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Průtah
městem
dokončen
VÝROBA

RAZÍTEK

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

/Moravský Krumlov/ Silniční
průtah městem a přestupní uzel
IDS u vlakového nádraží byly dokončeny a předány do užívání.
Slavnostního zahájení provozu
na průtahu městem se ve středu
14. listopadu zúčastnili zástupci
města, kraje i investora. Stavba
měla být dle plánu ukončena 4.
prosince a původně měla dle slov
hejtmana Michala Haška stát o 43
procent více, alespoň podle názoru
projektanta. V otevřeném výběrovém řízení tuto stavbu vysoutěžila
Skanska a svou práci podle slov
investora provedla dobře.
Stavba průtahu probíhala od
4. dubna do 14. listopadu. Nyní
ještě probíhají dokončovací práce
po zprůjezdnění silnice, úpravy
chodníku a zábradlí u gymnázia.
„Stavba byla zprovozněna o 3
týdny dříve a s prací zhotovitele
jsme spokojeni,“ uvedl za město
místostarosta Zdeněk Juránek.
Ne vše ale bylo „růžové“. Tři
dny před otevřením poslední části
průtahu se na již hotovém povrchu
objevila fréza a finální vrstva asfaltu byla sejmuta. Kletba, kterou zlí
jazykové nepravdivě vyřkli již při
předchozí etapě, byla naplněna...
„Vzhledem k nevyhovujícím
zkouškám na části třetí etapy (od
budovy KB pod garáže pod budovou gymnázia) se celoplošně

text a foto: mape

frézovala vrchní obrusná vrstva a
položila se nová. Ostatní zkoušky
zhotovitele i dozoru byly v pořádku,“ uvedl Juránek.
Ten, kdo téměř vražedné
tempo a nasazení pracovníků
stavební firmy sledoval, si musel
položit otázku, zda není někde
chyba. Vždyť to, co jinde trvá i
týdny - fréza, nový povrch a šrafování podélného značení - bylo

hotovo za tři dny. Buď to trvá
zbytečně dlouho jinde, nebo zde
vše fungovalo pod tlakem termínů a dozoru tak, jak má.
Druhou stavbou, která byla
poněkud skryta za finančně
mnohem nákladnějším průtahem,
byl přestupní uzel IDS Moravský
Krumlov na vlakovém nádraží.
Ten byl zprovozněn již 5. listopadu. Na zprůjezdnění obou
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

staveb navazují nové jízdní řády
linek autobusové dopravy, které
jsou uveřejněny na webu města
www.mkrumlov.cz v aktualitách.
„Jsem rád, že je dílo v pořádku
dokončeno a končí tak omezení,
které bylo s touto stavbou spojeno. Děkuji občanům za vstřícnost
a trpělivost a přeji příjemné užívání nově opravených komunikací
a chodníků,“ dodal místostarosta.

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Oslavany
volejte zdarma:
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546101
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telefon: 546 425 181
mobil:
608
505
mobil: 608 505 529
529
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
e-mail:
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Zámek je opět opuštěný

Slovo úvodem

17. listopad
Datum významné a pro naši zemi symbolické a osudové. Ať už to
bylo v roce 1939 nebo 1989. Pro osvěžení si vám dovolím tyto události
trochu připomenout. Už jen proto, že zlé jazyky statistiků a televizních
komentátorů tvrdí, že naše nejmladší generace nemá už pomalu potuchy, co se tenkrát událo. Je to pozoruhodné, protože obě moje dcery
měly dějepis v učebních osnovách. Tak jenom krátce.
V den výročí vzniku Československé republiky, 28. 10. 1939, se v
Praze a dalších českých a moravských městech uskutečnily demonstrace proti nacistické okupaci. Při nich byl smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb přerostl v protiněmeckou demonstraci
studentů. Jako pomstu za projevený názor proti okupaci uzavřeli nacisté
dne 17. listopadu 1939 české vysoké školy. Devět studentů popravili.
Mnoho jich odvezli do koncentračních táborů. Od té doby se 17. listopad slaví jako Mezinárodní den studentstva.
Právě při této příležitosti byla 17. listopadu 1989 svolána v Praze studentská manifestace. Započala na Albertově a pokračovala průvodem na
Vyšehrad. Studenti se pak vydali směrem do centra města. Na Perštýně
jim však tehdejší příslušníci Sboru národní bezpečnosti zatarasili cestu,
aby studenti nemohli projít na Václavské náměstí. Studenti pak byli na
nesmyslný rozkaz, který odporoval i tehdejším předpisům a zásahové
taktice, obklíčeni pořádkovými jednotkami a na Národní třídě surově
zbiti. Mnoho z nich bylo vážně zraněno. Zákrok proti studentům vyvolal silný odpor většiny občanů, kteří už i tak měli plné zuby vlády KSČ,
včetně jejího ÚV (lidově zvaného Dědkostroj). Do čela národního odporu se postavili studenti vysokých škol. Zahájili stávku, zorganizovali
výjezdy do okolních měst a na venkov, kde na hromadných mítincích
vyprávěli ostatním lidem o událostech v Praze. Sepsali také požadavky,
vyjadřující přání většiny lidí v naší zemi, kteří již nechtěli nadále vládu
jedné strany. Postupně se na stranu studentů přidal celý národ. Dne
27. listopadu 1989 se uskutečnila dvouhodinová generální stávka. Lidé
se také scházeli na obrovských statisícových demonstracích už nejen
v Praze, ale ve všech našich městech tehdejší ČSSR.
Sedmnáctý listopad 1989 znamenal začátek konce totalitního režimu
v naší zemi. Byl ale pouhým počátkem dlouhé cesty k demokracii. Dnes
hovoříme o deziluzi a zklamání z vývoje. O ztrátě sociálních jistot.
Korupci. Neochotě politiků naslouchat občanům. Ano, to vše je pravda.
Není všechno tak růžové, jak jsme si tenkrát malovali. Na druhou stranu,
alespoň co se týče mé osoby, vím, že mohu v klidu psát a dělat si i legraci z mocných, aniž by mně druhého dne zabušila na dveře mocná StB
s laskavým pozváním na pohovor o socialistických hodnotách. Při vší té
kritice rádi zapomínáme na jednu pravdu. Touha po moci a po penězích
je stará jako lidstvo samo. Zůstává nezměněna, zahalena do jakéhokoli
hávu v barevném spektru duhy, případně jejích odstínů. Ani ty metody
k jejich získání se v průběhu staletí moc nezměnily. Vždyť zhloupnout a
zvrtačit lidi je tak snadné. Ale demokracie má jednu obrovskou výhodu.
Lze v ní jedince postižené mocichtivostí a hrabivostí včas rozeznat a dát
jím kultivovaným způsobem patřičně najevo, že tak by to dále nešlo.
Všichni máme přece právo na slušný život a stejné šance. A o tuto věc
nám šlo po 17. listopadu 1989 především. Nebo ne?
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

ZIMNÍ PNEU
SKLADEM

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK
Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402
po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

/Miroslav/ Vleklé téma - miroslavský zámek - budou opět řešit
tamní obyvatelé. Zastupitelstvo
města totiž po vleklých sporech s
brněnským architektem Zdeňkem
Fránkem, coby dnes již bývalým
nájemcem zámku, neví, jak dále
postupovat, a shodli se na tom, že
rozhodnutí, kterým směrem se ve
věci zámku vydají, nechají na občanech. Příští rok pro ně připraví
referendum, ve kterém se budou
moci vyjádřit, zda si zámek ponechat ve vlastnictví města a postupně a po částech opravovat, nebo
zda podnikat kroky k prodeji.
K zámku se váže již několik

šanonů obsahující projekty a žádosti na různé dotační tituly. Ani
jeden však doposud nepřinesl finance pro celkovou rekonstrukci
zámku, která by obnášela téměř
padesát milionů korun.
Miroslavským sice před lety
svitla naděje v podobě více jak
desítky zájemců, a to po odvysílání pořadu České televize
Památky na prodej, postupně ale
zájem pohasínal. Pouze Zdeněk
Fránek se svým centrem pro architekty představil záměr, který
měl u zastupitelů podporu.
Bohužel dnes je zámek opět
bez nájemce a investora. /mape/

Sokolovna bude opravena
/Ivančice/ Rada města vzala
na svém zasedání informaci o
rekonstrukci sokolovny v Němčicích a doporučila ivančickým
zastupitelům schválit příslušnou
smlouvu mezi Městem Ivančice
a TJ Sokol Němčice o poskytnutí dotace, a to ve výši 400 tisíc

korun. Zároveň uložila odboru
vnitřních věcí zpracovat návrh
smlouvy o poskytnutí dotace.
Dále má odbor majetkoprávní
zpracovat smlouvu o smlouvě
budoucí o užívání sokolovny v Němčicích ivančickými
školami.
Petr Sláma

Epopej je v Praze, jednání
snad budou pokračovat
/Moravský Krumlov/ Patnáct
obrazů zmizelo z Krumlova jak
pára nad hrncem. Galeristé v době,
kdy Krumlovští sledovali jednání
pražských zastupitelů, tajně a
rychle motali plátna. Těžko lze
hodnotit, zda dodrželi postupy stanovené pro tento případ Ústavem
památkové péče, nicméně převoz
beden v malých autech a překládka pláten do kamionu stojícího za
městem vyvolávaly přinejmenším
pocit něčeho špinavého.
Záměr města a studentů byl
jasný. Peticí a pochodem na Prahu
upozornit pražské zastupitele, že

BLESKOVÁ
Mikulášská
PŮJČKA!

Pro všechny, i pro důchodce,
ženy na MD, UP, ...

V akci:
rpsn od 11.6%
110.000 Kč od 2.080 Kč
330.000 Kč od 5.166 Kč

Tel.: 776 819 685

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

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

právě oni mají možnost rozhodnout o dalším setrvání Epopeje
v Krumlově. Bohužel tato hra měla
předem jasného vítěze. Nerozhodl
zdravý rozum, ale stranický direkt,
který velel - odvézt a basta.
Podle slov krumlovského starosty Tomáše Třetiny je potřeba
nyní sklidnit emoce a připravit se
na další jednání. Je potřeba získat
písemné garance, že Krumlov
je jako „domovská stanice“ pro
Epopej stále ve hře, a pak tento
argument využít jako záruku pro
získání dotací k opravám výstavní
expozice na zámku.
/mape/
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ZPRÁVY Z RADNIC
Město zakoupilo brožury
„
„Senioři, nedejte se!

