
JM kraj se dlouhodobě snaží 
o větší regulaci hazardu, který 
je celospolečenským problémem
a v současnosti i tématem mnoha 
místních referend, jež však často 
nejsou úspěšná z důvodu nízké 
účasti voličů. Kraj obesílá jed-
notlivá zastupitelstva obcí a měst 
na území Jihomoravského kraje 
doporučením, aby rozhodla buď 
o úplném zákazu hazardu, anebo 
o jeho radikálním omezení. 

Vedení samospráv jsou ohledně 
úplného zákazu hazardu na území 
obcí a měst opatrná. Příjmy z ha-
zardu jsou totiž mnohdy význam-
nou částkou pro financování kul-
turních a sportovních akcí. 

Krajské zastupitelstvo proto 
současně schválilo podání žádosti 
ministerstvu financí o legislativní 
řešení výpadku příjmů rozpočtů 

obcí a měst ve vazbě na regulaci 
hazardu na jejich území a dopo-
ručilo zahájit jednání s minister-
stvem financí o financování spor-
tu v České republice. „Smysl je 
jasný, nejde o kompetenci kraje, 
ale činíme tím vážné doporučení 
nově zvoleným obecním zastu-
pitelstvům. Ministerstvo financí 
připravuje nový zákon o provozu 
hazardních her. Kraj považuje za 
správné vyslat jasný signál obcím 
i ministerstvu financí, aby tento 
problém byl dotažen do konce. 
Nelze říci jen zakažte hazard, ale 
také jakým způsobem pak budou 
následně financovány některé 
činnosti. Jsem velmi rád, že návrh 
získal podporu napříč politickými 
kluby, chceme být prvním krajem 
bez hazardu. V dopise ministru fi-
nancí Andreji Babišovi vyzývám 

ke koordinaci řešení problému v 
rámci celé České republiky,“ řekl 
hejtman Michal Hašek.

V současné době se obce a 

města podílejí na výnosech z ha-
zardu dle rozpočtového určení 
odvodů stanovených zákonem č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách. Příjmy obcí 
a měst ČR v roce 2013 z těchto 
odvodů představovaly celkovou 
částku 5,5 miliardy korun, 723,2 
mil. Kč činil odvod z loterií
a podobných her a 4,771 miliard 
korun odvod z výherních hracích 
přístrojů (VHP). Státní závěrečný 
účet ČR za rok 2013 ke zhodno-
cení hospodaření obcí a měst uvá-
dí, že na položce odvodu z VHP 
byl vykázán nárůst (meziročně
o 1,3 mld. korun více).         /abé/
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN  Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin
Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

V sobotu 22. 11. 2014 SUPER FIT DEN
9.00 hod. - Kondiční trénink pro ženy

10.00 hod. - Kondiční trénink pro muže
 11.00 - 15.00 hod. - Výživové poradenství při tréninku,

pro nárůst svalové hmoty a pro redukci hmotnosti,
Osobní trénink

15.00 hod. - CORE TRAINING 
16.00 - 19.00 hod. - Masáže

Ze zúčastněných bude vylosován výherce Poukazu
na osobní trénink, výživové poradenství nebo masáž.

V pátek dne 26. 12. 2014
otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.

V sobotu 27. 12. 2014 v 16.00 hod.
dvouhodinová lekce

VÁNOČNÍ PILATES s překvapením 

Rezervace na skupinová cvičení:
info@wellnessbonita.cz, 

tel. 515 300 226, 602 419 101 nebo na 
www.facebook.com/WellnessBonita

Těšíme se na Vás!

Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov 

www.wellnessbonita.cz

JM kraj první bez hazardu?
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Žaluzie Koblížek

Výsuvná markýza s motorem 
a dálkovým ovládáním

- RD Němčice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688
Kvalitní štípané 
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan

Karel Raboň
tel.: 603 576 656

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

Půjčil jsem svému známému na základě smlouvy o půjčce větší částku 
peněz. Tato částka je již po splatnosti a známý mi ji stále nevrací s tím, 
že se vymlouvá, že mi ji v nejbližší době vrátí. Nyní jsem však zjistil, že 
přepsal svůj dům i s pozemky na své děti a zbavuje se i svého dalšího ma-
jetku, který převádí na jiné osoby. Jak mám tedy dále postupovat, abych 
se domohl svých peněz? Mohu svoji půjčku případně vymáhat i po jiných 
členech rodiny, např. na dětech nebo na manželce? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že v současné době je třeba začít s vy-
máháním dlužné částky po Vašem věřiteli, konkrétní postup vymáhání 
by závisel na tom, jak dlouho je pohledávka po splatnosti. Pokud jde o 
Váš dotaz týkající se možnosti vymáhání dluhu po jiných členech do-
mácnosti či rodiny dlužníka, to bohužel možné není. Za dluh odpovídá 
osoba, která s Vámi smlouvu uzavřela, a není možné její odpovědnost 
přenášet na jiné osoby, byť se jedná o členy jedné rodiny. 

Problematiku zbavování se majetku dlužníkem upravoval ve starém 
občanském zákoníku institut tzv. odporovatelnosti, dle kterého se mohl 
věřitel domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud 
zkracují uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele, jsou vůči tomuto 
věřiteli právně neúčinné. Věřitel se mohl takto dovolat právní neúčin-
nosti úkonů dlužníka za poslední tři roky. Tento institut byl nahrazen
v novém občanském zákoníku institutem tzv. relativní neúčinnosti, kte-
rý je upraven v § 589 a následující zákona č. 89/2012 Sb.. Základ rela-
tivní neúčinnosti je obdobný jako odporovatelnost, tzn. věřitel musí mít 
vykonatelnou pohledávku přiznanou nejčastější soudním rozhodnutím 
a dále musí být právním jednáním dlužníka nějak zkrácena možnost vě-
řitele uspokojit se z majetku dlužníka. Typicky to nastává v případech, 
kdy dlužník např. daruje nemovitosti někomu v rámci rodiny. Nový 
občanský zákoník také mění lhůty pro tuto relativní neúčinnost, která je 
nyní až pět let zpětně, u člena rodiny je však jen dva roky zpětně.

Ve Vašem případě je tak třeba dlužnou částku po dlužníkovi vymá-
hat. Pokud budete mít vykonatelnou pohledávku (přiznanou soudem), 
můžete uplatnit relativní neúčinnost vůči dlužníkovi, pokud se prokaza-
telně a nevýhodně zbavil svého majetku. Institut relativní neúčinnosti 
je však právně poměrně komplikovaný, proto před případným podáním 
žaloby doporučuji poradu s advokátem. Zároveň je třeba dbát na lhůty, 
které občanský zákoník pro tyto případy zavádí. 

Zachráněné dě�
Při oslavách státního svátku 28. října uděloval na Pražském hradě 

prezident republiky státní vyznamenání význačným osobnostem. Řád 
bílého lva - nejvyšší české vyznamenání - obdržel také Nicolas Winton
za záchranu 669 židovských dě� v roce 1939. 

