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140 let školy v Němčicích
Zahájení výstavy ke 140. výročí začátku školního vyučování v
Němčicích proběhlo v sobotu 19.
října dopoledne za přítomnosti
starosty města MUDr. Vojtěcha
Adama, místostarosty Radoslava
Skály, tajemnice města paní dr.
Chládkové, vedoucí odboru školství ing. Ivany Krejčové, mezi
pozvanými byli bývalí i nynější
zaměstnanci školy a zástupci
spolupracujících institucí a ivančických školských zařízení.
V úvodu zahájení ředitelka
školy Marie Magerová vzpomněla na zakladatele školy, kteří se
na jejím zřízení podíleli, a také
na předchozí generace žáků i učitelů. Shrnula vývoj posledních let
a ocenila péči zřizovatele - města
Ivančice - díky jehož investicím
může škola zlepšovat prostředí
obou školních budov i vnitřní

vybavení. Zdůraznila, že škola se
v rámci svých možností snaží další prostředky získávat i vlastními
silami zapojením do různých rozvojových programů MŠMT ČR,
JM kraje, Nadace ČEZ, do programu EU Peníze školám. Díky
těmto iniciativám je ve vybavení
ICT i dalšími výukovými pomůckami na nadstandardní úrovni.
Její předností je také menší, ale
plně kvalifikovaný učitelský sbor.
K výstavě uvedla ředitelka školy paní Marie Magerová:
„Hlavní část z nejstarší historie školy, doplněná informacemi
i fotografiemi, byla umístěna
v budově z roku 1934, kde se
v 1. patře návštěvníci mohli také
začíst do kronik z let 1873-1993,
byly k vidění historické listiny
o založení školy, vystaveny byly
dokonce zbytky tříštivé miny,

která na konci II. sv. války poškodila budovu.“
Návštěvníky výstavy nejvíce
zaujaly historické učební pomůcky. Na chodbách byly umístěny
koutky k prohlížení fotodokumentace z posledních 20 let, bylo možné zakoupit Almanach, který škola
k této příležitosti vydala a který
mapuje nejen historii a současnost školy, ale krátce také historii
samotných Němčic a Alexovic.
V původní budově, postavené
v roce 1873 a kompletně rekonstruované v roce 1997 včetně půdní vestavby - dnes je zde umístěna
školní družina - byla instalována
výstava výtvarných prací žáků,
které kromě této místnosti zdobily i ostatní prostory a učebny
školy. Jedna učebna byla vyhrazená výstavě současných učebnic
a moderních učebních pomůcek.

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

Kdo měl zájem, prohlédl si
všechny třídy, v počítačové učebně si návštěvníci mohli vyzkoušet
svoje vědomosti v některém z výukových programů, kterých má
škola velké množství nejen pro
I. stupeň, ale také pro předškolní
věk.Využívají je děti z mateřských škol Alexovice a Němčice,
které spadají pod základní školu
v Němčicích.. V provozu byla rovněž interaktivní tabule. Škola má
interaktivní tabule ve všech kmenových učebnách a jsou novinkou
zejména pro starší generaci.
Mnoho návštěvníků obdivovalo
nově přistavené šatny vybavené
šatnovými skříňkami, které byly
městem zbudovány o letošních
prázdninách a které velice prakticky propojily obě budovy.
„Běh lidského bytí zastavit
nelze. Všichni podléháme plynutí

foto: Marie Magerová

času, ale němčická škola v průběhu let spíše mládne. Přesto, že je
jí 140 let, je moderní, dynamická
a poskytuje kvalitní vzdělání v
příjemném a vstřícném prostředí.

Všichni zaměstnanci školy se
snaží, aby byli žáci, rodiče i zřizovatel hrdí na svoji školu a byli
s jejím fungováním spokojeni,“
dodává Marie Magerová.
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Opravy zámku pokračují

Svatomar�nské je svatomar�nské
Dne 11. 11. 2013 přesně v 11.00 hodin budou opět otevřeny
první láhve letošního vína. Mladé víno bude právě dozrálé pro
první ochutnání. Jsou labužníci, kteří na tuto velkou událost čekají
netrpělivě celý rok. Berou si, k nelibos� svých drahých poloviček,
i poslední dny letošní dovolené, jen aby jim neušel první posvátný
lahodný doušek z letošní úrody.
Tak k nám opět konečně přichází svátek svatého Mar�na
s předzvěs� prvního sněhu a blížícího se adventu. Zda Mar�n
přijede na bílém koni, zůstává záhadou pro meteorology a jim
podobné podivíny. My, řadoví občané, jak nás s oblibou �tulují
poli�ci, si s touto otázkou příliš hlavu nelámeme. Máme svých
problémů dost. O to více si vychutnáváme takové chvilky, jako
je první poži� letošního vína nebo dobrá svatomar�nská husa.
Ovšem kdo to vlastně byl onen svatý Mar�n a kde se vzala celá
slavná husí a vinná tradice?
Svatý Mar�n byl údajně římský voják, poté poustevník a nakonec biskup. Je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých.
Zajímavos� je, že patří mezi první svatořečené, kteří neumřeli
mučednickou smr�. Žil velmi ak�vním životem. Pohany nemiloval
a obracel je na víru svatou jak jen to šlo. Ve sladké Francii založil
první kláštery (odtud možná ten dobrý vztah k vínu). A mimochodem, znáte onu slavnou legendu, jak se s nebohým žebrákem podělil o svůj plášť? Myslím, že se dnešní mocní mají od něj co učit.
Svátek svatého Mar�na je dnem, kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad dobrou
mar�nskou husou. Milý svatý Mar�n je jejich patronem. Pověst
praví, že Mar�n byl velmi moudrý muž a vyhýbal se světským
i církevním poctám. Když mu byl nabídnut biskupský stolec
v Tours, snažil se zmizet, jak rychle to jen šlo a schoval se do
hejna hus. Ale znáte ptáky, zejména husy. Ty ho svým kejháním
prozradily. Mar�novi nezbylo nic jiného než si nechat nasadit na
hlavu biskupskou mitru. Lidově řečeno měl holt po ptákách. Husy
ovšem odnesly tuto drzost s plnou parádou. Jejich potomci končí
na paměť této slavné událos� zcela zaslouženě na pekáči. Jsou
chutně upravovány s knedličkem a zelíčkem. Chutná sousta jsou
zapíjena velmi příjemným mladým ovocitým vínem.
A tak jsme se opět propracovali k původnímu tématu. Vínům,
a to vínům svatomar�nským. Aby nápoj mohl nést tuto slavnou
značku, musí být vyroben ze speciálních hroznů. Mezi svatomar�nské odrůdy vinných hroznů patří zejména Svatovavřinecké
(má velmi oblíbená odrůda) nebo Modrý portugal. To jsou zástupci
vín červených. K bílým patří Muškát nebo Müller Thurgau.
Kde se vzal ovšem onen nápad na tak originální název? Když
nahlédneme do moudrých knih, zjis�me, že: „Označení Svatomar�nské víno ve spojitos� s vítáním nového vína se začalo užívat již
na dvoře císaře Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba a některá vína bývala už tou dobou
ve sklepě vyčištěna, a proto bylo zvykem ochutnávat novou úrodu.
Toto období připadalo na dobu, kdy byla sklizeň již v bezpečí pod
střechou a blížil se klidný advent spojený s předvánočním půstem.
Svatomar�nské tak bylo vždy spjato s časem bohatého hodování
a bujarého veselí.“ Tolik informace z encyklopedie.
Takže, naše milé, drahé a samozřejmě lepší polovičky světa,
vězte, že když ochutnáváme dobrého svatomar�nského, nepropadáme tak svému přirozenému alkoholismu, ale zkoumáme,
jaké že to bylo letošní léto a začátek podzimu. Tak tedy připijme si
společně na zdraví svatého Mar�na dobrým vínem! Neb jak praví
jedna velká moudrost: „Život je moc krátký na to, abychom si ho
kazili �m špatným.“
Petr Sláma

/Miroslav/ Zámek v Miroslavi
je díky průběžným dotacím a investicím radnice postupně opravován. Obnovy se nyní dočkaly
dva pískovcové vikýře.
„V letošním roce jsme získali
od Ministerstva kultury České
republiky prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností účelový finanční příspěvek ve výši
50.000 korun na obnovu dvou
pískovcových vikýřů na zámku
v Miroslavi. V roce 2012 byla
opravena část střešního pláště
jihovýchodního křídla. Během
záchranných prací bylo zjištěno,
že oba vikýře jsou v havarijním
stavu. Horní vrstva kamene byla
odtržená, vznikly zde výdutě a
praskliny, chyběla značná část
kamenné hmoty. Povrch pokryly
mechy a lišejníky, cihlový základ
vikýřů byl zborcen. Proto jsme

vypracovali projekt na jejich
obnovu a prostřednictvím Městského úřadu Moravský Krumlov
jsme požádali o příspěvek,“ uvádí
místostarosta Roman Volf.
Práce provedl akademický sochař Petr Roztočil se svými spolupracovníky. Kromě pískovcových
dílů, které byly vyrobeny v Lipnici, bylo třeba využít práce zedníků,
tesařů, pokrývačů a klempířů.
„Celkový výsledek je velmi
dobrý. Poděkování za spolupráci při realizaci patří Ing. Andree
Novotné z odboru školství
a kultury MěÚ Moravský Krumlov. V současné době pracujeme
na projektu „Rekonstrukce zámku Miroslav (1. fáze), na který
jsme získali finanční prostředky
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,“
dodává Roman Volf.
/abé/

Požární technika z kraje
pro dobrovolné hasiče

ZPRÁVY Z RADNIC
Modernizace sběrného dvora
/Moravský Krumlov/ Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta Moravského Krumlova, podal zastupitelům na veřejném zasedání informaci
o plánované modernizaci místního sběrného dvora. Státní fond životního prostředí připravuje v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu k podání žádostí v oblasti podpory - zkvalitnění nakládaní
s odpady. Žádosti o tuto podporu budou přijímány do 18. prosince.
Radnice v Moravském Krumlově má eminetní zájem o modernizaci
svého stávajícího zařízení. V součastné době má radnice v dokumentaci
pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
/PeSl/

Odstřel holubů v Miroslavi
naplánován ve třech dnech

/Miroslav/ Holub. Jinak také přezdívaný létající krysa. Přemnožení tohoto živočišného druhu se stalo pohromou pro všechny obce.
V Miroslavi se rozhodli celý problém vyřešit velice rázně. V sobotu 23.
listopadu v době od 15 do 16 hodin, 24. 11. v době od 10 do 12 hodin
a 30. 11. od 15 do 16 hodin bude probíhat lov zdivočelého holuba na nehonebních pozemcích v lokalitách na náměstí Svobody, ulici Radniční,
v okolí miroslavského zámku, u katolického kostela a v objektu Agrodružstva Miroslav. Radnice vyzvala místní občany, aby omezili pohyb
v těchto lokalitách a nevypouštěli domácí holuby z voliér.
/PeSl/

Plán jednání zastupitelstva
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé na svém zasedání schválili termíny jednání zastupitelstva na rok 2014. Zastupitelé se sejdou ve dnech
20. 01. 2014, 28. 04. 2014, 16. 06. 2014 a 22. 09. 2014. Další termíny
nebyly naplánovány. Důvodem je prozatím neznámé datum komunálních voleb. Mimo pevně stanovené termíny může být v případě
nutnosti mimořádné jednání zastupitelstva svoláno.
/PeSl/

foto: HZS JMK

Slovo úvodem

V areálu školicího střediska
Hasičského záchranného sboru
v Tišnově proběhlo ve středu
23. října 2013 za účasti hejtmana Michala Haška předání nepotřebné požární techniky HZS
JMK jednotkám sborů dobrovolných hasičů.
Dobrovolným hasičům z
Nové Vsi, Hostěrádek - Rešova,
Neslovic, Ráječka, Zbýšova a
Podivína byly bezúplatně předány do užívání čtyři automobilové cisterny, jedna automobilová
plošina a jeden rychlý zásahový
automobil, který se využívá u
dopravních nehod.
Jihomoravský kraj každoročně významně pomáhá všem

PNEUSERVIS
Petr Bašta

ZIMNÍ PNEU SKLADEM

složkám integrovaného záchranného systému. V posledních pěti
letech šlo o 180 milionů korun,
které kraj poskytl profesionálním i dobrovolným složkám IZS
JMK. Pro potřeby dobrovolných
hasičů přitom každoročně vyčleňuje finanční částku ve výši
30 milionů korun, což je nejvíce
ze všech krajů republiky. Připravuje se například také návrh memoranda mezi Jihomoravským
krajem a dobrovolnými hasiči,
které by dále pomohlo jejich
financování. Kraj by chtěl na
jeho základě pomáhat například
se stavebními opravami hasičských zbrojnic,“ uvedl Mgr. Petr
Holeček z kancelář hejtmana.

