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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKU

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

AZ - Pokorny na bedně 

V případě zájmu nás kontaktujte na:
na tel.: 737 243 184 nebo na joka@joka-mk.cz

Hledáme zkušené zedníky jednotlivce
nebo celé zednické party.

Požadavky: bohaté zkušenosti ve stavebnictví.

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
671 71 Skalice 197

Ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2014 se 
uskutečnil 2. ročník OPEL HAN-
DY CYKLOMARATONU, kterého 
se zúčastnil také tým složený ze za-
městnanců firmy AZ - Pokorny.

Hlavní myšlenkou závodu je 
spojit při sportu - v tomto případě 
cyklistice - zdravé i handicapované 
a podpořit ty handicapované, kteří se 
po úrazu nebo nemoci se svojí novou 
životní situací teprve vyrovnávají. 

Závod zvaný také „111 hodin“ 
odstartoval i končil v Praze, vedl 
napříč Českou i lovenskou re-
publikou. Trasu v délce 2222 km
bylo nutné překonat v čase do 111 
hodin. Každý tým musel projet 24 
kontrolních stanovišť, která se na-
cházela v rehabilitačních centrech, 
spinálních jednotkách apod.

Maraton probíhal formou štafety, 
kdy pomyslným štafetovým kolí-
kem byl GPS tracker. Přesný pohyb 
právě jedoucího bikera bylo možné 
sledovat na internetovém portálu 
závodu. Přesnou trasu i taktiku pře-
sunu si každý tým určoval sám. 

V silné konkurenci 24 osmičlen-
ných (v některých případech téměř 
profesionálních) týmů obsadil tým 
AZ – Pokorny krásné 3. místo
s časem 77h 53min. Při slavnostním 
vyhlášení v Praze na Ladronce ob-
drželi všichni členové pamětní bron-
zové medaile z rukou amatérského 
sportovce MUDr. Pavla Pafka.

Členem každého týmu musel být 

alespoň jeden handicapovaný. V pří-
padě AZ tuto roli plnil vedoucí účetní 
- handbiker Miloš. Však to je právě 
on, kdo k myšlence zúčastnit se této 
jedinečné akce ázeťáky přivedl. Ab-
solvoval s kolegy celou cyklopouť a 
sám „odšlapal“ více než 100 km.

To hlavní nám zůstává na závěr: 
jak již bylo zmíněno, cílem marato-
nu je podpořit nově handicapované. 
Každý tým se stal patronem jedné 
takové osoby. 

AZ tým šlapal pro dvacetileté-
ho Pavla z Vysočiny, který zůstal 
na invalidním vozíku po zánětu 
míchy. Účastí v závodu mu AZ 

zajistilo bezplatný pobyt na zážit-
kovém sportovním víkendu. Pavel 
ovšem nezahálí a nečeká na akci s 
rukama v klíně. Už si pořídil svůj 
vlastní handbike a pilně trénuje. 
Věříme, že na další ročník stojede-
náctky! Přejeme mu tímto hodně 
sil, a to nejen v rukách! 

Více informací o týmu, pořa-
datelích i o všech lidech a udá-
lostech kolem se dozvíte na webu 
www.111hodin.cz

Děkujeme všem, kteří jste cyk-
lotým AZ – Pokorny morálně pod-
porovali. Stali jste se tím součástí 
úžasného projektu …            /VaM/

Na Ladronce po vyhlášení. Zadní řada zleva: Radek Lang, Víťa Stix,
Radek Skalák, Petr Pokorný, Lukáš Řezáč, Pepa Blahetek, Dan Kelča; 
v popředí zleva Miloš Bauer, Pavel Doležal
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Žaluzie Koblížek

Kompletní dodávka stínící 
techniky - RD Ivančice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

10. Turis�cký den v Oslavanech 
- součást historických slavnos�

 

Od roku 1999 se v Oslavanech konají každý druhý víkend v měsíci 
září Oslavanské historické slavnos�. Letošní termín konání připadl 
na sobotu 13. září a neděli 14. září 2014. Každoročně v tuto sobotu 
směřuje na zámecké nádvoří od radnice města pestrobarevný prů-
vod, v čele průvodu na koni král Přemysl Otakar I. s královnou Kon-
stancí a doprovodem středověkých hodnostářů, ry�řů, c�hodných 
jep�šek, řemeslníků a kejklířů. Ze zámeckých arkád pak král pozdraví 
oslavanské poddané a předá jim historická privilegia. Každoročně se 
slavnos� zúčastní velké množství občanů, probíhají různé historické 
atrakce, zahraje řada hudebních kapel a nechybí ani stánky s pohoš-
těním a suvenýry. Večer se pak koná mohutný ohňostroj. 

 A od roku 2005 se stalo tradicí, že hlavní akcí druhého dne
zářijových Oslavanských historických slavnos� je turis�cký den
„Po hornických stezkách“. V letošním roce se tento turis�cký den 
koná v neděli 14. září už po desáté. Prezence pro pěší trasu proběh-
ne na zámeckém nádvoří od 8.30 do 10.00 hodin a pro obě trasy 
cyklis�cké od 9.30 do 10.30 hod., kdy bude společný start cyklistů. 

 Už po desáté obdrží účastníci na startu turis�ckou mapku a vydají 
se na pěší trasu „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“, dlouhou 10 
kilometrů. Vede místy, které odmění účastníky pohledem na nád-
herné přírodní scenérie nejbližšího okolí Oslavan. Z nádvoří zámku 
vede tato pěší trasa přes naučnou stezku na Zaklášteří podél řeky 
Oslavy, dále přes důl Kukla - V. Nosek do Padochova, kde je první 
kontrolní stanoviště v krásném prostředí na Padochovské skále
s úžasným ponorama�ckým pohledem do širokého údolí předsta-
vujícího první místa těžby uhlí v oslavanském Verpachu, Havírně, 
Podlesí - Mašinka a na severovýchodě dále až na Zbýšovsko. Na 
stanoviš� jsou vždy účastníci přátelsky přija� padochovskými spolu-
organizátory a seznámeni s historickými daty této čás� rosicko-osla-
vanského uhelného revíru. Pak trasa pokračuje kolem bývalého dolu 
Fran�ška, přes Mašinku do Balin, odtud do Havírny, kde je druhé 
stanoviště a rovněž malé zastavení nad historií tohoto významného 
sídla prvních těžařů. A další část trasy směřuje již Verpachem přes 
Nový Svět zpět na zámek. Každý účastník, který dojde až do cíle, ob-
drží vandrovní list, a protože se v letošním roce uskuteční již 10. roč-
ník, obdrží navíc jubilejní pamětní odznáček. Samozřejmě myslíme i 
na ty nejmenší a pro ně bude připravena sladká odměna. Vytýčená 
pěší trasa je nenáročná a zvládne ji i nesportovec.

Cyklisté, kteří se vypraví na jízdu „Po hornických stezkách“, si mo-
hou vybrat ze dvou tras, buď v délce 25 nebo 50 kilometrů. Cyklisté 
projedou celým revírem se zastavením ve Zbýšově u nově zrekon-
struované památky - na staré cihelně v místech zaniklé středověké 
vsi Studyň. Rovněž oni obdrží v cíli pamětní list a jubilejní odznáčky
k 10. výročí konání oslavanského zářijového turis�ckého dne. 

Od roku 2005 se turis�ckých dnů zúčastnila celá řada občanů
z Oslavan a širokého okolí, řada z nich přivedla i své přátele a přichá-
zí již každoročně. Ale na presenčních lis�nách můžeme najít i turisty 
z Prahy, Ostravy, Opavy, Boskovic, Blanska, Dvora Králové, Hradce, 
Hustopečí, Žďáru n. Sáz., Plzně, Bruntálu, Štemberku, ale i z Nitry, 
Bra�slavy, a dokonce i z Rakouska, Německa a USA.

V zámeckém areálu pak celou neděli pokračuje další program slav-
nos�, jsou otevřena všechna muzea a letos navíc ještě dvě nové expozi-
ce, a to „100. výročí první světové války“ a „Oslavany - 50 let městem“. 
V zámecké kapli se bude konat řada vystoupení a výstav a bohaté 
občerstvení má každoročně připravené i zámecká restaurace a vinárna. 
Můžete ochutnat i oslavanské pivo, vyrobené v zámeckém pivovaru. 

 Zveme všechny občany na tyto akce a věříme, že řada z vás zde 
potká přátele a prožije na oslavanském zámku příjemný sváteční 
víkend.                                      Za Vlas�vědný spolek Jarmila Plchová

PRODEJ A DOVOZ
PALIVOVÉHO
DŘEVA

telefon: 604 603 978

Kvalitní štípané 
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan

Karel Raboň
tel.: 603 576 656

se znalostí AJ nebo NJ:
» Technik automatizace/konstruktér
» Technolog tváření
» Junior Inženýr kvality 
» Technik 3D měření

» Nástrojař - příprava a oprava nástrojů
» Seřizovač postupových lisů
» Obsluha lisů
» Brigádníky do výroby

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 
kandidáty na tato pracovní místa:

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Nabízíme:
» plazma terapie TrayLIFE - vlastní krví
» mezoterapie, fotorejuvenace pleti IPL
» aplikace botulotoxinu, výplně vrásek
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» lékařský chemický peeling 

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice
vás srdečně zve 

6. ročník PODZIMNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVY

19. až 21. ZÁŘÍ
Otevřeno: pondělí - sobota

od 8.00 do 11.30 a 13.00 do 18.00
neděle od 8.00 do 11.30 hodin

Kontakt:
Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985

Jan Kopetka, 731 103 981
www.zahradnictvivedrovice.cz

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-
ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Pronajala jsem svůj byt nájemci. Nájemní smlouvu jsem uzavřela pou-
ze s ním, ale bez mého vědomí a svolení do bytu nájemce nastěhoval další 
tři osoby. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku od 1. 3. 
2014. Chtěla bych se zeptat, jestli si může nájemce vzít do bytu k bydlení 
další osoby bez mého souhlasu nebo se mohu proti tomu nějak bránit?  

K Vašemu dotazu uvádím, že tuto problematiku upravuje přímo
§ 2272 občanského zákoníku, který stanoví, že nájemce má právo 
přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena 
své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbyteč-
ného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců,
co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě písemný souhlas
s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, to však neplatí u osoby 
nájemci blízké (např. manželé, děti apod.). Dále je v zákoně stanove-
no, že pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti 
žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání 
tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygie-
nicky vyhovujících podmínkách.

Nájemce si tedy může vzít další osoby do pronajatého bytu, pokud 
jste si nevyhradila v nájemní smlouvě, že musí žádat Váš souhlas.
To se však netýká osob nájemci blízkých, kde souhlas nemusí žádat
a Vy si jej nemůžete vyhradit. Každopádně Vám musí nájemce do dvou
měsíců od této doby, co změna nastala, oznámit, že se do bytu nastě-
hovaly další osoby. Pokud v této lhůtě změnu neohlásí, jedná se dle 
zákona o závažné porušení povinnosti nájemce a Vy mu můžete dát 
výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou dle § 2288 občanského 
zákoníku. U výpovědi je třeba připomenout, že musí být písemná, musí 
v ní být specifikován konkrétní důvod výpovědi a dále musíte nájemce 
poučit o možnosti podat námitky proti výpovědi a navrhnout přezkou-
mání výpovědi soudem, jinak by byla výpověď neplatná. 

Krojované hody v Miroslavi
Ve dnech 5. - 7. září proběhnou v Miroslavi tradiční krojované hody. 

Slavnost společně pořádají krojovaná chasa, město Miroslav a Římsko-
katolický farní úřad Miroslav. Rozjezdem akce bude páteční taneční zá-
bava, ke které zahraje duo Roman & Jarda Band. Oficiálním zahájením 
hodů je sobotní předání hodového práva chase starostou města Augusti-
nem Formanem. Po deváté hodině následuje vyhrávání po městě a zvaní 
na hody. Od 16.00 hodin je připraveno krojované zavádění pod májí
a od 20 hodin taneční zábava v kulturním domě. Nedělní program začíná 
průvodem krojované chasy do kostela sv. Petra a Pavla. V 9.00 hodin zde 
bude sloužit slavnostní mši svatou Mons. Jindřich Bartoš. Poté následuje 
kladení věnců na hřbitově a opět vyhrávání po městě a zvaní na hody.
V 16.00 hodin krojované zavádění a v 17.00 hodin bude patřit taneční 
parket zavádění ženáčů. Po oba dny bude k tanci a poslechu hrát Slovác-
ká kapela Romana Horňáčka. V kostele sv. Petra a Pavla připraví z plodů 
polí a zahrad Klub katolických žen výstavu „Poděkování za úrodu“.

