovat společně s vybraným specialistou. Oba odbory mají
také připravit a zajistit nutnou údržbu vlastních objektů v památkové
zóně společně s ostatními kulturními památkami. Odbor majetkoprávní
má prověřit vlastníky objektů, o které se nikdo nestará.
/PeSl/

Hotovo! Tělocvična uzavřená hygieniky je opravena
/Moravský
Krumlov/
V
těchto dnech se blíží k závěru
rekonstrukční práce v tělocvičně
objektu Sokolovny na ulici Palackého. Investorem akce bylo město
Moravský Krumlov, které Sokolovnu převzalo do majetku v roce
2006. Celkové náklady v objemu
bezmála dvou milionů hradí město
ze svého rozpočtu. Opravy tělocvičny byly zahájeny 5. listopadu
2012, zprovoznění se předpokládá
začátkem února letošního roku.
„Tělocvična přestala být využívána pro účely výuky tělesné výchovy školami na základě výzvy
Stavebního úřadu v Moravském
Krumlově ze dne 25. 1. 2012 po
předchozím oznámení Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje o závadném stavu
tělocvičny vzhledem ke zvýšené
koncentraci prachu a plísní.
Stavební firma zahájila rekonstrukci prostorů opravou
střešního pláště, položením nové
krytiny, výměnou klempířských
prvků a odvodňovacího systému.
Z hlediska energetických úspor
bylo provedeno zateplení stropu a
výměna výplní otvorů ze sklotvár-

nic za termoizolační skla a jejich
ochrana ocelovými rámy,“ uvedla
Ing. Marie Brücková, vedoucí
odboru školství a kultury MěÚ
Moravský Krumlov.
Zásadní změnou pro odstranění
prašnosti parketové podlahy bylo
položení moderního sportovního
polyuretanového povrchu. Na
nové podlaze ve dvoubarevném
provedení jsou vyznačena hřiště
nejen pro klasické míčové hry,
ale i pro florbal a badminton.
Cvičební plocha tělocvičny
představuje 280 m², k ní přináleží
prostory přísálí a předsálí s plochou 170 m².
Pro zvýšení bezpečnosti cvičenců bylo instalováno nové
obložení stěn s úpravou topení,
nechybí rovněž nové osvětlení
tělocvičny v souladu s požadavky
pro sportovní prostory.
V rámci oprav byla provedena
kompletní rekonstrukce elektroinstalace, malby a nátěry stropu a
stěn. Ke zlepšení úrovně sportovního zázemí přispěla modernizace
šatny včetně nového nábytku.
Opravená tělocvična nabízí
široké možnosti pro sportovní

foto: MěÚ MK

aktivity, zejména košíkovou, volejbal, nohejbal, florbal, badminton, stolní tenis, cvičení rodičů
s dětmi, karate, zumbu, aerobic.
Zprovoznění prostorů tělocvičny vítají školy v centru města,
především základní škola na nám.
Klášterním a gymnázium, které
tak mohou snadněji zajišťovat
výuku tělesné výchovy.
Provoz tělocvičny bude zabezpečovat příspěvková organizace

Žaluzie Koblížek

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉ
DISTRIBUTORY
pro roznos Zrcadla
v oblastech:
MIROSLAV (1050 ks)
IVANČICE (3550 ks)
Roznos každý druhý víkend,
viz. www.zrcadlo.info/kalendar13.pdf

Info na tel.: 602 782 272

města Správa majetku města,
na kterou se mohou zájemci obracet s požadavky na pronájem
prostorů.
„Těší mne, že rekonstrukční
práce proběhly v poměrně krátkém čase. Realizací akce získávají žáci, studenti a moravskokrumlovská veřejnost moderní vnitřní
prostory pro sportování,“. dodává
závěrem Tomáš Třetina, starosta
města.
/abé/

Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE TÝDNE:

RD Nebovidy - celostříbrné
provedení bezděrových žaluzií
s půlkulatým nosníkem

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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Občanská bezpečnostní Nadace ČEZ opět vyhlásila
„
komise informuje
„oranžové projekty

Dnes několik slov o „sesterské“ jaderné elektrárně Temelín.
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín. Kladné stanovisko ministerstva ohlásil v pátek 17. ledna 2013 na tiskové konferenci ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Bylo stanoveno 90 podmínek nezbytných k ochraně životního
prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejného zdraví přijatelný,“ uvedl ministr.
Samotný dokument tvoří celkem 1450 stran. Ministerstvo životního
prostředí tímto úkonem završilo proces, který trval několik let a byl to
nejrozsáhlejší proces v historii životního prostředí. V průběhu celého
procesu EIA byly podle resortu zpracovány tisíce stran posudků, analýz a odborných studií. Z hlediska původní koncepce jaderné elektrárny
Temelín jde o dostavbu elektrárny o dva bloky moderního typu (reaktory III.+ generace) včetně doplnění linek vyvedení elektrického výkonu
do rozvodny Kočín a zvažované zvýšení kapacity přívodu surové vody
do elektrárny z čerpací stanice Hněvkovice. Použity by měly být bloky
o výkonu do 1 700 MWe s reaktorem typu PWR III.+ generace.
K procesu EIA se mohla v průběhu let vyjádřit také veřejnost. „Nevládní organizace a veřejnost podaly v procesu EIA více jak 60 000
vyjádření, ve kterých v převážné většině převažovaly obavy spojené
s provozem jaderných zdrojů,“ sdělilo ministerstvo. Všechny přiložené připomínky byly podle MŽP vyhodnoceny, ty relevantní pak byly
zohledněny ve stanovených 90 podmínkách. Podmínky se soustředí
zejména na minimalizace či vyloučení vlivů dostavby na životní prostředí a veřejné zdraví. Důraz klade zejména na jadernou bezpečnost,
ochranu vody a ovzduší. Stanoviska EIA není rozhodnutím o realizaci
či nerealizaci dostavby Temelína. Vyjádření MŽP je odborným podkladem pro další právní předpisy, například pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení..
„Podmínky uvedené ve stanovisku EIA musí být zahrnuty v těchto
rozhodnutích; v opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které
tak nebylo učiněno nebo bylo učiněno pouze částečně. Bez stanoviska
EIA nelze tato rozhodnutí vydat,“ dodalo ministerstvo. Mluvčí ČEZ
Barbora Půlpánová k rozhodnutí MŽP uvedla, že energetická společnost bude podmínky uvedené ve stanovisku ministerstva respektovat.
Rozhodnutí ministerstva ostře kritizoval rakouský ministr životního
prostředí Nikolaus Berlakovich. Obdobně se vyjádřily ekologické organizace Global 2000 a domácí Calla. Lze očekávat, že z této strany bude
rozhodnutí ministerstva napadeno při rozhodování o územním řízení.
20. 1. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

/Region/ Také letos mají školy
možnost získat prostředky na popularizaci výuky fyziky a zlepšení
přístupu hendikepovaných studentů ke vzdělání. Zájemci o podporu
Nadace ČEZ totiž mohou od začátku ledna žádat o příspěvky z grantových řízení Oranžová učebna
a Oranžové schody. Podávání
žádostí je nyní ještě jednodušší a
rychlejší, stačí jen vyplnit webový formulář. Granty jsou určeny
všem základním, středním a vyšším odborným školám.
Oproti minulým letům došlo
ke dvěma podstatným změnám.
Nadace nově přijímá žádosti
průběžně po celý rok a formuláře

se nyní vyplňují přímo na webu
www.nadacecez.cz.
„Celý proces podávání žádostí
jsme maximálně usnadnili a
zrychlili. Žadatelům chceme pomáhat, ne je zatěžovat zbytečnou
byrokracií,“ říká Ondřej Šuch,
manažer Nadace ČEZ.
Každá škola může v grantovém řízení Oranžová učebna a
Oranžové schody podat pouze
jednu žádost o nadační příspěvek.
Datum, respektive pořadí zaslání
žádosti rozhodování dárce neovlivní. Stejně jako v minulých
letech zapojí Nadace do rozhodování o obdarovaných i širokou
veřejnost.
/TZ - abé/

Diplom ministra školství
Na sklonku minulého roku se
konala v Praze - Průhonicích závěrečná konference partnerů projektu IQ Industry, projektu podpory středního technického školství,
do kterého byla zapojena i SŠDOS
v Moravském Krumlově.
Projekt IQ Industry probíhal
od roku 2009. Během této doby
se zúčastnili učitelé odborných
předmětů a praktického vyučování naší školy řady školení, seminářů a praxí nejen ve školicích
střediscích firem, ale i v samotných závodech, čímž byl naplněn
hlavní cíl projektu, učit v souladu
s vývojem průmyslových inovací.
Proškoleno bylo i vedení školy.