Cílem je bezpečná škola
Pracovníci Základní a mateřské
školy ve Višňovém se již několik
let snaží o to, aby klima jejich
školy bylo příznivé a vztahy
mezi dětmi i dospělými zdravé
a korektní. Jsou si totiž vědomi
toho, že nejlepších výsledků lze
dosáhnout pouze tehdy, když se
všichni ve škole cítí bezpečně.
V letošním roce jim k tomu
napomáhá realizace projektu orientovaného na prevenci rizikového chování dětí. Část finančních
prostředků Višňovští získali díky
dotaci JM kraje, partnerem je
občanské sdružení STŘED, se
kterým škola několik let úspěšně
spolupracuje.
Do aktivit projektu jsou zapojeny děti mateřské i základní školy,
pedagogičtí pracovníci i rodiče.
Děti MŠ absolvovaly program na
podporu sociálních dovedností a

VYKUPUJEME
ORNOU PŮDU

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY

VÝPLATA V HOTOVOSTI

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

775 377 977

Ing. Nikola Novotná

bezpečného chování v kontaktu
s cizími lidmi. Nejmladší žáci
prochází programem zaměřeným
na posilování a upevňování zdravých hodnot a vztahů v kolektivu,
součástí je také první seznámení
s problematikou závislostí. Pro
žáky 4. a 5. třídy je připraven program zaměřený na včlenění se do
společnosti a vytváření si vlastní
identity, správné využití volného
času a prevenci šikany. Šesťáci
byli v září na adaptačním programu mimo školu. Starším žákům
jsou určeny programy výchovy
k toleranci, předcházení předsudkům, respektování autorit, prevence šikany a závislosti na drogách.
Rodiče se mohou těšit na semináře
zaměřené na výchovu dětí.
Hlavní snahou všech zúčastněných je posilování odpovědnosti
dětí za vlastní chování a zdraví.

Občanské
sdružení ALMA
nově

na facebooku:
www.facebook.com/sdruzeniALMA

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:
Iso kompakt žaluzie
- Penzion Olbramovice

Jaromír Sloboda • tel.: 721 533 488 • Václavská 782, Moravský Krumlov
jaromir.sloboda@seznam.cz • www.facebook.com/ledinstal.cz

KOUPÍM POLE
- ORNOU PŮDU
V OKOLÍ IVANČIC
Platba hotově až 120 000 Kč

Tel.: 723 98 26 38

JAZYKOVÉ KURZY

Podzimní slevy
na pily a foukače
Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,

anglič�na, němčina, francouzš�na,
španělš�na, italš�na, ruš�na

nebo
zásob.
Akce do
trvávyprodání
od 16. 9. do
29. 11. 2013, nebo do vyprodání.

v Ivančicích i Mor. Krumlově

MILOŠ HLAVÁČ

informace: Krejčí Petra
krejci@jazykypetra.cz, 775 184 336

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

STIHL

www.zaluziekoblizek.cz
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GINA zkrátila hasičům třetinu dojezdových časů § Advokátní poradna
/Kraj/ Od března letošního
roku používají jihomoravští hasiči
speciální software brněnské firmy
GINA z Jihomoravského inovačního centra. V kombinaci s tablety
a lokalizačními jednotkami zkrátil
nový systém třetinu dojezdových
časů na místa zásahů. Hasiči si
díky němu také snadněji vyměňují informace a mohou všechny
zásahy i zpětně přehrát.
Ještě na začátku tohoto roku
dostali jihomoravští hasiči informace z centrály o každém výjezdu vytištěné na papíře a další
podrobnosti o situaci na místě si
pak sdělovali vysílačkami přes
centrálu. Od března 2013 ale
zaběhnutou praxi změnil pilotní
projekt, v rámci kterého nasadili
software brněnské firmy GINA,
doplněný speciálními lokalizačními jednotkami a tablety. Informace o zásahu i z jeho místa tak
sdílejí v reálném čase a mohou
s nimi dále pracovat.
„V první řadě zjistí přes náš
systém, co a kde se stalo a kdo

další tam jede,“ popsal fungování
technologie Boris Procházka, jeden ze zakladatelů firmy GINA.
„Software pak daný vůz naviguje
tou nejvhodnější cestou, zároveň
vidíte i polohy všech dalších
zasahujících aut. Jakmile jste na
místě, vybere vám GINA, kde
zastavit, abyste byli co nejblíže
hydrantu,“ doplnil Procházka.
Rozšiřující aplikace umožňují
vyhledat třeba plán konkrétního
typu vozu, tramvaje či autobusu.
Na základě toho pak hasiči zvolí
nejvhodnější postup pro vyproštění lidí uvězněných uvnitř. „Po
šesti měsících provozu jsme
zjistili, že se nám daří zkrátit
dojezdové časy u třetiny výjezdů.
Navíc každá jednotka i velitel zásahu a také operátoři a důstojníci
mají přesnější přehled o tom, kde
se kdo a co při akci nachází,“ uvedl vedoucí krajského operačního a
informačního střediska JM hasičů
David Jirouš. V současnosti jsou
vozy vybaveny dvaatřiceti lokátory a třemi tablety se softwarem.

„Dalších deset tabletů plánujeme
koupit,“ dodal Jirouš.
GINA je jednou ze společností
sídlících v Jihomoravském inovačním centru (JIC), tuto organizaci kraj společně s Brnem a
brněnskými univerzitami založil
a podporuje ji. „Z dobrého nápadu a zajímavé technologie jsme
pomohli trojici studentů založit
firmu a zorientovat se v byznysu.
GINA představuje přesně ten typ
šikovné technologické firmy s
velkým potenciálem, které chceme jižní Moravě přinášet a kvůli
kterým tu jsme,“ doplnil ředitel
JIC Jiří Hudeček.
GINA (Geographic information assistant) nabízí taktický mapový software pro krizové řízení
a bezpečnostní služby. S nápadem
na systém, který by pomáhal záchranářům pro lepší koordinaci

v terénu, přišli v roce 2010
studenti VUT Zbyněk Poulíček,
Boris Procházka a Petra Černá.
Se svým projektem se dostali
do celosvětového finále soutěže
Microsoft Imagine cup, zmínil se
o nich na svém blogu i Bill Gates a zachraňovali díky systému
GINA životy při katastrofách na
Haiti nebo v Japonsku.
Firma spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem –
úvodní podnikatelské dovednosti
získali zakladatelé společnosti
ve startup akcelerátoru StarCube,
poté přešli do Innovation parku,
kde využívají jak kanceláře, tak
konzultace, které jim pomáhají
v rozvoji byznysu.
Systém GINA dnes používá
například delegace EU, Evropská
vesmírná agentura nebo některé
české krajské hasičské sbory. /TZ/

OBK při JE Dukovany informuje:

Budeme mít jaderný
reaktor na zahrádce?
Dobrá zpráva pro odpůrce, špatná zpráva pro nadšence. Čas od času
proskočí v médiích zpráva, že tu či onde by chtěli mít nebo dokonce
připravují výstavbu jaderné teplárničky. Padají jména jako Hyperion,
4S, SVBR, IRIS, SMR, … Jak to tedy je?
Vývoj v oblasti jaderných reaktorů jde několikerým směrem. Jednak
se vyvíjejí jaderné reaktory velkého výkonu, to jsou ty, co se připravují
pro novou výstavbu (EPR, MIR 1200, AP1000,…) a jsou určeny zejména
pro výrobu elektrické energie. Elektrárny s těmito reaktory budou velmi
podobné tomu, co jsme zvyklí vidět v Dukovanech nebo v Temelíně.
Dále probíhá výzkum v oblasti tzv. čtvrté generace reaktorů - tedy
těch, které se možná budou stavět někdy za 40 - 50 let . A třetí směr je
v oblasti tzv. malých reaktorů.
Malé reaktory existují již od padesátých let, jsou používány v oblasti
vojenských programů a v oblasti výzkumu, např. reaktor v UJV Řež je
v provozu od roku 1957 a má nyní tepelný výkon 10 MW. Ruský Atomflot provozuje 6 ledoborců s jadernými reaktory. Z filmů známe letadlové lodě a pod hladinou moří se prohání ruské, americké, britské či francouzské ponorky s jaderným reaktorem. Tedy technicky nic nového, vše
prověřeno dlouholetým provozem. Proto se přímo nabízí nápad: „Když
to funguje na lodi, proč bych si to nemohl zakopat na zahrádce?“
V čem je tedy problém. V prvé řadě finanční. Tyto reaktory se vyplatí
stavět v místech, kde není elektrická síť. V odlehlých a vzdálených koutech světa, proto již nyní nalézají místo na Čukotce, připravují se pro
severní oblasti Sibiře, Aljašky, mluví se o střední Africe či argentinských
pampách. Tedy nic pro naše středoevropské poměry. Druhý problém je
bezpečnostní, respektive ochrany jaderných materiálů před zneužitím.
Zde právě ta odlehlost a nepřístupnost je tím ochranným faktorem.
A třetí problém je nutnost profesionální obsluhy a údržby. Zatím to bez lidí
prostě nejde. Čtvrtý a podle mne ten nejzávažnější problém je v dozoru
nad bezpečností, respektive v licencovatelnosti - získání povolení k provozu a výstavbě. Ony se vojenské programy řídí trochu jinými pravidly
než programy civilní. A tak než bychom vůbec začali mluvit o „ reaktoru
na zahrádce“, musíme zajít na Státní úřad pro jadernou bezpečnost a tam
zjistíme, že obdržení příslušných povolení je v současné době nereálné.
Nicméně, nadšenci, nezoufejte. Jak Rosatom, tak Areva, Westinghouse či Toshiba malé reaktory vyvíjejí a připravují. Budou skutečně
kompaktní, bezobslužné, bezúdržbové. Prostě „bedna“, kterou si zakopeme na zahrádce a půjde z ní teplo, … ale to si ještě dlouho počkáme.
Aleš John, člen OBK při JE Dukovany za sdružení Energoregion 2020

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Asi před dvěma a půl lety mi vznikl
menší dluh na vyúčtování za zboží. Jednalo se o menší částku (asi 1.500
Kč), na kterou jsem následně zapomněl. Za celou dobu mě nikdo nekontaktoval, až asi před týdnem mi přišel od soudu platební rozkaz. Chtěl
bych se Vás tedy zeptat, jestli to může věřitel po takové době po mně
vymáhat a ani mi nedat předtím vědět a dále bych se chtěl zeptat, jestli
mám nějakou dobu, kdy mohu dluh celý doplatit bez poplatků soudu,
nebo zdali se mohu s věřitelem ještě nějak dohodnout mimosoudně?
K Vašim jednotlivým dotazům uvádím, že z Vašeho dotazu není zřejmé, zdali se jedná o dluh sjednaný s Vámi jako se spotřebitelem nebo
v rámci Vašeho podnikání. Každopádně v obou případech by dluh s největší pravděpodobností nebyl promlčen, obecná promlčecí doba v občanskoprávních vztazích je tři roky a v obchodních ještě o rok více, tj. čtyři
roky. Navíc k zastavení běhu promlčecí doby dochází již podáním žaloby
k soudu. Pokud Vám tedy přišel platební rozkaz, je zřejmé, že věc již byla
několik měsíců u soudu podána, a promlčecí doba tak již neběžela.
Pokud jde o to, jestli Vám věřitel měl dát vědět, není přímo povinností
věřitele Vás upomínat. Nezaslání upomínky má však od letošního roku
díky novele zákona vliv na to, že věřiteli soud nepřizná náklady soudního
řízení, pokud Vám nejméně 7 dnů před podáním žaloby k soudu nezaslal
věřitel výzvu k plnění na doručovací adresu či poslední známou adresu.
Samozřejmě i v této fázi věci se lze s věřitelem dohodnout na úhradě
dlužné částky. Pokud jde o náklady soudního řízení, které se ve většině
případů sestávají ze zaplaceného soudního poplatku a případně nákladů
právního zastoupení advokátem, pro jejich přiznání je důležité, zda k úhradě dlužné částky došlo před zahájením soudního řízení či po zahájení
(samozřejmě je třeba brát v úvahu i otázku zaslání upomínky, jak jsem
uvedl výše). Pokud byla částka zaplacena po podání žaloby k soudu, má
navrhovatel právo, aby mu soud přiznal náklady řízení. Jestliže tedy dojde
k Vaší úhradě dlužné částky nyní po podání žaloby, bude záležet na stanovisku věřitele, ale pravděpodobně Vám budou k dluhu připočteny náklady
soudního řízení a případně ještě úrok z prodlení, pokud jej věřitel požaduje.
Každopádně bych Vám doporučoval spojit se s věřitelem či jeho zástupcem a na způsobu a termínu úhrady dlužné částky se s ním dohodnout.

