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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti
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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

RAZÍTKa

VÝROBA - OPRAVY
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

Peticí proti dopravě ve městě
/Ivančice/ Ne všichni ivančičtí
občané souhlasí s navrhovaným
řešením dopravní situace ve městě. Z tohoto důvodu sepsali také
petici. V ní vznesli požadavek,
aby severovýchodní část stavby,
nazvaná v konceptu územního
plánu „silniční okruh kolem města Ivančice“, byla přepracována
tak, aby ulice Oslavanská, Dolní
Hlinky, Horní Hlinky a Novohorská nebyly navrženy jako hlavní
severovýchodní dopravní tepna
přes město pro tranzitní dopravu.
Požadují, aby byla nalezena jiná
vhodnější trasa pro řešení tranzitní
dopravy. Jako důvod uvádějí dopad na životní prostředí zde bydlících občanů, zejména nadměrnou
prašnost, otřesy a hlučnost i z
důvodu nemožnosti vybudování
protihlukových bariér.
Nesouhlasí také s navrženými
kruhovými objezdy „U Tří kohoutů“ a na Tesařově náměstí.
Na závěr petice občané vyjádřili
požadavek návratu k již dříve navrženému „vzdálenému obchvatu
Ivančic“ - silničnímu napojení
na plánované obchvaty Tetčic
a Neslovic, který by byl veden
mezi Oslavanami a Ivančicemi
s napojením na silnici č. 152.
Petici podepsalo 339 občanů.
K této petici se vyjádřil vedoucí
Odboru regionálního rozvoje

Kruhový objezd „U Tří kohoutů“? Prozatím jen rekonstrukce kanalizace.

MěÚ Ivančice Ing. Josef Coufal
s tím, že: „Koncept územního plánu Ivančice neobsahuje žádný silniční okruh kolem města Ivančice
výše jmenovanými ulicemi, jak
uvádějí žadatelé. Koncepce dopravní infrastruktury je v konceptu územního plánu řešena tak, že
hlavní dopravní koridor ze směru
od Brna je navržen jako přeložka
silnice II/394 v odsunuté poloze
s vyústěním v lokalitě „u sila“ a
dále pak v souběhu s železniční
vlečkou s vyústěním u železniční
stanice a pokračující směrem

na východ ulicí Pod Rénou (po
„jižním obchvatu“). Tento záměr
předpokládá zrušení regionální
železniční trati č. 244 Brno - Hrušovany n. Jev. Naopak ulice Novohorská, Hřbitovní, Horní Hlinky,
Dolní Hlinky, Tomáše Procházky
a Krumlovská jsou navrženy k
přeřazení do sítě silnic nižší třídy. Co se týká křižovatek „U Tří
kohoutů“ a na Tesařově náměstí,
územní plán nebude řešit přímo
tvar těchto křižovatek. Územní
plán bude umožňovat provedení
okružní křižovatek v těchto lokali-

Foto: Jiří Široký

tách, ale je na rozhodnutí vlastníka
komunikace a města, jaký tvar křižovatky zvolí. Vzhledem k tomu,
že koncept územního plánu již byl
projednán a do jeho projednání
již nelze zasahovat, bude na toto
podání pohlíženo pořizovatelem
jako na podanou námitku v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu a v tomto smyslu
bude zástupci petičního výboru
odpovězeno.“
Zastupitelstvo města Ivančic
vzalo na svém veřejném zasedání
petici pouze na vědomí. /PeSl/
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CEDULE A PVC PLACHTY

AKCE!

tel.: 602 782 272

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

Nám. 13. prosince č. 8

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

www.ri-okna.cz
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Ivančice součástí akční
skupiny Brána Brněnska

Slovo úvodem

JARO UŽ KLEPE NA DVEŘE
Tak už se nám to pomalu blíží. Světla pomaloučku a polehoučku
přibývá. Se slunečním svitem se pomalu do našich zimou rozmrzelých dušiček vkrádá naděje, že už tento neblahý mraziví čas
brzy skončí a do našich domovů zavítá opět jaro. Sem tam se už
trochu jeho příchod projevuje. Sluníčko, když se náhodou objeví,
je už přece jen o poznání silnější. Ráno se ozývají se první poslíčci.
Ptáci. Ale znáte to staré přísloví: „Skřivan musí vrznout, i kdyby
měl zmrznout.“ Blázen.
Ostatně měsíc únor i severoamerič� indiáni nazývali velmi příznačně. Měsíc bláznů. Není se co divit. Zimní deprese dostupuje
v tomto období svého vrcholu a bohyně Vesna je pořád v nedohlednu. Stav přímo k zešílení. Ovšem není to nic nového pod sluncem. Již naši předkové toto období dobře znali. Na rozdíl od našich
uspěchaných generací, bláznících pro každou ztracenou minutu,
měli dost času a sledovali velmi pozorně přírodu. Velký význam
přikládali každému únorovému dni.
Zejména 24. únoru, svátku svatého Matěje. Kdo by to řekl, že
právě na svátek tohoto světce, který byl vybrán na místo zrádného
Jidáše, budou lidé zkoumat, jak dlouho ještě potrvá zima? Ovšem
pozor. Západní církev slavila svátek svatého Matěje 24. února v minulos�. Dnes ho v tento den slaví pouze luteráni. Katolíci ho v roce
1970 přesunuli až na 14. květen. Ve svých domácích kalendářích na
tomto místě najdete kupodivu jednoho ze zmrzlých mužů. Bonifáce. Ať je to, jak chce, bez ohledu na administra�vní změny, se právě
ke 24. únoru vztahuje řada zajímavých pranos�k o počasí.
Víte například, že fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce? Nefouká-li však, není
ještě nic ztraceno, pokud dospělí a dě� jdou do sadu a s každým
stromem zatřesou. Pro nás sadaře amatéry tedy není ještě nic beznadějné. Naše nůžky a pilky jsou už patřičně nabroušené na jarní
stříhání stromků. Mimochodem v naší rodině je mnohaletá tradice
zahájit jarní stříhání jádrovin právě v tento den.
Jiné přísloví praví: „Svatý Matěj zemi otvírá, jindy zavírá.“ Nebo
také „Když svatý Matěj ledy neroztopí, budou si dlouho do dlaní
dýchat chlapi.“ Takže bychom to s vynášením Morany v tento den
ještě neměli přehánět.
Ovšem, chceme-li se přesvědčit, zda zima již brzy skončí, můžeme vyzkoušet jeden zajímavý recept, který prak�kovali staří hospodáři. V tento den dali na noc ven mokrý ručník. Když jenom trochu
zmrzl, věděli, že přijde ještě čtyřicet mrazíků. Zmrzl-li na kost, bylo
jaro velmi chladné s četnými mrazy. Ovšem, jestliže zůstala tato noc
bez mrazu, bylo jaro teplé a příhodné.
Zkrátka a jednoduše: „Matěje - k vesnu naděje.“ Tak snad nám
to v letošním roce vyjde. A kdyby ne? Jaro k naší rados� dříve nebo
později zaklepe na ony příslovečné dveře a celý svět začne opět
žít. Tak jak tomu je na naší modré planetě mnoho �síc let. Jen tak
mimochodem. Nevíte, na kdy nám zase naplánovali proroci konec
světa? Já jen, abych o to zase nepřišel :-).
Petr Sláma

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

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

Hledáme vhodného kandidáta na pozici:

VEDOUCÍ
TECHNICKÉHO ODBORU

/Ivančice/ Ivančice se staly
součástí akční skupiny MAS Brána Brněnska. Toto občanské
sdružení bylo založeno na principech místního partnerství a za
účelem podpory a rozvoje celého
venkovského regionu MAS Brána Brněnska, o. s.
Součástí jeho činnosti je i zapojení se do programu LEADER,
který se soustředí na revitalizaci
venkova. Hlavním cílem sdružení
je zlepšování kvality života obyvatel venkovských regionů. Účelem

je spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru
za účelem partnerství a spolupráce
v oblasti rozvoje venkova a zemědělství. MAS díky projektům
získává finanční podporu z fondů
EU a státního rozpočtu.
Mikroregion Ivančicko přijal
na svém 40. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí
usnesení, kterým jeho zástupci
schválili záměr vstupu Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána
Brněnska, o. s.
/PeSl/

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
Kontaktní adresa:
e- mail: marie.heverova@jednota mk.cz
tel.: 515 300 343

ZPRÁVY Z RADNIC

Soutěž vyhrála A.S.A
/Miroslav/ Miroslavští mají o vítězi veřejné soutěže na svoz a likvidaci komunálního odpadu jasno. Rada města schválila doporučení
hodnotící komise a odsouhlasila její výběr. Na prvním místě se umístila
společnost A.S.A., spol. s r. o. Současně byla projednána a odsouhlasena
smlouva o sběru a svozu komunálního odpadu s touto firmou.
/PeSl/

„
Žádost zpracují „profíci

/Ivančice/ Ivančická radnice připravuje projekt rekonstrukce Palackého náměstí, Komenského náměstí, Drůbežního trhu a ulice Mlýnská.
Pro tuto akci počítá s dotací ROP Jihovýchod. Z tohoto důvodu také
hledala zpracovatele žádosti o tuto dotaci. Na svém jednání Rada města
Ivančic schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu firmě RENARDS dotační, s. r. o., Brno. Za kompletní zpracování žádosti zaplatí
40.000 korun. Když bude dotace z fondu ROP Jihovýchod přiznána,
firma obdrží odměnu ve výši 159.000 korun. Současně rada města
schválila předložený návrh smlouvy o dílo.
/PeSl/

Senioři i rodiny díky
pasům získají další slevy Zakazují podomní prodej
Rada JM kraje na svém jednání prodej zboží v lékárně mimo hra-

21. února uložila svým příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví poskytovat držitelům
Rodinných pasů a Senior pasů
slevy na poskytované služby.
„Naše příspěvkové organizace
budou poskytovat slevy, které vycházejí z ekonomických možností
organizací a zájmu rodin a seniorů. V současné době je držitelů
Rodinných pasů více než 100 000
a držitelů Senior pasů také,“ uvedl
hejtman Michal Hašek.
Například nemocnice v Ivančicích bude držitelům Rodinných
pasů a Senior pasů poskytovat
10% slevu na příplatek za nadstandardní pokoj, rehabilitace,

zených léků a otcům s Rodinným
pasem také slevu 10 % z poplatku
za přítomnost u porodu.
Znojemská nemocnice jde v poskytovaných slevách za vybrané
služby ještě dál. Slevu 10 až 50
% mohou nárokovat držitelé Rodinných pasů a Senior pasů i za
mamografické a ultrazvukové vyšetření, kožní a kosmetické zákroky, dermatoplastiku očních víček,
doprovod hospitalizovaného dítěte
staršího 6 let a stravovací služby.
Uvedené slevy pro držitele
Senior pasů se nesčítají se slevami pro držitele Rodinných pasů
ani s jinými poskytovanými
slevami.
/abé/

Třetí blok mění palivo
a modernizuje provoz
V sobotu 9. února odpoledne
byly postupně odpojeny obě turbíny třetího bloku JE Dukovany.
Bloky 1., 2. a 4. pracují i nadále
na 100 %. Jedná se o odstávku na
pravidelnou výměnu 1/5 paliva,
údržbu zařízení a provedení 35
investičních akcí. Odstávka má
trvat 42 dní.
„Jako nejnáročnější akci vidím
rekonstrukci částí systémů měření a regulace (tzv. nesystém) a
řídícího systému zařízení elektro

na velínu bloku. Výměna řady
servo-pohonů, částí kabeláže a
potrubí technické vody. Tyto investice vytvářejí předpoklady pro
prodloužení provozu elektrárny,“
uvedl Ing. Petr Spilka, tiskový
mluvčí JE Dukovany.
Z hlediska dosažení vyššího
výkonu 3. bloku je také důležitá
výměna obou vysokotlakých ohříváků napájecí vody do parogenerátorů na 3. bloku, která během
odstávky proběhne.
/abé/

/Miroslav/ Rada města Miroslavi se na své schůzi 18. února usnesla
vydat nařízení, kterým se stanovuje způsob a místo prodeje zboží a
poskytování služeb, tzv. tržní řád. Ten především specifikuje místa,
kde je možno prodávat zboží například při konání tradičního Jarmarku
u Floriána a při vybraných kulturních akcí i při pravidelných trzích potravin a spotřebního zboží, které se v Miroslavi konají jednou měsíčně.
Tržní řád také zakazuje na celém území města Miroslav včetně místní
části Kašenec podomní a pochůzkový prodej. Ten s oblibou využívají
například zástupci energetických firem.
/abé/

