
������� ��������� 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

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 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

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník X.  •  Číslo 22                                             2. prosince 2011
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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.

PŮJČKY
H Y P O T É K Y
Tel.: 739 443 544
www.dinero.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ

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

/Kraj/ Rada Jihomoravského 
kraje na svém jednání dne 24. 
listopadu projednala návrh roz-
počtu kraje na příští rok a dopo-
ručila zastupitelstvu tento návrh 
schválit. Jihomoravští zastupitelé 
budou o novém rozpočtu jednat 
na zasedání 15. prosince.

Návrh, o kterém informovali 
představitelé krajské rady, byl 
zaslán všem odborným komisím 
rady, výborům zastupitelstva a 
politickým klubům. Nyní bude 
uveřejněn na úřední desce a 
na webových stránkách kraje. 
Občané mají možnost k návrhu 

rozpočtu vznést připomínky.
I když kraj hodlá příští rok 

na výdajích ušetřit, přesto mu 
bude pro vyrovnaný rozpočet 
v kase chybět 850 milionů korun. 
Schodek plánuje jako letos pokrýt 
úvěrem od Evropské investiční 
banky. Rozpočet počítá s příjmy 
5,149 miliard a výdaji více jak 
šest miliard korun. 

Ztráty kraj zaznamenává 
především díky výpadku 7,5 
% státního kofinancování EU 
projektů, což je asi 100 milionů 
korun. Došlo také ke snížení 
dotací z MPSV na sociální oblast 

- 25 mil. Kč, růst DPH se jen na 
dopravní obslužnosti podepsal 
nárůstem výdajů o cca 50 milionů 
korun. Neobsazeným školám kraj 
poskytne 107 milionů na dokrytí 
ztráty. Významnou měrou bude 
muset kraj v příštím roce přispět 
na výkon státní správy. V roce 
2012 se očekává příspěvek od 
státu ve výši 111 mil. Kč, kraj 
tedy dotuje výkon státní správy 
částkou cca 70 milionů korun.

Největší výdajovou položku 
kraje tvoří doprava - 2,33 miliardy 
korun. Poloviční porci - 1,06 mi-
liardy - budou potřebovat školy. 

Třetí výdajovou příčku tvoří zdra-
votnictví s 678 miliony korun. 

Kraj chce na krytí výdajů pou-
žít zůstatky finančních prostřed-
ků z minulých let (12,3 mil. Kč) 
a rezervu k financování mimo-
řádných potřeb kraje v případě 
ekologických či přírodních kata-
strof (30 mil. Kč). Kasa by měla 
být plnější o 22 milionů korun 
díky prodeji nepotřebných nemo-
vitostí. Největší balík peněz by 
mělo do krajské poklady přinést 
plánované snížení rozpočtu vý-
dajů jednotlivých odvětvových
odborů - 75,6 mil. korun. 

S návrhem rozpočtu i s úvěrem  
z Evropské investiční banky sou-
hlasí také opozice. Schvaluje i 
dílčí výdajové a investiční kro-
ky v jednotlivých resortech. Z 
krajských peněz by se tak mělo 
v roce 2012 financovat napří-
klad zabezpečení  brněnského 
letiště, rozšíření expozic muzea 
ve Znojmě, dostavba znojem-
ské nemocnice, opravy mostů a 
budování protihlukových bariér 
v rámci celého kraje. Největší 
investiční peníze půjdou do  
výstavby, rekonstrukcí, oprav a 
údržby komunikací. Z krajských 
peněz bezmála půl miliardy. Více 
jak miliardu ale kraj očekává
od Evropské unie.            /mape/

Rozpočet kraje vyrovná úvěr

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE

S poptávkou nás kontaktujte 
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY

zdroj: JMK
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Pohádkový advent
Tak už je to tu zase. Doba čekání na narození Páně. Advent. Čas, 

kdy již tradičně v našich zeměpisných šířkách dochází ke kolektivnímu 
šílenství nazývanému všeobecně předvánoční nákupy. Bez ohledu na 
stav našich stále hubenějších peněženek se budeme snažit co nejlépe
a nejskvostněji prožít vánoční svátky, abychom na tuto významnou 
událost vzpomínali celý příští rok jako na ničivé finanční tornádo, kte-
ré naše konto v bance dohnalo pomalu až ke krachu. Ne, že bychom se 
poučili. Příštího roku provedeme stejnou hloupost zase, a to bez ohledu 
na ušlechtilá novoroční předsevzetí.

Jako hlava rodiny, přiměřeně zmítaná několika krky, které s ní podle 
potřeby otáčejí, jsem se rozhodl, že tentokrát čekání na vánoční svátky 
trochu okořením. Zablokoval jsem dětem jejich oblíbené satelitní pro-
gramy a vytáhl několik DVD s našimi filmovými pohádkami. Byl jsem 
nazván tyranem, ba přímo Herodesem, upírajícím dětem jejich oblí-
benou TV zábavu a nutícím je sledovat pokleslý filmový žánr, který 
už dnes není cool (in, nemoderní, ba přímo archaický, nehodící se pro 
naši kulturně vyspělou mládež odkojenou počítačem). Veškeré protesty 
naštěstí odezněly při první pohádce. Nesmrtelné tetě. 

Má skvostné herecké obsazení. Jiřinu Bohdalovou v roli Závisti, Ja-
romíra Hanzlíka jako přihlouplého krále a Libuškou Šafránkovou jako 
vílu štěstí. Děj je vcelku jednoduchý. Štěstí s Rozumem v podání Edu-
arda Cupáka se dostanou do sporu, kdo z nich je důležitější. Na jeho zá-
kladě odeberou rozum nejmoudřejšímu z králů a darují ho vesnickému 
prosťáčkovi. Při tomto činu je nachytá Závist, která se zmlácená plouží 
z království, jež dostala svými lumpárnami na lopatky a jeho obyvatelé 
ji po zásluze za pomoci klacků vyhnali. Když zjistí, že sice malému, 
ale bohatému království bude vládnout dobrosrdečný hlupák, okamžitě 
tam začne v podobě hodné tečičky obcházet. Panovníkovu „hlupozis“ 
okamžitě a velmi obratně zneužije ve svůj prospěch. 

Tak se stane, že moudrý král, který chtěl snížit daně, zvýšit platy 
kuchařům a pomoci chudému sousednímu království, jako hlupák 
bez rozumu, podporován dobrými radami kmotry Závisti, daně zvýší, 
platy sníží a pomoc sousedovi odepře. Když se jeho rádci tomuto činu 
diví, odbude je našemu národu velmi známou větou: „Musíme šetřit!“ 
Jen si vzpomenout, od koho jsem ji slyšel. Také zdůvodňuje okrádání 
obyčejných lidí. Možná od některého z našich současných ministrů? To 
víte, hlavička už přece jen trošku stárne a zapomíná. Pohádka nakonec 
skončí happyendem. Krásná princezna si vezme zmoudřelého Matěje, 
králi se vrátí rozum a kmotra Závist pohoří. Mé děti zaujala a začaly 
se okamžitě dožadovat další. Možná jim pustím Pyšnou princeznu. 
Mimochodem též nadčasová pohádka. Citát „Ať platí!“ se nese našimi 
kiny, televizí už nejméně půl století a v posledních letech si ji vypůjčil 
i náš milovaný parlament.

Přiznám se bez mučení. Naše filmové pohádky miluji. Je v nich 
všechno, co čekám od správného příběhu. Dobrodružství, humor, 
trocha hororu, prostá lidskou moudrost a hlavně padouch je vždy 
potrestán. Škoda, že to tak není v životě. Na druhou stranu. Znáte to 
pořekadlo o božích mlýnech? Ono občas i funguje.             Petr Sláma

Slovo úvodem

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

PNEUSERVIS
Petr Bašta

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. 

ZIMNÍ PNEU
SKLADEM

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

se znalostí NJ nebo i AJ:
»  managera úspor a optimalizace
»  technologa obrábění
»  koordinátora kvality
»  inženýra kvality
-----------------------------------
»  seřizovače CNC
     pro zakázkovou výrobu
»  brigádníky na celoroční výpomoc

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ZPRÁVY Z RADNIC
Ivančice zakoupí radar

/Ivančice/ V místní části Němčice bude nedovolenou rychlost 
projíždějících vozidel opět zaznamenávat stacionární radar. Rada 
města Ivančice na základě doporučení výběrové komise schválila na 
svém zasedání zadání zakázky na jeho dodávku a montáž. Dodava-
telem bude RAMET C.H.M. a.s., Kunovice. Zároveň odsouhlasila 
kupní smlouvu na jeho pořízení za  celkovou cenu 964.890 Kč. 
Tato finanční částka bude uhrazena v několika splátkách z rozpočtu
odboru správních činností.                                             Petr Sláma

Nové místo pro odpady
/Moravský Krumlov/ Město Moravský Krumlov již instalovalo 

čtyři stacionární kontejnery pro sběr elektroodpadu. Vzhledem k nedo-
statečné kapacitě stanoviště separovaného odpadu na ulici Břízová se  
odbor životního prostředí rozhodl jej rozšířit. Vznik sběrného „hnízda“, 
tj. jeho zpevnění a rozšíření stávající plochy, bylo spolufinancováno
z podpory FONDU ASEKOL. Získáním a použitím finančního pří-
spěvku se zlepší efektivita sběru elektroodpadu, neboť místo se nachází
v blízkosti největší sídlištní zástavby v Moravském Krumlově.    /abé/

Digitalizace kina Réna 
/Ivančice/ Pokrok běží neúprosně kupředu. Z promítaček 35 a 70 

mm se již brzy stane starý šrot a do našich kïn vtrhne digitalizace. 
Z tohoto důvodu Rada města Ivančic schválila záměr digitalizace míst-
ního kina Réna a uložila vedení KIC Ivančice začít pracovat na získání 
dotací. V případě jejich získání to bude asi  700.000 Kč.. Rada města 
zároveň  doporučila zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtu 2012 
částku k dokrytí nákladů v celkové výši  2.500.000 korun.    Petr Sláma

Pro občanku do Krumlova
/Miroslav/ Na základě novely zákona o občanských průkazech se od 

1. ledna 2012 nebudou na Městském úřadu Miroslav přijímat žádosti o 
vydání nových občanských průkazů a hotové občanské průkazy se zde 
nebudou vydávat. Občanské průkazy se budou vyrábět novou techno-
logií, kde mimo jiné bude fotografování prováděno přímo na pracovišti 
občanských průkazů Městského úřadu Moravský Krumlov. Proto obča-
né obcí, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Moravský 
Krumlov, budou od 1. ledna 2012 osobně žádat o vydání občanského 
průkazu na MěÚ Moravský Krumlov a zde si také osobně budou vyho-
tovené občanské průkazy vyzvedávat. O občanský průkaz ve stávající 
podobě můžete požádat na Městském úřadu v Miroslavi do 30. listo-
padu 2011 a v Moravském Krumlově do 14. prosince 2011.           /abé/

Město zaplatí další peníze 
za autobusovou obslužnost

/Ivančice/ Ivančice opět připlatí za autobusovou linku Ivančice 
- Hrubšice. Rada města vzala na svém zasedání na vědomí  návrh 
dodatku č.7 ke smlouvě o zajištění financování Integrovaného do-
pravního systému Jihomoravského kraje. Podle tohoto dodatku bude 
za nadstandard dopravní obslužnosti výše zmíněný autobusový spoj 
v roce 2012, doplácet 336.390 korun. Rada města doporučila za-
stupitelstvu jeho schválení. Zároveň uložila  odboru vnitřních věcí, 
aby jeho zaměstnanci zjistili od provozovatele IDS, společnosti
KORDIS,  míru vytížení tohoto spoje.                             Petr  Sláma

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

tel.: 515 333 121, 515 334 276

Ekobrikety: z měkkého dřeva 18,9 MJ/kg, z tvrdého 
dřeva 18,8 MJ/kg, z kůry 18,6 MJ/kg s dobou hoření
až 10 hod. • Hnědé uhlí z dolu Bílina: kostka,
oř1, oř2. • Německé brikety 3” • Výprodej žlutých 
š�paných tvarovek - 64 Kč/ks • Rozvoz NA 5t s HR 

Solař & syn
servis dieselových čerpadel

a vstřikovačů COMMON RAIL

Našim zákazníkům přejeme
příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů do nového roku.

Testování, opravy vstřikovačů a čerpadel 
BOSCH, DELPHI, SIEMENS, DENSO. 

Testujeme na nejnovější zkušební stanici.
------------------------------------------------------------

Prodej veškerých dílů BOSCH, DELPHI, 
SIEMENS, DENSO a palivových filtrů

ADITIV do nafty, a další.
------------------------------------------------------------

Testování benzínových vstřikovačů
všech značek včetně diagnostiky.

------------------------------------------------------------
Více na tel.: 736 624 957, 604 922 797,

515 323 154, nebo osobně v našem 
autoservisu: Petrovice 93, M. Krumlov.

my� + střih + foukaná za 185 Kč

mezoterapie a ultrazvuk
Studio Carol, Růžová 3, Ivančice 
tel.: 546 451 515, 777 848 714

JEDINEČNÁ ŠANCE

A NOVINKA !!!

