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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Největší změny po volbách
v Ivančicích
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/Region/ Je po komunálních volbách i po vyjednáváních o postech
na radnicích. Po sečtení všech lístků bylo jasné, že největších změn
se dočká ivančická radnice.
Zde po 12 letech ve starostenském křesle skončil Vojtěch Adam,
který kandidoval jako nestraník za
KSČM. I když komunisté měli
nejvíce hlasů, na post starosty
nedosáhli. Vznikla široká koalice,
které vévodí Sdružení STAN.
zasedání
ustavujícím
Na
zastupitelstva 5. listopadu byl
starostou města Ivančice zvolen
Milan Buček. Uvolněným místostarostou byl zvolen Jaroslav
Sojka, neuvolněným místostarostou Roman Sládek. Dalšími členy
městské rady byli zvoleni Erik
Feith a Radek Halouzka.
zastupitelstvo
Miroslavské
si v tajné volbě starostou města
zvolilo Romana Volfa, a to 9
hlasy, tedy nadpoloviční většinou
všech členů zastupitelstva města.
Prvním místostarostou města se
stal dosavadní starosta Augustin
Forman. Miroslav se může také
pochlubit druhým místostarostou. Tím byl devíti hlasy zvolen

Drahoslav Mikulka. a to 9 hlasy,
z celkového počtu 15 zastupitelů.
První místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítom-

radní. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, které se konalo
5. listopadu byl starostou města
Oslavany opět zvolen Vít Aldorf
a místostarostou Ing. Svatopluk
Staněk. Dalšími členy městské
rady byli zvoleni Leoš Pimpara,
Jan Schmuk, Miloš Růža, Václav

16. hodin koná v sále hotelu Epopej. Překvapení by se ale konat
nemělo, protože podle platné koaliční smlouvy, kterou na základě
výsledků komunálních voleb společně sestavily subjekty TOP 09,
KDU-ČSL, ANO a ČSSD, zůstanou dva nejvyšší posty stejné jako
zdroj: wikimedia.org

radnice v Ivančicích

nosti nebo v době, kdy nevykonává funkci. Zastupitelé pak zvolili
další dva členy rady: Jaroslava
Mácu a Jaroslava Řeřuchu.
Také Oslavany už znají své

Vaněček a Ladislav Horák.
Krumlovská veřejnost na své
vedení ještě čeká. Vše se rozhodne v pondělí 10. listopadu na
ustavujícím zasednání, které se od

v předchozích čtyřech letech. Starostu Tomáše Třetinu a místostarostu Zdeňka Juránka doplní tři
radní: Květoslava Kotková, Irena
Kočí a Bořivoj Ziegler. /mape/

VELKÝ VÝBĚR ODĚVŮ, OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Palackého nám. 22 •
FITNESS
STROJE
SPOKEY

Ivančice

ZIMNÍ BUNDY
TERMOPRÁDLO
KALHOTY
MIKINY

Značka české lyžařské reprezentace.
100% KVALITA - funkčnost výrobků
testována Textilní fakultou
Technické univerzity v Liberci!

NOVÁ KOLEKCE LOAP
SE ZVÝHODNĚNOU CENOU AŽ O 50 %

ŠPIČKOVÁ KVALITA S GARANCÍ NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!

LIKVIDACE AUTOVRAKU
EKOLOGICKÁ
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

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA
tel.: 602 782 272 mail: info@alma.cz

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

S přestupkem do Miroslavi §

Slovo úvodem

MARTIN NA BÍLÉM KONI?
Naše rodina se nikdy nepočítala mezi horlivé katolíky. Přesto mě občas
moji rodiče, asi na nátlak naší milé babičky, vzali do kostela. Po pravdě řečeno, mše svatá mě nikdy nezaujala. Na výklad bible svaté jsem byl moc malý
a hlavně, ničemu jsem moc nerozuměl. O to více jsem sledoval výzdobu
chrámu. Zaujal mě hlavně jeden z obrazů. Muž na koni a žebrák. Voják dělící
se s chuďasem o svůj plášť. Tehdy jsem ještě netušil, že jde o obraz svatého
Mar�na a znázornění jedné z nejúspěšnějších křesťanských legend.
Svatý Mar�n byl původem římský voják, poustevník a následně biskup
církve svaté v Tours. A pozor! Kupodivu nebyl mučedník! Ve sladké Francii
zakládal jedny z prvních klášterů. Bohulibý to čin. Zvlášť když uvážíme, že
díky těmto zařízením přežily spisy mnoha slavných starověkých učenců.
Jako křesťan byl svatý Mar�n velmi ak�vní. Svou činorodou křesťanskou
činnos� po�ral pohanství a obracel lidi k pravému bohu. Právě tento
světec bývá vnímán jako jeden ze spoluzakladatelů křesťanských základů
Evropy, na které v této době bohužel nějak zapomínáme.
V české kotlině slavíme jeho svátek dne 11. 11. Velmi sympa�cké datum a hlavně, dobře se pamatuje. Není tedy divu, že se svatým Mar�nem
je spojeno mnoho tradic či pranos�k. Ta nejznámější tvrdí, že Mar�n přijede na bílém koni. Po dni jeho slavného svátku by měl přijít první sníh.
Je pravdou, že v době předklima�ckých změn tomu tak možná bylo. Dnes
je malý zázrak, když sníh napadne a udrží se.
O mnoho op�mis�čtější je to se svatomar�nským vínem. Jak v předchozích létech, tak i letos se nedočkaví vinaři těší na ochutnání toho
prvního letošního. Je to výsledek jejich poc�vé dřiny a potu, na který se
nedočkavě těší všichni milovníci dobrého moku.
Samostatnou kapitolou je svatomar�nská husa. Se zelíčkem a dobře
uvařeným houskovým či karlovarským knedlíčkem je to pravá delikatesa.
Náš světec je to�ž patronem hus. Jak k této neobvyklé poctě přišel, je
velmi zajímavé vyprávění. Pověst praví, že Mar�n byl skromný muž, který
neměl v lásce pocty a úřady. Velmi se zdráhal přijmout i biskupský stolec.
Z tohoto důvodu se schoval před svými obdivovateli v hejnu hus. Tito
proradní ptáci k němu ovšem neměli tu patřičnou úctu a svým kejháním prozradily jeho přítomnost. Lidé ho dos�hli, a tak musel onu poctu
přijmout. Tak husy nelitujme. Dobře jim tak, ptákům proradným. Mimochodem, už jste tuto krmi zkoušeli zapíjet místo piva dobrým svatomar�nským vínem? Že ne? Plně doporučuji. Nebudete litovat.
Svátek svatého Mar�na byl minulos� velmi oblíben. Pořádaly se poutě
a mar�nská posvícení. V tento den hospodyňky připravovaly pokrmy, nad
kterými by dnešní odborníci na zdravou výživu krou�li zuřivě očima. Měly
dodat lidem sílu na dlouhou studenou zimu. Pekla se nejen husa, ale i například tvz. mar�nské rohlíky nebo podkovy a roháče. Krmě to byla velmi
tučná a výživná. Ovšem nezapomínejme, že naši předkové během celého
roku opro� nám jedli a hlavně žili mnohem zdravěji.
Co dodat závěrem? Dne 11. listopadu slaví svůj svátek muž nejen svatý, ale i skromný a pracovitý. Bez takových lidí, kteří v minulos� dokázali
bojovat s temnotou, by dnešní Evropa vypadala pravděpodobně jinak.
Budiž mu za to čest a sláva.
Petr Sláma

PNEUSERVIS
Petr Bašta

ZIMNÍ PNEU SKLADEM
PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY
Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Bezděrové Iso kompakt
žaluzie a sítě bez navrtání
- RD Němčice

/Miroslav/ Rada města Miroslav
schválila veřejnoprávní smlouvy s
okolními obcemi. Jejich předmětem je projednávání přestupků
podle „přestupkového zákona“
zdejším správním orgánem.
Příslušná smlouva byla uzavře-

na s obcemi Damnice, Dolenice,
Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole,
Suchohrdly u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice,
Hostěradice a Skalice do 31. 12.
2015. Ty uhradí za projednání jednoho přestupku 1.500 Kč. /PeSl/

/Ivančice/ Sportovní kluby,
zvláště ty fotbalové, tvoří neodmyslitelnou část aktivního života
našich obcí a měst. V Ivančicích
tomu není jinak. FC Ivančice již
řadu let propaguje svými dobrými sportovními výkony své
domovské město. Ovšem stadion,
na kterém trénují místní mužstva,
není klubu, ale města, od kterého
si ho fotbalisté pronajímají.
Rada města na svém zasedání
schválila novou smlouvu o pronájmu tohoto sportovního areálu.

Nájem klubu prodloužila do 31.
12. 2034 za nájemné jedné Kč.
Ve svém rozhodnutí zohlednila především ten fakt, že FC Ivančice se
o tento stadion kompletně stará, což
obnáší veškerou údržbu stadionu,
revize, kontroly a prohlídky včetně
sekání trávy, jejího zavlažování
a úklidu areálu. Celkové náklady
klubu na provoz se každoročně
šplhají přes milion korun. Z toho
dostane na příspěvcích od města
zhruba 50 %. O zbytek se fotbalisté
musí postarat sami.
/PeSl/

S částkou 240 milionů korun
ze Státního fondu dopravní
infrastruktury může počítat Jihomoravský kraj kraj na opravy
poškozených silnic II. a III. tříd.
„Jsou to peníze navíc, kromě
těch, které dává průběžně kraj
ze svého rozpočtu na tyto účely,“
řekl hejtman Hašek. „Opravy začnou na jaře příštího roku. Chystáme seznamy silnic, které se díky

těmto prostředkům opraví. Budeme preferovat stavby tam, kde
jsme před vydáním stavebního
povolení. Nesmíme zapomenout
také na mosty, některé z nich potřebují akutně opravit. Jsem rád,
že stát, který nám předal silnice
II. a III. třídy v nedobrém stavu,
nám nyní pomáhá při jejich opravách,“ doplnil náměstek hejtmana
Zdeněk Pavlík.
/abé/

Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje doporučí nově zvoleným
zastupitelstvům měst a obcí, aby
rozhodly buď o úplném zákazu
hazardu, anebo o jeho radikálním omezení. Po jednání krajské
rady 4. listopadu 2014 to oznámil

hejtman Michal Hašek.
„Řada obcí a měst na jižní Moravě v letošním roce rozhoduje o
tom, jak postupovat proti hazardu,
bylo to také tématem řady komunálních referend. Ta sice nebyla
úspěšná nikoliv co do výsledku,
ale kvůli malé účasti. Jako krajská
koalice jsme se dohodli na tom,
že krajské zastupitelstvo doporučí
všem nově zvoleným zastupitelstvům měst a obcí, aby rozhodla
buď o úplném zákazu hazardu,
anebo o jeho radikálním omezení.
Musí samozřejmě následovat další krok, jednání Jihomoravského
kraje s vládou, respektive s ministrem financí Andrejem Babišem
o nové právní úpravě, která by
řešila výpadek prostředků do
rozpočtů obcí a měst. Nelze říci
jen zakažte hazard, ale také jakým
způsobem pak budou následně financovány některé činnosti,“ řekl
hejtman Michal Hašek.
Náměstek hejtmana Stanislav
Juránek zdůraznil důležitost spojit se s obecními zastupitelstvy
při řešení společných problémů:
„Není možné řešit hazard odděleně, proto se obrátíme na nově
zvolená zastupitelstva,“ dodal
náměstek Juránek.
/TZ, abé/

Pronajali stadion na 20 let

Na silnice 240 milionů

Kraj vyzývá města a obce
k úplnému zákazu hazardu

KORÁLKY - BIŽUTERIE
MAKOVICKÝ

VÁNOČNÍ AKCE
VŠE O 10% LEVNĚJI

při nákupu nad 200 Kč
korálky • komponenty
bižuterie • kreativní tvorba
keramické panenky
plyšové a dřevěné hračky
dárkové předměty ...
akce trvá od 10. 11. do 23. 12. 2014
MORAVSKÝ KRUMLOV, ZÁMECKÁ 26
tel.: 530 330 015, 731 566 848
IVANČICE, OSLAVANSKÁ 435/27
tel.: 530 330 425, 731 566 848

TEXAPO
Roman Vlček

www.zaluziekoblizek.cz

07.11.2014
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, koupili jsme s manželem v roce 2010 rodinný dům s tím,
že pozemek pod domem patřil jinému vlastníkovi. Původní majitelé
nám sice slibovali, že to vyřídí, ale nakonec se tak nestalo. Nedávno
jsem slyšela, že podle nového zákoníku se stavba stala součástí pozemku. Máme obavu, aby se to nějak netýkalo tohoto našeho případu
a o stavbu jsme nepřišli. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli nový zákon
řeší tyto případy, a můžete nám také poradit, jestli nám to případně
zkomplikuje, pokud bychom chtěli dům prodat? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že opravdu nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zavádí do našeho právního řádu pravidlo, že stavba
se stává součástí pozemku, což je zásada, která v našem právním řádu
platila již dříve, takže se de facto vracíme k dřívější právní úpravě. Tato
zásada „stavba je součástí pozemku“ je upravena v § 506 občanského
zákoníku, který uvádí, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i
pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho,
co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.
Význam zavedení této zásady je takový, že vlastnictví pozemku
splývá s vlastnictvím stavby. Vlastník pozemku tedy převádí (např. prodává) pozemek i se vším, co je jeho součástí (např. právě s rodinným
domem). K tomuto splynutí vlastnického práva však došlo jen tehdy,
pokud vlastníkem pozemku a stavby na něm zřízené byla stejná osoba.
Pokud však jsou vlastníci pozemku a stavby odlišní, tak se nestala
stavba součástí pozemku a je nadále samostatnou věcí. Ve Vašem případě tak zřejmě zůstala situace taková, jaká byla před 1. 1. 2014. Bylo
však zavedeno další pravidlo pro případy, kdy je vlastník pozemku a
vlastník stavby na něm zřízené odlišný, a to vzájemné předkupní právo
vlastníka stavby a vlastníka pozemku.
Vlastník pozemku, na němž je postavena stavba, která není součástí
pozemku a nestala se součástí pozemku podle nového občanského zákoníku, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní
právo k pozemku. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím toto předkupní právo se nepřihlíží. V současné době je tedy právní stav stavby a
pozemku stejný jako před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Pokud budete chtít stavbu v budoucnu prodat nebo naopak bude chtít
v budoucnu vlastník prodat pozemek pod stavbou, musíte si navzájem
nabídnout pozemek či stavbu v rámci předkupního práva. Budoucí prodej stavby to tak právně neomezuje, protože buď stavbu koupí vlastník
pozemku, nebo když ji nebude chtít, tak ji může koupit kdokoliv jiný.