/Ivančice/ Rada města schválila na svém zasedání pořízení 200 kusů
publikace „Senioři, nedejte se!“ Brožuru vydala Joštova akademie
- centrum celoživotního vzdělávání, s. r. o., a je souborem cenných
rad pro naše seniory ve všech životních situacích. Cena jedné publikace je 16,50 Kč. Celkové finanční náklady v celkové výši 3.300
korun budou uhrazeny z rezervy rady města.
Petr Sláma

Školská rada byla zvolena
/Oslavany/ Dne 10. listopadu proběhly volby do školské rady ZŠ
Oslavany. Šestadvacetprocent rodičů zvolilo svoje zástupce pro další
funkční období. Staly se jimi paní Jindra Kovandová, která získala
78 hlasů, a paní Petra Zahradníčková se 44 hlasy. Pro toto období
školskou radu dále tvoří starosta Oslavan Vít Aldorf a místostarosta
Ing. Svatopluk Staněk jako zástupci zřizovatele školy město Oslavany
a Mgr. Ivana Vognarová společně s Mgr. Petr Horákem jako zástupci
pedagogických pracovníků.
Petr Sláma

Za odpady zaplatí maximum
/Ivančice/ Rada města vzala na vědomí navržené znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, kterou se stanoví místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města. Poplatek za odpady zůstává v Ivančicích na zákonném
maximu. Rada města se zároveň seznámila s předloženou nabídkou
společnosti KTS Ekologie, s. r. o., která se týkala schválení týdenního
intervalu svozu na celém území města včetně odpovídajícího cenového nárůstu a včetně navýšení ceny za svoz BIO nádob pro rok 2012.
Návrh dodatku smlouvy rada v počtu jeden proti třem z celkového
počtu čtyř přítomných při hlasování, neschválila.
Petr Sláma

Plán zimní údržby schválen

/Ivančice/ Rada města schválila na svém zasedání plán zimní
údržby místních komunikací na období 2011/2012 v Ivančicích.
V něm stanovila hlavní priority při odklízení sněhu. Zimní údržbu
v Ivančicích budou provádět tři firmy: Technické služby Ivančice,
s. r. o. pro komunikace na Kounickém předměstí, v Letkovicích,
v Alexovicích, v Němčicích, v Řeznovicích a v Hrubšicích. STAFIZ-K,
s. r. o., Ivančice bude skladovat a nakládat inertní posypový materiál.
Majitelem poslední firmy je Aleš Šlapanský z Ivančic. Tato firma
bude provádět údržbu v Budkovicích.
Petr Sláma

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. SAMIR ASFOUR
Projekty rodinných domů, rekonstrukce
bytových jader a statické posouzení staveb.
Spolupracuji úzce se stavební firmou
NEDO - Ivančice.
Tel.: 603 231 104
e-mail: asfour@stavprojekty.cz

SATELITY - ANTÉNY

» montáže - opravy
» sat. komplety - 25 českých a slovenských
programů BEZ DALŠÍCH MĚS. POPLATKŮ
» antény pro pozemní digitální vysílání

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

Letos otevřené

ŽELEZÁŘSTVÍ

v Oslavanech, ulice Nádražní
Tel.: 776 267 259
Nabízí: spojovací materiál • barvy
a ředidla • zámky • hliníkové schůdky
a žebříky • popelnice, odpadkové koše,
králíkářské pletivo, kouřovina a jiné.

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2011,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

DŘEVO

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

603 576 656

OSLAVANY

Strojírenská výrobní společnost zabývající
se tvářením za studena a kovoobráběním
přijme do pracovního poměru:
se znalostí NJ nebo i AJ:
» managera úspor a optimalizace
» technologa obrábění
» koordinátora kvality
» inženýra kvality
----------------------------------» seřizovače CNC
pro zakázkovou výrobu
» operátora CNC
» brigádníky na celoroční výpomoc

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Průběh besedy s investorem
bioplynové stanice a občany
Moravského Krumlova
V minulém čísle Zrcadla vyšel text Petice „Ne bioplynové stanici
v Moravském Krumlově“. Členové petičního výboru poté s radostí
zjistili, že v Krumlově probíhá druhá petiční akce s obdobným názvem
a hlavně se stejným cílem: nechceme v Krumlově BPS (Bioplynovou
stanici). Členové obou výborů se proto dohodli na spolupráci. Petice již
do dnešního dne podepsalo kolem 600 nespokojených občanů.
Na zasedání zastupitelstva města dne 07. 11. nám byla starostou
města přislíbená beseda občanů s budoucím investorem BPS a pozastaveno hlasování o prodeji pozemků města pro výstavbu BPS.
Beseda se konala dne 14. 11. Za účasti asi stovky lidí začala prezentací firma Bc engeneering, s. r. o a její partnerská společnost Bc Energy
s. r. o., která byla snůškou představ a slibů, jak by měla BPS fungovat.
Z původně prezentovaných čtyř pracovní míst se hovořilo o dvou
až třech. Na dotaz, kolik BPS postavili a kolik jich provozují, bylo
odpovězeno, že žádnou, i když v minulosti před zastupiteli bylo řečeno, že již BPS provozují. Z oblasti snů je i tabulka „Bilance a popis
vstupních surovin“. Pánové teprve jednají se zemědělci o dodávkách
kukuřice, přesto již směle tvrdí, že 83 % dopravy bude směřováno
přes Jezeřany-Maršovice. A to po celou dobu životnosti BPS? Další
pohádkou je doprava po polní cestě mimo Krumlov. Ani zakrytým
vozům nevěříme. Další sliby! Neuspokojivě též byla vysvětlena otázka uskladnění siláže ve vacích. Také aplikace digestátu jako hnojiva
má rizika, jak nás na besedě upozornil Ing. Hora. Nic není tak růžové,
jak nám malují pánové z firmy. Ani sídlo firmy, která bude BPS provozovat, nemusí být v Krumlově, a to ani v případě, kdyby v jejím
vedení byli Krumlováci. Nelze také popřít, že zamýšlená výstavba
BPS v dané lokalitě je podnikatelským záměrem s cílem zisku.
Otázky na závěr: Občané, považujete za ekologický a obnovitelný zdroj elektrické energie cíleně pěstovanou kukuřici, která je
příčinou zcela neobnovitelné devastace půdy a eroze ornice? A co
se bude zpracovávat, když počet BPS neúměrně naroste a kukuřice
pak bude nedostatek?
Děkujeme panu starostovi Moravského Krumlova za jasné stanovisko NE bioplynové stanici, které bylo řečeno na závěr besedy s investorem dne 14. 11. 2011. Děkujeme také za obrovskou podporu z řad
občanů a zároveň všechny vyzýváme:
Občané, přijďte s námi na další zasedání zastupitelstva, kde se
bude definitivně hlasovat o budoucnosti BPS v Moravském Krumlově. Termín zasedání je 19. 12. 2011. O začátku zasedání Vás budeme
informovat na našich místech, kde je možné dále petici podepisovat.
Další informace naleznete na našich internetových stránkách http:
//moravskykrumlov.webnode.cz. Názory a připomínky zasílejte na
/Petiční výbor/
email: petice.mk@seznam.cz

Občanská bezpečnostní
komise informuje

V plánu stavba přehrad,
zmizí nám krásná údolí?
V denním tisku byly uvedeny
informace o uvažovaných přehradách na moravských řekách. Naší
oblasti se týkají přehrady dvě, a
sice na řece Oslavě jižně od Čučic
a druhá na řece Rokytné severně
od Horních Kounic.
U obou přehrad jsou uvedeny
rozlohy plochy v hektarech, objem v milionech kubických metrů
a účel, proč mají být přehrady postaveny. V obou případech mají
být zaplavena překrásná údolí,
včetně lesů u břehů.
Hornokounická zaplaví část
údolí řeky Rokytné směrem k tavíkovickému mostu a od severu
přitékající říčku Rouchovanku až
nad Texlův mlýn. Zaplaveny budou dva mlýny na Rokytné - Valův
a Bendův, a dva na Rouchovance Texlův a opuštěný Šabatův. Zmizí
desítky rekreačních chat a známá
tábořiště. Hladina se dotkne katastrů obcí Horní Kounice, Rešice a
Rouchovany (Šemíkovice). Údolí
Rokytné a říčky Rouchovanka

jsou součástí přírodního parku
Rokytná.
Čučická přehrada zaplaví část
řeky Oslavy až severně od obce
Kladruby nad Oslavou a část údolí Chvojnice. Pod vodou budou tři
mlýny (Ketkovický, Senoradský,
Skřípský) a přibližně 180 rekreačních chat. Zmizí překrásné hluboké údolí tak známé trampům a
turistům. Pokud se bude rozšiřovat Jaderná elektrárna Dukovany,
pak by tato přehrada měla být
doplňkovým zdrojem vody pro
elektrárnu.
Na internetu jsou již první
mapky se zakreslením přehrad. I
když se zatím jedná o výhledovou záležitost, už dnes jsou obavy
z toho, že mohou být ovlivněny
plány obcí a objevují zprávy o
tom, že cena pozemků bude klesat
a nízké ceny se stanou vítaným
zdrojem zisků překupníků v příštích letech. A navíc pro další generace zmizí krásná místa podél řek,
Jiří Široký
která my známe.

Zahájení adventu v Miroslavi
/Miroslav/ Zahájení adventu
v Miroslavi proběhne tradičně
v pondělí, před první adventní
nedělí, tj. 21. listopadu v 17.30
hodin rozsvícením adventního
věnce a vánočního stromu.
„Tato tradice je již od roku
1999 - strom, od roku 2000 i obří
adventní věnec. Strom každoročně věnuje někdo z občanů. Letos
darovala krásný stříbrný smrk
paní Katarína Demková z místní
části Kašenec. Věnec je vyroben
ze 42m trubkového rámu, na kterém je navázána sláma, smrkové
a borové chvojí. Stojí na čtyřech

pilířích, nad kterými jsou umístěny metrové adventní svíce. Věnec
má průměr sedm metrů. Strom
společně rozsvítí starosta města
Ing. Augustin Forman s farářem
Pavlem Mertou. Poté následuje
kulturní program, ve kterém vystoupí chrámový sbor pod vedením Rudolfa Weisse, děti z obou
mateřských škol, žáci základní a
základní umělecké školy,“ uvedl
místostarosta Roman Volf.
Originální miroslavská výzdoba je zachycena také na vánočních pohlednicích, které je možné
zakoupit v místní trafice. /abé/

V minulém čísle jsem obsáhle referoval o Podzimním semináři
OBK. Dnes uvádím reakce na něj. Hlavní referát přednesla paní Ing.
Dana Drábová a po semináři nám řekla: „Musím ocenit úroveň příspěvků přednesených jednotlivými členy OBK. Fakt smekám.“ Současně nabídla aktivní účast na semináři „Výsledky zátěžových testů
v Dukovanech“, s jehož uspořádáním počítáme v jarních měsících.
Hosty semináře byli i zástupci Mladé generace České nukleární společnosti. Výsledkem je rozsáhlý článek v informačním buletinu České
nukleární společnosti a pozvání zástupců OBK na Mikulášské setkání,
kde bude prezentována činnost komise.
Delegace Občanské informační komise ze slovenských Jaslovských
Bohunic prezentovala témata projednávaná na semináři v Bohunických
novinách a v podnikovém časopisu JE Jaslovské Bohunice ATÓM.
S předstihem 14 hodin byla ukončena odstávka 1. bloku. Na něm
byla krom výměny paliva a pravidelných kontrol provedena i modernizace. Jeho výkon se tak zvýší na 500 MW, tedy stejně jako 3. a 4. blok.
V polovině příštího roku dojde k modernizaci 2. bloku a celkový výkon
elektrárny pak bude 2000 MW. V současnosti probíhají testy modernizovaného bloku na různých výkonových úrovních. Dosažení plného
výkonu a zahájení 144hodinového průkazného chodu lze očekávat v
průběhu tohoto týdne. 14. 11. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Setkání s permoníkem
Ve středu 26. října se v prostorách Vzdělávacího podnikatelsko- technického centra Kukla uskutečnilo v pořadí již druhé zábavné odpoledne
pro děti, tentokrát s názvem „Permoničtí dráčci“. Děti společně s rodiči
měli možnost vyrobit si svého dráčka, kterého poté mohli symbolicky
věnovat jednomu z oslavanských permoníků, umístěnému v podobě
plakátu v atriu VPTC Kukla. Stejně jako v případě první zábavné akce
pro děti i nyní se návštěvníkům naskytla možnost spatřit „živého“ permoníka, tentokrát permoníka kopce Koblihu. Na závěr bylo slavnostně
vyhlášeno šest nejkrásnějších dráčků, kteří byli odměněni medailí a
drobnou sladkostí. Celá akce byla završena diskotékou a dětskými
soutěžemi. Tímto děkujeme všem za účast a těšíme se na další podobně
Mgr. Hana STAŇKOVÁ, VPTC Kukla Oslavany
vydařenou akci.