Jeho činnost byla v �sku mnohokrát popsána. Připomínáme ale, že 
mezi stovkami zachráněných dě� byly i dvě dívky z Ivančic - Alexovic, Erika 
Türklová (*19. září 1928) a její sestra Daisy (*4. října 1930). Obě se sice na-
rodily v Brně, ale jejich otec Armin Türkl pracoval v tex�lní továrně Fridri-
cha Placzka v Alexovicích, kde celá rodina bydlela. Obě dívky navštěvovaly 
školy v Ivančicích. V archivu v Rajhradě jsou jejich školní vysvědčení, po-
slední bylo vydáno 23. května 1939, tedy předčasně a je pravděpodobné, 
že byly zařazeny do červnového transportu dě� do Anglie.

Byly zachráněny, za�mco jejich rodiče byli zavražděni v dubnu 1942 
v Lublimu. Nedovedeme si představit, jak kruté bylo loučení dě� a ro-
dičů u vlaku na pražském nádraží s pocitem, že už se třeba nikdy neuvi-
dí. Ale v průběhu 2-3 let si rodiče uvědomovali, že jejich dě� byly díky
P. Wintonovi zachráněny, za�mco na ně čekal hrozný konec v plyno-
vých komorách nacis�ckých táborů.

V září 2005 navš�vila Erika Neumanová, roz. Türklová s dětmi Ivanči-
ce - Alexovice a připomněla si období dětství, kdy bydlela v domě č. 4.
Po příjezdu do Anglie žila dalších 10. roků v Anglii a potom se přestěhova-
la do Spojených Států. Její sestra Daisy zahynula při autonehodě.

Nicolas Winton se v letošním roce dožil 105 let. Bez jeho činnos� v roce 
1939 by dě� zcela určitě zahynuly v koncentračních táborech. Právem
obdržel z rukou prezidenta nejvyšší státní vyznamenání ČR.            Jiří Široký

Slovo úvodem

T E X A P O
Roman Vlček

Radniční 2, 671 72 Miroslav
ROZVOZ A POKLÁDKA
KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC
!!! ZDARMA !!!

- 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

Levná bankovní půjčka
dotovaná státem

Časově omezená nabídka!
volejte nezávazně: 724 819 744 

PŮJČKA

150.000 Kč

200.000 Kč

250.000 Kč

300.000 Kč 1.625 Kč

1.354 Kč

1.083 Kč

813 Kč

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

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

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

se znalostí AJ nebo NJ:
» Technolog tváření
» Junior Inženýr kvality

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

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

/Miroslav/ Holub. V našich 
očích milý pták, který se pohy-
buje na náměstích a vděčně při-
jímá potravu od kolemjdoucích. 
Problém nastává tehdy, když se 
přemnoží a začíná škodit.

V takovém případě přichází 
ke slovu regulace jeho počtů.
V Miroslavi tak chtějí učinit v ná-
sledujících dnech: 30. 11. od 10.00
do 15.00 hodin,  6. 12. od 8.00
do 10.00 hodin a 14. 12. od 10.00 
do 15.00 hodin. V tuto dobu bude 

lov zdivočelého holuba probí-
hat  na náměstí Svobody, ulici 
Radniční, v okolí miroslavského 
zámku a u katolického kostela. 

Místní radnice apelovala pro-
střednictvím webových stránek  
na občany města, aby v uvede-
ných termínech omezili svůj po-
hyb v těchto lokalitách. Zároveň 
upozornila místní chovatele, aby 
své domácí holuby v uvedených 
dnech a časech nevypouštěli
z voliér.                             /PeSl/

Lov zdivočelého holuba

/Oslavany/ Okno - oslavanský 
zpravodaj vychází jednou měsíč-
ně již od roku 1993.  Jeho vyda-
vatelem je MěÚ Oslavany. Nyní 
přichází se změnou tiskárny také 
změna v jeho distribuci.

Na základě rozhodnutí Rady 
města Oslavan  bude od 1. ledna 
2015 distribuován bezplatně obča-
nům Oslavan a Padochova přímo 
do poštovních schránek. Jeho ná-

klad, který letos činí 450 výtisků, 
se v příštím roce zvedne na 1.800 - 
1.900 ks měsíčně. Vydávat se bude 
11x za rok s tím, že o prázdninách 
vyjde jako dvojčíslo.

Na stejném zasedání také radní 
rozhodli o nákupu 19 notebooků 
zn. Lenovo G50-30. Ty budou po-
řízeny pro oslavanské zastupitele.  
Radnice za jeden počítač zaplatí 
10.900 korun včetně DPH. /PeSl/

Okno pro všechny občany, 
notebooky pro zastupitele

/Tetčice/ Uzávěrka na silnici II/
394, v úseku průtahu Tetčicemi,  
dále pokračuje. Od 15. listopadu 
sice byly opět pro silniční dopra-
vu zprůjezdněny Neslovice, ale 
vzhledem k pokračujícím pracím 
v Tetčicích je objízdná trasa na 
Brno vedena obcemi Kratochvil-
ka a Zastávka u Brna.  

V Tetčicích v součastné době 
pokračuje rekonstrukce úseku 
ul. Palackého od základní školy 
po STK. Uzavírka obce byla
z tohoto důvodu prodloužena
do 30. 11. Předpokládaný termín 

uvedení silnice do provozu je
k 1. prosinci. Ve stejnou den se 
změní i jízdní řády autobusových 
linek č. 406 (Ivančice -  Brno)
a 423 (Rosice u Brna - Mohelno).

Rezervace a více informací na 602 782 272, nebo noviny@zrcadlo.info 

Tetčice budou průjezdné 
snad od 1. prosince

NEZAPOMEŇTE NA SVÉ ZÁKAZNÍKY,
ZAMĚSTNANCE A PARTNERY !

Máte jedinečnou příležitost všem popřát k Vánocům
a novému roku ve vánočním vydání Zrcadla,

které vychází 19. prosince.
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Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Často cestuji a cestovní pojištění mne stojí docela hodně peněz. 
Přemýšlím, jak na něm ušetřit. Poradíte mi?

Je dobře, že se na cestu vždy pojišťujete. Náklady na léčení v za-
hraničí jsou totiž mnohonásobně vyšší, a pokud by se vám něco stalo, 
splácela byste náklady velice dlouho. Špatné pojištění vám může 
udělat z dovolené horor, který vás bude strašit po několik příštích let, 
dobré vám může po finanční stránce doslova zachránit život. Je proto 
dobré dobře vybírat. Alternativou k jednotlivě sjednávanému pojištění 
je cestovní pojištění pořízené k platební kartě.

Výhodné je pro lidi, kteří často během roku cestují na krátkou dobu, 
tedy právě pro vás. Většina pojišťoven sice také nabízí celoroční po-
jistku, ale platební kartu zkrátka vozíme skoro všude s sebou a platnost 
pojištění se při řádných platbách prodlužuje až do konce platnosti 
karty: odpadá tak neustálá starost s novým uzavíráním pojistky či
s přibalováním potřebných dokumentů do zavazadla. 

Každý klient má v rámci karty automaticky nárok na asistenční službu 
a v některých případech lze k tomuto druhu pojistky připojistit i rodinu. 
Při této doprovodné službě je ale třeba sledovat velmi podstatné kritérium 
- zda se výše pojistných limitů vztahuje na všechny osoby v rámci jedné 
karty dohromady, nebo každý z cestujících čerpá svůj vlastní limit.

Pamatujte, že k nároku na čerpání pojistky musíte mít na cestách kar-
tu vždy u sebe (nebo alespoň její číslo a datum, do kdy platí). K tomu 
byste měla mít asistenční kartičku s číslem pojistné smlouvy.