Mateřská škola Jamolice, příspěvková organizace nabízí

VOLNÁ MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ
DĚTÍ OD 3 DO 6-TI LET

Výuka dětí probíhá v nově zařízení učebně a na školním hřišti
s pergolou. Bližší informace o provozu mateřské školy Vám sdělí 

ředitelka MŠ p. Hana Nekulová na tel. čísle 774 493 640
nebo na emailu msjamolice@seznam.cz.

/Ivančice/ Ivančické městské 
kino je neustále modernizováno 
tak, aby vyhovovalo i těm nej-
náročnějším divákům. Po jeho 
digitalizaci je na řadě výměna 
sedaček pro diváky. Rada města 
Ivančic vyhlásila výběrové říze-
ní na jejich dodávku. Výběrová 

komise nakonec vybrala firmu 
Kinoexport s. r. o., z Kopyt-
né (Zlínský kraj). Radnice za 
nové sedačky zaplatí více jak 
1.3 milionu korun včetně DPH. 
Finanční částka bude uhrazena 
z provozní rezervy a příspěvku 
skupiny ČEZ.                   /PeSl/

Posedí si v nových sedačkách

/Oslavany/ Dlouhodobá ne-
zaměstnanost je již tradičním 
palčivým problémem měst a 
obcí v regionu. Řada z nich se 
snaží svým občanům pomocí 
alespoň zřizováním dočasných 
pracovních míst. Pracovní 
příležitosti jsou vytvářeny na 

základě dohody s příslušným 
úřadem práce, který na ně
může zaměstnavateli poskytnout 
příspěvek, a to až do výše sku-
tečně vyplacených mzdových ná-
kladů. V Oslavanech se rozhodli 
pro rok 2015 vytvořit takových 
pracovních míst deset.        /PeSl/

Deset lidí bude mít práci

/Oslavany/ Lovíte po bytech 
nové klienty pro svoji energetic-
kou společnost? Nebo snad hod-
láte prodávat zboží po domech? 
Nezkoušejte to v Oslavanech.

Od měsíce září zde platí nový 
tržní řád. Rada města vydala nové 
Nařízení města Oslavany č. 1/
2014, kterým jasně stanoví pravi-

dla tržního prodeje ve městě. Kro-
mě toho, že taxativně stanovuje 
lokality, kde je možno provozovat 
stánkový prodej, a omezuje jeho 
dobu od 08.00 do 18.00 hodin, 
striktně zakazuje v článku č. 8 po-
domní prodej.  Snaží se tak chrá-
nit zejména seniory před nezod-
povědnými ziskuchtivci. /PeSl/

Podomní prodej zakázali

V předminulém čísle jsem Vás, 
vážení čtenáři, vyzýval ke hlaso-
vání pro ivančickou nemocnici. 
V kostce šlo o to, že Nadace České 
spořitelny vypsala grant pro nezis-
kovky s názvem „Aktivní život 
seniorů“. Do druhého kola gran-
tového řízení postoupil i projekt 
našeho sboru - Vozíky pro LDN 
v Ivančicích. A pak, ve druhém 
kole, pokud jste měli informace 
a vůli, jste se mohli zúčastnit i vy. 
Proběhlo hlasování a vy jste mohli 
dát našemu projektu hlas …

V konečném součtu dostal náš 
projekt 6. nejvyšší počet hlasů a 
vyhrál 50 000 Kč. VELKÉ DÍKY 
VÁM, KTEŘÍ JSTE NÁS POD-
POŘILI. PODPOŘILI JSTE 
TAK I SVOU NEMOCNICI.

Po vyřízení potřebných náleži-

tostí přibude na ivančickou LDN 
5 nových invalidních vozíků 
(pravděpodobně v září). Věřím, 
že budou dobře využity pro zlep-
šení komfortu pacientů. 

Zdeněk Chotaš, správce Sboru 
Jednoty bratrské (Zahrady) a dob-
rovolník v nemocnici

Pět vozíků pro nemocnici
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(P)otraviny na našem stole - úžasná dýně
Nejnebezpečnější zbraň, kte-

rou míříte proti sobě, je příbor. 
Rozmýšlejte dobře, co stojí za to 
strčit do úst ...

V případě této zeleniny, která 
právě dozrává na našich zahrád-
kách, nemusíte mít nejmenší 
obavy. Právě naopak. Dýně, kte-
rá pochytala jedny z posledních 
slunečních paprsků, je nám k dis-
pozici od léta téměř do jara - při 
správném skladování v suchém 
chladném sklepě, stačí kontrolovat,
zda nemá porušenou slupku a má 
dobře zaschlou stopku. Zajímavé 
je, že čím déle ji skladujete, tím 
má větší obsah cukru a vitamínů. 

Jedna z nejznámějších a nejpo-
pulárnějších je dýně Hokkaido. 
Tato oranžová koule plná vitamínů 
a minerálních látek by měla patřit 
na rodinný jídelní lístek šestkrát 
týdně. Sedmý den lze nahradit 
cuketou :-). Vyniká příznivými 
účinky na celé zástupy zdravotních 
obtíží. Nízký obsah sodíku z ní činí 
jednu z potravin s nejnižším obsa-
hem soli, tím se řadí do dietních 
jídel využívaných při léčbě vyso-
kého krevního tlaku, onemocnění 
močových cest a ledvin. 

Pro svou lehkou stravitelnost, 
velké množství vody (90 %) a 
množství vlákniny je vhodná při 

redukční dietě. Vynikající je i pro 
diabetiky. Velkým obsahem beta-
-karotenu dalece předčí mrkev. 
Celkově příznivě působí na imu-
nitu, dokáže na sebe vázat toxiny, 
které rozpouští a vylučuje z těla. 
Dýňová semínka pozitivně ovliv-
ňují potíže s prostatou. Její využi-
telnost je téměř stoprocentní. 

Zpracovává se i slupkou, která 
tepelnou úpravou krásně změkne. 
Pro koho není dýně Hokkaido 
neznámým pojmem, jistě má 
vyzkoušenou alespoň polévku. 
Hustá, lahodná, oranžová krmě, 
připravená pouze z osmahnuté 
osolené cibulky a nakrájené dýně, 
vše zalito horkým vývarem, po-
dušeno, rozmixováno do hladka 
a dochuceno snad jen kvalitním 
olejem, octem, případně kysanou 
smetanou, posypáno opraženými 
semínky je skutečným požitkem 
minimálně pro tři tělesné smysly, 
nejen v těchto dnech poněkud 
chladného babího léta. Další 
množství variant a obměn, jak 
tuto polévku připravit, je k do-
hledání na nekonečné milované 
i spílané internetové síti. 

Dýně je ale ještě variabilnější, 
hodí se téměř na jakoukoli úpra-
vu. Když již zmíněnou polévku 
zahustíte např. kukuřičným 
škrobem, dochutíte česnekem, 
bazalkou či jinou vaší oblíbenou 
bylinou, máte skvělou omáčku na 
špagety, pod maso, k rybě. Neko-
nečné variace nabízí také pečení 
a zapékání s čímkoli. Použít se dá 
i do nádivky, rizota, karbanátků, 
dýně alá zelí, na gril. Výtečně se 
hodí do jídelníčku batolat, jako 
první příkrmy. Naučte své děti 
odmalička milovat její chuť. Vrátí 

se vám to v jejich zdraví.
Široké je její využití na sladko, 

přidává se do řady dezertů, buchet i 
koláčů na odlehčení a zvláčnění těs-
ta. Dílem nastrouhané dýně můžete 
nahradit část jablíček ve štrůdlu. 
Dělají se z ní marmelády, džusy, 
kompoty, v kombinaci s jiným ovo-
cem třeba přesnídávky. Z kousku 
dýně či slupky si můžete udělat ple-
ťovou masku. A než ji sníte, udělá 
spoustu parády jako dekorace.

Jedlé a chutné jsou i jiné druhy 
dýní. Mezi oblíbené patří dýně 
máslová typická svým hruškovitým 
tvarem a světlou slupkou. Až na ni 
někde na trhu narazíte, můžete vy-
zkoušet, krom všeho výše zmíněné-
ho, třeba DÝŇOVÉ MÁSLO:

Budete potřebovat: asi čtyřkilo-
vou dýni máslovou, 60 ml jableč-
ného moštu nebo šťávy, 200 g třti-
nového cukru, 1 lžičku skořice, 1/2 
lžičky muškátového oříšku, 1 lžíci 
šťávy z citronu, 1 lžíci vanilkového 
extraktu, špetku mořské soli.

Postup: Dýni rozkrojte vej-
půl, vyberte semínka a upečte v 
troubě předehřáté na 180°C na 
pergamenovém papíře 45 minut. 
Nechte vychladnout, pak sloupně-
te slupku. Dužinu dejte do mixeru 
a zpracujte do hladka, postupně 
přidávejte cukr, skořici, muškáto-
vý oříšek. Naprosto hladkou směs 
přemístěte do hrnce s pokličkou a 
rozehřejte na středním žáru (pozor 
prská), po rozehřátí teplotu snižte. 
Po pěti minutách odstavte, vmí-
chejte vanilku, citrónovou šťávu 
a špetku soli. Přemístěte do vyva-
řených zavařovaček a uchovávejte
v chladu 2 - 4 týdny.            /Alpe/

Informace: delamesitosami.cz
• www.prirodnienergie.eu/recepty

OBK při JE Dukovany informuje:

JE Dukovany v letošním roce
Máme za sebou 8 měsíců roku. Jaký je pohled Občanské bezpečnost-

ní komise na provoz JE Dukovany?
V jarních měsících se uskutečnily odstávky pro výměnu paliva na 

blocích č. 2 a 3. Bylo vyrobeno na 10 TWh (terawatt hodin) elektrické 
energie, nebyly zaznamenány žádné mimořádné události a poruchové 
výpadky provozu bloků. Uskutečnilo se několik protihavarijních cvi-
čení, včetně společného cvičení na zajištění fyzické ochrany elektrárny 
- Safeguard 2014. Byly zahájeny a realizují se investiční akce vyplý-
vající z Akčního plánu postfukušimských opatření. Zejména podstatné 
jsou instalace super dieselových generátorů a výstavba dodatečného 
chlazení okruhů technické vody důležité. 

Shrnuto a podtrženo, provoz EDU byl spolehlivý, bezpečný a byly 
splněny všechny plánované aktivity, které si elektrárna dala do vínku.

Co nás ještě čeká? Odstávky pro výměnu paliva na bloku č. 1 v září
a bloku č. 4 v prosinci. Následná mezinárodní prověrka WANO v říjnu, 
v listopadu prověrka Mezinárodní atomové agentury ve Vídni, nazý-
vaná SALTO. Ještě několik naplánovaných protihavarijních cvičení
a samozřejmě pokračování v realizaci zahájených investičních opatření. 

Také by měly finišovat práce na podání žádosti o prodloužení „li-
cence”, které by mělo být uděleno v roce 2015. První blok EDU bude 
mít totiž za sebou 30 let provozu. Jak byla OBK informována od ČEZ, 
příprava žádosti je v plném proudu, a to nejen papírově, ale i věcně v 
realizaci všech nezbytných technických opatření. ČEZ tak očekává, že 
příslušný souhlas SUJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) obdrží. 
Nicméně neříkejme hop…  Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

Víte, že Ivančice mají unikát? 
V Ivančicích - Němčicích již druhým rokem působí bio farma Tradice z 

Ivančic. Na farmě pěstují bio zeleninu, chovají ovce, kozy, husy, kachny, 
slepice, krůty a kuřata. Farma nepoužívá žádná umělá hnojiva a postřiky. 
Farmáři si váží přírody a snaží se udržovat rovnováhu mezi polními kul-
turami a ostatní přírodou. Hospodaří šetrně a podporují rozmanitost. Ovce 
vypásají menší chráněné lokality v okolí Ivančic - Hlinek v Letkovicích, 
kopec Bouchal mezi Letkovicemi a Novou Vsí, pravidelně vypásají sva-
hy v Biskoupkách, Nové Vsi i v Rokytné u Moravského Krumlova.