/Dukovany/ Do Dukovan z vý-
robního závodu BRUSH - Plzeň 
zamířil předposlední stator gene-
rátoru TG21. určený pro blok č. 
2 o výkonu 250 MW. Ten bude 
využit k modernizaci posledního 
bloku EDU v květnu 2012. Nový 
stator generátoru bude uskladněn 
uvnitř elektrárny, kde vyčká 
březnové přepravy druhého gene-
rátoru. V JE Dukovany má každý 
výrobní blok dva turbogenerátory. 

Od pátku 25. listopadu pra-
cuje 1. výrobní blok na 100 % 

svého modernizovaného výkonu 
500 MW.  Ve středu 30. listopadu 
zahájil modernizovaný blok 144 
hodinový průkazný chod, který 
uzavírá celý modernizační cyklus. 

V předvečer Štědrého večera 
23.12.  bude mít elektrárna „od-
žito“ 100-reaktor-roků komerč-
ního provozu. To znamená,  že 
součet doby jednotlivých bloků 
1 až 4, která uplynula po oka-
mžiku jejich zkolaudování pro 
komerční provoz, bude přesně 
100 let.                               /abé/

Třetí blok dává 500 MW

Hejtman Michal Hašek se ve 
středu 23. listopadu setkal s gene-
rálním ředitelem České televize 
Petrem Dvořákem, který se v 
Brně účastní jednání Rady České 
televize. Tématem jednání byla 
stavba nového studia ČT v Brně, 
vize rozvoje regionálních studií
a regionálního vysílání ČT. 

„Rádi bychom, aby se Česká 
televize rozvíjela nejen v Praze, 
ale také v Brně, a pan ředitel mě 
ujistil, že s rozvojem brněnského 

studia počítá,“ řekl hejtman Mi-
chal Hašek. Podle generálního 
ředitele České televize Petra 
Dvořáka bude ale stavba nového 
brněnského studia vypadat jinak, 
než bylo původně plánováno. 
„Stavba nových studií bude roz-
hodně úspornější a bude vycházet 
z celkové koncepce rozvoje Čes-
ké televize, která se připravuje,“ 
vysvětlil Petr Dvořák. Studio 
České televize v Brně je po Praze 
největší v republice.             /abé/

Nové TV studio ČT v Brně

Plán zimní údržby schválen
/Kraj/ Rada JM schválila „Plán zimní údržby silnic v Jihomo-

ravském kraji pro zimní období 2011/2012“. Plán stanovuje rozsah, 
způsob a časové lhůty zimní údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví 
kraje. „Plán zimní údržby silniční sítě v Jihomoravském kraji zahrnuje 
silniční síť o celkové délce cca 4000 km silnic II. a III. tříd. Udržované 
trasy jsou technologicky rozděleny na 104 pracovních okruhů,“ řekl 
krajský radní Zdeněk Pavlík.

SÚS JMK zajišťuje vlastní technikou 65 pracovních okruhů. Vlastní 
technikou také zajišťuje zásahy v případě výpadků dodavatelské tech-
niky (poruchy, havárie). Další informace na www.susjmk.cz.        /abé/

Slavný syn rodáka z Ivančic
/Ivančice/ Nejnovějším důka-

zem rozvoje spolupráce s partner-
skými městy je výstava s názvem 
„Anton Tomaž Linhart - slavný 
syn rodáka z Ivančic“, která probí-
há od 11. listopadu do 4. prosince 
v galerii Památníku A. Muchy. 

Materiály pro tuto akci poskyt-
lo partnerské město Radovljice ze 
Slovinska. Slavnostní vernisáž 
proběhla  ve čtvrtek 10. listopadu 

za účasti oficiálních představi-
telů města Ivančic a delegace z 
partnerského města pod vedením 
župana Cirila Globočnika. Sou-
běžně s touto výstavou probíhala 
ve sklepení  památníku A. Muchy 
další akce. Od  7. do 27. listopadu 
mohli ivančičtí občané ve sklepe-
ní Památníku A. Muchy shlédnout 
výstavu návrhu řešení úpravy 
ivančického náměstí.  Petr Sláma

/Ivančice/ Lidé z regionu, kteří 
marně hledají zaměstnání, mají 
možnost najít pracovní uplatnění 
v novém hypermarketu Tesco v 
Ivančicích. Hypermarket nabídne 
až 85 volných míst. V hypermar-
ketu naleznou uplatnění zájemci 
o pozice pokladních, prodavačů 
a doplňovačů. Nový obchod ale 
také hledá nákupčí, koordinátory 
pokladní zóny, pracovníky kont-
roly cen a marketingu, skladníky 
i pracovníky finančních a zákaz-
nických služeb. Tesco přijímá za-
městnance jak na plný a částečný 
úvazek, tak i brigádníky. 

„Věříme, že vzhledem k počtu 
nezaměstnaných v tomto regio-
nu, místní otevření náborového 
centra v Ivančicích vítají. Před-
pokládáme také, že o pracovní 
uplatnění v novém Tescu bude 
zájem i proto, že nabízíme různé 
formy pracovních úvazků a přijí-
máme brigádníky,“ říká Monika 
Pantůčková, ředitelka budoucího 
hypermarketu v Ivančicích.

Každý nový zaměstnanec po 
přijetí projde vstupním škole-
ním, jež má část teoretickou a 
praktickou, která probíhá na již 
otevřených obchodech.       /abé/

Tesco přijme až 85 lidí
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ

BETONOVÝ PROGRAM

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.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

S manželem společně vlastníme 1/3 domu. Chtěla bych svou 1/6 
převést na syna. Potřebovala bych se však zeptat, jak mám v této věci 
postupovat. Především zda je převod mezi námi bezplatný, nebo zda 
se musí platit darovací daň nebo daň z převodu nemovitosti, případně 
nějaká jiná daň, a zda je nutné pro potřeby výpočtu daně nechat vy-
pracovat odhad domu. Děkuji za Vaši odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že převod domu na syna je možný. Jest-
liže však vlastníte s manželem id. 1/3 domu, tento podíl zřejmě máte 
ve společném jmění manželů, tzn. že nemůžete převést na syna id. 1/6 
domu, ale musíte převést celý společný podíl id. 1/3, který máte ve spo-
lečném jmění manželů. Převod tak může být pouze se souhlasem Vaše-
ho manžela. Převod je možné provést bezúplatně darovací smlouvou. 
V tomto případě tedy není nutné provádět odhad ceny domu a neplatí 
se daň darovací, jelikož se jedná o převod mezi osobami příbuznými 
v přímé linii. Sepíše se darovací smlouva a provede se vklad smlouvy 
do katastru nemovitostí (zde pouze jako poznámku uvádím, že od 1. 
1. 2012 se zvyšuje poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí 
z 500,- Kč na 1.000,- Kč). Druhou možností je provést převod úplatnou 
formou, a to kupní smlouvou. V tomto případě se hradí po převodu 
vlastnického práva na katastru nemovitostí daň z převodu nemovitostí 
ve výši 3 % ceny nemovitosti a je třeba dále vyhotovit znalecký odhad 
ceny domu pro účely úhrady této daně. Daň z převodu nemovitostí se 
poté hradí z ceny sjednané v kupní smlouvě nebo z ceny dané znalec-
kým posudkem, kdy se použije cena, která je vyšší. 

O Zakarpatské Ukrajině
V pondělí 21. listopadu pořádala Městská knihovna a TyfloCentrum 

Moravský Krumlov další cestovatelskou besedu na téma Zakarpatská 
Ukrajina - kdo zažil, nezapomene, kdo nezažil - neuvěří. 

O Ukrajině vyprávěla cestovatelka a skvělá vypravěčka Jana Pu-
chegger Chadalíková, která letos tuto krásnou zemi po mnoha letech 
opět navštívila a odvezla si odtud spoustu nezapomenutelných zážitků. 
Všechna místa v knihovně byla obsazena a návštěvníci měli možnost se 
dozvědět něco z historie Ukrajiny, poznat současný život Ukrajinců na 
vsi a krásy zdejší nedotknuté přírody. Říká se, že čas se tu zastavil před 
lety, a tak zdejší vesnice často připomínají skanzen s prvky současnosti. 
Součástí besedy bylo promítání fotografií a videoklipu spojené s ochut-
návkou bylinných čajů, kvasu a vynikajících ukrajinských čokoládo-
vých bonbónů. Přednáška měla opět haptický charakter, klienti Tyflo-
Centra i ostatní návštěvníci si prohlédli spoustu přivezených suvenýrů 
- vestu z ovčí vlny, dřevěné šperky, boty, svíčky, šátek, louskáček na 
ořechy, ukrajinskou měnu a další předměty. V únoru vystřídá paní Pu-
chegger Chadalíkovou cestovatel pan Arnošt Máder a v září se můžeme 
těšit na Řím a Vatikán.           Za městskou knihovnu Martina Nováková 

Prodej dřevěných
i slaměných briket

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

DŘEVĚNÉ BRIKETY
od 4,80 Kč/kg

SLAMĚNÉ BRIKETY
od 3,80 Kč/kg

Vážení spoluobčané,
Chtěla bych se touto cestou omluvit všem, kteří mi dali hlas v loňských 

volbách, že již dále nemohu hájit jejich zájmy v zastupitelstvu obce. 
V uplynulém roce jsem si připadala jako don Quichote de la Man-

cha, který ovšem nebojuje s větrnými mlýny, ale s lidskou hloupostí
a neschopností. Na procesní chyby při vedení obce jsem se snažila upo-
zorňovat, ale každá moje výtka bez výjimky byla a je i nadále považo-
vána za uraženou ješitnost, za pokus o maření práce zastupitelstva a za 
osobní útoky na pana starostu J. Krejčího a místostarostu J. Černého.

Abych v této situaci mohla pokračovat ve svém boji s větrnými mly-
náři, kteří převážně mlátí prázdnou slámu, potřebovala bych jasnou 
podporu občanů. Nic takového však nepozoruji, a snad i proto ve mně 
sílí pocit, že moje snahy jsou v rozporu s vůlí a potřebami voličů.

A pak jsem vyslechla následující citát:
Pane bože, dej mi odvahu změnit věci, které změnit mohu. Sílu vyrovnat 
se s těmi, které již nezměním, a moudrost, abych je od sebe rozeznala.

Chápu, že jsem tím, kdo vnáší do jednání zastupitelstva neklid, ale 
domnívala jsem se, že je to v zájmu obce. Z tisku jsem se však dozvě-
děla, že je to skutečně nežádoucí.

V této situaci já osobně nechci dále spojovat své jméno se součas-
ným zastupitelstvem, kde při poměru hlasů 4 ku 3 nemáme šanci zasta-
vit hazardování a neuvážené zacházení s financemi obce. 

Proto jsem se rozhodla předat místo zastupitele některému z náhradní-
ků, stejně jako to už přede mnou, jistě po zralé úvaze, učinili pan F. Pro-
cházka a pan Ing. L. Košíček. Novému členu zastupitelstva přeji hodně 
zdaru a síly zlepšit komunikaci mezi zastupiteli.      Ing. Hana Kunčáková

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Mikroregion Moravskokrumlovsko – ohlédnutí za rokem 2011
V devatenácti obcích mikrore-

gionu Moravskokrumlovsko to 
v roce 2011 žilo hudbou. Mnohé 
kulturní akce pořádané obcemi a 
neziskovými organizacemi pod-
pořila Skupina ČEZ z programu 
ORANŽOVÝ ROK. 

První akcí byl 25. ročník festi-
val dechových hudeb v Dolních 
Dubňanech, následoval Dechfest 
Dobřínsko, zde se také konala 
„Letní bílá noc“. Mladí zpěváci 
soutěžili na Vémyslické Lyře, 
Moravský Krumlov uspořádal 
Festival pro Slovanskou epopej a 
hudební přehlídku Mrazík, závěr 
roku tradičně patří v Krumlově 
Pohádkovým Vánocům. Z kultu-
ry lehce vybočil sportovní turnaj 
v nohejbale, který se konal v Ja-
molicích, v červnu letošního roku. 

Výjimečný byl Jarmark ře-
mesel a místních produktů, na 

kterém představili své produkty 
a rukodělná řemesla výrobci 
z celého mikroregionu a okolí. 
Jarmark uspořádal mikroregion 
Moravskokrumlovsko pod zášti-
tou obce Dolní Dubňany. Projekt 
podporuje zručné občany, podni-
katele a zviditelňuje regionální 
specifické produkty. Návštěvníci 
jarmaku si mohli některá řemesla 
sami vyzkoušet. A na jarmarku 
se i šermovalo. Kulturní dopro-
vodný program zajistila skupina 
historického šermu LUCIUS. 

Nezapomínáme na děti a jejich 
radost při pohybu. Z prostředku 
našeho donátora Skupiny ČEZ 
bylo zakoupeno 19 skákacích 
trampolín. Budou jistě hojně 
využívány při mnoha akcích obcí 
mikroregionu.
Za Mikroregion Moravskokrum-
lovsko Jana Mašová, předsedkyně

Svět zrakově postižených 
V pátek 25. listopadu se v Městské knihovně v Moravském Krum-

lově konala jedna z mnoha akcí, které se zde pořádají. Tentokrát šlo 
o Den otevřených dveří TyfloCentra, na kterém se mohli návštěvníci 
dozvědět vše o zrakových postiženích a lidech, kteří těmito vadami 
trpí. U této příležitosti jsme měly tu možnost  být i my, studentky třídy 
Sexta krumlovského Gymnázia.