Pojištění ke kartě je díky velkému počtu uživatelů poměrně levné, 
nicméně na trhu jsou alternativy individuálně sjednatelného pojištění 
za srovnatelnou cenu bez nutnosti vlastnit určitou platební kartu.

Reaktory 3. a 4. bloku JE  
najíždějí na plný výkon
/Dukovany/ Po ukončení opravy netěsného potrubí jednoho ze tří 

systémů technické vody důležité najel 3. a 4. výrobní blok na výkon. Oba 
bloky znovu dodávají elektřinu do elektrické sítě.

„K události došlo v důsledku drobné netěsnosti ve svaru potrubí dru-
hého systému technické vody důležité v blízkosti cesty, po které jezdila 
těžká vozidla z důvodu stavby ventilátorových věží. Drobná netěsnost vy-
tvořila únikem vody pod potrubím kavernu (dutinu), která vedla ke vzni-
ku větší netěsnosti a odstavení 2. systému technické vody důležité. Tyto 
systémy  pracují s vodou terciálního - neradioaktivního okruhu, takže
k žádnému úniku radioaktivity nedošlo a dojít nemohlo. Tyto systémy 
jsou navíc na elektrárně 3x zálohované z důvodu dostatečné bezpečnosti.

Elektrárna zkontrolovala ostatní v zemi uložená potrubí technických 
vod georadarem. Komunikace v místech přejezdů přes potrubí zpevnila 
ocelovými pláty, které roznášejí váhu vozidel na větší plochu.          /abé/

i OBK při JE Dukovany informuje:

Seminář o budoucnosti EDU
Ve čtvrtek 13. listopadu za účasti ředitele Divize výroba ČEZ La-

dislava Štěpánka, předsedkyně SÚJB Dany Drábové, ředitele JE Du-
kovany Jaroslava Jakuba, ředitele JE Temelín Miloše Štěpanovského, 
předsedy Energoregionu 2020 Vladimíra Měrky, předsedkyně Ekoregi-
onu 5 Petry Jílkové, senátora PČR Miloše Vystrčila a na 80 zastupitelů 
a starostů obcí z okolí JE Dukovany se v Dalešicích uskutečnil tradiční 
podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise. Tématem byla bu-
doucnost Jaderné elektrárny Dukovany.

Ředitel dukovanské elektrárny informoval o dění a výsledcích elek-
trárny za poslední období, zdůraznil postavení EDU z pohledu bez-
pečnosti v první pětině nejlepších světových elektráren a poukázal na 
výsledky některých mezinárodních kontrolních misí, které na elektrárně 
probíhají. Pánové Miroslav Šabata a Lubomír Raus z EDU představili 
program pro udržení dlouhodobého provozu EDU (tzv. program LTO)
a projekty, které se realizují pro zvýšení bezpečnosti, a také úspěšné podá-
ní žádosti pro prodloužení, respektive obnovení licence pro JE Dukovany. 
Současná licence SÚJB je omezena na prvním bloku do roku 2015.

Předsedkyně Státní úřadu pro jadernou bezpečnost Dr. Dana Drá-
bová zhodnotila celkovou situaci v jaderné energetice a upozornila na 
skutečnost, že budoucnost jaderné energetiky není jen bezpečnostní 
otázka, ale komplex otázek sociálních, ekonomických a politických. 

Předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš přednesl 
přehled aktivit, které sdružení podniká ve věci výstavby 5. bloku EDU.

V obsáhlé diskusi vystoupil ředitel Divize výroba ČEZ, a.s. Ladislav 
Štěpánek s jednoznačným prohlášením, že ČEZ má strategický zájem 
udržet provoz bloků EDU minimálně do roku 2035. Současně upozor-
nil na neutěšenou ekonomickou situaci a stav na trhu elektroenergetiky 
a nutnost snižování nákladů na výrobu.

Paní Drábová prohlásila, že SÚJB je připraven udělit pro ČEZ - JE 
Dukovany novou/prodlouženou licenci k dalšímu provozu, a to bud ča-
sově omezenou, popřípadě neomezenou, ale vázanou na velmi náročné 
podmínky nastavení jaderné bezpečnosti. Záleží tedy na ČEZ, jak již 
vyslovené podmínky pro udělení licence naplní.

Odpolední program semináře nabídl zájemcům exkurzi do nedaleké 
rozvodny ve Slavěticích.     Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Jendání SVAK Ivančice
/Ivančice/ Dne 27. listopadu ve 12.00 hodin se v zasedací míst-

nosti v Ivančicích uskuteční řádná valná hromada SVAK Ivančice. 
Zástupci jednotlivých obcí se budou zabývat mimo jiné žádostí 
Omic o přijetí do SVAK, kalkulací vodného a stočného pro rok 2015 
a rozpočtem na příští rok. Na zasedání bude zvoleno předsednictvo, 
členové kontrolní a revizní komise a také bude projednáno delego-
vání zástupců Svazku do Svazu VKMO s.r.o. a Vírského oblastního 
vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí.                           /PeSl/

Někteří z nás se v minulosti po-
týkali s tím, jak vyřadit neexistu-
jící motorové vozidlo z evidence 
motorových vozidel. Mnozí se  
snažili tuto nepříjemnou situaci 
vyřešit alespoň uložením SPZ či 
RZ do depozitu na neurčito s tím, 
že možná jednou svého miláčka 
opět zprovozní. Od 1. 1. 2015 to 
nebude možné. Novela zákona
č. 56/2001 Sb., v platném znění,
o podmínkách provozu na pozem-
ních komunikacích, tuto možnost 
zruší a tyto „poklady“ z registru 
navždy vymaže.

Novinek je samozřejmě daleko 
více. Například v případě zániku 
povinného ručení máte 14 dnů 
na uzavření nového. Pokud tak 
neučiníte, příslušný úřad vám 

vyřadí vozidlo z provozu. Dlou-
ho očekávané změny, jako jsou 
například registrační značky na 
přání či větší dohled nad STK, 
byly odsunuty až na leden 2016.

Další, dost nepříjemnou změ-
nou je pokuta 50.000 korun, kte-
rou můžete dostat za to, že igno-
rujete výzvu úřadu na odevzdání 
registračních značek či opomenete 
nahlásit nějakou změnu (např. pře-
lakování vozidla na jinou barvu).

Novela ale představuje velkou 
úlevu pro ty, kteří se snaží již 
několik let marně vymazat vo-
zidlo z provozu a nemají doklad 
o ekologické likvidaci. Takže od 
1. ledna si můžete nechat takové 
vozidlo i pro vlastní účely (napří-
klad na náhradní díly).        /PeSl/

Vymazat vozidlo z registru
bude od ledna jednoduší 

Celkem 405 obyvatel jižní Mo-
ravy se svými podněty zapojilo 
do přípravy krajského rozpočtu 
na rok 2015 v rámci projektu 
„Váš kraj, Váš rozpočet“. 

Výsledky dotazníkového šetření 
ukázaly, že občané JM kraje nejví-
ce preferují výdaje do oblastí Kul-
tura a památková péče (14,2 %), 
Školství, tělovýchova a zájmová 
činnost (13,2 %), Zdravotnictví 
(12,1 %), Ochrana životního pro-
středí (10,3 %) a Rozvoj venkova 
a zemědělství (10,2 %). 