Hory jen pro vzorné žáky

/Oslavany/ Oslavanská radnice ve spolupráci se místní ZŠ pořádá opět v lednu 2014 pro oslavanské děti a děti z partnerské obce
Vir pobyt na horách. Pro letošní výběr stanovila rada města několik
podmínek. V první řadě na hory pojedou děti, které na tomto pobytu
ještě nebyly. Mimo to nesmí mít žádné kázeňské opatření ze strany
školy, slušný průměrný prospěch na konci školního roku 2012/13,
dále pochvalu na vysvědčení na konci školního roku 2012/13. Na hory
pojedou přednostně oslavanské děti. Vybráno bude celkem 24 dětí. Ty
se zúčastní i letního pobytu u Jadranu. Příspěvek účastníků na pobyt
na horách bude stejný, jako v loňském roce, 1.500 Kč.
/PeSl/

Novinky na Střední škole dopravy, obchodu a služeb
Škola připravila technické
kroužky pro základní školy
Střední škola dopravy, obchodu
a služeb v Moravském Krumlově
v listopadu odstartuje spolupráci
se základními školami v okolí
na projektu podpory technického vzdělávání. Cílem je u žáků
základních škol vzbudit zájem
o technické obory a také jim tyto
obory více přiblížit.
V praxi to bude fungovat tak,
že žáci základních škol se svými
učiteli budou jezdit do odborných
pracovišť, dílen a laboratoří, kde
se jim budou věnovat středoškolští učitelé a mistři odborného
výcviku. Žáci si tak budou moci
vyzkoušet jednoduché práce v dílnách automechaniků i kovářů.
„Vytvoříme pro žáky kroužky
Automechanik, Truhlář, Ob-

ráběči. Tito žáci budou moci
odpoledne jezdit k nám do dílen
a vyzkoušet si základní pracovní
operace,“ vysvětluje zástupce
ředitele pro odborný výcvik Jindřich Pelaj a dodává, že tímto
způsobem bude pro školu snazší
nábor studentů do učebních oborů, protože žáci už budou lépe
znát prostředí školy a budou mít
větší motivaci pro své rozhodnutí,
kam se po základní škole vydat.
Aby nedošlo ke zvýšení rodinných rozpočtů, projekt počítá s tím,
že doprava žáků do dílen a do technických kroužků bude hrazena.
Partnerské základní školy
dostanou speciální měřící kufr
pro výuku fyziky
Střední škola dopravy, obchodu
a služeb má sedm partnerských
základních škol z regionu. Každá

základní škola dostane novu pomůcku pro výuku fyziky. Jedná se
o elektronický kufr pro základní
elektronická měření.
„Dalších patnáct kufrů bude
mít Střední škola dopravy, obchodu a služeb, na kterých bude pokračovat výuka,“ doplňuje ředitel
školy Jiří Psota. Hodnota jednoho
měřícího kufru je 40 000 Kč.
Cílem projektu je investiční
a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na
základních a středních školách
v Jihomoravském kraji. Projekt
bude probíhat ve spolupráci s 30
partnery - vybranými středními
školami a ně navázanými 130 zá-

kladními školami z JM kraje.
Díky pořízenému modernímu
vybavení odborných učeben
se budou moci žáci středních
a základních škol více podílet
na experimentálních měřeních
a praktických činnostech v rámci
povinné výuky i volnočasových
aktivitách školy. Učitelé středních
a základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných
zařízení a strojů. V rámci projektu
vzniknou elektronické učebnice na podporu přírodovědných
a technických předmětů na středních školách, které v současné
době chybějí v nabídce učebnic
a získají doložku MŠMT.

Milé pozvání do Mohelna Jak se píše kronika
Restaurace Mohelenský dvůr v Mohelně ve spolupráci s Nadačním
fondem Niké pozvala celý náš dětský domov (dvanáct dětí a tři tety)
na hostinu a na Drakiádu, která se v Mohelně konala v neděli 13. října
2013. Jídlo nám moc chutnalo a byli jsme nadšení z krásného prostředí
v restauraci a milé obsluhy a čekalo tam na nás dvanáct krásných draků. A drakiáda na stepi? Neměla chybu - draci létali o sto šest.
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Chryzantémy opět po roce

/Ivančice/ Vůní květin se už po dvacáté osmé rozvoněly prostory
Besedního domu v Ivančicích. Organizace Chryzantéma Jižní Morava zde ve dnech 25.- 27. října uspořádala svou tradiční podzimní
akci. Výstavu chryzantém. Návštěvníci zde mohli vidět mnoho těchto tak krásných květin. Ne náhodou jejich podobu nese i japonská
císařská pečeť. Pěstitelé rostliny prezentovali jak volné, tak i umělecky vázané. Po dobu konání výstavy byl zajištěn nejen jejich prodej,
ale šikovní zahradníci zcela zdarma dodali zájemcům rady o jejich
pěstování jak na zahrádce, tak i uvnitř jejich domovů.
/PeSl/

Rodiče nahlédli pod pokličku

/Ivančice/ V pátek 25. října se opět, v pořadí již počtvrté, otevřela
pro rodiče a širokou veřejnost školní jídelna při ZŠ TGM v Ivančicích
a uspořádala akci s názvem: „Přijďte k nám na večeři aneb nahlédněte
pod pokličku školní jídelny“. Prezentace školní jídelny měla ukázat, že
pro děti, žáky zdejší základní školy a gymnázia, se vaří chutně a kvalitně. A jaké kulinářské pochoutky kolektiv kuchařek v čele se svojí ředitelkou Ing. Halkou Žaludovou připravil v letošním roce? Především
vynikající rumfurtskou polévku. Na druhý chod si bylo možno vybrat
mezi tradičním smaženým vepřovým řízkem s bramborovým salátem,
dukátovými buchtičkami s vanilkovým krémem nebo pstruhem na
másle s bramborovou kaší a se zeleninovou oblohou. Vše bylo zakončeno skvělým moučníkem. Mohu říct za sebe, i za ostatní strávníky,
mezi kterými byli i členové okrskových volebních komisí, že vše bylo
skvěle a vkusně připraveno. Těšíme se na příští rok.
/PeSl/

Miroslavská Gulášovka
/Miroslav/ V sobotu 16. listopadu v 19.00 hodin začíná v miroslavském kulturním domě již 17. ročník společensko-gastronomické akce
- Gulášovka. Pro hosty bude připraveno k ochutnání několik desítek
různých gulášů (hovězí, vepřový, srnčí, bramborový, segedinský, kuřecí atd.). Návštěvníci se mohou dále těšit na atraktivní módní přehlídku,
kde manekýnky představí kolekci Boutique Elegance paní Emílie Plattkové. Hosté uvidí ukázky modelů od společenských šatů po spodní prádlo.
Dále bude následovat slavnostní ceremoniál, při kterém budou dárci
guláše dekorování „Řádem Zlaté vařečky“, ochutnávka mladých vín
miroslavských vinařů, ukázky klasických a latinskoamerických tanců
a zumba show s překvapením. K tanci a poslechu zahrají kapely Sabrin
Band a JeHla. Zájemci o vstupenky nebo o dodání soutěžního guláše
obdrží další informace na tel. 731 177 344 u pana Oto Schlesingera.

Zpátky do školních lavic
/Ivančice/ Na naše učitele či celou školní docházku vzpomínáme
vždy s veselou nostalgií. Rádi se vracíme do míst, kde jsme zasedali
ve školních lavicích a kantoři nás seznamovali nejen s vědou ukrytou
ve školních učebnicích, ale i s praktickým životem. Jednou z možností
jak se vrátil o pár let zpět jsou dny otevřených dveří v našich školách.
Jedna z těchto akci se bude konat dne 23. 11. v Ivančicích. V době od 9
do 15 hodin se představí nejen bývalým žákům, ale i široké veřejnosti
ZŠ T. G. Masaryka, ale i Gymnázium Jana Blahoslava.
/PeSl/

Chystají adventní věnec

/Miroslav/ V pondělí 25. listopadu od 17.30 hodin bude v Miroslavi na náměstí Svobody slavnostně rozsvícen adventní věnec a
vánoční strom. Vánoční výzdobu občanům oficiálně předají starosta
města Ing. Augustin Forman a miroslavský farář Mgr. Pavel Merta.
V kulturním programu vystoupí děti z obou mateřských škol, základní školy, základní umělecké školy a chrámový sbor. Obří adventní
věnec letos nazdobily miroslavské hasičky, vánoční strom městu
věnovali manželé Kulhánkovi z ulice Větrná. Vánoční výzdoba bude
k vidění do svátku Tří králů.
Roman Volf, místostarosta města

To byl název besedy, která
se na sklonku září uskutečnila
ve zrekonstruovaných prostorách
Městské knihovny v Krumlově.
Janu Puchegger Chadalíkovou
už všichni znají jako vášnivou
cestovatelku, málokdo ale ví, že
už několik let píše kroniku města
Znojma.
Dozvěděli jsme se od ní, že psaní měla ráda už ve škole, dokonce
tak moc, že tvořila slohové práce
i svým spolužákům. Láska k psaní
jí zůstala až dodnes. Před několika
lety se proto přihlásila do konkurzu na kronikářku města Znojma,
který vyhrála, a tak začala její
dlouhá cesta s kronikou. Brzy
zjistila, že psaní kroniky není
žádná volná literární tvorba, ale
spíš literatura faktu, kde je potřeba
dohledávat a třídit data, sepisovat
je, tvořit rejstříky, seznamy a
přehledy, ale i přes to, nebo právě
proto je to zajímavá práce.
V průběhu besedy jsme si
mohli kroniku prohlédnout alespoň v elektronické podobě, exis-

tuje totiž jediný výtisk znojemské
kroniky za každý rok a ten leží
v archivu, odkud nesmí být odnesen. Pro klienty TyfloCentra byla
připravena k nahlédnutí a osahání
kronika
moravskokrumlovské
knihovny a paní Závišková přivezla kroniku obce Petrovice.
Hodně zajímavá byla i odpověď kronikářky na dotaz: Co jí
psaní kroniky dalo a vzalo?
„Než odpovím na tuto otázku,
je potřeba vzít do úvahy, že často
se „co mi psaní kroniky dalo“
prolíná s „co mi psaní kroniky
vzalo“. Obě zkušenosti jdou společně, ruku v ruce a někdy je velmi těžké je odlišit. Psaní kroniky
mi určitě a neoddiskutovatelně
vzalo hodně času. Dalo mi ale
možnost, abych ten čas vyplnila
smysluplně, tvorbou něčeho, co
má určitě smysl pro následující
generace. A tak bych řekla, že
pozitiva v této oblasti rozhodně
převažují. Psaní kroniky mě víc
než co jiného naučilo pracovat
s materiálem v různých podobách

08.11.2013
foto: knihovna MK
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- od novin, časopisů, knih apod.
až po webové stránky a osobní
povídání si s mnoha osobnostmi
a zajímavými lidmi. Naučilo mě
vyhledávat si potřebný materiál
a také pomocí dedukcí vymýšlet, kde by se tak asi potřebný
materiál mohl nacházet. Někdy
to byly dedukce úspěšné, jindy
méně, ale i to je cenná zkušenost.
Při psaní kroniky se stal ze mě a
z celé rodiny a kamarádů kolem

sběratel letáků, letáčků, plakátů,
vstupenek, kalendářů, kalendáříčků, fotek apod. A přibývající
množství materiálu mě donutilo
hledat stále lepší a lepší systém
ukládání a třídění těchto, pro psaní kroniky tak cenných věcí.“
Děkujeme Janě Puchegger
Chadalíkové za zajímavou besedu a na další setkání se budeme
těšit v příštím roce.
Za TyfloCentrum M. K. Eva Pexová