Vyřadí nepotřebný majetek
/Oslavany/ Rada města rozhodla o vyřazení nefunkčního a nepoužitelného majetku a uložila likvidační komisi zajistit fyzickou likvidaci,
a předání zprávy o likvidaci Radě města Oslavany na jednání 8. dubna
2013. Jedná se o dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně 2,34
milionů korun a zůstatkové ceně 1.42milionů korun a neprodaná čísla
zpravodaje OKNO z roku 2012 v celkové hodnotě 35 tisíc.
/abé/

Cyklostezka v létě 2014
Mikroregion Ivančicko jako zadavatel stavby získal stavební povolení na stavbu „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“. Stavba představuje
přímé propojení měst Oslavany a Ivančice v délce 3216 metrů a sloužit
bude přednostně cyklistům a pěším. Trasa je v některých úsecích navržena i pro výjimečný pojezd vozidel. Stezka povede také přes nově
vybudovaný most přes koryto řeky Oslavy o délce 21 metrů. Termín
dokončení stavby cyklostezky byl stanoven na 30. červen 2014. /abé/

Zruší telefonní automaty
/Ivančice/ Společnost Telefónica Czech republic, a. s. informovala
ivančickou radnici o záměru zrušit v prvním čtvrtletí letošního roku
nepoužívané veřejné telefonní automaty. V době mobilních telefonů
využívá telefonních budek stále méně lidí, což vedení firmy Telefánica v posledních letech zaznamenává velmi silně a ruší jednu budku
za druhou. Podobný osud tak čekají automaty v Budkovicích a v Ivančicích na ulici Polní. Město Ivančice už nebude na provoz a údržbu
veřejných telefonních automatů dále přispívat.
/abé/

DŘEVO

Občanské sdružení ALMA,
vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)

poptává zhotovení nových
WEBOVÝCH STRÁNEK ZRCADLA
na základě redakčního systému.

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

Recipročně nabízíme inzerci
v periodiku Zrcadlo.

603 576 656

INFO: 602 782 272, info@alma.cz

PEDIKÚRA
RADKA DAŇHELOVÁ
Olbramovice
mobil: 731 568 091

(řízení technických činností družstva
- investice, údržba, MTZ, energie,
bezpečnost práce, správa budov )
Požadujeme:
vzdělání: VŠ tech. zaměření (preferujeme
stavební směr) případně SŠ s delší praxí,
dále: praxe v oboru, bezúhonnost,
odpovědnost, řídící schopnosti,
práce s počítačem - uživatelská znalost,
řidičský průkaz skupina B, popis dosavadní
praxe a vzdělání, životopis

22.02.2013

provozní doba: dle telef. dohody

»
»
»
»
»
»
»

SLUŽBY:
mokrá pedikúra
mobilní pedikúra
(v pohodlí Vašeho domova)
para�nové zábaly
masáže nohou
modeláž nehtů UV gel
lakování a zdobení nehtů
dárkové poukazy

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE TÝDNE:

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
- zastínění lodžie s posuvným
oknem - Oslavany

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

22.02.2013
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Občanská bezpečnostní Kraj vydal CD Dotační § Advokátní poradna
programy pro obce JMK
komise informuje
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Na prvním pravidelném zasedání v letošním roce se sešli komisaři Občanské
bezpečnostní komise 7. února. Úvodem zhodnotili svoji práci v roce 2012 a navrhli program činností v pro tento rok. Odborní garanti komise z elektrárny, pánové Jaroslav Vlček, Vladimír Košíček a Petr Velebil, přednesli své pravidelné
informace o provozu elektrárny v roce 2012 a úkoly pro letošní rok, informace
o realizaci opatření plynoucích ze zátěžových testů v oblasti elektro a akcích
oddělení havarijní připravenosti plánovaných na letošek.
Velice důležitou informaci o činnosti přípravného výboru Sdružení jaderná
bezpečnost přednesl jeho předseda pan Vladimír Měrka, který byl přizván
k jednání jako host. Úkolem sdružení je na všech možných úrovních prosazovat
občany z okolí jaderných zařízení jako „autentickou veřejnost“. Zatím jsou
za ni považovány organizace, jako je Greenpeace apod.
Předseda komise informoval komisaře o založení nové OBK, tentokrát
v těžební a zpracovatelské oblasti uranové rudy, kterou je lokalita Dolní Rožínka
na Vysočině. K založení přispěla radou i pomocí naše komise. Zástupci starostů
z Vysočiny se zúčastnili našeho podzimního semináře a pochopili, že vytvoření
komise přináší prospěch především občanské veřejnosti v okolí jaderných zařízení.
Delegace OBK se zúčastní 27. a 28. února semináře pořádaného Občanskou
informační komisí slovenské elektrárny Mochovce. Oplatíme tak rádi jejich
účast na podzimním semináři.
A ještě jedna cesta čeká komisaře. Již od podzimu dojednáváme návštěvu
sídla MAAE ve Vídni. Na 4. dubna je připravena exkurze do sídla agentury
spolu s přednáškovým programem.
Po projednání drobných organizačních záležitostí byl program schůze naplněn a zasedání bylo ukončeno. 19. 2. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Kriminalisté objasnili sérii
krádeží v rodinných domech
/Region/ K velmi obdobným případům docházelo od listopadu loňského roku v různých obcích Znojemska, Třebíčska, Brněnska a Hodonínska. Pachatel vnikal do obydlí násilím. Páčil okna i dveře a uvnitř
prohledával všechny místnosti. Vyhazoval věci ze skříní a zásuvek.
Bral především peníze. Nepohrdl ani šperky, počítačem a oblečením.
Nejvyšší způsobená škoda byla v průběhu tří měsíců v obci Dobelice
na Znojemsku. Tam se pachatel zmocnil kufříku a tím získal přes dva
miliony korun v hotovosti.
„Za několik hodin po činu získali brněnští kriminalisté díky operativně pátracím prostředkům informace zásadní pro posun v případu. A právě díky těmto informacím mohla naše zásahová jednotka
(za necelých 24 hodin po činu) zadržet vozidlo, ve kterém jeli dva
podezřelí muži. Oba byli velmi překvapeni a nezmohli se na odpor.
Desítka kriminalistů pak na případě pracovala nepřetržitě téměř dva
dny. Výsledkem intenzivní práce byla spolupráce pachatelů, 4 domovní prohlídky a hlavně zajištěná finanční hotovost ve výši 2,2 miliony
korun. Zbývajících 500 tisíc stihli rychle prohýřit,“ uvedla mluvčí PČR
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.
Další vyšetřování už vedli znojemští vyšetřovatelé. Prokázali
spojitost mezi dalšími případy, ty však měl na svědomí pouze starší
z pachatelů. Jedná se o devětatřicetiletého muže se šestnácti záznamy
v rejstříku trestů. Dalším je třicetiletý muž osmkrát soudně trestaný.
Oba jsou ze Znojemska a společně figurují v kauze z Dobelic. Ostatních vloupání se měl dopouštět starší pachatel sám. Dvojice má společné i to, že byli v minulém roce ve výkonu trestu odnětí svobody. /abé/

Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásila humanitární sbírku
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m2), domácích
potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřových
a vatovaných přikrývek, polštářů a dek a obuvi (nepoškozené).
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače
a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů. Dále
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v Kulturním domě Miroslav v úterý 5. března
od 14.00 do 18.00 hodin a ve středu 6. března od 9.00 do 12.00 hodin.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší info rádi sdělíme
na tel.: 224 316 800, 224 317 203. (www.diakoniebroumov.org)

/Kraj/ JM kraj připravil už
popáté přehled jednotlivých dotačních programů pro obce - krajských, národních i evropských - a
spolu s nimi také stručný návod,
jak o ně žádat. Publikace ve formě
CD je určena zejména pro představitele obecních samospráv.

Letošní novinkou jsou doplněné nedostatky zjištěné při kontrolách dotací. Aktuální informace o
dotačních programech pro obce
lze získat také na oficiálních webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
v sekci Granty a dotace.
/abé/

Po Zazděné jeptišce je tu
nový Muzikál: Stateční
Občanské sdružení Za mezilidské vztahy podporuje skupinu mladých lidí z Dolních Kounic a okolí,
kteří se rozhodli společně, aktivně
a smysluplně trávit svůj volný čas.
V minulém roce předvedli
muzikál Zazděná jeptiška a jak to
bylo dál, letos chtějí nacvičit muzikál nový. Prozatím má tato akce
pracovní název: Stateční. Tematicky by měl muzikál vtipnou i
vážnou formou ukázat některé
historické osobnosti.
Nácvik sice začal již na podzim
2012, některé herecké, pěvecké a
taneční role však ještě nejsou
obsazeny. Je - li vám 10 - 26 let,

baví vás tancovat, hrát nebo zpívat a chtěli byste to zkusit, máte
možnost. Účast je dobrovolná a
i v průběhu nácviku může být
ukončena, pokud by vás to nebavilo. Také není nutné se registrovat za člena sdružení a ani platit
jakékoliv členské příspěvky.
Těšíme se i na ty, kteří se chtějí
nejprve jen podívat a pak se teprve rozhodnout. Informace a případné odpovědi na dotazy můžete
získat na dolni-kounice@muj-domov.cz nebo 736 603 123.
Dagmar Schweizer za občanské sdružení Za mezilidské vztahy
/info z www.ivancice.cz/

Státní veterinární správa
vydala mapu včelího moru
Státní veterinární správa připravila pro chovatele včel mapu,
ze které je patrné, jaká je aktuální
nákazová situace, pokud jde o
mor včelího plodu. Lze ji nalézt
na http://mapy.svscr.cz/mapy/.
Mor včelího plodu je na území
České republiky, podobně jako na
území jiných evropských zemí,
známou nákazou, která trápí včelaře bez ohledu na počet chovaných
včelstev nebo způsob jejich chovu.
Hrozba zavlečení moru do včelstev
udržuje Státní veterinární správu i
včelaře v neustálé pozornosti.
Původce moru včelího plodu
je vysoce odolný proti běžným
metodám likvidace, zejména jeho
spóry, které zůstávají virulentní
po mnoho let. Proto si včelaři dávají pozor na možnou kontaminaci včelstev, úlů nebo pomůcek a
nástrojů, které přicházejí do styku
se včelami. Jednou z přirozených
cest šíření nákazy je zalétávání
včel do nemateřských úlů, či
loupeže, kdy silnější včelstva zejména na sklonku léta „vyloupí“
medné zásoby slabších včelstev.
Významnou cestou šíření nákazy
jsou však také přesuny včelstev,
oddělků nebo nástrojů a pomůcek

z nedůvěryhodných zdrojů.
„Právě pro rychlou a účinnou
informaci o aktuální nákazové
situaci na celém území republiky, jsme připravili na webových
stránkách SVS mapu. Mapa zobrazuje bodově aktuální ohniska
nákazy a vymezená ochranná
pásma, ve kterých platí zvláštní
režim pro všechny chovatele včel.
Jednotlivá opatření, která řídí
tento režim, jsou vydávána formou mimořádných veterinárních
opatření krajskými veterinárními
správami Státní veterinární správy a mají za cíl zamezení šíření
nákazy do okolí,“ uvádí Josef
Duben, tiskový mluvčí Státní
veterinární správy.
Mapa se aktualizuje každou
hodinu a zdrojovými daty je informační systém Státní veterinární správy. Mapu je možné zobrazit na webových stránkách Státní
veterinární správy www.svscr.cz.
a samozřejmě ji lze vytisknout.
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, by tento
způsob informování měl přispět
k omezení dalšího šíření nebezpečné nákazy včel - moru včelího plodu.
/zdroj: SVS/