Konference se za účasti náměstka ministra školství Fryče
a ministra průmyslu a obchodu
Kuby zúčastnilo na 200 delegátů
ze všech krajů České republiky.
Na závěr jednání převzal ředitel
školy ing. Psota Diplom ministra
MŠMT za významnou podporu
programu vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického
vyučování technických oborů a
za prosazování partnerství mezi
školami a průmyslovými firmami
s cílem zvýšit úroveň středního
technického školství v souladu
s vývojem průmyslových inovací.
Ing. Aleš Stýskalík,
SŠDOS Moravský Krumlov

Nemocnice v Ivančicích na předních příčkách průzkumu
/Ivančice/ V minulých dnech
byly zveřejněny výsledky celostátního hodnocení zdravotnických zařízení v různých kategoriích. Ivančická nemocnice obsadila
páté místo v kategorii spokojenost
pacientů s hospitalizací, čtvrté
místo v kategorii Skokan roku a
pacienti ji zařadili na páté místo
v kategorii čekací doba.
Mimo vyjmenovaných kategorií se hodnotily ještě finanční výsledky nemocnic. I v této kategorii prokázala Nemocnice Ivančice
velmi dobré umístění, protože vykázala jen nízkou zadluženost, ale
ta je typická pro většinu nemocnic
typu příspěvkových organizací.
Dále se hodnotila spokojenost
zaměstnanců nemocnice.
Hodnocení probíhalo od začátku března do konce září loňského
roku a nebylo záležitostí jedinců.
Například hospitalizovaných pacientů hlasovalo v celé republice
přes čtyřicet tisíc. Já naštěstí nemocnici příliš nepotřeboval. Snad
by se mohl vyjádřit někdo, kdo
vyžaduje častou pomoc, a uvést
konkrétní zkušenosti s nemocnicí
v Ivančicích.

Významnou událostí v ivančické nemocnici bylo ve středu
5. prosince zahájení provozu dialyzačního střediska. Pro nemocné
s ledvinami tak odpadne náročné
cestování do brněnské nemocnice, ušetří také pojišťovna, která
náklady na cestování hradila.
Investice do vybudování a
vybavení dialyzačního střediska
přesáhla 20 milionů korun. V prvním měsíci využívalo zařízení 11
pacientů, do roka se zvýší tento

počet na 30 a do dvou let na 40
pacientů z Ivančic a okolí. Středisko je vybaveno nejmodernějšími dostupnými technologiemi,
nadstandardním vybavením pro
pacienty a zkušeným zdravotnickým personálem.
Ještě vysvětlení pro laiky, co
je dialýza. Je to proces, který nahrazuje přirozenou funkci ledvin
u pacientů, kteří ji ztratili buď
dočasně, nebo trvale. Ledviny,
pokud fungují správně, odstraňují

z krve odpadní látky (močoviny,
draslík apod.) a zbavují tělo přebytečně vody. Dialýza nahrazuje
obě tyto funkce. Při tomto zákroku dochází pacient přibližně
třikrát týdně na čtyři až šest hodin. Vzpomínám si, že se říkávalo
„chodí na umělou ledvinu“.
Je ještě druhý způsob čištění
organizmu od škodlivých látek,
při kterém se krev čistí ne vně, ale
uvnitř těla za pomocí pobřišnice.
Do těla pacienta se musí denně
přivádět roztok, který krev čistí.
Oba způsoby dokáže zařízení,
které bylo v ivančické nemocnici
nainstalováno, zajistit. Zařízení
provozuje Společnost B. Braun
Avitum. Je již čtrnácté v republice a v Evropě provozuje společnost víc jak 80 dialyzačních
středisek ve 13 zemích.
Můžeme být rádi, že byla nemocnice doplněna zařízením na
špičkové úrovní, ale přejme si,
abychom její služby nepotřebovali. Dnes je ivančická nemocnice jediné komplexní zařízení na
Brněnsku.
Jiří Široký
Použité prameny: Ivančice, oficiální stránky • Wikipedia

§ 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 přítelem jsme koupili zahradu s vodoměrem a dvěma
chatami. Po rozchodu s přítelem jsme si zahradu rozdělili na dvě půlky (každá s chatou). Vodoměr a přívod městské vody v šachtě zůstaly
na pozemku přítele. V mé smlouvě o koupi jsem věcné břemeno měla
uvedeno s tím, že o něm bude samostatná smlouva. K té však již nedošlo. Po roce přítel svůj pozemek prodal. Novému majiteli ale nesdělil
informaci o původním věcném břemeni, takže na listu vlastnictví se
neobjevilo. Teď mám vodu zastavenou a do šachty na svém pozemku
mne nový majitel nepustí. Je nějaká možnost jak toho dosáhnout?
K Vašemu dotazu uvádím, že jde o právně dosti komplikovanou
záležitost a bez dalších údajů (např. doby zřízení vodovodní přípojky)
jej nelze přesně zodpovědět. Proto uvádím spíše obecné informace k této
věci. Je pravdou, že věcné břemeno musí být zapsáno na příslušném
listu vlastnictví. Věcné břemeno dle občanského zákoníku však může
vzniknout více způsoby, nejčastější způsob je písemná smlouva mezi
stranami, dále je možné věcné břemeno zřídit v dědickém řízení,
na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo ze zákona. Věcné
břemeno však vzniká rovněž vydržením, jedná se o spíše méně častý
způsob věcného břemene, který je právně poměrně komplikovaný
na dokazování, ostatně stejně jako vydržení vlastnického práva.
Lze se tedy i soudní cestou domáhat určení vzniku věcného břemene
s námitkou tzv. vydržení, což je však třeba u soudu prokázat. Ve svém
dotazu navíc uvádíte, že o věcném břemeni máte zmínku i v kupní
smlouvě, takže i tuto věc by bylo potřeba prověřit. Dále je třeba rovněž
posoudit samotnou vodovodní přípojku, kdy byla zřízena, protože
vodovodní přípojky (stejně jako např. kanalizační přípojky) nejsou
součástí pozemku, ve kterém jsou umístěny. Vlastníkem vodovodní přípojky zřízené před 1. 1. 2002 je vlastník pozemku nebo stavby připojené
na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak; vlastníkem přípojek
zřízených po tomto datu je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
Celkově lze tedy věc uzavřít tak, že jde o právně komplikovanou záležitost, kterou je třeba konzultovat s právníkem, jenž musí prověřit všechny
okolnosti daného případu a poté navrhnout řešení věci.

Krajské kolo soutěže
Zlatý erb vyhlášeno
Jihomoravský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil
krajské kolo 15. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy, využívání internetu a ostatních elektronických médií.
Zlatý erb byl v roce 2002 oceněn jako finalista světové prestižní ceny
Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich
měst, obcí a veřejnosti. Soutěž získala v letošním roce nového partnera,
a to sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Smysl soutěže
Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace
a hodnocení pro další zlepšování.
Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí
webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských
kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední
desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací,
názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné
zpracování a bezbariérová přístupnost. V kategorii nejlepší elektronická služba je hodnocena užitečnost služby a nápaditost řešení.
Krajského kola Jihomoravského kraje soutěže Zlatý erb se mohou
zúčastnit města a obce z Jihomoravského kraje se svými oficiálními
webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce
online, http://mesta.obce.cz. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena
na čtvrtek 31. ledna. 2013 v 16.00 hodin.
V roce 2012 se do jihomoravského krajského kola soutěže Zlatý
erb přihlásilo 34 obcí a měst. V jednotlivých kategoriích zvítězily
Vyškov (nejlepší webové stránky města), Ostrovačice (nejlepší
webové stránky obce), Boskovice (nejlepší elektronická služba).
Cenu veřejnosti získala obec Březina.
/abé/
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PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2013
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.

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.
Úplný přehled akcí naleznete na
www.jizni-morava.cz/?tpl=52&kat=94
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.

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.

25.01.2013

Zapomenuté písně z Dolních Dubňan
Je to více než půl století, kdy
se pustil dolnodubňanský rodák
František Vystrčil /1899-1984/
do sběru a přiřazování místních
písní a starých tradic. Zpěv byl
samozřejmou součástí denního a
zejména svátečního života. Nejčastěji zněl při odvodech chlapců,
všechno vrcholilo v čase poutním
a hodovém. Připomeňme si alespoň ve zkratce atmosféru těchto
slavnostních zvyků, i když dnes
je mnohé jinak.
Doba rekrutů se počítala od
října - narukování předchozího
ročníku, uspořádání martinské
muziky až do odvodů na jaře
v polovině března až začátku dubna v okresním městě. Ve vsi s 500
obyvateli jich bývalo z ročníku 5
až 10. Ke komisi chlapce vedl starosta. Platilo: čím více vojáků, tím
větší pýcha pro obec. Kdo nebyl
odveden, ten den by se nejraději
nevracel ani domů. Odvedenci se
často dostávali daleko od domova, za monarchie třeba do vzdálené Bosny a Hercegoviny. Jejich
písně bývaly teskné, vyjadřovaly
smutek loučení i odloučení, často
zněly i mladistvě furiansky.
Slavnostním časem bývala
pouť, konaná koncem září ve
výročí patrona sv. Václava, jemuž byl zasvěcen zdejší kostel.
Protože bylo po žních a úroda
pod střechou, slavívalo se vesele
a bezstarostně. Celý týden před
poutí chasa večer chodila po
vesnici a prozpěvovala oblíbené
písně. V jejím čele byl stárek často více let po sobě, jistojistě měl
za sebou vojnu. Plusem byla jeho
obliba, umění zpívat, ale i dobře
pít a mít autoritu k udržení pořádku. Zatímco stárka si vybírala
chasa mezi sebou, stárkovou si
vybíral sám. Pak připravili „plac“
před hospodou, kde stál uprostřed

Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117

Provozní doba:
po - pá 8.00-12.00
13.00-17.00
sobota 8.00-12.00

Vystoupení souboru při odhalení pamětní desky 9. 5. 1962, zpěváky vedl Milan Petříček /1930-1997/.
Autor fotografie: Viktor Kolář sen.

sloup, natřený červeno-modro-bíle, navrchu s kyticí. Muzikanti
/před ca 90 lety byli oblíbení
Černí z Heřmanic/ přišli na sváteční dopolední mši ke kostelu.
Odpoledne se dostavili přespolní
z 6 přilehlých obcí, obyčejně ve
skupinách 20 a více, a jim na pokyn stárka bylo „zaváděno“.
Následujícím slavnostním obdobím byly hody. Vlastní hody,
tzv. císařské, se odehrávaly v říjnu, dva až tři týdny po Václavu.
Ve středu se vyhledávali noví
15-16letí tělesně zdatní chlapci
ke vstupu do chasy, ve čtvrtek pak
děvčata. Důležitý akt bylo sobotní
setkání u stárkové, kde se podle
stáří sestavily páry. Ráno před tím
jela chasa do jamolického lesa pro
máj, zpravidla ztepilý smrk. Po
jeho vyzdobení se večer spolu
se ženáči stavělo. Nahoře býval
připevněn šáteček, obrácený
k domu stárkové. Neděle začala
s muzikanty u stárka, poté se šlo
ke starostovi pro povolení zábavy.
Zde byly připomenuty povinnosti
s udržením pořádku. Od stárkové
vedla cesta k hospodě, kde na place se připíjelo a dávalo zahrát. Ti
starší chtěli písně vážnější, mladší
rozmarné až rozpustilé, končící
často bujarým smíchem. Úterý
bylo věnováno ženatým. K zavádění s vypůjčenými klobouky
nastoupili ženatí strýcové, vedeni
nejčastěji starostou nebo i učitelem. Tančilo, zpívalo a hodovalo
se po celé tři dny.
Sebraný soubor tvoří 32 starých dolnodubňanských písní.
Z toho rekrutských je 10, hodových a pouťových 8, zbytek
jsou písně náladové, milostné a
svatební. Velikým konkrétním

počinem jejich interpretace bylo
ustavení pěveckého sboru v roce
1959. Měl 23 členů s průměrným věkem 50 let pod vedením
řídícího učitele Miloše Veselého
/1930-2003/. Začaly zkoušky s
cílem pozdější spolupráce s brněnským rozhlasem. To se nakonec splnilo. Natáčelo se celkem
2x, nejprve „zkušební“ v říjnu
1960 a poté hlavní v únoru 1961
v hospodě „U Svobodů“.
Naprosto neocenitelné pro
zobrazení atmosféry obou natáčení jsou krásné dopisy od věrného druha sběratele a hlavního
organizátora Antonína Peciny
/1894 - 1980/. V prvém píše, jak
se musel celý sbor /20 zpěváků/
stáhnout do kupy v kinosále na
jeviště, protože „natáčecí stroj“
byl velice malý, aby hlasy bylo
možno zachytit. Zdeňka Jelínková z brněnského ÚEF Čs. akademie věd, která zkoušku řídila,
byla velmi spokojena. Viděla na
všech nadšení pro věc a i přes
malý počet dosud 4 zkoušek věřila, že soubor zvládne skutečné
setkání s prací pro rozhlas.
Též druhý dopis dopodrobna
popisující natáčení 16. 2. 1961
začíná oslovením „Milý příteli“.
Protože vedle již známé Zd.
Jelínkové přijel primáš brněnského rozhlasu Antonín Jančík se
zvukovým technikem, obsahuje
zde daleko více pochybností i
sebekritičnosti, jak vše dopadne.
Už malá zkouška přítomným 20
zpěvákům totiž ukázala, kolikrát
je zapotřebí při profesionálním
dohledu přerušovat a znovu
začínat každou píseň. Zpívalo se
od půl 11 do 2 hodin. Všichni
byli tak unaveni, že sami požádali

o ukončení. Plni obav čekali na
verdikt obou odborných garantů.
Náladu vyčerpaným zpěvákům spravilo konečné příznivé
hodnocení s příslibem další spolupráce Prošli s 10 sborovými
písněmi, 2 jako zlatý hřeb sólově
nazpíval nejstarší Václav Jelínek
/1884-1966/. Brněnský rozhlas
vysílal natočené pásmo 6. června. Další telegram upozorňuje
na vysílání v neděli 1. října 1961
mezi 15 a 16 hod. na středních
vlnách na stanici Brno.
A tím to skoro všechno neskončilo. Byla tehdy vydána za honorář gramofonová deska v počtu 46
kusů. Kvůli absenci gramofonů
později v 90 letech amatérsky
převedena na CD. Ze zúčastněných zpěváků dnes žije jen jeden,
p. Miloslav Šustr, tehdy 24 letý.
Karel Kolář, Dolní Dubňany
Autor příspěvku nemusel
mnoho pátrat, všechny informace
z pozůstalosti sběratele písní měl
doma, tak říkajíc na stříbrném
podnose. A přece: shromáždil,
naskenoval a uložil v PC desítky
fotografií z posledního veřejného
vystoupení pěveckého souboru 9.
5. 1962. Ze stejné události zajistil
digitalizaci barevného 16 mm
filmu /originál darován a uložen
v NFA - Národním filmovém
archivu Praha/. Zatím nepokročil
při přípravě notového zpěvníku
z těchto písní s PhDr. Malým
z MZM - Moravského zemského
muzea v Brně, ani při pátrání po
původním magnetofonovém záznamu nahrávky z roku 1961 pro
novou digitalizaci v archivu ČRo
Brno - produkční centrum u paní
s půvabným českým jménem
Jolana Middletonová.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 28. 01. DO 10. 02. 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
• 26.1. - PLES KDU-ČSL. Orlovna Rakšice. Pořádá KDU-ČSL.
• únor - Výstava OKNO DO MUZEA - fotografie sbírek MK muzea, a Výstava STROM ZNOJEMSKA. Městský úřad Moravský Krumlov - 1. patro.
• 2.2. - FARNÍ PLES. Orlovna Rakšice. Pořáda Fara MK.
• 3.2. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Orlovna Rakšice. Pořádá Orel.
• 5.2. v 19.00 hod. - FRANKIE A JOHNNY. Divadelní představení. T. Kostková a A. Háma v křehké komedii o lásce. Kinosál MK. Vstupné: 240 Kč.
• 7.2. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA - „KRUMLOVSKÝ ZÁMEK“, přednáší
PhDr. Ivan Žlůva. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 20/40 Kč.
• 8.2. - STUDENSTKÝ PLES. Sál hotelu Epopej. Pořádá GMK.
• 9.2. - MAŠKARNÍ PLES ORLA - OSTATKY. Orlovna Rakšice. Pořádá Orel.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 4.-28.2. - PAVEL BÍLEK - OBRAZY. Výstava obrazů brněnského malíře.
Památník A. Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
Připravujeme: 2.3. ve 20.00 hodin - PLES MĚSTA IVANČICE A BESEDNÍHO DOMU. Besední dům Ivančice - Velký sál: k tanci a poslechu hraje
PAVEL NOVÁK a skupina FAMILY • 20.00 Zahájení plesu • 20.10 Předtančení
- Taneční klub Orion Oslavany • 21.30 Taneční vystoupení - břišní tanečnice
Bellynky • 22.15 Barmanská show • 23.30 Losování tomboly. Vinárna: hraje
cimbálová muzika PONAVA, ochutnávky vín Romana Komarova. Vstupné: 150
Kč. Předprodej od 28. 1. v Besedním domě, tel. 546 464 019.
• 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
• 26.1. od 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
- 7. ročník. V restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.
• 27.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá DDM,
MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 2.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES v kulturním domě. Hraje rocková
skupina No Problem a její hosté. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 8.-17.2. - JARNÍ PRÁZDNINY S DDM MIROSLAV: • 9.-11. února - Jarní
X-boj. • 12.2. - Turnaj v badmintonu. • 12.2. - Prázdninové sportovní hry pro
děti z 1. stupně ZŠ. • 13.2. - Turnaj v basketbalu. • 13.2. - Turnaj v halovém
fotbale. • 13.2. - Turnaj v PC hrách 3 na 3.