Opravy se městu prodraží
/Ivančice/ Rada města Ivančic na svém zasedání rozhodla o navýšení ceny za rekonstrukce místní komunikace „U Malovaného mlýna“.
Dodavatelská firma M-SILNICE, a. s. požádala o zvýšení celkové
finanční částky o téměř 160 tisíc korun vč. DPH. Jako důvod uvedla
změnu technologie konstrukce vozovky. Důvodem bylo vyvěrání podzemní vody. Cena bude navýšena o 3,2 % z původní ceny. Ta původně
za celou zakázku činila 5.125.693 korun vč. DPH. Celková finanční
částka bude uhrazena ze schváleného rozpočtu.
/PeSl/

Stav veřejného osvětlení
/Ivančice/ Pasport je pojem pro evidencí hmotného nebo nehmotného
majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je
sledování jeho životního cyklu, správa a optimalizace využití. Pasport
veřejného osvětlení tedy není jen pouhým nástrojem pro inventarizaci
majetku obce, ale vyhodnocuje celkovou energetickou náročnost a hospodárnost provozu. Dokonce do takových detailů, jako jsou jednotlivé
větve osvětlení i jednotlivá svítidla. Na tuto dokumentaci vypsali v Ivančicích výběrové řízení. To vyhrála firma Dama Systém s.r.o. Dolní Kounice. Rada města schválila přidělení této veřejné zakázky. Z městského
rozpočtu bude zaplaceno celkem 284.755 korun vč. DPH.
/PeSl/

Zpracují energetické štítky

/Oslavany/ Průkaz energetické náročnosti budovy, neboli „Energetický
štítek“, má zcela jednoduchou funkci. Z jeho údajů zjistíme, kolik objekt
při svém provozu spotřebuje energie - na vytápění, větrání a chlazení,
ohřev teplé vody i osvětlení. Tyto údaje se rozhodli zjistit oslavanští
radní u dvou objektů v majetku města. MŠ Duha Oslavany a DDM a ŠD
Oslavany. Zakázku na vytvoření energetických štítků, v celkové hodnotě 24.000 korun bez DPH, zadala Rada města Oslavan firmě Ing. Aleš
Novák z Brna, která se danou činností profesně zabývá.
/PeSl/

Levná bankovní půjčka
dotovaná státem

Radniční 2, 671 72 Miroslav

PŮJČKA

ROZVOZ A POKLÁDKA

150.000 Kč

813 Kč

200.000 Kč

1.083 Kč

!!! ZDARMA !!!

250.000 Kč

1.354 Kč

300.000 Kč

1.625 Kč

KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC
-

stěrkování betonu
prodej bytového textilu
(povlečení, prostěradla, deky,
polštáře, ubrusy, záclony atd)
PROVOZNÍ DOBA:

Po, St, Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út, Čt 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
So 8.00 - 10.00

Tel.: 736 480 698, 777 274 077,
515 333 450
www.podlahyvlcek.cz

Advokátní poradna

»
»
»
»
»
»
»

SPLÁTKA OD

splatnost až 12 let
úroková sazba od 1,99 % p. a.
bez ručitele
bez zástavy nemovitosti
bez prokazování příjmu
včetně pojištění
seriózní přístup, fair jednání

Časově omezená nabídka!
volejte nezávazně: 724 819 744

Kvalitní štípané
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan
Karel Raboň
tel.: 603 576 656
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Řemesla se mohou učit i děti v mateřských školách! OBK při JE Dukovany informuje:
V srpnu byla v prostorách nářadí budou moci po celý školní ale i z ivančické MŠ Chřestová, vnímá úspěšného člověka jako
Základní a mateřské školy v Řez- rok nově nabyté dovednosti zkou- ZŠ a MŠ Řeznovice, z MŠ Ne- manažera či obchodníka, rodi- Jaderné zdroje v kosmu
novicích zahájena jihomoravská šet i přímo ve školce či doma,“ slovice - pracoviště Kratochvilka, če přestávají být v řemeslných
část projektu UČÍME ŘEMESLA
pro pedagogy mateřských škol.
Po čtyři dny se přihlášení pedagogové seznamovali s tradičními
řemeslnými technikami a v průběhu tohoto školního roku je pak
čeká dalších šest vzdělávacích
bloků, ve kterých se seznámí
se základy teorie udržitelného

říká k tomu Adéla Venerová z Muzea Říčany, které spolu s Asociací
lesních mateřských škol projekt
připravilo a realizuje. „Navazující
semináře Školka blízká přírodě
poskytnou informace, jak řemeslné činnosti zařadit do běžného
programu v MŠ v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby-

rozvoje, prohloubí nabyté řemeslné dovednosti a dozví se, jak je
aplikovat v programech ve svých
mateřských školách.
Projekt UČÍME ŘEMESLA si
klade za cíl rozvíjet dovednosti
pedagogů MŠ především v oblasti práce se dřevem a textilem.
„Očekávám, že si osvojím základy
řemesla a připravím si polotovary
pro tvoření s dětmi,“ přiblížila svá
očekávání jedna z účastnic.
„Účastníci si díky zapůjčenému

chom děti seznámili se základními
pracovními postupy, podpořili jejich tvořivost a vůli dokončit svou
práci,“ dodává Tereza Valkounová
z Asociace lesních MŠ k dalším
aktivitám projektu.
Projektu se účastní pedagogové
z celé ČR, identický program se
koná ve třech krajích - Středočeském, Libereckém a Jihomoravském. V Jihomoravském kraji se
do projektu přihlásili pedagožky
z Deblína, Veletic, Brna i Zlína,

i 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.

Ráda bych si ušetřila na důchod něco navíc, a proto bych chtěla
peníze bezpečně investovat do penzijního fondu. Podle čeho poznám
riziko a jak se mi peníze zhodnotí?
Spoření na důchod je v dnešní době rozhodně důležité a využít
k němu penzijní fond je rozumným a bezpečným řešením. Penzijní fondy mají všeobecně téměř nulové riziko ztráty vložených peněz. S nízkým rizikem je však spojený i výnos, tedy zhodnocení uložené částky,
který není vysoký, ale mnoha lidem vyhovuje. Je to dáno tím, že penzijní fondy musí ze zákona provádět pouze nízkorizikové investice, tedy
se více vyhýbají akciím a investují do zabezpečenějších dluhopisů.
Pro začátek je ideální udělat si přehled, jaký důchod si představujete.
Začněte tím, že si určíte částku, kterou byste chtěla mít při odchodu
do důchodu k dispozici jednorázově a jakou navíc pravidelně měsíčně.
Spočítejte si také, kolik peněz si můžete odkládat měsíčně. S takovým
zadáním se můžete vydat do své banky a nechat si spočítat nabídku. Určitě se vyplatí nahlédnout i ke konkurenci a nepodlehnout první nabídce,
kterou dostanete. Vhodnější by bylo využít služeb nezávislého finančního poradce, který zastupuje více finančních institucí a připraví nabídku
několika produktů. Pravděpodobně se vám vyplatí nějaká kombinace
bezpečných a státem podporovaných produktů (penzijní důchodového
spoření, stavební spoření, termínovaný vklad) a nízkorizikových investic ve formě zajištěných fondů nebo tzv. fondů životního cyklu.
Pokud by vám nebyl jakýkoliv pojem v nabídce finanční instituce
jasný, můžete navštívit stránku www.denfinancnigramotnosti.cz, kde
naleznete slovníček finančních pojmů.

z MŠ Moravské Bránice a ZŠ
a MŠ Prštice. Z toho má regionální koordinátorka provdaná
do Ivančic velkou radost.
Kromě řemeslných dílen a seminářů čekají účastníky také podpůrné mentoringy přímo v mateřských školách, individuální
dílny pro celé pedagogické sbory
a hlavně nové činnosti s dětmi,
pro které jim budou poskytnuty
základní nástroje.
Během srpnové letní školy si
účastníci mezi stolními vrtačkami
a bruskami či v letce šicích strojů
a plstících jehel velice přirozeně
potykali. Učili se dělat prsteny
z různých druhů dřev, tvořili svoji
autorskou dřevěnou hrací desku.
Mnozí poprvé zkoušeli “kreslit”
dlátem a tento hloubkový reliéf
poté tmelovat barevnými tmely,
učili se bezpečně obsluhovat zmíněné elektrické stroje, šili si tašky
a obaly na knihy, seznamovali se
s technikou falešného linorytu…
a to vše s vědomím vlastního
zdokonalování v řemesle a zároveň hledáním cesty, co mohou
nabídnout dětem ve své školce.
Dlouhodobě malý zájem o technické a řemeslné obory způsobuje mnoho ekonomických
problémů, většinová společnost

dovednostech vzorem pro své
děti. Z těchto a dalších důvodů
vznikají nejrůznější předsudky
a stereotypy ve vnímání řemesel
v celé společnosti i mezi pedagogy.
Ze zkušeností obou organizátorů
jednoznačně vyplývá, že manuální
dovednosti je nutné rozvíjet už
v útlém věku. Změna je možná
v případě, že právě pedagogové již
v MŠ odbourají stereotypy nejdříve
u sebe samých a začnou zvyšovat
své vlastní řemeslné dovednosti.
Motivovat k řemeslné činnosti v době, kdy „si přeci mohu vše levně
koupit“, je možné v případě, kdy
řemeslo zasadíme do širších souvislostí udržitelného rozvoje a jeho
filozofie, že „změny způsobené
lidskou činností mohou prostředí
chránit a zlepšovat, nebo také poškozovat a ničit“, se stane součástí
každodenního života v MŠ.
Projekt UČÍME ŘEMESLA je
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kontakt: Martina Turečková,
martina.tureckova@lesnims.cz,
603 576 988. Více informací na:
www.ricany.cz/muzeum a také
na: www.skolkablizkaprirode.cz

Útok neznámou chemickou
látkou na dům a automobil osoby,
která pracuje v inspekčních orgánech státu na kontrole kvality
vína, byl 24. října důvodem pro
žádost hejtmana Michala Haška a
předsedu Svazu vinařů Tibora Nitraye o tvrdý a rázný zásah státu.
„Věc se vyšetřuje, to, po čem
nyní voláme jako nejvyšší představitelé Vinařského fondu, je
posílení kontrolních pravomocí
inspekčních orgánů a posílení bezpečnosti lidí, kteří se věnují těmto
inspekcím. Odhadované daňové
úniky v oblasti pančování vína
jsou v řádech miliard korun, studie
Svazu vinařů hovoří o 2,5 miliar-

dách korun ročně. Počínaje dneškem říkáme, že vinařští šmejdi nemohou používat takovéto extrémní
metody. Chceme, aby si na ně stát
došlápl. Hovořil jsem s ministrem
vnitra Milanem Chovancem,
chceme, aby se inspektoři, kteří
mají na starost víno, stali součástí
daňové kobry a aby tito lidé byli
také ochráněni. Základní cíle jsou
dva - chránit spotřebitele a poctivé
moravské vinaře. Nechceme, aby
nějaká partička, která možná přešla z lihové mafie, možná odjinud,
kazila dlouhodobě budovanou
dobrou pověst moravského vína
a zejména jeho kvalitu,“ zdůraznil
hejtman Michal Hašek.
/abé/

Proti vinařským šmejdům

Dva bloky v EDU odstaveny
Personál JE Dukovany dne 5.
11. zahájil z důvodu netěsnosti
na potrubí jednoho ze tří systémů
technické vody důležité odstavování 3. a 4. výrobního bloku.
Technická voda důležitá chladí
v elektrárně důležité technické a
bezpečnostní systémy. Netěsnost
vznikla v pondělí 3.11. na 2. systému (TVD2) v blízkosti stavby
nových ventilátorových věží pro
3. a 4. výrobního blok. Chlazení
technických systémů obou bloků
bylo převedeno na ostatní dva
systémy TVD3 a TVD1.

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost
zabývající se lisováním a kovoobráběním
náhradních dílů pro automotive hledá vhodné
kandidáty na tato pracovní místa:

se znalostí AJ nebo NJ:

» Technolog tváření
» Technolog nástrojárny
» Junior Inženýr kvality

Akce probíhá od 15. 9. do 29. 11. 2014,
nebo do vyprodání zásob.