Pokud jde o aktivity v rámci 
jednotlivých oblastí, mezi nej-
častěji uváděné patří podpora 
regionálních funkcí knihoven, fi-
nancování činností krajem zřizo-
vaných škol a školských zařízení, 
dětské léčebny, dětská centra a 
specializovaná dětská zařízení, 
podpora obcím a svazkům obcí v 
oblasti zásobování pitnou vodou 

a podpora včelařů. 
Nejvíce konkrétních podnětů 

(celkem 145) bylo vzneseno
v oblasti Školství, tělovýchova
a zájmová činnost. Také k tématu 
dopravy a dopravní obslužnosti 
se lidé vyjadřovali ve věčí míře. 

Podíl mužů a žen na celkovém 
počtu občanů, kteří se zapojili 
do projektu, byl téměř shodný 
- podíl mužů činil 50,1 % a podíl 
žen 49,9 %,. Co se týká věkové 
struktury - 48,7 % účastníků bylo 
ve věku 41 - 64 let, mezi 19 a 40 
lety pak 48,4 %. 

Celkové vyhodnocení podnětů 
občanů bude zveřejněno na we-
bových stránkách Jihomoravské-
ho kraje. V těchto dnech se konají 
schůzky radních nad návrhem 
rozpočtu. „Budu trvat na tom, 
aby tyto podněty byly využity při 
sestavování rozpočtu kraje,“ řekl 
hejtman Michal Hašek.        /abé/

405 námětů k rozpočtu
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(P)otraviny na našem stole - superpotraviny
Zase nějaká novinka? Omyl su-

perfoods neboli superpotraviny a 
jejich účinky jsou většinou známy 
a lidstvem prověřeny tisíce let. 

Tímto termínem jsou označo-
vány potraviny s výjimečnými 
vlastnostmi. Zpravidla obsahují 
mimořádně vysoké množství živin 
- vitamínů, minerálů, stopových 
prvků, esenciálních mastných ky-
selin a mnoho dalšího v dokonale 
vyváženém poměru, tak jak je 
pro nás namíchala matka příroda. 
Tyto potraviny s komplexním 
obsahem živin nejrůznějšími 
způsoby podporují naše zdraví. 
Jsou doporučovány převážně pro 
prevenci různých onemocnění, 
rekonvalescenci či doplnění de-
ficitu živin. Celková účinnost je 
mnohonásobně vyšší než účinnost 
izolovaných živin v různých po-
travinových doplňcích. 

Zkrátka, udělají nám lepší služ-
bu než různé vitaminové tablety, 
a pro děti (i dospělé) jsou rozhod-
ně vhodnější a přirozenější než 
všemožní marťánci a jiní ufouni.

Kromě léčivých účinků na roz-
ličné choroby (alergiemi, ekzémy 
počínaje, přes diabetes a rakovi-
nou či žloutenkou konče) mají 
také schopnost doplňovat energii, 
ovlivňovat kvalitu vlasů, nehtů 
či pleti, detoxikovat organismus, 
zvyšovat sexuální aktivitu, pod-
porovat imunitní systém. Super-
potraviny dokonale vyživují tělo 
a to nás posléze odmění tím, že 
funguje tak, jak má.

Mezi superpotraviny se řadí 
např.: goji (kustovnice čínská), 
borůvky, brusinky, rakytník 
- suché plody můžeme nechat 
nabobtnat ve sklence vody a poté 
popíjet a pojídat, či přidat do obil-
ných kaší; ovocné a zeleninové 
šťávy (granátové jablko, aronie, 
celer, dýně, brokolice, mrkev…); 
jedlé oleje (kokosový, lněný, 
pupálkový aj.); houby Shi take 
či hlíva ústřičná; mladý zelený 
ječmen, chlorela; chia semínka, 
konopná semínka - do kaší, do jo-
gurtů, je vhodné je na 10 - 15 min. 
namočit a nechat nabobtnat. 

Nebo třeba quinoa /kinoa/. 
Potravina stará téměř 5000 let, 
jež byla jednou ze základních 
potravin starých Inků a byla jim 
posvátným a velmi ceněným 
pokrmem. Tato pseudoobilnina 
s příjemnou oříškovou chutí je 

vhodná jako příloha, připravují se 
z ní ovšem i kaše, dezerty a může 
se přidávat do salátů ovocných i 
zeleninových. U nás je oblíbená v 
tandemu s rýží se špetkou kurku-
my jako příloha či quinoa-rizoto.

 V této skupině ovšem najdeme 
i potraviny, které nám nezní tak 
exoticky, jako: vlašské ořechy, 
mandle, lískové oříšky, sezamová 
či slunečnicová semínka, kešu, 
nepražené kakaové boby, ovesné 
vločky, vejce, avokádo.

Není tedy nutné udělat vítr
v peněžence, abychom svým tě-
lům dopřáli zaslouženou vzpruhu. 
Rozmazlete své jazýčky například 
výbornou domácí nutelou: 

Hrnek lískových oříšků otous-
tujeme asi 12 min. v troubě pře-
dehřáté na 170 C°. Ještě horké 
je zabalíme do utěrky a třeme
o sebe, až se většina slupek olou-
pe, necháme vychladnout.

V robotu (postačí i tyčový 
mixer) mixujeme oloupané oříš-
ky tak dlouho, dokud nevytvoří 
hladkou pastu (opravdu to jde). 
Přidáme asi 2 lžíce oleje (koko-
sového, řepkového, z hrozno-
vých jadérek, mandlového….), 1 
- 2 lžíce kvalitního kakaa, špetič-

ku soli a jako sladidlo datle - cca 
10 datlí namočíme do trochy 
vody, můžeme přidat vanilkový 
extrakt či vanilku a necháme 
1-2 hodiny (klidně i přes noc), 
poté rozmixujeme do hladka. 
Všechny ingredience mícháním 
propojíme. Můžeme (nemusíme) 
přidat asi 200 g kvalitní mléčné 
nebo sladové čokolády rozpuště-
né ve vodní lázni a opět promí-
cháme. Troufalci mohou přihodit 
na špičku nože chilli. Skladujeme 
v lednici, pokud je po nájezdu
rodiny co skladovat… ?

Vyzkoušejte také vynikající 
jemný čoko krém z avokáda: zralé 
avokádo podélně rozkrojíme a vy-
jmeme pecku, dužinu vydlabeme 
lžící a pokapeme citronem. Pomi-
xujeme společně s banánem a lžící 
kvalitního kakaa, příp. dosladíme 
např. medem či datlemi, ale není 
potřeba, banán krém osladí dosta-
tečně. Mažeme na kvalitní pečivo, 
celozrnnou špaldovou buchtu 
nebo jen tak lžičkujeme.  /ALPe/

Tip na dárek pro zdravomilce: 
kniha Superpotraviny od ing. Jar-
mily Madžukové. 
Použité prameny: delamesitosami.cz/
a superpotraviny.webnode.cz

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 12. 2014 

KADEŘNICTVÍ Petra Bazalová 
Dr. Odstrčila 51, Mor. Krumlov 

telefon:702 873 586

Nabizím: pánské, dětské od 45,- 
dámské stříhání od 160,- • barvení od 290,- 

trvalá od 320,- • melíry od 340,- 
afroúčesy • dredy • svatební účesy • apod.

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.

