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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

Nezávislý regionální čtrnáctideník

PRAMEN ŽIVOTA
masáže - čajovna - obchůdek 
NABÍZÍME VÁNOČNÍ 
DÁRKOVÉ BALÍČKY
(oříšky, keramika, čaje)

Ivančice (napro� hasičům)
tel.: 777 198 577   www.pramenzivota.com

/Kraj/ Ustavující zasedání kraj-
ského zastupitelstva se uskutečnilo 
v pátek 23. listopadu. Staronovým 
hejtmanem byl podle očekávání 
opět zvolen Michal Hašek. 

Kromě hejtmana byli zvoleni 
jeho náměstci, členové krajské 
rady, členové Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod 
a členové výborů zastupitelstva 
Jihomoravského kraje

Více jak měsíc od krajských 
voleb zná kraj své vedení. Čekalo 
se na rozhodnutí Krajského úřadu 
v Brně, který zamítl všechny 
tři podané návrhy na neplatnost 
hlasování, na neplatnost volby 
kandidáta a na neplatnost voleb 
ve volbách do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje konaných 
dne 12. a 13. října 2012.

Soud ve všech třech případech 
sice shledal pochybení okrskové 
volební komise při započítávání 
preferenčních hlasů některým 
kandidátům, zároveň však dospěl 
k závěru, že toto pochybení se ne-
mohlo promítnout do zákonnosti 
hlasování a voleb a ani do volby 
kteréhokoli z kandidátů do Zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje. 

„Jsem rád, že krajský soud 
rozhodl o všech volebních stíž-
nostech a nové zastupitelstvo se 
tak může začít věnovat své práci, 

především přípravě rozpočtu kra-
je na rok 2013,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.

Vedení ČSSD mělo dostatek 
času pro vyjednávání a sestavení 
koalice. Ve hře byly politické 
strany KDU-ČSL a KSČM.   

Smlouvu o spolupráci v Za-
stupitelstvu JM kraje nakonec 
podepsali představitelé ČSSD s 
KDU-ČSL. „Jde o koalici, která 
má základ v tradicích a hodno-
tách, které tady na jižní Moravě 
vyznáváme, má základ v hodno-
tách, které mají blízko k sociální 
sounáležitosti a soudržnosti,“ 
uvedl při podpisu smlouvy 
hejtman Michal Hašek. 

Jak zdůraznil - krajská rada 
bude pod jeho vedením prosa-
zovat jižní Moravu jako region 
vzdělanosti, vědy, výzkumu a 
inovací, který dbá na své tradiční 
zemědělství a vinařství. „Budeme 
mít zájem, aby se zde zlepšovala 
struktura občanské vybavenosti, 
dopravy, abychom přispěli k dal-
šímu rozvoji vzdělanosti a přitom 
podporovali tradiční řemesla. Zá-
roveň se budeme bránit hloupým 
nápadům, které budou přicházet 
z centrální úrovně,“ řekl mimo 
jiné hejtman Hašek. 

„Jsem velmi rád, že se sociál-
ní demokracie rozhodla v našem 

kraji vytvořit nekomunistickou 
koalici. Jsme přesvědčeni, že 
je to nejlepší možné řešení pro 
jižní Moravu. V rámci Jihomo-
ravského kraje se vždy přichází 

s novými nápady, které jiné 
kraje nedělají. Ty jsou v progra-
mu ČSSD i KDU-ČSL,“ uvedl 
náměstek hejtmana Stanislav 
Juránek (KDU-ČSL).      /mape/

Hejtmanem opět Michal Hašek 

������� ��������� 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
rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Ach, ta mládež
Tak jsem seděl u počítače a přemýšlel nad nějakým �m předa-

dventním tématem. Na to dnešní - neadventní téma, o mládeži, mě 
přivedla kouzelná filmová komedie. Muži v offsidu - natočená podle 
stejnojmenné knihy Karla Poláčka. Ta patří k mým vedle Zvonokos
a Ve s�nu kaktusu nejoblíbenějším.

Nebojte se, nehodlám se věnovat fotbalu. Jsem sportovní 
analfabet. Vždy mě ale zaujme jedna scéna. Příbuzenstvo páně 
Načeradcovo, v  podání Huga Hasse, sedí v rodinné pospolitos�
u stolu a vzpomíná na staré zlaté časy, kdy bývalo dobře a mládež 
bývala lepší. Stejným dechem odsuzuje generaci kopálistů, která 
nemá jiného zájmu než se honit za míčem. Autor zde vyjádřil myš-
lenku, která se táhne prak�cky už od pravěku. 

Starší generace, to bylo panečku něco! Ti mladí dnes nestojí 
za nic. Nepochybně to už tvrdili staří Římané, když sledovali svůj 
nepodařený dorost. Je pravdou, jak člověk pozvolna stárne, tloust-
ne a vypadávají mu vlasy, stává se méně sebekri�ckým. Tím více 
sleduje chyby mladých. Dá se říci, že se na nich přímo pase. Po 
pravdě řečeno, mládežníci si sami nabíhají. Nepochopí, že tako-
vého statného čtyřicátníka nedojme při cestě v autobuse něžné 
oslovení mezi kamarády, jako jsou vole a krávo. Vyvrácené značky
a poničený veřejný majetek nepovažuje za ten nejlepší relax
po cestě ze zaměstnání. A vrcholem je, že jako velký vládce rodiny 
po svých nebohých dětech občas vyžaduje nějakou tu činnost spo-
jenou s úklidem, případně s jinou údržbou domova.

 Musím přiznat, že za našeho mládí by nás řidič z autobusu vy-
hodil. Příslušníci SNB nebyli takoví humanisté jako dnešní strážci 
zákona a měli snahu řešit všechno ručně a stručně, bez papírování. 

Odporovat otci rodu se obyčejně nevyplácelo. Je to pravda. Ale 
to už sebou nesla tehdejší doba. Byli jsme skutečně jiní? Myslím, 
že ne. Nehráli jsme si s mobilními telefony, ale za to jsme mas�li 
ve vlaku mariáš. Taky jsme chodili tajně na pivo. Dokázali jsme vy-
mýšlet lumpárny nejrůznějšího druhu a kalibru. V rámci tehdejších 
možnos�, ovšem. Byli jsme úplně stejní, zapálení do života. Dobře 
míněné moudré rady starší generace jsme velkoryse přehlíželi.

Naše dě�, přes to, že jsou oklopeny nejmodernější elektroni-
kou, žijí ve virtuálním světě a snaží se žít poměrně náročným sty-
lem, nejsou jiné. Touží po stejných věcech jako kdysi my. Jenom 
naše generace zestárla a už si z toho, pod návalem různých povin-
nos�, moc nepamatuje. Je mi z toho občas smutno. Až budeme 
zase lámat hůl nad našimi dětmi, vzpomeňte si na to, co jsem 
napsal o starých Římanech. I oni určitě láli mladé generaci, ale 
ta potom dokázala vybudovat a pár stale� udržet obrovskou říši.
To je i naše naděje...                                                          Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

REKLAMNÍ
CEDULE

A PVC PLACHTY
tel.: 602 782 272

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 

organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je
na vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

/Ivančice/ Rodinné centrum 
Měsíční houpačka v Ivančicích 
zajišťuje od pondělí do pátku v 
čase od 9.30 do 11.30 hodin distri-
buci Euroklíčů pro rodiče dětí do 3 
let. Databázi všech osazených míst 
naleznete na www.euroklic.cz.

Euroklíče zajišťují rychlou 
dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních 

zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin atd., na 
úřadech, nádražích, čerpacích sta-
nicích, v obchodních domech…) 
Systém zpřístupňuje zařízení těm, 
pro něž jsou určena, a brání jejich 
zneužívání nežádoucími skupina-
mi (např. vandaly, narkomany). 
Euroklíče pro zdravotně postižené 
občany vydává MÚ Ivančice.

Přijďte si pro Euroklíče!

Pro výrobce, zpracovatele a 
řemeslníky na Znojemsku, kteří 
mají zájem o označení svých 
výrobků značkou REGIONÁLNÍ 
PRODUKT a chtějí marketingo-
vou podporu a propagaci svých 
výrobků, je určeno úvodní škole-
ní k této problematice, které po-
řádají Živé pomezí Krumlovsko 
- Jevišovicko, Správa NP Podyjí 
a Asociace regionálních značek v 
pátek 30. listopadu od 14 do 17 

hodin. V jednací místnosti Sprá-
vy NP Podyjí ve Znojmě na ulici 
Na Vyhlídce 5 bude představen 
logotyp a grafický manuál pro 
označení Znojemsko - regionální 
produkt. Zájemci se také dozvě-
dí, jak fungují regionální značky 
v ČR, jaké jsou podmínky pro 
značení produktů, a představí se 
Asociace regionálních značek. 

Zájemci se mohou přihlásit na 
emailu: office@zivepomezi.cz.

Značka: regionální produkt

Poděkování za spolupráci
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice děkuje 

rodičům žáků školy a široké veřejnosti za spolupráci a pomoc při sběru 
starého textilu a obuvi. Díky Vaší pomoci se nám podařilo nasbírat 
1460 kg surovin, které budou použity v rozvojových zemích k humani-
tárním účelům. Část textilu se využije k další recyklaci.

Naše žáky učíme zásadám, návykům a dovednostem, které využijí 
v běžném životě. Současně napomáháme životnímu prostředí. Finanč-
ní výnos za sběr bude použit na zakoupení materiálu pro vánoční dílny 
našich dětí. Děkujeme i redakci čtrnáctideníku Zrcadlo, který naši vý-
zvu o pomoc opakovaně zveřejnil. http://specskiva.cz

Mgr. Ludmila Marková, koordinátorka environmentální výchovy

ZPRÁVY Z RADNIC
Penzion pro seniory

/Miroslav/ Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Ten o domovu 
pro seniory, který dali představitelé Jihomoravského kraje obyva-
telům Miroslavi, začínají plnit právě teď. Stavební úřad vydal na 
žádost Jihomoravského kraje oznámení o zahájení stavebního řízení. 
Námitky proti stavbě mohou být podávány do 13. prosince 2012. 
Výstavba domova pro seniory je v Miroslavi plánována již několik 
let. V roce 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. 
Samotná lokalita byla vybrána tak, aby se senioři mohli bez problémů 
zapojit do běžného života města. Se stavbou by se mělo začít v roce 
2013. V domově najde ubytování a péči 50 seniorů. Domov bude mít 
svou vlastní kuchyň, prádelnu a prostor pro rehabilitaci. O samotný 
provoz objektu se bude starat asi 35 zaměstnanců.                    /PeSl/

Oslavany na Regiontouru
/Oslavany/ Regiontour. Nevětší prezentace cestovního ruchu s důra-

zem na domácí regiony. Tento veletrh je nosným projektem na podporu 
domácího cestovního ruchu. Této akce se již tradičně účastní se svou 
prezentací i Mikroregion Ivančicko. Obce zde sdružené přispívají
finanční částkou na výstavní plochu. Rada města Oslavan rozhodla,
že přispějí mikroregionu na Regiontour 2013 40.000 korun.       /PeSl/

Nová časomíra pro halu
/Ivančice/ Starý světelný ukazatel časomíry v ivančické sportovní 

hale dosloužil. Z tohoto důvodu se rozhodl majitel zařízení, město 
Ivančice, pořídit nový. Ve výběrovém řízení vyhrála nabídka firmy 
Nisasport Elektronik, s. r. o. z Jablonce nad Nisou. Ivančice zaplatí 
za nový panel  necelých sto tisíc korun bez DPH, a to včetně mon-
táže. Tato společnost se nezabývá jen výrobou a instalací světelných 
zařízení pro sportoviště. V její produkci najdeme také průmyslové 
ukazatele nebo reklamní grafické panely.                                 /PeSl/

Zimní výměnný pobyt
/Oslavany/ Oslavanská radnice navázala velmi přátelské vztahu se 

svým chorvatským partnerem, obcí Vir. Důkazem nejsou jen vzájemné 
návštěvy oficiálních delegací, ale i výměnné pobyty dětí. V lednu 2013 
pojede skupina oslavanských a virských dětí na zimní pobyt do Jese-
níků, obce Ostružná. Oslavanských dětí pojede 23. Výběr je poměrně 
přísný. Děti nesmějí mít žádné kázeňské poklesky a musí mít dobrý 
prospěch. Jejich rodiče zaplatí za pobyt 1.500 korun. Příspěvek po-
skytly i dvě firmy: METALDYNE Oslavany, spol. s r. o. - 125.000 Kč 
a BONEW, s. r. o., 5.000 korun. Oba dary budou použity, dle vyjádření 
Rady města Oslavany na částečnou úhradu nákladů pobytu.        /PeSl/

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



Venkovský historik ze záliby 
mapující historii své obce, pří-
padně regionu, to nikdy neměl 
a nebude mít lehké. Nadšení a 
zápal pro ideu je jedna věc, ne-
důvěra spoluobčanů obávajících 
se možného vlámání do ne vždy 
příkladné minulosti předků může 
být nepřekonatelnou překážkou.

Skupina několika vémyslických 
občanů od vysokoškoláků po pro-
sté důchodce založila Občanské 
sdružení HISTORIKA Vémyslice, 
které bylo řádně zaregistrováno 
včetně stanov a interního řádu. 
Počátky byly skromné a chybě-
jící vlastní prostory byly zprvu 
nahrazeny tolerancí rodinných pří-
slušníku při okupování obýváků. 
Když nám pan majitel místní hos-
půdky U Ptáčků umožnil pořádat 
schůze ve stylově zařízených pro-
storách zmíněné hospůdky - vřele 
doporučuji navštívit - bylo lépe.