Bermudský trojúhelník a vulkán za rok v Brně
V prosinci příštího roku bude
na brněnském výstavišti v prostorách pavilonu „D“ otevřeno
nové science centrum - instituce
zaměřená na popularizaci vědy
a techniky. Bermudský trojúhelník, kolo na laně, bublinkový
závod, rentgenové oči, simulátor
zemětřesení, rotující místnost,
erupce vulkánu, archeologické
pískoviště a dalších více než 200
interaktivních exponátů na ploše
4600 m2 - to je science centrum.
O tom, jaký ponese centrum
název, bude rozhodnuto na základě ankety, která probíhá do
30. listopadu na webové stránce
www.mscb.cz/anketa.
Anketa umožňuje vybrat jedno
z favorizovaných jmen, nebo vložení vlastního originálního názvu
brněnského science centra.
„Chceme lidem ukázat, že nám
na jejich názoru záleží. Science
centra jsou něco jako muzea nové
generace. Přináší poznání formou
hry a zábavy. Exponáty neslouží
jen k pozorování. Je nutné si je
vyzkoušet, prožít jejich prostřednictvím novou zkušenost, která
nám umožní pochopit něco, čemu
jsme do té doby tak úplně nerozuměli. Interaktivní přístup chápeme jako podstatu science centra,
a proto ho chceme uplatňovat i v

komunikaci s veřejností. Anketa
je toho důkazem,“ říká Lukáš
Richter, ředitel Moravian Science
Centre Brno, p. o., které se stane
provozovatelem centra.
Projekt Moravian Science Centre Brno vnikl v roce 2009. Zodpovědnost za přípravu, realizaci
a provoz science centra na sebe
vzal Jihomoravský kraj. Náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje Václav Božek o projektu
brněnského science centra říká:
„Chceme, aby v lidech probou-

zelo radost z objevování, chuť
vnímat, hravost, experimentování
a učení se z chyb. Doufáme, že
se stane otevřeným prostorem, v
němž se setkávají zajímaví lidé a
zajímavé myšlenky. Věříme také,
že zvýší turistickou atraktivitu
Jihomoravského kraje.“
Unikátní expozice brněnského
science centra představí desítky
vědeckých fenoménů ve čtyřech
hlavních tematických celcích:
Planeta, Civilizace, Člověk a
Mikrosvět. Středisko nabídne i

doprovodné vzdělávací programy
pro školy i běžné návštěvníky.
Součástí budovy bude i Dětské
science centrum určené pro děti
od 2 do 6 let. Návrh expozice
připravuje sdružení Pro Moravian
Science Centre Brno, přičemž
vedoucím účastníkem společnost
Projektil architekti, s. r. o., která
zvítězila ve veřejné soutěži.
Takto náročný projekt by se
neobešel bez dotačních prostředků. Žádost o dotaci na brněnské
science centrum byla schválena
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Dne 13. 12. 2011
bylo jeho zástupci slavnostně
předáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Od roku 2012 je
tedy projekt v realizační fázi.
Statutární město Brno se zavázalo spolu s JMK podílet se na
spolufinancování provozu tohoto
centra v době udržitelnosti projektu, která je stanovena na 5 let
po otevření centra.
Celková výše dotace projektu
je téměř 600 miliónů Kč (85 %
ze zdrojů Evropské unie, 15 %
z národních zdrojů). Stavba
brněnského science centra byla
na brněnském výstavišti zahájena 28. června 2013. Otevření
pro veřejnost je naplánováno
na prosinec roku 2014.
/abé/

neděli po svátku svatého Havla, je
odvozují od často používaného názvu císařské posvícení nebo hody.
Višňovští na oslavu toho letošního posvícení připravili a uspořádali hned několik velmi zdařilých a svým zaměřením významných akcí souběžně.
K těm tradičním oslavám patřilo sobotní stavění máje v popoledním čase. Na sobotní večer
uspořádala tělovýchovná jednota
ve sportovní hale taneční zábavu
se skupinou Artemis. Úspěšnost a
oblibu tanečních zábav ve Višňovém jen potvrdila početná účast.
Program Višňovského posvícení
doplňovaly v tomto roce již osmé
višňovské trhy. Ty se staly zažitou
příležitostí nejen pro nákup, ale i
společenskou záležitostí.
Hlavním programovým dnem
však byla posvícenská neděle. Ta
začala sváteční nedělní mši v kostele sv. Jana Křtitele se začátkem
v 8 hodin za účasti krojované
chasy. Po mši byla slavnostně odhalena pamětní deska hudebníku,
skladateli a kapelníkovi Josefu
Indrovi k výročí jeho 120. narozenin. Informace týkající se jeho života a hudební produkce vydal pan

Josef Kolář, který se zasloužil i
o odhalení desky. Přítomní si z úst
jmenovaného vyslechli stručný
životopis tohoto umělce. Poděkovat za tento počin přišli i členové
jeho rodinných potomků. Výstava,
která byla v prostorách zámku připravena - Život a dílo Josefa Indry
- dala návštěvníkům doplňující informace o této osobnosti.
Po odhalení desky mohla dechová hudba Petrovanka vyrazit
po obci, aby mládenci pozvali
všechny občany, návštěvníky na
tradiční odpolední zavádění.
Na 10. hodinu připravilo
ředitelství základní školy Den
otevřených dveří při příležitosti
dokončení stavebních prací,
kdy v rámci programu Zelená
úsporám byla provedena výměna
oken, zateplení budov a nová fasáda. Následných třech prohlídek
školy se zúčastnila celá řada rodičů, hostů a návštěvníků. Jejich
hodnocení vypovědělo o skutečně
kvalitní práci této přední komunitně pracující školy.
Místní organizace českého
svazu zahrádkářů uspořádala na
neděli tradičně velmi pečlivě
připravovanou Výstavu ovoce,

zeleniny, květin a výtvarných děl
žáků ZŠ. Tu jste mohli shlédnout
v prostorách nákupního střediska
COOP a ocenit práci a především
výsledky pěstitelů.
V čase tradičního zavádění,
kterému předchází vzdání pocty památce obětí světových válek ze strany višňovské chasy, bylo náměstí
zaplněno Višňovskými, jejich hosty
i návštěvníky. Kolorit posvícení doplňovali stánkaři a zábavné atrakce.
Přibližně 20 mladých krojovaných
párů pak tančilo pod májí. Místní
zvyklost pak naplnilo zavádění
ženatých a vdaných.
Na tradičních oslavách posvícení ve Višňovém se podílí i Skupina ČEZ, která byla partnerem i
při Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu - kvalifikace Višňové,
Pouti městyse Višňové a Višňovského kulturního léta.
Pro Svazek obcí Moravia,
jehož je Višňové předsednickou
obcí, se partner Skupina ČEZ
spolupodílel na Tvořihrázském
koštu, hasičské soutěži O pohár
starosty - Žerotice, Prázdninovém loučení a soutěži O nejlepší
guláš - Horní Dunajovice.
Mgr. Vladimír Korek

Posvícení ve Višňovém s hudebníkem Josefem Indrou
Oslavy Višňovského posvícení
připadají na třetí víkend v měsíci
říjnu. Tento rok se uskutečnilo ve
dnech 19. a 20. října. Posvícení
je slavností posvěcení kostela.
Obce, které je slaví třetí říjnovou
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 30
- internát učiliště
Pátým a šestým domem na jižní straně náměstí směrem od ulice Zámecké byla budova tzv. nové radnice a soukromý Kopřivův dům. Radnice s č. p. 95/I byla výraznou jednopatrovou budovou. Od roku 1863
byl dům majetkem obce. V roce 1887 byla budova přestavována stavitelem Jakubem Reischlem. Její věž byla opatřena bicími strojkovými
hodinami. Fasáda domu byla zdobena štuky a výrazným kamenným
portálem, nesoucím nápis „Radnice“. Nad okny v prvním patře pak
byla fasáda vyzdobena půlkulatými obloučky. V přízemí měla sídlit
Městská spořitelna. Poté, co byl v roce 1921 spořitelní účet asanován
od válečných dluhů, se v roce 1925 stala filiálkou Královopolské spořitelny. Od roku 1920 v zasedací síni radnice sídlila veřejná knihovna
Okresního osvětového sboru.
Cituji dobový článek: „V místnostech do dvora [ve dvorním traktu
v poschodí - pozn. autorky] je městské museum [zal. 1907], bohužel
pro nevhodné umístění není uspořádáno, a proto také širšímu obyvatelstvu není přístupno.“
Ve dvorním traktu se v přízemí rovněž nacházela hasičská zbrojnice a byty. V roce 1938 zde měla nahlášen pobyt rodina městského
strážníka Františka Plachého, rodáka z Moravského Krumlova (nar.
1906), a rodina městského strážníka Jana Fuchse (narozen 1894 rovněž
v Moravském Krumlově). Manželka J. Fuchse, Františka, byla rodilá
Vídeňačka (nar. 1889). S manželem a dcerou Marií (nar. 1912 ve Vídni) přišli do Moravského Krumlova v roce 1920. Budova byla centrem
občanského života a jako taková provázela město všemi politickými
změnami v historii a hostila důležité návštěvy. V květnu 1945 byla poškozena bombardováním. Ve dvoře vzalo za své velké množství sbírek
původního muzea. Ještě v roce 1945 byla budova odklizena.
Vedlejší dům s č. p. 94/I byl soukromým. Před rokem 1864 byl podle
literatury v majetku blíže neznámého p. Martinka. „Pak náležel dům
Leopoldu a Ignáci Kaufmanovi, od roku. 1886 Ed. Deutschovi a roku
1912 koupil dům dr. Jos. Kopřiva.“ Poslední majitel domu, JUDr. Josef Kopřiva, byl českým advokátem a známou osobností Moravského
Krumlova. Narodil se v roce 1862 v Praze a do Moravského Krumlova
přišel v roce 1899. Jeho žena Božena (nar. 1868) byla rodačkou z Rožnova pod Radhoštěm, neměli spolu potomky. JUDr. Kopřiva působil
jako činovník českých spolků (např. Matice Krumlovská, Národní
jednota pro jihozápadní Moravu) a zasadil se o vznik české měšťanské
školy. V roce 1918 se stal vládním komisařem, pověřeným řídit město,
a následně i prvním českým starostou. V roce 1937 mu bylo uděleno
čestné občanství města, zakrátko pak za války zemřel.
Na přelomu století byl dům jednopatrovou stavbou s průjezdem,
umístěným pohledově po levé straně. Pod okny v prvním patře byla
fasáda zdobena štukovou výzdobou. Jistě ve 30. letech byl v přízemí
domu napravo obchod vodoinstalatéra Josefa Salety. Za války byl do
přízemí domu přemístěn poštovní úřad, fungující do té doby v klášteře.

94/I
93/I
orientační nákres

95/I

96/I

RADNICE
náměstí TGM

Obě parcely domů č. p. 94/I a 95/I měly být základem radnice, navržené podle plánů architekta ing. Auermüllera. Monumentální stavba
měla zasahovat také částečně do poloviny domu č. p. 96/I a okraje č. p.
93/I. Radnice však na tomto místě nevznikla. Již v roce 1946 se jednalo
vážně o tom, kde by mělo být v rozbořeném městě umístěno okresní
i místní velitelství Státní národní bezpečnosti. Obec byla ochotna
poskytnout zdarma státu pozemek ke stavbě. Jednání o přidělení stavebního obvodu byla vedena dále v roce 1950, kdy se uvažovalo o nezastavěném prostranství u ZŠ Klášterní severně od Klášterního náměstí.
V letech 1953 - 1954 pak bylo určeno stavební místo na náměstí na místě sledovaných parcel. V té době zde byla stále proluka mezi činžovním
„dvojdomem“ a plánovanou Krajskou správou spojů. Se stavbou bylo
započato v roce 1955 a skončeno na podzim 1957. Novostavbě bylo
přiděleno č. p. 94- 95/I. Mezi lety 1957 - 1960 pak dům sloužil svému
účelu, byl sídlem Sboru národní bezpečnosti. Ke konci roku 1960 byla
dokončena adaptace nově zřízeného chlapeckého internátu zemědělského učiliště. Dvoupatrová budova má od svého postavení stejný
vzhled, v roce 2009 byla opatřena barevnou fasádou. Hana Prymusová
Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I.
– M1, i. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a
804; MMMK, p. č. 439; Stehlík, A.: MK před léty. Zájmy lidu, č.
30, 22. 12. 1923, s. 3 – 4., Stehlík, A.: Z dějin domů Moravského
Krumlova In: Podyjí. Vlastivědný sborník jihozápadní Moravy,
roč. I, 1924, s. 140 – 143.; Prymusová, H.: Spolky v Moravském
Krumlově. Spořitelní spolky do roku 1938 – 2. část. Zrcadlo, roč.
X, č. 4, 25. 2. 2011, s. 6.; Výpovědi pamětníků.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Miroslav na mapách
V červenci letošního roku byla
v Zrcadle popsána historie zámku
v Miroslavi s minimem údajů o
historii vlastního města. První
písemná informace je z roku
1222, kdy podle dohody českého
krále Přemysla Otakara I. s církví
připadl majetek miroslavského
panství premonstrátskému klášteru Na Louce v Znojmě.
Když přeskočíme několik století, pak středem Miroslavi byla
křesťanská obec s trhovým náměstím - Mitterdorf (Prostřední),
která byla v roce 1533 povýšena
na městečko. Na středověké mapě
jsou v blízkosti této obce ještě tři
další. Permdorf - Böhmendorf

výřezu mapy neodpovídá poloha
Miroslavi proti Krumlovu a obec
je posunuta směrem na východ.
Řeka Rokytná není před Krumlovem vůbec zakreslena a z Krumlova vytéká jako potok. Navíc
jsou zde zakresleny hory. V blízkosti jsou Petrovice, Hostěradice,
Mackovice a jiné. Siluety obcí
jsou symbolické, neodpovídají
skutečnosti. Pojmenování obcí je
pouze v německém jazyce.
Mapa J. A. Komenského z r.
1626-7 patří mezi nejčastěji kopírované mapy a sloužila jako podklad pro jiné mapy. Komenský
prochodil Moravu, měl k dispozici mapu Fabriciovu, mohl tedy

Komenského mapa z roku 1627

(česká obec byla k Miroslavi připojena v roce 1899, Wenzelsdorf
(Václavov), byl připojen k Miroslavi v roce 1908.
Mezi dnešními ulicemi Radniční a Brněnská byla ještě Židovská
obec se synagogou, od roku 1867
byla samostatnou politickou obcí.
Právě tato část města byla dne
7. května 1945 nejvíce postižena
bombardováním. Většina domů
již nebyla postavena a plocha
po nich byla upravena jako
park. Poškozená synagoga byla
v letech 1956-57 přestavěna na
kulturní dům. K Miroslavi patří
ještě Kašenec - malá osada tři
kilometry jižně od Miroslavi
založená v roce 1785.
Na středověkých mapách je
Miroslav zaznamenána poprvé
na Fabriciově mapě z roku 1569.
V šestnáctém století byly již tištěny mapy s dosti bohatým místopisem a řada moravských měst
a obcí na mapě už je. Fabricius
osobně poznal část Moravy, snad
i v terénu měřil zeměpisné údaje,
ale pro svou mapu neměl žádnou
dřívější předlohu. Proto se na
jeho mapě objevuje řada chyb a
také jeho názvosloví je často nepřesné. Navíc byl k tisku použit
dřevoryt, který je pro takový účel
přece jen hrubý. Na přiloženém

porovnávat a doplňovat, takže
proti ní je jeho mapa velkým
pokrokem. Je důkladněji propracovaná, řeky protékají správnými
obcemi. Řeka Rokytná s Rouchovankou jsou zde uvedeny až
k prameni a jsou zde vyznačeny
i mosty. Poloha Miroslavi vůči
Krumlovu je stále nesprávná a
také Hostěradice jsou zakresleny
jižněji proti Miroslavi. Mapa je
doplněna zakreslením vinohradů.
Jména obcí jsou v němčině, ale u
většiny je připsán český název za
písmenem B (Bohemice).
Nejvýznamnější a nepodrobnější mapa ze starých map Moravy je
mapa Jana Kryštofa Müllera z roku 1716. Müller byl vojenský kartograf, takže měl pro tuto činnost
předpoklady i možnosti. Velká
většina údajů je na mapě správná.
Miroslav je vůči Moravskému
Krumlovu umístěna správněji něž
u předcházejících map. Poprvé
jsou zde zakresleny budoucí části
Miroslavi - Böhmendorf a Wenzeldorf na mapě zatím jako samotné
obce. Není označena Židovská
obec. Podobně je tomu také u
Olbramovic, poblíž kterých jsou
zakresleny tři samostatné obce,
které budou v budoucnu připojeny
k Olbramovicím. Na mapě jsou
zakresleny hlavní silnice, např.

První vojenské mapování z roku 1764

Fabriciova mapa z roku 1569

Mikulov - Pohořelice - Brno, nebo
Brno - Jihlava, silnice Znojmo Ivančice byla postavena později.
Názvy obcí pouze v němčině.
Müllerova mapa se stala
předlohou většiny map Moravy
vydávaných v 18. století, ale i
podkladem prvního vojenského,
tzv. Josefínského mapování,
k němuž došlo na příkaz Marie
Terezie v letech 1764-1768.
Po prohrané Slezské válce
(1756-1763) válce si rakouští důstojníci stěžovali, že nepřítel má
podrobné mapy českého území,
zatímco oni mají mapy staré několik desítek let. Proto byla Müllerova mapa zvětšena a rozdělena
do 126 sekcí, do kterých mapující
důstojníci pozorováním terénu a
zakreslováním obrazu krajiny do
mapy zanášeli potřebné údaje.
Výsledky však nebyly dobré,
mapa zůstala v rukopise a navíc
byla prohlášena za tajnou. Kromě
všech cest jsou na ní zakresleny
také orientační body jako křížky,
Boží muka, výrazné body v krajině důležité pro vojsko apod. Barevné provedení mapy je velice

199 zahrad a dvorů a 60 koní
v obci. Podobně je to u České vsi
(26, 63, 57) a Václavova (34, 68,
22). Na mapě zatím není Kašenec.
Nezávisle
na
vojenském
topografickém mapování bylo
v Rakousku založeno v roce
1817 mapování a měření katastrální, vedoucí ke zřízení
nového daňového systému na
základě zdanění pozemků. Na
Moravě se vyměřovalo v letech
1824-1830. Pro každou obec
byl pořízen barevný katastrální
plán v měřítku 1 : 2880. Otisky
se rozmnožovaly litograficky ve
zvláštním úřadu, zřízeném roku
již 1818 pro tisk jiných map.
Nemáme mapu Stabilního katastru pro Miroslav, pro čtenáře
k vysvětlení alespoň několik
údajů týkajících se Ivančic.
V Ivančicích byly všechny pozemky vyměřeny v roce 1825 a
založena mapa tzv. Stabilního
katastru. Má 11 listů, ulice nejsou popsány, ale traťová jména
v okolí města uvedená na mapě
platí dodnes, stejně jako číslování jednotlivých pozemků. Později

Müllerova mapa z roku 1716

hezké. Co však bylo daleko zajímavější, byl textový popis jednotlivých míst s důležitými údaji
pro vojsko a ubytovatele armády.
Jsou zde údaje o vzdálenosti jednotlivých míst, ubytovací možnosti, typ zastavění, zemědělství,
zdroje pitné vody, mosty, brody
atd. Tyto údaje jsou pro mapy
Moravy ve čtyřech svazcích.
Škoda, že knihy nemáme k dispozici, bylo by zajímavé si přečíst
vše o Miroslavi a nejbližších obcích. Ty nejzákladnější údaje jsou
na každém listu mapy. Na mapě
č. 101 je v dolním levém rohu
Miroslav a okolí. Protože mapa
byla zhotovena především pro vojenské účely, jsou na každém listu
mapy po pravé straně v sloupci
obcí údaje pro ubytovatele vojska.
Například Miroslav v té době
měla 33 selských (rolnických)
domů vhodných pro ubytování,

byly tyto mapy několikrát opraveny, byly provedeny reklamace
výměry a v roce 1885 také reklamace nadhodnocených pozemků.
Mapy Stabilního katastru platily
na Moravě od roku 1851.
Protože se mapy Prvního vojenského mapování příliš nepovedly, byly v roce 1836 - 1840
vypracovány mapy Druhého vojenského mapování na podkladě
polohopisu katastrálních map.
Mapa je přehledná, ale obsahuje
málo orientačních (např. křížů,
Božích muk) a výškových bodů,
pro vojsko tak důležitých. Názvy
obcí jsou německé, ale u některých jsou v závorce uvedeny
české názvy. Poprvé na mapách
je zakreslen Kašenec.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Mucha L.:
Historická geografie, Historický
ústav Praha 1997
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 11. 11. DO 24. 11. 2013
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• listopad - VÝSTAVA MK FOTOGRAFŮ. MěÚ MK, 1. poschodí.
• listopad - VÝSTAVA 380 LET KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. Galerie Knížecí dům. Otevřeno: po-pá 8.00 až
11.00 a 12.00 až 15.30, so 9.00 až 12.00, ne 14.00 až 16.00 hodin. Vstupné: plné
20 Kč, snížené 10 Kč, školní výpravy zdarma.
• 15.11. v 8.30 hod. - POHÁDKA O MĚSÍČNÍKU, SLUNEČNÍKU A VĚTRNÍKU. Pořad pro školy. Kinosál, vstupné: 50 Kč.
• 16.11. - LEOPOLDOVSKÁ POUŤ V ROKYTNÉ. Pouťová zábava se skupinou ARCUS v kulturním domě.
• 19.11. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na náměstí T. G. Masaryka.
• 21.11. v 19.00 hod. - KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ S KLAVÍRNÍM
DOPROVODEM K. ŠTOLBY. Legenda hudební scény vystoupí v Moravském Krumlově. Kinosál, vstupné: 290 / 350 Kč.
• 28.11. v 19.00 hod. - ŠŤOVÍK A PEČENÉ BRAMBORY. Krumlovský
divadelní spolek Bezgest reprízuje úspěšnou maďarskou komedii z kabiny
fotbalových rozhodčích. Kinosál, vstupné: 80 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• v průběhu listopadu - PODZIMNÍ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNIČKA. Tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
• v průběhu listopadu - MIKULÁŠSKÁ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNIČKA. Tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou
činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem
a Dne pro dětskou knihu.
• 14.11. - ve 14.30 hod. na DPS a v 17.30 hod. v Galerii Knížecí dům - SETKÁNÍ S TAJEMNEM. Přednáška a autorské čtení PhDr. Olgy Krumlovské spojené s autogramiádou. Olga Krumlovská je autorkou asi čtyřiceti knih
o józe, alternativní medicíně, lidovém léčitelství, astrologii a tajemných jevech
(např. Jóga prstů, Místa, která léčí, Tajemná duše zvířat, Harmonický život,
Zóny zdraví a života, Dokonalé dítě podle hvězd, Léčení těla a duše a další).

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
• 10.11. od 16.00 hod. - OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ. Divadelní adaptace románu
E. E. Schmitta. Hrají J. Sklenář a M. Eliášová z Klicperova divadla v evang. kostele.
• 16.11. od 19.00 hod. - GULÁŠOVKA. 17. ročník. Ochutnávka gulášů, degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá
Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav. KD Miroslav.
• 22.11. od 18.00 hod. - VZDOR A SPOLUPRÁCE S OKUPAČNÍ MOCÍ
NA ZNOJEMSKU V LETECH 1938-1945. Přednášku pořádá O. s. Stromy
v krajině v sálku MUDr. Anny Klejdusové (bývalý statek na Brněnské ulici).
• 25.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 29.11. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE A JEHO
HOSTŮ (Roman Dragoun, dětský sbor) v KD Miroslav.

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 1.12. - CHTÍT VIDĚT NAŠE OKOLÍ. Prodejní výstava obrazů SVATOPLUKA DRÁPALA z Biskoupek. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 12. ledna. 2014 - JOSEF LADA - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. Výstava
reprodukcí děl Josefa Lady. Ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha - východ
v Brandýse nad Labem. Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
• 16.11. od 18.00 do 22.00 hod. - SNOW FILM FEST. Večer plný špičkových
filmů, doprovodné přednášky, soutěže, workshopy... Kino Réna. Vstupné: 100,
80 Kč. Více info na www.naboso.org, www.SnowFilm.cz
• 29.11. v 17.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Příjezd sv.
Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, průvod městem, vystoupení dětí
zúčastněných škol a organizací, stánky s rukodělnými výrobky a občerstvením.
Palackého náměstí. Ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi.
Připravujeme: • 1.12. v 19.00 hod. - ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY. Komedie Zoltána Egressyho zavádí diváky do šatny tří fotbalových rozhodčích před
zápasem, který má mít v postupu jednoho z nich zásadní význam. Kino Réna.
Účinkuje divadelní spolek BEZGEST z Moravského Krumlova (Bořivoj Švéda,
Marek Ostrovský, Václav Ostrovský). Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC.
• 11.12. v 19.00 hod. - VLASTA REDL A HOSTÉ. Vánoční recitál. Kino Réna Ivančice. Účinkují: Arnošt Frauenberg, MONTY. Vstupné: 220 Kč. Předprodej v KIC.