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Žijeme s manželem v domě
mých rodičů. Manžel na mě tlačí, abych přesvědčila rodiče a oni dům
nám oběma darovali, jinak odmítá dům dále udržovat a opravovat.
Chtěla bych vědět, jak mají rodiče napsat dům na mě, aby na něj
manžel neměl právo? Naše vztahy se totiž zhoršují a nechci, aby měl
manžel podíl na domě. Manžel v domě platí energie, ale sám má ještě
byt, který pronajímá. Dále mám dotaz, pokud budu chtít, aby se manžel odstěhoval, měla bych mu asi zaplatit peníze, které investoval do
domu mých rodičů, ale chtěla jsem se zeptat, jestli si mohu odečíst
částku, kterou on dostává za nájem svého bytu? Děkuji za odpověď.
K Vašemu prvnímu dotazu lze uvést, že pokud Vám rodiče dům budou chtít darovat, darovaná nemovitost nespadá do vašeho tzv. společného jmění manželů a manžel na nemovitost nebude mít nikdy nárok, i
kdyby Vám rodiče dům darovali za trvání manželství. V tomto případě
tedy stačí sepsat darovací smlouvu, kde obdarovanou budete pouze Vy.
Jestliže však popisujete, že máte v manželství problémy a chcete, aby
se manžel odstěhoval, a chcete řešit majetkové otázky, problematiku
darování nemovitosti bych raději vyřešil až po dořešení problémů mezi
Vámi jako manžely.
Pokud jde o Váš druhý dotaz: v tomto případě je třeba se rozhodnout,
jak situaci dále řešit. Jestliže uvádíte, že byste chtěla, aby se manžel odstěhoval, je potřeba promyslet i případnou možnost řešit věc rozvodem
manželství. Dům je napsaný na Vaše rodiče, takže ti mohou požadovat,
aby se Váš manžel z domu odstěhoval. Pokud však nejste rozvedeni,
manžel si může nárokovat právo na bydlení v domě odvozené z titulu
manželského svazku s Vámi, protože zákon o rodině uvádí, že manželé
mají žít spolu. Jestliže by se tedy manžel odmítal stěhovat, bylo by
třeba řešit věc rozvodem manželství a po rozvodu by již neměl žádné
právo v domě bydlet. Otázku vyplácení nějakých případných peněžních prostředků je také třeba řešit komplexně. Manžel by mohl mít
nárok na vyplacení společných investic do domu, stejně tak Vy byste
měla právo na vyplacení výnosu z nájmu bytu Vašeho manžela, jelikož
tento výnos z nájmu bude zřejmě součástí společného jmění manželů.
Vypořádání majetku a všech těchto nároků bych doporučoval řešit
v souvislosti s případným rozvodem manželství, a to společně s dalším
majetkem a případnými závazky. Každopádně, pokud se na něčem
dohodnete, vše je třeba řešit písemnou cestou.

Další noví ředitelé škol
/Region/ Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února
vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných JM krajem. Vyhlášení konkurzních řízení se týká 17 míst ředitelů škol a školských zařízení, v našem
regionu například oslavanské základní umělecké školy.
„Konkurzy navazují na loňský rok, kdy Rada JMK vyhlásila konkurzní řízení na 150 pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení,
jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. lednu 2012 činnosti ředitele v
příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let. Loni ze
150 vyhlášených konkurzů bylo jmenováno 35 nových ředitelů, ostatní
byli ve funkci potvrzeni,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Rada zároveň jmenovala předsedy a členy jednotlivých konkurzních
komisí. Termín podání přihlášek je ve všech případech do 21. března.
Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá koncem března a v první polovině dubna 2013, tzv. druhá jednání konkurzních komisí, kterých se účastní již konkrétní uchazeči o místo ředitele
školy, budou probíhat od poloviny dubna do poloviny června 2013.
Jmenování ředitelů vzešlých z výsledků konkurzních řízení Radou
Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých
konkurzních řízení během května a června 2013.
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované
MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“).
Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na
návrh školské rady nebo České školní inspekce.
V roce 2013 je v souladu s výše uvedenými právními předpisy možné vyhlásit konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 17
škol a školských zařízení, jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. 1. 2012
činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení 3 až 6 let.

V Brně vznikne pracoviště Národního
centra kybernetické bezpečnosti
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek ve
středu 20. února jednal s představiteli Národního bezpečnostního
úřadu (NBÚ) v čele s ředitelem
Dušanem Navrátilem o chystané
rekonstrukci budovy pro brněnské pracoviště Národního centra
kybernetické bezpečnosti.
Hlavním úkolem této součásti
NBÚ je ochrana kritické informační infrastruktury v rámci
České republiky, tedy čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na
incidenty, koordinovat činnosti
při jejich řešení a účelně působit
při jejich předcházení.
V současné době NBÚ vytváří
návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a připravuje bezpečnostní

standardy pro jednotlivé kategorie
organizací v ČR. Dále bude NBÚ
prostřednictvím centra podporovat
výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat
vzdělávání v této oblasti.
Národní centrum má být definitivně vybudováno do roku 2015 a
bude zaměstnávat 35 odborníků.
„Jižní Morava je centrem
výzkumu a vývoje v oblasti
kybernetické bezpečnosti, studuje zde přibližně 5000 studentů
v oborech informační a komunikační technologie. Působí zde
Fakulta informatiky Masarykovy
univerzity, Fakulta informačních
technologií Vysokého učení technického v Brně, která je součástí
centra excelence IT4Innovations

(v Brně se realizují dva ze šesti
výzkumných programů, jeden
z nich zaměřený na bezpečnost
informačních a komunikačních
technologií) a Ústav výpočetní
techniky Masarykovy univerzity
- bezpečnostní tým CSIRT-MU
(Computer Incident Response
Team, první akreditovaný tým pro
řešení bezpečnostních incidentů
na univerzitě v ČR). V Brně sídlí
mj. společnost AVG Technologies,
která má desetiprocentní podíl
na světovém trhu antivirových
programů. Společně s AVAST a
ESET, jejichž produkty vznikly na
základě výzkumu v JM kraji, tvoří
dohromady 40 % světového trhu
s antivirovými programy,“ řekl
náměstek Václav Božek.
/abé/
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Masopustní rej masek Nevšední setkání přátel 90+ v Dolních Dubňanech
Každoročně oblíbenější akcí, jejímiž pořadateli jsou višňovští hasiči,
je masopustní rej masek. Toho letošního se zúčastnilo třicet pět masek.
Za doprovodu hudby a s potřebně notnou dávkou veselí a šprýmů procházeli obcí k pobavení nejen svému, ale především občanů.
Začátkem celého sobotního programu byl sraz masek v hasičské
zbrojnici v půl deváté ráno. Pak vyrazil rej masek za doprovodu muzikantů a hasičů po vsi. Po poledním občerstvení pokračovalo jejich
řádění ve zbylých částích obce. Po tomto vyčerpávajícím celodenním
programu pokračovalo masopustní veselí v restauraci U Brázdů. /VK/

Vlajka pro Tibet jen někde
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Občanské sdružení Lungta v letošním roce
oslovilo v rámci kampaně Vlajka pro Tibet 1000 měst, městských částí
a magistrátů. Základním cílem tohoto sdružení je získávaní a zveřejňování informací o unikátní tibetské kultuře, tibetském buddhismu a
situaci v Tibetu. Mezi oslovenými byly i města Miroslav a Ivančice.
Rada města Miroslavi se stejně jako v minulých letech rozhodla
celou akci podpořit a dne 10. března 2013 nechá vyvěsit tibetskou
vlajku na budově svého kulturního domu. Město Ivančice se k této
akci naopak nepřipojí. /PeSl/

Kraj nakupuje klubům
bezpečné fotbalové branky

Rada JM kraje na svém jednání 21. února doporučila krajským zastupitelům schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JM kraje ve
výši 1.645.000 korun Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu
(JmKFS) na podporu projektu „Jihomoravská branka“.
„Projekt na pořízení bezpečnějších mobilních fotbalových branek
pokračuje v řadě krajů. U nás na jižní Moravě jsme už podpořili bezpečnější mládežnický fotbal částkou 6,6 milionu korun a příští rok už budou
zajištěna bezpečnější sportoviště pro děti a mládež sportující ve fotbalových klubech na celé jižní Moravě,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Pořizované branky byly vybrány na základě testu bezpečnosti mobilních fotbalových branek z ocelových, duralových a kompozitních
materiálů. Cena jedné branky je 19 tisíc korun bez DPH. Branky jsou
vybaveny i sítěmi a dopravu na místo určení zajišťuje dodavatel.
Branky jsou zajišťovány prostřednictvím Jihomoravského krajského
fotbalového svazu pro fotbalové kluby, jejichž hráči v kategorii dětí
ve věku 10 - 12 let hrají I. třídu mladších žáků JmKFS Brno ve skupinách A, B a C. Jde o kluby a oddíly vybrané dle návrhů Okresních
fotbalových svazů. Letos se jedná celkem o 36 klubů.
/abé/

Obrazy Svatopluka Drápala
budou k vidění v Ivančicích
Svatopluk Drápal se narodil 21. února 1943 v Sobůlkách. Jeho bydlištěm je střídavě Brno a malá obec Biskoupky, v blízkosti krásného
údolí řek Jihlavy a Oslavy.
Je absolventem Uměleckoprůmyslové školy v Brně. Studoval u vynikajících pedagogů a výtvarníků Zdeňka Fuksy, Antonína Odehnala,
Dalibora Chatrného, Emanuela Raného, od kterých se snažil získat
zvládnutí řemesla, a o to se nakonec snaží neustále. Je členem Sdružení
umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení Parnas.
Inspirací je mu příroda, údolí řeky Jihlavy a Oslavy a krásné okolí již
začínající Vysočiny, staré mohutné dekorativní stromy, ale i zajímavá
kytka. To vše se snaží ztvárnit na svých olejích, akvarelech a v poslední
době i na grafických listech. Zajímavé jsou i obrázky z cest - perokresby ze Slovenska, akvarely z Chorvatska, Itálie. Odpočinkové jsou
malé, lehké akvarely z měst. Jak sám uvádí: tvoří, protože potřebuje
pracovat na něčem novém, nemá rád smutek a i ve svých obrazech se
snaží být barevně čistý, optimistický a má radost, když sám tuto svou
radost ze života může předávat jiným.

Ing. Martinčíková /znovu z USA v Brně/ s rodiči Sázavskými, nejstarší
občan D. Dubňan 97 letý F. Jelínek s dcerou Marií /zleva doprava/.

Začátkem měsíce přijela milá
návštěva z Brna. Na tom jistě
není nic zvláštního, kdyby dvěma
hlavním aktérům nebylo letos
dohromady 191 let.
Poznali se jen několik dní po
15. červenci 1949, kdy naši obec
postihla největší povodeň století.
Tehdy nákladní auto přivezlo
dvacítku mužů z Brna na žňovou
výpomoc. Mezi nimi je i 30letý
úředník pojišťovny Slavie Jan
Sázavský. Skupinu si postupně
potřební rozebírali, až zůstal stát

sám na návsi před vraty domu č.
26, kde si ho vzal mladý hospodář
František Jelínek.
Ještě ten den se vydal na pole,
snášet snopy a stavět mandele.
Neměl to být žádný problém pro
sportovce a bývalého gymnastu
1. družstva Sokola Brno. Ale
ouha. Při práci se mu silně spustila z nosu krev, možná alergie
na horko, prach či obilní osiny.
Zkrátka na žňovou výpomoc se
stal nepoužitelný a skončil coby
chůva dvou velmi malých děvčat

ve stavení. Jeho místo bylo u kolébky, kde si vyměnil roli s paní
matkou. Pamatuje si dodnes seknici původního domu u potoka, i
že si vybral zdravé přírodní spaní
v seně na podlaze
Od té doby trvá přátelství obou
rodin. Vědí o sobě, vzájemně se
navštěvují. Jan Sázavský je za
„prostořekost k sovětské okupaci“ přeřazen mezi modré límečky.
Věnuje se chatě a včelaření.
V polovině osmdesátých let
emigruje jejich starší dcera s manželem přes Rakousko do USA,
kde se v Kalifornii usadí a přivede
na svět 2 syny. Rodičům se podaří
své americké vnuky párkrát navštívit, vždy na několik měsíců.
Je z toho řada barvitých historek
o cestě i pobytu. Když tam kosí
trávník kosou nebo pracuje s rýčem, zastavují auta zvědavců. Obě
nářadí jsou tu spíše k dekoraci.
Doma později pronajímají část
svého domu v průčelí s obchůdkem v brněnských Židenicích
pro natáčení televizního seriálu
„Četnické humoresky“, jehož
první řada začala v roce 1997. Zde
se setkávala šarmantní květinářka
Ludmila Horká v podání Aleny
Antalové se svérázným vrchním
strážmistrem Karlem Arazimem
herce Tomáše Töpfera.
Jan Sázavský je dodnes výbor-

ným vypravěčem. Museli jsme
naposledy malinko zasáhnout
do jeho dominance, abychom
nepřišli o velmi zajímavé příběhy
z dětství jeho paní. Vzpomínala
hrdě na svou rodinu pravých
trhovců na Zelňáku, kde jako
hodně malá bývala v bedně pod
pultem. V dívčím věku měla
za úkol zvát německy paničky
k nákupu v koloniálu rodičů. Její
maminka byla sice jedináček, ale
babička pocházela z 20 dětí.
A co dělají američtí vnuci?
Poznali jsme je před 3 lety, kdy
přijeli neočekávaně do Dolních
Dubňan na Silvestra, zatímco
mamince dával známý chirurg
ivančické nemocnice ruku do
sádry. Oba jsou k dědečkově
radosti zdatní sportovci. Starší
překonal období, kdy svou budoucnost spojoval s hokejem a
snem stát se „druhým Jágrem“.
Graduoval strojním inženýrem
v New Yorku a nyní pracuje
v blízkosti L. Angeles. Mladší,
zase gymnasta, studuje medicínu
v Kalifornii. Ale ještě si stačil
odskočit vyučovat angličtinu na
3⁄4 roku do Číny. Jejich maminka
se vrátila ke starým rodičům zpět
do Brna. Rodný „televizní“ dům
na Mošnově ulici byl přebudován
na studentské koleje.
Karel Kolář, Dolní Dubňany