HISTORIKA však potřebovala 
čím dál naléhavěji pracovní pro-
stor pro svou další činnost. Ne 
však jakýkoliv! Naším záměrem 
bylo včlenit nové sdružení do 
tradičních kulturních organizací 
obce jako přirozenou součást 
nových demokratických změn 
ve Vémyslicích a její sídlo mělo 
symbolizovat spojení osvědče-
ných forem vémyslické kultury 
a nových myšlenek. 

Tím jedině možným místem 
mohla být historická budova 
radnice, pokud se z občanského 
sdružení neměl stát folklórní 
spolek pošetilých snílků. Vytr-
valost historiků nakonec slavila 
úspěch a podařilo se vybojovat 
sice vhodnou, leč bývalými uži-

vateli velmi zdevastovanou míst-
nost. Pracovitým lidem přeje Pán 
Bůh a vémyslické zastupitelstvo 
v čele se starostou panem Doub-
kem, se nakonec slitovalo nad 
malým houfem vytrvalých histo-
riků a velmi významně pomohlo 
při rekonstrukci víceúčelového 
kabinetu, který dnes mimo jiné 
slouží zejména jako volební 
místnost, jejíž situování v pří-
zemí umožňuje konečně i méně 
pohyblivým občanům osobně se 
zúčastňovat svobodných demo-
kratických voleb.

Občanskému sdružení HISTO-
RIKA Vémyslice se dostalo cti 
ukázat výsledky své práce formou 
několika výstav v reprezentativ-
ních prostorách radnice. Výstavy 
se mimo nahlédnutí do minulosti 
obce staly významnou společen-
skou a kulturní událostí. Nezbý-
vá než poděkovat sousedkám a 
sousedům, kteří nám důvěřovali 
natolik, že do výstavní expozice 
zapůjčili vzácné historické arte-
fakty mající daleko větší hodnotu 
než jako rodinná památka.

I další významný cíl - získání 
vhodných prostor pro vybudování 
místního muzea, se nám podařilo 
za pomoci zastupitelstva a pana 
starosty dosáhnout. Teď nás opět 
čeká -ví Bůh kolik- měsíců tvrdé 
práce na úkor rodiny a volného 
času při zkulturnění prostor bu-
doucího muzea. Jménem HISTO-
RIKY Vémyslice upřímně děkuji 
všem vémyslickým sousedkám
a sousedům, kteří nám obětavě
a nezištně pomáhají s odkrýváním 
zasuté historie městečka.

Vémyslická HISTORIKA měla 

také ve svém bytí i nezbytnou 
špetku štěstí (přející připrave-
ným), že její aktivity zazname-
nala odborná muzejní pracovnice 
z Městského muzea v Moravském 
Krumlově, paní Mgr. Hana Pry-
musová. Moravskokrumlovské 
muzeum už dva roky pomáhá 
odbornými konzultacemi, nefor-
málními kontakty a radami. 

Občanské sdružení HISTO-
RIKA Vémyslice už dávno pře-
kročilo rámec osobního zanícení 
jen několika málo členů a získává 

postupně podporu čím dál tím 
větší části vémyslické pospo-
litosti. Paní Hana Prymusová 
nám v současné době pomáhá 
se sbírkotvornou muzejní evi-
dencí, aby bylo možné s garancí 
moravskokrumlovského muzea 
prohlásit všechny artefakty histo-
rické povahy nabyté občanským 
sdružením za předměty kulturní 
povahy s větším stupněm ochra-
ny s možností žádat o dotace. 

Předseda o. s. HISTORIKA 
Vémyslice Milan Hrdina st. 
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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., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

CEMENT 32,5 R
55,- Kč / 25 kg

Cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.
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.

Dobrý den, mám dotaz ohledně majetkového vypořádání společ-
ného majetku manželů před rozvodem. S manželem jsme se chtěli 
rozvést, proběhl soud o děti, které byly svěřeny do mé péče. Manžel se 
pak odstěhoval a já zůstala v našem bytě s dětmi. Poté měl následovat 
náš rozvod, byli jsme na všem dohodnuti a udělali jsme si i dohodu 
o majetku ještě předtím, než jsme šli k rozvodu. Krátce před rozvo-
dovým jednáním jsme se dohodli, že se zatím rozvádět nebudeme,
a návrh jsem stáhla. Chtěla jsem se zeptat, jestli naše uzavřená 
smlouva o vypořádání našeho společného majetku platí, když je 
uzavřená, i když se zatím nerozvádíme a v budoucnu se třeba ani 
nerozvedeme. Platí také to, že jsme mezi sebou vyrovnáni majetkově 
a já už nyní si kupuji majetek jen pro sebe a za dluhy si sama ručím, 
i když zůstáváme manželé? Děkuji za odpověď. 

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste se chtěli rozvádět formou tzv. do-
hodnutého rozvodu dle § 24a zákona o rodině, tzn. že jste byli dohod-
nuti na výživném na děti i na vypořádání společného majetku pro dobu 
po rozvodu manželství. Pokud uzavřete tuto dohodu dle § 24a s tím, že 
se chcete dohodnout na vypořádání majetku ještě před rozvodem man-
želství, je to možné, ale je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Tato 
dohoda je platná od podpisu, ale účinnosti nabývá až samotným roz-
vodem manželství, navíc rozvod musí proběhnout dle § 24a zákona o 
rodině, tj. Vaší dohodou. Odpověď na Váš dotaz je taková, že uzavřená 
dohoda s manželem o vypořádání společného jmění manželů pro dobu 
po rozvodu se stane účinná až rozvodem, takže pokud jste se nerozvedli,
dohoda účinná není a nadále máte společný majetek s manželem, do-
hoda neplatí. Pokud byste se nechtěli rozvádět, a zároveň byste chtěli 
upravit rozsah společného majetku za trvání manželství, je to možné 
provést zúžením nebo rozšířením rozsahu společného jmění manželů. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Problematika zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren
i v extrémních přírodních podmínkách je ve světových médiích ve 
zvýšené míře diskutována od havárie japonské jaderné elektrárny 
Fukušima. V rámci Evropské unie zareagovala na zmiňovanou havárii 
Evropská komise požadavkem na provedení tzv. „zátěžových testů“.

Příroda tomu chtěla, že krátce po zveřejnění výsledků evropských 
zátěžových testů byly technologie jaderné energetiky podrobeny reál-
nému „klimatickému testu“. Tentokrát na území USA, prostřednictvím 
hurikánu Sandy. Je vhodné upozornit, že konkrétně v USA probíhá tato 
forma reálného testování poměrně často, ovšem vzhledem k obvykle 
bezproblémovému průběhu bez zájmu médií. 

Shrnutím dat převzatých z hodnocení Nuclear Energy Institut, může-
me konstatovat, že hurikán Sandy ovlivnil provoz celkem 34 jaderných 
bloků, z nichž 24 pokračovalo v provozu na výkonu dle aktuálních po-
žadavků regionálního síťového operátora, sedm udržovalo podmínky 
bezpečného odstavení a tři ve státech New Jersey a New York byly 
bezpečně odstaveny v souladu s projektovými podmínkami (jeden
z důvodu zvýšení hladiny vody a dva z důvodu poruchy vnější elektric-
ké sítě). Domnívám se, že na „bouři století“ se jedná o dobrý výsledek, 
když technologie prokázaly dostatečnou „robustnost“.

To samozřejmě vůbec neznamená, že americká jaderná energetika 
si z hurikánu Sandy nevezme žádné poučení, pokud provozovatelé 
elektráren popř. národní jaderný dozor zaznamenali jakékoliv racio-
nální náměty na zlepšení technologických systémů či organizačních 
opatření, které mohou využít pro další zvyšování bezpečnosti budou-
cího provozu.           20. 11. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

IB-METs.r.o. KOVOŠROT
MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá  8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.30

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.

mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 23. 11. 2012

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  5,50
  Fe těžké nad 4 mm  5,-
  litina velkokusá, trubky 5,-
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,-
  elektromotory (bez řemenic) 15,-
Měď  Cu drát nový lesklý  142,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  132,-
  CU kabely izolované  40,-
Bronz  bronz plech, kus.  92,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  80,-
Hliník  Al drát nový/starý               34,-/33,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  27,-
  Al kabely izolované  3,-
Olovo  Pb čisté/mašle  28,-
Nerez  nerez nemagnetická  29,-

PAPÍR     1,- Kč za kg
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

OMLUVA
Vedení Technické a zahradní správy Moravský Krumlov 
se omlouvá občanům města za zhoršenou kvalitu ovzduší 
ve dnech 19. až 23. listopadu 2012 vzniklou pálením 
zbytků větví ze sběrného dvora. Tento dřevní odpad již 
nebylo možno poštěpkovat a ani kompostovat. Likvidace 

skládkování by byla příliš finančně nákladná.
Děkuji za pochopení, Jiří Kubík

Sdružení HISTORIKA Vémyslice jde proti proudu

Ve světě nevidomých
Zkuste na chvíli zavřít oči a projít se po vlastním bytě - venku

na ulici to kvůli bezpečnosti své i okolí raději nezkoušejte. Zkuste
si nalít skleničku vody, bez toho, abyste celý proces kontrolovali očima 
a nerozlili ani kapku vody. Zkuste zavřít oči a dívat se na televizi tak, 
že děj sledujete jen sluchem. To je jen pár situací, kterými si můžete 
vyzkoušet, jaké to je nevidět.

Abychom vám přiblížili život lidí s těžkým postižením zraku, už 
několik let pravidelně v listopadu pořádáme Den otevřených dveří mo-
ravskokrumlovského TyfloCentra, který je určen pro studenty, poten-
ciální klienty a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. Letos se
ve spolupráci s Městskou knihovnou M. K. uskutečnil již 5. ročník.

Dopoledne proběhlo ve znamení besed pro žáky obou základních 
škol a studenty gymnázia. Nevidomá pracovnice Tyflocentra studen-
tům ukázala řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, 
předvedla jim, jak se čte a píše Braillovo bodové písmo a jak pracuje  
s ozvučeným počítačem. Studenti si poslepu zahráli hry pro zrakově 
postižené, seznámili se s brýlemi, které simulují jednotlivé oční vady,
a vyzkoušeli si chůzi s bílou holí a s klapkami na očích.

Těžké zrakové postižení zasáhne každou lidskou činnost. Ztížená je 
orientace, samostatný pohyb, výběr oblečení, rozpoznávání předmětů 
a věcí, příprava jídla, drobné práce v domácnosti, čtení a práce s infor-
macemi vůbec. Často tak zrakové postižení způsobuje poměrně velkou 
závislost na pomoci druhých. Proto se v průběhu dne otevřených dveří 
návštěvníci seznámili s kompenzačními pomůckami, které zrakově po-
stiženým pomáhají získat samostatnost, naučili se i základní techniky, jak 
člověku se zrakovým postižením pomoct a jak ho správě doprovázet.

Děkuji za spolupráci a pomoc při organizaci pracovnicím knihovny
a příští rok se těšíme opět nashledanou.   Eva Indrová, TyfloCentrum Brno

Autodiagnostika, tak se jme-
nuje projekt z evropských fondů 
OPVK pro zkvalitnění výuky 
žáků automobilních oborů na 
Střední škole dopravy, obchodu a 
služeb. Díky finančním prostřed-
kům z tohoto projektu mohla 
naše škola zakoupit pro výuku 
špičkové diagnostické simulační 
zařízení, které umožní žákům 
studijního oboru Autotronik a 
učebního oboru Automechanik 
provádět diagnostiku akčních 
elektronických členů mimo vozi-
dlo na simulačních panelech.

Mimo to vznikne v rámci pro-
jektu učební materiál se sadou 
vzorových úkolů, které je možné 
na zařízení nasimulovat a je na žá-

cích, aby pomocí diagnostických 
přístrojů závadu odhalili a na-
vrhli způsob jejího odstranění.

Diagnostické panely jsou unikát-
ním zařízením, které speciálně pro 
výuku vyrábí a dodává slovenská 
firma HD Elektronika, jež má v tom-
to oboru dlouholeté zkušenosti.

Je dobře, že díky podpoře 
technického vzdělávání ze strany 
krajského úřadu, a samozřejmě 
i fondů OPVK, může i naše re-
gionální škola vlastnit špičkové 
učební pomůcky. Nezbývá než 
si přát, aby toto zařízení sloužilo 
nejen pro reklamu a prestiž školy, 
ale hlavně pro zvýšení odbornosti 
našich absolventů.    Ing. Jindřich 
Pelaj, zástupce ředitele SŠ DOS

AUTODIAGNOSTIKA z EU

Vážení rodiče, máte budoucího 
prvňáčka? Chcete, aby chodil rád 
do školy? Máte zájem vybrat si 
to nejlepší? Chcete, aby měl od 
první třídy angličtinu? Aby cho-
dil do školy rodinného typu? Do 
malého kolektivu? Učitelé se mu 
věnovali individuálně, rozvíjeli 
jeho nadání? 

Nabízíme Vašemu dítěti mo-
derní alternativní školu, která je 
inovací ve vzdělávání. 