Budou čerpat z rezerv
/Ivančice/ ZŠ Vladimíra Menšíka a ZŠ TGM požádala svého zřizovatele, město Ivančice, o čerpání ze svých rezervních fondů. V ZŠ
Vl. Menšíka je třeba vyměnit vstupní dveře a ZŠ TGM požadovala
uvolnění finanční částky na opravu učeben fyziky a chemie, školního
rozhlasu, kopírek, vodoinstalace, ozvučení interaktivní tabule a na
nákup počítače. Rada města udělila oběma příspěvkovým organizacím souhlas k čerpání z jejich rezervních fondů v částkách 53.000
Petr Sláma
a 71.000 korun pro jednotlivé školy.

IB-MET

s.r.o.

KOVOŠROT

MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
9.00 - 16.00
Po-Pá
9.00 - 11.00
Sobota
zavřeno
Středa

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.
mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

Prodej dřevěných
i slaměných briket
DŘEVĚNÉ BRIKETY
od 4,80 Kč/kg
SLAMĚNÉ BRIKETY
od 3,80 Kč/kg
TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590,
Moravský Krumlov
(naproti autobusovému nádraží)

Prodejní doba:
v pracovní dny 7.00 - 17:00 hodin,
v sobotu a v neděli po dohodě
na telefonu: 737 260 797

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 18. 11. 2011
Kč/kg

MATERIÁL

DRUH

Železný šrot

5,50
litina, max. 40x40 cm
4,60
Fe těžké nad 4 mm
4,60
litina velkokusá, trubky
3,60
Fe šrot lehký do 4 mm - plechy
16,elektromotory
130,Cu drát nový lesklý
Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak 116,40,CU kabely izolované
85,bronz plech, kus.
77,mosaz plech, kus.
34,-/34,Al drát nový/starý
28,Al kus litý bez Fe, profily
25,Al plech bez Fe
3,Al kabely izolované
24,Pb čisté, mašle
17,Zn plech, kus.
31,nerez nemagnetická

Měď

Bronz
Mosaz
Hliník

Olovo
Zinek
Nerez

Při množství nad 100 kg u barev. kovů a 1000 kg u žel. šrotu je
možnost navýšení kupní ceny dohodou. Aktuální a podrobnější
ceny po telefonické domluvě na 731 566 786.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU
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Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.
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Platan třetí HOSPODY A HOSPŮDKY
V pátek 11. listopadu se sešla
široká veřejnost a navrhovatelé
stromu v zámeckém parku pod
mohutnou korunou skalického
platanu. Důvodem byla oslava
jeho úspěchu v celostátní soutěži
Strom roku 2011. Téměř dvousetletý strom se umístil na 3. pozici
zmiňované soutěže. Veřejnost ho
podpořila 5818 hlasy, a tím mu vyjádřila podporu a zajistila slávu.
Na oslavu skalického platanu
se přišlo podívat několik desítek
účastníků z řad zástupců obcí,
děti ze základní školy, klienti domova pro seniory a další nadšení
obyvatelé obce Skalice a okolí.
K platanu byla umístěna plaketa
o jeho úspěchu a panu starostovi
bylo předano ocenění, které bude
zvelebovat kancelář obecního
úřadu. Pro platan a návštěvníky
zazpívaly a zarecitovaly děti ze
Základní školy Skalice pod vedením svých aktivních učitelů.

Z Dobřínska

Do Dobřínska se každoročně
sjíždějí příznivci dechové hudby
z dalekého okolí. V době adventních svátků se 18. prosince
uskuteční již 17. ročník vánočních
koncertů. Celých 15 ročníků zde
tradičně vystupovala dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic
na Hodonínsku. V loňském roce
zde koncertovala legendární Moravanka Jana Slabáka a tento rok
se můžou všichni posluchači tešit
na oblíbenou Túfaranku ze Šakvic.
Jako další kulturní pozvánky zde
můžeme mimo jiné zmínit i Myslivecký ples, na kterém v Dobřínsku
zahraje 21. 1. 2012 slovácká dechová hudba Vacenovjáci nebo
7. ročník festivalu dechových hudeb Dobřínský dechfest, který se
uskuteční 30. června 2012.

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Hostinec U Dvou volů
Postižen hladem přímo obrovským jsem chodil kolem znojemského
autobusového nádraží jako hladový vlčák a přemýšlel jsem, kde si dám
něco dobrého k snědku. Všechny podniky, které jsem znal ze svého raného mládí, už dávno zanikly, nebo byly přebudovány na něco jiného.
Až při procházení kolem staré nemocnice jsem ho zahlédl. Hostinec
U Dvou volů. Podnik jsem neznal, ale jeho vývěsní štít na mě zapůsobil
tak solidním dojmem, že jsem se rozhodl vejít dovnitř. Při příchodu blíže jsem potkal i dva spokojené řemeslníky, kteří právě vycházeli ven.
Pohostinské místnosti se nalézají ve sklepě (co jiného byste také od
Znojma čekali). Ovšem musím uznat, že je to stylová restaurace, jak
má být. Klenutá, dobře a stylově zařízená. Na výčepu má dokonce svůj
vlastní znak. Štít rozdělený do čtyř polí, ve kterých jsou dvě volské
hlavy, korbel piva a měšec s penězi. Co se týče pípy, na čepu je Velkopopovické, Plzeň a Gambrinus v poměrně příjemných cenových relacích. Protože mně v žaludku vyhrávala filharmonie, neměl jsem čas na
podrobné zkoumání jídelního lístku a dal jsem si bramborové knedlíky
s uzeným a výborným moravským zelím (na český způsob ho nemám
moc rád). Volba rychlá, ale nelitoval jsem. Jídlo bylo připraveno skvěle
a vkusně. Bylo pomalu škoda do něčeho takového kousnout. Když
jsem utišil hlad, měl jsem čas i na podrobnější zkoumání jídelního lístku. Byly tam takové pochoutky jako speciální gulášek s bramboráčky
nebo megařízek. Už se na ně těším, protože doufám, že jsem v hostinci
U Dvou volů nestoloval naposled.
Petr Sláma

„
„Dárkování v Miroslavi

/Miroslav/ Farní sbor Čs. církve evangelické zve veřejnost na
charitativní odpoledne zvané „Dárkování“, které se uskuteční v neděli 27. listopadu v 15 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.
Od 14.30 je prohlídka dárků poté následuje kátký program. Získané
peníze z dárků budou poslány na uhrazení školného pro dívku Marii
Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy, dále na projekt podporující rozvoj školství v Ugandě a navíc podpoříme Arkénii, domov
pro mentálně postižené dospělé v Brumovicích.
Co se vlastně skrývá za podivným názvem Dárkování? Dárkování
je dobročinná akce pořádaná farním sborem Českobratrské církve
evangelické již řadu let. Na tuto akci připravují členové a přátelé sboru
rozličné rukodělné výrobky, zavařeniny, sušené ovoce a zeleninu, perníčky apod. Tyto výrobky jsou pak nachystány v kostele k prohlédnutí
a zakoupení. Dárkování můžete podpořit i Vy buď věnováním rukodělných výrobků, nákupem dárků nebo jen účastí na programu v kostele.
Chcete-li akci podpořit i svými výrobky, přineste je v pátek 25. 11.
do Kruhu (sálku u evangelického kostela) mezi 17 a 19 hodinou.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 21. 11. - 04. 12. 2011
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
• listopad - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Fotoklubu MK fotografů - „Proměny
města“. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ M. Krumlov - 1. p.
• 25.11. v 18.00 hod. - MRAZÍK – hudební přehlídka. Vystoupí: Monty,
Lucie Dobrovodská, Vlakvous, Švédova trojka, Ocean vs. Daughter, Ty syčáci.
Kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 120 Kč.
• 27.11. ve 14.00 hod. - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, nám. TGM. Vystoupí
PS K. Němečka M. Krumlov, Adventní věnec požehná děkan P. Bublan.
• 2.12. ve 20.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Hraje skupina Dreams
+ host. Orlovna Rakšice
• 3.12. od 9.30 hod. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE. Nám. TGM. Pořádá SPOT.
• 4.12. od 14.00 hod. - ADVENT 2011: KONCERT - Cantamus Corde - PS
Jezeřany - Maršovice. Farní kostel.
• 5.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ.

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
• 21.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 27.11. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 27.11. v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evan. kostele
• 27.11. v 15.00 hod. - DÁRKOVÁNÍ V EVANGELICKÉM KOSTELE.
Charitativní sbírka v evangelickém kostele. Výtěžek akce bude použit na
„Adopci na dálku“ a domov pro mentálně postižené v Brumovicích.
• 27.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT Petra Bende a jeho hostů v KD.
• 3.12. ve 14.00 hod. - BARBORKOVÁ SOBOTA v základní škole Miroslav.
• 3.12. v 18.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT operní pěvkyně Táni Janošové
v katolickém kostele. Na varhany bude doprovázet Martin Jakubíček.
• 4.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 4.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele
• 4.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM v KD. Pořádají
město Miroslav, DDM, Římskokatolický farní úřad a laskaví sponzoři.
• 5.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY a zábavou
v restauraci Slávie.
• 6.12. v 16.30 hod. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ZUŠ v sále na radnici.