Letos se farma zapojila do projektu KPZ (komunitou podporované ze-
mědělství). V ČR existuje jen několik skupin, které jsou zapojeny do toho-
to celosvětového projektu. Spotřebitelé převážně z Brna si našli tuto farmu 
a uzavřeli s ní smlouvu. Sedlák i spotřebitelé se dohodli, že spotřebitelé na 
začátku sezony zaplatí určitý podíl peněz sedlákovi a ten jim bude každý 
týden dodávat čerstvé výpěstky např. od června do listopadu. Spotřebitel 
nese zároveň se sedlákem určitá rizika, např. neúrodu nebo nadúrodu. Tato 
forma je výhodná pro sedláka, protože má zaručený odbyt a nemusí se 
bát, že bude mít přebytky, které nebude schopen prodat. O tomto projektu 
natáčela i ČT1, která právě navštívila tuto farmu v Ivančicích.

Čím je tato farma ještě zvláštní? Farma má širší sortiment než ostatní 
farmy. Z přebytků ovoce a zeleniny, která se neudá, vyrábí výborné do-
mácí ovocné i zeleninové zavařeniny a sirupy. Z obilí, které vypěstují, 
melou vlastní celozrnné mouky. Jejich produkty jsou zdravé a chutnají 
tak, jako kdyby je dělala babička. 

Více informací na www.tradicezivancic.cz - Ing. Hana Juránková

Aspoň půlku hodiny
k posílení rodiny

To je slogan, který má povzbudit k návštěvě ty, kteří jsou na tom
z nějakého důvodu s časem na štíru. Trávit čas s rodinou a společensky 
s ostatními i s námi můžete i déle … Den pro rodinu, který chystáme, 
je naplánován na celou sobotu 30. srpna od 8 do 18 hodin.

O co půjde? Spolu s pražskou firmou COOLWOOD vytvoříme ja-
kousi přírodní truhlářskou dílnu (ateliér), kde si rodiče spolu s dětmi 
budou moci vyrobit za asistence instruktora krmítko nebo autíčko 
(Potřebné nástroje budou k dispozici. Cena výrobku - pouze částečný 
příspěvek na materiál). K dispozici budou také kvalitní dřevěné hry, 
které firma COOLWOOD vyrábí, dodáme některé domácí osvědčené 
atrakce - a to i pro nejmenší chodící účastníky.

Místo konání je dobře vidět z Palackého náměstí, hledíte-li směrem
k ZUŠce: Travnaté prostranství mezi ZUŠ a bývalou budovou Teleco-
mu (vedle bývalého dopravního hřiště, Komenského 1287). 

Do této nově pojmenované budovy (Eden, Nová Zahrada) budete moci 
také nahlédnout a „načichnout“ její budoucí život. Sportovní klubovna, Díl-
na pro kluky a holky, Třígenerační obývák, Family Point … Různé míst-
nosti pro různé aktivity v různé fázi dokončení ( kdybyste viděli, tak byste 
viděli ?). Vstup volný. Nejen pro rodiny s dětmi. Na viděnou v sobotu!
Zdeněk Chotaš (Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích alias Nová Zahrada) 

V září světlušky září...
Blíží se již 12. ročník sbírky, která je součástí dlouhodobého projektu 

Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením. V Ivančicích bude sbírka probíhat v úterý 9. září. Dobro-
volníci z řad žáků a studentů budou procházet náměstí a ulice města. 
Finanční částkou mohou dárci přispět do zapečetěných lucerniček.

Projekt „K environmentální výchově 
moderní terénní výukou

„
 na GMK 

úspěšně vstoupil do druhé poloviny
Vážení čtenáři, po prázdninách Vás chceme informovat o pracích 

na projektu K environmentální výchově moderní terénní výukou 
(CZ.1.07/1.1.16/02.0001) na Gymnáziu Moravský Krumlov. 

Na sklonku školního roku se v rámci projektu opět po roce uskutečnil 
ve dnech 26. - 30. května 2014 vodácký kurz na řece Vltavě, během 
něhož žáci prováděli terénní měření, která budou v přírodovědných před-
mětech vyhodnocovat a srovnávat s loňskými naměřenými a zjištěnými 
údaji. Podobně byly vyhodnocovány i údaje získané během projektové-
ho dne („Den Země“ - 23. 4. 2014) na vybraných lokalitách. Žáci zkou-
mali kvalitu odpadních vod v M. Krumlově a okolních obcích. Závěry
z letošního Dne Země srovnávali s měřeními z loňského roku. Porovnání 
výsledků byla provedena formou prezentací v jednotlivých předmětech.

Pracovníci projektu pokračovali na vytváření pracovních listů
a metodik k terénním cvičením na nových lokalitách na řece Jihlavě. 
Ověření vytvořených materiálů probíhalo v rámci výuky při terén-
ních cvičeních. Odebrané vzorky a naměřené hodnoty budou žáci 
průběžně porovnávat s dalšími měřeními a odběry na začátku nového 
školního roku.                                  Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

Název projektu: Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0012

V rámci projektu bude od září 2014 otevřen pro veřejnost vzdělávací 
program Příprava teplých pokrmů v celkovém rozsahu 150 vyučova-
cích hodin. Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu 
dopoledne od září do prosince 2014. Vzdělávací program je pro 
účastníky zcela zdarma. Absolvent tohoto vzdělávacího programu 
bude připraven na zkoušku k získání profesní kvalifikace dle zákona 

č. 179/2006 Sb. Příprava teplých pokrmů (65-001-H).

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
1. BOZP, hygienické předpisy a nakládání s inventářem 
2. Gastronomická pravidla, 3. Skladové hospodářství 

4. Příprava výrobků běžné teplé kuchyně - jatečného masa, 
drůbeže, ryb a zvěřiny, 5. Příprava výrobků dietní kuchyně

a polotovarů, 6. Příprava teplých moučníků 
7. Příprava teplých nápojů

Bližší informace a přihlášky: 
Ing. Ivana Čermáková, manažer projektu, 

tel.: 739 570 617, email: cermakova@ssmk.eu
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Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Bojím se o svou dceru. Nezvládá svou finanční situaci a furt utrácí. 
Již před rokem jsme jí s partnerem z jednoho průšvihu pomáhali, ale 
ona si nedá říct. Žije od výplaty k výplatě a často si půjčuje na blbosti, 
třeba jen pár tisícovek. Jenže jsou to hrozně draze půjčené peníze
a my jí jako penzisté nemůžeme pomáhat donekonečna.

Životní styl vaší dcery je opravdu na pováženou a vaše starosti o ni 
jsou oprávněné. Podobné chování vede do dluhové pasti, která často 
končí exekucemi nebo osobním bankrotem. Jak situaci popisujete, vaše 
dcera využívá pravděpodobně nabídky skrývající se po názvy jako mi-
kropůjčky, sms, finské či krátkodobé půjčky…Všechny tyto produkty 
mají jedno společné: Nabízejí nehorázně drahé půjčky na dobu od dvou 
dnů do dvou měsíců. RPSN (tedy roční procentuální sazba nákladů
na půjčku) se pohybují v řádu několika set procent. Pokud si půjčíte 
například u společnosti Kouzelná půjčka 10.000 korun na jeden měsíc, 
bude vás to stát 2400 korun a RPSN se pohybuje na úrovni téměř 1300 
procent. Jsou to tedy opravdu draze půjčené peníze.

Doporučuji vám tedy, abyste se s dcerou obrátili na finančního 
poradce, který může pomoct hlavně v oblasti finanční gramotnosti 
a plánování. Vysvětlí dceři některé termíny a naučí ji dlouhodobým 
finančním návykům, tak, aby lépe zvládala svoji situaci. To vše samo-
zřejmě pouze za předpokladu, že ona sama bude chtít. Ani alkoholik 
se nevyléčí, pokud se sám nerozhodne. Pokud však stádium vaší dcery 
bude už tak špatné, že ani poradce nepomůže, určitě jí rád doporučí 
nějakou místní poradnu pro člověka ve finanční tísni. A čím dříve, tím 
lépe. Nebo do finančních problémů strhne i vás.

Pět tipů, jak poznat podezřelou půjčku: 1. Půjčku lze sjednat na 
internetu či po telefonu. 2. Peníze jsou půjčovány neúčelně s krátkou 
dobou splatnosti (např. do 60 dnů). 3. Není potřeba ručitele ani doložení 
příjmu. 4. Náklady na půjčku (RPSN) se pohybují v řádu stovek až tisí-
ců procent (pro srovnání kreditky se pohybují mezi 30 až 45 %). 5. Na 
podmínky úvěru se nevztahuje Zákon o spotřebitelském úvěru, kdy je 
třeba mít sjednánu písemnou smlouvu a je možné bez uvedení důvodu 
ve lhůtě 14 dnů odstoupit od jejího uzavření a půjčené peníze vrátit.

i

Vážení spoluobčané,
členové Okresní organizace KSČM na okrese Znojmo 
se na Vás,voliče KSČM, obracejí s upřímnou prosbou
o volební podporu ing. Petra Krátkého
jako nezávislého kandidáta pro senátní volby.

Děkujeme za pochopení
a Vaše hlasy.

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO ZNOJEMSKO!

Špičkový stolní tenis
v Moravském Krumlově

Jedenáctým závodem, který 
se konal na Masarykově okruhu 
v Brně, pokračoval letošní šam-
pionát silničních motocyklů. Po 
dlouhých 32 letech měla ČR za-
stoupení ve všech třídách.

Ve třídě Moto3 si nejlepší 
postavení na startu vybojoval 
Alex Marquez. Jakub Kornfeil 
startoval ze třinácté a Karel Ha-
nika ze sedmnácté pozice. Hned 
v úvodních kolech se na špici 
závodního pole vytvořila šest-
náctičlenná skupinka jezdců, ve 
které se neustále míchalo pořadí. 
Nechyběli v ní ani oba domácí 
zástupci. Kornfeil se propracoval 
nejlépe na devátou pozici a Hani-
ka bojoval v závěru této skupiny. 
Jezdci předvedli naprosto strhují-
cí závěr, kde nebylo do poslední 
chvíle jasné, jaké bude pořadí na 
stupních vítězů. Skvělý výkon 
podal Alexis Masbou, který per-
fektním finišem na cílové rovince 
závod v Brně vyhrál. Na druhém 
místě projel cílem Enea Bastiani-
ni, třetí v pořadí závod dokončil 
Danny Kent. Jakub Kornfeil 
projel cílem 14. a Karel Hanika 
na 15. místě. V celkovém pořadí 
vede Miller, Kornfeil je dvanáctý 
a Hanika osmnáctý.

V kategorii Moto2 si vyjel pole 
position Esteve Rabat. Na divokou 
katru jedoucí Miroslav Popov star-
toval z 35. pozice. První pozici si 

po startu udržel Rabat, který i po 
pěti kolech vedl závodní pole. V de-
vátém kole došlo ke kontaktu mezi 
Popovem a Mülhauserem, což pro 
domácího závodníka znamenalo 
pád a konec závodu. Vítězství vy-
bojoval Rabat, který si tak upevnil 
vedení v šampionátu. Druhý skon-
čil Kallio a třetí Cortese.

Ve třídě MotoGP si vybojoval 
pole position vítěz předchozích 
deseti !!! závodů Marc Marquez. 
První řadu dále opanovali Andrea 
Dovizioso a Andrea Iannone. Lokal 
Matador Karel Abraham startoval 
ze sedmnácté pozice. Po startu 
šel do vedení Iannone, druhý jel 
Dovizioso a třetí Pedrosa. Po pěti 
úvodních kolech vedl Pedrosa, 
který zlikvidoval náskok vedoucího 

Lorenza a převzal vedení v závodu. 
O třetí místo bojoval Marquez s 
Iannonem. Rossi se snažil dostat do 
závěsu této dvojice. V polovině zá-
vodu Rossi zaútočil na Marqueze a 
dostal se před něj. Cílem projel jako 
vítěz Pedrosa, druhý skončil Lo-
renzo a třetí Rossi. Marquez ztratil 
svoji neporazitelnost a chyběl i na 
stupních vítězů, když projel cílem 
na čtvrté pozici. Nejlepší z jezdců 
Open byl Aleix Espargaro, který 
skončil na 8. místě. Abraham byl 
v cíli domácího závodu čtrnáctý. 
V průběžném pořadí je na čele 
Marquez, druhý je Pedrosa a třetí 
Rossi. Abrahám je 17. místě.

Během víkendu navštívilo Ma-
sarykův okruh 240 695 diváků.

/Ctibor Adam/

Marquez sesazen, Češi v Brně bodovali

Foto: Kv. Adam              Karel Abraham na domácím okruhu.