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
• 26.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. V Dělnickém domě. Pořádá
Myslivecké sdružení Oslavany.
• 3.2. ve 20.00 hod. - SPORTOVNÍ PLES. Hraje skupina Fantastic Band. Ve
velkém sále Dělnického domu. Pořádá TJ Oslavany.
• 9.2. od 16.00 do 18.00 hod. - ZUMBA. Ve velkém sále Dělnického domu.
Instruktorka Martina Répalová.
• 15.2. ve 20.00 hod. - XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. K tanci a
poslechu hraje kapela Karla Pešla - ve velkém sále, diskotéka v baru. Součástí
programu je předtančení TK Orion. Soutěže o ceny. Společenský ples ve všech
prostorách Dělnického domu Oslavany. Pořádá Město Oslavany.
• 21.2. od 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 23.2. ve 20.00 hod. - II. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. V sále Sokolovny. Hraje skupina Melody Music. Pořádá TJ Sokol Padochov.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• KAŽDÝ PÁTEK - 9.00 - 11.30 hod. - Úřední hodiny koordinátorky.
• 4.2. v 10.00 hod. - REFLEXNÍ TERAPIE RUKOU. Nejdostupnější metoda
alternativní pomoci a prevence, praktické rady a postupy, instruktáž, nácvik ve
dvojicích, malé zdravé občerstvení. Lektor: Roman Sedlák - masérské a regenerační služby v klidu vašeho domova, sedlakrom@seznam.cz, cena: 90 Kč.
POZOR NOVINKA!!! • každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - MONTESSORI
DÍLNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY. Jedná se o výtvarně - vzdělávací program
pro děti od 1 do 3 roků, který je zaměřený na zážitkovém poznávání světa okolo
nás. Setkání je rozděleno na 2 části - výtvarnou a vzdělávací. Ve výtvarných aktivitách se zaměříme na proces tvoření, budeme zkoumat různé materiály, malovat
různými barvami na různé povrchy, naučíme se stříhat, lepit, poznáme různé
modelovací hmoty... prostě si budeme užívat :-). Vzdělávací část potom tvoří individuální práce u stolečku, kdy děti pracují - hrají si - s didaktickými pomůckami,
a tím si trénují jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oka a ruky, zrakovou i sluchovou diferenciaci, naučí se vnímat i rozdílnou teplotu, vůně i povrchy a řešením
jednoduchých úloh si trénují intelekt a paměť. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche, speciální pedagožka, t. č. na rodičovské dovolené. Cena: 50 pro členy / 55 ostatní.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
PONDĚLÍ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY; 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE pro děti od 3 let, cena: 800 Kč
na pololetí, vede: Ondřej Franta (taneční skupina Mighty Shake).
ÚTERÝ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; od 19.2. - plánujeme angličtinu
STŘEDA: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 10.00 - 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her a výtvarných
aktivit. Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
ČTVRTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.30 hod. - NOVINKA - MONTESORRI DÍLNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche. Cena: 50 Kč pro členy / 55 Kč ostatní.
PÁTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: 17.30 - 19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988; 19.15 - 20.00 hod. LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, informace o volných
místech na tel. 776 818 101.
STŘEDA: Příležitostné akce - dílničky, ženské kruhy … (info na internetu).
ČTVRTEK: 18.00 - 19.30 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 2.2. v 19.00 hod. - Koňácký bál II. K tanci a poslechu hraje skupina Seveři.
V Zámeckém kulturním centru pořádá František Šmerda a Svaz chovatelů koní.
• 5.2. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl oblíbených legrácek s Jarkou Burešovou určených nejmenším dětem a jejich rodičům. V městské
knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 6.2. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Žákovský koncert tentokrát netradičně ve středu ve společ. sále Zámeckého kult. centra. Pořádá ZUŠ Rosice.

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.
• 11.02.-15.02. od 7.30 do 15.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. O jarních
prázdninách proběhne v DDM a ŠD Oslavany tábor, který je určen pro děti od
1. - 5. třídy. V ceně je oběd, pitný režim, vstupné, cestovné, odměny pro děti,
pedagogický dozor. Bližší informace v kanceláři DDM a ŠD Oslavany, nebo na
tel. 546 423 520, 739 634 100, WWW. DDM-OSLAVANY.CZ
• 23.2. ve 14.00 hod. - FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ na ZŠ
v Oslavanech. Turnaj mladších žáků. Přijďte fandit svým spolužákům.

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
• 31.1. - NOC NA DOMEČKU: PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA. Budeme
péct chleba, stavět zeď, bojovat s drakem, soutěžit, hrát hry, tančit i zpívat známé písničky z filmu, který si večer promítneme. Spíme ve spacáku, poplatek:
70 Kč, v ceně večeře, snídaně a pitný režim. Přihlaste se, počet míst je omezen.
• OTEVÍRÁME KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA PC. Určeno dospělým, kteří
se chtějí naučit nebo zdokonalit na počítači. Kurz má 15 hodin, začíná 20. února
každou středu od 16. do 19. hodin, lektor: Radim Šmíd, cena 1500 Kč, po ukončení kurzu obdržíte certifikát o absolvování kurzu. Přihlášky v kanceláři DDM
• 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

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
• 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.
• 29.1. v 17.00 hod. - Setkání mládežníků a dospělých na téma „MĚSTSKÁ
A STÁTNÍ POLICIE V IVANČICÍCH“. Chcete znát kompetence městské
a státní policie? Vyjádřeme své názory, pocity, návrhy. Zapojme se společně
do aktivit a vytvořme lepší prostředí. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12
• 1.2. od 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU PRO STŘEDOŠKOLÁKY.
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Určeno pro 1.-4. ročník stření školy.
Tým tvoří 4 hráči + brankář. Nutné se přihlásit do 27. ledna v SVČ Ivančice.
• 1.2. od 10.00 do 11.00 hod. - DOVÁDĚNÍ S MÍČI. Ivančice, Orlovna,
Chřestová ulice - MOBILNÍ HŘIŠTĚ. Od pingpongového míčku k basketbalovému míči. Soutěže pro žáky I. Stupně ZŠ. Vstup zdarma.
• 4.2. od 16.00 do 17.00 hod. - HODINOVKA S BASKETBALEM. Ivančice,
tělocvična GJB - MOBILNÍ HŘIŠTĚ. Pro žáky II. stupně ZŠ, vstup zdarma.
• 6.2. od 18.00 hod. - FIMO. Chtěli byste si vyzkoušet práci se speciální hmotou?
Ivančice, Komenského nám. 7. Nutné se přihlásit do 1. února v SVČ Ivančice
AKCE NA JARNÍ PRÁZDNINY - 11. až 15. února 2013:
• 11.2. od 10.00 do 12.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Přijď si ozdobit tričko technikou sítotiskem, savováním, textilní barvou. Bavlněné tričko s sebou!
Ivančice, Komenského nám 7. Poplatek: 30 Kč + materiál.
• 12.2. od 10.00 do 11.00 hod. - JARNÍ PRÁZDNINY S FOTBALEM. Ivančice, tělocvična Sokolovna. Vstup zdarma.
• 13.2. od 15.00 do 17.00 hod. - KORÁLKOVÁNÍ. Korálkové náramky s háčkovaným základem. Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 30 Kč + materiál.
• 14.2. od 10.00 do 11.00 hod. - JARNÍ PRÁZDNINY S FOTBALEM. Ivančice, tělocvična Sokolovna. Vstup zdarma.
• 15.2. od 10.00 do 21.00 hod. - OTEVŘENÝ R-KLUB. Ivančice, Kounická 70.
• 15.2. od 18.00 do 21.00 hod. - VALENTÝNSKÝ DISKO MARATÓN
ANEB OSLAV SVÁTEK ZAMILOVANÝCH STYLOVĚ TANCEM. Vezmi kámoše nebo svoji lásku a přijď to rozjet do R-klubu. Hraje DJ BLASTER.
Tři hodiny tance, kdo vydrží nejdéle, vítězí. Pitný režim a drobné občerstvení
zajištěno, tři nejlepší tanečníci budou odměněni. Na akci je nutno se předem
registrovat nejpozději do 12. února u služby v R-klubu nebo na facebooku
R-klubu nebo na tel.: 603 296 678 - telefon do R-klubu a ICM. Ivančice, R-klub,
Kounická 70. Poplatek: startovné 30 Kč.
• LÉTO SE SVČ IVANČICE: • 28.6. - 7.7. 2013 a 5.7. - 14.7.2013 - Sportovní pobyty u moře, Chorvatsko, Igrane. • 6.7. - 10.7. 2013 - LT s anglickým
jazykem a Kozí příběh v Biskupcích. • 10.7. - 17.7.2013 - Tábor pro sportovce, Biskupce. • 8.7. - 12.7.2013 - Příměstský taneční tábor, Ivančice. • 14.7.
- 20.7.2013 a 4.8. - 10.8.2013 - Tábory s koňmi, Ivančice. • 15.7. - 19.7. - Po
stopách faraonů - Příměstský tábor, Ivančice. • 5.8. - 9.8. - Divoký západ - Příměstský tábor, Ivančice. • 21.7. - 28.7.2013 - Tábor pro náctileté, Otrokovice,
Štěrkoviště. • 21.7. - 28.7.2013 - Sportovní tábor, Otrokovice, Štěrkoviště.
• 22.7. - 26.7.2013, 29.7.-2.8.2013, 5.8.-9.8.2013 - Příměstské výtvarné tábory,
Ivančice. • 3.8. - 10.8.2013 - Tábor pro matky s dětmi, Otrokovice, Štěrkoviště. • 10.8. - 20.8.2013 - Tábor ve Zblovicích. Zblovice u Vranovské přehrady.
• 16.8. - 1.9.2013 - Tábor u moře, Chorvatsko, Orebič.

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.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 16.2. - KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK. Koupání v druhých
největších termálních lázních Maďarska, v létě 32 bazénů na ploše 14 ha.
Jedny z mála lázní s vývěrem termální vody přímo do bazénu (doprovázeno
mohutnými vývěry plynu). Doprava: Odjezd: 5.00 hod. (Blondýna), 5.05
hod. (náměstí), návrat okolo 20.00 hod. Cena: Doprava 390/370 Kč (děti -15
a senioři 60+). Další info na webu a na tel.: +41 766 455 380 (Pavel Roháček).