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 27.11. - Výstava JARMILA NĚMCOVÁ - OLEJOMALBY KATEŘINA NĚMCOVÁ - KRESBA. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 27.11. - IVANČICKÉ NÁMĚSTÍ - VÝSTAVA NÁVRHU ŘEŠENÍ
ÚPRAVY NÁMĚSTÍ. Sklepení Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 4.12. - ANTON TOMAŽ LINHART, SLAVNÝ SYN RODÁKA Z IVANČIC. Výstava partnerského města Radovljice. Galerie Památníku A. Muchy.
• 25.11. v 17.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi. Palackého nám. Ivančice.
• 1.12. v 18.00 hod. - VČELAŘŮV ROK. Beseda s ivančickými včelaři s promítáním filmu a ochutnávkami medu a medoviny. Kino Réna Ivančice, vstup zdarma.
• 1.12. až 10. 12. - VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ A POSTERŮ K PROJEKTU „DĚTSKÝ SVĚT V CENTRU IVANČIC”. Sklepení Památníku
A. Muchy. Ve středu 30.11. v 16.00 hodin - prezentace projektového záměru
a vyhlášení vítězů soutěže dětí a mládeže na téma „Můj vysněný dětský svět
v centru Ivančic”. Vstup zdarma.
• 3.12. v 15.00 hod. - BETLÉM. Divadelní pohádka pro děti i rodiče. Vánoční
představení plné známých i méně známých koled. Před zraky diváků se staví
Betlém, který je postupně zaplňován postavami, z nichž každá přichází na scénu
s vlastním hudebním motivem. Po skončení představení si mohou děti (za 50
Kč) vyrobit ve vánoční dílně vlastní dřevěnou postavičku do Betlému. Účinkuje
divadlo ŠUS. Kino Réna Ivančice, vstupné: 40 Kč. Předprodej v KIC Ivančice
• 3. 12. - 15. 1. 2012 - Prodejní výstava obrazů malovaných horkým voskem MARIE DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Chodba Pam. A. Muchy. Vstup zdarma.
3.12. - Muzikál OSMÝ SVĚTADÍL. Slavné písně skupiny Elán doprovázejí
romantický příběh o lásce, touze a štěstí. Spojeno s procházkou po vánoční
Praze. Odjezd v 8.00 hodin od Besedního domu Ivančice. Zájezd Praha divadlo Kalich - možnost účastnit se pouze zájezdu do Prahy za 470 Kč.
Cena (vstupenka a doprava): 1.170 Kč.
Připravujeme: 16.12. v 18.00 hod. - Koncert slova a hudby ADVENTUS PŘÍCHOD VLADIMÍR MATĚJČEK - slovo, VLADIMÍR ROUBAL - varhany.
Kostel sv. Petra a Pavla Řeznovice. Vstupné: 120 Kč. Předprodej v KIC.
• 28. 1. 2012 - Muzikál QUASIMODO. Romantický muzikál z Paříže podle
románu Viktora Huga. Praha - divadlo Hybernia, odjezd v 8.30 od Besedního
domu Ivančice. PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2011 !!!
• 10. 3. 2012 - Muzikál LUCREZIA BORGIA. Nový muzikál Petra Maláska.
Účinkují: B. Basiková, R. Fišarová, Z. Pokorná, Z. Fric, D. Hůlka, B. Matuš,
T. Savka, ... Praha - divadlo Hybernia, odjezd v 8.30 hodin od Besedního domu.
Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2011 !!!
• 26. 4. 2012 - Koncert LUCIE BÍLÁ SE SKUPINOU PETRA MALÁSKA.
Zájezd Brno - Boby centrum. Odjezd v 18.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstupenka a doprava): 1.000 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 30.11.2011 !!!

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
• 19. a 26. 11. - začátky v 14.30 a 18.00 hod. - OSLAVANSKÝ KAMEŇÁK.
Lehce erotická komedie v podání ochotníků divadla „Na mýtině“. Vstupné
70 Kč. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.
• 24.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 27.11. - KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ - POPELKA. Cena vstupenky
včetně dopravy 560 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. č.
546 423 283, 604 108 641. Odjezd 13:30 z Autobusového nádraží Oslavany.
• 3.12. od 10.00 hod. - ČERTOVSKÝ ZÁMEK S JARMARKEM.
Tradiční trhy na nádvoří zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabíjačkových
pochoutek,teplé medoviny, keramiky, …. Od 14.00 hod. - čertovské soutěže
pro děti. Od 16.00 - vystoupení sboru Cecilia v salonku na zámku. v 17.00 hod.
- losování o vánoční ceny(každý návštěvník obdrží slosovatelnou vstupenku),
v 17.30 hod. - Mikulášská nadílka. Řádně označené baličky odevzdávejte
ve dnech 28.11 - 2.12. v Domě dětí a mládež od 9.00 do 16.30 hodin. Poplatek za
balíček 20 Kč. Pořádá KIS Oslavany, Divadlo „Na mýtině“, DDM Oslavany.
• 3.12. - MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA. Taneční zábava se skupinou
RELAX ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Restaurace Dělnický dům.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 23.11. v 16.00 hod. - Beseda na téma LEGISLATIVA PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ. Informace týkající se invalidních důchodů, příspěvků a výhod
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvků na péči … V sále Zámeckého
kulturního centra. Pořádá Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů.
• 23.11. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - KUBA. Promítání ze
zajímavých míst planety Země. Se Zuzkou Brestičovou a jejími přáteli se vydáme na perlu Karibiku - Kubu. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna.

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
• pondělí - neděle od 14.00 do 20.00 hod. - R - KLUB MLÁDEŽE. Otevřené
zařízení pro všechny mladé teenagery. Jsou to prostory určené pro mládež, která
se zde může volně scházet a využívat smysluplně svůj volný čas. Nabízíme
pestrou škálu aktivit, činností a vybavení. Ivančice, Kounická 70.
• 21.11. od 17.00 hod. - SETKÁNÍ OBČANŮ NA TÉMA „Jak se žije
v Ivančicích“. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 23.11. od 17.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si vyrobit adventní
věnec podle svých představ za pomoci odborníků. Květinářství Alice, J. Vávry
11. Poplatek: děti 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se přihlásit
předem do 21.11. v SVČ Ivančice.
• 25.11. od 18.00 hod. - DISKOTÉKA V R-KLUBU - DJ Blaster. R-klub
mládeže a ICM na Kounické ulici č. 70. Členové R-klubu zdarma, ostatní 30 Kč.
• 26.11. od 15.00 hod. - PEČEME MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY. Upečte
druhým k Mikuláši perníkové figurky anděla, čerta a Mikuláše nebo si jen tak,
sami sobě, pomalinku navoďte náladu přicházejících Vánoc. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč/perníky, 10 Kč/tvořivá dílna. Ve tvořivé
dílně si můžete vyrobit čertovské a mikulášské dekorace.
• 27.11. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERTOVSKÁ MERENDA. Zveme všechny
nebojácné děti na hry a soutěže, s čertíky. Na každé dítě v masce čertíka čeká
odměna. Možnost výroby čerta. Ivančice, Orlovna na Chřestové ulici, poplatek
30 Kč/osoba. S sebou: přezůvky s bílou podrážkou (i rodiče).
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V IVANČICÍCH. Na
děti bude čekat Mikuláš s andělem i Lucifer s čerty, vánoční písně z věže
kostela. Ivančice, Palackého náměstí. Vybírání balíčků: pátek 2.12. od 9.00 do
18.00 hod., pondělí 5.12. od 9.00 do 15.00 hod. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 12, poplatek 30 Kč /balíček.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 4.12. od 17.00 hod. - ČERTOVSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Lampionový průvod se světýlky do zámeckého parku, kde se potkáte s čerty a čerticemi.
Sraz účastníků před Domečkem v 17. hodin, lampiony a světýlka s sebou.
• 10.12. od 14.00 hod. - VÝROBA ŠPERKŮ Z KŘIŠŤÁLOVÉ PRYSKYŘICE.
Výtvarná dílna pro veřejnost, účastnický poplatek 50 Kč + materiál.
• 22. - 23.12. - ANDĚLSKÁ NOC NA DOMEČKU. Hry, soutěže, vyrábění
i pečení jako v nebi. Pro žáky ZŠ, účastnický poplatek 60 Kč.
V prosinci zahájí činnost KLUB MAMINEK S DĚTMI MACÍK, a to každý
čtvrtek od 9.30 hodin. Účastnický poplatek 50 Kč za dítě.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23. - 24.11. vždy od 15.00 do 19.00 hod. - Kurz PC. Základy práce na PC,
ukládání, práce se soubory, složkami, kopírování, tisk... Word - základní užívání,
úprava dokumentů…, e-mailová pošta – základní práce, hromadné rozesílání
e-mailů… Účastníkům budou poskytnuty písemné materiály. Místo: počítačová
učebna ZŠ 0slavany, Hlavní 43 (budova 1. stupně, 1. patro). Poplatek: 800 Kč
(za oba dny). Přihlášky do 16. 11. 2011.
3.12. - VÁNOČNÍ JARMARK. Ve spolupráci s KIS Oslavany pořádáme na
zámeckém nádvoří vánoční jarmark, na kterém si můžete zakoupit dárečky
vyrobené dětmi z kroužků DDM Oslavany.
• 3.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Na zámku Oslavany
pořádáme ve spolupráci s KIS Oslavany. Můžete přinést do DDM balíčky pro
své děti, vybíráme je od pondělí 28.11. do pátku 2.12. od 9.00 do 16.30 hodin.
Poplatek za balíček je 20 Kč. Mikuláš se dostaví za každého počasí.
• 14. 12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Zahájení plesové sezóny absolventy
středoškolských tanečních ve velkém sále Dělnického domu v Oslavanech.
Vstupné 50 do sálu a 20 na galerii. Vstup do sálu pouze ve společ. oblečení.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565,
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• pondělky od 13.15 hod. - KERAMIKA PRO MŠ. Vede: Hermannová
Marcela. Určeno pro děti předškolního věku. Cena 30 Kč. V budově MŠ.
• úterky od 7.45 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA. Vede: Kudláčková Radka.
Určeno pro děti předškolního věku. Cena: 250 Kč. V budově MŠ. • úterky od
14.30 hod. - POČÍTAČOVÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská Dagmar.
Určeno pro děti školního věku. Cena 250 Kč.
• středy od 13.30 hod. - MATEMATICKÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská
Dagmar. Určeno pro děti školního věku. Cena: 250 Kč. V budově ZŠ.
• středy od 15.15 hod. - SPORTOVNÍ KROUŽEK. Vede: Bc. Chaloupková
Šárka. Náplň kroužku: zážitkové hry, cyklistika, lanové centrum, stolní tenis,
in-line brusle, míčové hry. Cena: 250 Kč.
• pátky od 11.45 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ. Vede: Mgr. Habánová
Helena. Určeno pro předškolní děti, 1.a 2. třída ZŠ. Cena 300 Kč. V budově ZŠ.
• termín bude upřesněn - HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ. Vede: Mgr.
Habánová. Keyboard, flétna, kytara, tahací harmonika (ZUŠ).
• pondělky od 17.00 hod. - SENIOŘI. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU.
Vede: Bc. Chaloupková Šárka. Určeno pro: starší 50 let. V budově ZŠ. Téma na
zimní semestr: Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Cena: 250 Kč/ pololetí.
Bližší info na tel. 776 778 699, na emailové adrese sarka&chaloupka.cz
• každé pondělí a čtvrtek od 18:30 hod. - TAE- BO. Vede: paní Bystrianská Dana.
Cvičí se už od září! v místní sokolovně (naproti Jednotě COOP). Cena: 40 Kč.
• NAŠI NEJMENŠÍ A JEJICH MAMINKY. MATEŘSKÉ CENTRUM
DUHOVÝ TULIPÁNEK. Pod vedením Daniely Bednaříkové, která vede i
MC Medvídek v Miroslavi.