Nejdříve jsme si vyslechly velice zajímavou přednášku o různých 
přístrojích, které těmto lidem pomáhají při každodenním životě, a poté 
jsme žákům, kteří se přišli na tuto besedu podívat, poskytly pomoc při 
zkoušení chůze se slepeckou holí a klapkami na očích.

Jako první přišli naši kamarádi a spolužáci z gymnázia, žáci 1.A a 
Kvinty, poté se v knihovně vystřídaly 3 deváté třídy a 2 osmé třídy ze 
Základní školy Ivančické i Klášterní, a žáčci Základní školy v Olbra-
movicích. Po jejich odchodu nás oslovilo i pár kolemjdoucích, kteří si 
všimli neobvyklého šumu a chtěli si také chůzi s holí vyzkoušet.

Pro nás obě byl celý den strávený v tomto prostředí novou a velmi 
zajímavou zkušeností. Přesvědčily jsme se, jak těžké je být nevidomý, 
nebo mít jakkoliv jinak postižený zrak. Tím více si teď budeme vážit 
svého zdraví.       Adéla Dočekalová, Vlasta Pelajová; studentky Sexty

Na návštěvě ZŠ TGM
/Ivančice/ Tradiční akcí zahájila adventní období ZŠ TGM v Ivanči-

cích. V sobotu 26. listopadu otevřela své dveře dokořán a zpřístupnila 
své prostory široké veřejnosti. Pro návštěvníky byl připraven program 
spojený s prohlídkou školy. Mohli si prohlédnout nejen třídy a specia-
lizované učebny, ale i vybavení sborovny, ředitelny či školní kuchyně. 
Ředitelka školní jídelny, Ing. Halka Žaludová, připravila se svým ko-
lektivem bohaté občerstvení v podobě vzorků jídel, která běžně vaří 
celý pracovní týden našim dětem. Děvčata ze školní jídelny potvrdila 
opět starou známou pravdu. Že ve školní jídelně ZŠ TGM vaří pouze 
profesionálky. Ovšem, letos měly opět rovnocennou konkurenci. 

V podkrovní cvičné kuchyňce připravili vynikající občerstvení pro 
návštěvníky pedagogičtí pracovníci školy a potvrdili tím známou prav-
du. Nejen učením živ je člověk. Všechno se během let mění. Nejen 
lidé. I škola, do které člověk kdysi chodil. ZŠ TGM se také změnila. 
K lepšímu. Dá se říci, že léty zraje jako dobré ivančické víno. Tak
děkujeme za pozvání a příští rok ve stejnou dobu.               Petr Sláma

/Ivančice/ Tak nám opět začal 
advent. Tajemná doba čekání, 
která vrcholí vánočními svátky. 
V našich městech a obcích se sta-
lo krásnou tradicí oslavit příchod 
této události rozsvícením vánoč-
ního stromu. Nejinak tomu bylo i 
25. listopadu v Ivančicích.

Akce, v režii KIC Ivančice, 
které ji pořádá ve spolupráci se 
školami a neziskovými organi-
zacemi, byla zahájena již v odpo-
ledne otevřením stánků s horký-
mi nápoji, rukodělnými výrobky, 
drobnými dárky a občerstvením. 
Bohatý byl i doprovodný kulturní 
program. V jeho průběhu vystou-

pily dětí pořadatelských škol a 
organizací. Na rozsvícení stromu 
se přijeli podívat i významní hos-
té. Svatý Martin, sv. Mikuláš, sv. 
Lucie a sv. Barbora.

Při této významné příležitosti 
předal svatý Martin vládu svému 
kolegovi sv. Mikuláši, a tím za-
hájil oficiálně adventní čas. Inu, 
kdo umí, ten umí a pozvat tolik 
svatých k rozsvícení vánočního 
stromu v Ivančicích umí jen jedi-
ný člověk. Aleš Tureček, ředitel 
KIC Ivančice. Po 17. hodině byl 
vánoční strom za přítomnosti ve-
dení města a tónů vánočních koled 
slavnostně rozsvícen.  Petr Sláma

Vánoční strom v Ivančicích

Ve spolupráci Města Třebíč a 
Skupiny ČEZ se připravuje 30 
km dlouhá cyklostezka z Třebí-
če přes Kožichovice, Slavičky, 
Třebenice, Valeč, Dalešice a Sla-
větice kolem Jaderné elektrárny 
Dukovany až do obce Dukovany. 

Cyklostezka povede souběžně 
se stávajícími komunikacemi 
nebo bude využívat méně frek-
ventované vedlejší komunikace. 

V roce 2009 byla vypracována 
vyhledávací studie. Na jejím zá-
kladě se zpracovává dokumentace 
k územnímu řízení pro všechny 
etapy, začíná se domlouvat majet-
koprávní vypořádání s majiteli a 
obcemi na prvních 3 etapách, které 
by se realizovaly. Navrhovaná tra-
sa se tedy ještě může v některých 
úsecích změnit.

První část výstavby je rozdě-
lena do třech etap podle tří obcí, 
jejichž katastry budou stavbou 
dotčeny. Postupně budou realizo-
vány následující úseky.

Úsek Dalešice, délka 3750 m:
Cyklostezka začíná vyústěním 

ze státní silnice  II/152 po levé 
straně ve směru Třebíč - JEDU, asi 

1500 m za obcí Valeč  na úrovni 
rybníka Bezděkov. Odtud kopíruje 
říčku Olešná, vede kolem rybní-
ků Velký pivovarský a Malý do 
Dalešic. V obci Dalešice využívá 
místní komunikace, za obcí pokra-
čuje ve sledování říčky Olešná až
na hranice katastru obce.

Úsek Slavětice, délka 4468 m:
Od hranic mezi katastry obci 

Dalešice a Slavětice pokračuje 
cyklostezka ve sledování toku 
Olešné do Slavětic, kde se na-
pojuje na dopravní infrastrukturu 
v obci na hrázi rybníka Skalník. 
Za obcí pokračuje po účelové 
komunikaci souběžné se státní 
silnicí II/152 směrem na JEDU. 

Úsek Dukovany, 5015 m:
Asi 1400 metrů před JEDU na 

hranici katastru Lipňan se cyklos-
tezka dostává do těsného souběhu 
se státní silnicí a vyúsťuje před 
elektrárnou v oblasti autobusové-
ho nádraží. Potom pokračuje podél 
pravé strany silnice II/152 na kři-
žovatku se silnicí III/15248, kterou 
kopíruje až do obce Dukovany.

Celkem se jedná o 13,2 km nové 
komunikace pro cyklisty. /abé/

Dalších 30 km pro cyklisty

Hudba pro Slovanskou epopej                         foto: MěKS MK
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S Olgou Lounovou jsme roz-
mlouvali v krásných prostorách 
vinného sklípku hotelu Ryšavý ve 
Vémyslicích.

Jak se Vám líbilo u nás na 
Lyře? No, mně se tady hrozně 
moc líbilo. Jsem ráda, že se ještě 
stále dozvídám (touto formou), že 
děti mají hudbu rády, že si jí váží, 
protože v současné době to mají 
umělci docela složité. Vzhledem 
k tomu, že se cédéčka neprodá-
vají. Myslela jsem si, že už si 
třeba nikdo ani ty písničky doma 
nezpívá, ale zjistila jsem, že ano, 
a to je určitě dobrá zpráva. Bylo 
tady hrozně moc talentovaných 
dětí a já jim přeji, aby jim ta láska 
k hudbě zůstala.

A jak jste začínala Vy, se svojí 
kariérou? Také jste se zúčastnila 
nějaké podobné soutěže?  Tak já 
jsem začínala podobně jako ty dě-
tičky, a to tak, že jsem se už jako 
malá ve školce zúčastňovala růz-
ných vánočních besídek a vítání 
občánků a všech těchto různých 
akcí. Potom hned v prvním roč-
níku jsem se přihlásila na piáno, 
později mi rodiče umožnili i flét-
nu a kytaru, chodila jsem do sboru 
a takto jsem vlastně pokračovala, 
učila jsem se, vzdělávala jsem se. 
A pak jsem začala hrát na kytaru 
a zjistila jsem, že tomu bych se 
chtěla v budoucnu věnovat, mini-
málně aspoň jako koníčku.

Zajímalo by nás, jak ste se do-
stala ke spolupráci se skupinou 
XINDL-X ? Tak to jsem shodou 
okolností, potom co jsem si pro-
šla všemi těmi sbory a různými 
kapelami, dostala nabídku od 
německého vydavatelství vydat 
desku. A tam toho vydavatele na-
padlo, že bych mohla udělat duet 
s XINDLEM-X, protože přinesl 
výbornou písničku z Holandska. 

Bohužel, když se vydavatel spojil 
s Ondrou, řekl že převzatou pís-
ničku určitě ne, ale že zkusí něja-
kou napsat, a domluvil si se mnou 
schůzku. Sešli jsme se pracovně, 
no ale z té schůzky se nakonec sta-
lo takové první rande, takže jsme 
první den spolu hnedka strávili asi 
sedm hodin. Bylo to hrozně fajn 
a pak spolupráce v písničce Láska 
v housce přerostla nejen v krásný 
hit, ale i v lásku.

Byl „vstup do slávy“ ze dne na 
den nebo to přišlo pomaleji? Už 
před tím, než jsem začala spolu-
pracovat s XINDLEM-X,  jsem 
natočila seriál Ošklivka Katka, 
kde jsem hrála jednu z hlavních 
rolí, a tak už jsem byla v povědo-
mí diváků docela známá jako ta 
„hloupá blondýna“. Měla jsem za 
sebou i několik novinových titul-
ků, různé rozhovory, takže to pro 
mě nebylo zase úplně tak nové.

Co pro mě bylo nové, byla ta 
hudební branže, že mě konečně 
lidi začali vnímat jako tu zpěvač-
ku, přestože jsem už i před tím 
účinkovala v muzikálech Karla 
Svobody. Najednou jsem měla 
ten hit s Ondrou, který ho napsal 
nádherně. Takže to bylo fantastic-
ký. Ale on zase díky tomu poznal 
tu bulvární stránku, protože do té 
doby byl považován za alternativ-
ního umělce a najednou se o nás 
začaly zajímat nejen ty pozitivní 
alternativní média, ale i bulvár. 
Takže to bylo takový dvousečný, 
ale oba jsme si z toho něco vzali.

Jaký teď připravujete projekt 
a co máte do budoucna v plánu? 
No, je toho strašně moc, já jsem 
prostě hyperaktivní blázen a k 
tomu workholik, ale když je pro 
někoho práce koníčkem, pak je 
to samozřejmě zábava. Takže já 
pořád něco chystám. Kromě toho, 

že jsem dělala koncert, kde jsem 
prováděla akrobatický věci ve 
vzduchu, na to jsem se připravo-
vala rok, tak se chystám příští rok 
na festivaly, jezdíme s kapelou, 
máme projekt „Šance pro talent“ 
s Davidem Deylem, kdy vystupu-
jeme po různých školách. Kdyby-
ste chtěli, můžete si nás pozvat J. 

Jezdím hrát do divadla, mo-
mentálně mám roli v muzikálu 
Kat Mydlář, jehož autorem je 
Michal David, tam mám nega-
tivní roli, potom mám roli v seri-
álu Vyprávěj, v seriálu Ulice, kde 
budu teď nově, no a do toho jsem 
napsala duet s Karlem Gottem, se 
kterým chystáme takové velké 
číslo na narozeniny a hudební 
ceny Óčka, a jsem nominovaná 
na zpěvačku roku, krása, takže 
toho je opravdu spousta.

Měla jste jako malá nějaký 
vzor? Já jsem jako malá nikdy ne-
byla takový ten fanatický fanda, že 
bych měla jednoho oblíbeného a 
všechny ty jeho plakáty a tak. Ale 
vždycky jsem tak nějak posloucha-

la všechno, co se dalo. V současné 
době mám ty svoje motivátory, ty 
svoje motivační osobnosti ve světě 
i v Čechách. Ve světě jsou to zpě-
vačky, který si samy píšou, samy 
skládají, chtějí tou hudbou něco 
říct, to znamená Beyoncé, Lady 
Gaga, Pink, Katy Perry, určitě 
Bono, U2, z Čech jsou to např. pan 
Nohavica, Dan Landa, Richard 
Krajčo, to jsou autoři, chlapi, kte-
rých si strašně vážím.

Tak na konec by nás zají-
malo, možná trošku odbočím, 
zda plánujete s Ondrou nějaký 
závažnější krok? Tak já už teda 
bohužel s Ondrou nechodím, pro-
tože jsme se rozešli, takže žádný 
závažnější krok nechystáme, ale 
pokud někoho má, určitě mu přeji 
hodně štěstí. Já teď mám docela 
hodně práce, nevím, jestli ten 
pravý už přišel, takže to nechám 
tak volně běžet... 

Přejeme hodně štěstí a mnoho 
úspěchu do budoucna a děkuje-
me za rozhovor.

Denisa Kociánová, Jiří Liška

Olga Lounová: Na Lyře se mi moc líbilo ...