Židovský hřbitov v Ivančicích s opravenou obřadní halou
Málokteré město v České republice má takovou historickou
památku jako je židovský hřbitov v Ivančicích. Nebudeme zde
popisovat jeho historii, s tou se
mohli čtenáři Zrcadla seznámit
v čísle 11/2009 (viz archiv na
www.zrcadlo.info), ale připomeneme průběh prací na jeho rekonstrukci v roce 2012.
První, kdo v loňském roce
navštívil hřbitov, byla skupina
z Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů. V dalších měsících
mohli hřbitov navštívit jednotlivci. Návštěva hřbitova pro skupiny
byla utlumena až do podzimu,
protože od května do září se na
hřbitově střídali různí řemeslníci.
Až ve dnech 8. a 9. září byly
připraveny Dny evropského
kulturního dědictví, ale počet
návštěvníků byl nižší než v minulých letech. Zřejmě na vině byla
špatná dostupnost města vlivem
rekonstrukce vodovodů a kanalizace ve městě.
Kromě stálé výstavy věnované
historii židovské obce v Ivančicích byla instalována další výstava, a sice Památky židovské obce
Brno na jižní Moravě. Obě výstavy byly v obřadní hale. V měsíci

květnu byla výstava týkající se
historie židovské obce v Ivančicích zapůjčena do ZŠ v Ořechově,
kde se uskutečnily i dvě přednášky asi pro 60 žáků. V září 2012
navštívilo výstavu 8 tříd Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích
s počtem účastníků 164. Do
pamětní knihy se v loňském roce
zapsalo 478 návštěvníků.
Na běžnou údržbu plochy hřbitova byla využita dotace od Města
Ivančic v částce 10.000 Kč a s
úklidem hodně pomohli mladí hasiči z Němčic. V květnu nastoupili
kameníci pana Růžičky z Omic.
Celkem bylo vyrovnáno nebo postaveno 42 povalených stél, čtyři
velké pomníky a jeden obrubník.
Do obnovy obřadní haly se
zapojili i kováři, pánové Zamazal
a Pokorný, kteří na konci srpna restaurovali dvě obřadní umývadla
ve vstupu do haly a obnovili jisticí
háky na bránu a vstupní dveře. Pokračovaly práce na elektroinstalaci
včetně osvětlení, které zajišťovala
firma DAZAKOM, s. r. o.
Zednické práce začaly v dubnu nejprve odstraněním zbytků
staré dlažby, opravou kamenných
schodů ke třem vstupům do
obřadní haly a položením nové

dlažby uvnitř budovy. V obřadní
hale byly opraveny omítky a po
skončení zednických prací byly
místnosti vymalovány. Na podzim byla opravena část fasády
budovy. Zednické práce prováděli pracovníci firmy Stafiz-K.
Stolařské práce prováděné firmou Tabernákl začaly v květnu
restaurováním a nasazením vnitřních vysokých dveří. V srpnu byly
ještě instalovány do zazděných
výplní dvoje zadní dveře, které
dříve vedly z haly na hřbitov. Tyto

dveře byly vyrobeny nově, protože původní se nezachovaly.
Postup prováděných prací
byl kontrolován kromě majitele
památky také pracovnicí Národního památkového ústavu v Brně
a Odboru regionálního rozvoje
Městského úřadu v Ivančicích.
Celkové náklady na opravy
dosáhly v loňském roce výše
890.190 korun. Jiří Široký
Použité prameny: Oficiální
stránky města Ivančice • Informace PhDr. Věry Jelínkové.

Veletrhy módy přivítaly pět tisíc odborných návštěvníků

Svatopluk Drápal má za sebou řadu výstav, např. v zámecké kapli
v Oslavanech, v Sobůlkách u Kyjova, v Dělnickém domě v Oslavanech, v Královopolské galerii Brno - Umělěcké sdružení PARNAS,
v Ketkovicích, Hotelu Voroněž Brno, v Biskoupkách - v rodišti Vítěslava Nezvala, v Radniční galerii Kyjov - společná výstava Svazu
umělců Moravy a Slezska.
Další výstava obrazů a grafik Svatopluka Drápala se chystá v památníku Alfonse Muchy v Ivančicích od 30. března do 29. dubna.
Vernisáž se uskuteční v pátek 29. března 2013 v 16.00 hodin.
Přejeme panu Drápalovi k jeho sedmdesátinám pevné zdraví, spoustu
nápadů, inspirace a osobní pohody.

STYL a KABO se v Brně poprvé konaly již před dvaceti lety
a od té doby se napevno zapsaly
do paměti návštěvníků jako klíčové setkání módního průmyslu
pro český a slovenský trh.
Přestože do obchodní sítě právě
míří novinky pro jarní a letní šatník, veletrhy musejí být o krok dál
a v expozicích hrály prim kolekce
pro podzim a zimu 2013/2014.
Podle ohlasů vystavovatelů měly
u návštěvníků úspěch a ze sjednaných objednávek je cítit pozitivnější náladu maloobchodu i
nastupující oživení módního trhu.
Brněnské veletrhy opět sloužily jako brána zahraničních firem
na český a slovenský trh. K nově
se prezentujícím značkám patřily
třeba polská městská móda pro
mladé Mooda Urban Fashion,
slovinská dámská a pánská konfekce MURA, dánské kabelky
Flora Danica, italské kabelky
Burglar nebo trendová dámská

obuv Bétsy. Po několika letech se
na veletrh vrátili dodavatelé metrového textilu a textilní galanterie, mezi nimi premiérově společnost Tessuti di Praga. Zajímavostí
veletrhu KABO byla Kreativní
dílna – výroba krpců v přímém
přenosu. V pavilonu F předváděl
svůj řemeslný fortel obuvník Jiří
Hýža – jeden z posledních dvou,
kteří se u nás věnují rukodělné
výrobě tradiční kožené valašské
obuvi, tzv. krpců.
Nedílnou součástí veletrhu
byly módní přehlídky probíhající
na velkém mole přímo v pavilonu
P. Čtyřikrát denně se zde střídaly
prezentace kolekcí dámské a pánské módy a kolekcí prádla a plavek. Velký zájem vzbudila unikátní přehlídka významné české
návrhářky „Retrospektiva Kláry
Nademlýnské“. Dalším speciálním projektem byla přehlídka
„Gaudeamus Design“ - prezentace kolekcí odborných škol módní

tvorby a designu z Bratislavy,
Brna, Liberce a Zlína. Hlavní
osobností přehlídek se stala Miss
Earth 2012 Tereza Fajksová z
Ivančic. Mezi modelkami nechyběly ani finalistka soutěže Česká
Miss 2013 Alena Prešnajderová
nebo semifinalistka Miss World
2011 Denisa Domanská.
Doprovodný program pro odborníky se zaměřil na problematiku reklamačního řízení se zvláštním zřetelem k elektronickému
prodeji textilu, dále na otázky
sociální politiky a možnosti řešení nadměrné administrativní
zátěže výrobců.
„Vystavovali jsme tady po
několika letech a účast na veletrhu považujeme za zajímavou
a užitečnou, protože jsme se
opět připomněli našim bývalým
zákazníkům. Setkali jsme se s názorem, že je dobře, že jsme tady
a že Tylex ještě existuje. Někteří
návštěvníci se domnívali, že další

český výrobce skončil. Odvážíme
si řadu objednávek. Výrazný
zájem byl o naše elastické krajkoviny, které jsou v současnosti
módní, takže jsme v této oblasti
získali spoustu kontaktů,“ uvedl
Miroslav Kobelka, vedoucí prodeje společnosti Tylex Letovice.
Expozice 270 vystavovatelů ze
14 zemí obsadily čistou výstavní
plochu 7.607 m2. Během tří dnů
si veletrhy prohlédlo přibližně
5000 obchodníků a nákupčích.
Čtvrtina vystavovatelů přijela ze
zahraničí, nejvíce z Německa,
Slovenska, Polska a Rakouska,
další také z Itálie, Litvy, Maďarska, Řecka, Slovinska, Srbska,
Španělska a USA. Nákupčí mohli
vybírat z kolekcí více než 500
oděvních, obuvnických a kožedělných značek.
42. mezinárodní veletrhy
módy a obuvi STYL a KABO se
uskuteční v termínu od 18. do 20.
srpna 2013.
/abé/

22.02.2013

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 25. 02. DO 10. 03. 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
• 25.2. v 17.00 hod. - VALENTINSKÝ VEČER. ZUŠ, taneční sál.
• únor - březen - VÝSTAVA „OKNO DO MUZEA“. Přijďte shlédnout ukázky
z depozitáře Městského muzea v Moravském Krumlově a nahlédnout tak do jinak
zatím nepřístupných sbírek. MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu.
• únor - březen - STROM ROKU. Tradiční anketa, ve které můžete hlasovat i
vy! Přijďte zhodnotit a vybrat nejkrásnější strom ze znojemské oblasti - mezi kandidáty jsou i místní stromy! MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu.
• do 17.3. - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ.
Tradiční výstava krumlovských talentovaných lidí je rok od roku kvalitnější.
Přiďte se přesvědčit sami! Galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá 9.00 - 11.00
a 12.00 - 15.30, ne 14.00 - 16.00 hodin.
• 7.3. od 19.00 hod. - SVĚTÁCI. Muzikál na motivy legendárního filmu.
Všichni znají motiv této brilantní a nestárnoucí komedie, kterou na prkna, které
znamenají svět, přenáší oblíbené divadlo Háta. Kinosál MK, vstupné 240 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 4.3. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA: „LISTY Z DENÍKU“.
O životních osudech dvou vynikajících hudebníků Zdeňka Fibicha a Josefa
Bohuslava Foerstera vypráví Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s poslechem z tvorby těchto významných hudebních skladatelů. Vstupné 40 Kč.
• 5.-30.3. - ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. Tradiční soutěž v poznávání knih ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Každý všední den mohou posluchači podle ukázky
z knihy poznávat dílo a autora, a to ve vysílání a na webu www.brno.rozhlas.cz
I vy sami můžete vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakteristickou ukázku a tu nabídnout přímo do vysílání. Ukázku lze poslat v mp3
na mail souteze@bo.rozhlas.cz nebo načíst kdykoli na rozhlasový záznamník
542523278. Pro výherce jsou připraveny hodnotné knižní ceny, CD, DVD
a speciální ceny navíc. Více o soutěži v knihovně či na www.brno.rozhlas.cz

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.2. - PAVEL BÍLEK - OBRAZY. Výstava obrazů brněnského malíře.
Památník A. Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
• 26.2. v 18.00 hod. - MALÉ ANTILY. Po stopách Kryštofa Kolumba a pirátů
z Karibiku. Beseda s promítáním Ing. MILANA ŠVADLENY. Kino Réna.
• 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
v Besedním domě, tel. 546 464 019.
• 6.-27.3. - OBRAZY - JIŘÍ KARÁSEK. Výstava obrazů - Památník A. Muchy.
Připravujeme: • 13.4. v 18.00 hod. - BROUK V HLAVĚ. Situační komedie
Georgese Feydeaua. Účinkuje POHOřelický Divadelní Ansámbl - POHODA,
o. s. Kino Réna Ivančice, vstupné: 60 Kč. Předprodej 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
• 28.2. v 8.00 hod. - KLÍČEK. Pěvecká soutěž v KD pořádá DDM a ZŠ.
• 2.3. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KOŠT. 17. ročník mezioblastní výstavy vín v kulturním domě. Pořádají: Skupina miroslavských vinařů, OS Marek,
MKIC a město Miroslav.
• 7.3. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ A ZÁBAVA SDRUŽENÍ MIROSLAVSKÝCH SENIORŮ K MDŽ v Restauraci Slávie.
• 9.3. - od 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě. Hraje skupina Roman&Jarda band + předtančení žáků 9. ročníků ZŠ Miroslav.
• 16.3. - MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL FC MIROSLAV v KD.