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
• 21.11. ve 14.00 hod. - ZAKARPATSKÁ UKRAJINA - kdo zažil,
nezapomene, kdo nezažil - neuvěří. O Ukrajině nám bude povídat cestovatelka
a skvělá vypravěčka Jana Puchegger Chadalíková, která letos tuto krásnou zemi
po mnoha letech opět navštívila a odvezla si odtud spoustu nezapomenutelných
zážitků. Dozvíte se něco o historii Ukrajiny, ale hlavně o současném životě
Ukrajinců na vsi a krásách zdejší nedotknuté přírody. Říká se, že čas se tu
zastavil před lety, a tak zdejší vesnice často připomínají skanzen s prvky
současnosti. Součástí besedy bude i promítání fotografií a videa, můžete se těšit i
na ochutnávku tradičních ukrajinských bonbónů. Vstupné 10 Kč.
• 25. 11. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA. Ukázky pomůcek
usnadňujících zrakově postiženým lidem život, chůze s klapkami na očích atd.
• 30.11. v 10.00 hod. - CITES - přednáška Evy Smetanové o mezinárodní úmluvě
- ohrožené druhy živočichů a rostlin. Kinosál Moravský Krumlov, pro ZŠ a SŠ.
• 5.12. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA - „Pod hvězdným stromem
aneb horoskop Jaroslava Seiferta“. Vypráví Mgr. Eva Kopčilová. Vstupné 40 Kč.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 26.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH
OPATOVIC“. Chůze 8-15 km, odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. Odjezd
z Brna v 8.47 hod. Jízdenky kupovat do Velkých Opatovic. Vede Jiří Eibel.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 2.12. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY III. Host: Ester Klasová.
Téma: Vychovávala jsem 4 dcery. Výroba přání „scrapbook“, občerstvení,
překvapení, vstup zdarma.
• úterý od 15.00 hod. do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228.
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.30 hod. do 18.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 26.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ - DUNAJSKÁ STREDA. POZOR - PLNÍME
DRUHÝ AUTOBUS! Celodenní koupání v menších a útulných, ale moderních
termálních lázních, s teplotou vody až 38 °C. K dispozici 5 bazénů venkovních i
vnitřních, bazény sedací, masážní, plavecký bazén vnější i vnitřní. Bezbariérový
přístup pro starší a tělesně postižené, více informací na www.thermalpark.sk.
Odjezd: 6.30 hod. Krumlov (Blondýna), 6.35 hod. náměstí. Návrat kolem 20.00
hod. Cena: doprava 320 Kč / 290 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let) + celodenní
vstupné do lázní 4,40 € (cca 110Kč) + 5 € vratná záloha na klíček od skříňky.
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz.
Další info: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček).

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 30.11. v 17.00 hod. - Přednáška „ZDRAVÍ VÁS A VAŠICH DĚTÍ Z
POHLEDU TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY.“ O energetických drahách
na těle a o pěti elementech, jak nám tikají orgánové hodiny. Jak můžeme
podpořit zdraví našich dětí, když zjistíme, že na ně tzv. „něco leze“? Jak
správně pracovat s emocemi a nemocemi? Co jsou Shiatsu masáže, jež
podporují tok energie v těle? Přednáší Jana Šaurová, studentka tříletého oboru
Shiatsu a Tradiční čínské medicíny v Praze. Poplatek 60 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• pondělí 17.00-19.00 hod. - PŘEDPORODNÍ KURZ. Termíny kurzu: 7.11.,
14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12. (ideálně pro ženy s TP v lednu, únoru, do
poloviny března 2012). Cena kurzu: 1200 Kč. Vede: porodní asistentka Bc. Zuzana
Veselá, více: http://mamicentrum.cz/porodni-asistentka-zuzka-vesela.html.
Hlaste se, prosím, na vesela@mamicentrum.cz nebo na tel. čísle 777/195 191.
• pondělí 17.30-18.30 hod. a čtvrtek 18.00-19.00 hod. - JÓGA PRO
DOSPĚLÉ. Cena: 200 Kč/členové 250 Kč/ostatní za 5 lekcí. Vede: Mgr.
Martina Turečková (informace o volných místech na tel.: 603 576 988).
• pondělí 19.15-21.00 hod. - LINE DANCE. Cena 50 Kč / hod. Tančíme ve stylu
waltz, polka, funky, irský, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené
WCDF. Vede: Romana Kopuletá (info o místech na tel.: 776 818 101).
• každé úterý: pokročilí od 9.45 do 10.45 hod. a začátečníci od 11.00 do
12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou
vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší přítomnosti v herně. Poplatek: 60 Kč
za celou hodinu. Vede: Veronika Rybníčková, info na tel.č.: 732 243 731.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa 9.00-15.00 hod. a pátek 9.00-12.00 hod. - HERNA
• pondělí 9.30-10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Mgr. Hana Křivánková.
Poplatek: 250 Kč /členové, 300Kč/ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• pondělí 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. Vede:
Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč / ostatní vč. materiálu.
• úterý 15.15-15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche. Poplatek: 250,- členové/ 300,- ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• úterý 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - pokročilí. V tuto chvíli obsazeno.
• úterý 17.00 - 17.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - začátečníci. Pro děti 4, 5 let s rodičem bez předchozích znalostí
angličtiny. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450 Kč členové / 500 Kč
ostatní za 9 lekcí (od 4.10. - 29.11. - 1. ukázková hodina zdarma).
• středa 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10.30 - 11.30 hod. - děti od dvou let
- POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her
a výtvarných aktivit pro rodiče s dětmi. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na tel.č.:
722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní (říjen-prosinec).

2. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
V RESTAURACI HOTELU RYŠAVÝ
Termín konání: 4. 12. 2011 od 11 do 16 hodin
Dárek pro každé dítě. Přijde i čert s andělem.
Vstup volný. Uvádí: Václav Ostrovský ml.
Omezená kapacita míst.
Rezervace: Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73, tel.: 515 323 428
e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

ČERTOVSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
neděle 4. prosince od 17.00 hodin
Lampionový průvod se světýlky do zámeckého parku, kde se
potkáte s čerty a čerticemi. Sraz účastníků před Domečkem
v 17. hodin, lampiony a světýlka s sebou.
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
a Školní jídelna Ivančice Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná 26.11. 2011 od 9.00 do 15.00 hodin.
V 9.30 a 10.30 hod. bude ve třídě 2. A probíhat kulturní program.
Ve školní kuchyňce bude připraveno občerstvení.
Ve školní jídelně budete moci ochutnat z nabídky pokrmů.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s., Ivančice

ZDRAVÍ VÁS A VAŠICH DĚTÍ Z POHLEDU
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
středa 30. listopadu v 17.00 hodin
Přednáška o energetických drahách na těle a o pěti elementech,
jak nám tikají orgánové hodiny. Jak můžeme podpořit zdraví našich
dětí, když zjistíme, že na ně tzv. „něco leze“? Jak správně pracovat
s emocemi a nemocemi? Co jsou Shiatsu masáže, jež podporují tok
energie v těle? Přednáší Jana Šaurová, studentka tříletého oboru
Shiatsu a Tradiční čínské medicíny v Praze. Poplatek 60 Kč.
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKŠICE
Dějiny požární ochrany v Rakšicích jsou spojeny se vznikem českého Sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl založen 29. září 1898 jako
organizační součást České jednoty hasičské, jmenovitě XXIX. župy
krumlovské. Zakládajícími členy byli náčelník Jan Dobiáš, podnáčelník Venzel Vincecz, 2. náčelníkem Jan Galáš, četařem Jan Vejvalka
a František Vejvalka, předsedou Jan Soukup, místopředsedou Václav
Vejvalka, jednatelem Emanuel Liberta, pokladníkem Eduard Štoll
a zbrojmistrem Jan Šedrla. Sbor se od začátku potýkal s finanční
nejistotou, a proto byl nákup první hasičské stříkačky financován ze
soukromých zdrojů (např. město MK, ředitelství cukrovaru, rodina
Glücksmannů, MUDr. M. Odstrčil, p. Kaufman, pekař Tůma, R. Donnée). Sídlem se stal obecní dům, samostatná hasičská zbrojnice byla
postavena až v roce 1924. Sbor vysílal své delegáty do České jednoty
hasičské a v roce 1910 je dokonce uváděn mezi nejsvědomitějšími.
Jednota se ve spolupráci se Sokolem snažila propagovat češství různými národními akcemi, vznikem knihoven, organizováním přednášek
a dalším vzděláváním hasičů, ale kvůli absenci písemných pramenů
tuto informaci nemáme pro Rakšice doloženou.
Další zprávy máme až z roku 1922. Z důvodu neúplnosti spolkové
kroniky víme pouze to, že Sbor vyjel mezi lety 1898-1925 celkem k 28
požárům. Po roce 1945 organizoval Sbor pouť z Rakšic ke kapli sv.
Floriána. Další osudy jsou nejasné, v roce 1948 byla zakoupena motorová stříkačka a nový vůz. U příležitosti 50. výročí byly 6 zakládajícím
členům darovány diplomy za letitou službu. Byli to Matěj Klodner (za
40 let), Josef Sobotka (za 30 let), dále Jan Šmid, František Nesvačil,
Jan Čepera, Stanislav Sobotka, Leopold Jedlička, Josef Vaniček (za 20
let). V souladu s celorepublikovou reorganizací hasičských organizací
došlo v roce 1950 k přeměně spolku na Svaz požární ochrany.

Hasičský sbor před původni hasičskou zbrojnicí.