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 

6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

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

Stavební společnost JOKA Moravský Krumlov s.r.o. rozšiřuje svůj tým
o vhodného kandidáta na pozici:

TECHNIK/OBCHODNÍ ZÁSTUPCE V OBLASTI DŘEVĚNÝCH OKEN
Požadujeme: • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru • Minimálně 3 roky praxe v oboru
       • Zkušenosti s řízením výroby dřevěných oken a vedením týmu lidí
       • Zkušenosti s přípravou cenových nabídek • Dobré znalosti PC 
Nabízíme:      • Zázemí stabilní společnosti
       • Práce v mladém kolektivu a dynamicky se rozvíjející společnosti 

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

VÁNOČNÍ
SEZÓNA Nabízíme:
mikulášské balíčky z ovoce a oříšků 

/připravíme na míru/
adventní věnce • věnce na dveře

vánoční svícny • vazby na vánoční stůl
vazby z řezaných květin /v Olbramovicích/

U nás je možné zakoupit aranžérské
potřeby pro vlastní vánoční tvorbu.

Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985
Jan Kopetka, 731 103 981

www.zahradnictvivedrovice.cz

Prodej v době adventu:
Provozovna Vedrovice:
PO - NE: 8.00 - 11.30

a 13.00 - 17.00

Provozovna Olbramovice:
PO - PÁ: 8.00 - 12.00

a 13.00 - 17.00
SO, NE 8.00 - 10.30

Poděkování patří řidičům
Děkujeme všem řidičům, kteří se chovají maximálně ohleduplně

a přátelsky při setkání s naším pelotonem. V letošním školním roce 
jsme v rámci doplňkové činnosti v naší škole otevřeli kroužek cyklo-
turistiky. Parta deseti dětí s tříčlenným dospělým doprovodem vyráží 
jednou za měsíc na odpolední vyjížďku do okolí Ivančic. Bohužel 
„opravdová“ bezpečná cyklostezka určená jen cyklistům je zatím stále 
jen na papíře, a tak nezbývá než vyrazit po místních komunikacích. 
Vybíráme cesty směrem do přírody, ale provozu se nevyhneme. Jsme 
všichni vybaveni reflexními vestami a Policie ČR nám v rámci podpo-
ry bezpečnosti na silnicích osobně předala i reflexní pásky a nálepky, 
takže „svítíme“ na všechny strany.

A o co nám jde? Přivést děti k aktivnímu trávení volného času - sed-
nout na kolo a někam jet - to je přece něco. Ale musím vědět, jak na to. 
Cyklista musí mít dobré a vybavené kolo, musí být funkčně a bezpečně 
oblečen, musí umět na kole dobře jezdit a také znát dopravní předpi-
sy. Musí si být jistý sám sebou. My postupně nabýváme na jistotě na 
kole, pro většinu dětí je oříškem využití přehazovačky a pro všechny 
samotná jízda ve skupině, kdy je nutné přizpůsobit se tempu a dodržo-
vat dané rozestupy. Naším cílem je vždy nějaké zajímavé místo, které 
pěšky trochu prozkoumáme - nejvíc se nám zatím líbí v údolí Jihlavky 
směrem na Templštějn. Baví nás to všechny, tak to s námi, prosím,
vydržte a dávejte na nás pozor. Děkujeme.

Za cykloturistický kroužek - PaedDr. Miroslava Křupalová,
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Den vzpomínek 
ve Višňovém
Letošní Den vzpomínek si 

višňovští občané připomenuli v 
neděli 9. listopadu. Po mši svaté 
občané Višňového uctili oběti 1. 
světové války položením věnce u 
památníku obětí světových válek. 
Ten nese čtyři desítky jmen. Jsou 
to oběti občanů z Višňového, kte-
ří položili v této válce své životy.

Při tomto vzpomínkovém 
setkání přišli lidé, aby vzdali 
hold památce těch hrdinů, kteří 
přinesli oběť největší. Po slovu 
starosty při položení smutečního 
věnce připomínajícího památku 
obětí zněl zpěv žalmu v podání 
kostelního sboru. 

Zpěv hymny všemi zúčastně-
nými jen dotvrdil význam těchto 
položených životů pro naši sou-
časnost.       Mgr. Vladimír Korek 

Morgana strašila v Petrovicích
V minulém čísle Zrcadla jsem si pročetla pozvánky na akce v blíz-

kém okolí a v paměti mi utkvěla pozvánka do Petrovic na lampionový 
průvod spojený se stezkou odvahy. Přesto, že nedělní počasí odpovída-
lo typickému sychravému podzimu, přesvědčila jsem partnera i rodiče 
a vydali jsme se i se psem na malou procházku do nedaleké vesnice. 

Před kulturním domem zněla podmanivá hudba, vládla strašidelná 
atmosféra a mnoho dětí v doprovodu dospělých přicházelo od míst-
ního kostela s lampiony či lucerničkami. Od té chvíle patřil podvečer 
děsivé čarodějnici Morganě se svojí suitou chrlící oheň, která si pro ty 
odvážnější připravila stezku odvahy a pro bojácné tvořivou dílničku
v kulturním domě. Trasa stezky byla lemovaná hořícími svícemi a nejen 
na děti čekala různá strašidýlka, úžasný kostlivec a další bytosti z říše 
pohádek, které pouze pro nedělní večer obživly, aby si lehce zastrašily. 
V cíli všechny odvážné vítala hodná čarodějnice Bludimíra a odměnila 
je diplomem. Občerstvení v podobě výtečných topinek, svařáku pro 
dospělé a čaje pro děti bylo dalším příjemným zpestřením nedělního 
podvečera. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce 
podíleli, zejména paní Ivaně Frimelové a paní starostce Ireně Záviško-
vé. Kdo nebyl, může jen litovat a já už se těším na další akci.     Žabka

Výstava „Jak se dělá věda
„

bude k vidění v Jaderné elektrárně Dukovany. Ústav biologie 
obratlovců AV ČR ve Studenci představí svoji činnosti na výstavě 
ve vestibulu Jaderné elektrárny Dukovany do konce roku 2014.

Na 11 panelech se můžete seznámit s bližším popisem výzkum-
ných směrů, jimž se vědci věnují. Zároveň zde načerpáte i spoustu 
zajímavých informací o konkrétních vědeckých projektech. Například
o ochraně živočichů, či virových nákazách přenášených zvířaty.   /abé/
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
Severní část Židovské čtvrti

Za rohovým domem Prustoměrských se nachází č. p. 78 (10/II). V roce 
1890 je zde připomínán Johan Sobotka. Po koupi domu v roce 1920 se stal 
majitelem domu povozník Rudolf Svoboda. Nový majitel v roce 1929 při-
stavěl lednici. Rudolf Svoboda obýval dům ještě v roce 1942. Později zde 
podle pamětníků bydlela početná rodina Puttersteinova. Otec této rodiny 
se měl podle pamětníků snad starat o dobytek v Králově dvoře. Po válce 
připadl dům instalatéru Karlu Svobodovi.

Následující rodinný dům s č. p. 76 (9/II) s obytným podkrovím je no-
vostavbou. Původní přízemní domek s pěti okny a dvěma dveřmi pohle-
dově napravo byl demolován na přelomu 80. a 90. let 20. století. V roce 
1899 vlastnil dům Florian Dostal. Nejpozději od roku 1928 zde žil a svou 
živnost provozoval Alois Weigl se ženou Kristýnou. A. Weigl byl obuv-
nickým mistrem. O jeho umu svědčí tato reklama: „Nedělám reklamu, ale 
dělám dobré boty. Též správky všeho druhu. Alois Weigl, výroba obuvi 
Mor. Krumlov.“ Svou živnost provozoval i za války až do roku 1968. 