Ples v Horních Dubňanech
Milí čtenáři, nedá mi to, a musím se Vám svěřit s velmi příjemným zážitkem. V pátek 11. ledna 2013 se konal v Horních Dubňanech ples, na kterém
hrála dechová hudba Stříbrňanka, pod taktovkou Vojty Horkého. Výzdoba
sálu byla laděna do mysliveckého stylu. Tančilo se, komunikovalo, zpívalo
a losovala se tombola. Na první pohled nic výjimečného. Výjimečná však
byla důslednost až preciznost výzdoby, která sálu velmi slušela. Návštěvník
bálu si musel připadat jak v mysliveckém salonku. Netradiční byl i počet
dortů s mysliveckou tématikou z dílny paní Sklenářové a Grünwaldové a
množství hodnotné zvěřiny v tombole. Výhry oživovala kytice ze salámu,
krabice s ovocem, tašky s uzeninami a malé překvapení na závěr jako cena
útěchy - párek bažantů s mini soudkem piva. Co však bylo velmi důležité
a snad žádnému z návštěvníků neuniklo, byla atmosféra, která v průběhu
večera gradovala. Bylo velmi příjemné ji zažít, ale je těžké ji popisovat.
Sešla se zde láska k tanci, hudbě, ochota naslouchat si a umění dávat.
Dávat najevo radost a vzájemně se ocenit. Zmíněné se projevilo tak, že
mistři hudby s láskou hráli a veškerou energii vkládali do svého výkonu.
To dokázali návštěvníci plesu ocenit nejen potleskem. Svým chováním vyprovokovali muzikanty natolik, že se některé skladby od refrénu opakovaly
a hudebníci nejen že hráli a zpívali, ale také předvedli náročné hudební
i taneční kreace. Za vzájemně vytvořenou atmosféru byli návštěvníci obdarováni Vojtou Horkým sérií hudby navíc. V tento čas si přítomní uvědomili,
že loučení je na spadnutí. Všichni si hleděli tyto chvilky vychutnat a užít.
Energie se vkládala do tance, pochodu a samozřejmě do společně zpívaných
písní. V ten okamžik jsem si uvědomila sílu nejen hudby, ale především společného zpěvu. Vybavily se mi myšlenky z přednášky Mgr. Marcela Javory,
kterou jsem absolvovala v Brně. Tam tehdy zaznělo: „Při zpěvu se lidé slaďují, stmelují. Lidé vyslovují stejná slova, ve stejném rytmu, stejné melodii,
a dokonce provádšjí společné nádechy.“ Vzniká velmi pozitivní energie. Během večera se vše sladilo do takové podoby, že vznikl jakýsi soulad, až rezonance. Vše bylo najednou jednotné, kompaktní, i když byli návštěvníci plesu
různého vzdělání, různorodých profesí, z různých světových stran a museli
podniknout do Horních Dubňan několikakilometrovou cestu. Hosté pod pódiem se pospojovali v pomyslný celek a všichni svorně pěli. Čas rozloučení
nebylo možné protahovat do nekonečna. Zbyly však příjemné vzpomínky,
které mnozí zachytili prostřednictvím fotoaparátů a videokamer.
Komu za nádherné okamžiky poděkovat? Aleši Pokornému, místnímu
podnikateli, za to, že i letos akci zorganizoval, vyzdobil sál a zajistil výhry
do tomboly. Celé Stříbrňance a Vojtovi Horkému za vytváření příjemné nálady a podaný až nadlidský výkon. Návštěvníkům plesu za to, že přišli a byli
ochotni dotvářet atmosféru, kterou produkovala hudba a prostředí. Obsluze
pod vedením paní Florianové za trpělivost a obletování nás, návštěvníků.
Všem zmíněným pak velké poděkování s úctou a úklonou za velké umění schopnost dávat a přijímat. Všichni přispěli k vytvoření láskyplných vztahů
a milých vzpomínek, a to v dnešní době není málo.
Hana Budínová

Redakční kalendář 2012

ZRCADLO

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 2, 4 a 6
Ulice propojující zámek s ústředním náměstím je nazývána od nepaměti ulicí Zámeckou - Schlossgasse. Za socialistické éry prodělala
komunikace změnu názvu na ulici Čs. armády a Gottwaldovu. Budeme
se věnovat úvodnímu úseku od Pohřebního ústavu Musil k Finančnímu
úřadu, a to číslům popisným 2, 4 a 6.

Nárožní dům s č. p. 2 (ve starším číslování rovněž 2/I) naproti zámku
patřil rodině Kinských. Přestože je dům dnes samostatně na prodej,
tvoří se zámkem jeden urbanistický celek. Sloužil jako důchodkový
dům pro vysloužilé zaměstnance zámků. Bydlel zde např. do počátku
30. let (do své smrti) p. Grohschmiedt, otec pozdějšího starosty. V roce
1938 zde bydlela Anna Mačkalová (nar. 1874 v Holotíně, okr. Blansko)
a Emilie Mačkalová (nar. 1900 v Senoradech, okr. Třebíč). Ženy žily
v M. Krumlově od roku 1932. Emilie se živila jako úřednice a byla sestrou hajného ze Stavení. Bydlely zde i za druhé světové války. V domě
bydlel také lesní adjunkt Karel Batke (nar. 1909 v M. Schönbergu).
V M. Krumlově žil od roku 1933. Dále zde byla také rodina dělníka
Jana Pilaře (nar. 1873 v Ochozu, okr. Nasavrky), tj. jeho žena Marie
(nar. 1890 v Dobřínsku) a děti Gabriela (nar. 1917 v Dobřínsku), Karolína (nar. 1921 v MK) a Jana (nar. 1924 v MK). Gabriela se živila jako
prodavačka, Karolína jako švadlena. Po válce zde kromě Pilařových
žily i rodiny Františka Golda, Antonína Nováka a Růženy Bezunkové.
Po válce se zde nastěhovali také Kwatduschovi. Pan Kwatdusch
byl odborník přes látky. Přestože se hlásil k německé národnosti, byl
antifašistou. Jejich dům na Palackého ulici jim byl přesto po válce vyvlastněn. Jeden z pamětníků vzpomíná, že jen díky MUDr. Kopečkovi,
který jej neuznal zdravotně způsobilým odsunu, zůstali v Československu. Protože museli vyprázdnit dům ve prospěch rodiny Vyskočilovy,
byl jim nabídnut byt v domě č. p. 2, kde již dožili. Žila zde s nimi jejich
hospodyně Helena Davidová.
Od konce 50. let zde žili František Šotner a Jan Úkrop s rodinami, v
60. letech pak rodina Viktora Kourka. K 1. lednu 1969 zde bydleli také
Jan Franěk a Antonie Pokorná. Dnes se v domě nachází v přízemí Pohřební služba Musil a soukromé byty, od roku 2008 do července 2012
zde bylo vpravo v přízemí umístěno informační centrum MěKS.
Majitelem domu č. p. 4 (3/I) v roce 1886 byl Johan Renner. Blíže je
nám tato osoba neznámá. Za meziválečné éry patřil dům Janu Vašourkovi (nar. 1852 v Hrotovicích). Působil v M. Krumlově od roku 1927.
Ve 30. letech vlastnil i protější dům s dnešním č. p. 3. V domě č. p.
4 žila jeho dcera, provdaná Mühlbergerová. S válkou Mühlbergerovi
z Moravského Krumlova odešli. Dům byl nějakou dobu za války obýván třemi matkami z Essenu z Porúří. Po válce se Mühlbergerovi vrátili
a jejich syn se oženil do rodiny Smutných. Obě rodiny zde žily pospolu. Ve dvoře domu se nacházelo číslo 155/I, kterému se budu věnovat
později. V roce 1975 byl dům prodán Moravské ústředně, která jej následujícího roku adaptovala na svou provozovnu, opravnu hudebních
nástrojů, distribující i plyšové a jiné hračky pro charitativní účely.

Fotokopie výkresu - Fasáda domu č. p. 6 na Zámecké ulici

Původní dům č. p. 6 (4/I) patřil koncem 19. století rodině Jakoba
Reischla. Ten jej právě mezi lety 1886 - 1887 přebudoval na moderní
secesní patrovou novostavbu. Pro nás je dům spjatý spíše se jménem
stolařského mistra Antonína Kašpárka (nar. 1879 v Březovicích).
Rodinu Kašpárkovu máme původně doloženu v zadním traktu domu
v čísle popisném 155/I. Jakub Kašpárek tenkrát sousedil s Jakobem
Reischlem. Rodině Kašpárkově pak dům č. p. 6 patřil nejpozději od
roku 1910. Tehdy jeho majitel, Antonín Kašpárek, jenž je doložen ve
městě od roku 1907, upravil dům pro obchodní účely a prolomil nově
výlohu do Zámecké ulice. Ve stejném roce pak na svém dvoře postavil
skladištní budovu jako zázemí své firmy. A. Kašpárek žil v roce v roce
1938 v domácnosti s ženou Josefou (nar. 1884 v Hrotovicích), stolařem
Stanislavem Kašpárkem (nar. 1912 v MK) a úředníkem Aloisem Veselým (nar. 1909 v Rouchovanech). A. Kašpárek byl rovněž významnou
osobností komunální politiky. Byl totiž dlouholetým lidoveckým starostou Moravského Krumlova. Rodina Kašpárkova zde bydlí dodnes.
V domě se v roce 1938 nacházela oddělená domácnost poštovního
asistenta Jana Bartůňka. J. Bartůněk (nar. 1895 v Dukovanech) žil v M.
Krumlově od roku 1919, jeho žena Marie (nar. 1899 v Dukovanech) se
sem přistěhovala v roce 1927 a o rok později se jim narodil syn Jiří.
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; archiv Odboru výstavby a územního plánování
MěÚ MK.
Mgr. Hana Prymusová