Jak to u  nás vypadá? Třídy jsou 
vybaveny atypickým nábytkem  
pro výuku i relaxaci, každý žák 
má k dispozici svůj počítač nebo 
notebook a interaktivní tabuli. 

Škola, kde nezvoní  -  začátek 
a konec hodiny se přizpůsobuje 
potřebám učitele i žáků. Poho-
dová organizace výuky a celková 
rodinná atmosféra, která je pro 
tyto školy typická, dává vyučo-

vání zvláštní půvab. Působí na 
celkovou atmosféru ve škole a tím 
i na žáky samotné. 

Dítě má možnost vyrůstat
v klidném, pohodovém prostředí 
malé školy, nikoli ve velkém 
kolosu, kde na něj, často již
od útlého věku působí řada nega-
tivních jevů.

Z výzkumů (celorepubliko-
vé testování žáků) vyplývá, že 
nejlepší výsledky ve všech před-
mětech mají páťáci ze škol do 
50 dětí. Po nich si nejlépe vedli 
páťáci ze škol s kapacitou do 100, 
a pak až nad 500 dětí. 

Nabídka volnočasových aktivit 
je široká a přizpůsobuje se potře-
bám dětí a rodičů.

Kde nás najdete? Přijďte se 
podívat do Základní školy Sucho-
hrdly u Miroslavi.

Mgr. Yvona Slaninová, ředitelka 

Pro rodiče předškoláků

/Hrotovice/ Za účasti zástupců 
vedení města, zástupce skupiny 
ČEZ pí. Jany Štefánkové a široké 
veřejnosti byla dne 8. listopadu 
slavnostně otevřena přístavba 
nových prostor podnikatelského 
inkubátoru na náměstí 8. května 
v Hrotovicích. V novém objektu 
se nachází 2 ordinace pro lékaře 
a čekárna včetně příslušenství. 

Město se rozhodlo vybudovat 
vlastní bezbariérové prostory 
pro lékaře, aby bylo v budoucnu 
schopno svým občanům i nadále 
zajistit stávající rozsah odborné 
lékařské péče.

Celkové náklady dosáhly 3,4 
milionů korun. Toto dílo se podaři-
lo městu zrealizovat i díky finanční 
podpoře Nadace ČEZ.            /abé/

Přístavba ordinací pro lékaře
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve na akce:

pondělí 26.11. v 17.00 hodin

KORÁLKOVÁ DÍLNA NA ČAJOVNĚ
Přijďte tvořit šperky jako dárečky. Vstupné 120 Kč.

pondělí 3. 12. v 18.00 hodin

POVÍDÁNÍ O SHIATSU
Co je Shiatsu a s čím Vám může pomoci.

pondělí 10. 12. v 17.00 hodin

KORÁLKOVÁ DÍLNA NA ČAJOVNĚ
Přijďte tvořit a hrát si s korálky. Vstupné 120 Kč.

Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem
paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.

V čajovně právě probíhá výstava obrazů
- malba a korálky na skle od umělkyně Jiřiny Valehrachové.

Najdete nás v Ivančicích na Krumlovské ulici naproti hasičům.

Milé děti, v sobotu 8. prosince, v 17.00 hodin
se za Vámi příjdu podívat na rešickou náves

a nebudu sám, vezmu s sebou andílky ale i čerty
Těším se na Vás, svatý Mikuláš.

Vánoční strom řemesel
/Miroslav/ Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Miroslav, 

Městským kulturním a informačním centrem a občanským sdružením 
Marek pořádá tradiční VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL. 

Akce se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 od 9 do 12 hodin 
v Kulturním domě v Miroslavi. Pro návštěvníky bude připraveno je-
denáct řemeslných dílen: tradiční točení svíček z mezistěn, ozdoby a 
svíčky lité z včelího vosku, voňavé ozdoby z mezistěn, kulturní dům 
provoní vánoční pekárna, můžete se těšit také na řezbářskou dílnu, 
vyrobit si skleněné ozdoby nebo ozdoby z barevné kůže, korálkové 
ozdoby, třpytivou hvězdičku či kouzelné světýlko. Nebude chybět ani 
výroba zajímavých vánočních přáníček. 

„Na pódiu se během dopoledne vystřídají děti ze zájmových kroužků 
Domu dětí a mládeže Miroslav, mladá miroslavská písničkářka Kris-
týna Klejdusová a v 10 hodin vystoupí Hana a Petr Ulrychovi. Před 
polednem proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Když padá 
sníh“. Po celou dobu bude probíhat také ochutnávka čajů. Přijďte si 
vychutnat předvánoční atmosféru!“ zve místostarosta Roman Volf.

Vánoční koncert v Dobřínsku 
- tentokrát s Mistříňankou

V sobotu 15. prosince se v 18.00 hodin uskuteční v kulturním domě 
v Dobřínsku osmnáctý ročník tradičního Vánočního koncertu dechové 
hudby. Dvouhodinový koncert odehraje jedna z nejznámějších morav-
ský dechových kapel - Mistříňanka. 

„Tradice vánočních dechových koncertů je v Dobřínsku opravdu dlou-
há. Každý rok za námi jezdí lidé zdaleka. Dokonce máme své příznivce 
až v Holandsku. Je velmi hezké vidět, že moravská dechovka je stále u 
posluchačů živá. Vloni hrála na vánočním koncertě dechová hudba Túfa-
ranka ze Šakvic, předloni Moravanka legendárního Jana Slabáka a roky 
před tím to byla Šohajka. Chceme přispět do vánoční atmosféry lidovou 
hudbou. Je to také příležitost na chvíli se v tom dnešním spěchu zastavit 
a zajít na krásný koncert Mistříňanky,“ zve Pavel Jech.                    /abé/

Vystoupení Ivana Mládka
v Ivančicích bude vyprodáno

První dny předprodeje vstupenek na vánoční vystoupení Ivana 
Mládka a Bio Trio odráží obrovský zájem o tento program, a tak už jen 
posledních 100 vstupenek lze zakoupit v těchto předprodejích: Ivanči-
ce - KIC, M SPORT a Knihkupectví na náměstí, Moravský Krumlov 
- MIC, Rosice - KIC. Jak již dříve bylo uveřejněno, na akci vystoupí: 
Ivan Mládek, Jan Mrázek, Libuše Roubychová + Lenka Šindelářová
a Lenka Plačková, což je zárukou jedinečného kulturního zážitku, to 
také s ohledem na fakt, že repertoárový list k této akci je doslova pro-
špikován luxusními kousky. 

Tedy krom pár novinek ve čtvrtek 20.12. v kině Réna v Ivančicích 
zazní například i písničky Linda, Láďa jede lodí, Praha Prčice, Pra-
chovské skály, Jožin z bažin, Rychlík jede do Prahy, U sila, Hlásná 
Třebáň, Zobali vrabci zobali, Lulu z Honolulu, Medvědi, Do hlavy ne a 
spousta dalších hitů. Nezapomeňte, že kino bude zpřístupněno v 19.00 
a akce začne v  19.30 hodin.                                      Gabriela Pokorná

Zveme na Čertovský zámek
do Oslavan - sobota 1. 12.
Blíží se čas adventu, čas vánočně nazdobených oken a říms, vá-

nočních výzdob v ulicích měst, čas pečení vánočního cukroví, a také 
čas, kdy Mikuláš naděluje hodným dětem balíčky plných sladkostí.
I v Oslavanech se letos připravují na toto krásné předvánoční období. 

V sobotu 1. prosince se bude na oslavanském zámku konat veřej-
nosti oblíbený Čertovský zámek. Jak již z názvu z této akce vyplývá, 
budou se mít malí návštěvníci na co těšit. Budou zde pro ně připravena 
pekla - ve sklepení, nádvoří a arkádách zámku, s čertovskými úkoly.  

Pro dospělé návštěvníky bude od 10.00 hodin probíhat na zámeckém 
nádvoří vánoční jarmak s rozmanitým sortimentem, kde nebudou chybět 
rybí pochutiny, teplá rybí polévka, domácí zabijačka, uzená cigára, sva-
řák, punč, medovina, perníčky, vařená kukuřice… Návštěvníci si dále 
budou moci zakoupit různé výrobky z keramiky, adventní svícny, šper-
ky, zahradní dekorace, výrobky z ovčí vlny a spoustu dalšího zboží. 

Každý návštěvník Čertovského zámku obdrží zdarma slosovatelnou 
vstupenku o vánoční výhry (živý kapr, vánoční stromeček, keramický 
výrobek…), které se budou losovat v 17.00 hodin přímo na nádvoří 
zámku. Poté bude celý oslavanský zámek patřit svatému Mikuláši s an-
dělem, kteří budou hodným dětem za krátkou básničku rozdávat balíč-
ky se sladkostmi (balíčky pro děti mohou rodiče odevzdávat v Domě 
dětí a mládeže v Oslavanech od pondělí 26.11. do pátku 30.11. v době 
9.00-11.30 a 13.00-16.00 hodin. Poplatek za balíček 20 Kč). 

České dráhy vypraví z Brna na tuto akci speciální parní vlak Mikuláš. 
Odjezd vlaku z Brna bude v 14.06, příjezd do Oslavan v 15.01 a odjezd 
zpět do Brna bude v 18.30. Informace o předprodeji jízdenek na vlak 
Mikuláš získáte v ČD centru Brno hl.n. Těšíme se na vás a vaše děti při 
čertovském reji v Oslavanech.             Skoumalová Petra, KIS Oslavany 

Tradiční adventní věnce 
od Babince z Hlíny

/Hlína/ Advent se pomalu, ale jistě blíží a s ním i jeho nejviditel-
nější znak. Adventní věnec. V minulosti ho naši předkové dokázali 
vyrobit sami. Dnes si ho jdeme koupit do obchodu. Starou tradici 
výroby adventních věnců i jiných výrobků spojených s Vánocemi 
se rozhodl obnovit slovutný spolek paní a dívek Babinec z Hlíny u 
Ivančic. V pátek 30. listopadu přesně v 18.00 hodin se dámy sejdou 
v prostorách obecního úřadu. Základní výrobní surovina, chvojí, 
bude zajištěna v dostatečném množství. Ostatní potřebné věci si
zájemci musí přinést s sebou.                                                    /PeSl/

Tak LYRA už má 14 let….to 
znamená pubertu. V pubertě začí-
nají děti výrazně odmlouvat, ne-
poslouchají a vůbec dělají samé 
hlouposti. To se ovšem rozhodně 
o LYŘE říct nedá.

Již 14 let oslovuje talentované 
zpěváky od prvních tříd, přes 
puberťáky až po maturanty. A 
je jich čím dál víc, jak zpěváků, 
tak škol, které se do této pěvecké 
soutěže zapojují. Celá soutěž 
vždy vrcholí koncertem loň-
ských i letošních vítězů.

Do škol nám chodí mnoho 
nabídek kulturních pořadů, a 
proto musíme pečlivě vybírat, ale 
LYRU, tu si nikdy ujít nenechá-
me. A opět jsme nelitovali. 

V pátek 16.11. dopoledne jsme 
vyrazili do krumlovského kino-
sálu, který se rychle zaplňoval. 
Poté, co se sál zklidnil, objevila 
se na plátně na podiu kosmická 
loď, která přilétala na naši krás-
nou modrou planetu Zemi. 

Po šťastném přistání se vylo-

dili hlavní aktéři celého koncertu 
- vítězové loňského ročníku Lyra 
2011. V sále nikdo ani nedutal a 
všichni napjatě očekávali, co se 
bude dít! A opravdu, na podiu se 
zjevili dva zelení mimozemšťané 
Zetonka a Lary, alias Denisa Ko-
ciánová a Ondřej Krejčí, originál-
ní moderátoři celé LYRY. 

Po zábavném úvodu TO zača-
lo!! Krátké veselé klipy s předsta-
vením jednotlivých účinkujících 
střídala úžasná pěvecká vystou-
pení doprovázená hudební sku-
pinou Dreams. Jedno vystoupení 
lepší než druhé a to vše propojené 
vtipným průvodním slovem mo-
derátorů „Zetonky a Laryho“. Na 
závěr zazpívala i autorka celého 
projektu Dagmar Čeperová.

To už byl celý sál na nohou, 
všichni nadšeně tleskali, zpívali a 
tančili. Byla to nádherná strhující 
show se vším, co k ní patří - pruž-
ní moderátoři, výborná kapela, 
nádherné světelné efekty, doko-
nalé ozvučení a hlavně skvělá pě-

vecká vystoupení. Na všechny ty 
Super Star a Talentmanie se v te-
levizi už dávno nedívám, protože 
kam se „hrabou“ na LYRU!! 

Dopoledne třikrát zaplnily kino-
sál školy a večer se totéž opakovalo 
při koncertu, kde zazpívali i letošní 
finalisté a také host LYRY zpěvák 
Jaromír Hnilica (myslím, že není 
třeba představovat). Jména vítězů 
i finalistů jsem zamlčela záměrně, 
můžete si je totiž poslechnout při 
jejich dalších vystoupeních v Mi-
roslavi, Oslavanech, Vémyslicích 
či 1. prosince na krumlovských 

Pohádkových Vánocích.
Díky, Dášo, že jsi to nevzdala 

a táhneš tu pomyslnou náročnou 
hudební káru s LYROU dál a 
dál… Díky také všem, kteří se 
jakkoliv podílejí na zdárném prů-
běhu LYRY. Protože teprve když 
se složí celá skládanka a zapadne 
i ten poslední sebemenší střípek, 
pak je to ONO. 