Názor: Seberevolta aneb 
přebíráme zodpovědnost

Seberevolta je komunita lidí, kteří chodí společně cvičit. Ale proč to 
dělají? Na to je jednoduchá odpověď. Doba, kdy morální hodnoty jako 
je poctivost, pokora či disciplína byly samozřejmostí, se vytratila. 

Proto chodíme pravidelně cvičit a využíváme svůj čas pozitivně. 
Vědomě tvoříme ve svém životě nové návyky, respektujeme základní 
hodnoty a snažíme se jít příkladem, sami sobě i druhým.

Chceme, aby si každý ve městě mohl vybrat, jakou cestou jít. Můžu 
jít cestou cigaret, alkoholu, fetu. Nebo na sobě můžu makat, najít sám 
sebe a posunovat hranice svých možností. Poznat sílu skupiny a dob-
rého kolektivu. Přidat se může každý a vůbec nám nezáleží na věku, 
pohlaví, na tom, kolik kdo uzvedne nebo uběhne. Tréninky jsou vedeny 
tak, aby každý vydal maximum.

Začali jsme začátkem prázdnin. Původně jsme na tréninky chodili 
dva a nyní už se nás schází deset. Prší? Ani to nás nezastaví. Chodíme 
cvičit na Vrabčák a to 3x - 4x týdně, ale krom toho se domlouváme i 
na koupalištích, opíkačkách nebo plánujeme i výlety na kole. Těší nás, 
že na více než 300 místech ČR a SR se projekt ,,Seberevolta“ úspěšně 
rozjíždí za vydatné podpory měst. Více informací o seberevoltě ve sku-
pině na FB: Seberevolta - Moravský Krumlov

Úspěchy házenkářů z Ivančic
Byl to rok plný sportovních úspěchů korunovaný vítězstvím všech 

kategorií žactva chlapců i dívek v soutěžích Jihomoravského kraje, 
čtyřnásobnou účastí ve finále Mistrovství České republiky (mladší 
žačky bronzové) plus první místo na mezinárodním turnaji starších 
žaček ve Slovinsku. Žactvo HK Ivančice si za posledních pár let
vybudovalo skvělé jméno, nejen v Jihomoravském kraji, ale i na úrov-
ni celorepublikové. Kvalitní trenérská práce a silné zázemí klubu má
na svědomí házenkářského dravce, který míří vysoko.

Práce s mládeží se klubu nadmíru daří, svědčí o tom i zájem mládež-
nických reprezentačních týmů o talentované hráče a hráčky. 

Je zde i nově nastartovaná spolupráce s městem Moravský Krumlov, 
kde po prezentačních akcích ve školách přišli první zájemci o tento 
skvělý všestranný sport. Zatím se hráči a hráčky ukázali pod barvami 
HK Ivančice, ale my doufáme, že se v následujících sezónách naváže 
na tradici v tomto regionu a Moravský Krumlov i okolí se vydají vlast-
ní cestou při obnově pověsti házenkářské oblasti.

Tato velice dobrá spolupráce s Moravským Krumlovem umožnila 
uskutečnit i soustředění žaček v areálu u nové sportovní haly. Zde se 
házenkářky připravovaly na novou náročnou sezónu a nevěnovaly se jen 
sportu, ale i společenským povinnostem. Návštěva u starosty i zámecké-
ho parku byla toho důkazem a krokem ke vzájemné skvělé spolupráci.

V září se rozjede nová sezóna, která může být ještě lepší a přinést 
další úspěchy. Je zde i příležitost pro vás a vaše děti, které se mohou 
aktivně zapojit do tréninků a stát se malým házenkářem, házenkářkou. 

Škola jako vzdělávací, kulturní 
a společenské centrum

Workshop na toto téma se uskuteční dne 20. listopadu 2014 v době 
od 10.00 do 14.00 na Základní škole Višňové, Nová 228.

Je určen pro zástupce škol, představitele samosprávy a nestátních 
neziskových organizací. Cílem je předat zkušenosti z USA a Velké Bri-
tánie týkající se regionální spolupráce různých subjektů, která aktivně 
přispívá celoživotnímu učení a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel-
stva. Účastníci budou seznámeni nejenom se zkušenostmi z jiných 
zemí, ale také s příklady dobré praxe v České republice. 

Z důvodu omezené kapacity je nutné zaslat závaznou přihlášku
do 19. září 2014. Pro další informace a závaznou přihlášku nás prosím 
kontaktujte na emailové adrese zs.visnove@zn.orgman.cz.

Akce pod záštitou náměstka hejtmana JMK p. Ing. Stanislava Juránka.

V úterý 9. září se uskuteční 
pod hlavičkou Městského muzea 
v Moravském Krumlově beseda
s Mgr. Hanou Prymusovou.

Bývalá muzejní pracovnice 
připravuje knihu o obyvatelích
a domech meziválečného a pová-
lečného Moravského Krumlova, 
jenž vyjde před Vánoci. Ráda by 
tímto vyzvala širokou veřejnost

a především pamětníky, aby do-
nesli dobové fotografie a pohled-
nice z 30. - 50. let 20. století, které 
by mohli poskytnout k oskenování 
do chystané publikace. Chybějí 
zejména detailnější snímky fasád 
domů na ulici Palackého, Školní, 
Růžové a na Klášterním náměstí 
(bývalá zástavba na místě přístav-
by ZŠ), fotografie významnějších 
osob a živnostníků, případně ob-
chodních výloh.

Autorka by si zároveň ráda
v širším plénu ověřila informace
o obyvatelích domů za druhé 
světové války a poválečných 
změnách a učinila ve spolupráci 
s Vámi poslední korekturu textů 
před vydáním publikace. 

Beseda se bude konat od 18 ho-
din v Galerii Knížecí dům. Vstup 
je volný.           Hana Prymusová

Letním přípravným kempem 
vstupují naši stolní tenisté do 
nové sezóny a bude se opravdu na 
co těšit. Pro nadcházející soutěžní 
ročník je připraveno pro fanoušky 
stolního tenisu několik změn. 

Největší novinkou je rozšíření 
členské základny o družstva žen, 
přičemž právě ony nás budou 
reprezentovat v nejvyšší české 
domácí soutěži (extraliga). Muži 
se pro letošní rok posunuli o 
„stupínek výše“ a A-tým se bude 
účastnit soutěže ve 3. celostátní 
lize. Další týmy budou bojovat o 
svá kvalitní umístění na krajských 
a okresních úrovních. Celkem se 
v nové sezóně představí 12 muž-
ských, ženských a mládežnických 

družstev. Děti a mládež navíc 
prokazují svou kvalitu na pravi-
delných kontrolních turnajích. 

Již nyní se těšíme na Vaši 
podporu při soutěžních domácích 
utkáních, která se budou ode-
hrávat v moravskokrumlovské 
sokolovně, ale ještě předtím než 
započnou samotné boje o body 
za zelenými stoly, velice rádi 
uvítáme Vaše děti. Nábor dětí do 
kroužku stolního tenisu proběh-
ne v měsíci září, kde je zkušení 
trenéři, hráči i hráčky seznámí
s krásou hry stolní tenis. 

No a pro Vás, kteří  si jen tak pin-
káte někde v garáži, ve sklepě apod., 
se připravuje 1. ročník turnaje „ne-
registrovaných“ hráčů. Už trénujte!

V letošním roce slaví Středisko 
volného času v Ivančicích 30 let 
od svého založení. Některé spo-
lupracující organizace uspořádaly 
a uspořádají v rámci těchto oslav 
doprovodné akce. Klub českých 
turistů Ivančice organizuje dne 
13. září výlet po třiceti zajímavos-
tech Ivančic. Jedná se již o druhou 
akci pod tímto názvem. První se 
uskutečnila dne 15. června.

Pamětníků ubývá, a tak stále 
méně „Vančáků“ ví, kde bydlel 

pan Wittlich s Milušou, kde byl 
ateliér, ve kterém maloval Jakub 
Svoboda, kde a proč dostal spiso-
vatel a scénárista Jan Procházka od 
svého otce facku a proč, jaký byl 
Ruda Kropáček...

Kdo se chce projít po památ-
kách a zajímavostech Ivančic, 
přijďte v sobotu 13. září. Sraz
v 10.00 před kostelem na Palac-
kého náměstí. Vycházku ukončí-
me na Středisku volného času.
Ant. Moravec, předseda KČT Ivančice

30 turistických zajímavostí

Přijďte na muzejní besedu
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Krumlov před léty
Ulice Palackého - okolí kláštera

Dlouhá ulice Palackého se v minulosti skládala z několika částí. Nej-
východnější část od kláštera po dům okresní silniční správy na křižovatce
s ulicí Růžovou byla nazývána před rokem 1918 a za války Wurtsgasse 
(Jitrnicová), v meziválečném a poválečném období pak Dobrovského. Kro-
nika města uvádí, že zde bylo 40 přízemních domků, z nichž zůstal bombar-
dováním nepoškozen pouze jeden a z nichž 18 nebylo obnoveno vůbec.   

První dům v sousedství klášterní budovy je novostavba s č. p. 124 
(134/I). Dům v minulosti náležel podle seznamů Ericha Sloscheka 
Josefu Vukaczovi (1875-1879), Herderovi Netolickému (1879-1883)
a Josefině Joklové (1883-1927), která na přelomu 80. a 90. let 19. století 
přistavěla k domu stáje a prováděla další drobné úpravy. Od roku 1927 
patřil dům stolaři Aloisi Šťastnému. Ten zde žil s manželkou Annou a 
dětmi Annou, Rudolfem a Františkem. V roce 1938 v domě žila také 
rodina povozníka Oskara Růžičky. V roce 1947 jednali manželé Šťastní 
s MNV o opravách domu či o možnosti novostavby, jelikož dům v dů-
sledku bombardování hrozil zřícením. Novostavba o dvou nadzemních 
podlažích pak po etapách vznikala od konce 70. let.     

Vedle domku stávalo již neexistující č. p. 70/I. Dnes se zde nachází 
garáže domů č. p. 123 a 124. Majitelem malého domku byl Jakub Sokol 
(1863-1891), Jan Sobol (1891-1918), za něhož byla v domě v roce 1914 
vystavěna nová kuchyně, Johann Sobol (1918-1927) a od roku 1927 děl-
nici Marii Sobolové a její dceři Františce. M. Sobolová pobývala v Mo-
ravském Krumlově od roku 1915. Rodina zde žila až do bombardování.      

Historie domu s č. p. 123 (133/I) byla spojena se jmény Františka Svo-
body (1858-1891), Františky Matesové (1891-1926) a poté se jménem Jo-
sefa Matese. V roce 1891 je doložena přístavba stájí a v roce 1913 částečná 
rekonstrukce domu za spolupráce stavitele Jana Herforta. Na plánu z roku 
1913 je dům zakreslen jako přízemní stavba s průjezdem. Svobodný Josef 
Mates, povoláním mechanik, byl podle informací příbuzných spolumajite-
lem parního auta Škoda Sentinel, které pronajímal. Žil v domě i za války. 
Adaptace domu novým majitelem proběhla v roce 1962.

Přízemní domek s č. p. 122 (69/I) je rohovou budovou od roku 1945, 
kdy byl sousední dům zbořen a byla zde vytvořena nová komunikace. 
Dům patřil H. Bőhmovi (1877-1882), Anně Sklenské (1882-1904), Leo-
poldu Sklenskému (1904-1910), Františce Bőhmové (1910-1914), Franzi 
Sklenskému (1914-1918), Leopoldu Sklenskému (1883). Leopold byl 
invalidou z první světové války. V roce 1903 bydlely v domě Anna Sklen-
ská, rozená Bőhmová, a slečna Josefina Bőhmová. Ve 20. a 30. letech byly 
prováděny drobné adaptace domu, které spočívaly v proražení hradební 
zdi v zadní části pozemku, zřízení výjezdu za domem a opravu kůlny. Leo-
pold Sklenský žil v domácnosti s manželkou Františkou a dětmi Helenou, 
Františkem, Jiřinou a Miroslavem. Dům přečkal bombardování. V roce 
1992 si zde otevřel prodejnu smíšeného zboží Zdeněk Sklenský, prodejna 
byla později přeměněna na vinotéku ZSS., corporation s. r. o. V letech 
2011-2012 byla budova rozšířena ve dvoře o novostavbu s č. p. 171.