» Nástrojař/programátor CNC
» Soustružník kovů
» Seřizovač CNC soustruhů
» Seřizovač postupových lisů
» Obsluha lisů

MILOŠ HLAVÁČ

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

STIHL

Předpisy pro bezpečný provoz
v takovém případě umožňují
provoz bloků 3 a 4 další tři dny
(72 hod). Lhůta je využita k identifikaci a odstranění příčiny poruchy potrubí. Protože v této lhůtě
nebude možné poruchu odstranit,
rozhodlo vedení elektrárny odstavit 3. a 4. blok, pro které porušený
systém pracuje. V rámci této odstávky opraví porušené potrubí.
Během úniku vody ze systému
došlo také k vytopení přilehlé stanice pitné vody, což částečně omezilo
její rozvod po elektrárně. /abé/

Občas se dočteme, že na kosmických sondách jsou používány jaderné zdroje energie. I když bylo několik pokusů použít jaderný reaktor
specifické konstrukce, ale o tom někdy příště, jde většinou o tzv. radioizotopové generátory. Byly použity třeba v sondách Voyager, Cassini i
Kosmos a třeba i v marsovském vozítku Opportunity, prostě všude tam,
kde je to již dost daleko od Slunce a standardně používané fotovoltaické panely neposkytují dostatek elektrického výkonu.
Jak taková baterie funguje? Při radioaktivním rozpadu izotopů vzniká
mimo záření i teplo. Je-li takového tepla dostatek, lze jej pomocí termočlánků převést na elektřinu. A toť vše. Takový radioizotopový elektrický
generátor obsahuje radioaktivní materiál, nejčastěji Plutonium 238, konstrukčně obklopený polovodičovými „termočlánky“. Protože se jedná
o tzv. alfa zářič, nezáří mimo objekt generátoru. PU 238 nelze použít pro
štěpnou jadernou reakci, tedy není nebezpečí zneužití pro jaderné zbraně.
Samozřejmě je zde otázka dalších konstrukčních materiálů, pevnosti,
kompaktnosti a odolnosti proti mechanickému poškození, ale to vše je
technicky řešitelné podle konkrétního účelu použití. Takový článek mimo
elektřiny poskytuje i teplo k temperování celého kosmického aparátu.
Výkony jsou v řádu stovek wattů. Obdobné generátory jsou používány
i ve vojenských aplikacích, pro napájení bezobslužných signalizačních
nebo monitorovacích systémů v odlehlých oblastech či na moři.
A jak dlouho to funguje? Při poločasu rozpadu Pu 238 87,7 roku (poločas rozpadu je doba, za kterou intenzita záření klesne na polovinu) je
použití na dobu několika desítek let zaručené. A cena? Inu, jde o kosmický nebo vojenský program a zde se o ceně moc nediskutuje. Pravda
- do domu nebo na chatu bychom si to asi nemohli dovolit a pořídit
třeba v Bauhausu také ne. Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Získejte výhodu
u přijímacích zkoušek
Přijďte k přípravným kurzům! Gymnázium v Moravském Krumlově
zahajuje 18. 11. přípravné kurzy z češtiny a matematiky pro žáky sedmých
a devátých tříd základních škol. I když žáci šestých tříd na GMK letos ještě
nebudou skládat jednotnou přijímací zkoušku, mohou se i oni přijít seznámit
s její úrovní na této škole. První kurz se koná 18. 11. ve 14.30 v hlavní budově gymnázia. Rádi vás u nás uvítáme. Mgr. Dagmar Holá, ředitelka GMK

Školní družina se rozrůstá
Školní družina Oslavany je v provozu od 2. září 2014. V letošním
roce se přihlásil velký počet dětí. Z tohoto důvodu muselo dojít k organizačním změnám, rozšíření šatny a otevření dalšího, již 6. oddělení
družiny. Děti si mohou po pravidelných aktivitách ve svém oddělení,
které se řídí školním vzdělávacím programem, volně přejít do dalšího
oddělení a vybrat si z nabídky volnočasových aktivit. Aktuálně jsou
průběžně doplňovány fotografie na webové stránce DDM a ŠD Oslavany www.ddm-oslavany.cz . V letošním školním roce opět připravujeme
akce pro rodiče, kde se těšíme na shledanou.
Petra Rosendorfová (vedoucí vychovatelka školní družiny)

Chryzantémy v Besedňáku
/Ivančice/ Japonské přísloví praví: „Máš-li dva chleby, jeden prodej
a kup květ chryzantémy, abys nasytil také svou duši.“ Pod tímto motem
pořádala ve dnech 24. až 26. října organizace Chryzantéma Jižní Morava
v sále Besedního domu Ivančice tradiční výstavu těchto čarovných květin. V letošním roce to bylo již po 29. Celková expozice a zvláště vazby
působily spíše smutečním dojmem. Možná to bylo tím, že se blížil svátek
Všech svatých, který za několik týdnů následuje advent. Pozdní podzimní doba, kdy život v přírodě pozvolna ustává. Čas, který věnujeme vzpomínce na ty, co odešli na věčnost, a celkové rekapitulaci kalendářního
roku. Ne nadarmo se těmto nádherným květům také říká Dušičky.
Ovšem ten, kdo se rozhodl této výstavy zúčastnit, nemusel nijak litovat. Pestrobarevné květy všech odrůd rostliny Chrysantemum prozařovaly celý velký sál a celková expozice svědčila o vysoké profesionalitě
jejich pěstitelů. Jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších je ivančický
Milan Halúzka, který patří mezi zakladatele a pravidelné účastníky této
akce. V malém sále byla zřízena přípravna, poradna a prodej květin.
Výstava chryzantém v Ivančicích je významnou kulturní podzimní
akcí, které se zúčastňují i hosté z ciziny. Děkujeme organizátorům
té letošní a již se těšíme na její jubilejní, 30. ročník.
/PeSl/

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA
6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

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.
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Absolventi GMK v přijímacím LYRA 2014 patřila téměř sedmdesáti soutěžícím
na, to vůbec neměla jednoduché.
Za mohutného potlesku všech
řízení na vysoké školy
Pěvecké výkony jednotlivých přítomných byli výherci odměPavel Callta

účastníků byly velmi vyrovnané,
nebojím se říct, že některé téměř
profesionální. Avšak i s tímto nelehkým úkolem si zdatní porotci
poradili a společně vyhodnotili
ty nejlepší.
Těmi se pro letošní rok stali tito
šťastlivci:

Ve školním roce 2013/14 úspěšně ukončilo studium na GMK
49 žáků. Jako každoročně, i oni byli velmi úspěšní v přijímacím řízení
na vysokých školách. K tomuto studiu se přihlásilo 46 z nich a 45 bylo
ke studiu na VŠ také přijato. Vyjádřeno procenty, uspělo jich 97,8%.
Jako už tradičně nejvíc z nich (celkem 16) studuje na Masarykově
univerzitě v Brně, a to na fakultě přírodovědecké, lékařské, právnické,
filozofické, pedagogické i sociálních studií. Následuje VUT, kam bylo
přijato 12 absolventů - nejvíce z nich na fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Další absolventi pak studují na Mendelově
univerzitě či Veterinární a farmaceutické univerzitě. Ne všichni se ale
rozhodli studovat v Brně, další úspěšně obstáli v přijímacím řízení
v Praze, Olomouci či Českých Budějovicích, jeden studuje v zahraničí
- ve Vídni. Ti, kteří nechtěli dále pokračovat ve studiu na VŠ, navštěvují především vyšší odborné školy.
Přejeme jim všem hodně úspěchů v dalším studiu a věříme, že stejně
úspěšní jako oni budou i současní a budoucí studenti Gymnázia v Moravském Krumlově. Mgr. Hana Schnablová, výchovná poradkyně, GMK

I. kat. (1.-3. třída) - 14 soutěžících
1. Matyáš Hnilica, ZŠ Klášterní MK
2. Zuzana Šteflová, ZŠ Rybníky
3. Ema Řeřuchová, ZŠ Ivančická MK
4. Marek Jan Pečer, ZŠ Rybníky
5. Jenny Rose Sugar, ZŠ TGM IVA
a Kateřina Pokorná, ZŠ Vémyslice
Cena starosty města: Ema Řeřuchová
II. kat. (4.-6. třída) - 21 soutěžících
1. Ivana Pokorná, ZŠ Hrotovice
2. Adéla Jakubová, ZŠ Miroslav
3. Tereza Suchanová, ZŠ Miroslav
4. Adéla Pešíková, ZŠ Olbramovice
a Michal Doubek, ZŠ Klášterní MK
5. Jasmína Hnilicová, ZŠ Botanická
Brno a Monika Šupková, ZŠ Kravsko
Cena starosty města: Michal Doubek

Co připravuje Dětský klub
Sovička na příští rok ?
„
aneb projekt „Znovuobjevování řemesel

Dětský klub Sovička (www.klubsovicka.cz) je nekomerční neziskovou iniciativou, která nabízí tvůrčí a láskyplný prostor pro děti
již od 2 let. Maximální počet 6 dětí zajišťuje individuální přístup ke
každé malé osobnosti. Hlavním cílem našeho dětského klubu je vést
děti k novým dovednostem, k samostatnosti, ke vzájemné spolupráci
a kamarádství, k úctě k přírodě.
Pro příští rok připravujeme tématický celoroční program - návrat
k řemeslům. S dětmi budeme pravidelně navštěvovat různé řemeslnické dílny v okolí Ivančic (truhláře, brašnáře, autoservis atd.),
kde si děti můžou některá řemesla i sami vyzkoušet. V rámci tohoto
programu v Sovičce budujeme menší truhlářskou dílničku, kde se
děti budou učit vyrábět jednoduché dřevěné výrobky, např. vláček,
traktor, domeček... Dílnička bude sloužit pro pravidelnou práci dětí
ze Sovičky, ale bude otevřená i dětem s rodiči ze širokého okolí prostřednictvím truhlářských workshopů.
První truhlářský workshop proběhne v pátek 12. prosince od 14
do 15 hodin v Hrubšicích 21. Přicházet můžete průběžně. Budeme
montovat z předpřipravených dílků, koleček nejrůznější autíčka,
domečky podle fantazie dětí. S sebou menší AKU vrtačku. Kvůli dostatku materiálu je nutné se předem přihlásit, buď na email
klub.sovicka@seznam.cz nebo na telefonu 722 938 173.

Sobota 1. 11. - opravdu magické datum. Právě v tento den se kolem Orlovny v Rakšicích zaplnila
plocha k parkování do posledního
místečka. Kolem jdoucí žasli a říkali si: „Co se tu asi děje?“ A dělo
se! Probíhala zde známá pěvecká
soutěž LYRA.
Po patnácti letech působení
pod ZŠ Vémyslice se pěvecká
soutěž osamostatnila, a vstoupila
tak do zcela nové éry. Letošní
nově pojatý 16. ročník organizuje
spolek Lyra - singing show, z. s.,
který byl založen v září 2014 a
sdružuje nadšence a aktivní spolupracovníky tohoto projektu.

Orlovna téměř praskala ve
švech a všichni nedočkavě čekali
na zahájení. Po nezbytné prezenci, kde se zaregistrovalo téměř 70
soutěžících z 23 nejrůznějších
škol, začalo nekompromisní
pěvecké soutěžní klání. Pěvecké
talenty se utkaly ve čtyřech kategoriích podle věku a v letošní
speciální, nově zařazené kategorii
„Talent ulice“ se o přízeň poroty i
diváků ucházeli zpěváci i zpěvačky bez věkového rozdělení.
Přísná porota, jejímž členem
byl mimo jiné odborníky také
oblíbený zpěvák Pavel Callta a
dokonce náš pan starosta T. Třeti-

III. kat. (7.-9. třída) - 16 soutěžících
1. Eva Šínová, ZŠ V. Menšíka, IVA
2. Josef Prášek, ZŠ Olbramovice
3. Karel Dvořák, ZŠ Vémyslice
4. Anežka Binková, ZŠ Hrotovice
a Tomáš Zvonar, ZŠ Kravsko
5. Jana Závišková, ZŠ Klášterní MK
a Nela Hrdinová, ZŠ Vémyslice
Cena starosty města: Karel Dvořák
a Jana Závišková
IV. kat. (střední školy) - 6 soutěžících
1. Adéla Rausová, GJB IVA
a Monika Kratochvílová,
CMG a SOŠPg Brno
3. Anna Tichá, Gymnázium MK
Cena starosty města: Vilém Friml
V. kat. (Talent ulice) - 11 soutěžících
Valerie Ďurďová, SZŠ Brno
Dorota Brzezinová, SZŠ Brno
Gabriela Široká, ZŠ Klášterní MK
Blanka Horáková, Konzervatoř Brno
Lucie Benáková, ZŠ Vémyslice
Cena Pavla Callty: Matyáš Hnilica a
Valerie Ďurďová

něni diplomy i věcnými cenami
z rukou všech porotců. Ti ocenili
nejen úžasné výkony na jevišti a
talent, ale také nadšení, píli, výdrž
a především lásku k hudbě všech
účastníků pěvecké soutěže Lyra
2014. Své favority odměnil speciální cenou Pavel Callta a také
starosta města Tomáš Třetina.
Skvělou odměnou pro všechny, kteří se v sobotu v Orlovně
sešli, bylo jistě také vystoupení
zpěváka a kytaristy Pavla Callty.
V krátkém rozhovoru zazněla z
jeho úst velmi zajímavá věta: „Po
tom, co jsem tady dneska viděl a
slyšel, už snad nebudu ani sám
zpívat, protože si myslím, že někteří byli lepší než já!“ Ale zpíval
a moc hezky zpíval, dokonce pak
ochotně rozdával fotky s autogramem a trpělivě s úsměvem se fotil
se všemi fanynkami. (Pokud jste
zvědaví na fotografie, najdete je
na www.lyra-soutez.cz).
Vy, kteří Lyru navštěvujete pravidelně, dobře víte, že soutěžní den
je vlastně startem pro celou šnůru
dalších vystoupení. Hlavní cenou
pro výherce pěveckého klání je
také možnost zazpívat si příští rok
s kapelou Dreams na přehlídkách
pro školy a veřejnost. Ty letošní
přehlídky se uskuteční koncem listopadu dopoledne v Hrotovicích,
Ivančicích a M. Krumlově. Několika měsíční snažení organizačního
týmu vyvrcholí ve čtvrtek 27. 11.
vystoupením pro veřejnost v 18
hodin v M. Krumlově v kinosále,
kam jste všichni srdečně zváni.
Díky Vám všem, kteří jste letošní ročník pěvecké soutěže Lyra
jakkoliv podpořili! Těšíme se na
setkání na některé z vítězných
přehlídek a ty nám, Lyro, ještě
dlouho zpříjemňuj náš kulturní
život!
H. Štěpánová