A LYRA, TO JE ONO!!!
A tobě, milá LYRO, přeji 

úspěšné překonání puberty a tě-
ším se příští rok zase naviděnou
a naslyšenou!          H. Štěpánová

LYRA 2012 byla úspěšná 
KRUMLOVSKÝ ADVENT

neděle 2. 12. 2012 v 15.00 hodin, náměstí TGM

ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
10. - 13. 12. 2012, 13.00 - 16.30 hodin, náměstí TGM

ADVENTNÍ JARMARK
neděle 16. 12. 2012 v 15.00 hodin, náměstí TGM

ŽIVÝ BETLÉM
sobota 22. 12. 2012 v 17.00 hodin, farní kostel

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 23. 12. 2012 v 16.00 hodin, náměstí TGM

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

  V sobotu 18. listopadu uspořá-
dala Obec Dolní Dubňany módní 
přehlídku. Modely, které zapůjčil 
butik paní Kamily Poláchové, 
předvedly modelky ze skupiny 
Dancing Models.

Účastníci měli možnost zhléd-
nout ukázky vycházkové i spo-
lečenské módy. Přestávku mezi 
oběma bloky vyplnily děti z dol-
nodubňanské školy vystoupením 

školního pěveckého sboru Klíček 
a  kroužku miniaerobiku. 

Na začátku zmínila paní sta-
rostka, že výtěžek ze vstupného 
bude letos věnován místní  škole. 
Dárci byli štědří, bylo vybráno 
4.427 Kč. Děkuji touto cestou 
paní Poláchové i paní starostce, 
peníze použijeme na provoz zá-
jmových kroužků na naší škole.
Zdeňka Procházková, ředitelka školy

Výtěžek přehlídky pro školu

Proč v komíně kvílí Meluzí-
na, jak se původně jmenovala 
Popelka, kde potkáte krále 
moravských vodníků, nebo kde 
jsou na Moravě ukryty poklady? 
Nejen to prozradí návštěvníkům 
nová výstava Muzea Brněnska 
- Muzea v Ivančicích. 

Knížky lidového čtení, po-
hádky, pověsti, jejich hrdinové 
i místa, k nimž se jednotlivá 
vyprávění vázala, se představí 
v textech, ilustracích a dokumen-
tech. Výstava bude jistě zajímat i 
dospělé, pro které byla původně 
pohádková vyprávění určena. 

Dnes jsou pohádky především 
součástí dětského světa. A právě 
pro děti jsou připraveny hry a 
úkoly plné pohádkových bytostí.

Úvodní část výstavy je věnová-
na nejznámějším příběhům knížek 
lidového čtení, které se postupně 
staly součástí folkloru, nejen mo-
ravského. Představí např. literární 
i historické kořeny pověsti o Me-
luzíně nebo pohádky o Popelce 
a jejich „druhý život“ v lidovém 
vyprávění, odkud se do literatury 
vrátily díky činnosti sběratelů. Na 
knížky lidového čtení navázali 
moravští obrozenci, jejichž hlavní 

snahou bylo zachytit moravské 
lidové pohádky a pověsti. 

Také ivančický rodák Beneš 
Metod Kulda byl mezi prvními 
sběrateli lidových pohádkových 
vyprávění, které následovala 
řada dalších. Jejich rukopisy, 
fotografie, díla a také ilustrace 
výtvarníků Josefa Kremláčka a 
Libuše Šuleřové doplní pohádky 
a pověsti z jednotlivých regionů 
Moravy a Slezska. A protože 
pohádky byly a jsou oblíbeným 
repertoárem loutkových diva-
del, nebudou chybět ani loutky 

Ječmínka, Meluzíny, Popelky, 
vodníka, draka a dalších. Vedle 
tajemných bytostí ožívajících 
v myslích našich předků a ústně 
předávaných z generaci na ge-
neraci zmiňuje výstava i několik 
pověstí vycházejících z reálných 
událostí nebo ovlivněných život-
ním příběhem skutečných osob-
ností.          Romana Macháčková

Výstava Morava vypráví aneb 
Moravské mýty, pověsti a pohád-
ky v Galerii Památníku Alfonse 
Muchy v Ivančicích, Palackého 
nám. 9, potrvá do 27. ledna 2013.

Morava vypráví aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky

/Ivančice/ Středisko volného 
času v Ivančicích rozšířilo svoji 
činnost o zábavné podvečery pro 
seniory. Listopadové „Posezení 
s hudbou“ se uskutečnilo ve čtvr-
tek patnáctého.

Příjemné prostředí Besedního 
domu spolu s hudební produk-
cí nadaného klávesisty Jana 
Šauera navštívilo přes padesát 
místních seniorů a jejich Osla-
vanských přátel.

Pýcha Ivančic - nádherně zdo-
bený velký sál, ožil veselím starší 
generace, pro kterou v našem 
městě donedávna podobný pro-
gram chyběl. Senioři si přišli po-
povídat, zazpívat i zatančit a bavi-
li se natolik dobře, že v některých 
případech pozapomněli na neduhy 
spojené s věkem, i jiné problémy. 
Že potřebují  francouzskou hůl, se 
projevilo až po ukončení večírku, 

při odchodu domů.
Tanec při rytmické hudbě je 

přirozený aktivní pohyb a se-
niorům víc než prospívá. Akce 
Střediska volného času, ve spo-
lupráci s Besedním domem, tak 
ivančickým zpestřila běžný denní 
režim, pomohla jim navázat nová 
přátelství, a hlavně jim umožnila 
začít se bavit sami, nikoliv jen 
být baveni.

Že snaha pořadatelů splnila 
účel, lze vidět ze způsobu zába-
vy a vyčíst ze spokojených tváří 
všech účastníků, kterým se ani 
nechtělo rozejít.

A  nakonec  výzva:  „ Co říkáte, 
nepřipojíte se i  Vy?  Další  spole-
čenský  Seniorpodvečer  se usku-
teční opět v Besedním domě 13. 
prosince v 17.00 hodin. Neseďte 
doma, určitě se příjemně poba-
víte i vy.”            Dáša Kučerová

Senioři se dobře bavili
při posezení s hudbou

Středisko volného času Ivančice

ČERTOVSKÁ MERENDA
neděle 2.12. od 16.00 do 17.30 hod.

Zveme všechny nebojácné děti na hry a soutěže s čertíky.
Na každé dítě v masce čertíka čeká odměna. Možnost výroby čerta.

Ivančice, Besední dům, poplatek: 30 Kč/osoba

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ
středa 5.12. od 17.00 hod. 

Na děti bude čekat Mikuláš, anděl i Lucifer s čerty.
Ivančice, Palackého náměstí před úřadem, poplatek: 30 Kč/balíček.
Vybírání balíčků  5.12. 8.30 - 16.00 hod. v SVČ, Komenského nám. 12.

V soutěži na sto obrázků 
VI. ročník „Malého festivalu LOUTKY“ přinesl i v letošním roce 

výtvarnou soutěž pro děti. Děti mohly nakreslit obrázek podle divadel-
ního představení, které zhlédly. Dvanáct ze sta výtvarníků bylo oceně-
no v Informačním centru elektrárny Dukovany. Všechna dílka budou 
vystavena při dalším ročníku festivalu.

Komise ve složení Bořivoj Švéda (ředitel Městského kulturního 
střediska M. Krumlov, které festival organizovalo), Jessica Horváthová 
(zástupce pořadatelské agentury) a Jana Štefánková (zástupce generál-
ní partnera ČEZ) vyhodnotila nejlepších 12 dětských obrázků.

„Vybrat nejhezčí výtvory nebylo sice vůbec jednoduché, ale za vítěz-
nými si porota stojí,“ hodnotil výběr Bořivoj Švéda.

Devět dětí si za své výtvory ohodnocené jako „vítězná série“ od-
neslo oranžovou lampičku, tři nejlepší autoři děl dostali batůžky plné 
užitečných věcí jako heboučká deka, tričko, sladkosti a paletku barev 
k malování dalších krásných obrázků. Absolutní vítěz šestiletý Honzík 
Petrák z Oslavan dostal „navrch“ pálky s pěnovým míčkem. 

„Všechny dárky se mi líbí. Pálky vyzkouším hned, jak se vrátím 
domů,“ sděluje své zážitky výherce Honzík Petrák.

Nejen pro vítěze, ale pro všechny zúčastněné, mezi kterými byli
i zaměstnanci elektrárny se svými rodinami a zástupci pořadatelských 
obcí a měst, bylo připraveno divadelní představení Honza a drak, které 
sehrálo Dřevěné divadlo Jana Hrubce.

Sladkou tečkou příjemného podvečera byly ořechové koláčky, které 
připravila kuchyně elektrárny pro každého návštěvníka.                 /TZ/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 26. 11. DO 09. 12. 2012
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

• prosinec - VÝSTAVA „návrhů ŠATLAVY“. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 29.11. - ALBÁNIE A OKOLNÍ ZEMĚ. Beseda s cestovatelem I. Sobotkou 
s bohatou fotodokumentací. Začátek: ve 14.30 hod. - DPS, a v 17.30 hod. - Ga-
lerie Knížecí dům. Vstupné: 30 Kč. Pořádá Městská knihovna v DPS.
• 30.11. v 18.00 hod. - LYRA ZŠ VÉMYSLICE - Vémyslice, sokolovna.
• 1.12. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Výstava potrvá do 31. 12. 2012, GKD.
• 1.12. od 9.30 hod. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE. Nám. TGM, pořádá SPOT.
• 2.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Vystoupí Pěvecký sbor 
K. Němečka, nám. TGM
• 3.12. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER. ZUŠ.
• 4.12. od 8.00 do 15.30 hod. - VÁNOČNÍ TRHY. Nám. TGM.
• 6.12. v 10.00 hod. - VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MŠ, ZŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 7.12. v 15.30 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Vystoupí děti 
z MŠ. Za Orlovnou Rakšice
• 7.12. ve 20.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Vystoupí DREAMS, HARD 
BREAK ROCK, MONROE ROCK. Orlovna Rakšice.

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
• NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA: pondělí: ZAVŘENO, úterý: 10:30 – 16:30 hod., 
středa: 10:30 – 16:30 hod., čtvrtek: 10:30 – 16:30 hod., pátek: 10:30 – 16:30 hod. 
• UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje své čtenáře, že od úterý 4. prosince do pondělí 
10. prosince bude z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENA. 
• 3.12. ve 14.00 hod. - PRSTEN ČERNÉ MADONY ANEB PO CELÝ ROK 
I V AFRICE TĚŠÍ SE NA VÁNOCE. Dobrodružné vyprávění Mgr. Anny 
Gigimovové o životě domorodců v buši, který zažila na vlastní oči. Vánoční 
Literární kavárna s kávou a tradičním vánočním cukrovím. Vstupné 40 Kč.
• 10.12. - ve 14.30 hod. - ČESKÉ VÁNOCE. Tradiční předvánoční setkání 
v DPS. Předvánoční poetické čtení spojené s vystoupením Krumlováčku - taneč-
ního souboru žáků ZŠ Klášterní pod vedením paní učitelky Dany Hrubé, doplně-
né hudebním doprovodem sourozenců Záviškových. Sváteční atmosféru umocní 
vůně kávy a tradičního cukroví a tóny starodávných koled. Vstupné 25 Kč.

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 30.11. - HISTORIE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V IVANČICÍCH 
- 85 let nepřetržité činnosti. Výstava mapuje víc jak sto let působení turistických 
spolků v Ivančicích. Sklepení Památníku A. Muchy, vstup zdarma. 
• do 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• do 27. 1. 2013 - MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY,
POVĚSTI A POHÁDKY. Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čte-
ní na Moravě, pověsti, legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči. Galerie
Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
• 30.11. od 15.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Akce
pořádaná ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi. V 15.00 hod.  
otevření stánků s horkými nápoji, v 15.30 hod. - vystoupení dětí zúčastněných 
škol a organizací, v 16.45 hod. - příjezd sv. Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a 
sv. Barbory, v 17.00 hod. - průvod městem a rozsvícení vánočního stromu. Pa-
lackého náměstí Ivančice, vstup zdarma. Během akce budou k dispozici stánky 
s rukodělnými výrobky i horkými nápoji.
• 1.12. - VÁNOČNÍ TRHY - Řemeslný jarmark. Palackého nám., vstup zdarma.
• 8.12. - VÁNOČNÍ PRAHA. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 7.00 
hodin od Besedního domu, Ivančice. Doprava: 470 Kč.
• 8.12. - 31.1. - HOLUBINKY 2012. Táborová výstava skautského střediska, 
doplněna o táborové fotografie z roku 1997 (povodně na Moravě). Sklepení 
Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• Připravujeme: • 21.1. - DOKONALÁ SVATBA. Jedna z nejlépe napsaných 
komedií současnosti. Odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice. 
Městské divadlo Brno. Hrají: L. Janíková, M. Němec, H. Holišová, P. Štěpán, 
L. Zedníčková, I. Konvalinková, Z. Bureš. Co se stane, když se ve svatební den 
probudí ženich, po noci, kterou si nepamatuje, vedle cizí dívky? Klasická situ-
ační komedie plná záměn, lží a nedorozumění. Cena: 480, 370 Kč (vstupenka
a doprava). Přihlášky do 14. 12. v KIC Ivančice.
• 6.3. - HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ, ANEBO CO ŽIVOT DAL A VZAL 
BETTY MACDONALDOVÉ. Divadelní představení s CARMEN MAYERO-
VOU a TEREZOU KOSTKOVOU. Odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu 
Ivančice. KD Rubín Brno. Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatel-
ky se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její přítelkyně. Cena: 470 Kč
(vstupenka a doprava). Přihlášky do 14. 12. v KIC Ivančice.