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
• 16. a 23. 11. - DĚDICTVÍ ANEB KURVA HOŠI OSLAVANY. Divadelní
představení na námět televizní komedie Dědictví aneb Kurva, hoši, Guten Tag
v podání ochotníků divadla „Na mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského
prostředí. Bližší info na plakátech ve městě. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.
• 23.11. v 15.00 hod. - ZADÁNO PRO ŽENY. Přehlídka svatebních šatů, ukázky účesů, ukázky líčení, ochutnávka čajů, prodej dárkových předmětů, výklad
z karet. Sokolovna Padochov. Předprodej vstupenek do 15.11. v Zámecké restauraci Oslavany, v hospůdce v Sokolovně Padochov, v Kadeřnictví Lenka Polcová. Info na tel. 737 712 657. Vstupně v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.
• 28.11. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 30.11. - ADVENTNÍ VÍDEŇ. Poznávací zájezd do předvánoční Vídně. Cena:
dospělí 370 Kč, děti do 15 let 340 Kč (doprava + průvodce). K ceně bude připočteno pojištění. Přihlášky v kanceláři KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
Připravujeme: • 7.12. - JARMARK. Přijďte navštívit prodejní stánek DDM
Oslavany, na kterém si můžete zakoupit dárečky.
• 7.12. v 18.00 hod. - MIKULÁŠ NA ZÁMKU. Na zámku v Oslavanech pořádáme ve spolupráci s KIS Oslavany MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Balíčky pro
své děti můžete přinést do DDM, vybíráme je od 2.12. do 6.12. od 9.00 do 16.00
hodin. Poplatek za balíček je 20 Kč. Mikuláš se dostaví za každého počasí.
• 11.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Zahájení plesové sezóny absolventy
středoškolských tanečních, ve velkém sále Dělnického domu. Vstupné 80 Kč
do sálu a 30 Kč na galerii. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 15.11. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM.
• 22.11. - VEČER PRO DŮCHODCE.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 9.11. od 9.00 hod. - HVĚZDNÉ POHÁDKY. Pohádkové představení Divadla Koráb pro děti z MŠ, ZŠ a maminky s dětmi. Sál D, cena 35 Kč/os.
• 11.11. v 18.00 hod. - Společné setkání občanů na téma: JAK SE NÁM
ŽIJE V DOLNÍCH KOUNICÍCH. Kulturní dům. Pořádá SVČ Ivančice.
• 22.11. v 18.00 hod. - BESEDA S KRONIKÁŘEM MĚSTA. Chcete pomoci
se zaplněním volných míst v nedávné historii našeho města? Zúčastněte se neformální diskuze, kulturní dům.
• 20.11. od 9 do 16 hod. - PRODEJNÍ BAZAR TEXTILNÍHO ZBOŽÍ v KD.
Oděvy pro děti 20 Kč/ks, pro dospělé 40 Kč/ks. Pořádá Diecézní charita Brno.
Připravujeme: • 1.12. ve 14. hod. - VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ, kulturní dům. Od 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TRHY
na Masarykově nám. V 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ. Masarykovo nám. Vystoupí PĚVECKÝ SBOR ZŠ
Dolní Kounice a děti z MŠ. Pořádá Město Dolní Kounice a SDH.
• VÁNOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA ROSA COELI. Přijďte si vychutnat zimní atmosféru starobylého města Dolní Kounice
při dvouhodinové prohlídce městem se šálkem svařeného vína. Za doprovodu
místních průvodců Vás seznámíme s historií kláštera Rosa coeli (projdete si
křížovou chodbu, rajskou zahradu i kapitulní síň), židovskou synagogu a židovský hřbitov, kde se nachází stovky náhrobků z období baroka a klasicizmu,
přičemž nejstarší je z roku 1688. Minimální počet ve skupině: 15 osob. Cena na
osobu: 70 Kč (včetně vstupného do kláštera, synagogy a šálku svařeného vína).
Termíny prohlídkových objektů – pouze na objednávku pro skupiny:
14.12.2013, 21.12.2013, 28.12.2013, 4.1.2014 a 11.1.2014. Prosíme o rezervaci
prohlídkové trasy nejméně 4 dny před požadovaným termínem. Bližší informace
na TIC města Dolní Kounice, tel. 546 420 005, e-mail: tic@dolnikounice.cz

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 13.11. od 18.00 do 22.00 hod. - SNOW FILM FEST. Večer plný špičkových
filmů se zimní tématikou oceněných na světových soutěžích. Doprovodné
soutěže, přednášky a workshopy. Kino Panorama. Vstupné 100 Kč, důchodci
a členové klubu Hedvábná stezka a Naboso 80 Kč. Pořádá OS Naboso.
• 15.11. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. Společenský sál ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 16.11. od 15.00 hod. - STRAŠIDELNÝ BÁL. Rej v maskách, hry a soutěže.
Vstupné 40 Kč; člen. děti 20 Kč, dospělí 40 Kč. Společ. sál ZKC. MC Kašpárkov.
• 16.11. - SVATOMARTINSKÁ JÍZDA (pozor změna data konání). Ochutnávka a prodej Svatomartinských vín od 14.00 hodin na zámeckém nádvoří,
v 17.00 hodin světýlkový průvod do zámecké zahrady. Pořádá KIC Rosice.
• 22.11. v 17.00 hod. - POVÍDÁNÍ O TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ.
Přednáška Ing. Petry Kučerové tentokrát na podzimní a zimní téma - nachlazení,
chřipka, angíny, bolesti zad a kloubů z chladu a vlhka. Ve velké klubovně ZKC.
• 23.11. - 15+2 ROKY SKUPINY TREMOLO. Taneční zábava u příležitosti
sedmnáctin rosické kapely. Hosté: skupiny Seveři a Maranta, vstupné 50 Kč
v předprodeji, 70 Kč na místě, předprodej a rezervace v KIC. Pořádá Tremolo.
• 24.11. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Divadelní představení Čertování s dětmi v podání ochotnického divadla z Kašpárkova. Taneční sál
ZKC. Vstupné: členové MC 10 Kč, nečlenové 30 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 24.11. v 18.00 hod. - BOHUMIL KLEPL A KAMIL STŘIHAVKA. Premiérový klubový večer s populárním hercem a známým rockerem. Vstupné
v předprodeji v kanceláři KIC 250 Kč, na místě 280 Kč. Kino Panorama.
• 26.11. od 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - MADAGASKAR. Povídání Jirky a Moniky Vackových o dvou nezapomenutelných cestách
na čtvrtý největší ostrov světa s unikátní faunou i florou a s neméně krásnými
malgašskými obyvateli. Pořádá městská knihovna.

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
• 17.11. od 17.00 hod. - POCHOD BROUČKŮ - LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Zveme všechny děti, rodiče či prarodiče s vnoučaty na tradiční lampionový
průvod. Sraz v 17 hodin před Domečkem s lampiony a jinými světýlky. Odtud
průvod pokračuje do zámeckého parku, kde na vás budou čekat broučci a jejich
úkoly. Vstup volný. Přijte to za námi rozsvítit! Těšíme se na vás.
• 23.11. od 15.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA. Přijdte se za námi naladit
na adventní čas a vyrobit zajímavé dekorace. Koná se na Domečku, příjemná
atmosféra, vůně i čajík na zahřátí, poplatek 80 Kč+ použitý materiál.
• NABÍDKA CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ: • PILATES - pondělí od 17 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol. • STREČINK - pondělí
od 18.10 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol. • FIT MIX - úterý od 17 hodin, lektor: Jitka Švédová, 800 Kč/pol. • SUPER JUMP- TRAMPOLÍNY - úterý
od 18.10 hodin, lektor: Šárka Ivanovičová, 800 Kč/pol. • POWERJÓGA - středa
od 18 hodin, lektor: Anna Žáková, 800 Kč/pol.

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 13.11. od 18.00 hod. - FILCOVÁNÍ MÝDEL. Přijďte si vyrobit originální
mýdlo. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/dospělí+materiál, 30 Kč
/děti+materiál. Nutné se předem přihlásit do 8. 11. v SVČ.
• 14.11. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu
hraje skupina NAŽIVO. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Poplatek: 80 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.
• 16.11. od 17.30 hod. - TMOU. V této napínavé podvečerní šifrovací hře
po Nových Bránicích si tříčlenná družstva děvčat a chlapců vyzkoušejí důvtip,
postřeh a orientaci. Úkolem týmu je projít trasu v ulicích. Hráče čeká řada šifer
a úkolů. Nové Bránice, NBC, u Obecního úřadu. Poplatek: 40 Kč/osoba. Nutné
se předem přihlásit do 13.11. v NBC. Minimální počet - 5 týmů.
• 20.11. od 18.00 hod. - JAK SE ŽIJE V IVANČICÍCH. Setkání mládežníků
a dospělých na téma. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 23.11. od 15.00 hod. - PŘIPRAVME SE NA ADVENTNÍ ČAS. Přijďte se
příjemně naladit na tento krásný čas, vyrobit si dekoraci, upéct perník nebo jen
tak posedět. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. Poplatek: 10
Kč/osoba + materiál dle zvolené výroby. Pečení mikulášských perníků: 40 Kč.
Tvořivá dílna: 10 - 150 Kč. Hrací koutek. Občerstvení zajištěno.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 13.11. od 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH.
• 20.11 od 17.00 hod. - BESEDA NA TÉMA PŘÍPRAVA NA TĚHOTENSTVÍ, POROD A RODIČOVSTVÍ s porodní asistentkou a laktační poradkyní Zuzkou Veselou.
• 26.11. od 17.00 hod. - DRÁTKOVACÍ DÍLNA. Zabrousíme a okusíme tradiční drátenické řemeslo. Seznámení se se základními druhy opletů, oplet lahve,
vázičky či hrnečku, uzavírka, možnost zdobení drátovanými ornamenty, jemným vyplétáním pro zkušenější a korálky. Skutečný průběh kurzu bude přizpůsoben časovým možnostem a zkušenostem účastníků. S sebou: láhev k opletu
- buď hranatou nebo hladkou se sníženinou u hrdla pro uchycení drátu, možno
přinést i hrneček či vázičku, štípací kleště, případně i další druhy kleští (špičaté
a podobně). Předběžná cena kurzu: 250 - 300 Kč závisí na počtu účastníků,
zahrnuje materiál (drátky, korálky), lektorné a podklady s vysvětlovanými postupy. Kurz potrvá zhruba 2-3 hodiny, záleží na tom, jak Vám půjde práce rychle
od ruky, možno odejít později, abyste mohli výrobek dokončit. Maximální kapacita je 15 účastníků. Pro zajištění místa se prosím nahlaste předem telefonicky
606 288 441 nebo emailem: nekvapilovaeliska@seznam.cz.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V RODINNÉM CENTRU:
• PONDĚLÍ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 16.30 - 17.15 - STREETDANCE - základy moderního tance pro děti od 4 let pod vedením instruktorů z řad taneční
skupiny Mighty Shake, poplatek: 600 Kč/pololetí. • 17.30 - 19.00 - JÓGA
PRO DOSPĚLÉ - poplatek: jednorázově: 80 Kč, permanentka na 10 vstupů:
700 Kč, vede Mgr. Martina Turečková, mob. 603 576 988. • 19.15 - 21.00 LINE DANCE - waltz, polka, funky, irsko, country, chacha. Poplatek 70 Kč,
vede: Romana Kopuletá, informace o volných místech na tel: 776 818 101.
• ÚTERÝ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 10.00 - 11.00 - MUZIKOHRÁTKY vede Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• STŘEDA: • 9.30-11.30 - HERNA. • 9.30 - 10.20 - POHYBOVÉ HRY PRO
DĚTI S RODIČI - pro rodiče a prarodiče s malými dětmi (1,5 - 5 let). Vede:
Bc. Soňa Pomezná, poplatek 50 Kč člen / 55 Kč ostatní děti.
• ČTVRTEK: • 9.30-11.30 - HERNA. • 17.30 - 19.00 - DANCE JÓGA. Lekce tvořené prvky dance jógy, baletu, orientálního tance, flamenca, výrazového
tance apod. Značnou část lekce se budeme věnovat strečinku. Délka lekce 90
minut, cena 80 Kč, omezená kapacita 9 osob. Vede: Lenka Heřmanová - Brabcová. Informace na tel.: 721 582 211. Více na www.mesicnihoupacka.cz.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
Pravidelné akce: • čtvrtky 17.00-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vedou:
Tomáš a Klára Marvánovi (777 955 548).
• pátky od 15.00 do 17.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO ŠKOLÁKY. Vede Z. Chotaš.
• pátky od 18.00 hod. - ALFA V IVANČICÍCH. O jádru křesťanské zvěsti a
životě, který stojí za to. Součástí každého setkání (večera) je občerstvení, promluva a diskuze. Příjemné prostředí a svobodná atmosféra umožňuje účastníkům dozvídat se důležité skutečnosti, navazovat nová přátelství. Zájemci hlaste
se prosím na: 604 916 965, popř. na zahrada@jbivancice.cz. Omezená kapacita
místnosti. Další info na: www.jbivancice, www.kurzyalfa.cz
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 702 601 963,
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 1. 12. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR (HU). Jednodenní
výlet - celodenní koupání v proslulých maďarských termálních lázních poblíž
Bratislavy. Cena: doprava 300 Kč. Vstupné: Celodenní vstupné do lázní 10,50 €,
rodinná vstupenka (2+2) 29 €, studenti (6-18 let) 7 €, sauna 7 €, děti do 6
let vstup zdarma, 5 € vratná záloha na klíček od skříňky. Podmínka účasti:
Uzavřené cestovní pojištění. OBSAZENO, můžete se přihlásit jen jako
náhradníci. Přihlášky: U paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním
nám. 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 702 601 963.
• 8.12. - ADVENT V RETZU - RAKOUSKO. Jednodenní výlet. Pojeďte
s námi nasát atmosféru vánočně vyzdobeného příhraničního městečka Retz.
!!! POZOR !!! Změna času odjezdu: Odjezd: 9.30 Krumlov (Blondýna), 9.35
náměstí, návrat do 20.00 hod. Cena: doprava 170 Kč, na adventní program na
náměstí je vstup volný. Vstupné do větrného mlýna 4.50 €, děti do 15 let 2 €, děti
do 6 let zdarma. Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. OBSAZENO,
můžete se přihlásit jen jako náhradníci. Přihlášky: U paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v MK, tel. 515 32 22 08 / 702 601 963.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.11. - ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH
OPATOVIC. Velké Opatovice, okres Blansko, trasy 12 - 20 km, start a cíl
v Sokolovně ve Velkých Opatovicích od 08.00 do 17.00 hodin. Bližší info:
www.kctvelkeopatovice.ic.cz, účast samostatně.
• 27.11. - TIŠNOV - ROZHLEDNA KLUCANINA - VEVERSKÁ BITÝŠKA.
Odjezd vlakem z Ivančic v 8.16 hodin a z Brna v 9.23 hodin do Tišnova. Trasa
cca 12 km. Vede Hana Pokorná.
Různé: • 11.11. - oslaví životní jubileum paní Miroslava Adamová, gratulujeme
a přejeme pevné zdraví do dalších let. • Výbor se sejde 15.11. v 19 hodin ve
vinárně Komarov. • Žádáme všechny členy odboru, kteří nedostávají nabídky
akcí na email, aby se přihlásili skupinářům nebo na email turisti@seznam.cz .