(P)otraviny na našem stole - půst
jako součást zdravého životního stylu
Kořeny půstu sahají až do naší
nejvzdálenější minulosti. V pravěku lidé často museli držet půst
nedobrovolný kvůli nedostatku
potravy. Během velmi dlouhého
pravěkého období se naše genetika přizpůsobila pravidelnému
střídání období hladu a období
dostatku jídla.
V mnohem pozdějších dobách,
již pod vlivem křesťanství, se
dodržoval půst dobrovolný. Většinou se jednalo o pravidelný jednodenní obvykle páteční půst. S
rozvojem zemědělství, chovatelství a s větší dostupností jídla se
lidé rozjedli. Začali hledat výmluvy k tomu, aby páteční půst mohli
porušit. Tak se stalo, že páteční
půst se omezil pouze na maso.
Ostatní jídlo bylo povoleno.
Ani to však nestačilo. Především lidé z bohatších vrstev
nedokázali vydržet jeden den bez
masa, proto přesvědčili křesťanské hodnostáře, aby ryba a vodní
živočichové nebyli považováni
za maso. Tento drobný podvod je
zakořeněn v podvědomí mnohých
lidí dodnes a maso vodních živočichů za maso považováno není.
V dnešní době hojnosti většina
lidí za celý život nepozná pocit
opravdového hladu. Svá těla
každodenně zásobujeme obrovským množstvím potravy, aniž
bychom si uvědomili, že neustálému přísunu jídla není naše tělo
přizpůsobeno. Stali jsme se na
nepřetržitém dodávání potravy
závislí. Přitom je prokázáno, že
jednodenní půst praktikovaný
jednou za týden až čtrnáct dní
má pouze pozitivní účinky pro
náš organismus. Tělo se pročistí,
nastartují se regenerační procesy
a člověk získá víc energie.

Při jednodenním půstu je důležité dodržet několik jednoduchých pravidel. Především den
před půstem byste neměli jíst
žádná těžká jídla, ale zaměřit se
na zeleninu syrovou nebo mírně
podušenou, pijte dostatek tekutin,
nejlépe bylinkových čajů. Poslední jídlo je dobré sníst večer. Přes
noc tělo lépe tráví a přežijete také
snadněji první pocity hladu. Ráno
a během dne pijte pouze bylinkové čaje. Vhodný je měsíčkový,
šalvějový či heřmánkový nebo na
podporu imunity čaj lapacho.
Největší krize obvykle nastává
dopoledne. Nevolnost, únava,
bolest hlavy je známkou pročišťování organismu. Pocit hladu
snadno potlačíte šálkem teplého
čaje a vědomím, že vaše hladovění

s večerem skončí. Velice vhodná je
též procházka na čerstvém vzduchu. Večeře po celodenním půstu
by měla být opět lehká, aby vaše
trávení nedostalo šok. Nejlépe opět
zelenina, zeleninový vývar, rýže.
Následující den se již můžete vrátit
k běžnému stravování. Během půstu není potřeba omezovat běžnou
činnost. Naopak čím víc budete zaměstnaní, tím lépe zvládnete pocity
hladu a emoce spojené s obavami,
že tento den nepřežijete.
Přicházející adventní období je
ideální příležitostí vrátit se k prastarému zvyku pátečního půstu.
Prospějete tak svému zdraví, zvýšíte svoji vitální energii a také vaše
mysl bude pracovat efektivněji.
Napsala Dana Kellnerová,
www.protiplisnovadieta.cz

Gulášovka bude plnoletá
Osmnáctý ročník gulášové zábavy se uskuteční 15. listopadu v KD Miroslav. V 19 hodin začíná Gulášovka módní přehlídkou. Po slavnostním ceremoniálu a předání řádů Zlaté vařečky následuje ochutnávka soutěžních gulášů.
Hlavní partner akce je Hostan a město Miroslav. K tanci i poslechu zahraje
hudební skupina SABRIN a duo Jehla. Všechny hosty čeká bohaté občerstvení
a řada drobných překvapení. Pořadatelé děkují všem kuchařům, kteří uvaří
a dodají soutěžní gulášek. Předprodej vstupenek je na tel. 731 177 344.

Babinec se chystá na advent
/Hlína u Ivančic/ „Adventní věnec je tradiční symbol Vánoc sloužící k
symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce
z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli
se zapaluje jedna ze svíček.“ Tento text naleznete na pozvánce, kterou zve
Spolek paní a dívek z Hlíny u Ivančic, jež si dal případný název „Babinec“,
všechny své členky na svou tradiční předvánoční akci. Pokud se domníváte,
že zde budou pít grog či svařené víno a pomlouvat své bližní, nic o nich
nevíte. Na svém setkání hodlají vyrábět jeden z nejviditelnějších symbolů
předvánočního času. Adventní věnce. Své setkání naplánovaly na 28. listopadu v 17 hodin na místním obecním úřadu. Členky si mají sebou vzít korpus (např. věnec), ozdoby, přírodniny (např. kaštany, šípky, šišky, žaludy),
svíčky, bodce pod svíčky a drobnosti (špendlíky, drátky, stužky). My jim
k jejich snažení můžeme popřát co nejvíce originálních nápadů a co nejšikovnější ruce, protože první svíčku na věnci zapálí již 30. listopadu. /PeSl/
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Krumlov před léty
Domy v okolí fary (2. část)
Sousední dům s č. p. 94 (61/II) vlastnil v roce 1910 p. Kocourek, o dva
roky později patřil již Theresii Pospíšilové. V roce 1926 byli vlastníky
domu manželé Jan a Marie Jindrovi. J. Jindra byl poštovním zřízencem.
Jako italský legionář stál v roce 1920 u zrodu místní pobočky Čs. obce legionářské. S okupací města manželé opustili město a za války zde bydleli
Kudrovi. Po válce Jindrovi opravili svůj mírně poničený dům.
Další z řady domů je č. p. 95 (14/II). Nejstarší stavební spisy pocházejí z roku 1905, kdy jsou jako majiteli uvedeni manželé D. a J. Blumovi.
Úzký přízemní domek patřil ještě na začátku r. 1926 slečně Rose Blumové, která žila ve Vídni a dům pronajímala. Velmi špatný stav domu byl
řešen s obcí přes jejího právního zástupce Maxe Pattaka. Obec a sousedé
žádali, aby byl dům opraven či demolován. V průběhu r. 1926 byl prodán
Amálii a Janu Braunerovým, kteří zde vystavěli novostavbu. Jan Brauner byl synem Jana Braunera, kostelníka u Všech svatých, a tak jako jeho
otec Jan byl krejčím se specializací na šití kalhot. Po smrti svého otce se
stal kostelníkem v kostele Všech svatých i ve sv. Bartoloměji. Přišel do
Moravského Krumlova v r. 1914, jeho žena Amálie pocházela z Újezda
u Blanska. Na plánech z r. 1926, které vypracoval Filip Svoboda, je nový
dům vykreslen jako přízemní stavba. Dům nebyl v r. 1945 až natolik poničen. Větší rekonstrukce se dočkal dům na základě žádosti z r. 1973.
Následující dům s č. p. 96 (47/II) patřil nejpozději od konce 19.
století Josefu Braunerovi. Ten se vyučil v Retzu sedlářem, čalouníkem
a lakýrníkem. V roce 1903 dům adaptoval za pomocí Pia Herforta.
V roce 1912 se Braunerovi přestěhovali na Zámeckou č. p. 16, kde si
otevřeli obchod se smíšeným zbožím. Novým majitelem domu se stal
sedlář Ferdinand Doubek s manželkou. Rodina zde žila i za války. Dům
přečkal květnové bombardování bez větších úhon.
Následující přízemní dům s č. p. 98 (48/II) je novostavbou, dokončenou v novém miléniu. Původní dům byl postaven v poslední čtvrtině 19.
století a pro svůj technický stav již nebyl obyvatelný. V roce 1932 je jako
jeho majitelka uvedena Amálie Procházková. Částečně poškozený dům
byl předán po válce do národní správy.
Sousední č. p. 99 (15/II) je přízemní dům s obytným podkrovím.
Jde o novostavbu z roku 1959. Původní dům patřil ve 30. letech rodině Josefa a Marie Medlových. J. Medla st. byl profesí městským
strážníkem, jeho syn Josef těsně před válkou provozoval vetešnictví.
Manželé Medlovi bydleli v domě po celou dobu války. Po válce se
stala majitelkou domu Terezie Medlová.
Následující dům s č. p. 100 (16/II) patřil nejpozději od roku 1907 H.
W. Verostovi, a poté v roce 1923 jsou zde doloženi Václav a Františka
Vérostovi. Podle pamětníků mělo jít o úředníka okresního hejtmanství.
Osudy tohoto člověka nejsou objasněné. S okupací města se měla vdova
Vérostová, úřednice, odstěhovat z Moravského Krumlova a po válce
se vrátit. Po válce dům náležel Františce a Vlastimilu Vérostovým.
Ti v roce 1947 žádali o stavební povolení nového přízemního domku
s malým hospodářským křídlem. Plány vypracoval Tomáš Kolofík.
Novostavba byla zkolaudována v roce 1949.
Malý přízemní domek s č. p. 101 (17/II) náležel nejpozději od roku
1897 Karlu Podhrádskému. V roce 1898 realizoval rekonstrukci domu
podle plánů Jakoba Reischla. Povolání majitele se nepodařilo zjistit,
před válkou se nahlásil do domovních seznamů jako důchodce. V roce
1947 je uvedena jako majitelka objektu M. Podhrádská. Dům byl v roce
1958 rekonstruován.
Poslední z řady domů je č. p. 102 (18/II). Jde o malý přízemní dům,
který v roce 1897 patřil Franzi Soukupovi. V roce 1932 zde bydlel Jan
Kavalec s ženou Marií. J. Kavalec provozoval trafiku v domě Viléma
Klíma na Palackého č. p. 79.
Za posledně jmenovanými domy se nachází objekt mateřské školy
s č. p. 103 (36/I), jejíž severní část spočívá na historických hradbách.
Parcela patřila postupně Marii Rienerové (1864-1897), Jakobu Reischlovi (1897-1900) a následně spolku Kindergartenverein, který
zde vybudoval mateřskou školu pro děti krumlovských Němců. První
opatrovnicí ve školce byla Emma Jochem. Prostory školky sloužily zároveň tělocvičnému spolku turnerů za tělocvičnu. Za 1. sv. války byla
v domě zřízena epidemická nemocnice. V meziválečném období zde
pamětníci zmiňují velký sál a také vystoupení turnérského spolku. Před
2. sv. válkou v budově bydlela rodina dělníka Jana Nováčka, jejich byt
se nacházel u vchodu do školky. V roce 1945 se J. Nováček podílel na
zneškodňování nevybuchlých bomb ve městě. Za války budova školky
přešla do správy NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt Berlin,
Nacionálně socialistická péče o blaho lidu). V roce 1960 byla zvednuta
o další patro a v roce 2008 byla budova kompletně zrekonstruována.
Západní strana Palackého ulice byla v minulosti nazývána (Horní)
Židovskou (Judengasse) a byla vymezena budovou panské pivnice
po farní úřad. V této lokalitě byla umístěna téměř všechna čísla popisná
z části obce označené II, tzn. z bývalého židovského ghetta. To zasahovalo navíc do ulice Růžové. Doba vzniku židovské čtvrti odpovídá 2. pol.
15. stol., zástavba spadá do 17. až 20. stol. V poslední čtvrtině 19. stol.
nebyli Židé výlučnými obyvateli ghetta, naopak řada chudých českých
rodin obývala zdejší drobné domky. Vzhled ulice je poznamenán těžkými škodami při bombardování a následnými poválečnými přestavbami.
Začněme s popisem severní částí této ulice směrem od západu.
Rohový rodinný dům č. p. 80 (45/II) je v r. 1850 uváděn jako kupecký
krám Lazara Suchého. V meziválečném období náležel dům penzistovi
Bernardu Broschkovi a jeho ženě Josefině. Jsou zde doloženi nejpozději
od r. 1923. B. Broschek je v r. 1942 doložen v Moravské Ostravě. Za války v jeho domě bydleli podle pamětníků neznámí přistěhovalci z Tyrolska
a následně po válce zde bydlely slečny Hospodářské, zaměstnanec ČSD
Jan Kučera. V r. 1946 byl dům předán do národní správy Jana Prustoměrského a jeho ženy Ludmily. Ten, jakožto kovářský mistr, v zadní části
domu provozoval do r. 1949 kovárnu. Dům byl na přelomu století zrekonstruován. Za domem se nachází objekt obecní sýpky s č. p. 82 (60/II).
Cihlová budova byla postavena podle plánů stavitele Jindřicha Caesara
z r. 1895. V meziválečném období byla sýpka pronajímána židovskému
obchodníku Leopoldovi Steinerovi a poté Hospodářskému družstvu Domova. Po válce používal budovu Výkupní podnik jako sýpku. Od r. 1992
zde funguje kovodílna rodiny Prustoměrské.
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.