Jako ředitelka školy si často 
připomínám, že práce učitele je 
služba žákům a jejich rodičům. 
Je určitě dobré, když mají rodiče 
a učitelé podobné představy o 
způsobu práce ve škole, jsou „na 
jedné lodi“. Proto mě velmi potě-
šilo, že nás začátkem října jedna 
z maminek navrhla na registraci 
mezi školy vstřícné rodičům - do 
sítě škol RODIČE VÍTÁNI.

Byli jsme zaregistrováni, pro-
tože jsme splnili většinu podmí-
nek. Rezervy máme. Například 
v tom, že málo informujeme ro-
diče a veřejnost o tom, co, proč 
a jak s dětmi ve škole děláme a 
jakými metodami je učíme. Je 
obecně pravda, že někteří rodiče 
by rádi, aby výuka probíhala tak, 
jak si ji pamatují z dob svých 
studií. Pokud je něco jinak, po-
važují to za plýtvání časem. To 

bychom rádi napravili v první 
ŠKOLE PRO RODIČE věnova-
né čtení v 1. ročníku.

 Na většině škol se učí prvňáčci 
číst analyticko - syntetickou me-
todou, někde genetickou a naše 
škola patří druhý rok ke skupině 
škol, které používají metodu 
SFUMATO - Splývavé čtení. 

Co je to SFUMATO? Je to 
technika čtení, která od prvopo-
čátku napodobuje čtení vyspělého 
čtenáře. A jak vypadá čtení vy-
spělého čtenáře? Vyspělý čtenář 
v předstihu načítá, dvě, tři i více 
slov podle vlastního čtecího tem-
pa. To mu dává dostatek času ne-
jen pro rychlost čtení, ale zejména 
pro čtení s porozuměním. Splý-
vavé čtení tuto techniku naučí 
čtenáře používat hned od začátku. 

 Vše, co jsme se odmala učili 
(řeč, chůze, hra na hudební ná-

stroj), učili jsme se v pomalém 
tempu. Také čtení nacvičujeme 
ve velmi pomalém tempu. Od 
prvopočátku vyslovujeme hlásky 
dlouze a hlasitě, aby měl zrakový, 
sluchový a hlasový aparát dosta-
tek času k jejich zpracování.

Problém prvňáčkům většinou 
dělá syntéza dvou písmen, ale 
při používání této metody jim jde 
mnohem snáze. Důležité je to, že 
od počátku čteme vázaně, i když 
velmi pomalu, vedeme oční ohyby 
tak, aby oko snímalo písmenko po 
písmenku důsledně zleva doprava, 
aby se nevracelo. Přečtené neopa-
kujeme. Není to potřeba, protože 
děti čtou s porozuměním.

Kromě nácviku techniky čtení 
se věnujeme dokonalému zvlád-
nutí tvarů tiskacího i psacího 
písma - písmena obtahujeme, do-
kreslujeme, skládáme rozstříhaná 
písmena, k jednotlivým písme-

nům malujeme obrázky. 
Podrobnější metodika bude 

představena zájemcům z řad 
rodičů i veřejnosti na odpolední 
ŠKOLE PRO RODIČE, ale nejen 
pro ně…, která proběhne dne 8. 
prosince 2011 od 16.00 do 17.30 
hodin v ZŠ Dolní Dubňany.

Při šálku kávy vás seznámíme 
podrobně s jednotlivými činnost-
mi používanými při výuce čtení, 
vysvětlíme metodické kroky, 
ukážeme práci s destičkou, pro-
mítneme video z výuky, předsta-
víme výtvarné práce a uvolňovací 
cviky, které tuto výuku doplňují. 
Stačí přijít s dobrou náladou. 
Uděláme vše pro to, abyste odchá-
zeli s pocitem užitečně stráveného 
odpoledne. Těšíme se na vás. 

Zájemci se mohou přihlásit na  
www.zs-dolnidubnany.cz

 PaedDr. Zdeňka Procházková,
 ZŠ Dolní Dubňany

Důležité je správně začít, aneb škola pro rodiče

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.

NA JARNÍ PRÁZDNINY DO HERLÍKOVIC
4. 2. - 11. 2. 2012 • pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi

Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, soc. zařízení v patře 
Lyžování: skiareál HERLÍKOVICE (2 čtyřsedačky, 8 vleků, 

snowpark, večerní lyžování, běžecké tratě). Strava: polopenze 
(snídaně, večeře), pitný režim. Cena: děti do 6 let - 1.000 Kč, 

děti 6-12 let - 3.600 Kč, ostatní 4.000 Kč. V ceně ubytování, strava, 
program. Doprava vlastní nebo společným autobusem (cena dle 

počtu účastníků). Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz

Přepis Památní knihy městyse 
Rosice - první rosické kroniky - 
je po čtyřech letech práce u konce 
a před Vánocemi vyjde v unikátní 
knižní podobě. V památní knize 
je zachycena historie více jak 
šesti staletí Rosic a rosického 
panství od prvních písemných 
záznamů až do roku 1926. Je to 
jedna z nejzajímavějších a také 
nejobsáhlejších kronik v regionu.

Unikátní projekt realizovalo 
občanské sdružení Vlastivědný 
spolek Rosicko-Oslavanska ve 
spolupráci s městem Rosice, Kul-
turním informačním centrem v 
Rosicích, Správou zámku Rosice 
a Státním okresním archivem v 
Rajhradě, kde je kronika uložena.

Do prací na přepisu kroniky, ná-
sledných korekturách a přípravách 

podkladů pro tisk se v letech 2008 
až 2011 zapojilo na 50 dobrovolní-
ků. Kroniku přepisovali nadšenci 
nejen z Rosicka, ale i z Ivančicka, 
Moravskokrumlovska nebo Brna. 
Mezi nimi také žáci Základní 
školy v Rosicích, které vedla paní 
učitelka Gabriela Folvarčíková.

Přepis doplňuje v knižním vy-
dání text o historii památní knihy 
od Jaroslava Dytrycha a stručná 
historie zaniklých osad rosického 
panství od Zdeny Kolčavové.

Součástí přepisu je rovněž 
obsáhlý jmenný a věcný rejstřík, 
aby bylo možné v kronice snadno 
vyhledávat osoby, místa, ale i nej-
různější témata. Naším záměrem 
bylo čtenáři co nejvíce přiblížit 
bohatou a zajímavou historii 
Rosic, celého regionu, ale i státu 

na osudech konkrétních lidí nebo 
míst, která zná.

Původním cílem projektu bylo 
kroniku pouze přepsat do elek-
tronické podoby a zpřístupnit 
ji na internetu. Bohužel v této 
podobě by se jen těžko dostávala 
mezi seniory a nemohli by s ní 
dobře pracovat ani žáci ve ško-
lách. Kronika je totiž podle mne 
(kromě jiného) také vhodným do-
plňkem v hodinách dějepisu, pro-
tože obsahuje popis nejrůznějších 
historických událostí v Rosicích a 
v regionu, ať už jsou to válečné 
konflikty, sociální poměry nebo 
velmi bohatá spolková činnost. 
Jedna z nejzajímavějších pasáží 
v památní knize je popis událostí 
na začátku 20. století, zejména v 
době světové války.

Památní kniha vychází v ome-
zeném nákladu pouze 400 kusů, 
a to v unikátním provedení s 
replikou kožených desek, které v 
roce 1889 zhotovil rosický knihař 
Václav Řezník, včetně ornamentů 
a pozlaceného nápisu.

Doufám, že se Památní kniha 
městyse Rosic stane součástí ne-
jen mnoha domácností, ale i škol a 
obecních knihoven a že v ní nalez-
nete obohacení. Pohled do historie 
Rosicka rozhodně stojí za to.

Martin Horký, vedoucí projektu
Památní knihu městyse Rosic 

vydalo Kulturní informační cen-
trum v Rosicích. Pevná vazba s 
imitací kůže a ornamenty, 432 
stran, cena 340 Kč vč. DPH. Ob-
jednávky na: 546 492 196, nebo 
info@kic.rosice.cz

Přepsaná rosická kronika vychází v knižní podobě

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

BUFET U TRAMPA
Už jednou jsme spolu projeli slavné Buchlovské hory a zastavili 

jsem se v motorestu na Samotě. Dnes mám pro vás ještě jedno stra-
vovací zařízení v této lokalitě. Bufet U Trampa. Najdete ho skoro na 
samém konci hor, směrem na Uherské Hradiště. Stojí zde nenápadně, 
už léta, aby lákal motoristy k příjemnému posezení a osvěžení před 
dlouhou a namáhavou cestou směr Luhačovice či slovenský Trenčín. 
Je to příjemná oáza hlavně pro ty, kteří nepotřebují stolovat na úrovni a 
postačí jim prosté bufetové menu, složené z dršťkové či uzené chutné 
klobásy made in místní mastna v Uherském Hradišti. Prostředí je zde 
skutečně netradiční. Srub, který se trochu podobá tomu na cestě mezi 
Senohrady a soutokem řeky Oslavy a Chvojince, s příjemným krbem 
a poměrně slušnou a ochotnou obsluhou. V létě se dá v klidu posedět 
i venku. Při návštěvě tohoto zařízení musíte ovšem počítat s tím, že 
bufet je oblíben především u profesionálních řidičů a parkují u něj 
zejména kamiony. Pokud ovšem chcete nějakou rychlovku na daleké 
cestě, nenajdete v této oblasti nic lepšího.                          Petr Sláma

Sto obrázků s pohádkou
z Malého festivalu loutky

Pátý ročník „Malého festivalu LOUTKY“ byl v letošním roce 
obohacen výtvarnou soutěží pro děti. Děti mohly nakreslit obrázek 
podle divadelního představení, které zhlédly. 14 ze 100 výtvarníků 
bylo oceněno v Informačním centru elektrárny Dukovany. Všechna 
dílka budou vystavena při dalším ročníku festivalu.

Pro 14 vítězů soutěže byly v Informačním centru Jaderné elektrárny 
Dukovany nachystány odměny v podobě oranžových lampiček, abso-
lutní vítěz pětiletý Adam Večeřa z Budkovic dostal „navrch“ hebouč-
kou deku. Nejen pro vítěze, ale pro všechny zúčastněné, mezi kterými 
byli i zaměstnanci elektrárny se svými rodinami a zástupci pořadatel-
ských obcí a měst, bylo připraveno divadelní představení Tučňákův 
výlet, který sehrálo divadlo KRAB.

Sladkou tečkou v tento podvečer byly ořechové koláčky, které při-
pravila elektrárna pro každého návštěvníka, každé dítě si navíc odneslo 
omalovánky. „Malování mě hodně baví, lampičku mám, ale vyměním 
ji za tuhle novou, “ sděluje své zážitky výherce Adámek Večeřa.  /abé/

Celé Česko čte dětem
 V průběhu měsíce října a listopadu byl opět zahájen projekt na pod-

poru čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání 
je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem - sdílený 
čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně před-
čítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí 
jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám
a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Do projektu je zapojeno 113 žáků druhých tříd z těchto škol:
ZŠ Bohutice, ZŠ Dolní Dubňany, ZŠ Ivančická Moravský Krumlov, 
ZŠ Klášterní nám. Mor. Krumlov, ZŠ Lesonice, ZŠ Olbramovice,
ZŠ Rybníky, ZŠ Vedrovice a ZŠ Vémyslice

Do projektu Celé Česko čte dětem se naše Městská knihovna za-
pojila akcí Škola naruby. Touto akcí jsme oslovili základní místní i 
okolní školy a žáky druhých tříd, jejichž prostřednictvím se rodiče, 
prarodiče i další dospělí, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni 
věnovat dětem svůj čas, dozvěděli, o jaký projekt vlastně jde. Vy-
cházeli jsme ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu a 
připravili jsme pro ně deníčky. Do nich rodiče, sourozenci, prarodiče 
mají zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A děti jim podepí-
šou, že je to pravda. Své zážitky z četby mají děti možnost vyjádřit 
formou obrázku nebo textu na volných stránkách deníčku, případně 
mohou děti dopsat i pochvalu či poznámku (např. „dnes maminka u 
čtení usínala“). Dojmy z přečtených knih si žáci mohou sdělovat na 
pravidelných schůzkách v knihovně, ty zajímavé doporučit ostatním 
a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním 
trhu. V rámci projektu budou jednotlivé třídy pozvány na autorská 
čtení a literární pořady se spisovateli a ilustrátory.            /MěK MK/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  - 05. 12. - 18. 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

• 5.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ.
• 6., 13., 20.12. od 8.00 do 15.30 hod. - VÁNOČNÍ TRHY. Nám. TGM. 
• 7.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ. 
Taneční sál ZUŠ.
• 9.12. v 8.30 a 10.00 hod. - NÁVŠTĚVA V PEKLE. Pro MŠ a 1. třídu ZŠ, v kině.
• 9.12. v 15.30 hod. - „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“. Vystoupí 
děti z MŠ, za Orlovnou Rakšice.
• 11.12. ve 14.00 hod. - ADVENT 2011: KONCERT - JA.S - chrámový soubor 
z Náměště nad Oslavou, farní kostel
• 12.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ, kinosál MK
• 12.12. - ZÁJEZD - KOMEDIE „ŠKOLA ŽEN“, Mahenovo divadlo Brno
• 16.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí dětský PS Sluníčko, 
galerie Knížecí dům MK.
• 18.12. v 15.00 hod. - ADVENT 2011: ŽIVÝ BETLÉM v podání dětí 
z Miroslavských Knínic a Miroslavi, nám. TGM.
• 20.12. v 17.00 hod. - KONCERT GYMNÁZIA MK. Galerie Knížecí dům.