Občanské sdružení ALMA, Dobelice

Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 12.11. od 17.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU PRO ZAČÁTEČNÍKY
I MÍRNĚ POKROČILÉ. RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice.
S sebou: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), kleště štípací nebo
zahradnické (ostré), příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici, kolíčky
na prádlo (cca 12 ks). Cena kurzu 300 Kč zahrnuje veškerý použitý materiál,
lektorné, tištěné podklady se základním opletkem a zavírkou. Kurz většinou trvá
asi 3-4 hodiny a každý účastník si z něj odnese vlastnoručně upletený výrobek.
Kurz obsazen, hlaste se pouze jako náhradníci na tel.: 602 782 280.
• 28.11. od 19.00 hod. - POCITOVÉ BUBNOVÁNÍ. Přijďte si vyčistit mysl
při hře na djembe i jiné nástroje. Vlastní nástroje (djembe, perkuse, píšťalky,
chrastítka, ...) s sebou. K zapůjčení cca 10 kousků djembe - možno zamluvit
předem. Vede Marek Pečer. Čajovna Ivančice - Pramen života. Předpokládaný
konec ve 21.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Na akci se prosím hlaste předem
na tel.: 777 198 577 nebo na e-mailu jana.saurova@gmail.com .
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Škoda Fabia do 40.000 Kč. Tel.:
722 138 665.
•• Škoda Felicia, Favorit, nebo Forman. Tel.: 722 138 665.
•• jakýkoliv vůz, pojízdný i nepojízdný. Dám doklad o likvidaci. Tel.: 777
231 309.
•• jakékoliv auto s platnou technickou kontrolou do 5.000 kč. Tel.: 604
470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Ford Focus 3dvéřový, 1,8 disel,
66 kW, r. v. 2001. Najeto 135.000
km. Je v dobrém stavu, po tech.
prohlídce 13. 9. 2013. Pneu 205/50
R16, dezén 7,5 až 8 mm, zimní i letní
sada. Všechny doklady vč. provedených oprav a návodu k obsluze. Cena
39.950 Kč, dohoda možná. Telefon:
603 527 162, 608 548 590.
•• Škoda Felicia 1.3, super stav, bez
koroze, plně pojízdná... Cena 18.000
Kč. Tel.: 777 231 309.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999,
nový model, perfektní stav, velmi
zachovalá, cena 27.000 Kč. Tel.: 604
470 816.
•• Jawa 50 Pionýr typ 20, 21. Pojízdný s TK. Volat po 16. hod. Zn. Nejvyšší nabídce. Tel.: 603 326 486.
•• pneu na SUV 16“. Tel.: 602 500
356.
daruji
•• 30 kusů pneu na plechových discích 13 a 14. Vzorek 1 - 5 mm. Pouze
vše najednou. Tel.: 732 506 442.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž na sídlišti v Ivančicích. Tel.:
603 793 890.
prodám
•• byt 2+1 v OV, udržovaný. Tel.: 604
653 063.
•• byt 3+1 v OV v cihlové zástavbě
v Ivančicích. Po rekonstrukci. Tel.:
603 914 392.
•• byt 3+1 cihlový po rekonstrukci v
OV o velikosti 120 m2 v MK na ulici
Zámecká. Bez RK. Cena: 1.150.000
Kč. Tel.: 732 267 405
pronajmu
•• byt 2+1 dlouhodobě. Cena 5.000
plus inkaso. Tel.: 604 653 063.
•• byt 3+1. Sídliště Moravský Krumlov. Tel.: 777 070 753.
•• garáž Ivančice - Němčice u kurtu.
Tel.: 603 793 890.
•• garáž ve středu Ivančic. Cena 800
Kč měsíčně. Tel.: 739 941 719.

» NÁBYTEK
prodám
•• pěknou látkovou rozkládací rohovou sedací soupravu s úložným
prostorem s křeslem a taburetem.
Vyrobeno na zakázku v Cobře. Cena
15.000 Kč. Tel.: 723 465 614.
•• rohovou sedačku, rozkládací, součástí 4 velké polštáře (pratelné potahy
na zip), červená barva, 3 x 2 m, dobrý
stav. Cena: 7.500 Kč. Volat večer!
Tel.: 603 906 638.

» STAVBA, BYDLENÍ

prodám
•• interiérové dveře 2 ks, komplet vč.
zárubní, dekor buk, leve 60. Za vše 900
Kč. Volat večer! Tel.: 603 906 638.
•• pálenou tašku Tondach, označení
Brněnka 14 režná. Mám celkem 10
palet, cena za kus 15 Kč. Nová !!!
Tel.: 777 258 267.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětské kolo 4-7 let od p. Berky,
nové pneu, dobrý stav. Cena 1.000
Kč., Ivančice. Tel.: 603 793 890.
•• dětské jízdní horské kolo, rám 14“,
odpružená vidlice, výbava Shimano,
velice zachovalé, vhodné i jako ván. dárek. Cena dohodou. Tel.: 606 201 232.
•• kočár Firkon, zelená barva,
hluboký + sporťák, autosedačka s
adaptérem, fusak stejné barvy, přebal. taška. Oslavany. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 739 158 925.
•• oblečení pro holčičku, vel. 3 - 6
měsíců, foto na mail, cena dohodou.
Tel.: 722 076 093.

» RŮZNÉ

koupím
•• eura za střed. kurz. Tel.: 602 950 128.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr,
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky,
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto
díly. Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starší vršky od piva, půllitry, láhve a
jiné věci od pivovar. Tel.: 724 468 171.
•• jakékoliv náhradní díly na předválečný motocykl. Např. kola, motor,
karburátor, magnetku, nádrž, převodovku aj., i drobnosti! A dále doklady
a příručky. Tel.: 723 696 830.
•• staré díly na auta a motorky, knihy,
prospekty, techničáky, návody, fotografie, motohelmu, bundu, kalhoty,
boty, rukavice, brýle a jiné. Nabídněte
vše. Tel.. 724 468 171.
prodám
•• chladicí zařízení na mléko zn. Frigera o obsahu 250 l. Cena dohodou.
Tel.: 606 444 823.

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
V KUBŠICÍCH
neděle 24.11. od 13.00 do 17.00 hodin v Sokolovně
Výborná příležitost k nákupu adventní výzdoby a vánočních dárků.
Prodávat budou řemeslníci z blízkého i dalekého okolí.
Čeká na Vás krásná vánoční atmosféra a vše, co k ní patří.

SNOW FILM FEST U KOZY!
čtvrtky 14. a 21.11. od 18 do 20 hodin
Promítání světově oceněných filmů se zimní tematikou
extrémní lyžování, lezení v ledu, Antarktida, japoské hory,
snowboard... Vstupné dobrovolné. web: www.ukozy.com

DĚTSKÁ BURZA
(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti
a taky vše pro nastávající maminky)
sobota 30. listopadu od 8.00 do 12.00 hodin (příp. dle zájmu)
sál Hotelu Epopej, nám. T.G.M., Moravský Krumlov
Poplatek: 50 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří
chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka),
max. počet prodávajících 45. Každý prodávající si bude svůj
„obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).

•• CO svářečku Fronius (bez vodního
chlazení), cena dohodou. Tel.: 603
793 890.
•• 3 ks termostatických hlavic HEIMEIER. Tel.: 776 727 858.
•• ORBITREK, cena 1.200 Kč. Tel.:
702 974 581.
•• archiv Ivančického zpravodaje od
počátku vydávání. Tel.: 603 326 486,
volat po 15. hodině.

» ZAHRADA

prodám
•• meruňkovici a švestkovici, cena
250 Kč/litr. Tel.: 778 001 936

» ZVÍŘATA

koupím
•• kozla k připuštění. Tel.: 723 982 638.
prodám
•• plemenného berana charollais
s POP. Tel.: 723 982 638.
•• krásná štěňata amerického staforda,
2 měsíce, foto mailem. Tel.: 725 614
668.
•• kachničky mandarinské - 400 Kč,
bažanty zlaté - 150 Kč, vše letošní,
kupírované. Tel.: 737 910 230.

» SEZNÁMENÍ

•• Hledá se hodná sympatická dívenka či maminka, která má ráda děti,
zvířátka, umění, květiny, práci na
zahrádce i v kuchyni. Jsem svobodný, prý hodný i pohledný podnikatel
z jižní Moravy. Tel.: 608 371 769.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledám německy mluvící spolehlivou důchodkyni k 8 letému synovi do
Vídně. Tel.: 0043 680 1414792, email:
Olga.kastenberger@gmx.net
•• Hledám pro žáka 8. třídy doučování matematiky a českého jazyka.
Ivančice. Tel.: 603 793 890.
•• Hledáme asistentku do kanceláře
v Moravském Krumlově dynamicky se rozvíjející společnosti.
Požadujeme znalost PC, účetnictví/
administrativy. Samostatnost, diskrétnost a zápal nutností. V případě
zájmu volejte 724 680 736.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• JETMONEY - půjčky až do domu
do 24 hodin. Tel.: 725 258 291.

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Nabízíme zprostředkování bezúčelových úvěrů živnostníkům,
zaměstnancům a důchodcům. Řešíme i vyplácení exekucí a dražeb
formou hypotéky na zástavu nemovitosti. Práce pro více věřitelů. Web:
www.pujckyfer.cz, tel.: 731 933 513,
731 734 874.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.

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

so 9.11. v 17.00
ne 10.11. v 15.00

PTAČÍ ÚLET
Anim. komedie USA, dabing

so 9.11 ve 20.00

PLÁN ÚTĚKU
Akční thriller USA

čt 14.11. ve 20.00 REVIVAL
Komedie ČR
so 16.11. od 18.00 SNOW FILM FEST
do 22.00 hodin
Filmy oceněné na svět. soutěžích
ne 17.11. v 17.00

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Pohádka Norsko, dabing

čt 21.11. ve 20.00 GRAVITACE
Scifi thriller USA/VB
so 23.11. v 17.00 THOR - TEMNÝ SVĚT
a ve 20.00 hodin Akční fantasy USA, dabing
ne 24.11. ve 20.00

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 9.11. v 18.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční thriller JAP/USA, dabing

ne 10.11. v 18.00

STAR TREK: DO TEMNOTY
Akční sci-fi USA, dabing

so 16.11. v 18.00

SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Akční drama USA, dabing

•• Přijímáme objednávky na vánoční cukroví. Tel.: 515 323 116, mobil:
728 726 587. Štádlerová, Petrovice.

ne 17.11. v 18.00

JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
Horor. komedie USA, dabing

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

so 23.11. v 18.00

JÁ, PADOUCH 2
Anim. komedie USA, dabing

ne 24.11. v 18.00

NORMAN A DUCHOVÉ
Anim. horor. komedie USA, dabing

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

» PODĚKOVÁNÍ

•• Děkujeme za odbornou péči a
pomoc, vstřícnost a lidský přístup lékařům, sestrám a ostatnímu personálu
gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Ivančice, zejména prim.
A. Soukalovi a porodní asistentce
Pavlíně Svobodové. Náš dík také patří prim. MUDr. V. Sorkovi a MUDr.
Archmanové, milým, ochotným a
usměvavým sestřičkám z novorozeneckého oddělení nemocnice Ivančice, kde o nás bylo skvěle postaráno.
Anežka Strnadová s maminkou.
•• Rádi bychom poděkovali stavební firmě pana Pavla Chylíka
a všem jeho spolupracovníkům
za úžasnou rekonstrukci našeho
domu (www.chylik.eu). Věra Hosová a David Hošek, Zahradní, M. K.

» VÝZVA

•• Zaběhnutá rocková kapela vyhlašuje konkurz na pozici zpěváka. Tel.:
603 793 890.