Sousední dům s č. p. 74 (8/II) náležel Amálii Bauerové (1876-1894), 
Heinrichu Bauerovi (1894-1896), Rosalii Weiszové (1896-1898) a Jakubu 
Gutfeldovi (1898-1905). Od nich koupil dům židovský obchodník Lazar 
Katter. V roce 1924 přešel na obchodnici s kůžemi Antonii Katterrovou. 
Ta o rok později opravovala fasádu domu. V meziválečném období zde až 
do roku 1938 žila také rodina holiče Aloise Chytila. A. Katterová zemřela 
po transportu do Treblinky 19. 10. 1942. Za války pak žila v domě rodina 
Markova. V lednu 1947 byl dům předán do správy novým majitelům.

Přízemní dům s č. p. 72 (7/II) patřil Pavlu Čermákovi (1871-1902). 
Jedná se o přízeň s významným architektem Ing. Bohumírem F. A. 
Čermákem. Dům poté patřil Pavlově dceři Julii (1902-1913), která byla 
provdána za Dominika Kaufmana. Po manželích zdědil dům jejich syn 
Josef Kaufman, který jej v roce 1914 z důvodu svého odvolání na frontu 
převedl na svou manželku  Bohumilu. Dům jim sloužil jako obytná stavba. 
V srpnu 2014 byl dům rodinou Kaufmanovou stržen.   

První z domů, č. p. 71 (6/II), patřil Amálii Blumové (1872-1888).
Po ní jej vlastnila Josefa Blumová, která zde podle pamětí J. Kaufmana 
provozovala židovskou vinárnu. V roce 1891 dům celkově rekonstruo-
vala. Dalšími vlastníky byli p. Trebitsch (1905-1910), Alois Kaufmann 
(1910-1912), Jakub Plachý (1912-1922), následně se v jeho vlastnictví 
vystřídali Karel Malz (1922-1924), Karel Schanz (1924-1926). Od roku 
1926 je dům v majetku rodiny Kaufmanovy, jmenovitě Bohumily Kauf-
manové, ženy J. Kaufmana. Rodina se v M. Krumlově objevuje od roku 
1867, kdy do Moravského Krumlova přišel Dominik Kaufman z Cerho-
vic jako tovaryš společně s klempířským mistrem Šebestiánem Zinkem, 
přilákáni sem stavbou železnice. Šebestián Zink provozoval podle pa-
mětí J. Kaufmana kantýnu pro drážní dělníky. Plány domu č. p. 71 se 
zachovaly z roku 1924. Je na nich vyobrazen přízemní dům s obchodem 
se 2 výlohami a samostatným vchodem. Počátkem 20. let zde fungovalo 
Baťovo obuvnictví. Poté, co Baťův obchod přesídlil na náměstí, bylo v 
domě otevřeno stavební a ozdobné klempířství a výrobna včelařských 
potřeb J. Kaufmana. Živnostník prodával koupací vany, pozinkované 
nádobí a vyráběl plechové krytiny apod. Cituji z kroniky města: „Tento 
řemeslník je dnes ředitelem městského vlastivědného muzea, dlouholetý 
archeolog amatér. Jeho bohaté zkušenosti jsou ceněny po celém širokém 
okolí.“ V průběhu 20. let Kaufman prováděl v domě několikrát různé 
stavební úpravy. Od dubna 1939 žila rodina ve Vémyslicích a v domě 
bydlela Flora Wondraková. Po roce 1945 obchod upravil na prodejnu 
železářství a klempířskou dílnu prodal. Před zbořením patřil dům Bohu-
mile Kaufmanové ml., současná novostavba pochází z let 1984-1987. 

Vedle domu se nachází komunikace, vedoucí ke dvorům domů. 
Zástavba pokračuje jednopatrovým domem s č. p. 70 (5/II), patřil ži-
dovským obchodníkům Leopoldu (1863-1907) a Ignáci Kaufmannovi 
(1907-1909). Údajně zde měla být v minulosti i modlitebna luteránů 
(tato informace je nepotvrzená). Od roku 1909 dům patřil manželům Ko-
pečkovým. Fabián a Klotilda Kopečkovi dům ještě v roce 1909 předsta-
vovali podle plánů Johanna Herforta. F. Kopeček byl soudním oficiálem 
v M. Krumlově. Větší rekonstrukce se dům dočkal v roce 1924. Manželé 
se po obsazení města odstěhovali do Rybníků. Po konci války se vrátili
a majitelem domu se stal obvodní lékař MUDr. Vítězslav Kopeček. V roce
1947 byl dům opraven a vznikla zde lékařská ordinace. Později lékař 
vyšetřoval v nově vybudovaném Okresním ústavu národního zdraví.

Vedlejší jednopatrový dům s č. p. 68 (4/II) se vydělil v polovině 20. 
let od následujícího č. p. 70. Jde o jeden z mála zachovaných původně 
barokních domů s pozdější klasicistní úpravou. Domy č. p. 4 a 5/II patři-
ly obchodníkům s obilím Ignáci a Leopoldovi Kaufmanovým. V přízemí 
se nacházela sýpka a v patře byly nájemní byty. Mezi dřívějšími majiteli 
jsou uvedeni Frőhlichovi a Emanuel Singer. Bydlel zde i penzista Wenk, 
zaměstnanec berního úřadu, s rodinou svého syna. Počátkem 20. let zde 
byl zřejmě v nájmu obchod pánského krejčího Roberta Kačenky. V roce 
1923 patřil dům rodině Matesově, která jej koupila od Kopečkových. 
O rok později dům rekonstruovali. Majitel Jiří Mates, malíř a natěrač, 
si nechal prezentovat touto reklamou: „Veškeré práce natěračské, jak 
natírání staveb, tak nábytku, provádí levně Jiří Mates, malíř písma
a natěrač. Specialista v napodobování dřeva, kmene, mramoru atd.“ Jeho 
syn Vladimír byl v roce 1942 odveden v rámci totálního nasazení a jako 
příslušník Todtovy organizace se dostal až do Francie.  

Sousední č. p. 66 (3/II) bývalo přízemním domem s krámem. Na dve-
řích obchodu byl vyryt letopočet 1833. Podle pamětí J. Kaufmana prý Pru-
sové v roce 1866 naučili vařit obyvatele domu zrnkovou kávu. Vlastníky 
domu byli Leopold Glüksmann (1874-1890), malozemědělec, čepičář a 
kožišník Jan Vrána (1890-1928) a poté František a Stefanie Vránovi. Před 
válkou zde žila pouze vdova Vránová.

Předposledním domem před Sokolovnou je jednopatrový dům č. p. 64 (2/
II).  Jeho majiteli byli Michael Tandler (1800-1826), Šimon Tandler (1826-
1842), poté Salomon Tandler (1842-1904), Kateřina Tandlerová (1904-
1910) a po ní Anna Slavíková. Josef Kaufman uvádí, že před rokem 1918 zde 
bydleli také Fischerovi. V závěru 2. sv. války došlo k poškození domu. Jeli-
kož nebylo místo pobytu jeho majitelky, Anny Pekárkové, známo, byl dům 
dán do národní správy a žila v něm rodina Krejskova.    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.