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Z Moravského Krumlova po modré do Ivančic
Moravský, Krumlov, náměstí
TGM dopoledne. Stojíme pod
turistickým rozcestníkem, který
oznamuje že do Ivančic je to 15
km po modré značce. Chvíli váháme, zda zajít do cukrárny na čokoládovou roládu a vídeňskou kávu,
ale po chvíli scházíme Zámeckou
ulicí k zámku. (Zde jen krátký povzdech pro ztracenou Slovanskou
epopej.) Procházíme zděným,
cihlovým tunelem. Byl postaven
v roce 1772 na popud kněžny
Marie Eleonory, která nechala
překlenout cestu vedoucí k mlýnu,
pivovaru a oboře a nad klenutým
tunelem zřídila anglický park.
Ihned po průchodu tunelem nás
udivuje opravená budova kdysi
zámeckého mlýna. Nedá nám to
a budovu obcházíme podívat se,
kudy proudila voda náhonem k
vodním kolům, později k turbině.
Stav je zanesen bahnem a voda
řeky teče dřívějším přepadem.
Po náhonu ani stopa. Stáří mlýnu si ani netroufáme odhadnout,
předpokládáme, že pochází z doby založení města. Později od 16.
století působil v Moravském
Krumlově cech mlynářů.
Trochu odbočíme. Pod mlýnem přicházíme k dřevěnému
mostu a po levé straně zábradlí
vidíme cosi připomínající dřevěnou kadibudku. Vedle je malá
vodní elektrárna o výkonu 4 kW.

lavičky pro krátký oddych.
Turisté, kteří přehlédli odbočení přes louku, mohou pokračovat
dál po cestě k pěkně vyhlížející
hájovně Obůrka a obec Rokytnou obejít obloukem. Přes řeku
přejdou po lávce a dostanou se
k silnici mezi Rokytnou a mostem
přes řeku. Tato část není značená.
Vraťme zpět na „modrou“. Po
výstupu do vesnice doporučujeme zastavit se u informačních
tabulí, které podávají informace
o bohaté historii Rokytné. Na nepravidelném ostrohu, obtékaném
ze tří stran řekou Rokytnou, zde
bylo vybudováno hradisko, které
v rámci znojemského údělu sloužilo jako opěrný bod přemyslovské moci, mělo správní a obranou
funkci. Plocha hradiska včetně
předhradí byla necelých 12 ha.
Zánik hradiska se datuje k roku
1146 a definitivně k roku 1185 po
krvavé bitvě u Loděnic, kde proti
sobě stála vojska českých a moravských Přemyslovců. Po zničení hradiska se kolem kostela sv.
Leopolda začala vytvářet osada,
ale významu dřívějšího hradiska
již nedosáhla. Letmo nahlédneme
na hřbitov, asi 10 metrů od něj je
pomník padlých vojínů v 1. sv.
válce z roku 1920.
Modrá značka přetíná silnici
k Ivančicím a vede nás dolů do
údolí. Plocha mezi řekou a le-

Malá vodní elektrárna

Celá plocha za tunelem, kde jsou
ještě další budovy, byla zřejmě
hospodářské zázemí zámku,
včetně pekárny po levé straně
cesty k Ivančicím. Na mostu pro
silniční provoz je instalována registrace průtoku řeky. Vzhledem
k trvajícímu suchu je bohužel
průtok zcela nízký, dosahuje
pouze hodnoty 0,23 m3/sec.
Asfaltovaná silnička nás vyvádí
z tohoto prostoru a po několik stech
metrech vidíme po pravé straně
Čistírnu odpadních vod. Tam také
končí asfalt a dál pokračuje jen
tvrdá cesta, zřejmě upravovaná pro
po potřeby lesní správy. Dřívější
krásnou alej dnes připomínají jen
dožívající kaštany, které se ztrácejí
v porostu lesa. Vlevo míjíme odbočku lesní cesty, která vede až ke
křižovatce nad Polánkou.
Pokračujeme v dřívější kaštanové aleji, řeku spíše tušíme po
pravé straně. Náhle se po pravé
straně otevře velká louka a modrá
značka nás nutí odbočit z cesty
doprava pouhou pěšinkou na louce k řece. Ta je sevřena mezi hlubokými břehy, místy připomíná
prales, protože o vyvrácené silné
stromy zřejmě nemá nikdo zájem.
Záhy přecházíme po kovové lávce a začíná výstup do Rokytné.
Fyzicky zdatnější turisté zvládnou výstup snadno, pro ty méně
zdatné jsou zde připraveny dvě

sem je zemědělsky obdělávána.
Drobná pole sice registrujeme,
ale řeka je zatím daleko. Polní
cesta vede kolem lesa, až do lesa
vstoupí. Řeka je po levé straně
a dalších cca 2 km vede v blízkosti pravého břehu. Asi po 500 metrech upozorňuje ukazatel s označením „Vodopád, jen za vlhkého
počasí.“. Z dřívější zkušenosti
víme, že počasí musí být spíše
po trvalém dešti nebo při jarním
tání sněhu, aby vodopádem padal
proud vody. Dolní vodopád dosahuje výšky 11 metrů, horní asi 4
metry. V lednu roku 2011 jsme
měli štěstí a mohli jsme fotografovat vodopád zamrzlý.
Od značky k vodopádům je
asi 200 metrů. Vracíme se zpět k
cestě na břehu řeky. Další putování
kolem řeky se zdá jednotvárné, ale
jsou zde úseky řeky, které by vyžadovaly vyčistění. Vyvrácené stromy a zarostlé břehy naznačují, že
se zde civilizace příliš neuplatňuje.
Slepencové skály nad protějším
břehem jsou vidět jen ojediněle.
Cesta lesem končí u rozcestníku „Pod Budkovicemi“. Nad
námi je vesnice Budkovice se
skalnatou ostrožnou, na níž kdysi
stávala tvrz. Z tvrze se mnoho
nedochovalo, protože zanikla při
mnoha přestavbách. Zdivo, které
vidíme, připomíná hradby zchátralého hradu. Pokračujeme kolem

Dnešní podoba zámeckého mlýna v Moravském Krumlově

velké louky. Dnes je prázdná,
ale na této louce již cca 20 let
organizuje tábor pro děti i mládež salesiánská oratoř ze Zlína.
Louka bývá zaplněná indiánskými
„týpí“ a bývá zvykem jejich účast
na bohoslužbách v Budkovicích
v oděvech tohoto řádu. Na konci
louky přecházíme po lávce na levý
břeh a na asfaltovanou silničku.
Chůze po ní netrvá dlouho, záhy
sestupujeme směrem k další lávce
a znovu přecházíme na pravý břeh.
Budkovice byly od řeky několikrát
vidět, ale zůstávají stranou.
Zatímco dosavadní část pochodu byla většinou po rovině
v blízkosti řeky, nyní sledujeme
modrou značku do kopce až k
místu, kde se od cesty odděluje
pěšina vedoucí k bývalé železniční zastávce. Naše cesta vede
prudce vzhůru, ale tento směr
ponecháme trénovaným turistům
a odbočujeme vlevo. Cesta obchází středověké hradisko označované
jako Budkovice II., obydlené 700
- 450 let před naším letopočtem.
Z nejvyššího bodu lze přehlédnout plochu i zbytky opevnění.
Cesta lesem se klikatí ve výši
až 290 m, řeka není vidět pro
vzdálenost a hustý les. Je asi
60 metrů pod námi, místy jsou
mezi stromy vidět Budkovice
nebo Polánka. Po ostré zatáčce
se dostáváme asi 20 metrů od trati
v okamžiku, když projíždí vlak.
Jsme v blízkosti zděného propustku, kterým pod tratí protéká
potok z Krumlovského lesa. Převážná část potoků z Krumlovského lesa končí v Rokytné. Velkých
propustků, které byly postaveny
tak, aby jimi projel naložený
selský vůz, případně ještě protéká
potok, je několik.
Stále se pohybujeme v podstatě
po rovině. V místě, kde se cesta
začíná svažovat, odbočovala dříve původní modrá značka, která
po strmém svahu končila u potoka „Pod Smrčkem“. Nová značka
pokračuje po cestě a obloukem
scházíme k řece. Na protější straně jsou chaty „Pod Vrbičkami“.
Pokračujeme cestou po pravé

Kostel sv. Leopolda v Rokytné

straně řeky nejprve smrkovým,
dále dubovým lesem. Řeka se
místy vzdaluje od cesty, v jiných
místech je těsně u ní. Asi po kilometru na pravé straně vidíme výraznou „Čertovu skálu“. Na mapě
Stabilního katastru z roku 1825
je protější straně zapsán místní
název Čertůj mlejn“. O tom, zda
někde tady stával mlýn, pochybujeme. V blízkých Němčicích
a hlavně v Ivančicích bylo již
ve středověku několik mlýnů.
Vycházíme z lesa a jdeme okolo chalupy, nad kterou je Němčická hájenka (stojí na katastru
Budkovic). Asi po 200 metrech
překračujeme Rokytnou po mostě
a před sebou již vidíme cíl našeho
putování - Ivančice.
Asi po 300 metrech musíme
obcházet zalesněný kopec Kuman, ke kterému se váže pověst,
že je zde pohřben kumánský
náčelník a vojáci přilbami nahrnuli nad jeho hrobem mohylu.
V některých místech by to snad
šlo, ale jinak se jedná o skalnatý
kopec. Před více jak sto lety zde
prováděl Muzejní spolek Ivančického muzea průzkum a údajně
nalezl část meče. Pravdou je, že
Kumáni v roce 1304 zle poničili
Ivančice a okolí. Můžeme ještě
připomenout „Kumánský kámen“
v kostele v Řeznovicích.
Obcházíme plot plochy, kde
jsou jímky zajišťující pitnou vodu
pro Ivančicko a po lávce přecházíme přes řeku Jihlavu. Zanedlouho
zastavujeme před hotelem Černý
lev, kde je turistický rozcestník
ukončující naše putování.
Celá trasa z Moravského
Krumlova až do Ivančic je pro
pěší turisty velmi atraktivní. V
údolí řeky, kde vedou většinou
jen polní - lesní cesty, červené
slepencové skály kolem řeky,
místy divoká příroda, protože
řeka nebyla nikdy regulovaná
až na poslední úsek u Ivančic.
Je vhodná i pro cyklisty, kterých
jsme po trase několik potkali.
Doporučujeme celou trasu projít
nebo projet na kole. Rozhodně to
stojí za to.
Jiří Široký
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
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
• listopad - Výstava - HRAČKY. Galerie Knížecí dům, stupné 20 Kč, snížené
10 Kč, školní skupiny zdarma. Vernisáž 18. 11. v 17.00 hodin.
• listopad - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč,
snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• listopad - Výstava - ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ IVANČICKÁ. Městský úřad
Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov
• 15.11. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 18.11. od 8.00 do 16.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám. TGM.
• 20.11. v 18.00 hod. - THAJSKO BEZ CESTOVKY PO ŠEDESÁTCE.
Osobní zážitky z cestování přednáší p. Bořivoj Župa. Galerie KD, vstupné 40 Kč.
• 24.11. v 19.00 hod. - KAREL PLÍHAL - VZDUCHOPRÁZDNINY.
V kinosále M. Krumlov, vstupné 180 Kč.
• 27.11. od 18.00 hod. - LYRA VE ZNAMENÍ DUETŮ. Přehlídka vítězů
pěvecké soutěže LYRA, hudební doprovod skupina DREAMS. V kinosále
M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 29.11. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE. 9.30 - MŠ Husova, MŠ Palackého, 10.15
- Lotrando a Zubejda, 11.30 - Adam Mišík, 12.30 - ZŠ Dolní Dubňany, Lyra
Vémyslice, 14.00 - Janek Ledecký, 15.15 - Dubňanka - vánoční koncert, 16.30 KROKY Michala Davida revival, 17.30 - ZUŠ M. Krumlov, 18.00 - Ohňostroj.
Pořádá SPOT na náměstí TGM.
• 30.11. od 15.00 hod. - ADVENT 2014. Adventní shromáždění na náměstí
TGM. Věnec posvětí děkan P. Bublan, vystoupí pěvecký sbor K. Němečka.