archiv SDH

O dalších dějinách hasičů jsou jen kusé informace. Víme, že si v průběhu 2. pol. 20. století pořídili několik starších aut, která přestavěli
k hasičským potřebám. Ve společenských akcích převažovaly narozeniny a významná osobní výročí členů a kulatá výročí založení. K významným událostem patří přestavba zbrojnice v letech 1969-1970,
při které byla nalezena nádoba s uloženým pamětním listem z doby
budování původní stavby v roce 1924. Do rekonstruované budovy byla
umístěna zpráva pro budoucí generace. V roce 1977 se hasiči účastnili série turnajů v kopané a byl založen kroužek mladých požárníků
pod vedením Jana Šedrly, který se účastnil celorepublikové hry Plamen. Kroužek mladých byl obnoven v roce 1984 pod vedením Otty
Ilka. Od r. 1987, kdy odešel Jan Podhradský, je velitelem Zdeněk
Coufal. Pod jeho vedením probíhaly také v roce 1988 oslavy 90 let
založení spolku s výstavou historické hasičské techniky, přidruženým
fotbalovým zápasem a hudebním doprovodem Dubňanky.
Po revoluci prodělal Svaz změnu názvu na Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1992 se připojil k oslavám sv. Vavřince a zprostředkoval
opět veřejnosti ukázky hasičské techniky. Ke zprofesionálnění činnosti
přispěla i dvojí přestavba hasičské zbrojnice v letech 1995 a 1998 i
rádiové propojení s MK. V roce 1998 byla dokončena stavba zbrojnice
a Sboru byl přidělen dopravní automobil na podvozku Avia A-30 od
zaniklého SdH v MK. Téměř tradicí se stala požární asistence při pořádání vozatajských závodů. V roce 2002 pořádal Sbor 1. ročník Nočního poháru v požárním sportu, úspěšně se dlouhodobě účastní ukázek
techniky na dětských dnech a na letních táborech. V létě se zúčastní
soutěže O pohár města Moravský Krumlov.
Výjimečné nasazení při povodních v roce 2006 ocenil ministr vnitra
a Generální ředitel HZS ČR předáním pamětního listu. Následovala
koupě vybavení, počítačové techniky a připojení k internetu. V souvislosti s reorganizací vyhlašování požárního poplachu, z důvodu zrušení
Operačního střediska ve Znojmě, koordinace činnosti byla převedena
pod Krajské operační a informační středisko. Byla také zahájena jednání o koupi domu vedle zbrojnice. Mladí hasiči obnovili činnost soutěžních družstev a zúčastňují se soutěží v okrese. Na rok 2008 připadly
oslavy 110. výročí založení Sboru. Oslavy se nesly v duchu tradic,
byly položeny kytice u pomníků padlým rakšickým občanům, na fotbalovém hřišti proběhly ukázky hasičské a policejní techniky, ukázka
výškové techniky a na závěr celého dne se uskutečnila taneční zábava
na návsi. V roce 2009 byla poskytnuta dotace na novou zbrojnici a 8. 5.
2010 proběhla slavnostní kolaudace. Ke konci roku 2009 obdržel Sbor
ocenění z rukou hejtmana JMK. V roce 2010 vyjela jednotka k rekordním 35 událostem, v roce 2011 je to prozatím 10 událostí (např. nález
letecké pumy na náměstí v MK a požár domku v zámeckém parku).
Členská základna k 1. 10. 2011 čítá 55 členů, z toho 35 mužů a 20 žen.
Hlavním cílem jednotky v současné době je obnova zastaralé techniky.
Sbor je zařazen jako jednotka III. stupně pro výpomoc okolním obcím
a obcím v okrese Brno-venkov.
Hana Prymusová, Josef Veselý
Prameny a literatura: SOkA Znojmo, Česká jednota hasičská, 29. župa M.
Krumlov 1894 - 1940.; Kronika SdH Rakšice z archivu Sboru; Pamětní list
z 27. 6. 1923 z archivu Sboru.; POKORNÁ, Z.: Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Znojmo. Znojmo 1991.; Historie sboru dobrovolných
hasičů v Rakšicích 1898 - 1998. M. Krumlov 1998.; Ústní výpovědi členů.
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Z historie židovské obce v Miroslavi - II. část
V minulém čísle Zrcadla jsme
ukončili článek o Židovské obci
v Miroslavi rokem 1848.
Přesto se ještě vrátíme znovu
k císaři Josefu II. Za jeho panování se postavení Židů po stránce
sociální sice zlepšilo, ale na druhé
straně měl tento panovník největší podíl na poněmčení českých
Židů. Na základě tolerančního
patentu z roku 1781 byli Židé
nuceni přijmout německá příjmení a vybrat si ze 110 mužských a
35 ženských jmen. Dále museli
Židé vést své obchodní knihy
v německé řeči a němčina byla
určena jako jediná jednací řeč
ve styku s císařskými úředníky.
Germanizaci Židů posloužil ještě
více patent z roku 1797 císaře
Františka I., který uzákonil vyučování dětí v židovských školách
v německém jazyce. Snoubenci
narození po roce 1779 se museli
před sňatkem podrobit zkoušce
němčiny. Také rabín mohl být jen
muž, který absolvoval německou
školu, stejně jako sluhové v synagoze. Tak se stalo, že Židé byli
nejen poněmčeni, ale postupem
let se sami stali v miroslavském
národnostně smíšeném prostředí
nositeli germanizačních snah.
V roce 1790 byla v Židovské
obci v Miroslavi zřízena samostatná škola. Od začátku zde
vyučoval Jan Schubert, který učil
současně i na farní škole v Miroslavi. V období 1812 až 1852
působili již na škole zkoušení
učitelé židovského původu, ale i
tak byla židovská škola pod dozorem katolických farářů. V roce
1852 byla škola dvojtřídní, jejímž
nadučitelem byl Markus Schiller.
V dalším roce, až do roku 1868,
zde působil bratr Markuse Josef.
V letech 1853 až 1883 tu byla
škola trojtřídní a chodilo do ní i
několik křesťanských dětí. Snad
to bylo proto, že na židovské
škole se neplatilo školné, jelikož
veškeré náklady nesl židovský
školní fond, založený již v roce
1744 zemským rabínem.
Pro informaci uvádíme počty
žáků: školní rok 1873/74 - 138
žáků, 1910/11 - 38 žáků. Velký
pokles žáků byl způsoben zřízením měšťanské školy, na kterou
přecházely všechny židovské děti.
Během 1 sv. války bylo v obci
ubytováno 350 židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Pro děti
z Haliče se vyučovalo v polštině,
pro děti z Bukoviny německy.
Po skončení války se uprchlíci
vrátili do svých domovů.
Hodně se změnilo v roce 1848,
kdy nastal zásadní obrat v občanském, sociálním a náboženském
postavení Židů. Císařské patenty Františka Josefa I. v letech
1848 - 49 přiznaly Židům právo
svobodně se stěhovat a byla
zrovnoprávněna všechna náboženství. V roce 1860 bylo Židům
povoleno nabývat nemovitostí.
Tyto zásadní změny umožnily,
že se Židé začali stěhovat ze
svých starých židovských obcí
do dříve zakázaných měst (nebo
jen do městské části Miroslavi),
kde měli lepší možnost činnosti.
Došlo tak k poklesu židovských
občanů v dřívější obci, ale brzy
se do uvolněných bytů stěhovali
chudí občané Miroslavi, protože
se jednalo o byty podřadné úrovně, takže byly laciné. Docházelo
tak k promísení obyvatel dříve
uzavřených obcí.
V roce 1910 žilo v židovské

obci 333 obyvatel, z toho 247
Židů. Ostatní byli katolíci a evangelíci. Celkem bylo v Miroslavi
3507 obyvatel z toho 2708 katolíků, 399 evangelíků a 400 Židů.
V roce 1850 byly zřízeny samostatné místní obce s volitelnou
samosprávou a to se vztahovalo i
na židovská ghetta, pokud měla
uzavřené teritorium a možnost si
opatřit dostatečné finanční prostředky. V roce 1862 byly zřízeny
politické Židovské obce. Vedle
Miroslavi byla nejbližší Židovská
obec v Ivančicích. V Moravském
Krumlově nebyla židovská politická obec povolena. Mimo to
dále pokračovala činnost (až do
roku 1942) náboženské židovské
obce, která pečovala o synagogu,
hřbitov, vedla evidenci zemřelých
a starala o dobročinnou činnost.
Židovský hřbitov v Nádražní
ulici, asi 500 metrů od náměstí,
musel být v Miroslavi již od počátku existence židovské komunity. Hřbitov je významnou kulturní
památkou. Na ploše 5832 m2 je
475 náhrobků, mezi nimi cenné
pomníky barokního a klasicistního typu, přičemž nejstarší čitelný
nápis je z roku 1691. Po těžkých
škodách způsobených bombardováním i nacisty byl po roce 1947
částečně rekonstruován. Při vstupu na hřbitov, který je ohrazen
cihelnou zdí, je obřadní síň z roku
1902 s novobarokním štítem.
V posledních letech začala
obnova hřbitova za součinnosti
Židovské náboženské obce Brno,
města Miroslavi a studentů. Byla
opravena ohradní zeď, zhotovena
vstupní brána, vyčištěn hřbitov
od odpadků a náletových dřevin,
zavezen jeden kráter po výbuchu
letecké pumy při bombardování
města 8. května 1945 (druhý kráter zůstává jako součást historie).
V roce 1999 navštívil Miroslav
potomek jednoho z pochovaných
p. Deutsch z Vídně, který věnoval
finanční prostředky na postavení
224 povalených náhrobků. Při
záchranných pracích byl nalezen
náhrobek nejslavnějšího rodáka
- Rapfaela Koniga. Nedaleko
vstupu na hřbitov je pomník připomínající 14 židovských občanů,
kteří zahynuli během 1. sv. války.
Židovští podnikatelé byli zakladatelé průmyslových podniků
ve městě. Šlo především o výrobu
vonných olejů, likérů, zpracování
zeleniny a sodovkárnu. Již jsme
se zmínili, že první továrna na
výrobu éterických olejů a trestí
byla zřízena Salomonem Schmid-

Část bývalé synagogy, dnes Kulturní dům

tem v roce 1842. V roce 1856 založil Jakob Herzog továrnu také
na tresti, v roce 1864 Jan Polenz
palírnu a výrobu lihovin, Josef
Hauser další továrnu na éterické
oleje. V roce 1893 byla dána do
provozu parní pila a sklad dřeva
Mořice Winklera a parní mlýn Josefa Sugara. Koncem 19. století
byla v Miroslavi v provozu strojírna Josefa Eisnera a dvě dílny
na výrobu zemědělských strojů
(Herman Nettel a Simon Sensky).
Mimo uvedených podnikatelů
bylo v obci několik desítek obchodníků a řemeslníků.
Začátkem 20. století se Miroslav stala průmyslovým a obchodním střediskem celého kraje.
Nepříznivě se promítla skutečnost, že po zprovoznění železnice
v září 1870 zůstala Miroslav
od nádraží vzdálená 5 km, což
ztěžovalo přepravu nákladů. Jen
pro informaci: v letech před 1.
sv. válkou bylo z miroslavského
nádraží dopravováno téměř 7000
vagónů zboží a 60 000 osob.
Podle přípisu Zemského výboru Markrabství moravského
ze 14. 12. 1918 měly být obě obce
v Miroslavi tj. městská a židovská sloučeny v jeden celek. Tento
záměr byl uzákoněn dne 7. února
1919, ale ke skutečnému sloučení
došlo až v roce 1925.
Na základě Mnichovské dohody začala německá vojska
obsazovat české pohraničí. Miroslav byla obsazena dopoledne
9. října 1938. Mnoho Čechů a
Židů prchalo z obsazeného území
do zbytku republiky. Nejbližší
tábor pro židovské uprchlíky
byl zřízen v Ivančicích v bývalé
koželužně a prošlo jím přes 800
židovských obyvatel. Z Miroslavi
je v evidenci tábora vedeno 12
osob, z nichž 10 bylo v březnu a

Židovská obec v Miroslavi, autor ing. Klenovský

dubnu 1942 transportováno přes
Brno a Terezín do vyhlazovacích
táborů, dvěma bylo těsně před
okupací povoleno vystěhování do
Palestiny. Mimo to bylo v Ivančicích mimo tábor dalších 21 osob,
bohužel jejich osudy neznáme.
Nejsou uvedeni v Terezínské pamětní knize, takže Terezínem tito
občané Miroslavi neprošli.
V literatuře se uvádí, že v roce
1938 bylo vedeno v miroslavské náboženské obci 282 členů,
po okupaci se jich vrátilo pouze
17. Zahynulo 149, dalších 53
zemřelo v Terezíně, Brně, Vídni
a jinde. Do ciziny se vystěhovalo
nebo se podařilo uprchnout 63
lidem a do Miroslavi se již nevrátili. Uvedené počty je nutno prověřit - liší v různých pramenech.
Popis židovské obce nebyl
v článku uveden, přikládáme však
nákres zhotovený ing. Klenovským, ze kterého je patrný rozsah
obce před zničením (čárkovaně
jsou stojící domy, tečkovaně
domy zbořené). Z původních
118 domů dnes stojí 18 a bývalá
synagoga. Kolem bývalé synagogy (v roce 1957 byla přestavěna
na kulturní dům), kde byla dříve
zástavba, je dnes volná plocha a
park, protože zničené domy neměl kdo znovu postavit.
Když Hugo Gold vydával v roce
1929 knihu o historii židovských
obcí na Moravě, netušil, že o cca
15 let později již nebudou židovské obce existovat a jejich obyvatelé zahynou jako oběti zrůdné
nacistické teorie. Jen pamětní desky a pomníky připomínají dřívější
existenci těchto obcí.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Jelínek, R.,
Miroslav, 1972 • Reich, E., Geschichte der Juden in Misslitz
• různé zdroje z internetu
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

»AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
• Daewoo Matiz, zlatá barva, r. v.
1999. Málo jetý, TK 6/2013 + 4 zimní
pneu i s disky. Cena: 30.000 Kč. Tel.:
732 389 092.
•• levně moto CZ 175, typ 450, r. v.
1962, v komplet. stavu. Nutné drobné
opravy. Bez TP. Tel.: 608 875 730.
•• strešní nosič na Š Felicia. Levně.
Tel.: 605 218 451.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti pod
Jakubem. Tel.: 777 549 910.
•• ornou půdu, louku v k. u. Němčice,
Letkovice, Alexovice, Budkovice
nebo Ivančice. Tel.: 602 526 749.
•• zemědělskou půdu v k. ú.: M.
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petrovice nebo Lesonice. Platím hotově.
Tel.: 773 534 857.
prodám
•• družstevní byt 3+1 na sídlišti
v MK, po revitalizaci, cena dohodou.
Tel.: 728 088 301.
•• byt 3+1 v Ivančicích, OV, s nádherným výhledem do krajiny. Byt je
slunný, v 7. patře, 75 m2 + balkón
a sklep. Velmi příjemné a klidné
bydlení s parkováním před domem.
Výjimečná cena! - 1.175.000 Kč. Tel.:
603 426 286.
•• zahradu s rekreačním domem 2+1
v Moravském Krumlově, obecní voda,
pozemek 2600 m2. Tel.: 777 582 899.
pronajmu
• na Sídlišti v MK byt 4+1 od 1. 1.
2012. Bližší info na tel.: 606 737 348.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• starší šicí stroj, cena dohodou. Tel.:
724 063 056.
•• tlačítkový stolní telefon TELCO,
podsvícený display, výkonná paměť,
zobrazení čísla volajícího, hlasitý
hovor, atd. Na 4 baterie, možno na
adaptér. PC 510 Kč, nyní 300 Kč.
Tel.: 602 782 272.

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• stůl pod PC a konferenční stůl.
Levně. Tel.: 605 218 451.
•• ložnici v dobrém stavu: manželská
postel vč. roštů a zásuvek, skříň,
komodu, noční stolek, zrcadlo a kusový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.:
605 405 959.

»STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm.
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• sporák na tuhá paliva. Tel.:
606 405 218.

•• šroťák na jablka - elektro i ruční.
Volat večer. Tel.: 607 908 231.
prodám
•• nerezový dřez s odkapávačem.
Tel.: 776 727 858.
•• pákové baterie, rozteč 150 mm.
Tel.: 776 727 858.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• přebalovaní podložku, žlutá s motivem. Rozměr 50 x 70 cm. Jako nová.
Cena 300 Kč. I SMS 724 709 650.
•• dětské lehátko do vaničky za 100
Kč, osušku za 100 Kč, hrací deku s
hrazdičkou za 600 Kč, oranžové plenky Pampers 2, pěkné oblečení na holčicku vel. 50-62. Tel.: 777 856 232.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

prodám
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.:
602 782 272.

» RŮZNÉ

•• Hledám doučování francouzštiny,
okolí Oslavan nebo Ivančic. Tel.:
605 412 234.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starý dřevěný kříž, vzduchovku,
pivní láhve s nápisy, hračky, sklo,
šavli, kovadlinu. Tel.: 724 468 171.
•• staré knihy, časopisy, odznaky,
automoto díly, mince, pohledy. Vše
vojenské, hasičské a myslivecké. Tel.:
724 468 171.
•• staré a sběratelské věci, nabídněte
vše. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.:
723 026 402.
•• pracovní boty č.10 a filcáky č.10 a
11. Zn. levně. Tel.: 721 365 090.
•• jekor šedý 5,5 x 1,25 m, dětské
horské kolo a koloběžku nerez s
nafuk. koly 12“, vysavač do dílny.
Levně. Tel.: 603 900 890.
•• zdravotní pružinovou matraci 85 x
190 cm, téměř novou. Hodně zlevněnou. Za 1.500 Kč. Prosím pouze SMS
na tel.: 607 881 188.
•• pěkný tmavě hnědý koberec, velký
květinový vzor, 3 x 4 metry za 1.500
Kč. Nový dámský černý flaušový
kabát vel. M za 1.200 Kč, za odvoz
otoman a křesla. Tel.: 777 856 232.
•• 3 ks 50 l demižónů. 1 ks za 500 Kč.
Tel.: 606 109 325.
•• elektrický šicí stroj na kůži, plyn.
kotel 28 kW, brutar na zabíjačku,
svař. drát na CO2, kovadlinu a kleště,
eternit, hřebenáč. tašky, íčko 14 3,2
m, překlady. Tel.: 720 444 245.
•• vlašské ořechy. Tel.: 732 562 498.

» ZVÍŘATA

prodám
•• hřebce, výška 130 cm. Cena dohodou. Tel.: 724 757 999.

TYFLOCENTRUM Brno, o. p. s., středisko sociálních služeb
pro zrakově postižené, regionální pracoviště Moravský Krumlov
a Městská knihovna Moravský Krumlov Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYFLOCENTRA V M. KRUMLOVĚ
pátek 25. listopadu 2011 (9.00 - 16.00 hodin)
v prostorách Městské knihovny M. Krumlov.
Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet pomůcky pro zrakově postižené do
domácnosti i do terénu. Zkuste si chůzi s bílou holí a speciální hry pro
nevidomé, které si můžete zahrát s klapkami na očích. K dispozici
vám bude i naše nevidomá kolegyně, která vám ukáže jak zrakově
postižení pracují s ozvučeným počítačem, nebo mluvícím mobilem.
V dopoledních hodinách se uskuteční besedy na téma „Jak
pomoci nevidomému na ulici“ – vhodná zejména pro školy.
Za pracovníky T y f l o C e n t r a vás zve Eva Indrová a Klára Vítková,
email: indrova@t y f l o c entrumbrno.cz, tel.: 774 715 109. V případě
zájmu o účast na besedě je nutné se přihlásit na konkrétní hodinu,
telefonicky či emailem, počet míst je omezen.

•• štěňata zlatých anglických kokrů.
Bez PP, zvyklá venku, 2x očkovaná a
odčervená. Cena 1.200 Kč. Tel.: 724
033 609.
•• štěňata čistokrevná, českoslov. vlčáků bez PP. Odběr kolem Mikuláše.
Tel.: 737 188 235.
•• levně kachničky mandarinské za
350 Kč a bažanty zlaté za 150 Kč.
Vše letošní. Tel.: 737 910 230.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
daruji
•• tříměs. štěně. Tel.: 606 405 218.
•• koťata do dobrých rukou. Tel.:
731 419 129.
•• Ujme se někdo asi půlroční mourovaté kočičky, ještě před zimou?
Zvyklá na lidi. Tel.: 737 641 524.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž hledá přítelkyni od 50 let
k dopoledním schůzkám. SMS na tel.:
606 563 971.
•• Nekuřák, zajištěn, po 50ce hledá ženu pro budoucnost. Tel.: 728 992 436.
•• Hledám štíhlou temp. ženu pro
dlouhodobý vztah. Já 57/182, rozv. sš,
který věří, že život ještě nekončí. Tel.:
721 404 283.
•• Vážená, pokud máte ráda život,
chybí Vám něha, láska a porozumění,
pište sms na 723 086 476. Jsem 39/
172 fin. nezávislý nekuřák všestranných zájmů.
•• Jsem 60/171/72 a rád se poznám se
štíhlou - štíhlejší ženou přiměřeného
věku, která není stále časově zaneprázdněna. Tel.: 732 284 863.
•• muž 48/190/90 hledá ženu, domácí
typ. Miroslav, MK a okolí. SMS, nebo
volat po 19. hodině. Tel.: 736 630 362.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledáte zajímavou práci? Jste
pracovitý a samostatný? Firma
TC MACH, s. r. o. Vás přijme jako
servisního technika pro instalace a
servis tepel. čerpadel a péči o zákazníka před i po instalaci. Požadavky:
SŠ nebo vyučen v oboru tech. směru, praktické zkušenosti s instalací
otop. systémů, uživ. znalost MS
office, vyhl. 50 §6, ŘP sk. B, vysoké
prac. nasazení, týmový duch. Nabízíme: zázemí české spol., motivující
fin. ohodnocení podle splnění cílů,
odborný růst, zaměst. výhody.
Své nabídky zasílejte na: tcmach@tcmach.cz nebo na adresu TC
MACH, s. r. o. U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov.
•• Příjmu stolaře / truhláře schopného pracovat v samostatné zakázkové výrobě. Dřevo, lamino. Zašlete stručný, především pracovní
životopis na josef.reiter@volny.cz.
Nutná praxe min. 5 roků v podobném provozu.
•• Generali Pojištovna, a. s. hledá
pro kancelář v M. Krumlově spolupracovníky na pozici pojišťovací
zprostředkovatel. Náplň práce:
péče o nové i stávající klienty, poradenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné
spol., kariérní růst, indiv. pracovní
ohodnocení + prémie. Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou, časovou
flexibilitu, bezúhonost a spolehlivost, schopnost komunikace a tým.
spolupráci. Bližší info: Generali
Pojišťovna, a. s., Agenturní kancelář Ivančice, Palackého 8, 664 91
Ivančice, mob.: 603903305, email.:
zdenek_kaufman@generali.cz

•• Hotel Ryšavý 3* ve Vémyslicích
příjme kreativního šéfkuchaře. Praxe na pozici minimálně 5 let. Zkušenost s vedení kolektivu. Zajímavé
platové podmínky a personální výhody. Životopisy zasílejte na email:
jan.janda@hotelrysavy.cz. Více o
hotelu na www.hotelrysavy.cz

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ve dvoře Knížecího domu v Mor.
Krumlově otevřen nový dětský
bazárek. Oblečení pro děti od 0 do
14 let. Otevřeno: po-pá 8.00-15.30.
•• Půjčka na cokoliv! Ne linka 900...
Spolupracuji s jedním věřitelem.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.
•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč.
Bez poplatku předem, bez volání
na drahá čísla. Brno, Brno venkov, Ivančice a okolí, Moravský
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.
•• Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd,
daňové přiznání, DPH, silniční daň.
Tel.: 606 084 890.
•• 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.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Úplně nová půjčka ve vašem regionu! Nízké úroky, nastavitelné splátky.
Ne SMS. Tel.: 605 324 100.
•• Zprostředkuji nebankovní půjčky zam., OSVČ a ženám na MD
i důchodcům. Stačí poslat sms na
tel. 731 933 513, ozveme se Vám.
Pomůžeme i v exekuci zástavou nemovitosti. Pracuji pro více věřitelů.
•• Pečení cukrářských výrobků:
Dorty, rolády, řezy a drobné cukroví. Přijímáme objednávky na
vánoční cukroví. Paní Ludmila
Štádlerová, Petrovice 149, Moravský Krumlov, tel.: 515 323 116,
728 726 587.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, seniorům, matkám na MD. Poplatky
nevybíráme a splátky přizpůsobíme
vašim možnostem. Proto neváhejte
a zavolejte si o své peníze. Zprostředkovatel pracuje pro jednoho
věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK nabízí pro chov
hospodářských zvířat: granule králík
bez léčiva 25 kg za 215 Kč, s léčivem
25 kg za 225 Kč, granule nosnice 25 kg
za 241 Kč, sypká směs nosnice 25 kg
za 238 Kč. Možno navážit i menší
množství. Při nákupu 100 a více kg
sleva 10 %. Dále nabízíme úpravu
a stříhání psů v naší prodejně zajišťuje Salon Taťána, objednávky
na tel. 723 573 674.