Chcete potěšit své oko pěknými ručními pracemi
nebo udělat radost svým blízkým? Přijďte k nám na

1. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
v sobotu 16. listopadu 2013 od 12.00 hodin
do kulturního domu v Rybníkách. Těšíme se na Vás.

VYCHÁZKA NA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Vycházka židovským hřbitovem v Miroslavi se uskuteční
17. listopadu 2013 v 15.00 hodin
sraz u malé branky, provází PhDr. Lia Ryšavá

OÚ Dobelice a místní nadšenci zvou všechny občany na

3. DOBELICKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v sobotu 16. 11. 2013 v 17.00 hodin na place.

PŘIPRAVME SE NA ADVENTNÍ ČAS
sobota 23.11. od 15.00 hodin
Přijďte se příjemně naladit na tento krásný čas, vyrobit si dekoraci,
upéct perník nebo jen tak posedět.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Poplatek: 10 Kč/osoba + materiál dle zvolené výroby. Pečení
mikulášských perníků: 40 Kč. Tvořivá dílna: 10 - 150 Kč.
Hrací koutek. Občerstvení zajištěno.

Městys Višňové pořádá

IX. VIŠŇOVSKÉ TRHY
16. listopadu 2013 od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“
Naleznete zde pestrou škálu zemědělských sezonních produktů
z regionu a výrobky řemesel. Na trzích: uzenářství, pekařství,
zemědělské produkty, dřevěné hračky, proutěné výrobky, pletené
výrobky, výkup exotického ptactva, drogistické zboží a další sortiment.
Občerstvení včetně douzené cigáry s příjemným posezením zajištěno.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 9.11. v 17.00
ne 10.11. v 17.00

PTAČÍ ÚLET (3D)
Anim. komedie USA, dabing

so 9.11. ve 20.00

LÁSKY ČAS
Romantická komedie VB

ne 10.11. v 15.00

OMALOVÁNKY
Pásmo pohádek pro nejmenší

ne 10.11. ve 20.00 CARRIE
Horor USA
st 13.11. v 18.00

SNOW FILM FEST
Filmy oceněné na svět. soutěžích

čt 14.11. ve 20.00 BATTLE OF THE YEAR:
THE DREAM TEAM (3D)
Taneční film USA
pá 15.11. ve 20.00 METALLICA
THROUGH THE NEVER (3D)
Hudební film USA, orig. verze
so 16.11. v 17.00
ne 17.11. v 17.00

HUSITI
Animovaná komedie ČR

so 16.11. ve 20.00 U KONCE SVĚTA
Sci-fi komedie VB
ne 17.11. ve 20.00 PLÁN ÚTĚKU
Akční thriller USA
čt 21.11. ve 20.00 MAFIÁNOVI
Komedie USA
pá 22.11. v 17.00

ŠMOULOVÉ 2 (3D)
Anim. komedie USA, dabing

pá 22.11. ve 20.00 BELLA MIA
Drama ČR
so 23.11. v 17.00
a ve 20.00 hodin

THOR - TEMNÝ SVĚT (3D)
Akční fantasy USA, dabing

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

Obec Lesonice zve všechny občany na

LESONICKOU OCHUTNÁVKU
sobota 30. listopadu v místní sokolovně
15.00 - Švédova trojka - hudební vystoupení
16.30 - ochutnávka vín z vinařství Hanzel
K poslechu zahraje harmonikář Roman Hrdina.
Doprovodný program: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU
Pravidla: vlastní výroba - ne kupované, - jedna domácnost max.
3 druhy, nenatírat na pečivo - bude dodáno, přinést do sokolovny
do 13.00 hodin, vyhlášení vítěze v 18.00 hodin.
Občanské sdružení Stromy v krajině vás zve na přednášku

VZDOR A SPOLUPRÁCE

S OKUPAČNÍ MOCÍ NA ZNOJEMSKU V LETECH 1938-1945
v pátek 22. listopadu 2013 v 18.00 hodin
o historii budou hovořit PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
Přednáška se uskuteční v sálku MUDr. Anny Klejdusové na Brněnské
ulici (bývalý statek) ve Znojmě. Případnou změnu místa, popřípadě
hodinu zahájení, včas oznámíme na plakátech i místním rozhlasem.
Děkujeme za pochopení. Vstupné je dobrovolné.

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 21/13 vyjde 22. listopadu 2013, uzávěrka 19. listopadu 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
12. listopadu ve 20.00 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
19. listopadu ve 20.00 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
25. listopadu v 16.00 hod. - PÍSKOVÉ MANDALY nejen pro děti
Jednoduchá metoda tvoření mandal pro děti i dospělé. Na předřezanou
mandalu na samolepce se postupně sype jemný dekorativní písek,
který se „chytí“ jen na části mandaly, se kterou pracujeme. Výsledek
je nádherný :) Tvořením provází Jitka Martinkovičová. Předpokládaný
konec v 18.00, cena jedné mandaly 40 Kč.
26. listopadu ve 20.00 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.
28. listopadu v 19.00 hod. - POCITOVÉ BUBNOVÁNÍ
Přijďte si vyčistit mysl při hře na djembe i jiné nástroje. Vlastní nástroje
s sebou. K zapůjčení cca 10 djembe - možno zamluvit předem. Vede
Marek Pečer. Předpokládaný konec ve 21.00. Vstupné dobrovolné.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE KAMILA POULA

Výstava je zahájena 1. listopadu 2013, otevřeno
ve všední dny 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, v sobotu 9.00 - 11.00.

08.11.2013

Atletika v Oslavanech
V současné době trénuje v oddíle 20 dětí ve věku 6 až 15 let
nejen z Oslavan, ale i z okolních
obcí. Tréninky pod vedením Miloše Musila a Pavlíny Horákové
probíhají každé pondělí a čtvrtek
od 17 do 18 hodin na stadionu /od
listopadu v tělocvičně ZŠ/.
Děti trénují nejen rychlost a obecnou vytrvalost, ale také technické
discipliny /skoky, hody, vrhy/.
Letošní atletická sezóna v Oslavanech se velmi vydařila. Začala
v dubnu přespolními běhy v Bílovicích, Ivančicích a v Brně. Medaile dovezly děti také ze závodů
v Židlochovicích, Boskovicích a
Černé Hoře. Úspěšná byla i účast
na okresním přeboru družstev ve
Znojmě, Ivančickém běžeckém
poháru a Zajícově lize atletických
přípravek a žatctva, kde zvítězili ve svých kategoriích Adam
Neugebauer, Veronika Hutárková, Karel Neugebauer, Denisa
Ondráčková a Petra Krobotová.

2.místo obsadila Daniela Horáková a 3. místo Viktor Jirásek, Ludmila Horáková a Aleš Krčma.
Významnou událostí bylo
přátelské utkání s atlety z partnerského města Schkeuditz, které se
letos uskutečnilo v Oslavanech,
a tradiční závod Oslavanského
podzimního krosu.
Podzimní část sezóny se nesla
v duchu „přespoláků“ ve Šlapanicích, Blažovicích a M. Krumlově,
kde často zazářily oslavanské
dresy na stupních vítězů. Vrcholem podzimu byl zisk pěti pohárů
na mistrovství Jihomoravského
kraje v přespolním běhu žactva
v Brně-Bystrci. Za zmínku stojí
úspěch Veroniky Hutárkové, která se probojovala do finále Čokoládové tretry v Ostravě a získala
skvělé 3. místo.
Přejeme oslavanské atletice,
aby se jí dále dařilo, a rádi přivítáme další nadšence tohoto
sportu.
/TJ Oslavany/

Vítězství Lukáše Janíčka

Zveme vás na výstavu obrazů do evangelického kostela v Miroslavi,
kde vystavuje malíř a výtvarník z Prahy

OMLUVA REDAKCE
Několika slovy se vracíme ke Krumlovskému běhu. Velice se omlouváme Víťovi Ďatkovi, kterému jsme přiřkli stříbrnou příčku v kategorii
Přípravka I., Víťa získal zlato a moc gratulujeme. /Redakce/
Farní sbor ČCE Miroslav, Husova 44 a Město Miroslav
vás zvou do evangelického kostela na divadlo

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

o přátelství desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici, a jeho pečovatelky, a o dopisech adresovaných Pánu Bohu.
neděle 10. listopadu 2013 v 16.00 v kostele
Uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla
v Hradci Králové. Vstupné dobrovolné.

KRIŠAN PETRESCU

SVATOMARTINSKÉ MENU

Vystavená díla můžete zhlédnout každou listopadovou neděli
v 9.30 hodin, nebo po domluvě na tel.: 515 333 109.
Výstava je prodejní.

od 08. listopadu do 17. listopadu 2013
Husička, mladá vína a další pochoutky!
PŘEDKRM: 50 g

Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice prosí veřejnost o pomoc při SBĚRU

NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU A OBUVI

Jmenované produkty lze přinášet do naší školy v pracovní dny v době
od 7.30 do 14.00 hodin. Sbírka trvá do května 2014. Získané finanční
prostředky použijeme na nákup školních potřeb, pracovních sešitů a
výtvarného materiálu pro realizaci projektových dnů a soutěží. Pokud
nás podpoříte, pomůžete nejen žákům naší školy, dětem z našeho
Dětského domova, ale především přírodě.
Za pomoc Vám předem děkujeme. Ing. Marta Špalková - ředitelka školy,
a Mgr. Ludmila Marková - koordinátorka environmentální výchovy
(http://specskiva.cz)

ZADÁNO PRO ŽENY
23. 11. v 15.00 hod. • Padochov, sál Sokolovny
Program: Módní přehlídka, ukázky účesů, líčení a kosmetiky. Prodej
šperků, textilu, drogerie, dárkových předmětů. Ochutnávka míchaných
nápojů, čajů. Zdravotní poradenství, výklad z karet. Vstupné 100 Kč
v předprodeji, 150 Kč na místě. Vstupenky jsou slosovatelné.
Předprodej od 1.11. do 15.11. v Zámecké restauraci Oslavany,
Hospůdka na Sokolovně Padochov a v kadeřnictví Polcová Lenka
Padochov. Informace na 737 712 657. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

foto: Bc. Vít Janíček

Autocross je sportem pro tvrdé
muže. Závodníci závodí v téměř
stejném terénu na uzavřené trati,
jako jejich motocyklističtí kolegové. Jedním z aktivních fandů
tohoto sportu je i ivančický rodák
Lukáš Janíček.
Tomuto koničku se věnuje sice
pouze druhým rokem, ale už v
něm zaznamenal i první úspěch.
Dne 3. listopadu se v Přibicích
u Pohořelic konalo Mistrovství
jižní Moravy v hobby autocrossu.
Na start se postavilo ve střední
třídě (kategorie do 1.300 cm3) třicet zkušených jezdců, jak z České

republiky, tak i z Rakouska.
Lukáš Janíček byl jedním z nich.
Závod se odjel v ďábelském
tempu za deštivého počasí
a mimořádně těžkého terénu.
Za těchto podmínek Lukáš dokázal ujet všem ostatním soutěžícím
a celý závod vyhrát. Svým výborným výkonem získal titul mistra
jižní Moravy v divizi do 1.300
cm3. Pro znalce tohoto sportu to
ovšem nebylo žádným překvapením zejména po jeho výborném
umístění v loňském ročníku.
V roce 2012 skončil jako třetí
v celkovém pořadí.
/PeSl/

Restovaná husí játra na červeném víně
a rozmarýnu s opečenou bagetou - 69 Kč
0,1 l Müller Thurgau 2013
Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky - 27 Kč
POLÉVKA: 0,22 l Husí krémová se zeleninou - 32 Kč
0,1 l Veltlínské červené rané 2013
Vinařství Jan Plaček, Moravské Bránice - 26 Kč
HLAVNÍ CHOD: 1 ks Pečené husí stehno s jablečným zelím
a rolovaným bramborovým knedlíkem - 229 Kč
0,1 l Svatovavřinecké rosé 2013
Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky - 29 Kč
DEZERT:
Domácí brambor. placky plněné povidly - 42 Kč
0,1 l Muškát moravský 2013
Vinařství Hanzel, Miroslav - 31 Kč
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
Přátelé čertových obrázků pořádají
v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně 6. ročník

TURNAJE V MARIÁŠI

14. 12. 2013. ve 13.00 hodin
Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech 546 413 403 po 17. hodině
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 8. prosince 2013.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

MARTA
KUBIŠOVÁ
předprodej 290,na místě 350,Pořádá MěKS
Moravský Krumlov
Předprodej IC,
náměstí TGM

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

neděle 10. listopadu

M. Krumlov - Brno

POZOR: Áčko si vyměnilo pořadatelství
se Spartou Brno!!! Hraje se v neděli
od 14 hodin v Brně Komárově !!!
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

21. listopadu v 19.00 hodin
kinosál Moravský Krumlov