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
• 13.11. - CESTOU OSUDU A NÁHODY. Sedmileté putování cestovatele
a spisovatele Romana Vehovského stopem přes Asii do Austrálie. Beseda
s promítáním přiblíží posluchačům cestu, trasu, výhody a nevýhody soliterského
cestování bez závislosti na jízdních řádech, zpátečních letenkách a ubytovacích
zařízeních. Ve druhé části pak autor seznámí posluchače se svým nejkrásnějším
stopem - desetidenní plavbou jachtou po tropických ostrovech Thajska a naváže
snímky a postřehy ze senzačního Phuketského festivalu. Závěr je pak vyhrazen
dotazům a nevšedním zážitkům. Spojeno s prodejem knihy Návrat s podkovou.
Roman Vehovský získal druhé místo Ceny diváků na cestovatelském festivalu
Caminos v Karlových Varech. Dopoledne pro ZŠ a SŠ v kinosále, ve 14.30 hod.
na DPS a v 17.30 hod. v městské knihovně. Vstupné 45 Kč.
• 21.11. - SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH - DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ TYFLOCENTRA V KNIHOVNĚ. Seznámení s činností organizace
pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí,
ukázky knih v Brailově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a
zájemce z řad občanů. Koná se v prostorách Městské knihovny M.K. V rámci
Dne nevidomých. Více na www.tyflocentrum.cz

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30. 11. - ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ DÁVNÉ SLÁVY. Výstava Muzea
Brněnska - Muzea v Ivančicích. Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek
Muzea Brněnska. Galerie Památníku A. Muchy.
• 11.11. v 18.00 hod. - TAJEMNÝ IRÁN. Beseda s promítáním - JAROSLAV
STOHL. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 13.11. - 10.12. - PODZIMNÍ SNĚNÍ. Výstava kreseb - LADA NOVOTNÁ.
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 14.11. v 9.00 a 10.30 hod. - PÍSNIČKY Z KLOBOUKU. Hudební pořad pro
MŠ, 1. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje soubor Entenýky do muziky.
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 2.12. v 18.00 hod. - RADEK JAROŠ. První Čech a 15.
horolezec na světě, který zdolal všech 14 světových osmitisícovek bez použití
kyslíku. Přednáška o výstupu na obávanou K2. Kino Réna Ivančice. Vstupné:
150 Kč. Předprodej od 3.11. v KIC Ivančice.
• 9.12. v 18.00 hod. - TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA III. Přednáška ing.
PETRY KUČEROVÉ. Základy stravování podle pěti elementů, podle krevních
skupin, s ohledem na fyzický a psychický zdravotní stav. Výživa podle čínské dietetiky - stravovací doporučení pro všechny, kteří: - se snaží o zdravý
a zodpovědný přístup ke stravování, - chtějí být výkonní a vitální nejen pomocí
vitamínů a minerálů, - hledají celostní stravovací systém, aniž by museli všechny své dosavadní stravovací zvyky hodit přes palubu, - pro maminky a děti,
pro budoucí maminky. Je vhodné vzít si s sebou psací potřeby a také znát svou
krevní skupinu. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč.
• 13.12. v 19.00 hod. - ŠEPTEM. Vánoční koncert křesťanské kapely. Přijďte
ztišit svá srdce v době předvánočního shonu a zaposlouchat se do písní, které
moderní češtinou vyjadřují víru v Boha a odráží se v nich obyčejný život se
všemi svými dny, i dny, kdy nám „teče do bot“. Kino Réna Ivančice. Vstupné:
60 Kč. Předprodej od 3. 11. 2014 v KIC Ivančice.

ZADÁNO PRO ŽENY - 3. ROČNÍK
22. listopadu 2014 od 15.00 v Sokolovně v Padochově
Připravujeme pro Vás: • ukázky líčení a kosmetické poradenství
• výklad karet, automatická kresba • malované hedvábné šátky
a módní doplňky z hedvábí (s malou praktickou ukázkou)
• biofotonický skener - stop civilizačním chorobám • úprava nehtů
• přehlídka modelů na běžné nošení „Modrý sekáč“ • přehlídka
ručně malovaných a pletených oděvů studia Denisadesign
• šperky • ukázky účesů pro běžné nošení • ukázky tetování
• míchané nápoje • ochutnávka dobrot sladkých i slaných
Biofotonický skener si můžete vyzkoušet přímo na místě.
Všechny předváděné modely bude možno zakoupit.
Celou akci zdokumentuje fotografka Jana Machačová.
Předprodej začíná 3.11. a končí 15.11.
(Zámecká restaurace Oslavany, Hospůdka v Sokolovně)
Prodej a informace na čísle: 737 712 657
PŘIJĎTE S NÁMI PROŽÍT PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

07.11.2014

10. 11. - 23. 11. 2014

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
• 15.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA - 18. ROČNÍK. Ochutnávka gulášů,
degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá
Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav v kulturním domě Miroslav.
• 24.11. od 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 28.11. od 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE A JEHO
HOSTŮ (Bohouš Josef, Roman Horký a dětský sbor ZŠ Miroslav s cimbálovou
muzikou Grajcar) v Kulturním domě Miroslav.
• 29.11. ve 14.00 hod. - BARBORKOVÁ SOBOTA v ZŠ Miroslav.
• 7.12. od 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ Z MŠ S MIKULÁŠEM V KD.

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
• 8.11. od 17.00 hod. - HALLOWEEN. Strašidelné odpoledne pro děti s ohňostrojem a halloweenskou diskotékou. Stezka odvahy u kláštera Rosa coeli,
V 18.30 hodin OHŇOSTROJ V AREÁLU KÓNUS KLUBU, poté následuje
halloweenská diskotéka s občerstvením a soutěžemi v kulturním domě.
• 16.11. ve 14.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ S DUO ŠOHAJI (manželé
Rapáčovi), kulturní dům, občerstvení zajištěno.
• 30.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Vystoupí
Pěvecký sbor ZŠ a děti z MŠ Dolní Kounice, kulturní dům.
Připravujeme: • 13.12. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÁ ZÁBAVA. Bohatá
tombola, zvěřinové občerstvení zajištěno. V Kulturním domě pořádá Myslivecké sdružení Rosa coeli a Pravlov.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 14.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ.
• 15.11. od 8.00 hod. - SVATOMARTINSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH. První
ochutnávka vína z letošní úrody vinařství Plaček. Na nádvoří zámku. V 10.00
žehnání Svatomartinského vína. Od 14.00 cimbálová muzika Ryzlink z Dolních
Bojanovic. V 17.30 světýlkový průvod do kostela sv. Martina.
• 15.11. - STRAŠIDELNÝ BÁL. Tradiční rej masek se soutěžemi, možná příjde i
kouzelník. Začátek v 15.00 ve Společenském sále ZKC. Zakončení v 17.30 světýlkovým průvodem. Vstupné: 40 Kč, pro děti členů MC 20 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 18.11. v 19.00 hod. - NA KŘÍDLECH LÁSKY - KONCERT K. R. MARINOVA. Koncert alikvotního zpěvu Karla Richarda Marinova. Ve Společenském
sále ZKC. Vstupné 160 Kč na místě, 140 Kč předprodej KIC.
• 22.11. ve 20.00 hod. - NAROZENINY SKUPINY TREMOLO. Narozeninová taneční zábava se skupinou Tremolo. Hudební hosté: skupiny Seveři
a Maranta. Občerstvení zajištěno. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné: 70 Kč
v předprodeji v KIC, 80 Kč na místě. Pořádá Tremolo.
• 24.11. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ - MÉ DĚTSTVÍ ZA SOCIALISMU.
Vzpomínky známých osobností na dětská léta prožitá v období socialismu
prostřednictvím zpřítomněné ve scénickém čtení Pavla Oubrama a Věry Hollé.
Vstupné: v předprodeji KIC 90 Kč, na místě 110 Kč, senioři a studenti 50 Kč.
V kině Panorama. Pořádá KIC Rosice.
• 24.11. - ZÁJEZD DO MDB - MUZIKÁL DUCH. Zájezd do Městského divadla Brno na romantický muzikál Duch. Cena 580 Kč dospělí, 389 Kč studenti,
senioři a ZTP. Odjezd v 18:00 z autobusových zastávek Trávníky a Brněnská.
Vstupenky k vyzvednutí v kanceláři KIC. Pořádá KIC.
• 29.11. - ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ. Návštěva vánočních trhů,
prohlídka centra Vídně s průvodcem, dobrovolná návštěva ZOO. Odjezd v 8:00
z aut. zastávek Trávníky a Brněnská. Cena: 450 Kč. Pořádá KIC. Poslední místa.
• 30.11. v 10.30 hod. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Kašpárkovo vánoční těšení. Hraje rodinné divadlo 3VĚŽIČKY. V tanečním sále ZKC.
Vstupné: 40 Kč, členi MC Kašpárkov 20 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 30.11. v 15.00 hod. - ČERTOVSKO ANDĚLSKÝ BÁL. Tanečky, zpívánky,
hry a soutěže o sladké odměny. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné: 30 Kč
masky, 50 Kč ostatní. Pořádá SVČ 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
• 8.11. - JEN POČKEJ, ZAJÍCI! Zájezd na show na ledě Jen počkej, zajíci!
Místo: Kajot aréna Brno. Odjezd ve 12.30 hodin z autobusového nádraží se
zastávkami po městě. Vstupné: 860 Kč dospělí, 710 Kč děti do 15 let. Přihlášky
v kanceláři KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.
• 15.11. a 16.11. - PELÍŠKY. Divadelní představení na námět televizní komedie
v podání ochotníků Divadla „Na mýtině“. Příběh je vsazen do oslavanského prostředí.
Začátky v sobotu v 15. a 18., v neděli v 17. hodin. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.
• 27.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 28.11. ve 20.00 hod. - ROCKOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU DARKEN. Děl. dům.
• 30.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Rozsvícení
vánočního stromu na oslavanském náměstí. K této příležitosti zazní pásmo písní
a básniček v podání dětí z MŠ, ZŠ a DDM. Občerstvení zajištěno.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 14.11. od 17.00 hod. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM.
Zveme děti, rodiče i prarodiče na lampionový průvod obcí zakončený ohňostrojem nad fotbalovým hřištěm. Sraz před obecním úřadem. Lampiony s sebou !
• 15.11. od 13. hod. - MARTINSKÉ HODY v KD Vedrovice. Program: 13.00
krojový průvod vedrovické chasy a vrchnosti, 20.00 večerní hodová zábava
v KD, hraje dechová hudba Venkovanka, vstupné 70 Kč. Zve Chasa Vedrovice.
• 21.11. ve 20.00 hod. - VEČER PRO DŮCHODCE. Zábavný večer pro důchodce v KD Vedrovice. K tanci a poslechu hraje kapela Vedrovanka.
• 27.11. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Místní knihovna
Vedrovice srdečně zve své malé příznivce na adventní tvořivou dílnu. Vyrábět
budeme v přednáškové místnosti Muzea.
• 28.11. v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Zveme všechny zájemce
o historii Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Přednášková místnost muzea.
• 29.11. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ. Myslivecké sdružení pořádá v KD.

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
• 16.11. - POCHOD BROUČKŮ. Srdečně Vás zveme na tradiční lampionový průvod. Sraz v 17 hodin před Domečkem, vydáme se na světýlkovou
cestu, lampiony a jiná světýlka s sebou. Vstup volný.
• MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA do zájmových kroužků, neváhejte a přihlaste se! Volná místa v kroužku DISCGOLF a AIRSOFT. Veškeré informace
najdete na www.domecekmk.cz a také na našem Facebooku.

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
• 15.11. od 10.00 hod. - TURNAJ JEDNOTLIVCŮ VE ŠPRTCI. Turnaj pro
všechny holky a kluky, kteří mají rádi stolní hokej nebo si ho chtějí vyzkoušet.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/osoba. Přihlásit se
můžete do 12. 11. v SVČ Ivančice nebo na: v.chabina@seznam.cz
• 21.11. od 17.00 hod. - FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE S DOBROVOLNICÍ MARION. Přijď se seznámit s dobrovolnicí Marion a dozvědět se něco
o krásách Francie. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: zdarma.
• 22.11. od 15.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU. Určeno pro žáky středních škol (možno i mladší), tým tvoří 3 hráči (možnost 1 náhradníka). Ivančice,
Rybářská ulice, Sokolovna. Poplatek: 30 Kč/osoba. Tým nahlaste do 18.11.
v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 26.11. od 17.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů, …
SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč + materiál. S sebou: příbory,
lžičky na dekorování. Přihlásit se můžete do 21.11. v SVČ Ivančice.
• 29.11. od 15.00 hod. do 17.00 hod. - PEČENÍ PERNÍKŮ / ADVENTNÍ
DEKORACE. Přijďte si upéct mikulášský perník nebo si vyrobit adventní
dekoraci. Hrací koutek, občerstvení. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vchod z Padochovské ul. Poplatek: pečení perníků 40 Kč, Adventní výzdoba 10 - 40 Kč.
• 29.11. od 16.00 hod. - VÍLA AMÁLKA. Víla Lenka dětem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při hrách a dovednostech. Pro děti od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě. S sebou přezůvky, pohodlný oděv pro dítě.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• AKTUÁLNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ na www.ddm-oslavany.cz nebo
v kanceláři nebo na telefonech 546 423 520, 739 634 100.
Připravujeme: • 6.12. - VÁNOČNÍ JARMARK. Ve spolupráci s KIS Oslavany pořádáme na zámeckém nádvoří vánoční jarmark, na kterém si můžete
zakoupit dárečky vyrobené dětmi z kroužků DDM Oslavany. V 17.00 hod.
- MIKULÁŠ NA ZÁMKU. Na nádvoří zámku v Oslavanech přijde Mikuláš.
Každé dítě obdrží od anděla drobnou sladkost. Na všechny děti se těšíme.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• vždy neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Setkání
členů sboru. Shromáždění je otevřeno pro veřejnost.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.11. - BUDKOVICE - M. KRUMLOV. Vycházka po neznačených cestách,
trasa 10 km, odjezd autobusu do Budkovic v 8.48 hod. Vede Hana Pokorná.
• 22.11. - PO STOPÁCH ARM. GENERÁLA L. SVOBODY. Start v Rudíkově, cíl Třebíč. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod., přestup ve Střelicích na vlak
do Studence, přestup vlak do Rudíkova. Trasa 20 km. Odjezd vlaku z Třebíče ve
14.42 hod. nebo v 16.39 hod. Vede Milan Blaha.