V prostoru dnešního průjezdu ke Střelnici se nacházel dům s č. p. 158/I. 
V roce 1902 je uváděna jako jeho majitelka Františka Beranová. O jede-
náct let později je datován dokument, kde je jmenován jako majitel domu 
Lorenz Sklenský. Ve 30. letech vlastnila dům Albína Sklenská, manželka 
berního úředníka. Působila v M. Krumlově od roku 1904. Ve 30. letech 
byla vdovou a její dospělí synové žili již v té době v Brně. Rudolf byl 
profesorem, Ota stejně jako i třetí syn Karel byl obchodníkem. Dům byl 
bombardováním zcela zničen a do roku 1946 byly odklizeny jeho trosky.

Naproti těmto domům se nacházel přízemní dům s č. p. 136 (121/I). 
Byl postaven v letech 1895-1896 Franzem Wawříkem. Ten vlastnil tento 
pozemek mezi lety 1848 až 1911. Šlo o přízemní dům bez výzdoby fasá-
dy. Majitelem domu byl mezi lety 1911 až 1916 Ignác Doubrawsky, poté 
je jako majitel uváděn Josef Banovský, úředník ve výslužbě. Po válce 
žila Josefa Banovská ve Val. Meziříčí a dům o dvou bytových jednotkách 
byl pronajímán. Protože se dům nalézal mimo regulační čáru, počítalo se 
s jeho zbořením v souvislosti s plánovanými stavbami úředních budov 
vedle měšťanky. Dnes stojí v blízkosti parcely přístavba ZŠ Klášterní.

V zatáčce se nacházel dům s č. p. 122/I. Jako majitelé se vystřídali Jo-
sef Swoboda (1873-1880), Franz Wolf (1880-1885), W. Rappus (1885-
1889), Eugen Seipl (1889-1894), Ernst Neisser (1894-1913), Františka 
Kukulová (1913-1916) a od roku 1916 Marie Pelcová. Ta svůj dům ve 
30. letech dům pronajímala. Datum zboření stavby se prozatím nepoda-
řilo upřesnit. Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. - M1, inv. č. 
209, 331, 394, 690; Tamtéž, MK/I. - F1; Tamtéž, MK/II., inv. č. 803 a 804; 
MMMK, přír. č. 439 - Rukopisy Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků.

Petrovická došková chalupa 
je jednou z mála dochovaných 
dokladů lidového stavitelství 
na Znojemsku. Tématu jsme se 
věnovali v expedici „Po stopách 
petrovických doškových domů“ 
(Zrcadlo 2. 7. 2004., str. 10).

Obec Petrovice koupila chalu-
pu od dědiců p. Bryma na konci 
roku 2011. Možná někteří ze 
spoluobčanů pochybovali nad 
účelností investice do takové 
zdánlivě bezcenné nemovitosti. 
Vždyť takové chalupy se za 
poslední půlstoletí bouraly, aby 
uvolnily místo modernímu byd-
lení. Hodnota této stavby je nyní 
právě v tom, že již z našich vesnic 
prakticky vymizely. Na celé jižní 
Moravě jsou dnes k vidění pouze 
tři podobné doškové chalupy a 
všechny včetně naší petrovické 
jsou památkově chráněny. 

Domek byl postaven pravděpo-
dobně v první dekádě 18. století. 
Prvním majitelem nově postave-
né domkařské usedlosti byl Říha 
Čurda, uvedený v pozemkové 
knize z let 1693-1757. Po něm 
od roku 1740 chalupu vlastnil syn 

Antonín Čurda. V roce 1749 drží 
domek Jakub Včulek, který je 
zmiňován i v tereziánském kata-
stru roku 1765. V době udělování 
čísel popisných byla majitelkou 
vdova Anna Macháčková. Dům 
obdržel číslo popisné 10, které 
mu zůstalo dodnes. V roce 1775 
se z domu platila daň 1 zl 12 kr, 
úrok vrchnosti 19 kr. a vztahovala 
se na něj robotní povinnost jednou 
osobou jeden den v týdnu po celý 
rok. Od domkařky Macháčkové 
dům koupil Vavřinec Pavliček, 
který je uveden v josefinském ka-
tastru. Domkařské stavení tvořila 
jedna místnost, komora a chlév. 
Dům pak zdědila dcera Mariana, 
která se v roce 1813 provdala za 
Jana Kováře z Petrovic. Rodina 
Kovářova vlastnila dům přes sto 
let po další tři generace. 

Janův stejnojmenný syn se roku 

1843 oženil s Terezií Brustmano-
vou z Lesonic a zřejmě to byl on, 
kdo přestavěl dům do podoby, jak 
jej známe dnes.

Jan a Terezie Kovářovi měli 
šest dětí: Marianu (19/11/1843 
- 17/3/1853), Josefu (11/12/1846 
- 4/6/1847), Jana (*1/5/1848), 
Josefu (*13/4/1850) provdána 
za Ignáce Kováře z Petrovic, 
Anežku (*19/1/1853) provdána 
za Leopolda Sobotku bednáře
v Rybníkách a Antonii (*8/8/1860)
provdána za vdovce Ignáce Ko-
váře z Dobelic. Otec Jan Kovář 
roku 1866 ovdověl, v 45 letech se 
znovu oženil s 43 letou Kateřinou 
Vybíralovou z Rybníků. Měli 
spolu syna Václava, který však 
zemřel v dětském věku. Kateřina 
Kovářová na domě dožila, dům 
byl zapsán do vlastnictví nejmlad-
ší dcery Antonie, která s manže-
lem Ignácem Kovářem bydlela
v Dobelicích na půllánu čp. 21. 

Od září 1917 si dům pronajal 
švec Jana Kolesa ze Zňátek. 
Rodina Kolesova v domě žila 
se čtyřmi dětmi Janem, Karlem, 
Marií a Annou po celou první 

republiku. Po válce si domek 
koupili Matěj a Marie Šídlovi, se 
kterými bydlel i syn Josef, neli-
chotivě přezdívaný „Nepivoda“. 
Vdova Marie Šídlová v domě 
dožila do svých 85 let, zemřela 
v roce 1981. Po její smrti zůstal 
dům po nějakou dobu neobydlen. 
V posledních dvaceti letech dům 
o víkendech obýval a udržoval 
zeť poslední majitelky chalupář 
Milan Brym z Brna. 

Petrovická došková chalupa 
je ukázkou dříve běžného obydlí 
domkařů. Na rozdíl od sedláků 
(láníků, pololáníků, čtvrtláníků) 
domkaři vlastnili kromě své 
skromné chalupy obvykle jen 
malá políčka, která nestačila ani k 
nejskromnější obživě často počet-
né rodiny. Domkaři tedy hledali 
obživu převážně námezdní prací 
a patřili k chudší části vesnického 

obyvatelstva. Tomuto způsobu ži-
vota odpovídá i stavební koncep-
ce petrovické doškové chalupy. 

Obytné místnosti jsou malé a 
stavěné převážně z nepálených 
cihel „vepřovic“. V hospodářském 
zázemí nenajdeme u sedláků 
nezbytnou stodolu na uskladnění 
úrody a zemědělských strojů. Také 
chybí stáje pro koně a hovězí do-
bytek. Na malém dvorku doškové 
chalupy jsou jen malé chlívky
pro kozu a drůbež. Půdní prostory 
nad obytnými místnostmi sloužily 
k uložení nevelkých zásob sena
a slámy pro skromné hospodář-
ství. Ze dvora je také přístup do 
poměrně velkého sklepa klenuté-
ho z lomového kamene, což není 
pro domkařská stavení typické. 

Zatímco stavebně byla došková 
chalupa celkově v poměrně dob-
rém a původním stavu, interiér 
byl v posledních desetiletích hod-
ně přizpůsoben pohodlí majitelů. 
Z původního nábytku, který by 
byl starší 50 let, se dochovalo 
velmi málo. Novodobý nábytek 
nevalné hodnoty byl odvezen, 
stejně jako byly odstraněny také 
drobné stavební úpravy (zateplení 
a obložení stěn apod.). 

Došková střecha, jakkoliv byla 
dříve znakem obydlí nejchudších 
vrstev, je dnes poměrně luxusní 
záležitost. Přinejmenším co se 
týče pořizovací ceny. Je to hlav-
ně dáno dostupností materiálu
a cenou práce. Žitná sláma se 
dnes těžko shání a také řemesl-
níků, kteří by uměli došky vázat, 
je nedostatek. Naštěstí stát hradí 
většinu nákladů na opravy státem 
chráněných památek. Střecha
na naší doškovici byla renovová-
na v roce 1970, 1986 a naposledy 
v září 2004. Nová krytina by měla 
vydržet nejméně dvacet let.

Chalupa prošla celkovou re-
konstrukcí, která měla obnovit 
původní charakter domkařského 
obydlí. Rekonstrukce byla finan-
cována z dotačních programů 
podpory obnovy kulturních 

památek Ministerstva kultury a 
z Jihomoravského kraje, odbor 
kultury a památkové péče. Po 
konzultacích s památkáři jsme 
se snažili použít staré technolo-
gie. Stěny byly omazány hlínou 
smísenou s plevami. Dům byl 
několikrát olíčen vápnem, do 
podrovnávky byly použity saze. 
Dvorek byl vydlážděn kameny. 
Do předzahrádky byla nasázena 
původní květena a bylinky. 

Objekt jsme opravili se zámě-
rem, že bude sloužit k vnější pro-
pagaci obce, jako místní muzeum 
a místo uchování obecní paměti. 
Muzejní sbírku tvoří předměty, 
které dokumentují historii naší 
obce a regionu, hospodářskou 
činnost našich dědů i vybavení do-
mácností našich babiček. Většina 
exponátů, které jsou zde vystave-
ny, pochází z darů petrovických 
občanů a příznivců muzea. 

Došková chalupa bude zpřístup-
něna v době hodů - 13. a 14. září 
2014: 10 - 12 a 13 - 14 hodin. Ot-
vírací doba bude od 1. května do 
31. října každou neděli od 15 do 
17 hodin, jinak po domluvě kdy-
koliv. Zájemci se mohou obracet 
na telefonní číslo obecního úřadu 
515 323 123 nebo 724 185 508.

Eva Grunová, Petrovice

Došková chalupa - petrovické muzeum

Nejstarší známá fotografie chalupy ještě s původním rumpálem, asi 60. léta

Císařský povinný otisk 
stabilního katastru
z roku 1825 se změnami 
z konce 19. století.  

zdroj: Český ústav
zeměměřičský
a katastrální

Došková chalupa před rokem 1980 s majitelkou Marií Šídlovou

Omítání stěn hlínou smísenou
s plevami, podzim 2013
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 01. 09. - 14. 09. 2014
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• do 30. září - ZÁMEK ŽIJE! Expozice: START - Vladimír Franz - obrazy, Ida 
Saudková - fotografie, OTEC A SYN  - Jiří a Jiří Sláma - fotografie, NAPŘÍČ 
ČASEM A KRAJINOU - Městské muzeum MK, ŽIVOT A DÍLO GUNDAKE-
RA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: otevřeno út-ne, 10-17 hodin, v neděli 8. 6.  
ZAVŘENO! Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• září - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč, snížené 
10 Kč, školní skupiny zdarma. Vernisáž 8. 9. 2014 v 18 hodin, 
• září - Výstava - PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ IVANČICKÁ M. KRUMLOV, Měst-
ský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• září - Výstava obrazů SVATOPLUKA DRÁPALA v Galerii Plachý
• 6.-7.9. - ROZMARÝNOVÉ HODY POLÁNKA. Hrají Polanka a Fantazie, 
začátky: v sobotu v 17.00 hodin, v neděli v 15.30 hodin, večerní zábavy začnou 
ve 20.30 hodin, vstupné: sobota 80 Kč a neděle 50 Kč.
• 7.9. ve 14.00 hod. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Moravskokrum-
lovský zámek - výjimečná renesanční památka. Prohlídka na nádvořích zámku
s odborným výkladem PhDr. Ivana Žlůvy -  historika umění. Sraz ve 14.00 hodin
u kostela Všech svatých na ul. Palackého.
• 9.9. v 18.00 hod. - BESEDA PAMĚTNÍKŮ s Mgr. Hanou Prymusovou nad 
připravovanou knihou o meziválečném a poválečném Moravském Krumlově.  
Začátek v 18 hodin v galerii Knížecí dům. Vstup zdarma.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz

Připravujeme: • 29.9. ve 14.00 hod. - LITVA - KRAJ JANTARU A DŘEVĚ-
NÝCH KŘÍŽŮ. Cestopisné vyprávění J. Puchegger Chadalíkové. Můžete se těšit 
i na promítání videa a fotografií z cest, kde poznávala množství historických pamá-
tek, malebnou krajinu ledovcových jezer, mokřadů, písečných dun a vesniček s pů-
vabnou lidovou architekturou. Ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. Vstupné 15 Kč.