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
• 24. 11. - DAŘBUJÁN A PANDRHOLA V OSLAVANECH. Divadelní 
představení na námět televizní pohádky Martina Friče a Jana Drdy v podání 
ochotníků divadla „Na Mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského prostředí. 
Začátky v 15.00 a 18.00 hodin v sále Dělnického domu. Vstupné: děti 30 Kč, 
dospělí 70 Kč. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 26.11. - ZÁJEZD NA KONCERT KARLA GOTTA. Kajot aréna v Brně. 
Cena za dopravu a vstupné 1.130 Kč. Odjezd z Oslavan v 17.30 hodin. 
• 30.11. v 9.00 a v 11.00 hod. - PĚVECKÁ SOUTĚŽ LYRA. Regionální 
pěvecká soutěž žáků a studentů základních a středních škol. Ve velkém sále 
Dělnického domu. Pořádá ZŠ Oslavany a ZŠ Vémyslice.
• 8. 12. - zájezd: VÁNOČNÍ PRAHA. Cena za dopravu: dospělí 380 Kč, děti 
do 15ti let 320 Kč. Odjezd autobusu z Oslavan v 8.00 hodin. Místa lze rezervo-
vat v kanceláři KIS Oslavany. 
• Připravujeme: na sobotu 2. 3. 2013 zájezd na muzikál POMÁDA. Divadlo 
Kalich Praha. Odjezd autobusu z Oslavan v 9.00 hodin, začátek představení 
ve 14:30 hodin. Cena: 1.100 Kč (doprava + vstupné). Rezervace vstupenek
v kanceláři KIS do 13. 12. 2012 !!!

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 15.12. - VÁNOCE NA ZÁMKU HOF U BRATISLAVY. Jednodenní 
poznávací zájezd. V dopoledních hodinách prohlídka historického centra 
Bratislavy, odpoledne návštěva zámku Hof na rakouské straně Dunaje (více 
na www.weihnachtsdorf.at). Prohlídka zámecké expozice o historii (nejen) 
rakouských Vánoc se slovenským průvodcem na nádvoří stánky s vánočním 
sortimentem (svařené víno apod.), kovárna, ve 14 a 15 hod. koncert „moravsko-
polské“ dechovky, vánoční koncert v barokním sále (za příplatek 13 €). Odjezd: 
7.00 Krumlov (Blondýna), 7.05 náměstí, návrat kolem 20.00 hod. Cena: dopra-
va 290/270 Kč (děti -15 a senioři 60+), vstupné do zámku 4 €, prohlídka 3 €. 
Přihlášky v IC, tel. 515 321 064. Info na tel. +41 766 455 380 (Pavel Roháček) 
nebo na www.turistimk.estranky.cz. Nutné sjednat cestovní pojištění !!!

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.11. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - Sikkimem
na kole okolo Kančenčungy. Cestovatelské putování s Tomášem Ruskem
z cyklovýpravy po Himalájích. Pořádá městská knihovna.
• 1.12. - 31.12. - VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A KERAMIKY. Vý-
stava výtvarných prací a keramiky z tvorby členů výtvarných kroužků při SVČ.
V otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna. 
• 1.12. od 9.30 do 11.00 hod. - SOBOTNÍ CVIČENÍ PRO POTĚŠENÍ.
Posilovací cvičení, protažení a srovnání těla. V tanečním sále ZKC. Cena 85 Kč.
• 1.12. - ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ BRATISLAVY. Odjezd z Rosic v 8.00 hod.
• 2.12. v 16.00 hod. - ANDĚLSKO ČERTOVSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Tanec, 
hry a soutěže mezi nebem a peklem. Společenský sál zámeckého kulturního 
centra. Občerstvení zajištěno, vstupné 30 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 4.12. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Předvánoční legrácky
s cukrovím, prskavkami, stromečkem, ale také s pohádkami a zpíváním. 
• 5.12. v 9.30 hod. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO NEJMENŠÍ.
Za nejmenšími dětmi přijde do ZKC Mikuláš, anděl a hodný čertík. Vstupné 
nečlenové 30 Kč, členové zdarma. V tanečním sále pořádá MC Kašpárkov. 
• 5.12. v 16.30 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ U STROMEČKU.
Po rozsvícení vánočního stromu vystoupí s pásmem koled rosické děti z mateř-
ské a základní školy  a soubor Hlahol. Nadílku přijde rozdávat Mikuláš se svými 
pomocníky. Domácí sladké pečivo, svařák, čaj, káva. Na Palackého náměstí. 
Pořádají: Klub seniorů, město Rosice, KIC Rosice, SVČ Rosice, SDH Rosice
a ochotnická skupina Salamandr. 
• 7.12. od 13.45 - VÁNOČNÍ AKCE ŽÁKŮ ZŠ. Den otevřených dveří v ZŠ, 
prodejní výstava výrobků s vánoční tematikou, vánoční dílna, od 16.00 hod. 
kulturní vystoupení žáků v aule školy. Pořádá Základní škola Rosice. 
• 7.12. v 18.00 hod. -  ADVENTNÍ KONCERT. Lidové koledy a vánoční 
skladby v podání hudebního tria Jen tak tak. Městská knihovna.
• 8.12. od 9.00 hod. - ZABIJAČKA. Prodej tradičních zabijačkových specialit, 
teplý bufet, výhřevné nápoje a pivo. Přijďte strávit příjemnou sobotu na čers-
tvém vzduchu. Starý pivovár, pořádá KIC Rosice.
• 9.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ. Lidové písně a koledy v podání 
hudební skupiny MONA Trio pod vedením P. Polanského. Společenský sál
Zámeckého kulturního centra, pořádá KIC Rosice.

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

• 25.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE a jeho hostů v KD.
• 26.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU A OBŘÍHO ADVENTNÍHO VĚNCE na náměstí Svobody. Pořádají 
MKIC, město Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ a ŘK farní úřad.
• 1.12. od 14.00 hod. - „BARBORKOVÁ SOBOTA“. Vánoční „Jarmark“ v ZŠ.
• 2.12. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 2.12. v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele.
• 2.12. ve 14.00 hod. - DÁRKOVÁNÍ. Charitativní odpoledne se sbírkou, která 
pomůže druhým, evangelický kostel.
• 2.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL S MIKULÁ-
ŠEM v KD. Pořádají  Město Miroslav, DDM, ŘK farní úřad a laskaví sponzoři.
• 5.12. v 9.00 hod.  -  „NEBE, NEBÍČKO, PEKLO, PEKLÍČKO“. Návštěva 
sv. Mikuláše v MŠ Sluníčko.
• 5.12. v 15.00 hod.- MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ v restauraci Slávie.
• 8.12. od 8.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ v sokolov-
ně. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav
• 8.12. v 17.00 hod. - „Miroslavské zpívání“. TRIO DIVINO v katolickém kos-
tele (Janošová - mezzosoprán, Prudilová - housle, Jakubíček - varhany). 
• 8.12. - BALET LOUSKÁČEK. Odpolední zájezd pro děti a rodiče do ND Brno.
• 8.12. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ. Mislivecké sdružení Hubertus v kul-
turním domě. Hraje Duo Dreams.
• 9.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 9.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evang. kostele.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty, 
helma - 600 Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073. 
Připravujeme: • 12.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ - zahájení plesové 
sezóny absolventy středoškolských tanečních. • 14.-15.12. - PRODEJNÍ 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA A VÁNOČNÍ DÍLNY - v prostorách vestibulu kina.
• 18.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠD - proběhne v prostorách DDM.
•  26.01. - 01.02. - ZIMNÍ TÁBOR JESENÍKY 2013. Bližší info v kanceláři 
DDM a ŠD Oslavany, nebo na tel. 546 423 520, 739 634 100, nebo webu.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 24.11. v 15.00 hod. - ADVENT. Výtvarná dílna. Poplatek 70 Kč + materiál.
• 28.11. v 10.00 hod. - DEN KRÁSY. Maminky, najděte si chvilku pro sebe
a přijďte bezplatně vyzkoušet kosmetiku Mary Kay. Získáte zdarma poradenství 
v oblasti péče o pleť a dozvíte se o nových trendech v líčení. Hlídání dětí po 
dobu konání akce bude zajištěno.
• 1.12. od 10.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA, JEŽÍŠKOVÁ POŠTA,
ČAJOVNA. Na Domečku na vás čekají vánoční dílničky pro děti i dospělé.
Za nepatrný poplatek si můžete vyrobit jednoduché, ale efektní ozdoby či dá-
rečky pro své blízké. Například něžné vločky z korálků, roztomilého andílka 
z papírové krajky, malé plastické obrázky s vánočním motivem, stromeček
z mašlí nebo se třpytkami, anebo jednoduchý svícen z korálků. Po celý den 
bude otevřena čajovna a v příjemném prostředí můžete napsat své vánoční přání 
českému Ježíškovi. Akce je součástí Pohádkových Vánoc.
• 4.12. v 17.00 hod. - ČERTOVSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Tradiční 
předmikulášská akce pro děti a rodiče. Sraz před Domečkem. V zámeckém par-
ku se děti setkají s čertíky, čerty i Lucifery, kteří budou mít záludné úkoly.
• 21.-22. 12. od 16.00 hod. - ROLNIČKOVÁ NOC NA DOMEČKU. Těšení se 
na Vánoce a na dárky pod stromečkem si můžete zkrátit na tradiční akci pro žáky 
ZŠ. Hry a soutěže vystřídá dílna s dárkem na poslední chvíli. Poplatek 70 Kč.
• CVIČENÍ NA DOMEČKU: • pondělí 17.00 - 18.00 PILATES pokročilí
a 18.10 - 19.10 STREČINK • středa 17.00 - 18.00 POWERJÓGA začátečníci
a 18.10 - 19.10 POWERJÓGA pokročilí • čtvrtek 17.00 - 18.00 PILATES
začátečníci a 18.10 - 19.10 OVERBALL. Jednotlivá lekce cvičení za 50 Kč.
• UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A JEJICH 
RODIČE: V týdnu od 10. do 14. prosince bude veškerý dopolední i odpolední 
provoz na Domečku zrušen z důvodu výměny oken. Tímto se omlouváme všem 
dětem i dospělým, kterým odpadnou kroužky bez náhrady. Toto omezení platí 
rovněž pro klub Poškolák. Kroužky pořádané mimo Domeček budou probíhat 
bez omezení. Děkujeme za pochopení.

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
• 25.11. od 15.00 hod. - PEČEME MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY. Přijďte si 
upéct vlastní mikulášský perník a ve tvořivé dílně vyrobit dekoraci anděla. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7.
• 28.11. od 18.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si vyrobit vlastní věnec 
ve spolupráci s Květinářstvím Alice. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7.
• 2.12. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERTOVSKÁ MERENDA. Zveme všechny 
nebojácné děti na hry a soutěže s čertíky. Na každé dítě v masce čertíka čeká 
odměna. Možnost výroby čerta. Ivančice, Besední dům. Poplatek: 30 Kč/os.
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ. Na děti bude 
čekat Mikuláš, anděl i Lucifer s čerty. Ivančice, Palackého náměstí před úřadem. 
Poplatek: 30 Kč/balíček. Vybírání balíčků 5.12. od 8.30 do 16.00 hod. v SVČ 
Ivančice, Komenského náměstí 12..
• 6.12. od 16.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ pro děti. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 30 Kč/dítě.
• 7.12. od 15.00 do 18.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY. Přijďte si zpříjemnit před-
vánoční čas výrobou vánoční dekorace  nebo vyrobit dárek pro své blízké. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: dle náročnosti výrobku 10 až 150 Kč.
S sebou: nádoby na dozdobení ubrouskovou technikou, bavlněná trika na sítotisk.
• 7.12. od 18.00 hod. - NOC FILMOŽROUTŮ. Akce pro všechny filmové 
nadšence. Přijďte se podívat na 3 filmové hity, které si sami vyberete. Nové Brá-
nice, New Bej Club. Poplatek: 10 Kč, členové NBC zdarma. Nutné se předem 
přihlásit u služby v NBC. 
• 7.12. od 18.00 hod. - PYŽAMOVÁ PÁRTY V R-KLUBU. Pyžamová diskoté-
ka, soutěž o nejvíc cool pyžamo, klubová pohádka, prezentace dobrovolníků. SVČ 
Ivančice, R-klub, poplatek: 30 Kč, členové klubu zdarma. Vstup pouze v pyžamu.
• 8.12. od 10.00 hod. - DO VANGLU A ZPÁTKY. Lesem nelesem, polem 
nepolem! Vyprav se s námi pěšky do Ivančic a zpět okružní cestou, kterou jsi 
ještě určitě nešel. Stavíme se v R-klubu a určitě někde na výborný čaj. Nové 
Bránice, New Bej Club. Poplatek: 20 Kč/os. S sebou: svačinu, pití. Nutné se 
předem přihlásit u služby v NBC. 
Připravujeme: • 15.12. od 18.00 hod. - KDYŽ JE T.M.A. aneb Tajemná 
Mystická Atmosféra. Přijď si vyzkoušet, jak to vypadá v R-klubu, když je tma. 
Prozkoumej svoji odvahu. Večer plný překvapení a tajemné atmosféry. Určeno 
jen nebojácným povahám a starším 13 let. SVČ Ivančice, R-klub, Kounic-
ká 70. Poplatek: 30 Kč, členové klubu zdarma. Nutné se předem přihlásit
v R-klubu do 28.11. Omezený počet účastníků.