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
• 1.3. ve 20.00 hod. - DIVADELNÍ PLES. V sále hraje skupina Fantazie, v baru
diskotéka s DJ Stehlíkem, v restauraci Melody Music. Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 2.3. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL POMÁDA. Divadlo Kalich Praha. Odjezd
autobusu v 9.00 hod. z AN v Oslavanech. Cena 1.100 Kč (vstupné + doprava).
Rezervace míst v kanceláři KIS nebo na tel. 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.
• 3.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hudba DJ Stehlík. Ve
velkém sále Dělnického domu. Pořádá Divadlo „Na mýtině“o.s.
• 9.3. ve 14.00 hod. - OSLAVA MDŽ. Hraje skupina Jana Šauera. Ukázky
vystoupení dětí z kroužků DDM Oslavany. Ve velkém sále Dělnického domu.
Pořádá KSČM, KIS Oslavany, DDM Oslavany.
• 15.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Darken. Vstupné 80 Kč.
Soutěže o ceny! Pořádá KIS Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.2. v 17.00 hod. - ČAJ - ZÁZRAK PŘÍRODY. Přednáška o čaji a jeho
účincích s Jitkou Lacinovou. Pořádá městská knihovna.
• 28.2. - EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ. Vstupenky k vyzvednutí
v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.
• 1.3. - MAŠKARNÍ RETRO PLES. Maškarní plesání ve stylu 60. a 70. let.
Hrají hudební skupiny Meteor a Tremolo. Dobový oděv podmínkou. Vstupenky
v předprodeji v kanceláři KIC Rosice. Pořádá OS Prádelna a KIC Rosice.
• 5.3. od 10.00 hod. - JARNÍ LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl oblíbených legrácek tentokrát na jarní téma - o přírodě a zvířátkách. Městská knihovna.
• 5.3. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - ALJAŠKA. S Tomášem Ruskem se vydáme do divoké aljašské přírody. Městská knihovna.
• 8.3. v 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES. K poslechu a tanci hraje skupina Tremolo. Slavnostní stužkování žáků 9. tříd, předtančení a bohatá tombola.
V KD Rosice. Předprodej vstupenek v ZŠ a KIC Rosice - vstupenka 70 Kč,
místenka 50 Kč. Pořádá Základní škola Rosice.
• 9.3. v 17.00 hod. - HLEDÁNÍ MALÉHO PRINCE. Slavnostní setkání u příležitosti zakončení literárního festivalu Hledání Malého prince. Hostem večera
bude Chantal Poullain. Těšit se můžete na přehlídku výtvarných i literárních
prací a výstavu knih Malého prince v různých vydáních i jazycích. Společenský
sál Zámeckého kulturního centra. Pořádá městská knihovna.
• 11.3. v 19.00 hod. - DOBRÝ PROTI SEVERÁKU. Kouzelné a romantické
e-mailové LiStOVáNí v podání Věry Hollé, Pavla Oubrama a Lukáše Hejlíka.
V kině Panorama. Vstupné 70/90 Kč - předprodej v kanceláři KIC.
• 14.3. v 18.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ. Oplétání vajíček
pedigem. Začátek v 18:00 v herně Mateřského centra Kašpárkov. Nutné nahlásit
se předem. Cena 60 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.

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.

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.
Připravujeme: • 14.3. od 15.00 do 16.30 hod. - MAŠKARNÍ ODPOLEDNE.
Karneval pro děti ze ŠD v DDM. Připraveno taneční odpoledne plné her a soutěží. Kostýmy si můžete zapůjčit přímo v DDM. • 27.3. - 28.3. - VELIKONOČNÍ NOC V DDM. Bližší info na tel. 546 423 520, 739 634 100, nebo webu.

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
Připravujeme: • v březnu budeme pořádat PROGRAM DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro mateřské a základní školy; • 28. a 29. března bude akce pro žáky
ZŠ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU. Příště upřesníme.
• Začalo 2. pololetí a děti mají možnost přihlásit se do PRAVIDELNÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, informace, přihlášky a platby 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.
• 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.

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
• 24.2. od 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL S ASTERIXEM A OBELIXEM. Čeká vás zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým vás bude provázet Asterix, Obelix a jejich přátelé. Dále tvořivá dílna, dětský koutek, bohatá
tombola. Ivančice, sportovní hala - Rybářská ulice.
• 25.2.2013 od 16.00 do 17.00 hodin - HODINOVKA S FOTBALEM. Pro
žáky II. stupně ZŠ. Ivančice, sportovní mobilní hřiště, tělocvična GJB Ivančice.
• 1.3. - BONGO. Výlet do zábavného rodinného parku. Odjezd v 16.15 hod.
z Ivančic od Besedního domu. Poplatek: děti do 2 let zdarma, děti od 2 let 200 Kč,
dospělí 150 Kč. Nutné se předem přihlásit do 25. 2. v SVČ.
• 4.3. od 17.00 hod. - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V IVANČICÍCH. Setkání mládežníků a dospělých na dané téma. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12
• 8.3. od 17.00 hod. - MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ. Přijďte ochutnat kuchyni
5 různých států. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 120 Kč/osoba.
Nutné se předem přihlásit do 4. 3.
Připravujeme: • 10.3. od 16.00 hod. - KEINOHRHASEN (Německo), 24.3.
od 16.00 hod. - PA NEGRE (Španělsko) - FILMOVÉ VEČERY s komentářem dobrovolníků daných zemí. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 2.3. od 10.00 do 17.00 hod. - NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVA PRO VAŠE DĚTI.
Seminář projektu Slova mění svět pro rodiče, pedagogy a vůbec lidi, kteří mluví.
Návod jak vědomě používat svá slova, jak uvlonit svou tvořivost a jak pro své
děti a se svými dětmi tvořit novou Zemi pomocí příběhů, písní a říkadel. (Jaká
je síla slov, jak přestat ubližovat dětem, jak proměnit svůj slovník ke spokojenému životu). Cena: 590 Kč, lektor: Mgr. Petr Kubala, www.tralalamandala.cz
Kapacita je omezena. Přihláška je platná po zaplacení zálohy 300 Kč na účet:
133448722/0300, přihlášky: Martina Turečková, art.amen@volny.cz
• 6.3. v 16.00 hod. - HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI.
Přednáška homeopatky RNDr. Jany Koudelové (www.homeoporadna.com email:
jana@homeoporadna.com). Zveme vás na aktivní lekci první pomoci, kdy se můžete naučit, jak si poradit pomocí homeopatie při běžných akutních potížích. Můžete si tak zajistit větší jistotu v běžném životě s malými i většími dětmi, cítit se
bezpeční i na cestách a při nečekaných situacích. Na přednášce získáte návod, jak
si lékárničku opatřit a jak ji používat nebo můžete využít možnost zakoupení již
připravené lékárničky obsahující 29 léků. Máte-li o lékárničku zájem, objednejte
si ji na emailu do konce února. Vstupné: 145 Kč/členové, 155 Kč/ostatní.
• KAŽDÝ PÁTEK - 9.00 - 11.30 hod. - Úřední hodiny koordinátorky.
• 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; začátečníci 15.40 - 16.20 hod.,
pokročilí 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: Mgr. Jitka Urbanová. Cena:
550 Kč členové/ 600 Kč ostatní; pokročilí 9.45 - 10.45 hod., začátečníci 11.00
- 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Angličtina je určená
maminkám, zatímco se učíte, děti si hrají ve vaší přítomnosti v herně! Vede:
Veronika Rybníčková. Cena: 900 Kč/10 lekcí. Informace na tel: 732 243 731.
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, info 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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 9.3. - VLADISLAV - TŘEBÍČ. Odjezd vlakem ČD z Ivančic v 7.16 hod.,
přestup ve Střelicích. Chůze asi 12 km. Kupujeme společnou jízdenku. Odjezd
z Třebíče ve 14.42 hod. nebo v 16.39 hod. Vede Milan Blaha.
Připravujeme: • 23.3. - PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT BRNO. Odjezd vlakem z Ivančic v 8.16 hod. Zahájení na Kraví
hoře u hvězdárny v 10.00 hod. celodenní program pro děti. Pro dospělé procházka po Masarykově čtvrti s průvodcem u výkladem u zajímavých vil, návštěva
kostela na náměstí Míru, prohlídka nových prostor hvězdárny a planetária. Dále
jsou zajištěné jiné trasy pro turisty. Vede ing. Antonín Moravec.
• 30.3. - MOHELNO - MOHELSKÁ STEP - MOHELSKÝ MLÝN. Chůze 10 km.
Odjezd busem v 8.32 hod., linka č. 423. Špekáčky s sebou. Vede Hana Pokorná.
• Různé: Výbor se sejde 15. 3. v 19.00 hod. ve vinárně Komarov.

Hexenschuss v Lesonicích
Máte rádi divadlo? V okolí Moravského Krumlova je divadelních
spolků spousta, a proto stojí za zmínku ochotnický divadelní spolek
z Lesonic, který připravuje na březen 2013 nové představení. Lesoničtí
herci se letos předvedou s hrou od Johna Grahama, kterou přeložil František Miška. Vážení čtenáři a čtenářky, ráda bych Vás pozvala jménem
lesonického ochotnického spolku na představení Hexenschuss. Hra je
plná anglického humoru, nevěry, lží a nečekaných životních situací, kterým se hrdinové hry musí postavit čelem. Jedno krásné rčení říká, že lež
je jako sněhová koule: čím déle se válí, tím je větší. Unese hlavní hrdinka toto břímě, či podvod praskne? Bude mít šťastný či tragický konec?
Kdo koho nakonec podváděl? To vše se dozvíte po zhlédnutí představení, které má premiéru 2. března 2013 v 19.00 hodin v lesonické sokolovně. Po celý březen se můžete těšit na reprízy, a to ve dnech 15. 3.
v 19.00, 17. 3. v 18.00 a 23. 3. v 19.00 hodin, které se budou konat taktéž v Lesonicích. Na konci dubna se představíme v Moravském Krumlově na BEZGESTFESTU. Těšíme se na vás!
Kateřina Králová

Ani děti ze Suchohrdel u Mir.
nebudou bez karnevalu

V čase tradičních i méně tradičních plesů, které jsou přirozeně určeny především dospělákům, se najdou také pořadatelé, kteří zase myslí
především na naše nejmenší, tedy děti. Plesová sezóna je přece také
obdobím právě dětských karnevalů, či dětských plesů.
Ovšem zatímco na plesech pořadatelé mají celkem slušné možnosti
pro financování bohatých kulturních programů, jelikož jde o celovečerní záležitosti spojené s hojnou konzumací alkoholu, či nealka a jídla,
u programů pro děti to je poněkud složitější, a tak jsou tyto skutečně
nevýdělečné akce odkázány jen na příspěvky a dary od sponzorů. Není
žádným tajemstvím, že právě z těchto důvodů mnoho tradičních akcí
přežívá především jen díky poctivé práci nadšených dobrovolníků, zač
jim patří velký dík.
PAVEL CHABIČOVSKÝ (pořadatel, diskžokej, bavič a moderátor…): „A jak jinak poděkovat těm, co svůj volný čas věnují přípravám
daných akcí pro děti? To nejmenší, co může udělat snad každý, je vzít
malé rodinné příslušníky a kamarády a řádně si danou akci užít. Protože hojná návštěva a radost dětí je největším poděkováním a hnacím
motorem do budoucnosti...“
Bratři Chabičovští již více než 15 let jsou tradičními hosty na mnoha
karnevalech, či jiných dětských akcích, a to nejen v České republice,
ale i na sousedním Slovensku, kde vždy vytvoří jedinečnou show, plnou přijemných, emotivních zážitků.
Už v sobotu 2. března od 15.00 hodin se otevřou brány sokolovny
v Suchohrdlech u Miroslavi, aby zmiňovaní sourozenci, Pavel a Jiří,
mohli rozdávat nejen radost, ale také hodnotné ceny malým kamarádům,
za jejich aktivity v soutěžích, či při dětské taneční párty. Proto nedílnou
součástí této show jsou i tanečnice, šestiletá Kačule a dvanáctiletá Síma.
K programu snad už není co dodat, snad jen v sobotu 2. března po
patnácté hodině přijďte do Suchodrdel u Miroslavi na sokolovnu, bavte
se a možná příjde i Krteček… Pozor! Vstupné bude dobrovolné.
Přehled akcí pro děti s Bratry Chabičovskými na www.chabi.cz
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

Zveme Vás na besedu

VENEZUELA

PŘÍRODA, LIDÉ, FOTOGRAFIE, ZAJÍMAVOSTI
sálek u evangelického kostela v Miroslavi
10. března 2013 v 17.00 hodin
Krok za krokem provází profesionální cestovatel Ing. Dalibor Mahel.