Dne 26. září 1890 byla slav-
nostně otevřena nová školní bu-
dova. Konečně se Letkovice do-
čkaly na tu dobu moderní školní 
budovy. Při slavnostním otevření 
začalo do ní chodit 21 chlapců
a 41 děvčat. Nízký počet chlap-
ců je udivující, ale podle výnosu 
okresní školní rady ze dne 26. září 
1877 byli žáci vyšších tříd od 1. 
dubna do 31. října osvobozeni 
od školní docházky. V roce 1900 
měly Letkovice 73 domů a 414 
obyvatel. O šest roků později na-
vštěvovalo školu 29 chlapců a 29 
dívek, do měšťanské školy v Ivan-
čicích chodilo 7 dětí a do německé 
školy v Ivančicích 9 žáků.

V roce 1908 byla na Moravě 
velká sláva. Císař František Josef I.
cestoval na vojenské manévry u 
Velkého Meziříčí. Správce let-
kovické školy se zúčastnil 8. září 
uvítání císaře na nádraží ve Stře-
licích. V roce 1910 se do školní 
kroniky podepsal Alfons Mucha. 
V tomto roce chodilo do školy 
v Letkovicích 86 žáků, dalších 29 
do škol v Ivančicích. V obci bylo 
32 domů a 470 obyvatel.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo 
25. srpna 1914 o rozšíření školy na 
dvojtřídní. Bylo to nutné z hlediska 
počtu žáků, ale odvážné rozhodnutí 
na počátku 1. sv. války. Tento záměr 
byl potvrzen rozhodnutím Zemské 
školní rady dne 3. listopadu. 

Po vypuknutí války nastoupil 
prozatímní učitel Ant. Schwarz vo-
jenskou službu a na jeho místo na-
stoupila výpomocná učitelka Meto-
dějka Charvátová. Školu vizitoval 
poprvé a naposledy 9. května nově 
ustanovený dozorce Ot. Hanuš, ale 
po narukování se brzy dostal do 
zajetí. Ivančický školní obvod pak 
byl sloučen s brněnským.

Žáci byli vybízeni, aby si kupo-
vali vojenské kokardy, sbírali os-
tružinové listí na čaje, pro vojsko 
sbírali prádlo, pořizovali papíro-
vé vložky do obuvi a cupaninu a 
součástky teplého oděvu. Všichni 
byli usměrňováni na zajištění po-
třeb pro bojující vojáky.

Dne 15. února 1915 byl řídící 
učitel František Košíček jme-
nován okresním hejtmanem za 
důvěrníka pro soupis obilí, mly-
nářských výrobků v obci, dále 
zodpovědným za soupisy odhadu 
sklizně a za soupisy orné půdy.
O dva roky později byl jmenován 
do rekviziční komise v Řeznovi-
cích a znovu pověřen soupisem 
osevní plochy v Letkovicích. 
František Košíček v těchto letech 
byl již 40 let učitelem v Letkovi-
cích, lze říci první osobou v obci 
po starostovi, a teď musel vyko-
návat práci, které neměla s učitel-
ským povoláním nic společného, 
naopak stavěla občany proti uči-
teli. Byla to krutá degradace uči-

telského poslání. Tato nevděčná 
funkce bývala vnucována skoro 
vesměs učitelům. Podobné soupi-
sy byly prováděny několikrát do 
roka a byly přísně kontrolovány. 

Po odchodu učitelky Met. 
Charvátové na chlapeckou školu 
do Ivančic byly dne 7. dubna 
1915 staženy obě třídy opět do 
jedné. Školní děti byly nuceny 
k týdenním sbírkám pro Červený 
kříž, ke sbírkám na válečnou péči, 
ke sbírkám kovů (bez železa).

Dne 31. října 1915 byla do ško-
ly pořízena instalace elektrického 
osvětlení.

Dne 24. července sepsal Fr. 
Košíček seznam osob velmi těžce, 
těžce a lehce pracujících. Zařazení 
osob do těchto skupin sloužilo 
k přidělování potravinových líst-
ků. A opět následovaly výzvy na 
pořádání sbírek všeho možného. 
V roce 1918 se tato situace opa-
kovala, a ještě v říjnu 1920 byla 
rekvizice za účasti 15 vojáků.

Po 43 letech práce ve škole 
odešel řídící učitel František Ko-
žíšek do důchodu a odstěhoval se 
k synovi do Trenčanské Teplé. Po 
něm nastoupil jako řídící učitel 
Engelbert Nezval.

Počet žáků během let kolísal, 
Např. v roce 1925 navštěvovalo 
školu 19 chlapců a 22 dívek, do 
jiných škol chodilo 17 žáků z Let-
kovic. O čtyři roky později naopak 

musela být obnovena druhá třída, 
protože počet přihlášených žáků 
byl 61 a v roce 1930 měla dvojtříd-
ní škola 31 žáků. Počet obyvatel 
Letkovic byl tomto roce 500, v ro-
ce 1931 bylo dokonce zapsaných 
79 žáků. V roce 1928 bylo poříze-
no 12 nových školních lavic.

Po odchodu E. Nezvala do 
důchodu nastoupil v roce 1932 
jako řídící učitel Jaroslav Švehla, 
který naposled učil v Němčicích, 
ale bydlel v Ivančicích. V Letko-
vicích učil až do roku 1937, kdy 
byl přidělen do Ivančic a místo 
něj nastoupil Jan Kysela.

Téměř po celé období mezi vál-
kami byly pro školáky pořádány 
slavnosti vánočního stromu. Obec 
věnovala 300-500 Kč, sbírkami 
mezi občany se zpravidla vybral 
podobný obnos, další sbírky zajis-
tily proviant, jako sádlo, brambory, 
mouku apod. Alexovická textilka 
(Plaček) téměř každoročně věno-
vala 20 - 25 metrů textilu na oša-
cení a Občanská záložna v Ivan-
čicích předávala 10-20 vkladních 
knížek se základním vkladem.

Okupace republiky a průběh 
2. světové války se nutně odrazil 
v činnosti školy. V roce 1941 se 
zavádí povinná výuka německého 
jazyka: ve 3.-5. třídě 3 hodiny 
týdně, v 6.-8. třídě po 4 hodinách 
týdně. Ve stejném roce začíná platit 
nová organizace škol: obecná škola 

1.-4. třída, základní 5.-8. třída, 
další stupeň je měšťanská škola. 
Počet žáků: 23 chlapců a 30 dívek. 
V následujícím roce se počet hodin 
němčiny zvyšuje a učitelé se pod-
robili zkouškám z němčiny. Vše se 
podřizuje válce - sbírá se vše, od 
starého papíru až po šípky. Klade 
se důraz na výuku němčiny.

V roce 1945 byly jarní prázdni-
ny prodlouženy až do Velikonoc. 
Při osvobození Letkovic byla ško-
la jen nepatrně poškozena, dne 16. 
května bylo obnoveno vyučování 
a k 1. září 1945 bylo zapsáno 25 
chlapců a 30 děvčat, od 4. třídy se 
začíná vyučovat ruština.