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
• 24.-31. 1. 2015 - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ REKREACE NA LYŽÍCH I BEZ. Týdenní zimní pobyt v zotavovně Přední Labská
u Špindl. Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších lyžařských střediscích. 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. Doprava: dospělí 700 Kč, děti do 15 let 350 Kč. 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 hodin. Návrat: 31. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Přihlášky ihned.
Záloha 1.000 Kč 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!
Na obsazené zájezdy se můžete hlásit jako náhradníci.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
10. 11. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapii a kartami.
Vstupné: 150 Kč. Těší se na Vás Markéta.
12. a 19. 11. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ 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
14. 11. od 13.00 do 23.00 - DEN KÁVY NA ČAJOVNĚ
Přijďte ochutnat kávu na deset způsobů (s medem, skořicí,
kardamomem...). Vařená tradičním způsobem v džezvě.

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 20/14 vyjde 7. listopadu 2014, uzávěrka 4. listopadu 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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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 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• starou dodávku VW Transporter
T1 nebo T2 do r. v. 1979 v jakémkoli
stavu i uplný vrak. Prosím nabídněte.
Tel.: 606 344 016.
•• Škodu Felicii, Fabii, nebo Octavii,
za rozumnou cenu. Tel.: 604 470 816.
•• motor na Jawa 350, 500, OHC,
Perák nebo Ogar i nekompletní, nebo
jen čát popř. i cokoliv na předválečné
motorky. Tel.: 723 696 830.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998,
nový model, velmi dobrý stav, kosmetické vady, nová TK, cena 19.990 Kč.
Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Fabia 1.4 MPi, v provozu
od 2001, najeto pouze 80 tis. km, po 1.
maj. - dědictví, garážovaná, jako nová,
cena 65.000 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• VW POLO 1.2, r. v. 2005, najeto
230 tis. km po GO motoru, top stav,
bez závad, bez koroze, garážované,
cena 80.000 Kč. Tel.: 774 846 632.
•• Jawa 550 k renovaci a díly na Jawa
250. Tel.: 720 444 245.
•• celá zimní kola 155/80 R13 T79.
Tel.: 728 664 079.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• Hledám ke koupi byt 2 nebo 3+1
v Ivančicích. Tel.: 774 193 566.
prodám
•• byt v OV 1+1 Moravský Krumlov
- Sídliště. Tel.: 777 582 899.
•• RD - dvojdomek ve Vranově nad
dyjí (2 samostatná p.č.). K trvalému
bydlení, celoroční rekreaci nebo jako
penzion. Dům je v těsné blízkosti lesa,
cca 500 m od hráze vranovské přehrady. stáří domu 23 let. CP pozemku 800
m2 - oploceno. Celkem 8 obyt. místností (z toho 3x kuchyň, 3 pokoje, 2x
obyt. podkroví, 3x WC s koupelnou,
komora, 2x veranda, 2x balkon, sklad
zahr. nábytku, zahr. chatka, garáž).
Obec. voda, el. 380/230 V, topení plyn,
2 samost. vjezdy na pozemek. Cena
k jednání 1.7 mil. Kč. Tel.: 603 527 162,
608 548 590, 604 333 943.

» ELEKTRO

koupím
•• herní konzolu Sony Playstation 2
a také hry na P2. Tel.: 607 237 069.
prodám
•• LCD monitor Samsung na PC, cena
400 Kč. Tel.: 607 237 069.
•• scanery pro A4 - UMAX (cena 400
Kč) a Astrascan s rámečkem pro diapozitivy (cena 500 Kč). Nelze použít
pro Win 8. Tel.: 602 782 272.

» SPORT, HOBBY

prodám
•• nové jednoruční činky, cena 700
Kč. Tel.: 607 237 069.

» RŮZNÉ

koupím
•• 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.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím pozůstalost, nábytek, sklo, porcelán,
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince,
bankovky, náboženské předměty, knihy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• dílenský 20šuplíkový ponk se svěrákem, šířka 70 cm, délka 270 cm.
Cena dohodou. Moravský Krumlov.
Tel.: 721 096 092.
•• jateční pistoli + náboje, vše za
1.500 Kč. Tel.: 737 866 214.
•• žulové kostky - 500 ks, zámkovou
dlažbu, kamna Klub, šicí stroj na kůži,
kovářské kleště, pluhy, tříradličný
rádlovař brambor. Tel.: 720 444 245.
•• lustr, dvoulůžkovou postel a kolo.
Levně. Tel.: 720 140 899.
•• autochladnička - možný i ohřev,
12 V. PC 1.400 Kč, nyní 500 Kč. Tel.:
602 782 272.

» ZAHRADA

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• krmnou mrkev. Tel.: 723 048 329.
•• řepu. Tel.: 728 664 079.
prodám
•• červená řepa. Vhodná k zavaření.
Cena dohodou. Tel.: 607 598 893.

» ZVÍŘATA

prodám
•• selata 60 Kč/kg. Masný typ. Při odběru více kusů sleva. Tel.: 776 593 725.
•• králíky na maso, cena 125 Kč/ks.
Tel.: 722 528 989.
•• prase asi 200 kg, cena 40 Kč/kg.
Tel.: 731 275 855.

Klub Coolna Moravský Krumlov

POSOUVÁME VĚKOVOU HRANICI !
Bylo ti už 12 let? Nemáš kde trávit svůj volný čas?
Potřebuješ si popovídat o životě? Chceš si zahrát fotbálek,
pinec, deskovky a mnoho dalšího? Nevíš, kde získat informace,
které potřebuješ? Tak přijď k nám do Coolny!
Našimi zásadami jsou: bezplatnost, mlčenlivost, respekt,
bezpečný prostor, anonymita, individuální přístup
Kde a kdy: Břízová 254, Moravský Krumlov
Po, Út, Čt, Pá 13.00 - 18.00
www.klubcoolna.cz • facebook: Klub Coolna Moravský Krumlov
Obec Dolní Dubňany Vás srdečně zve na

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

BUTIKU KAMILA POLÁCHOVÁ
8. 11. 2014 od 17.00 hodin do sálu místního pohostinství
v Dolních Dubňanech. Dále ukázka líčení - proměna,
program doplní ZŠ Dolní Dubňany. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé

Soubor MORAVAN Zve všechny, kteří rádi zpívají a smějí se,
v neděli 9. 11. v 16.00 hodin do KD v Horních Kounicích na kabaret

ZPÍVEJME A ZASMĚJME SE
Rezervace místenek: 602 453 898, vstupné 50 Kč.

LESONICKÁ OCHUTNÁVKA

dne 15.11. 2014 v místní sokolovně
15.00 - cimbálová kapela Michala Hejče
17.00 - ochutnávka vín z vinařství Hanzelových
Doprovodný program: k poslechu zahraje harmonikář
Roman Hrdina, ochutnávka domácích pálenek a jiných specialit.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU. Pravidla: vlastní výroba
- ne kupované, dodaný kelímek označit jménem, z jedné
domácnosti max. 3 druhy, nenatírat na pečivo - bude dodáno.

daruji
•• černá štěňata, pejsky, očkovaná. Jen
do dobrých rukou. Tel.: 724 415 565.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou seriózní jednání. Bližší informace na tel.: 601 334 019.
•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24
HODIN od nebankovní společnosti.
Bez poplatků! Od 5.000 do 20.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.:
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení
15.000 Kč na dobu 1 roku činí měsíční splátky 2.198 Kč. RPSN činí
212,75 %. Při výpůjční roční úrokové sazbě 75,83 % bude celková výše
úvěru za rok 26.375 Kč. Pří řádném
splácení je klientovi poslední splátka
odpuštěna. Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• NOVĚ OTEVŘENO! Violeta dětský bazar a eshop se značkovým
dětským zbožím - povlečení, prostěradla, polštářky, osušky, kočárky pro
panenky, dětské stany, deštníky ...
Objednávky z katalogů Vaše Dedra.
Mlýnská 4, Ivančice (za kostelem).
Přijímáme dětské zboží do komisního prodeje. Umístění zboží do
bazaru a jeho prodej je zdarma!
Zboží musí být čisté a plně funkční.
Oblečení a obuv nepřijímáme. Info
na www.eshopvioleta.cz

•• Bojíte se zlodějů, či nezvaných
návštěv? Ochraňte sebe i svůj majetek! Ivančická firma Vám nabízí
elektronické a kamerové zabezpečovací systémy /alarmy/ do všech
obytných i neobytných prostor.
Návrhy zabezpečovacích systémů
provádíme zcela zdarma. Více info:
Jakub Hofman, tel.: 732 336 554,
www.jhzabezpeceni.cz
•• 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.
•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel.
oka, grafika zdarma. Tisk a distribuce letáků po celé ČR, nebo dle
výběru obcí. Info: 602 782 272.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Hledám hodnou, fyz. zdatnou paní,
nejlépe čerstvou důchodkyni k péči o
seniora, pouze prac. dny, cca 3 hod.
denně, Džbánice, Trstěnice. a okolí.
Tel.: 722 787 144.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Potravinářská firma - masná výroba s provozovnou v Tetčicích, přijme do masné výroby ženy a muže
na hlavní pracovní poměr, praxe
v masné výrobě, nebo příbuzném oboru výhodou. Kontakt: 724 290 000.

» SEZNÁMENÍ

•• Rozvedená 45 letá žena hledá přítele 45-55 let, který má zájem o trvalý
a pohodový vztah. Tel.: 792 234 719.

Osvětová beseda Rešice pořádá

PODZIMNÍ COUNTRY ZÁBAVU
SE SKUPINOU ŠERO
sobota 8. listopadu od 20.00 hodin v sále kulturního domu
V průběhu zábavy bude probíhat již 7. ročník soutěže

O REŠICKOU VOŘECHOVKU

Každý rešický dům může přihlásit jeden vzorek letošní ořechovky.
K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr pro případ vítězství
do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat jednoho soutěžícího
hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je do čtvrtka 6. 11. 2014
na tel. č. 605 562 949. Příjem soutěžních vzorků je od 18 hodin
v den soutěže. Současně se vzorky bude vybíráno startovné 50 Kč,
které je určeno na pohoštění soutěžících během ochutnávky. Od 19
hodin proběhne anonymní hodnocení vzorků porotou složenou z řad
soutěžících. Vyhlášení výsledků po 21. hodině, poté bude následovat
všeobecná ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
čt 13.11. ve 20.00 INTERSTELLAR
pá 14.11. ve 20.00 Dobrodružné scifi USA / VB
so 15.11. v 17.00
ne 23.11. v 15.00

VČELKA MÁJA
Anim. pohádka AUS/D, dabing

ne 16.11. ve 20.00 SOUDCE
Drama USA
čt 20.11. ve 20.00 BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU
S MAFIÍ Krimi komedie Norsko
pá 21.11. v 17.00
a ve 20.00 hodin
so 22.11. v 17.00

HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU - 1. ČÁST
Dobrodruž. thriller USA, dabing

so 22.11. ve 20.00 POHÁDKÁŘ
ne 23.11. v 18.00 Romantické drama ČR
a ve 20.00 hodin

KINO OSLAVANY

( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním
so 8.11. v 18.00

PŘIJDE LETOS JEŽIŠEK?
Romant. film ČR/SR, dabing

ne 9.11. v 18.00

ULOVIT MILIARDÁŘE
Komedie ČR

so 15.11. v 18.00

FAIR PLAY
Sportovní drama ČR / SR

ne 16.11. v 18.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Anim. muzikál USA, dabing

so 22.11. v 18.00

ZVONILKA A PIRÁTI
Anim. fantasy USA, dabing

ne 23.11. v 18.00

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE
NEŘÍKÁ
Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 9.11. v 17.00
a ve 20.00 hodin

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama ČR

čt 13.11. ve 20.00 POHÁDKÁŘ
pá 14.11. ve 20.00 Romantické drama ČR
so 15.11. v 17.00
ne 16.11. v 17.00

(3D) VČELKA MÁJA
(2D) Pohádka AUS/D, dabing

so 15.11. ve 20.00 FALEŠNÍ POLDOVÉ
Akční komedie USA
ne 16.11. ve 20.00 JESSABELLE
Horor USA
čt 20.11. ve 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
Černá komedie ARG / SPA
pá 21.11. ve 20.00 HUNGER GAMES:
so 22.11. v 17.00 SÍLA VZDORU - 1. ČÁST
Dobrodružný thriller USA
so 22.11. ve 20.00 ZMIZELÁ
Thriller USA
ne 23.11. v 17.00

ŠKATULÁCI
Anim. komedie USA, dabing

ne 23.11. ve 20.00 MAPY KE HVĚZDÁM
Drama USA / Kanada
3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

Přátelé čertových obrázků pořádají 13. 12. 2014. ve 13.00 hodin
v pohostinství paní Koudelné na Hlíně

Klub Coolna Moravský Krumlov Vás zve na koncert

Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech:
546 413 403 po 17. hodině nebo na 739 407 594
Uzávěrka přihlášek 7. 12. 2014. Startovné 150 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Úterý 11. listopadu 2014 od 16.30 hodin v prostorách zařízení
na ulici Břízová 254. Koncert je určený pro širokou veřejnost.

7. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ
JARMARK V KUBŠICÍCH

neděle 23. 11. od 13.00 do 17.00 hodin
v Sokolovně a přilehlém prostranství.
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.
Městys Višňové Vás zve v sobotu 15. listopadu
v čase od 7.30 do 11.00 hodin na tradiční letos již sedmé

VIŠŇOVSKÉ TRHY,

které pro Vás pořádá v areálu Dvora. Z běžně nabízeného sortimentu
zde najdete výrobky uzenářství, pekařství, zemědělské produkty,
dřevěné hračky, proutěné výrobky, koření, pletené výrobky, výkup
exotického ptactva, drogistické zboží a další. Občerstvení včetně
douzené cigáry s příjemným posezením je pro Vás zajištěno.
Český svaz žen Dobřínsko Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
RUČNÍCH PRACÍ A VÝROBKŮ
z pálené keramiky, pedigu, dřeva, bižuterie, papíru.
Dále adventní věnce, svíčky, perníčky.
sobota 22. listopadu v KD Dobřínsko od 9 do 15 hodin.
Vstupné 20 Kč.

MICHALMASAKRAL
& AFTERNOONSESSIONS

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
VLADIMÍRA PLACHÉHO

Po dobu výstavy bude ke zhlédnutí dokument o životě malíře.
Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 30. prosince.

EXPEDIČNÍ KAMERA U KOZY
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin. Extrémní lyžování,
zimní lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šílenosti.
ČTVRTEK 13. 11. od 18 do 20 hod, vstupné dobrovolné.
www.ukozy.com

TJ PETROVICE pořádá pro děti i dospělé

4. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SE STEZKOU ODVAHY

neděle 16. listopadu 2014
sraz v 16.45 hodin před kostelem v Petrovicích
Lampiony a strašidelné kostýmy s sebou. Po průvodu obcí možnost
vyrábění strašidýlka v sále KD. Před KD vás přivítá čarodějnice
Morgana se svými pomocníky a kouzly (ohnivé biče, hořící koule).
Pro odvážné bude připravena stezka odvahy, start u KD. Občerstvení
zajištěno (čaj, svařené víno, topinky). Akce se koná
pouze za příznivého počasí. Vstupné dobrovolné.

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

ZAKONČENÍ NA DOLINĚ Nové hřiště ZŠ Vémyslice
V pátek 31. října se konal
ve vémyslické škole tradiční
podzimní den otevřených dveří.
Tentokrát však bylo jeho pojetí od
minulých let odlišné a mělo slavnostní ráz. Za necelé dva měsíce
totiž vzniklo na školní zahradě
nové multifunkční hřiště, jehož
slavnostní otevření se právě tento
den uskutečnilo. Zúčastnili se jej
zástupci stavebních firem, které
se na výstavbě podílely, zástupci
městyse Vémyslice, bývalí i současní zaměstnanci školy a mnoho
jiných hostů. Akce se rovněž těšila velkému zájmu veřejnosti.

Foto: Květoslav Adam

Poté žáci školy předvedli krátké ukázky některých sportů, které
lze na hřišti provozovat. Po hrací
ploše se tak střídavě proháněli
fotbalisté, basketbalisté, florbalisté, volejbalisté a tenisté, žákyně z
Miroslavi připomněly i národní
házenou, kdysi ve Vémyslicích
velmi populární sport.
Počáteční dotaci k této téměř
milionové investici získala ZŠ
Vémyslice z Programu rozvoje
venkova - 9.výzvy v rámci Strategického plánu Leader Obnova
a rozvoj vesnic, na dofinancování
se podílel městys Vémyslice, dále

Motokrosoví začátečníci na Dolině

V sobotu 25. října uspořádal oslavanský MX-Junior Club zakončení
sezóny na své domácí trati „na Dolině“. V rozjížďkách se představili
domácí jezdci společně se závodníky ostatních klubů, kteří přijali
pozvání na tuto akci. Na trati jsme viděli úplně nejmenší adepty motokrosového sportu. Někteří z nich se nedávno naučili teprve chodit a už
zkoušejí své dovednosti za řídítky nejmenších motocyklů. Dále se na
trati objevili chlapci a také děvčata ve třídách 50, 65 a 85 ccm. Všichni
účastníci se po krásném sobotním dni rozjeli do svých domovů, kde už
střádají plány na příští sezónu. Je docela možné, že jezdci, které jsme
viděli „na Dolině“, budou jednou sbírat ty nejcennější vavříny v prestižních seriálech, jako tomu bylo v dobách Falty, Kováře, Kučírka
a dalších skvělých motokrosařů.
/Ctibor Adam/

3. LIGA STOLNÍHO TENISU MUŽŮ
Moravský Krumlov-Řeznovice
vs. TTC Znojmo
sobota 15.11. ve 14.00 hod.

Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!
Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

MěKS a Muzeum Moravský Krumlov prosí občany o

ZAPŮJČENÍ STAROŽITNÝCH HRAČEK
na připravovanou výstavu v galerii Knížecí dům, která se bude konat
v měsících prosinec 2014 až leden 2015. Rádi vystavíme všechny
hračky, se kterými si hráli naši předkové. Může se jednat o stavebnice, medvědy, knihy, panenky, vozítka, vláčky, káče, pokojíčky, nádobíčko, autíčka apod. Hračky by měly být z období do 1. poloviny
20. století. Předměty vybíráme na MěKS Moravský Krumlov
do 7. 11. 2014 v době otevření IC. Předem Vám děkujeme za důvěru,
se kterou nám hračky zapůjčíte.
J. Řehořová, M. Kuča

Slavnostní otevření zahájilo
vystoupení mažoretek. Starosta
městyse Vémyslice pan Milan
Doubek a ředitelka ZŠ Vémyslice
paní Mgr. Jana Dvořáková pak
společně přestřihli pásku, symbol uvedení hřiště do provozu.
V krátkých proslovech vyjádřili
přesvědčení, že bude přínosem nejen pro žáky školy, ale i pro ostatní
sportovně založené občany.

Expedice za sousedy - ohlédnutí
za cyklistickou sezonou s ČEZ
Dne 23. srpna 2014 se v obci
Kubšice uskutečnil druhý ročník
cykloakce „Expedice za sousedy“.
Jedná se společnou cykloakci okolních obcí na hranici Znojemského
okresu a okresu Brno - venkov.
V letošním roce se do akce
zapojily obce Kubšice, Olbramovice, Bohutice, Vedrovice, Loděnice, Jezeřany-Maršovice, Šumice.
Akce se zúčastnilo devět desítek
cyklistů a nechyběli ani stateční
účastníci z řad dětí.

Olbramovice z věže kostela sv. Jakuba, navštívit zámek s Křížovou
cestou v obci Bohutice, Vojenské
minimuzeum na Leskouně, muzeum v obci Vedrovice, kostel svaté
Markéty v Loděnicích a v Šumicích navštívit myslivecké zázemí
nacházející se v přírodní rezervaci
u rybníka. Cyklisté jsou lidé vesměs veselí a odolní a při letošní
„ Expedici za sousedy“ s úsměvem
na rtech zdolávali blátivý terén po
předchozích deštích.

Pro cyklisty byly připraveny
dvě trasy: 20 km a 30 km. Start se
uskutečnil v 9 hodin v Kubšicích,
kde cyklisté obdrželi mapky a pokyny. Z Kubšic se pak hromadně
rozjeli vstříc zážitkům. Každá
obec na trase zpřístupnila zajímavost na svém katastru a unavené
cyklisty pohostily místní vinařství
a hospůdky. Tak účastníci akce
mohli pohlédnout z výšky na obec

K jejich dobré náladě přispěly nejen jízdou a fyzickou zátěží vyplavené endorfiny, ale také první burčák
a vína z místní oblasti. Do akce se
zapojilo Vinařství Eliška a Pavel
Matoušovi z Olbramovic, vinařství
Perla vín z Jezeřan-Maršovic, bohutický vinař Karel Bloudíček a Hospůdka u Závišků ve Vedrovicích.
Do cíle v Kubšicích dojížděli
cyklisté postupně dle délky zvole-

né trasy, fyzické kondice, chuti se
po cestě občerstvovat a množství
spolucestujících dětských cyklistů.
V cíli byl připraven ve sportovním areálu v Kubšicích program se
skupinou Paroháči a vyhodnocení
nejstaršího a nejmladšího účastníka, ocenění dětských cyklistů
a losování cyklojízdenek.
Ve večerních hodinách pokračovala akce v sokolovně v Kubšicích, kde se konala taneční zábava
s country skupinou Paroháči za
účasti tanečního souboru Sousedé
z Chvalovic, kteří se nejen postarali
o krásnou atmosféru, ale také učili
přítomné tanečníky country tance.
Akce Expedice za sousedy
probíhala za podpory partnera
akce Skupiny ČEZ a sponzorů
z okolí: EVT Svitavy, Cykloservis
Pavel Novotný, Roman Daňhel pokrývačství, Kellner Jiří - Olbramovice, Miloš Ryšavý - stavební
a obchodní firma, Zahradnictví
Olbramovice, MZ sport Pohořelice, Cykloservis Viktor Antl
Zahradní sety, které posloužily
unaveným cyklistům a ostatním
účastníkům akce, byly zakoupeny v průběhu let 2012 - 2014
prostřednictvím DSO Moravskokrumlovsko za finanční podpory
společnosti ČEZ. Tyto sety byly
zakoupeny i do dalších obcí mikroregionu. V průběhu let 2012 - 2014
bylo pro obce Moravskokrumlovska z prostředků skupiny ČEZ
nakoupeno celkem 188 zahradních
setů a 7 ks párty stanů.
Všem sponzorům a účastníkům
děkujeme a těšíme se na příští cyklistickou sezonu.
Obec Kubšice
a DSO Moravskokrumlovsko

KPDŠ při ZŠ Vémyslice, obec
Tulešice, Tělovýchovná jednota
Sokol Vémyslice.
Slavnostní podvečer dále pokračoval individuální prohlídkou
školy. Veřejnost měla možnost

07.11.2014
Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 7. do 16. listopadu zve na

MENU SVATOMARTINSKÁ HUSA
Polévka

0,22 l Husí consommé s masem a zeleninou Julienne - 32 Kč
0,1 l Müller Thurgau 2014, Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky - 27 Kč
Předkrm 50 g Konfitovaná husí játra v česnekovém oleji se slaninovým
chipsem a tymiánovým toustíkem - 79 Kč
0,1 l Svatovavřinecké - rosé 2014, Vinařství Jaroslav Tichý - 27 Kč
Hlavní
1 ks Pečené husí stehno s červeným skořicovým zelím
chod
a grilovanými plátky bramborovo-cibulového knedlíku - 239 Kč
0,1 l Svatovavřinecké 2014, Vinařství Jan Plaček, M. Bránice - 27 Kč
Dezert
Povidlový frgál - 19 Kč
0,1 l Muškát moravský 2014, Vinařství Jan Plaček, M. Bránice - 27 Kč
Vína
Vinařství Jaroslav Tichý, Rybníky
0,75 l
Müller Thurgau 2014 - 209 Kč
0,75 l
Svatovavřinecké - rosé 2014 - 209 Kč
Vinařství Jan Plaček, Moravské Bránice
0,75 l
Svatovavřinecké 2014 - 209 Kč
0,75 l
Muškát moravský 2014 - 209 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
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 nabídka
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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

seznámit se s mnoha multimediálními učebními pomůckami, s
prací na nových tabletech - IPadech, s nejmodernějšími výukovými programy, měla možnost
vyzkoušet si, jak se sedí dětem z
prvního stupně na nových židlích,
v nových lavicích. Kdo se chtěl
i trochu pobavit, mohl využít
podzimní dílničku a prověřit si
šikovnost svých rukou při výrobě
jednoduchých dekorací v nově
zrekonstruované družině, nebo si
jen tak posedět ve školním bufetu
při vynikající dýňové polévce a
několika druzích bylinkových
čajů, které připravovali žáci školy. Ve spolupráci s SOŠ dopravy,
obchodu a služeb v Moravském

Krumlově bylo také připraveno
občerstvení i pro čestné hosty
slavnostního otevření.
V současné době již areál školní zahrady čeká pouze dokončení
terénních úprav a instalací herních
prvků malého dětského hřiště. Již
vznikly nové chodníky, došlo k
renovaci a zastřešení pergoly s
posezením, dokončena je přilehlá
bylinková zahrada s několika druhy léčivých rostlin. Čaj z některých z nich již mohli návštěvníci
ochutnat ve zmíněném bufetu.
Nezbývá již tedy nic jiného
než vyjádřit přání, ať si sportu
chtivá mládež i dospělí nového
hřiště ve zdraví dlouho užívají.
Radovan Staněk