VÝZVA LESONICKÝM PAMĚTNÍKŮM
Vážení čtenáři Zrcadla. Obec Lesonice připravuje k letošnímu
100. výročí místní školy vydání publikace o dějinách Lesonic.
Žádáme lesonické pamětníky, rodáky a příznivce o poskytnutí
fotografií, vzpomínek a dalších materiálů k dějinám obce.
Chybí nám zejména fotografie z činnosti místních Sokolů, ochotníků
a hasičů. Budeme rádi i za cokoliv jiného k tématu.
Naše adresa: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46, 67201,
tel. 515 320 787, e-mail: b.gruna@seznam.cz
Také vás zveme na besedy, které se konají každé pondělí
v 17.00 hodin v lesonické škole.
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Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 8, 9 a 10
Budova Finančního úřadu č. p. 8 - 9 se dnes skládá z bývalých domů
5/I a 6/I. V přízemním domku č. p. 5/I (č. p. 8) bydlel v roce 1886 Karl
Jedlička. Nejpozději od roku 1925 je zde doložena rodina Hrubešova.
Jan Hrubeš byl krumlovským rodákem (nar. 1881) a působil jako vodoinstalatér a městský vodmistr. Byl ženatý s Adélou Hrubešovou (nar.
1883 v Brně). Manželé zde žili i po dobu války. V roce 1945 byl dům
poškozen bombardováním. Vdova Hrubešová zde nouzově přebývala a pronajímala část domu holiči Jurkovi. Později si jednu místnost
v domě pronajímaly Brněnské prádelny a čistírny. Od roku 1960 bylo
vyjednáváno o sloučení domu se sousední Mototechnou, která z něj
chtěla udělat sklad. Dům nemohl být pí. Hrubešové vyvlastněn, a proto
byl odkoupen. V roce 1976 pak byly zbořeny zchátralé hospodářské
budovy ve dvoře domu.

Původní nízký domek č. p. 6/I (č. p. 9) vlastnila nejpozději od roku
1893 Občanská záložna v M. Krumlově. Ta jej byla nucena pro jeho
špatný stav v následujícím roce opravovat. Později pak dům v roce
1908 vlastnil Franz Hájek, v roce 1910 pak Anna Hájková. K roku
1912 se podařilo doložit rodinu Růžičkovu. Mechanik Leopold Růžička (nar. 1885 v M. Krumlově), který zde vedl autodílnu, opravnu
šicích strojů, vozíků, kol apod., žil v domácnosti s ženou Heřmou /
Hermínou (nar. 1894 v M. Krumlově). V roce 1938 u nich žila učitelka
Věra Konečná (nar. 1915 ve Velkém Meziříčí). V roce 1926 Růžičkovi
dům modernizovali podle návrhu Arthura Potschky, zřídili zde garáže pro auta. V roce 1932 byl pak dům vyzvednut o jedno poschodí.
V 1. poschodí byly nově zřízeny komora, prádelna, koupelna, kuchyně,
pokoj a ložnice. V přízemí se nacházela garáž, dílna, obchod, kabinet
a pokoj. Plány vypracoval stavitel Viktor Wondrak.

Čelní strana domu p. Růžičky dle plánu z roku 1932

Rodina byla po válce odsunuta. V roce 1945 zde provozoval
Růžičkovu živnost p. Šedrla, který bydlel s rodinou v prvním patře.
Do 90. let byla v domě č. 6/I provozovna Mototechny, n. p., zabývající se maloobchodním prodejem automobilů, motocyklů a náhradních
dílů. V roce 1992 zde byla provozovna zaměněna firmou Drak, s. r. o.
V roce 1995 zde byla na místě obou zbořených domů vystavěna
novostavba Finančního úřadu.
Dnešní krátká ulička v jednosměrce k ulici Palackého měla v minulosti název Hálkova či Průjezdní. Dnešní č. p. 10, jež dnes přináleží k ulici
Zámecké, je bývalé číslo 61/I. Dům tvoří původně zadní trakt domu č. p.
6/I, ale neexistují k němu starší spisy. Nejpozději od poloviny 20. let 20.
století patřil dům rodině Beckově. Manželé Beckovi přišli do Moravského Krumlova v roce 1901. Zda zde bydleli od začátku, nevíme. V roce
1938 se rodina skládala z Karla Becka (nar. 1873 ve Velkém Meziříčí),
účetního spořitelny ve výslužbě, jeho ženy Emilie (nar. 1881 ve Veselí
nad Moravou), jejich dcery Ireny Oberlíkové (nar. 1901 v Uherském
Brodě) a Irenina syna Karla Oberlíka (nar. 1937 v M. Krumlově).
Po roce 1989 zde byla umístěna prodejna železářství p. Černého. Po roce
2000 rodina dům vyklidila a v květnu 2010 byl dům stržen. Stavba nového domu byla zahájena na přelomu podzimu a září 2012.
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
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Henri Rossenau z Ivančic
Před 70. lety, dne 12. února 1943
zemřel Jakub Svoboda, v Ivančicích i okolí byl známý jako „umělec“. Henri Rossenau z Ivančic
- tak nazval spisovatel Jan Skácel
ve své knize Jedenáctý bílý kůň Jakuba Svobodu. Francouzský celník
Henri Rousseau byl představitelem
naivního - insitního umění (insitní
umění - od neškoleného, laického,
neodborného malíře). Maloval jednoduché obrázky, kterým rozuměli
jen umělci a hokynářky. Dnes jsou
za tyto obrázky dávány miliony.
A právě pro podobné obrázky je Jakub Svoboda přirovnáván ke světoznámému umělci, až na to, že se za
jeho obrázky miliony neplatí.
Jakub Svoboda se narodil
v Ivančicích 17. listopadu 1875.
Jeho dětství bylo neveselé. V pěti
letech umírá jeho otec. Po jeho
smrti odešla Jakubova matka za
prací do Brna a malého Jakuba
svěřila na výchovu k babičce
Svobodové, nejprve v Kounické
ulici, později v Rybářské.
Už během školní docházky se
u Jakuba projevovalo malířské
nadání. Školní docházku dokončil
v Brně 10. ledna 1890. Celý rok
hledal Jakub zaměstnání. Až koncem ledna 1891 nastoupil v Třebíči
do učení na cukráře, které trvalo až
do 1. října 1894. V Třebíči se také
seznámil s třebíčskými betlémy,
které zde byly hodně vystavovány.
Cukrářskému zaměstnání se Jakub
věnoval jen málo. Na živobytí si
vydělával příležitostnou námezdní prací, později prodejem svých
obrázků. Ve dvaceti letech byl u
odvodů, ale protože neměl levé
oko, nebyl odveden.
Od roku 1898 patřila k zálibám
Jakuba Svobody hra na citeru.
Nástroj brával při svých cestách
i do zahraničí, ale hlavně jej používal později v Luhačovicích při
promenádních koncertech. Zdokonalil se ve hře tak, že později
dával hodiny pro zájemce.
Zlomem v životě Jakuba Svobody byl rok 1900. Tehdy Jakub
spolu s ostatními čistil náhon u
Stříbského mlýna a byl požádán
majitelem mlýna, aby mu namaloval mlýn. Za obraz, který zhotovil
za jeden den, obdržel od mlynáře
3 zlatky. Na podzim roku 1900 až
do jara roku 1901 maluje Jakub
pod dozorem ředitele Josefa Vávry a vystavuje svá díla na výstavě
prací řemeslných a obrazy jsou
velice kladně hodnoceny. Získává
cenu - stříbrné hodinky s řetízkem, a velké množství zakázek na
malování i ze vzdálených míst.
V následujícím roce se dne
7. ledna Jakub Svoboda žení,
v květnu kupuje domek na Kozí
Hoře (dnes Jakuba Svobody),
který kompletně přestavuje. Stále
maluje, ale na podzim pracuje
např. v Oslavanech v cukrovaru
a nastoupil v tiskárně jako rytec
štočků. V květnu 1906 odjíždí
Svoboda do Berlína, hodně zde
maluje. Zde také poprvé uviděl
automobil. Potom odjíždí do
Prahy a po cca 14 dnech se vrací
k rodině do Ivančic.
Když maloval olejem panoráma
Oslavan, dostal hromadné objednávky na další obrazy. Na pozvání
odjíždí v roce 1908 do Luhačovic
a jako lázeňský host maloval výhradně pro lázně reklamní obrazy.
Tento rok si pochvaluje, že měl
nejskvělejší obchody.
Někdy v tomto období si Jakub
Svoboda sestavil vlastní fotoaparát. To mu umožnilo rozšířit čin-

nost o fotografování svateb, hodů,
příslušníků rodin nebo odvedenců
na venkově kolem Ivančic.
Důležitý rok v díle Jakuba
Svobody byl rok 1912. Podnikl
uměleckou cestu do Ostravy,
pak jel přímo do Vídně, dále do
Solnohrad a Štýrska podívat se
na Alpy. Po návratu realizoval
myšlenku svatojakubskou: zhotovit kresbu, přidat k tomu báseň,
kterou složil, s možností zpívat
na známý námět.
Už prvních sto pohlednic bylo
v krátké době o pouti prodáno.
Na pohlednicích je zpravidla vyobrazen kostel nebo kaple, s kresbami krámků pouťových trhovců,
doplněných básní k svátku a notami pro známý nápěv. V prvním
období byly tyto pohlednice rozmnožovány fotografickou cestou,
později byly tištěné. V některých
případech se Svoboda při podeji
doprovázel hrou na citeru. Totéž
rozšiřuje pro poutě v Oslavanech,
Rosicích, Dolních Kounicích
a jinde. Velký odbyt těchto pohlednic byl za války, kdy se psalo
vojákům na frontu.
Při svatojakubské pouti v Ivančicích v roce 1937 se Jakub Svoboda setkal s malířem Alfonsem
Muchou, který si od Svobody
koupil několik pouťových pohlednic se Svobodovými obrázky
s verši. Údajně si oba postěžovali
na těžký život umělců. Ještě dnes
jsou na burzách Svobodovy pohlednice nabízeny.
Nás nejvíce zajímají práce
v Ivančicích. Stěží dokáže někdo
spočítat, kolik domů nebo části
ulic Svoboda namaloval. Jsou to
dokumentární obrázky, protože
řada domů dnes neexistuje, nebo
je zcela přestavěna. Ve velké
většině je pod obrázky uveden
název nebo jméno majitele domu.
U velkých obrazů se tematika
vztahuje i k jiným městům, např.
k Oslavanům, Dolním Kounicím
apod. Také v ivančické spořitelně
pamatujeme velký obraz Ivančic.
V tvorbě Jakuba Svobody jsou
zastoupeny obrazy ze vzdálenějších míst. Hodně cestoval např.
do Rakouska, Berlína, Prahy a
v letních měsících let 1929 -1934
hlavně do Luhačovic, kde maloval i pořádal koncerty v hře na
citeru. Ve svých vzpomínkách si
pochvaloval, že v Luhačovicích
se mu vždy dařilo. Před napouštěním Vranovské přehrady maloval
domy obce Bítov, které byly později zatopené.
V roce 1920 začal Svoboda
budovat velký betlém. Při první
výstavě nebyl o betlém příliš
velký zájem. Přesto v říjnu roku
1922 začal přestavovat jesličky
na mechanický pohon. Proti

zvyklostem neměl betlém výzdobu Středního východu, ale vzhled
přizpůsobil české krajině. Uprostřed byly Hradčany s Karlštejnem a Pernštejnem po stranách.
Z hor stékaly po obou stranách
stříbrné bystřiny a lidé přinášeli
dary. Své dílo vystavoval nejprve
v zahradě Besedního domu, později vystavoval v domácnosti.
Betlém stále zdokonaloval
o nové figurky, domy, větrné
mlýny apod. Se svou žákyní Boženkou hrál na citeře vánoční lidové koledy, ochotní kluci otáčeli
klikou a tím se figurky na páse
pohybovaly. Mechanický pohon
mu pomohl sestrojit zámečník
Juřena v roce 1922. Tento betlém
vystavoval Svoboda také v Rosicích, Polánce, Neslovicích i jinde.
Všude se dílo Jakuba Svobody těšilo velké pozornosti
V roce 1923 se zajímá o zhotovení plastických map. První
plastiku Vysokých Tater prodal
Slepeckému ústavu v Brně a pro
stejný ústav zhotovil ještě další
modely. Další práce poslal do
Prahy, dále pro starobrněnský
klášter, pro učitelské nakladatelství a vzdělávací instituce z celé
republiky. Mapy byly používány
jako učební pomůcka.
V roce 1925, ve svých 50
letech, přišel s myšlenkou připomenout, jak asi vypadaly Ivančice v roce 1875, kdy se narodil.
Zprvu chtěl namalovat obraz,
ale začal pracovat na plastickém
modelu Ivančic. Podobné modely
viděl při svých cestách v muze-

Pouťová pohlednice Jakuba Svobody

ích v Berlíně a Vídni. Celý rok
studoval starší nákresy domů a
starších lidí se vyptával po jejich
vzhledu. Model přesně dokumentuje vzhled jednotlivých domů a
ulic jak v měřítku, tak i v barvě
s hradbami, bránami a baštami.
Poprvé vystavil model Ivančic
v roce o Vánocích 1925 spolu
s mechanickým betlémem.
Jakub Svoboda, syn textilní
dělnice, vyučený cukrář, dělník
na pile, v cukrovaru, pracoval při
natírání ivančického viaduktu, i
ve štočkárně, dobrý a milý člověk
měl jen obecnou školu. Jakého
úspěchu by asi dosáhl, kdyby měl
možnost studovat malířství?
Činnost
Jakuba
Svobody
nezůstala nepovšimnuta filmu
a televizi. V roce 1970 natočil
režisér Kuba Jureček o životě a
díle Jakuba Svobody pro ČT dva
krátké filmy. Život a tvorba Jakuba Svobody zaujaly také básníka
Jana Skácela, který připravil o
Jakubu Svobodovi dva odpolední pořady a jeho tvorbu přiblížil
veřejnosti ve své knize Jedenáctý
bí1ý kůň, která vyšla v roce 1964,
a v časopise Host do domu. Také
Jindřich Uher v knize Argonauti
z Moravy připomněl tvůrčí činnost Jakuba Svobody.
Jakub Svoboda napsal v roce
1933 svůj životopis, který ještě
doplnil v roce 1938. Mimo svých
osobních zážitků od raného dětství zde uvádí velké množství
informaci o životě v Ivančicích.
Připomíná události, které se staly,
jmenuje řemeslníky, obchodníky,
hostince a další velice zajímavé
informace např. o odkrytí hromadných hrobů na starém hřbitově u
kaple Nejsvětější Trojice apod.
Jakub Svoboda patří do skupiny význačných rodáků, kterými se
Ivančice mohou právem chlubit.
Jen by to chtělo více propagace,
např. muzeem, kde jsou uloženy
práce Jakuba Svobody, protože
pro mladou generaci je téměř
neznámý. Zemřel 12. února 1943
ve věku nedožitých 68 let a je pohřben na ivančickém hřbitově.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Kolektiv
autorů: Ivančice, dějiny města,
Ivančice 2002 • Svoboda J.: rukopis vlastního životopisu • Oficiální stránky města Ivančice
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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

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

koupím
•• jakékoli auto s platnou technickou
kontrolou do 5.000 Kč. Nutně potřebuji
na dojíždění do zaměstnání. Za nabídky předem děkuji. Tel.: 722 138 665.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám

koupím
•• nafuk. člun - raft. Tel.: 603 793 890.

• Mitsubishi Colt 1,5 Instyle, 80 kW
stříbrný, r. v. 2005, naj. 46.000 km,
STK 2/2015. Plná výb., let. i zim. Alu
kola. Nebourané, 1. maj., koupeno
v ČR, garážované. Tel.: 606 473 212.

ZAHRADA

•• Fiat Tipo, r.v. 95 po GO brzd. Systému, nové ramema, čepy, 3 sady kol.
TK do 6/2014. Cena 15.000 Kč, vše i
s přepisem. Více na tel 725 436 712.

prodám
•• dětskou sedačku „vajíčko“ po
jednom dítěti, jako nová - levně. Tel.:
603 793 890.

•• výfuk na Felicii kombi střední
a zadní díl, nový, nepoužitý. Tel.:
606 860 275.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti. Tel.:
603 793 890.
prodám
•• krásný byt 3+1 po rekonstrukci
v Ivančicích, okna plastová, kuchyň
na míru, vestavěné spotřebiče. Cena
1,450.000. Tel.: 725 293 406.
•• zasíťovaný stavební pozemek
- 917 m2, v Oslavanech, místní část
Padochov. Veškeré inženýr. Sítě na
hranici pozemku, cena 1.000 Kč/1 m2.
Mobil: 736 262 940.
vyměním
•• obecní byt 2+1, Brno-střed, cihlový dům za obdobný Ivančice, Mor.
Krumlov a okolí. Tel.: 603 583 720.
hledám pronájem
•• ornou půdu v okolí Neslovic, Padochova, Kratochvilky a Tetčic. Nabízím
3500 Kč/hektar/rok. Tel.: 603 553 088.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• jídelní stůl 88 x 140 cm, po rozložení 200 cm a 4 židle, vše ve světlé barvě, pevné a zachovalé. Cena
5.000 Kč. Tel.: 605 405 959.
•• stolek pod televizi, jako nový,
prosklený, cena dohodou - nízká. Tel.:
603 793 890.

» STAVBA - BYDLENÍ

prodám
•• sporák se sklokeram. deskou a el.
troubou - funkční. Velmi levně. Tel.:
606 863 469, volat od 18 do 20 hod.
daruji
•• plynový kotel DAKON DUA B,
zcela funkční, používaný 5 let. Za
odvoz a symbolicky poplatek. Tel.:
608 874 676.
prodám
•• konzumní brambory „ADELI“.
Cena 5 Kč/kg. Tel.: 603 553 088.

» VŠE PRO DĚTI

» RŮZNÉ

koupím
•• Kdo nabídne za odvoz starou králíkárnu. Tel.: 603 793 890.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré pečivo, stálý odběr. Tel.:
723 048 329.
•• starou učebnici v jakémkoliv stavu
„Stroje a zařízení v pekárnách“ pro
SOU (vydané SNTL v letech 80 - 90),
nutně potřebuji. Tel.: 732 542 768.
prodám
•• pianino zn. Schulze. Tel.: 733
369 625.
•• kufříkový psací stroj Consul, zachovalý. Cena 200 Kč. Tel.: 736 276 035.
•• nepoužívaný zmrzlinovač za 800
Kč. Tel.: 773 164 981.
•• kamna Klub a Petry, elektrody E-K
315-3, 15, převodovku st. Felicie a
popular, díly na hydraul. a kuz. štípač
špalků, Jawa 555. Tel.: 720 444 245.

» ZVÍŘATA

prodám
•• angl. buldok, pejska s PP vhodný do
rodiny k dětem, ale i na chov a výstavy. Rozumná cena. Tel.: 777 292 708.
•• kohouty na maso i k chovu – 80
Kč za kus. Ivančice, tel.: 776 731 540.
•• berana a ovci. Cena 1.000 Kč/ks.
Stáří: beran rok a ovce dva roky. Ivančice, tel.: 732 343 070.
•• kobylku - hnědku, vys. 130 cm.
Tel.: 724 757 999.
daruji
•• černou roční fenku křížence labradora. Tel.: 720 240 076.

Středisko volného času Ivančice pořádá:

MAŠKARNÍ KARNEVAL
S ASTERIXEM A OBELIXEM
24. února od 15.00 hod. Ivančice, sportovní hala - Rybářská ulice.
Čeká vás zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým vás bude
provázet Asterix, Obelix a jejich přátelé. Dále tvořivá dílna, dětský
koutek, bohatá tombola.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve na

VÝROČNÍ KONCERT
SKUPINY KATAPULT

50 let hraju rock (1963 – 2013)
středa 27. 3. 2013 v 19.00 hodin, kinosál MK
Vystoupí Olda Říha, Andy Budka a Ondřej Timpl.
Vstupné 260 Kč. Předprodej vstupenek na IC, tel. 515 321 064.

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

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Unikátní podnikatelské úvěry
od 30.000 Kč do 300.000 Kč bez
poplatků, bez zástavy, bez prokazování bezdlužnosti a zisku. Možnost odkladu až 3 splátky, peníze
do 3 dnů na Váš účet. Kancelář:
Ivančice, Palackého nám. 8. Web:
www.pujckyfer.cz. Tel.: 731 933 513.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• 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.

» SEZNÁMENÍ

•• žena 52 let 158/60 hledá pohodový, upřímný vztah s nezadaným
mužem do 55 let, jen vážně. Tel.:
721 334 147.
•• Muž středního věku bez závazků
hledá ženu přiměřeného věku, která
ráda jezdí na kole a v zimě na běžkách. Jsem sám. Tel.: 607 589 698.
•• Muž 50 let hledá tímto ženu z M.
Krumlova a okolí. Samota tíží, ozveš
se mi? Tel.: 737 344 494.
•• Muž 39 let hledá štíhlou ženu, zn.
diskrétně. Tel.: 702 503 733.

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

so 23.2. ve 20.00
ne 24.2. ve 20.00

KONEČNÁ/ LAST STAND
Thriller USA

čt 28.2. v 18.00
a ve 20.00

BABOVŘESKY
Premiéra komedie ČR

čt 28.2. ve 22.00
pá 1.3. ve 20.00

JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
Horor, Fantasy USA / D

•• Nehledám krásu ani bohatství, ale
normální, nezávislou, štíhlou ženu
pro hezký vztah. Já 58/182/91 rozv.
SŠ, bez závazků. Ivančice, Oslavany.
Tel.: 728 776 791.

so 2.3. ve 20.00
ne 3.3. v 18.00
a ve 20.15

BABOVŘESKY
Komedie ČR

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

čt 7.3. ve 20.00
pá 8.3. ve 20.00

MARTIN A VENUŠE
Romantická komedie ČR

ne 10.3. v 19.00

LINCOLN
Životopis. drama USA / Indie

hledám
•• Provedu úklid domu, bytu, mytí
oken a jiné. Tel.: 721 340 974.
•• Hledám práci, Ivančicko, Rosicko.
Jsem maturantka (20 let) s dobrou
znalostí počítačů. Tel.: 737 943 304.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledám prodavačku, nebo aktivní paní v důchodu pro práci ve specializovaném obchodu. Kontakt:
603 534 626.
•• Stavební společnost přijme tesaře
- sádrokartonáře pro práci v Brně
a okolí, ubytování zajištěno. Požadavek: praxe a osobní auto. Možno
i na ŽL. Tel.: 603 432 145.
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby
a řidiče s oprávněním C na vedlejší
pracovní poměr, nebo na brigádu.
Výrobna se nachází v Tetčicích.
Tel.: 724 128 241, 724 290 000.

» VZKAZY - OZNÁMENÍ

•• Žádáme uchazečku o místo
sociální pracovnice ze dne 18. února
ve Výchovném ústavu Mor. Krumlov,
aby se ozvala na telefon 731 491 208.
•• V pondělí 18. února jsme vzpomněli nedožitých 70 let paní Alžběty
Štefkové, rozené Jandové z Ivančic.
Sestry Květa a Marie s rodinami.

PRAMEN ŽIVOTA

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.pramenzivota.com
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
AKCE POUZE NA ÚNOR
PŘIJĎTE SI VYZVEDNOUT SLEVOVOU KARTIČKU NA ČAJ
5. 3. 2013 v 17.00 hod. - Korálkové tvoření z minerálních kamínků
Přijďte si vytvořit náušnice z pravých minerálů a dozvědět se o nich
i něco více. Vstupné 150 Kč. Průvodce tvořením Jana Šaurová.
7. 3. 2013 v 17.00 hod. - Přednáška o ELEKTROSMOGU,
jaký má vliv na zdraví, psychiku i intuici, odkud přichází a hlavně
co s tím! Přednáška je vhodná pro laickou veřejnost, je doplněna
mnoha obrázky a praktickými příklady a doporučeními co zlepšit.
Vstupné 200 Kč. Přednáší Petr Makeš.
11. 3. 2013 v 19.30 hod. - Meditace v novoluní
Přijďte objevit svoji vnitřní bohyni, načerpat sílu a čerstvou energii.
Vstup 80 Kč. Průvodkyně večera Jana Šaurová a Jitka Valehrachová.
Účast na jednotlivých akcích vždy hlaste předem na tel.: 777 198 577,
více informací na www.pramenzivota.com

KARNEVAL PRO DĚTI

s bratry Chabičovskými, hostem Milanem Kurou
a nejmladšími Go-Go tanečnicemi Kateřinou a Simonou Pokornými.
sobota 2. března od 15.00 hodin. Sokolovna Suchohrdly u Miroslavi.
Bohatá tombola, dětská diskotéka, soutěže. Vstupné dobrovolné.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov - galerie Knížecí dům

VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Vystavují: K. Poul, J. Zvěřinová, M. Hošek, T. Hošek, A. Veselý,
J. Kovářová, E. Toulová, H. Klusáková, J. Kováč, M. Dočkalová,
J. Červinka - Indián, E. Dočkalová, L. Drahozalová, M. Strejčková,
Fr. Kopetka, M. Světlík, V. Sulyatytskyy, M. Vlašín, K. Strnadová,
P. Novotný, B. Švéda, B. Trávníková.
14. 2. 2013 - 17. 3. 2013. Otevírací doba: po - pá 9.00 - 11.00
a 12.00 - 15.30 hodin ne 14.00 - 16.00 hodin.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a senioři 10 Kč.

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

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 23.2. v 18.00

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2
Akční horor USA, dabing

ne 24.2. v 18.00

ALBERT NOBBS
Drama Irsko/VB, dabing

so 2.3. v 18.00

PINOCHIO 3000
Anim. sci-fi Kan/Fr/Šp., dabing

ne 3.3. v 18.00

JMENUJI SE OLIVER TATE
Dramat. komedie USA, dabing

so 9.3. v 18.00

NANGA PARBAT
Dobr. drama Něm., dabing

ne 10.3. v 18.00

VRÁSKY Z LÁSKY
Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

Nepromítá se. Probíhá digitalizace kina
a rekonstrukce sálu.

PODĚKOVÁNÍ

aktivním členům Orla Rakšice, kteří se podíleli na uspořádání
masopustního průvodu Rakšicemi, dětského maškarního karnevalu
a masopustní zábavy konané v Orlovně v Rakšicích.
Děkuji též všem zúčastněným za přání k narozeninám. A. Řeřuchová

VENKOVSKÁ ZABIJAČKA
V HOTELU RYŠAVÝ VÉMYSLICE
Přijměte naše pozvání na třetí ročník vémyslické zabijačky!
Těšíme se na Vás 2. března
VSTUP A SLIVOVIČKA NA PŘIVÍTÁNÍ ZDARMA.
Nabídka: mozeček, škvarky, tlačenka, jaternice, kroupová jelítka, ovar,
bílá polévka, černá polévka, vepřový vrabec, cibulové nebo kysané
zelí, bramborovo - houskový knedlík, zabijačkový guláš, pečivo,
moravské buchty. Svařené víno, grog a další. Vše od 9 hodin do
vyprodání. Všechny produkty jsou domácí výroby. Možnost
zakoupení s sebou. K poslechu i tanci bude hrát harmonika.
A letos poprvé: hodina v bazénu s whirpoolem a parní saunou za 80 Kč!
Hotel, restaurace, vinotéka, tel.: 515 323 428
Sport a wellness, tel.: 515 323 400
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice uvádí divadelní komedii

HEXENSCHUSS

autor: John Graham, překlad: František Miška
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
premiéra: 2. 3. 2013 v 19.00, reprízy: 15. 3. 2013 v 19.00,
17. 3. 2013 v 18.00, 23. 3. 2013 v 19.00.
Rezervace na tel.: 602 852 134.
BEZGESTFEST (Moravský Krumlov): 26. - 27. 4. 2013

KOUZELNÝ SVĚT DÁRKŮ
OD TIANDE
Zveme všechny maminky, tetičky i babičky na příjemné posezení
s prezentací o nové přírodní kosmetice s léčivými účinky Tiande.
V dětské kavárně Mrňousek ve čtvrtek 28. 2. 2013 v 15.00 hod.
Čeká na Vás milý dáreček, jako poděkování za účast.
V případě rezervace předem máte možnost výběru dárku.
Dětská kavárna Mrňousek, Josefa Vávry 12 (vedle Soleil), Ivančice
Tel: 737 760 383, www.kavarnamrnousek.webnode.cz
Hospůdka U Kozy v Moravském Krumlově uvádí

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA

čtvrtek 28. 2. od 18 do 20 hodin, otevřeno od 17 hodin
Promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích
i sportech. Promítáme filmy: V kůži vlka po stopách Džingischána,
Halo effect, Foli (Rytmus), Cesta domů a v případě zájmu
film na přání z předešlého týdne.
http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera • www.ukozy.com

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 05/13 vyjde 8. března 2013, uzávěrka 5. března 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Novinky v dětské lesní školce Za humny

NOVÉ ZÁZEMÍ
Od listopadu 2012 jsme se
přestěhovali z „Chatrčky“ do
„Víly Míly“. Tyto dva objekty
jsou od sebe necelých 300 metrů.
Když zabočíte ze silnice Ivančice
- Moravské Bránice pod železniční most, mezi pilíři se dáte
vpravo a sledujete nezpevněnou
cestu směrem zpět k Ivančicím,
vyhlížejte vpravo a až tam uvidíte koně a vysoký totem, vězte,
že jste na místě. (49°5‘4.719“N,
16°24‘32.740“E, adresa Pod
Rénou 1239/4, Ivančice, okres
Brno-venkov).
Vila patří Mílovi Martinů a
tudíž k pojmenování „Víla Míla“
nebylo daleko. Ve Víle Míle
máme tekoucí vodu, stolečky i
židličky, výtvarné potřeby i hračky, lehátka a spacáky, též splachovací toaletu. Na jaře budeme
stavět v bezprostředním okolí
Víly Míly na pastvině u totemu
jurtu bez bočních plstěných stěn

- zde budou mít děti venkovní
altán, kde na ně nebude ani svítit
ani pršet, a přitom budou i během
siesty venku. Možná si říkáte, co
je to za nápad - jurta pod totemem? Ale vězte, že dětem se to
bude líbit a my zase nemusíme
uměle vymýšlet nějaký multikulturní projekt. :-)
MUŽSKÁ POSILA
PEDAGOGICKÉHO TÝMU
Náš užší pedagogický tým je
čerstvě čtyřčlenný - Jitku Valehrachovou z Rapotic, Lenku
Adolfovou z Nových Bránic a
Martinu Turečkovou z Ivančic
v lednu 2013 doplnil Olda Hlaváček z Rosic, rekrutovaný z řad rodičů. Širší pedagogický tým tvoří
základní čtyřlístek (viz výše)
doplněný dobrovolnými asistenty
z řad rodičů a VŠ studentů.
Oldo, co tě vedlo přihlásit se
o místo pedagoga v dětské lesní
školce?
Hledám odpověď na otázku: co

to je, co vede člověka k odvaze
vybočit z nastavených cest, co
mu dává sílu bránit se strachu a
dotěrným otázkám na správnost a
oprávněnost svého rozhodnutí, co
mu dává motivaci zapomenout na
podružné věci jako věk, pohlaví,
národnost, profesní zkušenosti, co
mu krůček za krůčkem otvírá cestu a přivádí na ni ty správné lidi,
co jej láká naplnit pradávné poselství ukryté kdesi v hloubi sebe
sama? Onu odpověď hledám i ve
společnosti lektorů, rodičů a hlavně dětí lesní školky Za Humny v
Ivančicích. Vnímám jako mnozí
další, že mužská energie nemá být
už dále považována za exotiku
ve vztahu k nejmenším i větším
dětem. Věřím, že je pro stávající
svět nezbytné uvádět do rovnováhy sílu a cit, když v našem dědictví ona rovnováha chybí.
JARNÍ ZÁPIS 2013
Pokud patříte mezi ty, kteří
chtějí svým dětem dopřát dětství
i v náručí přírody, pod širým nebem, v rozmanitém a na podněty
bohatém prostředí čtyř ročních
období, můžete se zastavit na
jarní zápis pro zbytek školního
roku 2012/2013 (a dále:) v úterý
12. 3. 2013 od 15.00 do 19.00 do
prostor rodinného centra Měsíční houpačka Palackého nám. 27,
1. patro. Pokud vás téma zaujalo,
více informací se můžete dozvědět na webu předsedkyně Asociace lesních mateřských škol ČR
Terezy Vošahlíkové: www.lesnims.cz a na www.zahumny.cz.
Na všechny inspirované rodiče
a jejich děti se už teď za celý pedagogický tým těší Mgr. Martina
Turečková. PS: s vašimi dotazy mi
klidně volejte na 603 57 69 88, či
pište na: art.amen@volny.cz :-)!

V sobotu 26. ledna byl v ivančické sportovní hale uspořádán
florbalový turnaj. Pořadatelem
bylo SVČ Ivančice.
Na turnaj jsem vzal hráče, které
zatím pracovně nazývám Oslavany „B“, protože Oslavany „A“
mají za sebou už tak dost turnajů
!!! Jména hráčů za Oslavany „B“:
v útoku nastoupili: Jakub Volf,
Jakub Ondráček, Patrik Šabata,
Zdeněk Malich. V obraně Martin
Hobza a Adam Vejvoda. Do brány se postavil Filip Horka.
Turnaje se zúčastnilo celkem
pět týmů - Oslavany, Ivančice
a ostatní tři byly z Brna.
Kluci předvedli vynikající výkon, herní disciplínu hodnou více

než jejich věku a turnaj vyhráli na
celé čáře. Střelecké umění Jakuba
Volfa a především Martina Hobzy bylo postrachem pro brankáře
soupeřů. Zejména tvrdost střely
Martina Hobzy způsobila, že
protihráči neměli ani odvahu
jeho střely jakkoliv blokovat.
Kreativita nahrávek Malicha
s Volfem a důraz Hobzy a Šabaty rozhazovaly soupeře a ničily
brankáře soupeřů. Brankář Filip
Horka měl těžkou pozici, protože
si musel udržet „herní teplotu“ a
i v těch ojedinělých protiútocích
zachovat své soustředění.
Na turnaji neměli soupeře.
Kromě výjimek, jako je vyhození
míče nebo buly po vstřeleném

gólu, se fakticky hra (po celou
dobu zápasů) odehrávala v obranné polovině soupeře.
Výjimkou byl tým Ivančic „A“.
To byl jediný tým, který stačil jejich hře a jejich dovednostem. A
kdy za stavu 2:0, na konci utkání,
soupeř pouze korigoval výsledek
na 2:1. Výsledkem pak bylo
nadprůměrné skóre zápasu. Naši
borci soupeřům nasázeli 23 gólů
a pouze 1 dostali.
Při závěrečném vyhlášení přebrali s cenou vítěze turnaje i další
ocenění: Nejlepší brankář turnaje
- Filip Horka, a ocenění Nejlepší
hráč turnaje - Jakub Volf. Kluci se fakt předvedli a patří jim
velké dík.
Jiří Tropek (trenér)

„Po stopách Josefa Zahradníka“. Tohoto Strakapouda můžete obdivovat
kousek nad Němčickou hájenkou a kolemjdoucí zve k prameni, jezírku,
fešné lavičce a k další soše - ke kamennému Žabákovi.

„
Hráči Oslavany „B - nejsou žádná béčka

LETÁKY - TISKOPISY

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Pro neziskové organizace
GRAFIKA ZDARMA.
Se svou poptávkou nás kontaktujte
na info@alma.cz,
nebo na tel. čísle: 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK
+ DISTRIBUCE V ČR

22.02.2013