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 30.11. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.
• 1.12. v 9.00 hod. - PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ v MICV.
• 4.12. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, čertíci s Mikulášem na návsi.
• 8.12. ve 14.00 hod. - VÝROBA OZDOB na stromeček z papíru v MICV.

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

• 2.12. od 9.30 hod. - OPUSTIL JSEM „PRKNA, KTERÁ ZNAMENALA 
SVĚT“. Poutavé svědectví o totální změně jednoho (ne)obyčejného života. 
Drobné pohoštění, v příjemném prostředí s Evaldem Ruckým, biskupem
Jednoty bratrské. Vstup volný.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

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

• 28.11. v 17.00 hod. - KORÁLKOVÉ VÁNOČNÍ SVÍCNY. Přijďte si vytvo-
řit nádherný vánoční korálkový svícínek, vhodný jako dárek či krásná ozdoba 
domů. Tvoření v předvánočním čase, provoněné svařeným vínem a smíchem 
žen. Poplatek: 100 Kč (v ceně je lektorné, materiál a zapůjčení kleští). Dílnou 
provází Jana Šaurová, hlaste se předem na tel. 777 198 577.
• 4.12. od 17.30 do cca 20.30 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ - TVOŘIVÉ 
ADVENTNÍ DÍLNY V JEDNOM ČASE NA JEDNOM MÍSTĚ. Přijďte 
pobýt u horkého mlsu a v neposlední řadě si v přátelské adventní atmosféře 
vytvořit bezpočet (cca 8) předvánočních drobných radostí:  andílky (z vlny nebo 
drátěné s korálky), ozdoby z mechu a březové kůry, vánoční přání tentokrát 
vyšívané, vypichovaný svícen, hvězdu skládanou z průsvitu do okna, svíčičky
z včelího vosku v ořechové skořápce a odlít olovo, co nás čeká v roce 2013
(a jestli vůbec :-) a ještě dvě nová překvapení :-)! Poplatek 150 Kč, členové 120 Kč. 
• v pátek od 9.00 do 11.30 hod. - ÚŘEDNÍ HODINY KOORDINÁTORKY.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Pro rodiče s malými 
dětmi. Vede: Mgr.: Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - ZAČÁTEČNÍCI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: 
Mgr. Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• v úterý od 16.30 do 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - POKROČILÍ. Pokračování žáčků z minulého roku. Vede: Mgr. 
Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. 
Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. Vede: Jana Matulová
a Renáta Řeháková, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti vč. materiálu.
• každé dopoledne v týdnu - HERNA. Pondělí, úterý středa - 9.30 až 11.30; 
čtvrtek a pátek - 9.00 až 11.30 hod. Poplatek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. - JÓGA 
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč / 10 lekcí
- přenosná permanentka, samostatná lekce 80 Kč. Rezervace na tel. 603 576 988.
• v pondělí od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, 
poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI 
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• do 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, Ivančice, vstup zdarma.
• 1.12. do 31.12 - VÁNOČNÍ DEKORACE NEJEN Z PEDIGU budou ke 
shlédnutí na Vánoční výstavě v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově. 
Pořádá MěKS Moravský Krumlov.



Období od poslední čtvrtiny
19. století až do začátku 1. sv. vál-
ky bylo obdobím zakládání růz-
ných spolků. Z desítek vzniklých 
spolků si všimneme pouze zaklá-
dání Tělocvičných jednot Sokol. 
Ten první - pod názvem První 
český tělocvičný spolek v Praze 
vznikl 16. února 1862 (letos slavil 
150 let od založení), ve stejném 
roce založil Jan Helcelet v Brně 
podobné sdružení s názvem Mo-
ravský tělocvičný spolek, který 
v následujícím roce přejmenoval 
na Tělocvičnou jednotu Sokol. 

Postupně vznikaly další jedno-
ty v městech a obcích. V Ivanči-
cích v roce 1887, v Moravském 
Krumlově roku 1911 a připomí-
náme Sokol pro Němčice a okolní 
obce, který vznikl na popud řídí-
cího učitele Františka Hejtmánka 
10. listopadu 1912. Již předtím 
chodilo několik zájemců z Něm-
čic cvičit do ivančického Sokola.

Ustavující schůze byla v hos-
tinci Bartoloměje Kuzdějovského
v Němčicích, ve kterém byl také 
sál využíván jako tělocvična. Do 
jednoty se přihlásilo 33 členů
z Němčic, po jednom členu z Let-
kovic a Ivančic. Účastníci ustavují-
cí valné hromady zvolili výbor TJ: 
starosta TJ - František Hejtmánek, 
nadučitel v Němčicích; místosta-
rosta - František Valter, vzorkař 
v textilce; jednatel - Augustin 
Bočkaj, hřebenář v Němčicích; 
pokladník - Antonín Štěpanovský, 
vzorkař v textilce;  zapisovatel 
- František Nešpůrek, perleťář
v Letkovic; hospodář - Josef Paz-
ourek, hřebenář v Němčicích.

Činnost nově založené jednoty 
se i přes nedostatek finančních 
prostředků zdárně rozvíjela, ale 
nebylo ji dopřáno klidného vývo-
je. Sotva bylo pořízeno tělocvičné 
náčiní a v roce 1913 zorganizová-
na cvičební činnost, vypukla
v roce 1914 1. sv. válka. Většina 
sokolů byla odvedena, a když byla 
zastavena činnost ivančického 
Sokola, chodili Vančáci, zvláště 
ženy (v Ivančicích od roku 1906), 
cvičit do Němčic. Tak se stávalo, 
že při cvičení bývalo rušněji než 
před válkou, ale převládali přes-
polní cvičenci. Zájem o cvičení 
byl znemožněn odchodem mužů 
na frontu, takže koncem války 
bylo registrovaných pouze 5 čle-
nů Sokola. I na pomníku padlých 
v první sv. válce jsou jména něm-
čických Sokolů.

V listopadu 1918 skončila 
válka, muži, kteří přežili, se 
postupně vraceli domů. Činnost 
jednoty se obnovovala, ale již za 
jiných podmínek. Mimo Sokola 
vznikla v Němčicích v roce 1921 
Dělnická tělocvičná jednota, která 
se po v roce přeorganizovala na 
FDTJ (Federovanou dělnickou 
tělocvičnou jednotu) a obě jednoty 
si v sále hostince, který patřil Bo-
humilu Krejčímu, překážely. Proto 
se Sokol přestěhoval v roce 1922 
do hostince Emanuela Roháčka v 
Letkovicích, kde v létě cvičil na 
dvoře pod kolnou a v zimě v sále. 

Poněvadž stav členů byl nízký 
(v roce 1923 pouze 31 členů), při-
jímal Sokol ochotně nové členy
i z přespolních obcí, a tak se stalo, 
že v roce 1927 počet přespolních 
členů převyšoval počet členů
v Němčicích. Opět se tak opako-
vala skutečnost jako během války.

Pro informaci uvádíme počet 
členů v roce 1928: muži 34 členů, 
ženy 6, dorost 12, dorostenky 11, 
žáci 21, žačky 44.

I při nízkém počtu členů roz-
hodli se členové Sokola v roce 
1925, že si postaví vlastní so-
kolovnu. K získání potřebných 
financí musela jednota vyvinout 
i značnou kulturní činnost. 

V Pamětní knize obce Němči-
ce je uvedeno, že za dobu trvání 
jednoty bylo sehráno přes 60 
divadelních představení. První 
dvě představení byla dokonce
v přírodě, a to Naši furianti
od Lad. Stroupežnického na návsi 
v Letkovicích a představení Jáno-
šík u němčické cihelny v blízkosti 
řeky Rokytné, režírované synem 
Františka Hejtmánka Vojtěchem. 
O představení projevilo zájem 
vždy přes 500 návštěvníků.

Dále se v Pamětní knize uvádí, 
že vzdělavatelé vykonali 2 403 
proslovů před šikem a 84 předná-
šek a schůzí. Vedle vzdělávací a 
kulturní činnosti probíhala hlavně 
práce cvičební, bylo organizo-
váno 104 veřejných vystoupení 
domácích i přespolních.

V roce 1923 František Hejt-
mánek zemřel a po něm se až
do roku 1940 vystřídali čtyři 
starostové jednoty, z nichž nej-
déle, po dobu 10 let, vedl TJ 
Sokol Engelbert Nezval. Také ve 
funkcích náčelníků se negativně 
projevilo střídání osob, což mělo
za následek, že se jednota nikdy 
nedostala k systematickému 
výběru cvičebních cviků od 
snadných k nejúpornějším, ale 
vybírala cviky namátkově a ustr-
nula pod střední vyspělostí. Ženy 
začaly znovu cvičit v roce 1926.

Se stavbou tělocvičny se 
začalo v roce 1925. Pozemek 
na staveniště byl zakoupen již 
roce 1920 od velkostatku v Mor. 
Krumlově a z části byl vyměněn 
s obcí Letkovice. Jiná informace 
uvádí, že sokolovna patřila něm-
čickému Sokolu, ale přední část 
byla na katastru Alexovic, zadní 
část sálu a cvičiště byla na katas-
tru obce Letkovice.

Původní záměr byl velkorysý. 
Předpokládal mimo tělocvičny, 
postavení ještě jeviště, provaziště 
ve věži, divadelní šatny, podje-
vištní místnosti, přednáškového 
sálu, bytu správce, kolny na 
nářadí, případně ještě předsálí. 
To byly neskutečné plány pro tak 
malou jednotu, takže k realizaci 
celé stavby nedošlo. 

Plán na stavbu sokolovny do-
dal zástupce předsedy župního 
stavebního odboru stavitel Josef 
Dvořák z Brna za 1.000 K. Stavba 
byla zadána stavební kanceláři K. 
Ryšavé v Ivančicích s podmínkou, 
že podstatnou část prací provedou 
brigádnicky členové jednoty. Jed-
nota stavěla ve vlastní režii, písek, 
kámen si vozila sama, betonování 
základů bylo provedeno také své-
pomocí. Cihly dodal Fr. Nešpůrek 
z Letkovic, dřevo na vazbu Al. 
Matoušek z Neslovic, krytinu fa. 
K. Matějů z Brna, cement V. Ma-
nina z Ivančic, vápno Fr. Zavřel
z Lažánek a další.

Ke konci roku 1925 bylo po-
staveno zdivo, střecha a zevní 
omítka. Již 8. srpna 1926 byla 
sokolovna slavnostně předána do 
užívání. Náklad 82.000 Kč byl 
uhrazen půjčkou se zárukou čle-
nů Sokola. Postavena byla pouze 
čelní část sokolovny u silnice, t. j. 
sál, dvě šatny, vestibul a záchody, 
v roce 1928 byla ještě vykopána 
studna. Celková hodnota sokolov-
ny s vybavením byla 101.195 Kč,
 výše dluhu byla 43.167 Kč.

 V období do začátku 2. sv. 
války nejsou informace, přesto se 
pilně cvičilo. Dokazuje to účast 
na všesokolských sletech v Praze, 
kterých členové jednoty využíva-
li.. V roce 1926 - VIII. slet - účast 
celkem 35 cvičenců,  1932 - IX. 
slet - 21, a v roce 1938 - X. slet 
- 61 cvičenců.

Do činnosti TJ Sokol opět 
nepříznivě zasáhla válka. Vý-
nosy ministerstva vnitra z 22. a 
27. října 1941 zakázaly spolek 
„Česká obec Sokolská sídlem v 
Praze se všemi spolky členskými, 
pobočnými a přidruženými“. V 
důsledku toho byla zakázána i 
činnost TJ Sokol Němčice. Vše, 
co by připomínalo sokolskou čin-
nost, muselo být odstraněno. Také 
sádrová soška sokola, získaná po 
VIII. sletu ze stadionu v Praze, 
musela být z římsy odstraněna. 

Z jiných dokladů je zřejmé, že i 
z náhrobků zemřelých sokolů, po-
chovaných na ivančickém hřbito-
vě, muselo být odstraněno vše, co 
připomínalo Sokol. Jakou činnost 
vyvíjeli členové bývalého Sokola 
za války, nevíme, ale zřejmě po-
kračovala pod jinými názvy. 

Po skončení války dopisem 
dne 26. června 1945 adreso-
vaném ONV v Brně informuje 
výbor jednoty, že TJ Sokol 
Němčice obnovuje činnost. Dne 
28. června 1945 byl v Němči-
cích ustanoven Národní tělový-
chovný výbor. Složení výboru: 
předseda - Aug. Bočkaj (Sokol); 
místopředseda - Bohumír Ryška 
(Sportovní klub);  jednatel - Bo-
huslav Černý (Orel); vzdělavatel 
- Zdeněk Eibel (Sokol); poklad-

ník - Bruno Koukal (FDTJ).
Jaká byla činnost tohoto vý-

boru, nevíme. Jednotlivé složky, 
TJ Sokol nebo SK Němčice pro-
vozují dál samostatnou činnost, 
což dokladuje i účast 89 členů 
Sokola Němčice na XI. Všeso-
kolském sletu v Praze. Ve složce 
Sokol Němčice v SOkA Rajhrad 
je založena smlouva ze dne 6. 
dubna 1948, o splynutí klubů SK 
Němčice a Záv. klub Moravsko-
slezských vlnařských závodů v 
Alexovicích. Zajímavá je zde for-
mulace: .... „usnesli se dobrovol-
ně a bez nátlaku“. Podepsáni za 
SK Němčice František Voborný
a za závod Jaroslav Kilián. Dne 3. 
května byla tato smlouva zrušena 
s poznámkou, že v Němčicích je 
ještě v činnosti TJ Sokol. 

V roce 1951 byla jednota při-
členěna k závodu Vlněna a pře-
jmenována na Závodní sokolskou 
jednotu Vlněna, takže samostatná 
činnost Sokola v Němčicích byla 
čtyřiceti letech ukončena. 

Krátký popis historie Sokola 
v Němčicích nevyjadřuje úsilí 
občanů zapálených pro sokol-
skou myšlenku, kteří vytvořili i 
prostředí pro cvičení výstavbou 
sokolovny. Můžeme litovat, že 
jejich činnost byla dvakrát naru-
šena válkami a v roce 1951 ne-
bylo příliš vhodné z politických 
důvodů název Sokol používat.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Pamětní 
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V roce 1912 byl založen Sokol v Němčicích

Desáté výročí od založení TJ Sokol v Němčicích

Ženy ve veřejném životě
Český svaz žen - úvod

Obecně lze říci, že ženy se nejprve prosazovaly po boku svých mužů 
v charitě a sociální sféře. Samostatné zapojení žen do veřejného dění 
se stalo od poslední čtvrtiny 19. století společenským standardem, 
vlastní ženské spolky vznikají v Moravském Krumlově od 80. let 19. 
století. Když zde v roce 1882 vznikl německý spolek dobrovolných 
hasičů, bylo otázkou času a prestiže, kdy bude založen i jeho dámský 
odbor. Přesné datum vzniku bohužel neznáme, ale existuje dochovaná 
fotografie dam - „hasiček“ ve světlém úboru a s přilbami před požární 
stříkačkou v roce 1907 u příležitosti 25. výročí trvání místního sboru 
dobrovolných hasičů. 

Na české straně pak vznikl první spolek žen v roce 1888, kdy byl 
založen Dámský odbor Ústřední matice školské, starající se o českou 
matiční školu. Po spolku se zachoval zasklený pamětní zápis, vážící se 
k desce Mořice a Leontiny Odstrčilových. Původní dneska byla zasa-
zena 22. června 1924 tímto dámským spolkem na č. p. 56 a byla zniče-
na. V pamětním zápise stojí, že deska byla zasazena „na paměť šlechet-
ných manželů Odstrčilových, kteří po 50 let stáli v čele české menšiny. 
Dr. M. Odstrčil jako rakouský státní úředník a ve službách panských 
pracoval tiše a vytrvale pro českou věc v M. Krumlově, zakoupil od 
Němců tento dům, jenž byl původně školou německou, jakoby pro 
sebe, daroval jej pak Ústřední Matici Školské, aby mohla v něm zříditi 
první českou školu. Jeho choť pak starala se o české děti jako matka, 
sama vyučovala, pořádala slavnosti dobročinné, hrála divadla a jinak 
sháněla peníze pro ně“. Za spolek je pak zápis podepsán jednatelkou 
Marií Dostálkovou, předsedkyní Štěpánkou Janíčkovou a členkami 
Stašou Štěpánkovou, Hedvou Theimerovou, Františkou Verostovou, 
Štěpánkou Mašterovou, učitelkou Kristýnou Hospodářskou, Pavlínou 
Pokornou, Štěpánkou Burdovou, Anna Tálskou, Kateřinou Pešinovou, 
Františkou Štajglovou, Marií Veselou a Marií Součkovou. 

V průběhu první republiky pak v M. Krumlově působily i Svaz kato-
lických žen a dívek, nominálně zřejmě v součinnosti s Orlem, a ženský 
odbor Sokola. Sokolky pak pokračovaly i po roce 1948 a dodnes cvičí 
v sokolovně. Cvičenky z Orla navázaly na meziválečnou činnost ze 
zřejmých důvodů až v roce 1990 a cvičí na ZŠ Klášterní.

Již v průběhu první republiky se ústřední ženské spolky, především 
tedy pražské a brněnské, snažily o založení celostátní ženské organiza-
ce. Ta měla zastřešit jejich pokusy o zlepšení společenského postavení 
žen. V květnu 1945 vznikla za předsednictví Milady Horákové nadstra-
nická Rada československých žen. V důsledku změn po roce 1948 byly 
ženské spolky přidruženy k Národní frontě. V roce 1950 byl založen 
Československý svaz žen, a to sloučením Rady československých žen 
se Zväzem slovenských žen. V roce 1969 se pak rozdělil na národní 
pobočky - Český svaz žen a Slovenský sväz žien. Organizace měla ma-
sovou účast a vydávala známý časopis Vlasta. Jeho činnost byla obecně 
řečeno humanitární a společnosti prospěšná, ovšem řízená příslušnými 
národními výbory. Kdysi populární organizace ztrácela koncem 80. let 
svou přitažlivost a po roce 1989, kdy již nebyla účast v ní povinná či 
doporučovaná, se Svaz oficiálně rozpadl. Národní pobočka Český svaz 
žen s časopisem Vlasta však přetrval a dnes se zaměřuje zejména na 
rovná práva žen ve společnosti.        

Český svaz žen v Moravském Krumlově
Komunistický režim dbal na řádném zapojení žen na veřejnosti. 

V 50. letech tak vznikaly výbory žen, které ve spolupráci s národními 
výbory aktivizovaly a podněcovaly ženy k brigádní činnosti a dob-
rovolnictví. Národní výbory však často na sdružování žen pohlížely
s despektem. K oboustrannému porozumění probíhala oblastní školení, 
kterých se zúčastňovali ženy spolu se zástupci jednotlivých národních 
výborů a kde jim byly vysvětleny a zadávány úkoly. Zvláštní důraz byl 
také kladen na Mezinárodní den žen. V únoru 1953 se takového školení 
zúčastnili v M. Krumlově P. Šídlová, G. Kačenková, A. Šustáčková, 
M. Pištěláková, Jiřina Fialová, Tereza Fialová, Štěpánka Břinková, M. 
Nahodilová, M. Vyžrálková, A. Tichá a předseda MNV Jan Pazour. 

V roce 1953 se hlásilo k této činnosti v okrese M. Krumlov na 420 
aktivních žen. Již při školení byly vytvořeny tříčlenné ženské komi-
se, které pak sledovaly plnění dodávek mléka, masa a vajec. Jejich 
prostřednictvím byly ženy delegovány do některých komisí MNV, 
zejména do zdravotních. V dalších obcích si ženy dávaly závazky ve 
sběru odpadových surovin a tam, kde existovalo JZD, vypomáhaly 
při jejich stavbách a adaptacích. Národní výbory pak evidovaly an-
gažované a nadprůměrně výkonné ženy a nominovaly je na vzorné 
pracovnice. Např. v roce 1954 tak byly z M. Krumlova vyzdviženy 
Antonie Oulehlová, předsedkyně krumlovské pobočky SČSP – č. I,
a Vlasta Bílková, skladnice v Jednotě. 

Přestože Československý svaz žen existoval od roku 1950, jeho po-
bočka ve městě vznikla až v roce 1976. Tento rok máme potvrzen pro 
pobočku ve vnitřním městě. Jelikož pro ostatní odbočky se nezachova-
ly kroniky, datum jejich vzniku je neznámé. Je však pravděpodobné, že 
všechny vznikly ve stejném roce. Celkově zde byl ČSŽ zastoupen po-
bočkami I - vnitřní město, II - Rakšice, III - Zachráněná a IV - Hříbek. 
Starší než tyto byla pravděpodobně pobočka ve Vertexu. 

Krumlovské hasičky v roce 1907.

Současný stav sokolovny v Němčicích



» AUTO - MOTO
koupím
•• Zetor 25, Zetor 50 super, 3011, 4011. 
Jen solidní nabídky. Tel.: 608 622 664.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Ford Mondeo 2,0 TDCI, r. v. 2004. 
Výbava Ghia, hatchback, velmi dobrý 
stav. Tel. 603 455 711.
•• Daihatsu Cuore 1.0 12V, KLIMA 
EURO 4, r. v. 8/2004, pět dveří, 
modra metal, 116 tis. km, cena 50.000 
Kč. Tel.: 732 776 913.

•• Ford Focus 1,6, r. v. 99 Ghia, tažné 
zař. + 4 pneu s disky, cena 40.000 Kč. 
Tel.: 774 167 504.

•• Škoda Fabia Junior, r. v. 2002, 137 
tis. km, tažné zař. i vozík, zimní pneu, 
pozůstalost, 1. majitel. Cena 50.000 
Kč. Tel.: 721 208 982.
•• Fiat Brava 1.6, 16V, r. v. 1998, 
pěkný vzhled, po opravě, zimní kola 
na discích, letní elektrony. Cena 
dohodou. Tel.: 602 793 082.
•• Simson enduro v dobrém stavu, 
málo jetý, cena 7.000 Kč. Tel.: 
722 534 411.
•• zimní pneu na disku 165/70 R13
- 5 kusů. Tel.: 515 322 517.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 1+1 Moravský Krumlov, tel.: 
774 930 587. 
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krum-
lova. Tel.: 731 491 208.
•• ornou půdu. Tel.: 774 930 587.
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný 
i pro celoroční rekreaci) v klidném 
prostředí u lesa, 500 m od přehrady. 
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 + 
hospodářská budova. Plyn, voda, el., 
2x kuchyň, 2x koupelna s WC, dva 
pokoje, obytné podkroví, veranda, bal-
kon. Stáří budovy 20 let. Dům mimo 
záplavovou oblast. Cena k jednání 
1.085.000 Kč. Při rychlém odkoupení 
998.000 Kč. Velmi výhodná koupě. 
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.

•• byt 3+1 v MK, ulice Bří  Čapků, 
3. np, zděný. Cena 990 tis. Kč. Tel.: 
602 755 265.
•• les, 0,5 ha. Cena dohodou. Spěchá. 
Tel.: 773 486 040.

hledám pronájem
•• byt 1+1 nebo 2+1 v Ivančicích, 
přímo od majitele. Volat po - pá mezi 
14 - 18 hod. Děkuji za nabídky. Tel.: 
776 289 370.
pronajmu
•• 1pokoj. byt s balkonem, standard. 
panelák v Brně, 1 osoba, zvíře 
nevadí, 8 tis. Kč vč. služeb. Tel.: 
606 562 803.
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém 
sídlišti. Tel.: 602 778 460.
•• byt 2+1 v Ivančicích, část. zařízený, 
volný od prosince. Tel.: 777 030 173.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• světle zelenou sedačku - 1,5 lůžka 
za 1.000 Kč. Tel.: 724 528 429.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavle, zbraně, mince, 
pivní lahve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláčky, panenky, 
auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• pěkná akumulační kamna 3,5 kW. 
Zn. 900 Kč. Tel.: 732 225 507.
•• za odvoz pražce 6 ks, délka 2,5 m. 
Tel.: 606 341 555.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký 
sortiment krmiv pro psy, kočky, 
hospodářská zvířata a venkovní 
ptactvo. Tel.: 608 152 300. 
» SEZNÁMENÍ
•• Hledá se hodná symp. dívenka 
či maminka, nekuřačka, která má 
rada děti, umění, květiny, práci na 
zahrádce i v kuchyni. Jsem svob. prý 
hodný i pohledný podnikatel z JM. 
Tel.: 608 371 140.
•• Mann nach Ehescheidung 70/175 
sucht zu Bekanntmachung Frau 60 
– 70 Jahre alt. Miettlschlang aus 
Znojmo und M. Krumlov Deutsch 
sprechen. Österreich +439911582751 
handy anrufen.
ZAHRADA
prodám
•• proso žluté a bílé. Informace na 
tel.: 777 634 263.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám

•• Pohlídám děti přes den i ve 
večerních hodinách u vás doma. Okolí 
Ivančic, Oslavan, Zbýšov. Spolehlivá 
21letá slečna. Tel.: 603 918 087.

nabízím     (komerční inzerce)

•• Hledáme maséra, nebo masérku
do sauny v Moravském Krumlově. 
Bližší info na tel.: 774 133 085.
•• Firma - masná výroba, přijme 
do HPP ženy a muže do výroby
a řidiče s oprávněním C na vedlejší 
pracovní poměr, nebo na brigádu.
Výrobna se nachází v Tetčicích. 
Tel.: 724 128 241, 724 290 000.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zaměstnance, OSVČ /i za-
čínající/, důchodce, ženy na MD. Bez 
poplatků předem. Vyplatíme Vaši 
nemovitost před exekucí, půjčíme 
i na zástavu. Přijďte si vybrat Váš 
finanční produkt. Kancelář: Ivan-
čice, Palackého nám. 8. Tel.: 731 
933 513, web: www.pujckyfer.cz.
Práce pro více věřitelů. 
•• Máte půjček nad hlavu? Máte 
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte 
exekuce? Máme pro Vás řešení. 
Volejte 773 799 439.

•• Hrozí Vám exekuce, pomůžeme! 
Volejte ještě dnes, kdykoliv na tel. 
723 126182.
•• Pozor! Buďte první! Nejnovější, 
nejlevnější půjčky. Vánoce se blíží! 
Všem, dokonce i ÚP. Pracuji pro 
více věřitelů. Více info: 734 159 299.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Přijímáme objednávky na vánoč-
ní cukroví. Tel.: 515 323 116, mobil: 
728 726 587. 

•• Růžena Kruttová - Komplexní 
služby - Účetnictví, zpracování da-
ňových přiznání, mzdy a personalis-
tika, zastupování před úřady, daňo-
vá optimalizace. Tel.: 606 754 605,
e-mail: Kruttova@seznam.cz . 
•• 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.

•• Sauna - masáže Moravský Krum-
lov v areálu bývalého Vertexu opět 
v provozu. Otevírací doba: po - pá 
od 17.00 do 21.00 a sobota od 15.00 
do 21.00 hod. Tel.: 774 133 085.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě i do 24 
hodin. Výměna gumového těsnění 
v plastových oknech za silikonové. 
Žaluzie vertikální, horizontální 
(řetízkové), silikonové těsnění oken 
a dveří, rolety předokenní i látkové 
do střešních oken. Více info: Ivo 
Pavlík, Dukovany 221. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.
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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 22/12 vyjde 7. prosince 2012, uzávěrka 4. prosince 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 25.11. v 17.00 ZVONILKA: Tajemství křídel
  Animovaná pohádka USA

ne 25.11. ve 20.00 NEDOTKNUTELNÍ 
  Citlivá komedie Fr.   

čt 29.11. ve 20.00 VÁŇA
  Dokument ČR

so 1.12. ve 20.00 DO ŘÍMA S LÁSKOU
  Romantický film Itálie/Španělsko

ne 2.12. v 18.00 TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2
a ve 20.00 hodin Romantický horor USA

so 8.12. v 17.00 ZVONILKA: Tajemství křídel
ne 9.12. v 17.00 Animovaná pohádka USA

so 8.12. ve 20.00 VE STÍNU
ne 9.12. ve 20.00 Krimi drama SR, ČR, Pl, česky

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 25.11. v 19.00 NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
  Dokument ČR

st 28.11. v 19.00 ODPAD MĚSTO SMRT
  Drama ČR

ne 2.12. v 17.00 MONSTRA VS. VETŘELCI
  Anim. komedie USA, dabing

st 5.12. v 19.00 BASTARDI 3
  Drama ČR

ne 9.12. v 19.00 SVATÁ ČTVEŘICE
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 25.11. v 18.00 VE STÍNU
  Krimi drama SR, ČR, Pl, česky

so 1.12. v 18.00 MÉĎA
  Komedie USA

ne 2.12. v 18.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
  Akční drama USA

so 8.12. v 18.00 AŽ VYJDE MĚSÍC
  Romant. komedie USA, dabing

ne 9.12. v 18.00 DONT STOP
  Hudební drama ČR

ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE, o. s., pořádá

NÁBOR PRO ZÁJEMCE
o tento krásný olympijský sport ve věku od 7 do 100 let.

Kdy: pondělí a středa od 17.15 - 19.45 hod. (celý školní rok).
Kde: tělocvična pod Obecním úřadem v Trboušanech.

Co s sebou: dobrou náladu, chuť cvičit, starší teplákovou soupravu, 
event. kimono. Kontakt: Mgr. Michal Sajaš - trenér (724 342 299), 

e-mail: sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

 VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
15. prosince od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,

na nichž srdečně uvítáme všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout 
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží

Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace
na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

Přátelé čertových obrázků pořádají
8. 12. ve 13.00 hodin v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně

5. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech: 546 413 403 po 17. hodině 

nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 2. 12. 2012.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

SDH Rouchovany a rouchovanské rockové kapely zvou na

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
VYSTOUPÍ: CAYMAN, SATYR, VANDEROY

Sokolovna ROUCHOVANY - sobota 24.11.
Začátek ve 20.00 hodin. Vstupné 60 Kč.

Akce se koná za podpory OÚ Rouchovany.

Divadlo Na Mýtině, o. s. uvádí

DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
V OSLAVANECH

Divadelní představení na námět televizní pohádky Martina Friče
a Jana Drdy. Příběh je vsazen do oslavanského prostředí havířské 

osady Verpoch a zámeckého pivovaru.
24. 11. 2012 v 15.00 a 18.00 hodin, sál Dělnického domu 

v Oslavanech. Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 70 Kč.
Předprodej 8. a 9. 11., 15. a 16. 11. od 17.00 do 18.00 hodin 

v Dělnickém domě. Srdečně Vás zvou herci divadla Na Mýtině, o. s.

Bar Lihovar Rouchovany Vás zve na 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
sobota 24. listopadu 2012 

 Osvětová beseda Rešice Vás srdečně zve

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 2. prosince od 13 hodin v sále kulturního domu

Připravili jsme pro Vás prodej medu, medoviny, medové kosmetiky,
svíček, svícnů, vánočních ozdob, výrobků obyvatel Domova u lesa 
Tavíkovice, výrobky z pedigu, háčkované vánoční ozdoby, květiny, 

výrobky z papíru, prodej dekorací, vánoční a květinové vazby, perníky,
korálky, náušnice a jiné šperky. Ochutnávka míchaných nápojů.
Doprovodný program: Ježíškova pošta nejen pro děti, vánoční 

omalovánky, vánoční výstavka. Posedět si můžete v naší vánoční 
kavárně, při dobré kávě nebo medovině a vánočním cukroví.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. 
Klášterní 127 nabízí v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 13. 12. 
2012 od 8.00 hodin do 16.00 hodin zdarma měření chladící kapaliny 

v autě a seřízení světel na pracovišti v Polánce a v Ivančicích.
Zájemci si budou moci prohlédnout všechny pracoviště SŠDOS
a získat informace o všech nabízených oborech vzdělání a podmínkách

přijímacího řízení. Seznam oborů naleznete také na www.ssmk.eu

Zveme Vás do evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44
na charitativní odpoledne a koncerty

DÁRKOVÁNÍ
Charitativní odpoledne v neděli 2. prosince 2012 ve 14.00 hodin.
Za dobrovolný příspěvek si můžete pořídit rukodělné dárky, domácí 
produkty a jiné nápadité drobnosti. Z takto získaných peněz 
společně uhradíme školné Marii Namutebi žijící v ostrovní části 
Ugandy a podpoříme výstavbu střediska Diakonie ČCE v Nosislavi. 
Oba záměry představíme v krátkém kulturním programu na začátku.

VÁNOČNÍ KONCERT
23. prosince 2012 v 16.00 hodin 

OK VOCAL - dívčí pěvecký sbor při ZUŠ Veveří v Brně 
zazpívá nejen gospely a spirituály, řídí sbormistr Jiří Chlebníček

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
6. ledna 2012 v 16.00 hodin

hrají a zpívají ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ a jejich hosté
Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, lavice v kostele jsou 

vytápěné. Farní sbor ČCE Miroslav, Husova 44, tel. 515 333 109

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK 
neděle 25. 11. 2012 ve 13.00 hod v sokolovně v Kubšicích

Výborná příležitost k nákupu adventní výzdoby a vánočních dárků. 
Prodávat budou řemeslníci z blízkého i dalekého okolí. Keramika, 
oděvy, výrobky z proutí, textilu, kovu, dřeva, papíru, šperky, domácí 

potřeby, šité hračky, dekorační předměty,  med, koření  atd. 
Budete moci vidět práci řezbáře, košíkáře, spřádáni vlny, paličkování 
krajky. Můžete si vytočit keramiku na hrnčířském kruhu. Čeká na Vás 
krásná vánoční atmosféra a vše, co k ní patří. Občerstvení sladké

i slané, zabijačkové speciality, svařené víno, medovina.

Městské kulturní středisko 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
12. – 31. prosince 2012 

Výrobky žáků ZUŠ M. Krumlov, Gymnázium, MŠ  Husova, 
MŠ Rakšice, ZŠ Klášterní - betlémy, keramika, vánoční dekorace, 

ozdoby atd. Vánoční dekorace - o. s. ALMA
Galerie Knížecí dům, nám. TGM 40, Moravský Krumlov 

otvírací doba: so 1. 12. 9.00 - 16.00 hodin (zdarma),
2. 12. - 23. 12. po - pá 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hod., ne 14.00 - 16.00 hod., 

24. - 25. 12. zavřeno, 26. 12. 14.00 - 16.00 hod., 27. a 28. 8.00 - 11.00
a 12.00 - 15.30 hodin, 31.12. 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin

Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti a důchodci.

Dětská kavárna Mrňousek,  Josefa Vávry 12 (vedle Soleil), Ivančice

VIZÁŽISTICKÁ HODINKA ZDARMA
neděle 2.12. 2012 v 16.00 hodin

Milé návštěvnice naší kavárničky, připravili jsme pro vás hodinku 
plnou rad, trendů a tipu v oblasti vizážistiky a péče o pleť. Přijďte 
se nezávazně pobavit o tom, co vás u vaší pleti trápí. Odborná 
vizážistka a kosmetická poradkyně vám ukáže nejen jak o sebe 
pečovat každý den, ale jak s vaší malou ratolestí zvládnout 
jednoduchý a hezký make-up. Navíc na každou z vás čeká malý 
a milý kosmetický dáreček. Rezervujte si své místo u nás včas. 

Přiveďte i své kamarádky. Těšíme se na vás. 
Tel: 737 760 383, www.kavarnamrnousek.webnode.cz
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TESCO
Ivančice

Již 20 let pro vás 
šijeme kvalitní 
kožené oděvy

Do 31. prosince 2012 Vám
za Vaši starou bundu odečteme
z ceny naší nové 250 korun !!!

Vaši starou bundu věnujeme na charitativní účely.

 Dukovany / Třebíč (ve) Střed-
ní průmyslová škola Třebíč už 
čtvrtým rokem připravuje mladé 
odborníky oboru energetika. Ti, 
kteří do něj nastoupili jako první, 
se v tomto školním roce chys-
tají k maturitám. O nový obor, 
který vznikl v rámci společného 
projektu školy, Kraje Vysočina 
a Skupiny ČEZ, je velký zájem. 
Každoročně se do něj hlásí na 
devadesát zájemců, škola přijme 
jen tři desítky. Přijetí je podmí-
něno úspěšným zvládnutím testu 
odborných předpokladů a dobrým 
prospěchem v základní škole. 

„Obor je specifický tím, že se
v něm prolínají silnoproud a stro-

jírenství, a to se v praxi i v dalším 
studiu bude absolventům určitě 
hodit,” přibližuje obor ředitel 
školy Zdeněk Borůvka. Důležitá 
je podle něj i provázanost výuky
s praxí. Tu absolvují druháci a 
třeťáci v Jaderné elektrárně Du-
kovany, v rámci exkurzí se dosta-
nou i mimo region do míst, kam 
běžné návštěvy nezavítají. 

Například na energetickou bur-
zu, k cvičnému reaktoru „Vrabec” 
na ČVUT v Praze, do Electronica 
Centre v Linci a na další místa, 
kudy do republiky proudí elektři-
na, ropa nebo zemní plyn... 

Specifik má ale obor energeti-
ka mnohem víc - odborné praxe 

na VUT Brno, ale třeba také to, 
že hodnotí nejen učitelé žáky, 
ale i žáci učitele. A učitelé, ti si 
zase vyměňují své zkušenosti 
ve vlastním klubu s přiléhavým 
názvem „Hujeři”. 

Praxe žáků SPŠ Třebíč probíhá 
nejen u partnerských firem, ale i
v zahraničí. Litva, Maďarsko, Slo-
vensko, Španělsko, Velká Britá-
nie, tyto země se v rámci projektu 
Leonardo staly na několik týdnů 
domovem začínajících odborní-
ků. V říjnu byla šestice mladíků
na dva týdny v Portugalsku. 

„Já jsem byl na obnovitelných 
zdrojích a jezdil se šéfem po 
různých fotovoltaikách a solár-
ních panelech. Dělali jsme různé 
revize na panelech a obrovských 
akumulačních nádržích,” říká 
Patrik Sláma. Podobnou pracovní 
náplň měl i další ze studentů obo-
ru energetika Jaroslav Venhoda. 
Oba zaujalo, že zařízení na využi-
tí sluneční energie jsou prakticky 
všude, na panelácích, rodinných 
domech, školách. „Na polích, 
jako u nás, jsme je ale nikde 
neviděli,” dodává Patrik.

„O uplatnění na trhu práce 
nemusí mít absolventi obavy. 
Většina letošních maturantů 
chce pokračovat ve studiu na 
vysokých školách technického 
zaměření, někteří z nich by po 
splnění dalších předpokladů 
mohli pracovat v dukovanské 
elektrárně,” říká manažerka
projektu Jana Mozorová.

Další užitečné informace 
o škole mohou zájemci na-
jít na webových stránkách 
www.spst.cz. Přímo do učeben, 
laboratoří a dílen je možné 
nahlédnout také v rámci DNŮ 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Usku-
teční se začátkem příštího roku 
16. ledna a 20. února 2013.

Obor energetika bude mít první maturanty
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