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

• 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.
• 10.12. ve 20.00 hod.- POSLEDNÍ LEČ MS HUBERTUS, v KD.
• 11.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 11.12. v 8.30 hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evang. kostele.
• 12.12. v 15.30 hod. - VÁNOCE S KREJČÍKEM HONZOU, v MŠ Sluníčko.
• 13.12. v 16.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DPS.
• 13.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ pro veřejnost v KD.
• 13. - 14.12. - VÝCHOVNÉ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ v KD.
• 17.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH, na náměstí Svobody.
• 17.12. dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“. Součástí programu 
bude koncert Martina Maxy, vystoupení členů zájmového vzdělávání Domu dětí 
a mládeže Miroslav a vyhlášení výtvarné soutěže „Než přijde Ježíšek“. Od 9.00        
do 12.00 hod. si mohou návštěvníci v KD vyzkoušet tyto řemeslné dílny: točené 
svíčky, lité svíčky, dílnu uměleckého kováře, voňavé ozdoby, barevné ozdoby, 
vánoční přáníčka, korálkové ozdoby, barevné hvězdičky, kouzelná světýlka, 
kroucené ozdoby, vánoční hvězdy, připraveno je také občerstvení. Pořádají 
DDM, město Miroslav, MKIC a OS Marek. 
• 18.12. v 8.00 hod.  -  4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 18.12. v 8.30 hod.  -  4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evang. kostele.
• 18.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT v evangelickém kostele, hrají 
„Znojemské žestě“
• 19.12. v 16.30 hod.-  ROCKOVÝ KONCERT SKUPIN Z DDM v KD.
• 20.12. - TURNAJ VE VYBÍJENÉ v tělocvičně ZŠ a v sokolovně

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 15. 1. 2012 - Prodejní výstava obrazů malovaných horkým voskem MA-
RIE DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Chodba Pam. A. Muchy. Vstup zdarma.
• 10.12. - 30.12. - 90 LET OD VZNIKU SKAUTINGU V IVANČICÍCH. 
Výstava - historická a současná písemná a obrazová dokumentace, vlajky, 
kroniky, časopisy, zařízený táborový stan, interaktivní hry. Filmové podvečery 
- začátek vždy v 16.00 hodin: neděle 11.12. - amatérské záběry z roku 1946, 
neděle 18.12. - výběr z let 1990 - 2000, úterý 20.12. - zpravodajství z let 2000 
- 2011. Vernisáž v pátek 9. prosince v 18.00 hodin, galerie Památníku A. 
Muchy  Vstup zdarma
• 16.12. v 18.00 hod. -  Koncert slova a hudby ADVENTUS PŘÍCHOD VLA-
DIMÍR MATĚJČEK - slovo, VLADIMÍR ROUBAL - varhany. Kostel sv. 
Petra a Pavla Řeznovice. Vstupné: 120 Kč. Předprodej  v KIC.
Připravujeme: • 10. 1. 2012 - Zájezd - Městské divadlo Brno - hudební 
scéna Romantický muzikál JEKYLL A HYDE. Podle známého, vzrušujícího 
příběhu R. L. Stevensona o věčném boji dobra a zla uvnitř každého z nás. 
Odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstupenka a 
doprava): 700 Kč Možnost zhotovení dárkové poukázky. • 28. 1. 2012 - Zájezd 
Praha - divadlo Hybernia - muzikál QUASIMODO Romantický muzikál z 
Paříže podle románu Viktora Huga. Odjezd v 8.30 od Besedního domu Ivančice 
Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč Možnost zhotovení dárkové poukázky. 

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
• 15.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 16.-18.12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA S DÍLNIČKAMI PRO 
DĚTI. Ukázky tradičních českých i dnešních Vánoc, vánoční dekorace, 
dílničky pro děti.  Děti si mohou vyrobit vlastní vánoční dárek za malý 
poplatek, ozdoby, občerstvení… Výstava se bude konat ve velkém sále 
Dělnického domu. V pátek 15.30 hod. - slavnostní zahájení výstavy 
vystoupením dětí ze Školní družiny. V sobotu vánoční pohádka v podání 
Divadla „Na mýtině“. Otevřeno: Pátek 17.12. od 15.30 do 18.00 hod., sobota 
18.12. od 10.00 do 18.00 hod. a neděle 19.12. od 10.00 do 17.00 hod. Pořádá 
KIS Oslavany, DDM Oslavany a Divadlo „Na mýtině“.
• 18.12. v 15.30 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. Adventní koncert v kostele 
Sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou 
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.

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
• 5.12. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA - „Pod hvězdným stromem 
aneb horoskop Jaroslava Seiferta“. Vyprávění o překvapivých zážitcích ze 
života jednoho z největších českých básníků připravila p. Eva Kopčilová. Sváteční 
atmosféru umocní vůni punče a cukroví a tóny starodávných koled. Vstupné 40 Kč.
• 19.12. ve 14.30 hod. - POD HVĚZDNÝM STROMEM ANEB VÁNOČNÍ 
VZPOMÍNKY. Tradiční předvánoční setkání v Domě s pečovatelskou službou. 
Předvánoční poetické čtení a koledování doplněné hudebním doprovodem 
sourozenců Záviškových. Vstupné 25 Kč.
• VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK - Publikace Knihovna Moravský Krum-
lov. Upozorňujeme zájemce o koupi publikace vydané ke 120. výročí založení 
knihovny, že je v prodeji v Městské knihovně M. K., v Galerii Knížecí dům, na 
Informačním středisku a v knihkupectví na Zámecké ulici za 50 Kč.
• UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY: Upozorňujeme 
čtenáře, že Městská knihovna Moravský Krumlov bude otevřena do pátku 23. 
prosince 2011. Půjčování bude obnoveno v úterý 3. ledna 2012. 

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

e-mail: turisti@seznam.cz
• 31.12. - „SILVESTROVSKÝ POCHOD. Start mezi 8.00 a 9.00 hod. na aut. 
nádraží v Oslavanech. Cíl: Čučice - Ketkovice. Vedoucí akce p. Hana Pokorná.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 31.12. - VÝSTAVA NĚŽNÉ VÁNOCE. Vánočně laděná výstava ručních 
výšivek, háčkovaných drobností a obrázků paní Miluše Stojarové bude k vidění 
vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 5.12. od 10.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE. Příjemné mikulášské 
dopoledne pro nejmenší. Taneční sál Zámeckého KC. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 5.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ. Pásmo krátkých animo-
vaných pohádek pro nejmenší i ty odrostlé. V kině Panorama. Vstupné 30 Kč.
• 5.12. v 16.30 hod. - MIKULÁŠ SE VRACÍ ANEB MIKULÁŠSKÉ SETKÁ-
NÍ U STROMEČKU. Po rozsvícení vánočního stromu vystoupí s pásmem koled 
děti z mateřské a základní školy. Na závěr přijde Mikuláš se svými pomocníky 
rozdat dětem nadílku. Domácí sladké pečivo zajistí Klub seniorů Rosice a teplý 
nápoj Dobrovolný klub Hasičů Rosice. Na náměstí. Pořádá SVČ Rosice. 
• 6.12. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl dopoledního cyk-
lu pro děti a rodiče tentokrát na téma Vánoce a Paní Zima v městské knihovně.
• 8.12. od 18.00 hod. - TVOŘENÍ ZE SLANÉHO TĚSTA. V této výtvarné 
dílně si budou moci zájemci vyrobit pomocí vykrajovátek vánoční ozdoby nebo 
svícínek ze slaného těsta. V MC Kašpárkov.
• 9.12. od 13.45 do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ AKCE ŽÁKŮ ZŠ: Den otevřených 
dveří v ZŠ, prodejní výstava výrobků s vánoční tematikou, vánoční keramická díl-
na pro rodiče s dětmi, kulturní vystoupení žáků v aule školy. Pořádá ZŠ Rosice. 
• 10.12. - VÁNOČNÍ JARMARK. Historické tržiště na druhém zámeckém ná-
dvoří, šermířské vystoupení SHŠ Taranis, dobová hudba Weytora, občerstvení 
v zámeckém šenku. V sále Zámeckého kulturního centra pohádka pro nejmenší, 
prodejní výstava s ukázkami řemesel a dovedností, Živý betlém, výtvarné a ru-
kodělné dílny, lidové vánoční zvyky, vánoční ochutnávky. Vstupné dobrovolné. 
Pořádají Správa zámku Rosice, SHŠ Taranis a KIC Rosice. 
• 11.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ. Vystoupí komorní soubo-
ry, taneční oddělení a pěvecký sbor. V předsálí si můžete prohlédnout výstavu 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek v 15.00 hod. v KD Cristal. 
• 13.12. v 16.30 hod. - PRŮVOD SV. LUCIE. Světýlkový průvod povede od 
zámeckého nádvoří přes zámeckou zahradu k řece Bobravě, kde budou světýlka 
puštěna po vodě. Vánoční zvyky s občerstvením v zámecké zahradě. Sraz na 
zámeckém nádvoří. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 14.12. v 16.30 hod. - POHÁDKA O HODNÉM ČERTOVI. Děti z dramatic-
kého kroužku Divadýlko sehrají veselou čertovskou pohádku o trochu nepove-
deném čertovi. Městská knihovna. 
• 16.12. v 18.00 hod. - VÁNOČNÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA. S nevánoč-
ním tématem erotika a její všemožné podoby. V městské knihovně. 
• 17.12. od 9.00 do 17.00 hod. - DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Vánoční 
tradice a zvyky u nás a ve světě, výroba vánočního dárku se zajímavým obalem 
a věnováním. Nutné přihlásit se předem. Cena 100 Kč. Ve výtvarné dílně SVČ 
U tří stonožek. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 17.12. v 19.00 hod. - FELIX HOLZMANN - VČERA, DNES A ZÍTRA. 
Pocta legendárnímu komikovi a jeho nestárnoucímu humoru. V hlavní roli 
David Šír. Dále hrají: Miroslav Reil a Markéta Zehrerová. V kině Panorama. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KIC Rosice 200 Kč, na místě 250 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

• 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.
• 8.12. od 16.00 do 18.30 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ.
Pro účastníky 1996 a mladší. Hrací systém: 5 kol švýcarským systémem 2 x 15 
minut. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 8.12. v 17.00 hod. - OCHUTNÁVKA MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ. 
Přijďte ochutnat nejoblíbenější národní jídla našich dobrovolníků. Ochutnejte 
to „nej“ z ukrajinské a slovenské kuchyně. SVČ Ivančice, R-klub, Kounická ul. 
70, poplatek 100 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 6. 12. v SVČ. 
• 9.12. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ ODPOLEDNE. Prezentační odpoledne, ve 
kterém se představí se svými vystoupeními členové zájmových kroužků, které 
pracují při SVČ Ivančice. Kino Réna, poplatek 30 Kč/osoba.
• 10.12. od 16.00 do 17.30 hod. - VÁNOCE U PATA A MATA. Na děti, ve 
věku 2-5 let, čekají veselé vánoční hrátky s Patem a Matem v jejich domečku. 
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 40 Kč/dítě.
• 15.12. v 17.00 hod. - OCHUTNÁVKA MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ. 
Přijďte ochutnat nejoblíbenější národní jídla našich dobrovolníků. Ochutnejte 
to „nej“ z lotyšské a turecké kuchyně. SVČ Ivančice, R-klub, Kounická ul. 70, 
poplatek 100 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 13. 12. v SVČ.
• 16.12. od 15.00 do 18.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO VEŘEJNOST. 
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas výrobou vánoční dekorace nebo dárků.

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. Lampio-
nový 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.

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.
• MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÝ TULIPÁNEK.  Pod vedením Daniely 
Bednaříkové, která vede i MC Medvídek v Miroslavi. 

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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. 
• 16.12. - 18.12. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA  v prostorách vestibulu kina, výstavu 
zahájí děti ze školní družiny vystoupením. Můžete se těšit na tvořivé dílny, kde 
si za malý poplatek vyrobíte krásné dárečky. Ve spolupráci s KIS. 
• 20.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠD proběhne v prostorách DDM. Vystoupí 
zde děti školní družiny v pásmu vánočních písniček a básniček. Poté bude 
následovat vánoční nadílka pod stromečkem. Zveme všechny rodiče, prarodiče, 
sourozence a kamarády ke shlédnutí tohoto vystoupení. 
• 22.01. - 28.01. 2012 - JESENÍKY 2012 - zimní tábor ve Štědrákově Lhotě
u Rudy nad Moravou na turistické ubytovně Lesanka. Více informací na plakátu 
nebo na www.ddm-oslavany.cz v sekci KE STAŽENÍ. 