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
• 31.8. v 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. Představení loutkového 
divadla „Za každým rohem jeskyňka“ v kulturním domě, hraje divadlo KUBA. 
• 5.-7.9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY. Hraje
Slovácká kapela Romana Horňáčka. Pořádají: město Miroslav, MKIC Miro-
slav, ŘK farní úřad a Os Marek.

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 30.8. OD 20.00 HOD. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI,
doprovodný program ukázka exhibice Kung Fu, ochutnávka vín. Prohlídky
po 30 min. Možnost předem rezervace vstupenek na email: tic@dolnikounice.cz .
Vstupné dospělí 50 Kč, senioři, studenti 30 Kč. Pořádá TIC.
• 30.8. ve 14.00 hod. - ADIOS PRÁZDNINY. Zábavné odpoledne plné her
a soutěží pro děti k ukončení letních prázdnin. Program: Ve 14 hod. - pohádka 
Žabák Žak a rak Jak, klášter Rosa coeli (Malý festival loutky). Od 15 hod. pro-
gram pokračuje na Malém hřišti za klášterem - zábavná stanoviště, skákací hrad, 
trampolíny, malování na obličej, motokáry, diskotéka. Vstup zdarma. Pořádá 
TIC ve spolupráci s Kónus klubem.
• 5.9. - koncert REQUIEM - W. A. MOZART. BRNĚNSKÝ FILHARMO-
NICKÝ SBOR BESEDA BRNĚNSKÁ, řídí Petr Kolař, vstupné dospělí 200 Kč, 
senioři, studenti 150 Kč. V klášteře Rosa coeli. 
• 6.9. - HISTORICKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI. Masary-
kovo nám., program: od 10.00 - historický jarmark, od 13.00 - muzikál LVÍ 
KRÁL- ZUŠ Ivančice, výstava vín, divadelní, šermířská, hudební vystoupení, 
průvod krále městem na zámek k turnaji. Herci v historických kostýmech, rytíři 
a dámy v průvodu s koňmi, kejklíři, výstavy, ohňová show a ohňostroj láká 
hlavně rodiny s dětmi. Na své si přijdou i znalci vína a kulinářských specialit. 
Součástí Historických slavností je i Bienále moderního umění ZPŘÍTOMNĚNÍ, 
které pořádáme s Domem umění v Brně v prostorách kláštera. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 5.9. - 5.10. - ČAS. Výstava prací studentů Gymnázia Jana Blahoslava. Sklepe-
ní Památníku A. Muchy. Vstupné dobrovolné.
• 6.-7.9. - DNY PAMÁTEK. Otevření památek v Ivančicích. Kostel Nane-
bevzetí Panny Marie (13.00 - 17.00, vstup zdarma), Židovský hřbitov (9.00 
- 12.00 a 14.00 - 17.00, vstup zdarma), Památky Jednoty bratrské (9.00 - 
17.00, vstup zdarma, výklad o historii Jednoty bratrské v Ivančicích, procházka 
k budovám areálu, luštění chronogramu, zpěv písní z dílny bratrských biskupů 
a 7. 9. v 15.00 hodin bohoslužba pod širým nebem), Památník A. Muchy (9.00 
- 12.00 a 13.00 - 17.00, běžné vstupné (stálé expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, 
chodba a sklepení - výstava GJB Ivančice), Kaple nejsvětější Trojice (13.00 - 
17.00, vstup zdarma), Kaple sv. Jakuba (13.00 - 17.00, vstup zdarma), Kostel 
sv. Petra a Pavla v Řeznovicích (13.00 - 17.00, vstup zdarma).
• 9.9. v 19.00 hod. - JAKUB A JEHO PÁN. Těšit se můžete na vtipnou, hravou, 
moudrou komedii, jízlivou variaci na Diderotův román Jakub Fatalista v režii 
Marka Ostrovského. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, dvou autorů, nezapomenu-
telného sluhy Jakuba a jeho pána. Příběh o přátelství, lásce, zradě a také o cestě. 
Putování za tím, kdo jsme a co určuje naše kroky.... Kino Réna Ivančice, účinkuje 
Divadelní spolek Bezgest z M. Krumlova. Vstupné: 70 Kč, předprodej v KIC.
• 10.9. v 17.00 hod. - AUTOGRAMIÁDA KARINY HEKOVÉ. Setkání
s autorkou u příležitosti vydání její první knihy „Meditační příručka pro 
uzdravení lidského srdce a duše“. Autorka přečte ukázku, pokřtí knihu, prove-
de meditaci a navodí příjemnou atmosféru, vylosuje 5 svých knih jako dárek. 
Památník A. Muchy, vstup zdarma.
• 16.9. v 18.00 hod. - TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA II. Přednáška ing. 
Petry Kučerové na téma podzim v těle a příprava organizmu na zimu, princip 
podzimních respiračních onemocnění, zvýšení obranyschopnosti organizmu... 
Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč. Je vhodné vzít si s sebou psací potřeby.
Připravujeme: 26.- 27. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Zábavný program, 
tradiční trhy, prodej burčáku do vyprodání zásob. Součástí sobotních trhů je 
IVANČICKÝ GRILFEST, soutěž v grilování za doprovodu maďarsko-sloven-
ského souboru Hahota ze Sládkovičova a country kapely Pantokáči. Přihlášky 
soutěžních týmu na tel. 546 419 467 nebo e-mailu: smutny@ivancice.cz

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.9. od 16.00 hod. - DEN PRO DĚTI. Zábavné odpoledne pro děti a celé rodi-
ny u příležitosti zahájení školního roku. Nafukovací atrakce, prezentace kroužků, 
divadlo, balonky, cukrová vata. Na nádvoří zámku. Pořádá SVČ Rosice.
• 6.9. od 15.00 hod. - MISTROVSTVÍ ČR V ŽONGLOVÁNÍ. Klání o titul 
mistra ČR v žonglování s nejrůznějším žonglérským náčiním. Vstup pro nesou-
těžící zdarma. V KD Cristal pořádá Česká žonglérská asociace Czech Juggling.
• 13.9. od 14.00 do 15.00 hod. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ. Den otevřených dveří ve studiu Rosické kabelové televize se zají-
mavostmi z její více než dvacetileté historie. Od 15.00 pak bude v kině probíhat 
malá výstavka k 80. výročí jeho zbudování. Vstup volný. Pořádá KIC Rosice.
• 14.9. ve 13.00 hod. - SKŘÍTCI NA TROJICI. Divadelní představení rodin-
ného divadla Tři věžičky - pohádka Ohnivé léto. Odehraje se U kaple Nejsvě-
tější Trojice. Vstupné dobrovolné. Pořádají Tři věžičky.
• 14.9. od 8.00 hod. - BURČÁKOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY. Kvalitní potra-
viny a řemeslné výrobky od pěstitelů a malovýrobců z regionu, výtečný burčák
z osvědčených zdrojů. Na nádvoří zámku. Pořádá KIC Rosice.

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
• 13.-14.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. Sobota 13. září:
10.00 slavnostní zahájení v zámeckém parku • 14.00 historický průvod městem 
s králem Přemyslem Otakarem I. • 15.00 Rytířský turnaj na koních • 17.00 Maj-
da z kouzelné školky - písničkový program • 20.00 večerní ohňová show • 20.00 
taneční zábava se skupinou Relax • 21.00 večerní historický průvod s loučemi 
ulicemi města • 21.15 slavnostní ohňostroj na náměstí. • Po celý den zajištěn 
historický kulturní program - rytířské souboje, kejklíři, fakírské lože, klauni, 
dobové hry pro děti ... Neděle 14. září: Jubilejní X. turistický den, vyjížďka 
po Hornické cyklostezce • 14.00 koncert skupiny Kamelot s hosty Ilonou Csá-
kovou, Bohoušem Josefem a Laďou Kerndlem. • Celý program Oslavanských 
historických slavností ke stažení na www.oslavany-mesto.cz  

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 6.9. - LYSICE. Prohlídka zámecké zahrady + rozhledna Babylon na Kozáro-
vě. Odjezd vlakem v 7.16 hod. z Ivančic, z Brna v 8.11 hod. do Králova Pole
a odtud dále autobusem do Lysic. Kupte si jízdenky IDS za 190 Kč pro 2 osoby. 
Chůze 16 km. Vede Hana Pokorná.  
• 13.9. od 10.00 hod. - 30 TURISTICKÝCH CÍLŮ V IVANČICÍCH. Akce 
pořádaná v rámci 30 let existence SVČ v Ivančicích. Sraz před kostelem na 
Palackého náměstí. Vede Antonín Moravec.
• 20.9. - VYCHÁZKA NA SVATOU HORU. Vlakem v 8.16 hod. do Brna, 
odtud v 9.35 hod. přes Tišnov do Ořechova. Chůze 10 km. Vede Milan Blaha.       
• 27.9. - OD BRÁZDOVA MLÝNA PŘES ROZHLEDNU MAŘENKA
DO ROKYTNICE NA ROKYTNOU. Autobusový zájezd, odjezd v 7.30 hod. 
od Besedního domu v Ivančicích. Připravené jsou 2 trasy - 10 a 17 km. Vede Jiří 
Eibel. Přihlášky na adrese J. Eibela, Široká 40 nebo na tel. 539 083 044 po 18. 
hod. do 15. 9. Poplatek zaplatit při přihlášení. Člen KČT 100 Kč, nečlen 150 Kč, 
děti do 18 let 60 Kč. Jídlo s sebou.   

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
• NABÍDKA KROUŽKŮ DOMEČKU. S novým školním rokem je tu také 
nová nabídka zájmových kroužků na Domečku a našich odloučených praco-
vištích na ZŠ Ivančická, ZŠ Klášterní, ZŠ Rybníky atd. Vybírat můžete z velké 
nabídky tvořivých, zábavných, sportovních i tanečních kroužků, vyberou si také 
dospělí. Na přesném rozvrhu kroužků se v současné chvíli pracuje a každý den 
se upřesňuje. Přihlásit do kroužku se můžete v kanceláři DDM na náměstí T. G. 
Masaryka 35, na odloučených pracovištích na školách u vyučujících. Veškeré 
informace a nabídku najdete na www.domecekmk.cz
• 15.9. - 19.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšte se na výtvarný, spor-
tovní, zábavný a taneční den, nudit se určitě nebudete! Budeme tvořit, sportovat 
a mnoho dalšího, určitě ochutnáte z naší nabídky kroužků. Od 22. září začínají 
kroužky svou pravidelnou činnost. Těšíme se na vás! Váš Domeček.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 1.9. - VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ.
• 3.9. - SENIORSKÁ STŘEDA.
• 13. a 14. 9. - TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY. Vedrovická chasa Vás 
srdčně zve na Tradiční rozmarýnové hody. Hraje kapela Dubňanka.
• 13.9. - OCHUTNÁVKA VÍN. Tradiční hodová akce ve dvoře Muzea a IC. 
• 26.9. - BESEDA NAD KRONIKOU.