» VZPOMÍNKA

•• 16. 11. 2011 uplynulo 16 let od
úmrtí paní Marie Bediové z Padochova. Vzpomíná syn František.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

DEKAMERON

Giovanni Boccaccio, komedie plná dobrodružství, vtipu a lásky.
Účinkují herci Jihočeského divadla. Sobota 9. června 2012
ve 21.30 hodin, cena: 1.200,- Kč (vstupenka a doprava).
Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí
řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky - MěKS do 25. ledna 2012,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 19.11. v 19.00
ne 20.11. v 19.00

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Western / sci-fi film USA

so 26.11. v 19.00 JANA EYROVÁ
ne 27.11. v 19:00 Romant. film USA
ne 27.11. v 17.00

AUTA 2
Anim. komedie USA, dabing

so 3.12. v 19.00
ne 4.12. v 19.00

VIDITELNÝ SVĚT
Drama SR, česky

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 19.11. v 18.00

STROM ŽIVOTA
Fantasy drama USA

ne 20.11. v 18.00

OŠETŘOVATEL
Romant. komedie USA, dabing

so 26.11 v 18.00

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Filmová pohádka ČR

ne 27.11. v 18.00

MECHANIK ZABIJÁK
Akční thriller USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
st 23.11. v 17.00
a v 19.00 hodin

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Filmová pohádka ČR

ne 27.11. v 18.00
a ve 20.00 hodin

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Komedie USA, dabing

st 30.11. ve 20.00 BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Romantická komedie USA
st 7.12. v 18.00
a ve 20.00 hodin

BASTARDI 2
Drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 20.11. v 16.00
a v 18.00 hod.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Filmová pohádka ČR

st 23.11 v 19.00

KAMARÁD TAKY RÁD
Komedie USA

ne 27.11. v 19.00

DRIVE
Thriller USA

st 30.11. v 16.00
a v 18.00 hodin

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Anim. film USA, dabing

ne 4.12. v 17.00

ŠMOULOVÉ
Rodinný film USA, dabing

ne 4.12. v 19.00

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Komedie USA

Muzeum a informační centrum Vedrovice pořádá odbornou přednášku

KRUMLOVSKÝ LES A JEHO VÝZNAM
pátek 25. listopadu 2011 v 17.00 hodin
přednášková místnost Muzea a informačnícho centra Vedrovice.
Přednášející Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
10. 12. 2011 v 9 hodin • tělocvična Řeznovice
Startovné: 100 Kč v ceně malé občerstvení. Přihlášky: p. Doupovec,
tel.: 777 022 732. S sebou: sálovky, rakety a dobrou náladu
Zveme k účasti i k povzbuzování všechny příznivce stolního tenisu!
Turnaj je limitován účastí max. 36 hráčů.
Spolek přátel kvalitního mariáše Řeznovice pořádá tradiční

TURNAJ V MARIÁŠI VE ČTYŘECH
17. 12. 2011 v 16 hodin • Pohostinství Řeznovice Miroslav Nováček
Případní zájemci se musí nahlásit k účasti v Pohostinství Řeznovice
panu Miroslavu Nováčkovi mladšímu nebo po telefonické domluvě
s ním na čísle 608 509 176. Uzávěrka: 16. 12. 2011.
Ceny: Pro nejlepší mariášníky zajištěny.
Srdečně zveme všechny příznivce mariáše a dobré nálady.
Přátelé čertových obrázků pořádají

4. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
10. 12. 2011. ve 13.00 hodin v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně
Zájemci se mohou přihlásit na tel číslech 546 413 403 po 17. hodině
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 4. 12. 2011.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Osvětová beseda Rešice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK

v neděli 27. listopadu od 14 hodin v sále kulturního domu
Prodej medu, medoviny, medové kosmetiky, prodej svíček, výrobky
ze dřeva, prodej výrobků obyvatel Domova u lesa Tavíkovice, výrobky
z pedigu, háčkované vánoční ozdoby a jiné dekorace, výrobky
z papíru, prodej keramiky, vánoční a květinové vazby, korálky,
náušnice a jiné šperky, ochutnávka míchaných nápojů.
Doprovodný program: Ježíškova pošta nejen pro děti, tematická
vánoční výstavka. Posedět si můžete v naší vánoční kavárně,
při dobré kávě nebo medovině a vánočním cukroví.

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 22/11 vyjde 2. prosince 2011, uzávěrka 29. listopadu 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Poslední výstřel ukončil sezónu

/Miroslav/ Český střelecký
svaz - Sportovně střelecký klub
Miroslav, pořádal za finanční
podpory města Miroslavi 16. roč-

ník veřejného střeleckého klání
„Poslední výstřel“ ve střelbě ze
čtyř druhů zbraní: opakovačka 10 ran na 100 metrů, samonabíje-

cí - 20 ran na 100 metrů, pistole a
revolvery - 20 ran na sestavu terčů
a brokovnice na popry a holubi.
Čas střelby a počet nastřelených
bodů celkem určovaly vítěze.
Kategorie opakovačka: 1. m. J.
Štancl (Brno), 2. m. M. Horáček
(Ivančice), 3. m. ing. Jan Šalamoun
(Znojmo). Kategorie samonabíjecí
- 20 ran na 100 m: 1. m. P. Bartoš
- 189 b. (Miroslav), 2. m. ing. Šalamoun - 180 b., 3. m. Jan Šalamoun
jun. - 171 b. (oba Znojmo).
Věcné ceny věnovali: Irel Miroslav (výrobce přírodní kosmetiky), Pilař Loděnice (producent
zeleniny) a ČSS SSK Miroslav.
Na snímku mistryně republiky
Lucie Dudová (ročník 1997),
která vyhrála 27. ročník ceny
Osvobození Miroslavi nástřelem
587 bodů ze 600 možných. Lucie
získala čtyřikrát po sobě titul mistryně České republiky ve střelbě
ze vzduchovky vleže v letech
2007 až 2010 vždy nástřelem 300
bodů ze 300 možných.

Neslyšící děti z Ivančic v Bludišti zlaté
Znáte BLUDIŠTĚ? Je to napínavá hra, která vyžaduje od soutěžících odvahu, fantazii, vědomosti, ale i kus štěstí. Čtyřem žákům
z ivančické školy pro sluchově
postižené se podařilo probojovat
přes postupová kola, která se
konala ve Valašském Meziříčí,
až do finále v České televizi.
Do Valašského Meziříčí přijelo
7 družstev neslyšících dětí z celé
České republiky. Za asistence tlumočníků probíhaly během dvou
dnů vědomostní a sportovní soutěže. Třetí den se rozhodlo o dvou
postupujících družstvech, mezi
nimi byli i žáci z Ivančic: Lenka
Jurková, Jiří Vašíček, Zbyněk
Kašpárek a Sang Qui. Soupeřem
v ostravském studiu jim byl tým
z Hradce Králové. Po napínavém
boji zvítězila škola z Ivančic.

Akci pořádala Česká komora
tlumočníků znakového jazyka,
kterým tímto děkujeme. Poděkování patří zvláště soutěžícím za

vzornou reprezentaci naší Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova v Ivančicích a města
Ivančic. Mgr. Hana Schwarzová/

Lektorka z Německa učí na GMK
Díky programu Comenius na
Gymnáziu v Moravském Krumlově působí na GMK lektorka
z Německa, která se zapojuje do
výuky němčiny a angličtiny a
zprostředkovává studentům informace o své rodné zemi.
Finjo, prosím představ se čtenářům Zrcadla.
Jmenuji se Finja, pocházím
z vesnice nedaleko Hamburku, je
mi 23 let a právě jsem dokončila
studium ve Flensburgu.
Jaké obory jsi studovala?
Studovala jsem matematiku
a historii a po návratu domů do
Německa budu učit děti ve věku
11 až 17 let.
Kdy tě napadlo odjet studovat

do ciziny?
Nechtěla jsem hned po skončení studia učit v Německu, ale
poznat, jak se vyučuje na školách
v cizině. Zapojila jsem se do projektu EU a jsem tady v Česku.
Zabývala ses předtím něčím
podobným?
Před rokem jsem působila 7 týdnů v Ghaně a učila tam děti. Byla
to krásná zkušenost, a proto jsem
se rozhodla to ještě jednou zkusit.
Co jsi tam učila?
Učila jsem anglicky matematiku, a bylo to úplně jiné, než
v Německu nebo v Česku. Bylo
tam 60 dětí ve třídě. Nebylo
to jednoduché, ale velmi mi to
pomohlo a díky tomu vidím

některé věci jinak.
Teď jsi tady v Česku. Jsi tu
spokojená?
Velmi spokojená. Baví mě tu
učit a líbí se mi odpolední zábava.
Co učíš?
Němčinu a angličtinu.
Jak dlouho zůstaneš u nás?
Zůstanu do Vánoc. Od února nastupuji na praxi u nás v Německu.
Kde u nás bydlíš?
Bydlím v internátě, kde žijí
studenti odborné školy.
A myslíš, že je velký rozdíl
mezi Německem a Českem?
Myslím, že mnohé je podobné,
ale existují rozdíly, například
učitelé tu dostávají nižší plat než
v Německu a jídlo je také jiné. My
nejíme polévku před hlavním jídlem, připadá mi to legrační. No ale
je tu hodně stejného, ale žáci jsou
tu příjemnější než v Německu.
Je něco, co ti u nás chybí?
Vlastně nic, jsem velmi spokojená. Moji rodiče mě navštívili,
s přáteli si telefonuji, hodně jim
vyprávím.
Má Česko něco, co nemá Německo?
Myslím, že knedlíky, jinak nevím ... ale hlavně jiné jídlo.
Jakými jazyky hovoříš?
Anglicky a německy a učila
jsem se také trochu francouzsky.
A jak mluvíš s lidmi tady?
Anglicky a německy a někdy
trošku česky, ale to někdy nejde
a pak používám ruce a ukazuju.
To je komické ...
... ale funguje to.
Učíš se česky?
Ano učím, jezdím 2x týdně do
Brna, ale čeština je velmi těžká.
Finjo, děkuji za rozhovor.
Ahoj!
/GMK/

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

levně stavební materiály • hnědé uhlí z Bíliny:
kostka a ořech 1, ořech 2 do automa�ckých kotlů
• brikety z měkkého a tvrdého dřeva • kůrové
brikety • kovářské řerné uhlí • výměna PB lahví
5, 10, 33 kg • Rozvoz autem 5t s HR

tel.: 515 333 121, 515 334 276

PŘIJÍMÁME INZERCI

TISKOPISY a LETÁKY
REKLAMNÍ CEDULE

Chcete-li popřát k Vánocům a do nového
roku svým zákazníkům, partnerům, či
zaměstnancům na stránkách vánočního
Zrcadla prostřednictvím novoročenky,
kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,
nebo e-mailem na noviny&zrcadlo.info

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

do vánočního čísla Zrcadla!

GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR