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

• 18.12. od 16.00 hod. - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. 
Náplň: divadlo, soutěže a hry, koledy, občerstvení. Vstup volný.
• 31.12. od 15.00 hod. - ODPOLEDNÍ SILVESTROVSKÁ PÁRTY PRO CE-
LOU RODINU. Téma: Technické vynálezy. Na co se můžete těšit: soutěž o nejori-
ginálnější kostýmy,  hry a soutěže, tombola, překvapení, občerstvení. Vstup volný.
• 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

Připravujeme: 8.1.2012 - 2. NOVOROČNÍ VYCHÁZKU. Od tunelu pod 
zámeckým parkem půjdeme kolem řeky Rokytné po naučné stezce až pod 
Budkovice. Odtud krátce vystoupáme pod železniční trať a dále klesáním 
a kolem řeky dojdeme až do Ivančic. Návrat do Krumlova vlakem nebo 
autobusem. Trasa dlouhá asi 11 km vede většinou po lesní cestě nebo pěšinách, 
většinou schůdných za každého počasí. Převýšení necelých 100 metrů je 
pouze pod Budkovicemi. Trasu lze zkrátit po značené cestě od Budkovic ke 
krumlovskému nádraží, nebo autobusem z Budkovic. Sraz účastníků: Ve 13:
00 v Moravském Krumlově u tunelu pod zámkem. Na akci se není třeba 
přihlašovat. Jízdenky IDS-JMK si zajistí každý sám. Bližší informace: Tel. 721 
763 489 (Ing. Pavel Roháček) nebo: www.turistimk.estranky.cz. Vítáni jsou 
všichni milovníci přírody a příznivci pohybu na čerstvém ovzduší.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:

• 7.12. od 17.00 do 20.00 hod. - TVOŘIVÝ PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ. 
Předvánoční dílny pro rodiče, děti možno vzít s sebou. Přijďte pobýt u horkého 
mlsu a v neposlední řadě si v přátelské adventní  atmosféře vytvořit pár 
předvánočních drobných radostí: adventní žebřík, mechové baněčky se zlatou či 
červenou nití, březové ozdoby z kůry, vánoční přání technikou quilling, koníka 
z kukuřičného šustí,  švýcarskou hvězdu do okna, svíčičky z včelího vosku 
v ořechové skořápce a odlít olovo, co že nás to čeká v roce 2012:)... Atmosféru 
zpříjemní hudba a vánoční punč. Poplatek: 120 Kč /členové, 150 Kč /ostatní. 
Cena zahrnuje veškerý použitý materiál. Hlaste se, prosím, předem na čísle 
734 600 725 nebo e- mailem na mesicnihoupacka@seznam.cz.
• 21.12. od 19.00 do 21.00 hod. - ZPÍVÁME SLUNCI, ANEB VEČER PLNÝ 
PÍSNÍ NA OSLAVU ZIMNÍHO SLUNOVRATU. Slunce se navrací, dny se 
pomalu prodlužují a vláda tmy slábne.Pojďme si společně v kruhu zazpívat 
písně, které uklidňují, ochraňují, zbavují strachu, uzdravují tělo i mysl, a oslavit 
tak tento čas, který byl pro naše předky zrozením Slunce. Přineste s sebou svíčku 
a jablíčko, které představuje Slunce. Na setkání se těší Katka a Tomáš Pokorní 
(s kytarou i bubny) - hudebníci a lektoři muzikoterapie - www.muzikocesta.cz. 
Poplatek: 100 Kč/členové, 120 Kč/ostatní. Hlaste se, prosím, předem. 
• 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).

TISKOPISY a LETÁKY
REKLAMNÍ CEDULE

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na: info@alma.cz,

nebo na tel.: 602 782 272.

GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC - SPOT

Spolek pro obnovu tradic vznikl na konci roku 2005 a veškerou svoji 
činnost v této době zaměřil na přípravu výstavy PAMĚŤ NÁRODA 
věnovanou III. odboji a obětem komunistického režimu. Vernisáž této 
výstavy proběhla v květnu 2006 na MěÚ za účasti bývalých politických 
vězňů RNDr. Gráciána Tejrala a pana Zahrádky (odborný poradce Zdi-
vočelé země a muzea Vojna v Příbrami), biskupa brněnského mons. Voj-
těcha Cikrleho, přestavitelů JMK. Výstavu zaštítil člen rady Jihomorav-
ského kraje RNDr. Igor Poledňák, díky němu se stala výstava putovní a 
od té doby již byla vystavována i v jiných městech. Práce na této výstavě 
byla velmi zajímavá, i když velmi pohnuté osudy obětí komunistické ge-
nocidy v nás vyvolávaly smutek a beznaděj, kterou jistě mnozí političtí 
vězni v té době prožívali. Na druhé straně jsme však museli obdivovat, 
s jakým hrdinstvím svůj těžký úděl snášeli. Od té doby jsme se již na 
vernisážích této výstavy setkali s mnoha bývalými politickými vězni a ti 
neskrývají svoji radost, že se o jejich osudy zajímají pro ně mladí lidé,
a jejich boj za svobodu tak snad neupadne v zapomnění. 

Od roku 2006 pořádá SPOT pravidelně Pohádkové Vánoce, jedná 
se o jednu z nejnavštěvovanějších akcí v Moravském Krumlově. Vždy 
první sobotu v prosinci na náměstí TGM probíhá celodenní program, 
na kterém se podílejí školy a místní soubory společně s profesionální-
mi umělci a současně probíhá vánoční jarmark. Tuto akci pořádá SPOT 
za finanční a organizační pomoci Města Moravský Krumlov a mnoha 
sponzorů. Vystoupení i vánoční jarmark každoročně navštíví několik 
tisíc návštěvníků, kteří přicházejí načerpat vánoční atmosféru, potěšit 
se vystoupením svých ratolestí, shlédnout svého oblíbeného umělce, 
ochutnat různé speciality a při vůni medoviny vstřebat co nejvíce 
neopakovatelných zážitků. Na jarmarku škol si každý vybere nějakou 
maličkost, která ho těší ještě dlouho po Vánocích.

Další naše činnost je téměř výhradně zaměřena na podporu žáků 
s multifunkčním handicapem při ZŠ Ivančická, ať již se jedná o Be-
nefiční setkání nebo tradiční akci Vítání léta. Vždy je výtěžek z těchto 
akcí věnován právě těmto dětem a tato pomoc se stává tím nejdůležitěj-
ším smyslem naší práce a přináší nám i největší radost. 

Benefiční setkání se konalo vždy na začátku nového roku, pravidelně 
se na programu podílela ZUŠ Moravský Krumlov, vystoupení jejich 
žáků vždy podtrhlo tento slavnostní okamžik, ale hlavně všichni zúčast-
nění nezištně pomáhali těžce zdravotně postiženým dětem. Dalším bo-
dem programu byla vždy přehlídka společenské a plesové módy, tento 
zážitek byl umocněn překrásnými prostory Galerie v Knížecím domě.

Na závěr večera pořádal SPOT jako poděkování za podporu všem 
přítomným malý raut, který pro nás velmi ochotně připravovala SOŠO 
a SOUŘ Moravský Krumlov. Tato škola byla také již neodmyslitelnou 
součástí Benefičních setkání a velký dík jí patří nejen za tato setkání, 
ale i za každoroční pomoc s organizací Pohádkových Vánoc. V sou-
vislosti s Benefičními setkáními píšeme v minulém čase, v době krize 
totiž není lehké takové akce pořádat, ale přesto doufáme, že se nám na 
tuto tradici podaří navázat, ať již v této nebo v nějaké nové podobě.

Vítání léta je další tradiční akce, která se koná každoročně v měsíci 
červnu. Již odpoledne probíhá program pro děti, a to Velká šmoulí dis-
koshow. Jedná se o odpoledne plné her, soutěží, sladkých odměn, tance 
a ti nejšikovnější si odnášejí plyšového kamaráda modrého Šmoulu, 
ten náleží také nejhezčí dětské masce Šmoulíka. Když se odpoledne 
přehoupne v podvečer, zazní žhavé rytmy a Dancing Models předve-
dou aktuální trendy modely ve Velké letní módní show. Po přehlídce 
následuje taneční zábava, rodičům však pravidelně nastává spousta 
problémů, jak své rozdováděné ratolesti dostat domů...

Vítání léta má mezi občany mnoho příznivců, výtěžek z této akce 
předaný dětem s multifunkčním handicapem tak pomůže každoročně 
pořídit aktuálně potřebné vybavení nebo pomůcky.

V nedávné době došlo k významnému posílení členské základny 
SPOTu, již nyní se rodí nové nápady a uvidíme, jaké změny a jaké 
nové akce budou uskutečněny. Jedno víme určitě - pokud bude zájem 
ze strany Města Moravský Krumlov -  Pohádkové Vánoce z našeho ka-
lendáře nevymizí. A rozhodně budeme nadále rozvíjet naši charitativní 
činnost. Takto tedy vypadá běžný rok SPOTu, bez tradičních sponzorů 
a věrných návštěvníků našich akcí by naše činnost nebyla vůbec mož-
ná. Proto Vám všem patří velký dík!!       Za SPOT Kamila Poláchová

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Mlýny na Rouchovance
V každé civilizaci bylo potřeba 

drtit obilná zrna na mouku. Zpr-
vu ručně na mlecích strojcích, 
později se začala využívat vodní 
síla. Kdy byl postaven první 
vodní mlýn, nedokážeme ani 
odhadnout. 

Je třeba připomenout, že stře-
dověká města a osady vznikala 
v těsné blízkosti vodních toků, 
kde také zpravidla procházely 
tehdejší cesty. A v blízkosti měst, 
osad byly stavěny vodní mlýny. 
Pohon byl po staletí jednoduchý. 
Proud vody usměrněný dřevěným 
žlabem (vantroky) otáčel vodní 
kolo. Při nízkém spádu vody 
otáčel proud vodní kolo v dolní 
části, při větším spádu dopadal 
na lopatky kola v horní poloze. 
Otáčením kola se pohyb přenášel 
k převodové části a odtud k po-
honu vlastních mlecích strojů. 
K rozmachu vodních mlýnů do-
šlo ve 13. století v souvislosti se 
zakládáním měst a obcí.

Přeskočíme několik století. 
Velkou ranou pro malé mlýny byl 
výnos vlády ze dne 1. 10. 1951, 
kterým byl zastaven provoz ve 
stovkách mlýnů. K tomuto kro-
ku bylo připojeno zdůvodnění:
„K zásobování obyvatelstva není 
malých mlýnů více třeba, pro-
tože výrobní kapacita z mlýnů 
socialistického sektoru je pro 
tyto účely dostatečně zajištěna.“ 
Vydaný výměr je konečný. Ulti-
matum k provedení - do 31. 12. 
1951. Nebyla tím vyřazena jen 
kapacita mletí mouky, ale sou-
časně byly také zastaveny pily, 
které u mlýnů bývaly, případně i 
výroba elektrické energie. Takže 
tok vody po staletí využívaný bez 
užitku protéká mimo...

Při naší expediční cestě za 
mlýny nás zaujala Rouchovan-
ka, říčka prameníci u Klučova 
ve výšce 545 metrů n. m. a po 
toku dlouhém 27,6 km vlévající 
se v nadmořské výšce 289 metrů 
do řeky Rokytné jihozápadně od 
Rešic. Její povodí představuje 
plochu 99,5 km2. Nebudeme si 
všímat mlýnů celého toku, nýbrž 
jen pěti mlýnů od Rouchovan 
k soutoku s Rokytnou. 

Za překrásného podzimního 
počasí vystupujeme na náměstí 
v Rouchovanech. Z orientační 
mapy si opisujeme současné ná-
zvy mlýnů a vydáváme se k tomu 
prvnímu. Známý je pod jménem 
Pachrův, ale na většině map od 
1. vojenského mapování (1764) 
až po dnešek je nejčastěji uváděn 
název Roháčův mlýn. 

Mlýn se poprvé připomíná k ro-
ku 1750, kdy byl na něm mlyná-
řem Antonín Verner (to měl mlýn 
dvě mlýnská složení a pilu). Roku 
1775 je na něm uváděn mlynář 
Karel Máca, v roce 1903 Ema-
nuel Drexler a od roku 1927 byl 
posledním mlynářem Pachr.

Původní pohon mlýna byl tvo-
řen vodním kolem. Náhon, něko-
lik set metrů dlouhý, se těsně před 
mlýnem rozdělil na část pro pilu 
a část pro mlýn. Betonová koryta 
jsou dosud patrná, ale náhon je na 
několika místech zasypán. Později 
byl mlýn poháněn turbínou a ná-
hradním zdrojem byl po elektrifi-
kaci Rouchovan elektrický proud. 
Na mletí měl mlýnské válcové 
stolice. Provoz mlýnu a pily byl 
z úřední moci v padesátých letech 
ukončen. Areál je zdevastován, 
pouze jedna budova je opravována 
na rodinný domek. Současnými 
majiteli mlýna jsou soukromé 

osoby. Ještě pro informaci čtenářů 
připomínáme, že další Pachrův 
(Pacherův) mlýn je u Panského 
rybníka v blízkosti Želetavy.

Opouštíme areál bývalého 
mlýna a podél Rouchovanky se 
vydáváme po proudu k dalšímu 
mlýnu vzdálenému asi 1 km. Ces-
ta vede po břehu říčky, hledáme, 
odkud vedl náhon k Urbánkovu 
mlýnu, ale marně. Terén byl 
pečlivě srovnán, ale na mapě 3. 
vojenského mapování je náhon 
zakreslen.

V roce 1750 byl na něm mly-
nářem Jiří Réma (mlýn měl dvě 
mlýnská složení) a r. 1775 Franz 
Prinz. Okolo roku 1900 měli 
mlýn Pelepánovi, na mapě z r. 
1876 je název Palebaumův mlýn. 
Od r. 1903 zde byl Karel Pirochta, 
asi 1938 se přiženil poslední mly-
nář František Urbánek. Při opra-
vách mlýna bylo zlikvidováno 
vodní kolo, které bylo poháněno 
vrchní vodou. Ve sklepě je zacho-
ván pohon, hrubá kuželová kola 
s převodem do rychla. U starších 
mlýnů býváme zvyklí na dřevěná 
kola, zde je vše z kovu včetně 
kola palečnicového.

Je celkem udivující, že mlýn 

neměl turbinu, ale do konce exis-
tence vodní kolo. Ta poháněla 
transmisi, stropem procházely 
řemeny, ženoucí mlecí stolice o 
patro výš. Stolice se zachovaly 
tři, čtvrtá, moderní instalovaná po 
2. sv. válce byla po zabrání JZD 
demontována a odvezena. Ná-
hradním zdrojem pro pohon byl 
naftový motor „Slavia.“ Na mletí 
měl mlýnské válcové stolice a při 
mlýně bývala i pila „jednuška“ v 
samostatné budově a samostat-
ným pohonem.

V roce 1952 byl Urbánkův 
mlýn s pilou zastaven a část 
mlýna i hospodářské budovy vy-
užívalo JZD, v šedesátých letech 
byly objekty postupně vráceny 
majiteli. Ve mlýně zůstaly za-
chovány mlýnské stroje, přičemž 
celá budova mlýna i další stavení 
jsou bezvadně opraveny, část 
hlavní budovy je obydlena. Před 
mlýnem a za Rouchovankou patří 
ke mlýnu značné plochy, dnes za-
travněné. Na turistické mapě z r. 
1995 není pod názvem uveden. 

Pod Urbánkovým mlýnem je 
asi 1 km po proudu Rouchovanky 
bývalý Zárubův nebo také Sou-
kupův mlýn. K němu se přímo 
nedostaneme. Musí se vyjít do 

kopce k řadové zástavbě obce a 
asi po 500 metrech opět sejít ke 
mlýnu. Na něm byl v roce 1750 
Josef Záruba (mlýn měl jedno 
mlýnské složení), r. 1775 Martin 
Krahulec. Na mapě z r. 1876 je 
uveden název Schmahel a od r. 
1903 Gothard Pacírka. Kolem 
r. 1927 zde byl mlynářem Josef 
Hrůza a ve 30. letech se na mlýn 
přiženil Soukup. V roce 1938 
Soukupův mlýn vyhořel a od 
té doby nebyl obnoven, zůstala 
obytná budova. Mlýn býval pohá-
něn vodním kolem. Na turistické 

mapě je název Kohoutův mlýn. 
Od mlýna se musíme opět 

vrátit cestou zpět do obce až 
k vodní nádrží, za kterou je nutné 
odbočit vpravo a dojít za poslední 
domy na návrší za Rouchovany. 
Z návrší je překrásný rozhled. 
Na severní straně je vidět jaderná 
elektrárna, na opačném směru 
se otvírá pohled do širokého 
údolí Rouchovanky. Šemíkovice 
nejsou vidět, jsou schované za 
kopečkem. Pokračujeme cestou 
do údolí. Po několika zatáčkách 
přecházíme po mostku Roucho-
vanku a brzy jsou vidět budovy 
Texlova mlýna. Mlýn patří do 
katastru obce Šemíkovice

Na mapě z r. 1876 a na turistické 
mapě z r. 1995-98 je uveden jako 
Loupalův mlýn. Před r. 1901 na 
něm byl Josef Texl, po něm Stani-
slav Texl, který zde byl posledním 
mlynářem. Mlýn byl v provozu
do r. 1942, kdy byl zastaven. 

Byl poháněn vodním kolem 
na horní vodu o průměru 3,7 m, 
širokým 1,15 m a byl vybaven 
dvěma mlýnskými válcovými 
stolicemi na mletí pšenice. Dnes 
vysloužilý mlýn slouží jako 
obytný dům rodiny Texlovy a 
je pečlivě udržován. U něj se 

zprava vlévá do Rouchovanky 
Šemíkovický potok.

Jméno Texl (Texel) bylo zřejmě 
v Rouchovanech dost rozšířeno. 
Na hřbitově jsou dva zajímavé 
pomníky. Jsou zde pohřbeni John 
S. Texel a Frank Texel, oba far-
máři z Nebrasky USA. 

Posledním mlýnem na Roucho-
vance je pod Texlovým mlýnem 
bývalý Šabatův (Pirochtův, Pi-
ruchtův) mlýn, který je také na 
katastru Šemíkovic. Na mapě 3. 
voj. mapování je uveden název 
Röschitzer (Rešický) mlýn. Oko-
lo roku 1901 byl zde mlynářem 
Josef Pirochta. Po roce 1925 byl 
mlýn zastaven, do r. 1995 byl 
obýván otcem a synem Šabaty. 
Mlýn byl poháněn kolem na horní 
vodu a míval dvě kamenná slože-
ní a hranolový vysévač. Dnes je 
z bývalého mlýna pouhá zříceni-
na, která smutně připomíná zánik 
dříve slavného řemesla. 

U mlýna je velká louka a u 
říčky býval most směrem k re-
šické silnici. Zde je trojmezí 
katastrálních území Rouchovan, 
Rešic a Šemíkovic a současně i 
hranice okresů Třebíč a Znojmo a 
hranice krajů Vysočina a Jihomo-
ravského. Trojmezí je označeno 
trojhranným žulovým kamenem 
s vytesanými písmeny R-R-S na 
stranách uvedených obcí.

Rouchovanka vtéká pod mlý-
nem do zalesněného údolí, za 
několik zákruty se začínají vlevo 
objevovat skály. Asi po jednom 
kilometru se údolí najednou roz-
šiřuje do údolí Rokytné a soutok 
Rouchovanky s Rokytnou je ne-
daleko. Překročíme  silnici, která 
vede z Rešic k Bendovu mlýnu, 
pod kterou Rouchovanka protéká 
a po cca 100 m se vlévá do Rokyt-
né. Tady končí po necelých 28 km 
svůj tok Rouchovanka.

Podle Vlastivědy moravské z r. 
1752 bývali na mlýnech u Šemí-
kovic mlynáři Zavadil a František 
Borovský, oba na mlýnech o jed-
nom složení. Není však uvedeno, 
na kterých mlýnech hospodařili. 

Krásná podzimní vycházka, 
Krásný dojem kazí jen smutný 
pohled na rozvaliny Šabatova 
mlýna. Jako kdyby připomínaly, 
že vše je pomíjivé. Ale od Ša-
batova mlýna po proudu je zase 
překrásná příroda.

Byl sice všední den a dopoled-
ne, ale nikde jsme nepotkali ani 
živáčka. Bohužel ani budoucnost 
zde není růžová. Uvažovaná 
stavba přehrady na Rokytné u 
Horních Kounic může způsobit 
zatopení Rouchovanky až nad 
Texlůx mlýn.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použitá literatura: Budišovský 

zpravodaj č. 1/2005 • Mapa 3. 
vojenského mapování z r. 1876 • 
Informace o přehradách - Deník 
1. 11. 2011.

Opravený Urbánkův mlýn. V malém domku před mlýnem bývala pila.

Šabatův mlýn. Tady už se mlít nebude...

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle (vlevo) na vernisáži Paměť národa

Zaplněné krumlovské náměstí při akci Pohádkové Vánoce



»AUTO - MOTO
prodám
•• 2 plechové disky, přední a zadní 
nárazník, kompresor na klimatizaci, 
světla. Vše na Ford Mondeo 1996. 
Levně. Tel.: 603 233 127.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• zemědělskou půdu v k. ú.: M. 
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petro-
vice nebo Lesonice. Platím hotově. 
Tel.: 773 534 857.
prodám
•• byt 3+1 v OV v Rouchovanech 
s garáží v 1 podlaží, po celkové 
rekonstrukci, částečně zařízen. Tel.: 
775 033 397.
•• byt 3+1 v MK na sídlišti. Po rekon-
strukci. Tel. 777 070 753.
pronajmu
•• byt 1+1 na sídlišti v MK od 
1.1.2012. Info na tel.: 731 574 044.
• byt 2+1 na Sídlišti v M. Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• set-top-box DVBT 440 HYUN-
DAI, nový, nepoužívaný. Cena: 400 
Kč. Tel.: 605 290 368.
•• tlačítkový stolní telefon TELCO, 
podsvícený display, výkonná paměť, 
zobrazení čísla volajícího, hlasitý 
hovor, atd. Na 4 bat., nebo na adaptér. 
cena 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• ložnici v dobrém stavu: manželská 
postel vč. roštů a zásuvek, skříň, 
komodu, noční stolek, zrcadlo a ku-
sový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.: 
605 405 959.
•• pěknou dřevěnou dvoukřídlovou 
skříň světlé barvy, velmi zachovalou. 
Cena dohodou. Moravský Krumlov, 
tel.: 731 308 021.
•• dvě válendy  s úložným prosto-
rem, pěkné. Cena dohodou. Tel.: 
607 152 966.
•• dětský psací stolek s čalouněnou 
židlí, světlé dýha - 400 Kč, dřevěný 
televizní stolek hifi, tmavá dýha - 400 
Kč. Tel.: 605 776 380.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm. 
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
prodám
•• cirkulárku s kolébkou, cena 8.000 
Kč. Tel.: 725 524 445.
•• schodišťový hliníkový žebřík 3,15 
m, velká sleva. Tel.: 603 900 890.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočár (zahrada, balkon) za 
200 Kč. Tel.: 605 776 380.
•• dětskou kolébku. Tel.: 604 543 409.
•• kočárek trojkombinaci, autose-
dačku, a chodítko. Ve velmi dobrém 
stavu. Cena za vše 500 Kč. Tel.: 
777 825 370.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• kolobežku nerez s nafukovacími 
koly a horské kolo zánovní. Tel.: 
603 900 890.

•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. 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
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, min-
ce, pivní láhve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláček, panenku, au-
to-moto díly. Tel.: 724 468 171.
•• pro vlastni potřebu starší dřevo-
obráběcí stroje, nejlépe kombinace 
- málo místa. Tel.: 737 479 559.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.
•• jedličky - vyšší. Tel.: 728 439 354, 
po 18. hod.
•• 10 kg ořechů za 150 Kč/kg. Tel.: 
721 971 073.
•• meruňkovici a švestkovici. Cena 
250 Kč/l. Tel.: 776 620 748.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka labradora bez PP, hnědý 
pejsek a 2 černé fenky, očkovaná a 
odčervená, zvyklá venku, nejlépe do 
rodiny. Odběr možný ihned. Cena 
dohodou. Tel.: 721 747 883.
•• mini štěňata jorkšír. teriéra bez 
PP, odchovaná v bytě s veškerou 
péčí. Odběr kdykoliv po dohodě. Tel.: 
777 096 482.
•• králíky. Tel.: 732 562 498.
•• ptačí klec. Tel.: 603 900 890.
» SEZNÁMENÍ
•• Hledám ženu nad 60 let k intim-
ním a diskrétním schůzkám. Tel.: 
775 406 900.
•• Žena 57 roků ráda pozná hodného 
a férového muže. Zn: spolu a s chutí. 
Tel.: 722 490 276.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• úklid kanceláří, nebo domácností. 
Tel.: 606 719 398.
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 zákaz-
níka před i po instalaci. Požadavky: 
SŠ nebo vyučen v oboru tech. smě-
ru, praktické zkušenosti s instalací 
otop. systémů, uživ. znalost MS 
office, vyhl. 50 §6, ŘP sk. B,  vysoké 
prac. nasazení, týmový duch. Nabí-
zíme: zázemí české spol., motivující 
fin. ohodnocení podle splnění cílů, 
odborný růst, zaměst. výhody. 
Své nabídky zasílejte na: tcma-
ch@tcmach.cz nebo na adresu TC 
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov.
•• Generali Pojištovna, a. s. hledá 
pro kancelář v M. Krumlově spo-
lupracovníky na pozici pojišťovací 
zprostředkovatel. Náplň práce: 
péče o nové i stávající klienty, po-
radenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné 
spol., kariérní růst, indiv. pracovní 

ohodnocení + prémie. Požadujeme: 
SŠ vzdělání s maturitou, časovou 
flexibilitu, bezúhonost a spolehli-
vost, schopnost komunikace a tým. 
spolupráci. Bližší info: Generali 
Pojišťovna, a. s., Agenturní kance-
lář Ivančice, Palackého 8, 664 91 
Ivančice, mob.: 603903305, email.: 
zdenek_kaufman@generali.cz

•• Porcovna masa Prosiměřice 
přijme pracovnice na brigádu.
Po zapracování možnost HPP.
Tel.: 608 814 420.

•• Firma - masná výroba, přijme 
do HPP muže do výroby. Výrobna 
se nachází v Tetčicích. Info na tel.:
724 128 241, 724 290 000.

•• Pekárna Ivanka, s. r. o., Tylova 
661, Moravský Krumlov přijme 
řidiče na rozvoz pečiva. S řidičským 
a profesním průkazem skupiny C. 
Tel.: 724 529 727.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Vánoční půjčka, registr nevadí! 
Spolupracuji s jedním věřitelem! 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.

•• Cestovní agentura SACHSTOUR, 
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • Jednodenní zá-
jezd do Aquapalace Praha 17.  12. 
- 400,- Kč/osobu. Večerní koupání - 
Termální lázně v Laa 29. 12. - 150,- 
Kč/osobu. Odjezdy z Ivančic!

•• Ponájem - ubytování. Celoročně 
Penzion v Lihovaru Rouchovany. 
Volná místa ještě i na SILVESTRA! 
Více informací na www.salleko.cz 
nebo na tel. 720 521 521.

•• 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.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, 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.

•• Peníze na dárky pro celou rodinu! 
Okamžitě na ruku až do domu. Bez 
poplatků, nejnižší úrok, splátka až
v lednu. Ne SMS. Tel.: 605 324 100.

•• Půjčka bez poplatků s rychlým 
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na 
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, se-
niorům, matkám na MD. Poplatky 
nevybíráme a splátky přizpůsobíme 
vašim možnostem. Proto neváhejte 
a zavolejte si o své peníze. Zpro-
středkovatel 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 %. 

»PODĚKOVÁNÍ
•• Milá Jano, děkujeme Ti za Tvé 
obětavé a svědomité vedení skupiny 
cvičenek Sokola - seniorek, a přeje-
me Ti do roku 2012 hodně elánu, 
zdraví a spokojenosti v kruhu
rodinném. Cvičenky.
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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.

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 23/11 vyjde 16. prosince 2011, uzávěrka 13. prosince 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 3.12. v 18.00 MUŽI V POKUŠENÍ
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

ne 4.12. v 16.00 ŠMOULOVÉ
a v 18.00 hod. Rodinný film USA, dabing

so 10.12. v 18.00 KAMARÁD TAKY RÁD
  Romantická komedie USA

ne 11.12. v 18.00 V PEŘINĚ
  Muzikál ČR

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

st 7.12. v 18.00 BASTARDI 2
a ve 20.00 hodin Drama ČR

ne 11.12. v 15.00 AUTA 2
  Pohádka USA, dabing

ne 18.12. v 15.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
a v 17.00 hod.  Dobrodružný film, USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 4.12. v 17.00 ŠMOULOVÉ
  Rodinný film USA, dabing

ne 4.12. v 19.00 PŮLNOC V PAŘÍŽI
  Komedie USA

po 5.12. v 15.00 MIKULÁŠ V KINĚ
  Program pro děti

st 7.12. v 19.00 NÁKAZA
  Katastrofický film USA

so 10.12. v 17.30 MUŽI V NADĚJI
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

ne 11.12. v 19.00 JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
  Komedie USA 

st 14.12. v 19.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
  Romantická komedie USA

ne 18.12. v 19.00 DREAM HOUSE
  Thriller USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 3.12. v 19.00 VIDITELNÝ SVĚT
ne 4.12. v 19.00 Drama SR, česky

so 10.12 v 19.00 ŽENY SOBĚ
ne 11.12 v 19.00 Komedie USA

ne 11.12 v 17.00 RIO
  Anim. komedie USA, dabing

so 17.12 v 19.00 MUŽI V NADĚJI
ne 18.12 v 19.00 Komedie ČR

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.

Upozorňujeme zájemce o koupi publikace

KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV,
že je v prodeji v Moravském Krumlově na těchto místech: 

Městská knihovna, Galerie Knížecí dům, Informační 
středisko a knihkupectví na Zámecké ulici za 50 korun.

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
účinkují ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ

4. adventní neděli 18. prosince 2011 v 16.00 hodin,
vstupné je dobrovolné, kostel je vytápěný.

BUBNOVÁNÍ K ZIMNÍMU SLUNOVRATU
PRO ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÉ NADŠENÉ BUBENÍKY

technika hry, rytmy, relaxace, radost z vlastní tvorby,
prožitek přítomného okamžiku

v ZŠ Řeznovice v úterý 20. prosince 2011
od 18.00 do 20.00 hodin, příspěvek: 170 Kč

Setkání vedou: manželé Tomáš a Katka Pokorní (lektoři bubnování
a muzikoterapie - www.muzikocesta.cz). Přihlášky a rezervace

bubnu: K. Pokorná, kat.pokorna@centrum.cz, tel.: 731 145 643.

Obec Horní Dubňany Vás zve na Vánoční koncert dechové hudby

ROZMARÝNKA,
který se koná 23. 12. 2011 v 18.00 hod. v kulturním domě.

Cena vstupenky: 70 Kč. Předprodej vstupenek na Obecním úřadě
v H. Dubňanech (PO, ST) nebo před konáním koncertu v KD.

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT,
který se koná 17. prosince 2011 v 16.00 hod.

v kulturním domě v  Kadově. Vánoční koledy pro pohodu a náladu 
Vám bude hrát dechová hudba

„ŠOHAJKA
„
 Z DOLNÍCH BOJANOVIC.

Přijďte si poslechnout, jste srdečně zváni.

VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY
S PEŤOU A PÁJOU

sobota 17. prosince 2011 od 14.00 do 17.00 hodin,
hala SOŠO a SOUŘ, náměstí Klášterní 127, Moravský Krumlov

Vstupné: 140 Kč. S sebou: červeno-bílé oblečení a dobrou náladu
Měření dietologických hodnot (tuky, svaly, voda v těle, metabol. věk), 

TOMBOLA !!! Předprodej vstupenek na lekcích Zumby.
Vítáni rodiče, manželé, děti, kamarádi, ... - vstupné dobrovolné.

Info: 736 624 585, zumbapetra@email.cz, www.zumbapetra.com

Mezinárodní myslivecké sdružení SLEPÁ PATRONA pořádá

MYSLIVECKÝ PLES
21. ledna 2012 od 20.00 hodin v Kulturním domě v Dobřínsku
Vstupné 150 Kč - vstupenka je slosovatelná a v ceně vstupenky

je myslivecká večeře. K poslechu a tanci hraje
dechová hudba VACENOVJÁCI.

Farnost Horní Dubňany a Osvětová beseda Rešice vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
11. prosince 2011 - 3. adventní neděle, ve 14.00 hodin 

Rešice, kaple sv. Jana Nepomuckého
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE

Jezeřany-Maršovice, o. s. Vstupné dobrovolné.
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PŘIJÍMÁME INZERCI
do vánočního čísla Zrcadla!
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

Existují jedny brýle na všechny vzdálenosti! Jsou to multifokální brýle. Umožní Vám pohodlně vidět na 
všechny vzdálenosti bez nutnosti výměny brýlí. To znamená, že můžete současně vidět na čtení, střední 
vzdálenost (počítač, palubní desku v autě) a také do dálky. Pokud váháte, zda by pro Vás byly vhodné 
multifokální brýle, přijďte do oční optiky Šárka Kocandová
v Ivančicích, na Palackého náměstí 24, kde Vám odborně 
poradíme. Prodiskutujeme s Vámi Vaše požadavky a nároky na 
brýle. Vzdálenosti, na které brýle nejčastěji požíváte, prostředí 
ve kterém se pohybujete a také cenu, kterou hodláte zaplatit. 
Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné obruby a s ostatními 
individuálními záležitostmi.

PŘIJÍMÁME DÁRKOVÉ POUKÁZKY: FLEXI PASS, VITAL PASS

Věnujte svým blízkým krásu
a odpočinek v podobě

dárkové poukázky.

Pod jednou střechou nabízíme 
komplexní služby:

nehtová modeláž, manikúra, 
přístrojová pedikúra, masáže, 
kadeřnictví, Babor kosme�ka, 
permanentní řasy, solárium.

J. Vávry 10, Ivančice
tel.: 739 235 186, e-mail: 

info@soleil.cz, www.soleil.cz

V sobotu 6. listopadu se hoši 
z kroužku florbalu SVČ Ivančice 
zúčastnili turnaje v rámci 6. roční-
ku regionální florbalové ligy. Ten-
to turnaj byl druhým z pěti turnajů 
tvořících tuto soutěž a pořádajícím 
týmem jsme byli tentokrát my - 
Středisko volného času Ivančice.

Akce se konala v pěkném pro-
středí ivančické sportovní haly. 
Zúčastnily se jí týmy reprezentu-
jící kroužky SVČ Ivančice, SVČ 
Pohořelice, DDM Oslavany, SKP 
Kometa Brno, ZŠ Hamry a Zbý-
šov. Věkové rozmezí soutěže je 6. 
- 9. třída ZŠ. 

Na klání jsme přicházeli s oče-
káváním, jestli se nám podaří na-
vázat na úspěch z 1. turnaje. Celý 
turnaj opět potvrdil vyrovnanost 

všech týmů a i to, že o výsledcích 
budou rozhodovat maličkosti. 
V průběhu turnaje jsme 2x vyhrá-
li, 2x remizovali a jednou prohráli 
a nakonec se radovali na domácí 
půdě ze šťastného vítězství. Nej-
lepším střelcem a zároveň hráčem 
se stal Kristián Spišák z Komety 
Brno a nejlepším brankářem Do-
minik Nováček ze Zbýšova.

Chlapci byli odměněni zlatými 
medailemi, sladkostmi a diplo-
mem. Celé mužstvo si zaslouží 
pochvalu - nejen za předvedenou 
hru, ale i za bojovnost a dosavadní 
přístup k tréninku. Snad nám for-
ma a nasazení vydrží do dalšího 
turnaje, který se koná až v novém 
roce - 25. ledna v 9.00 hod. v Brně 
na Základní škole Hamry.  

Výsledky SVČ Ivančice:
SVČ Ivančice - DDM Oslavany  1:1
SVČ Ivančice - SKP Kometa Brno  5:1
SVČ Ivančice - SVČ Pohořelice   1:1
SVČ Ivančice - ZŠ Hamry   3:0
SVČ Ivančice - Zbýšov   1:5

Celkové pořadí 2. turnaje:
1. SVČ Ivančice              8   11:8
2. místo ZŠ Hamry               8   8:8
3. místo DDM Oslavany         8   8:10
4. místo SKP Kometa Brno   7   11:11
5. místo Zbýšov           4   10:10 
6. místo SVČ Pohořelice          4   3:4

Celkové pořadí
1. místo SVČ Ivančice 18
2. místo SKP Kometa Brno 15
3. místo ZŠ Hamry 13
4. místo SVČ Pohořelice 9
5. místo DDM Oslavany 9
6. místo Zbýšov  4

Ivančičtí florbalisté vydřeli vítězství
na domácí půdě a jsou v čele tabulky! 

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
220.000 Kč od 4.150 Kč
440.000 Kč od 6.850 Kč
Tel.: 776 819 685 

V sobotu 19. listopadu se kona-
lo dlouho očekávané celorepub-
likové finále aerobiku Mistry s 
Mistry v Praze. Krajská kola pro-
bíhala v různých městech naší re-
publiky. Holky z Funny aurobiku 
TJ Oslavany postoupily do Prahy 
z jarního kola, které probíhalo v 
Olomouci. Do Prahy postupovaly 
vždy jen první tři umístěné dívky 
z různých věkových kategorií.

Tak tedy 19. listopadu do Prahy 
vyjel pětičlenný tým, který tvořila 
Denisa Ondráčková, Marie Po-
korná, Eliška Řeřuchová, Monika 
a Nikola Hrubešovy. Holky spo-

jily závodění i s ranní prohlídkou 
Prahy a odpoledne šly ukázat, co 
v sobě mají a že i z malého města 
jako jsou Oslavany, dokážou do-
vézt velké výsledky.

Takhle reprezentovaly: Denisa 
Ondráčková v kategorii 9 až 11 
let skončila na smutném, ale 
přesto nádherném 4. místě. Ma-
rie Pokorná a Eliška Řeřuchová 
závodily v kategorii 12 až 15 let, 
kde Eliška skončila na pěkném 6. 
místě. Nikola Hrubešová se umís-
tila pro Oslavany na krásném 2. 
místě a Monika Hrubešová, které 
po dlouhých 13 letech aerobiku 

zdravotní stav nedovolil závodit, 
jela holky morálně podpořit.

Holky bodovala odborná 
porota tvořená mistry světa ve 
sportovním aerobiku jako David 
Holzer, Jaku Strakoš, nebo Pavel 
Sirotek. Pro holky byl asi největ-
ší zážitek a asi i dlouho bude, 
že jim předcvičovala mistryně 
světa Olga Šípková. Na závěr 
nezbývá než holkám popřát jen a 
jen úspěchy a poděkovat TJ Osla-
vany, která jim přispěla finančně,
a rodičům, které holky na závody 
dovezli a fandili jim.

Funny aerobik TJ Oslavany

Oslavany na celorepublikovém finále
aerobiku „Mistry s mistry

„
 v Praze

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá XIII. ročník tradičního turnaje v malé kopané

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA 
Sraz 17. prosince v 8.00 hod. na fotbalovém hřiš� FC MK.

Začátek turnaje v 8.30 hod. Startovné 550 Kč / mužstvo. Hráčů v poli 4+1. 
Nahlášení a zaplacení vkladu proveďte nejpozději do 16. prosince u pana L. 

Zelníčka, informace na tel. 723 285 103. Občerstvení zajištěno.