25.01.2013
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Výjimečný člověk - ivančický farář Jan Slabý
Dnes bychom chtěli veřejnosti
v Ivančicích i okolí připomenout
ivančického faráře Jana Slabého.
Jan Slabý se narodil před sto lety
25. ledna 1913 v Přerově v železničářské rodině.
Rodina pocházela z Velkého Meziříčí, gymnázium Jan navštěvoval
v Břeclavi a na kněze byl vysvěcen
v Brně dne 5. července 1936. Od 5.
července 1936 začal působit jako
kaplan v Ivančicích, kde byl v té
době farářem Adolf Tesař. Ten byl
mladému kaplanu nejen pomocníkem, ale hlavně učitelem. Nebrzdil
snahu kaplana Slabého a brzy se
nechal jím zastupovat.
Rovněž podporoval jeho snahu
v péči o studenty, šíření tisku, vydávání farního věstníku. Do roka
podal vypracovanou písemnou
zprávu zadanou ke kvalifikační
zkoušce na místo profesora náboženství, ale ústní zkoušku mohl
absolvovat podle předpisů až za
tři roky, tj. v roce 1939. Jeho přičiněním bylo zřízeno na gymnáziu místo profesora náboženství.
Již jako mladý kněz poznal duchovní principy skautingu a jako
duchovní rádce se podílel na výchově mladých. Později s hrdostí
ukázal činovnickou legitimaci
Junáka, v níž byla potvrzena jeho
funkce duchovního vůdce ivančického skautského okrsku.
Válka doléhala na všechny a
těžce se projevila také na ivančické faře. Dne 3. února 1942
byl farář P. Tesař za odbojovou
činnost zatčen a 16. června
1942 v Kounicových kolejích
popraven. V této těžké době se
stal Jan Slabý administrátorem a
od 1. ledna 1943 v třiceti letech
ivančickým farářem.
I v těchto těžkých dobách
pomáhal P. Jan Slabý všem, kdo
jej o pomoc požádali. Traduje se,
že pomáhal i spoluobčanům židovské původu, kteří potřebovali
doložit své předky, ale ze židovských matrik neuměli přečíst potřebné údaje. Nakonec to dopadlo
tak, že židovské matriky byly
uloženy na ivančické faře a výpisy z nich pořizoval P. Jan Slabý
s ostatními. Od prosince 1942 se
na ivančickou faru nastěhovali
i rodiče P. Slabého. Jeho matka
vedla domácnost - tehdy bývalo
na faře 5-8 lidí, otec se staral
o hospodářství.
Okamžitě po skončení války
vymohl p. farář z fondu obnovy
finanční prostředky na opravu
poškozené střechy kostela, poničené koncem války. Dne 19. května 1947 zahajuje farář Jan Slabý
velké opravy farního kostela,
které skončí až v roce 1951, s výzdobou oltáře až v roce 1953.
Kostel byl vlhký, s nevzhlednou původní střechou. Byl opravován pod odborným dohledem
architekta Claudia Madlmayera,
významného odborníka na sakrální architekturu. Nelehkým
úkolem byla oprava a proměna
střechy kostela, úprava vnějšího
pláště kostela, vybudování nového hlavního oltáře.
Musíme připomenout, že
oprava kostela probíhala v době
nedostatku stavebního materiálu
a na začátku perzekuce církve.
Samozřejmě byly takové akce
trnem v oku stranickým orgánům. Vždyť byly příliš na očích
všem, stejně tak i množství lidí,
brigádníků (soukromé firmy
byly postupně likvidovány), kteří
ochotně pomáhali. Přesto byla

oprava kostela dokončena a právě
pan farář Jan Slabý měl na tom
největší zásluhu.
V roce 1956 se odhodlává
k opravě kaple sv. Jakuba na kopci nad městem. Architekt navrhuje novou kopuli nezvyklého tvaru, z oltáře byly odstraněny malé
oltáře, které zřejmě nebyly původní. Ne všem věřícím se takové
změny zamlouvaly, ale P. Slabý
byl na svou službu dobře připraven. Byl to člověk neobyčejně
vzdělaný s širokým rozhledem a
se schopností obklopovat se lidmi
s podobným potenciálem. Dokázal jít za svým cílem, nenechal se
odradit lidmi s nízkou kompetencí, kteří si na některé jeho kroky
těžko přivykali.
Při tom věnoval velké úsilí
rekonstrukcím velkého počtu
sakrálních památek v okolí
Ivančic (kapličky křížové cesty,
Boží muka, kříže). Rozsáhlá byla
rekonstrukce farní budovy zahájená v zimě 1955/56. Původně
to byl starý řeznický dům z 15.
století postrádající nejzákladnější hygienická zařízení. Po
dokončení úprav obdržel P. Slabý
protiprávně výměr k placení nadměrných místností, bylo vyhrožováno, že bude do fary nastěhována
rodina s dětmi apod.
Stranické výbory si byly vědomy, jaký velký vliv má pan farář
Slabý na věřící v Ivančicích a ve
svém děkanství. Akční výbor Národní fronty v Brně v prvním dopisu v létě 1948 žádá o spolupráci
a požaduje předložení návrhů
k odstranění příčin všeho zlého.
V druhém dopise žádá tentýž výbor pana faráře, aby požádal věřící, aby „laskavým a povzbudivým
slovem před, při nebo po kázání
vedl k rychlému výmlatu …“
Dobré kontakty mezi kněžími
a farníky, které se vyvíjely v těžkých dobách totality, se upevňovaly a kněží měli mezi lidmi
vážnost. Kulturní úroveň farnosti
byla na výši, věřící tvořili velké
procento návštěvníků výstav,
přednášek, koncertů apod. To vše
narušovalo snahu totalitní moci
manipulovat s lidmi a usměrnit
veřejný život. Něco takového nemohli místní soudruzi trpět.
Ke dni 1. srpna 1962 byl faráři
Janu Slabému odebrán státní souhlas pro výkon kněžského úřadu.
Jako důvody byly v dopisu Krajského národního výboru v Brně ze
dne 29. června 1962 uvedeny „spojení s jednou pracovnicí velvyslanectví v Praze (neříká se kterého),
poslouchání nepřátelské vysílací
stanice „Svobodná Evropa“, ačkoliv je známo, že tato stanice je
nástrojem studené války a pod.“
Po odvolání P. Jana Slabého
mu bylo sděleno, že šlo o omyl

Jan Slabý se svými rodiči

a nedopatření. Přesto byl nucen
rezignovat na svůj úřad a z Ivančic odejít, i když mu byl státní
souhlas k výkonu kněžské služby
v krátké době obnoven. Spolu
s farářem Janem Slabým musel
z Ivančic odejít také kooperátor P.
Alois Zouhar, který byl přeložen
do Valče a tam je také pochován.
Po odchodu z Ivančic působí
P. Jan Slabý krátkou dobu v Tasovicích a Tuřanech a po obnovení
státního souhlasu je ustanoven
dne 4. září roku 1962 jako administrátor do Urbanova u Telče. Do
Urbanova se stěhuje 4. října 1962
i se svými rodiči, o které od pobytu v Ivančicích pečuje. Farnost
byla s několika malými vesnicemi
a se dvěma přespolními školami.
Kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli

posledního kněžského působiště.
Bylo uprostřed zimy, přednostně
musel vyřešit ubytování rodičů
úpravou místností fary. Opět pomohli brigádnici a po zednících
přišlo 15 místních žen a vydrhly
celou faru.
Po nastěhování se ihned začal
zajímat o vše, co se děje v městě
a okolí. Začal také s přípravou
obnovy církevních objektů a památek. Po zlepšení počasí byly
provedeny úpravy kolem fary a
začaly práce v kostele. Především
se jednalo o zateplení kostela. Do
kostela vedlo 5 vchodů, ale byly
velmi netěsné. Závady byly v krátkém čase odstraněny a mohla být
provedena další etapa zateplení.
Dne 24. září 1972 se uskutečnilo
za velké účasti věřících svěcení

Ivančický farář Jan Slabý (25. ledna 1913 - 21. února 1993)

a fara byly zvenčí po opravách
v pořádku, ale bylo nutné dokončit interiér kostela. Opět byl P. Jan
Slabý motorem všech prací. Bylo
nutné zajistit rekonstrukci elektroinstalace, zavěšení a elektrické
zvonění nového zvonu apod.
Také byla upravena stará farní
budova pro byt a ordinaci dětské
poradny. Konsistoří byl pověřen
péčí o veškeré církevní památky
okresu Jihlava a části Dačic.
Dne 22. června 1968 se po 18leté
internaci vrátil do úřadu brněnský
biskup PhDr. Karel Skoupý a přál
si, aby se P. Jan Slabý vrátil zpět do
Ivančic, ale okolnosti to nedovolily. Také přestěhování na Slovácko
musel P. Slabý odmítnout s ohledem na zdraví rodičů.
Dne 17. února 1972 byl P. Slabý přeložen do Budišova, svého

foto: Josef Musil, Ivančice

dvou nových zvonů. Ke slavnosti
přijel také plný autobus známých
z Ivančic. A práce pana faráře Jana
Slabého pokračovala.
Ještě musíme připomenout
zájem P. Jana Slabého o mládež.
Jako měl při nástupu do Ivančic
zájem o skautské záležitosti, tak
i později se podílel na obnově
skautské organizace v roce 1968
v Urbanově. Po listopadu 1989
založil v Budišově skautský
oddíl, s nímž ještě v letech 1990
a 1991 tábořil. Bohužel to už se
hlásily zdravotní problémy.
Svou životní pouť ukončil
v klášteře boromejek ve Znojmě
na Hradišti, kde 21. února roku
1993 podlehl těžké chorobě. Pohřben je v rodinném hrobě rodiny
Slabých ve Velkém Meziříčí.
Akademická architektka Marta
Kaplerová, rodačka z Ivančic,
vzpomíná, jak se P. Jan Slabý byl
naposled rozloučit s Ivančicemi,
krátce před smrtí, o pouti sv. Jakuba. Ve své promluvě se vyznal
ze své lásky k nám všem chybujícím a hříšným, které přes všechno
připodobnil k poli plnému hvězd.
Tak zní – doslova přeložen – přívlastek našeho sv. Jakuba z Compostely. Pole hvězd – co v nás zasel a vypěstoval tento svatý kněz,
ať vydáme při poslední sklizni u
brány do Božího království….
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Slabý J. st.:
Vzpomínky stoletého • Budišovský zpravodaj 1/2008 • Ivančické
zpravodaje - různá čísla
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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
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
•• Mercedes Benz 308 cdi, r. v. 2005,
najeto 175 tis. km, zimní i letní pneu.
Tel.: 606 385 552.
•• 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
prodám
•• RD v Polánce u MK, průjezd přes
atriový dům a stodolu na velkou
zahradu. Nová el., plyn. topení, krb.
kamna, prosklená stěna do dvora.
Před dokončením rekonstrukce. Ihned
k nastěhování. Cena dohodou. Bez
RK. Tel.: 774 401 339.
•• byt 2+1, Mor. Krumlov, ihned volný. Tel.: 777 582 899.
•• pole, orná půda v Čučicích, 1100
m2, 11 Kč/m2. Tel.: 777 769 594.
hledám pronájem
•• bytu nebo RD i části. M.krumlovsko nebo Brno-venkov, bez RK. Tel.:
775 772 306.
•• 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 2+1 v Ivančicích, část. zařízený,
volný od března. Tel.: 777 030 173.

•• Pronajmu obchod v Oslavanech,
ulice Hybešova 227/16, plocha cca
90 m2, topení na plyn, soc. zařízení.
Cena dohodou. Tel.: 608 947 072,
776 190 972.
•• dlouhodobě garáž na sídlišti v M.
Krumlově, blízko Esmeraldy. Tel.:
777 856 232.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• dětské lyže, délka 120 cm – 700
Kč, 130 cm – 700 Kč, lyžařské boty č
38 – 300 Kč, č 37 – 300 Kč, č 30, 31
– 150 Kč. Tel.: 608 722 724.

» NÁBYTEK

koupím
•• levně nebo za odvoz pevný stůl
vhodný do pracovny. Tel.: 602 782 280.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• levně zařízení bytu, skříně, valenda, pokojová stěna, kuch. roh. lavice,
roh. sedačka, police, zahr. nábytek,
apod. Cena 200 - 500 Kč a další věci
za odvoz. Tel.: 775 772 306.
•• rozkládací sedačku dvoulůžkovou
za 1.000 Kč. Tel.: 737 677 671.

» STAVBA - ZAHRADA

prodám
•• starší vnitřní dveře, 2/3 skla, 2x 80
cm L, 60 cm P. Cena 100 Kč za kus.
Tel.: 606 839 211.
•• starší nepoužívané traverzy I – 16,6
m dlouhé, 6 ks, 350 bm. Dohoda. Tel.:
723 402 775.

» RŮZNÉ

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,

Gymnázium Moravský Krumlov zve srdečně všechny zájemce na kurz

K RODOVÝM KOŘENŮM

ANEB JAK SESTAVIT VLASTNÍ RODOKMEN
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.
Osvětová beseda Rešice vás sredečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES S PŘEKVAPENÍM
sobota 2. února 2013, od 20.00 hodin, v sále kulturního domu,
hraje FANTAZIE, bohatá tombola připravena.

Městské kulturní středisko a Městské muzeum Vás zvou na výstavu

OKNO DO MUZEA

FOTOGRAFIE MUZEJNÍCH EXPONÁTŮ
chodba Městského úřadu Moravský Krumlov,
únor - březen 2013 po dobu otevření MěÚ
Informace podává Městské muzeum Moravský Krumlov,
tel: 515 224 289, prymusova@meksmk.cz, www.meksmk.cz
OBEC DOLNÍ DUBŇANY A DECHOVÁ HUDBA DUBŇANKA
pořádají v sobotu 2. února, od 20.00 hodin

11. REPREZENTAČNÍ PLES

auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• obytný přívěs bez TP, trvale stojící
v campu Výr, Výrovice u Znojma,
vhodné pro rybáře. Cena dohodou.
Tel.: 724 959 833.

•• NOVINKA! Unikátní úvěry pro
OSVČ a podnikatele (i začínající),
bez poplatků, bez prokazování
bezdlužnosti, zisku a ručitele.
Kancelář: Ivančice, Palackého nám.
8. Více info na www.pujckyfer.cz
nebo tel. 731933513.

•• Rozvedený muž 57/182/90 s vl.
bytem, bez záv. hledá štíhlou ženu.
Mám zájem o dlouhodobý vztah. Tel.:
728 776 791.
•• Muž 50 let hledá tímto ženu 45 - 50
let. Samota tíží. Ozveš se mi? Dítě
není překážkou. Tel.: 737 344 404.

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

SEZNÁMENÍ

» ZVÍŘATA
prodám

•• prasata na zabití, 120 kg, cena
40 Kč/kg. Tel.: 720 271 589.
•• štěňata tibetské dogy bez PP.
Očkovaná, odčervená. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 724 511 505.

» 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.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• 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,
•• Výroba reklamních plnobarevných PVC plachet. Kvalitní materiál, ochrana povrchu tekutým UV
laminem, zpevněné okraje, ocelová
oka pro zavěšení. Grafická příprava návrhu v ceně. Více informací:
602 782 272, nebo info@alma.cz
•• 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.

MAMINKOVSKÁ SEZNAMKA

Zveme všechny maminky, kterým chybí přítelkyně s podobnými
zážitky a starostmi, aby navštívily DĚTSKOU KAVÁRNU MRŇOUSEK
v pátek 1. 2. 2013 od 15.00 do 18.00 a seznámily se spolu.
Podělte se společně o zkušenosti a radosti s výchovou svých
milovaných ratolestí. Využijte skvělé příležitosti jak získat novou
kámošku pro sdílení společných zážitků! Kavárna pro Vás bude mít
v tuto dobu připravené malé občerstvení. Těšíme se na Vás!!!
Dětská kavárna Mrňousek, Josefa Vávry 12 (vedle Soleil), Ivančice
Tel: 737 760 383, www.kavarnamrnousek.webnode.cz

10. 2. 2013 v 9.30 hodin - Meditace v novoluní
Přijďte se naladit na svoji vnitřní ženu.
18. 2. 2013 v 18.00 hodin - Jídlo jako brána k duši
Na akce se prosím hlaste předem i sms na tel.č.: 777 198 577.

( 546 451 469, 736 601 631

so 26.1. ve 20.00
ne 27.1. ve 20.00

QUI, ŠÉFE
Kulinářská komedie Francie

čt 31.1. ve 20.00
pá 1.2. ve 20.00

NESPOUTANÝ DJANGO
Western USA

so 2.2. v 17.00
a ve 20.00 hodin

HOBIT: Neočekávaná cesta
Dobrodr. film USA, NZ, dabing,

ne 3.2. v 19.00

SKYFALL
Thriller USA a VB

čt 7.2. ve 20.00

HITCHCOK - Premiéra!
Drama USA

so 9.2. v 17.00

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Pohádka Francie, dabing

so 9.2. ve 20.00

HITCHCOK
Drama USA

ne 10.2. v 15.00

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Pohádka Francie, dabing

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 26.1. v 18.00

REPORTÉR V RINGU
Sport. drama USA

ne 27.1. v 18.00

RANDE MĚSÍCE
Romant. komedie USA

so 2.2. v 18.00

LOL
Romant. komedie USA, dabing

ne 3.2. v 18.00

VRÁSKY Z LÁSKY
Komedie ČR

so 9.2. v 18.00

ÚTĚK Z MS-1
Akční sci-fi Francie, dabing

ne 10.2. v 18.00

AVENGERS
Dobrodr. sci-fi USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

V únoru nepromítáme. Probíhá
digitalizace kina a rekonstrukce sálu.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov vás zve na
divadelní představení

FRANKIE A JOHNNY

T. Kostková a A. Háma v křehké komedii o lásce.
úterý 5. února, začátek v 19.00 hodin
kinosál MK, vstupné: 240 Kč.
Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

čtvrtek 14. února 2013, začátek v 17.00 hodin.
Připravili jsme menu: přípitek: Bohemia sekt s jahodovým špízem,
večeře: 200 g vepřová rolka plněná špenátem, slaninou a prošutem,
se zapečenou bramborovou kaší. Moučník: švestky plněné mandlemi
v čokoládě. Cena menu 320 Kč.
K poslechu i k tanci hraje Duo DENNY z Moravského Krumlova.
Začátek v 17.00 hod. Těšíme se na Vás. Obj. na tel.: 732 653 778.

neděle 3. 2. 2013 od 14.00 hodin, Orlovna v Rakšicích
Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší …
To vše v režii Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!

VALENTÝNSKÝ VEČER

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá
Výroční dvacáté putování turistického spolku GULLIVER

CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA
Živogošče - kemp DOLE
termín: 12. 7. - 21. 7. 2013 - CHATKY!!!
dospělí: 4.150 Kč, děti 12-17 let: 3.950 Kč, děti do 11 let: 3.750 Kč.
V ceně: ubytování v chatkách, doprava tam a zpět autobusem,
pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu, přistavení autobusu
do M. Krumlova, pojištění léčebných výloh. Závazné přihlášky
a zálohy do konce února 2013. Bližší informace na tel.:
608 22 14 00, 608 22 05 15, email: gulliver.ts@seznam.cz

Komunitní škola Suchohrdly u Miroslavi srdečně zve všechny dospělé na

DALŠÍ SEMESTR VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Letní semestr s názvem „ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE“
začíná v úterý 12. 02. 2013 od 17 hodin v budově místní základní
školy. Zájemci se mohou na setkání podívat naprosto nezávisle a pak
teprve se rozhodnout, zda budou studovat či nikoliv. Bližší informace
podá Mgr. Šárka Chaloupková, tel.: 776 778 699.

STROM ZNOJEMSKA 2012
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

KINO RÉNA IVANČICE

Restaurace Marie Vás zve na

K tanci a polechu hraje DUBŇANKA. Vstupné 70 Kč.

PRAMEN ŽIVOTA

PROGRAM KIN

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

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE
„OSTATKY“
sobota 9. 2. 2013 od 20 hodin, Orlovna v Rakšicích
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na IV. ročník tradičního
Maškarního plesu Orla Rakšice, vítáni jsou všichni s maskami i bez
masek. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Fantazie.
Bohatá tombola - hlavní cena: zájezd v hodnotě 7.000 Kč !!!
Čeká Vás tradiční pochovávání basy, soutěž o nejlepší masku,
opět jedno překvapení. Rezervace vstupenek na tel. 737 285 092.

I BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN
školek, tj. 11. - 15. února 2013 nabízíme umístění Vašeho dítěte
do školičky Sovičky v Hrubšicích.
Otevřeno máme od 6.30 do 15.30 hodin (možnost domluvy).
Kontakt: Bc. Soňa Pomezná, tel.: 722 938 173.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově pořádá

DISCO PLES

pátek 1. února 2013
DJ MAIK ZE ZNOJMA - VE STYLU OLDIES 80. LÉTA
Vstup zdarma!

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

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 03/13 vyjde 8. února 2012, uzávěrka 5. února 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Zhodnocení podzimní části sezóny přípravky FC MK

Skvělý start do 20. sezony
AC Moravský Krumlov
V pátek 18. ledna se v běžeckém koridoru Sportovního centra Oblá
v Brně konal halový přebor žáků v atletice, kterého se zúčastnili také
členové Atletického klubu Moravský Krumlov.
„Závodů se účastnili ti nejlepší v žákovských kategoriích, bylo
to takové malé mistrovství Brněnska. I přes naši menší účast jsme
byli velmi úspěšní, získali jsme čtyři medaile. Což je bezvadný start
do jubilejní dvacáté sezony AC,“ uvedla trenérka Zuzana Marková.
Nejúspěšnější byla Eliška Břinková se dvěma zlatými medailemi
ve skoku do dálky (297 cm) a v běhu na 60 metrů. Obsadila čtvrté místo
v běhu na 200 metrů. V běhu na 400 metrů ve svých kategoriích získali
bronzovou medaili Michal Novotný a Tomáš Bogner, který také obsadil
pátou příčku v běhu na 60 metrů. Daniel Vespalec, Pavel Jiříkovský
a Antonín Stix skončili ve svých kategoriích těsně za stupni vítězů.

Naši mladí fotbalisté zakončili
sezónu koncem října a zasloužile
se těšili na vánoční svátky. Naše
družstva se dělí na „áčko“ a „béčko“ a nastupují ve stejné soutěži.
Za „béčko“ hrají mladší hráči, a
proto jejich bodové výsledky nejsou vůbec důležité, hrají s velkým
nasazením a hlavně srdíčkem a za to
jim patří obrovský dík. Dělají nám
velkou radost svým přístupem k
tréninkům a i k samotným zápasům.
Jestli jim píle a nasazení vydrží, můžeme se těšit na další výborné hráče
v našem klubu.
Za „áčko“ nastupují kluci, kteří
se už objevují i v zápasech za
mladší žáky v župním přeboru,
kdy jejich hra vykazuje velkou
kvalitu. Zatím jim patří v tabulce
5. místo, přičemž nám zbývá dohrát čtyři odložená utkání. Bodů
mohli kluci uhrát daleko více, ale
jejich velká vytíženost ovlivnila
koncovky některých zápasů. Půl
sezóny je za námi a nás může
jen těšit, že se nám již uzdravuje
nejlepší střelec přípravky Milan Stix, který se ošklivě zranil
v posledním kole.
Kluci se na druhou půlku sezóny připravují 2x týdně na tréninku v hale. V hale se zaměřují na
koordinaci pohybu a práci s míčem. Do tréninku jsou zahrnuty i

gymnastické prvky a míčové hry.
Zimní přípravu zakončí soustředění ve Višňovém.
Mladí fotbalisté chodí na tréninky s radostí a chutí se něco naučit
a za to jim chci velice poděkovat.
„Áčko“ skončilo na 5. místě,
„Béčko“ na 12. místě tabulky.
Střelci: Stix Milan, 55 branek
Dvořáček Jakub, 44 branek
Kocanda Jiří, 38 branek
Šnepfenberg David, 14 branek
Ostrovský Michal, 14 branek
Vybíral Stanislav, 8 branek
Bartoník Denis, 7 branek
Vespalec Daniel, 4 branky
Pelc Šimon, 3 branky
Sobotka Jiří, 3 branky
Heimlich Tomáš, 1 branka
Musil Vítězslav, 2 branky
Bahleda Daniel, 1 branka
Závěrem bychom rádi popřáli
všem hráčům a rodičům všechno
nejlepší do nového roku a hodně
fotbalových zážitků.
Za trenéry Vlk Josef, Stix Jan,
Šnepfenberg David
Od 1. ledna 2013 probíhá
nábor začínajících fotbalistů FC
Moravský Krumlov (roč. 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007),
a to vždy každé úterý od 15.00
v tělocvičně ve městě SOU Zemědělské. Další informace na tel.
724 821 505 (trenér J. Vlk).

ZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
MĚSTSKÉHO MUZEA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ 2013
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.

ABÁJA slavil narozeniny
Začátkem ledna slaví český pilot MotoGP Karel Abrahám své narozeniny a přitom se setkává se svými fandy. I v tomto roce tomu nebylo
jinak a jeho fanklub uspořádal setkání v restauraci „Katolický dům“
v Troubsku. Letos to bylo již pošesté.

Abája při besedě odpovídal na dotazy přítomných fanoušků a řeč se
vedla nejen o nadcházející sezóně a novém motocyklu Aprilia, ale také
o jeho studiu na vysoké škole, fyzické přípravě a o staronovém soupeři
Lukáši Peškovi, který bude v roce 2013 startovat ve třídě MotoGP. V sále byli i další vzácní hosté - ředitelka Masarykova okruhu Mgr. Ivana
Ulmanová a šéf týmu Cardion AB Motoracing Karel Abraham sr., a tak
se přítomní dozvěděli i další informace, které ani s Abájou nesouvisely.
Nádherný večer uzavřela tombola s úžasnými hlavními cenami - Abájova závodní přilba, závodní rukavice, závodní boty, dále vstupenka do
paddocku na celý víkend při GP v Brně, která se pojede 23. - 25. srpna
na Masarykově okruhu.
/Ctibor Adam, foto: Květoslav Adam/

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
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

DŘEVO

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

603 576 656

Občanské sdružení ALMA,
vydavatel čtrnáctideníku
ZRCADLO, poptává:
• Zhotovení nových webových stránek Zrcadla na základě redakčního
systému a optimalizace webového
e-shopu na platformě Prestashop.
• Zhotovení stránek na Facebooku
pro sdružení a periodikum Zrcadlo.
• Zánovní MPV nebo dodávkové
vícemístné vozidlo, max. 100 tis. km.
Recipročně nabízíme inzerci
v periodiku Zrcadlo a v případě
vozidla i trvalou plošnou reklamu
na vozidle. Dohoda jistá.
INFO: 602 782 272, info@alma.cz