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
• 1.9. STARTUJE DĚTSKÉ CENTRUM. Od pondělí 1. září 2014 bude opět 
otevřeno Dětské centrum - zábavná školička pro nejmenší. Každý den od pon-
dělí do pátku od 8 do 12.30 hodin čeká na děti od 2 let tematicky zaměřený 
program, pohybová cvičení, zážitkové učení, tvořivá i hudební činnost a mnoho 
dalšího. Dětské centrum při SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 13.9. od 14.00 hod. - HORIZONT SLAVÍ. Program: • Ivančická „30“ - cyk-
lovýlet a turistická vycházka po zajímavostech Ivančic • skákací hrady, hry a 
soutěže, malování na obličej, tvořivá dílna, dětský koutek, sportovní mobilní 
hřiště • ukázky z 30leté činnosti organizace • zápis do kroužků na nový školní rok
• FOLK DUO Kocman-Doubek • občerstvení. Areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• STARTUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 s tradičními a téměř 20 
novými zájmovými kroužky pro děti, mládež i dospělé.
Kroužky: jazykové • sportovní • taneční • hudební • tvořivé • technické • zábav-
né • nejen pro rodiče s dětmi. Novinky: • sebeobrana • atletika • šprtec • street-
show • twerk • lady choreo • keyboard • kytara • moderní zpěv • dramatický 
kroužek • holčičárna • otevřená dílna • hlasová dílna • airsoft • LARP • vydrýsek 
• myslivecký kroužek • umíme se bavit. Zájemci se mohou informovat a sezná-
mit s podrobnou nabídkou zájmových kroužků na akci SVČ Ivančice v sobotu 
13. 9. 2014 od 14 hodin v areálu SVČ Ivančice. Zápis do kroužků probíhá 13. 9.
od 14 do 18 hod. a v týdnu od 15. 9. do 19. 9. od 9 do 18 hod. v SVČ Ivančice, 
Zemědělská 2. Více informací na www.svcivancice.cz

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• INFORMACE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH: Zájmové útvary na DDM a ŠD 
Oslavany začínají od pondělí 15. 9., na odloučených pracovištích od středy 1. 10.
• INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: Provoz školní družiny bude zahájen 
v úterý 2. září. V pondělí 1. září budou vychovatelky ve vestibulu ZŠ Oslavany 
rozdávat přihlášky do ŠD a zájmových útvarů.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 30.8. od 10 do 18 hod. - DEN PRO RODINU. ASPOŇ PŮLKU HODINY
K POSÍLENÍ RODINY. Trávník u ZUŠ, průchod z náměstí. Program: společné 
vyrábění rodičů a dětí (krmítko, autíčko) s pomocí profesionálů • dřevěné hry 
pro každého • další atrakce. Vstup zdarma.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 20.9. - Z RAMZOVÉ NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO. (obsazeno)
• 26.10. - SVÁTEČNÍ VÍDEŇ. (obsazeno)
• 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA. (obsazené oba autobusy)
• 15.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOŠOŇ (pozor změna - původně se mělo 
jet do Györu) - obsazujeme druhý autobus. Odjezd: MK - náměstí 6.30 hod., 
Blondýna 6.35 hod., Rakšice 6.40 hod. Návrat: kolem 20.00 hod. Vstupné: Ce-
lodenní vstupné do lázní - 10,50 €, rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti) - 29 
€, děti do 6 let zdarma, studenti (6 -18 let) - 7 €, skupinová sleva - 9,45 €. Cena 
dopravy - 350 Kč. Platba za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem. Na akci 
je bezpodmínečně nutné mít sjednané cestovní pojištění do zahraničí !!!
• 7.12. - ADVENTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKÉHO BADENU. Advent-
ní trhy s průvodem čertů + možnost koupání v místních termálech. Odjezd: 
Tulešice 9.15 hod., Vémyslice 9.20 hod., MK - náměstí  9.30 hod., MK 
- Blondýna - 9.35 hod. Odjezd z Badenu: 19.00 hod. Předpokládaný návrat: 
21.30 hod. Program: Do 17 hodin individuální prohlídka města a návštěva 
adventních trhů (vánoční umělecký trh, jízda na ponících, adventní stánky 
po celém městě). Možnost koupání v římských lázních - v areálu se na-
cházejí dva venkovní a dva vnitřní bazény, vířivka a sauna. Termální voda 
o teplotě 36 °C s velkým obsahem sirovodíku zde vyvěrá z hloubky 1000 
metrů. Vstupné do římských lázní: 350 Kč na 3 hodiny, senioři 270 Kč (pro 
vstup do lázní je nutné mít u sebe minci v hodnotě 2 € k uzamčení skříňky 
- po jejím odemčení mince vypadne zpět). V 17.00 hod. - Perchtenlauf - 
běh čertů městem. Doprava: 330 Kč. Na akci je bezpodmínečně nutné mít 
sjednané cestovní pojištění do zahraničí !!!
• 24.-31. 1. 2015 - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ REKRE-
ACE NA LYŽÍCH I BEZ. Týdenní zimní pobyt v zotavovně Přední Labská u 
Špindlerova Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších 
lyžařských střediscích - Herlíkovice, Bubákov, plus několik areálů přímo ve 
Špindlerově Mlýně. Každý si bude lyžovat, kde se mu to bude nejvíce zamlou-
vat. Individuální  rozvozy od zotavovny jsou zajištěné. Cena: dospělí: 2.877 Kč  
/  dítě do 13 let: 2.590 Kč, dítě do 4 let zdarma bez nároku na lůžkoviny a stravu 
(platí pouze polovinu z ceny dopravy, tj. 350 Kč) zahrnuje ubytování na celý 
týden ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s polopenzí. V zotavovně je možnost 
objednat si masáže, saunu, vířivou vanu, posilovnu, kulečník, solárium apod. 
Po večerech je možnost společně strávených chvilek v nekuřácké restauraci, 
případně venku v uzavřeném altánu u ohniště. Doprava: dospělí 700 Kč, děti do 
15 let 350 Kč. Společná doprava autobusem až k místu pobytu. Posledních cca 
300 m je nutné dojít do kopce pěšky - autobus tam nevyjede. Batohy a lyžařskou 
výzbroj nám vyvezou autem. Odjezd: 24. 1. 2015:Tulešice 7.30 hod., Vémyslice 
7.40 hod., MK- Blondýna: 7.55 hod., MK - náměstí 8.15 hod., Ivančice 8.40 ho-
din. Návrat: 31. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Přihlášky ihned. Záloha 1.000 
Kč nejpozději do konce října, zbytek do konce roku 2014.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE  ke všem zájezdům u paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 322 208 
a 607 052 644, nebo na www.vyletnicimk.estranky.cz . Pro účast na zahraničních 
zájezdech je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí!
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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 
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
3. 9. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pravidelné středeční cvičení. Srdečně Vás zvu na cvičení a tvoření 
s energiemi, které nás všechny obklopují a které jsme již jako lidstvo 
zapomněli používat. Techniky, které se naučíme a budeme postupně 
procvičovat, pocházejí z ještě vzdálenější doby než z dob starého 
Egypta. Cvičení je určeno pro kohokoliv, kdo chce získat nástroje 
pro práci na svém duchovním rozvoji, a nevyžaduje žádné předchozí 

znalosti a zkušenosti. Těší se na Vás Roman Minařík.
Vstupné 100 Kč. Počet účastníků je omezen, rezervaci místa

prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com

5. 9. ve 13.00 hodin - ZAHÁJENÍ SEZÓNY V ČAJOVNĚ
Prázdniny jsou za námi, a tak vás zveme opět na čaj, kávu či 

čokoládu do krásného prostředí naší čajovny. Budeme se na vás 
těšit každý pátek od 13.00 do 23.00 hodin.

9. 9. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapii a kartami. 

Téma: Přijímání síly vesmíru a procitnutí k tvořivosti. Vstupné: 150 Kč.
 Těší se na Vás Markéta.

10.9. v 18.00 hod. - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pravidelné cvičení s Romanem Minaříkem.

ZÁJMOVÝ KURZ ZEN SHIATSU MASÁŽÍ.
Kurz se skládá z dvou víkendů. 27.9 - 28.9 a 11.10 - 12.10.2014. 

Na akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, nebo na meilu jana.saurova@gmail.com

 více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• auto jakékoli značky do 7 tisíc Kč.
Nutně potřebuji na dojíždění do za-
městnání. Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Felicia, Fabia, Octavia, 
popř. i jiné auto za rozumnou cenu. 
Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• VW Transporter T1 nebo T2 do r. 
v. 1979 v jakémkoli stavu. Prosím na-
bídněte, děkuji. Tel.: 606 344 016.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998, 
nový model, najeto pouze 119 tis. 
km, velmi pěkná, bez koroze, EKO 
poplatek zaplacen, cena 29.000 Kč. 
Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Felicia 1,3 Mpi, r. v. 1998, 
50 kW, najeto 180. tis. km, serviso-
vaná, EKO zapl., STK do 9/2014, 
komplet. zimní kola, letní alu. Cena 
12.000 Kč. Tel.: 774 265 504.
•• střešní nosič na FIAT Brava a 2 
ks držáků kol, i jednotlivě. Litá kola 
BORBET 7J.15H2 Et35 Lk98 cena 
dohodou. Tel. 731 111 960.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 776 221 450.
•• byt 2+1 v MK, ve městě, nebo směr 
vlakové nádraží. Tel.: 739 351 845.
•• zděný byt v os. vlastnictví, 3+kk nebo 
3+1, v Ivančicích. Tel.: 775 956 868.
•• zahradu v MK. Tel.: 777 582 899.
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (i k celo-
roční rekreaci) v klidném prostředí u 
lesa, 500 m od přehrady. CP 382 m2, 
z toho obytná 110 m2. Plyn, voda, el., 
topení plynové. Celkem 4 místnosti 
+ obytné podkroví, komora, balkon, 
garáž. RD je součástí dvojdomu, vše 
samostatné a oplocené. Stáří budov 23 
let. Cena k jednání 950.000 Kč. Dům 
volný ihned. Druhá část dvojdomu č.p. 
407 také k prodeji. Celková plocha po-
zemku pak 800 m2 a celkem 8 místnos-
tí. Tel.: 603 527 162, 608 548 590.

pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích na starém síd-
lišti. Volný od 11/2014, dlouhodobě. 
Tel.: 604 562 154.
•• garáž v Letkovicích u bývalého 
JZD. Cena 500 Kč za měsíc. Volná 
ihned. Vhodné i jako úložné prostory. 
Tel.: 607 241 321.
•• stodolu v Dobřínsku, plocha cca 
40 m2, vhodná jako dílna, nebo sklad. 
Info na tel.: 723 428 899, nebo e-mail:
janpavlikdobr@seznam.cz
» ELEKTRO
prodám
•• TV Thomson, video AIWA, set top 
box Strong. Dohodou. Tel.: 722 089 749. 
» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• dětské chlapecké kolo vel. kol 20“ 
pro díte 6-9 let. Tel.: 723 224 165.
» STAVBA - BYDLENÍ
koupím
•• starší menší litinová kamínka na 
chatu. Tel.: 515 323 279.
•• svářečku na 220 V. Levně. Tel.: 
722 089 749.
prodám
•• interiérové dveře šíře 60 cm, 2/3 
prosklené, vč. zámku a kliky, levé i 
pravé,150 Kč za ks, záchodovou mísu 
vč. sedátka za 100 Kč, zachovalé tašky 
bobrovky za odvoz. Tel.: 721 864 767.
•• míchačku na betonovou směs a 
maltu, motor 750 W, 380 V. Cena 
dohodou. Tel.: 721 261 515.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré knihy, nábytek, sklo, nádobí, 
příbory, mince, odznaky, fotografie, 
vzduchovku, lustr, obrazy, vánoční 
ozdoby i celou pozůstalost, vše vojen-
ské, myslivecké. Tel.: 724 468 171.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• cestovní kufr na kolečkách, odleh-
čený, 1x použitý, modrý, záruka do 
7/2015. Rozměry 70x44x23 (70 l). 
Pův. cena 1.800 Kč, nyní 1.500 Kč. 
Tel.: 721 345 307.
•• akvárium s přísl. středně velké. 
Cena dohodou. Tel.: 722 089 749.
•• vozík 130 x 230. Tel.: 732 241 147.

» ZAHRADA
koupím
•• hrozny. Tel.: 607 242 538.
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
prodám
•• mrkev, petržel a červenou řepu. 
Cena dohodou. Tel.: 607 598 893.
•• v září budeme prodávat brambory 
na uskladnení - odrůda Adéla. Do 10 
km dovoz zdarma. Tel.: 731 915 711.
•• celozrnné mouky - pšeničnou, 
ječnou, ovesnou, žitnou a špaldovou. 
Mleto na kamenném mlýnku. Bio 
kvalita. Tel.: 723 982 638.
» ZVÍŘATA
prodám
•• černé štěňátko s hnědým čumáč-
kem a tlapkami. Pěkné a hravé. Tel.: 
606 405 218.
•• štěně - pejska foxteriér hrub., bez 
PP, odběr od 10. září. Cena: za očko-
vání. Tel.: 737 881 495.
•• štěňata pitbull se stafordem, očko-
vaná, odčervená. Odběr možný ihned! 
Tel.: 702 974 587.
•• čínské 10denní kačenky, cena 35 
Kč/ks. Tel.: 606 405 218.
•• káčata kachny pižmové (činky). 
Cena 25 Kč/kus. Asi 20 káčat. Tel.: 
776 731 540 - Ivančice (st. sídliště).
•• letošní mláďata papouška zpěvavé-
ho. Tel.: 736 637 721.
•• selata 25-30 kg, 1.500 Kč/ks, mas-
ný typ. Tel.: 776 593 725.
•• selata 18 kg po 60 Kč. Tel.: 728 651 876.
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
» SEZNÁMENÍ
•• Žena hledá kamaráda od 73 do 75 let,
nekuřáka, nealkoholika, milujícího zvířa-
ta, přírodu, houbaření. Tel.: 721 932 636.
•• Hledá se hodná sympatická díven-
ka či maminka, nekuřačka, která má 
ráda děti, umění, květiny, práci na 
zahrádce i v kuchyni. Jsem svobod-
ný, prý hodný i pohledný podnikatel 
z JM. Tel.: 774 519 902.
•• Finančně zajištěný hledá studentku 
k nezávazným diskrétním schůzkám u 
mně. Máš zájem? Tak dej vědět. Tel.: 
731 306 577.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Nejste schopni splácet své dluhy? 
Hrozí vám, nebo máte exekuce? Do-
kážeme snížit Vaše dluhy až o 70 % !
Analyzujeme možnosti oddlužení, 
následně Vám odborně zpracujeme 
návrh na povolení oddlužení se záru-
kou, že soud oddlužení povolí. Stačí 
prozvonit na 776 565 654 a my se ozve-
me. Při první schůzce Vám bezplatně 
vysvětlíme, jak funguje „oddlužení“ 
a jakým způsobem se v budoucnosti 
Vaše finanční situace může zlepšit. 
Kancelář: Ivančice, Palackého nám. 8.

•• Půjčka rychle a bez ručitele od 
10 do 150 000 Kč. Zaměstnancům, 
podnikatelům, důchodcům, ženám 
na MD. Volejte nebo pište SMS 
kdykoliv na tel.: 604 950 968.

•• HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24 
HODIN od nebankovní společnosti. 
Bez poplatků! Od 5000 do 20.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.: 
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení 
20.000 Kč na dobu 1 roku, činí mě-
síční splátky 2.650 Kč. RPSN činní 
151,02 %. Při výpůjční roční úro-
kové sazbě 59 % bude celková výše 
úvěru za rok 31.800 Kč. Pří řádném 
splácení je klientovi poslední splát-
ka odpuštěna. Tento inzerát není 
návrhem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých oknech za silikonové. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, rolety 
předokenní i látkové do střešních 
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany 
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156, 
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz

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

•• Kamenické práce, sekání písma, 
obnova starých nápisů (zlato, stří-
bro, stínování). Sítě proti hmyzu, 
žaluzie (levně). Petr Zezulák, Osla-
vany, tel.: 608 963 004.

•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel. 
oka, grafika zdarma. Tisk a distri-
buce letáků po celé ČR, nebo dle 
výběru obcí. Info: 602 782 272.

•• Od 26. 8. 2014 je pro Vás otevřená 
nová prodejna textilu „Dívčí, dám-
ská a pánská MÓDA“ na Komen-
ského náměstí v Ivančicích. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Hledám výpomoc v domácnosti na 
úklid. Možno i studentku. Moravský 
Krumlov. Tel.: 776 221 450.

•• Pronajmu masérnu v centru 
Ivančic na jeden den v týdnu. Cena 
300 Kč/den. Volejte 777 198 577.

•• SALON MARILYN Ivančice pro-
najme kadeřnické křeslo, prostory 
na kosmetiku, pedikúru a manikú-
ru. Ihned. Tel.: 602 757 732.

•• Kovovýroba AgroFarm, spol. s r. o.
Rouchovany hledá pracovníka na 
pozici mistra výroby. Nástup dle 
dohody. Tel.: 602 707 299, e-mail:
agro@agrofarm.cz

•• Stavební firma OSP, spol. s r. o., 
Moravský Krumlov hledá do pra-
covního poměru na pozici skladník 
- prodejce stavebního materiálu 
spolehlivou osobu s praxí v oboru. 
Kontakt: betonarna@osp-mk.cz, 
tel.: 737 285 095.

•• Autodoprava v Padochově u Osla-
van přijme řidiče skupiny C (E-vý-
hodou) pro vnitrostátní přepravy 
vozidly MAN po ČR. Nepravidelná 
pracovní doba PO-PÁ. Víkendy 
volné. Nutná praxe minimálně 3 
roky. Profesní průkaz podmínkou. 
Prosíme o kontakt pouze uchazeče 
o brigády na výpomoc. Nikoliv SPP. 
Tel.: 602 790 115.

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informa-
ce na tel.: 602 577 139.

•• Potravinářská firma - masná 
výroba s provozovnou v Tetčicích, 
přijme do masné výroby ženy a 
muže na hlavní pracovní poměr, 
podmínkou vyučení v oboru, praxe 
v masné výrobě, nebo příbuzném 
oboru. Kontakt: 724 290 000.

•• B - UNIPACK  a.s. v Rosicích, Li-
tostrovská 808 přijme pracovníka 
do třísměnného provozu na pozici 
vedoucí směny - technik. Organi-
začně zajišťuje: plnění výrobních 
úkolů, nastavení výrobních tech-
nologií, provádí údržbu a drobné 
opravy strojů. Vede kolektiv cca 
10 pracovníků. Požadavky: středo-
školské vzdělání, řidičské oprávně-
ní sk. B, bezvadný zdravotní stav,  
nutné poslání profesního životopisu.
Kontakt: p. Košíčková 546 411 162,
životopis na: kosickova@b-unipack.cz

» VZPOMÍNÁME
•• Vzpomínáme na dobrého kamará-
da a vášnivého rybáře Jožku Černého 
z Rybníků. Dne 3. září 2014 vzpome-
neme první výročí tragicky zesnulého 
kamaráda a člověka s dobrým srdcem. 
Vzpomíná Karel Černý ze Znojma.
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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.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz

čt 4.9. ve 20.00 FAKJU PANE UČITELI 
pá 5.9. ve 20.00 Komedie Německo

pá 5.9. v 18.00 ŽELVY NINJA
so 6.9. v 18.00 Dobrod. komedie USA, dabing

so 6.9. ve 20.00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
  Romantický film USA

ne 7.9. ve 20.00 V OKU TORNÁDA 
  Thriller USA 

čt 11.9. ve 20.00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
pá 12.9. ve 20.00 KTEROU BYCH VRAŽDIL
  Akční krimi thriller USA

so 13.9. v 17.00 ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
ne 14.9. v 17.00 Anim. film USA/Kanada, dabing

so 13.9. ve 20.00 LET´S DANCE ALL IN
  Hudební romant. film USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním

so 6.9. v 18.00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
  Anim. komedie USA, dabing

ne 7.9. v 18.00 KRÁSKA A ZVÍŘE
  Thriller, Fra/Něm, dabing

so 13.9. v 18.00 KHUMBA 
  Anim. film JAR, dabing

ne 14.9. v 18.00 PTAČÍ ÚLET
  Anim. komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 4.9. ve 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
  VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
  Komedie Švédsko

pá 5.9. ve 20.00 MAGICKÝ HLAS REBELKY
  Dokument ČR o Martě Kubišové

so 6.9. v 17.00 (3D)  ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
ne 7.9. v 17.00 (2D)  Anim. komedie USA, dabing

so 6.9. ve 20.00 (3D)  SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
ne 7.9. ve 20.00 (2D)  KTEROU BYCH VRAŽDIL
  Akční krimi thriller USA

Čt 11.9. ve 20.00 22 JUMP STREET
  Komedie USA

pá 12.9. v 17.00 (3D)  JAK VYCVIČIT DRAKA 2
  Anim. komedie USA, dabing

pá 12.9. v 19.30 VŠECHNY MOJE DĚTI
  Dokument SR/ČR, slovensky 
  Po filmu bude diskuze se  
  scénáristkou tohoto dokumentu

so 13.9. ve 20.00 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
  Romantická komedie USA

ne 14.9. v 17.00 (2D + dabing)   STRÁŽCI 
ne 14.9. ve 20.00 (3D + titulky)     GALAXIE
  Akční sci-fi USA

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

Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE SVATOPLUKA DRÁPALA

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá od 1. do 30. září.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás zve na

GASTRO AKCE
od 5. do 14. září 2014 - PIVNÍ SPECIALITY

od 19. do 28. září 2014 - MENU Z JEDLÝCH KAŠTANŮ
od 3. do 12. října 2014 - ŘÍZKOBRANÍ

od 17. do 19. října 2014 - DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
od 24. října do 2. listopadu 2014 - ZVĚŘINOVÉ MENU

od 7. do 16. listopadu 2014 - MENU SVATOMARTINSKÁ HUSA
8. listopadu 2014 - SVATOMARTINSKÁ HUSA, GALAVEČER

od 21. do 30. listopadu 2014 - VEPŘOVÉ SPECIALITY
od 5. do 7. prosince 2014 - MIKULÁŠSKÉ MENU
od 12. do 23. prosince 2014 - VÁNOČNÍ MENU

od 26. prosince 2014 do 4. ledna 2015 - POVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MENU
od 9. do 18. ledna 2015 - MENU MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ

od 16. do 22. ledna 2015 - BRAMBOROVÉ SPECIALITY
23. ledna 2015 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ,

7. ročník ochutnávky vín snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVÉ CENY SPORTOVNÍCH AKTIVIT DÁLE POKRAČUJÍ:

KRYTÝ BAZÉN S WHIRLPOOLEM, PARNÍ SAUNOU A BAZÉNKEM PRO 
DĚTI - 2 HODINY pouze za 90 Kč. 

SQUASH - 1 profesionální kurt - 1/2 hodiny 100 Kč, 1 hodina 180 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

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V IVANČICÍCH
bude pro veřejnost otevřen ve dnech 6 a 7. září

vždy v 9 - 12 a 14 - 17 hodin. 
Navštivte tuto jedinečnou kulturní památku i  výstavu o historii  

Židovské obce. Odborný výklad je zajištěn.

Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA Vás zve na

2. ROČNÍK POHÁDKOVÉHO ÚSMĚVU
Dne 30. 8. od 9.00 do 21.00 v Hostěradicích na fotbalovém hřišti.
Na programu jsou pohádkové soutěže pro děti, vystoupení psovodů, 

záchranné služby a hasičů, šermíři, Jan Kloubec a Yo-Yo, ukázka 
valetuda, svezení v kočáře, jízda na čtyřkolce, skákací boty… 
Pro dospělé pak vystoupí od 19.00 „děvčata“ z Prahy a jejich

Travesti show. Celým programem bude provázet zpěvák
a moderátor Jaroslav Parči. Výtěžek z akce půjde na aktivity

Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA. Těšíme se na Vás!

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
Neděle 7. září 2014 od 14.00 hodin

„Moravskokrumlovský zámek - výjimečná renesanční památka“
Prohlídka na nádvořích zámku s odborným  výkladem

PhDr. Ivana Žlůvy, historika umění. Zahájení ve 14 hodin u kostela 
Všech svatých na ul. Palackého. Pořádá Město Moravský Krumlov
s garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Obec Vedrovice a vedrovská chasa vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY
13. 9. - 14. 9. 2014

K TANCI A POSLECHU HRAJE KAPELA DUBŇNANKA
SOBOTA: 15.00 Krojový průvod obcí s dechovou kapelou Dubňanka
15.30 Zahájení rozmarýnových hodů na návsi, předání hodového práva, 
odpol. zábava. 20.00 Tradiční nástup vedrovické chasy, večerní zábava
NEDĚLE: 15.00 Krojový průvod obcí s dechovou kapelou Dubňanka
15.30 Tradiční nástup vedrovické chasy, odpolední hodová zábava

(do 20.00 hod.), 17.00 Strejcovské hody.
VSTUPNÉ: sobota: odpolední 50 Kč, večerní 80 Kč,

celodenní 100 Kč, neděle: odpolední 50 Kč. 

MO MRS Moravský Krumlov zve své členy na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
U PŘÍLEŽITOSTI 110 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.

Sobota 13. 9. 2014 od 9.00 hodin. 
Po krátkém zahájení bude následovat volný rybolov na VH-1 zdarma. 

Občerstvení zajištěno zdarma. Srdečně Vás všechny zve výbor.

Prvňáčci, přijďte si užít svůj velký den! Žákovský divadelní soubor
ZŠ Lesonice zve všechny na dramatizaci pohádky

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
ANEB „JENOM JAKO

„

pondělí 1. 9. v 15.00 hodin - Sokolovna Lesonice
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