 Dne 12. prosince 1946 vyko-
nal Okresní školní výbor komi-
sionální jednání o stavbě nové 
školy. Bylo zjištěno, že dosavadní 
budova nevyhovuje a není způso-
bilá ani k nástavbě. Komise proto 
navrhuje stavbu nové budovy, pro 
kterou byly vyhlédnuty pozemky 
za vesnicí směrem k Oslavanům. 
Další šetření o nutnosti výstavby 
nové školní budovy se uskutečni-
lo 7. února 1947 za přítomnosti 
Zemského inspektora a dalších 
pracovníků školství. Byla po-
tvrzena nezbytnost stavby nové 
školní budovy.

V následujícím roce to bylo 
vše úplně jinak. Zemská školní 
rada navrhuje zrušení školy 
v Letkovicích a umístění žáků do 
Němčic. Zemský národní výbor 
potvrdil 11. ledna 1949 sloučení 
obcí Alexovic, Letkovic a Něm-
čic spolu s Ivančicemi.

Ve škole v Němčicích nebyl 
v té době dostatek místa pro ško-
láky z Letkovic a v období 1955 
- 1967 byly v Letkovicích 1 - 2 
třídy školy v počtu až do 50 žáků. 
V roce 1955 byla zde 1. B třída, 
ve které bylo 24 žáků z Letkovic 
a Alexovic, ve 4. B 26 žáků.

Prvních několik roků zde byl 
ředitelem Arnošt Kleibl, učitelek 
se několik vystřídalo. V roce 
1955 byl ve škole zaveden vodo-

vod a byla položena nová dlažba 
v chodbě. Před budovou byla 
postavena podezdívka a v příštím 
roce drátěný plot. 

Poslední informace o odlou-
čené třídě němčické školy z roku 
1967 - jedna třída je umístěna 
v Letkovicích. V dalších letech 
jsou již informace odlišné. V roce 
1970 se započalo s rekonstrukcí 
staré školní budovy, ve které 
bude zřízeno kulturní středisko, 
v dalším roce se s rekonstrukcí 
pokračuje. Nevíme, jak dlouho 
bylo kulturní středisko v provozu, 
protože od školního roku 1978/79 
je poznámka o dodávání 60 obě-
dů pro mateřskou školu v Let-
kovicích. Jako ředitelka školy je 
uváděna Božena Floriánová. Ma-
teřská škola zde byla ještě v roce 
1990, pak další záznamy nejsou. 
Zřejmě po uvedeném roce slou-
žila budova jiným nežli školním 
účelům. V současné době navště-
vuje školu v Němčicích 22 dětí 
z Letkovic a celkový počet žáků 
v němčické škole je 121. Po celou 
dobu existence se škola potýkala 
s kolísavým počtem žáků. Napří-
klad ve školním roce 1958/59 byl 
počet žáků v Němčicích 203, ve 
školním roce 1968/69 pouze 94. 

Po dobu existence školy v Let-
kovicích prošlo školou několik 
tisíc žáků, kteří získali základní 
vzdělání a mnozí z nich mohli 
pokračovat na Měšťanské škole 
v Ivančicích. V některých letech 
byl provoz udržován s obtížemi, 
ale to byla potíž škol v menších 
obcích. Přesto se po celou dobu 
existence školy představenstvo 
obce i sami učitelé starali, aby 
škola pokračovala. Poděkování 
patří všem, kteří se o provoz 
školy a její podporu zasloužili,
a vzpomínka na ty, kteří již ne-
jsou mezi námi.             Jiří Široký

Použité prameny: Pamětní kniha 
města Ivančice - SOkA Rajhrad, 
fond C-36 • Pamětní kniha obce 
Letkovice - SokA Rajhrad, fond 38

Školní děti v Letkovicích v roce 1931. Uprostřed p. učitelka Dočakalová

Z historie školy v Letkovicích - II. část

Dřívější škola byla přestavěna na mateřskou školu - 3. září 1978

V budově dřívější školy je dnes hostinec
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    24. 11. - 07. 12. 2014
Kulturní informační centrum Rosice

 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz

• 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 di-
vadla 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. Kašpár-
kovo 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 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.
• do 10.12. - PODZIMNÍ SNĚNÍ. Výstava kreseb - LADA NOVOTNÁ. 
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 28.11. v 17.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Palackého 
náměstí Ivančice. Ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi. Do-
provodný program: 15.00 Otevření stánků s horkými nápoji; 15.30 Otevření 
stánků s rukodělnými výrobky, drobnými dárky a sladkým občerstvením; 
15.10 - 17.00 Vystoupení dětí zúčastněných škol a organizací; 17.00 Příjezd sv. 
Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, slavnostní průvod dětí městem 
a následné rozsvícení vánočního stromu; 17.20 Vystoupení hudební skupiny 
TRANZAN, sousedská veselice, dokud nám počasí a chuť vydrží. Děti v prů-
vodu mohou být převlečeny za čertíky, andílky, Lucinky (bílý pláštík, světýlko) 
nebo Barborky (větvička barborky do ruky). Vezměte si s sebou zvoneček - lze 
koupit i na místě. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vstup zdarma.
• 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 v KIC.
• 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 čín-
ské 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 všech-
ny 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.
Připravujeme: 24. 2. 2015 v 19.00 hod. - NA STOJÁKA LIVE. Účinkují: 
Lukáš PAVLÁSEK, Karel HYNEK, Marek DANIEL, Arnošt FRAUENBERG. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 180 Kč. Předprodej od 1. 12. 2014 v KIC.
• 4. 3. 2015 v 19.00 hod. - KAREL PLÍHAL. Koncert oblíbeného písničkáře. 
Kino Réna Ivančice. Pořad není vhodný pro děti do 12 let! Vstupné: 170 Kč
v předprodeji, 200 Kč na místě. Předprodej od 1. 12. 2014 v KIC Ivančice.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 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.
• 6.12. - ČERTOVSKÝ ZÁMEK S JARMARKEM. Od 10.00 tradiční trhy 
na nádvoří zámku, výstava betlémů v zámecké kapli. Vánoční atmosféra, prodej 
zabíjačkových pochoutek, teplé medoviny, keramiky, ... Od 15.00 čertovské 
soutěže pro děti. V 16.45 losování o vánoční ceny (každý návštěvník obdrží 
zdarma slosovatelnou vstupenku), 17.00 Mikulášská nadílka - každý malý 
návštěvník obdrží za splněné čertovské úkoly drobnou sladkost. Pořádá KIS 
Oslavany, Divadlo „Na mýtině“, DDM Oslavany
• 12. 12. od 16.00 hod. - DÍLNIČKY PRO DĚTI A VÁNOČNÍ BESÍDKA.
Vánoční besídka školní družiny - vystoupení dětí v pásmu vánočních písniček, 
scének, básniček. Po ukončení vánoční besídky budou probíhat vánoční dílny
a otevřeme prodejní vánoční výstavu. V prostorách sálu Dělnického domu. 
• 12.12 od 17.00 do 18.30 a 13.12. od 10.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ VÁ-
NOČNÍ VÝSTAVA ve vestibulu kina. Pořádá KIS Oslavany, DDM Oslavany 
• 14.12. - ADVENTNÍ BRATISLAVA. Poznávací zájezd. Cena dospělí 310 Kč,
děti do 15 let 280 Kč. Cena zahrnuje dopravu + průvodce. Přihlášky v kanceláři 
KIS, nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283. Pořádá KIS Oslavany.
• 15.12. v 19.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT skupiny Kamelot s hostem  
Ilonou Csákovou. Adventní koncert v kostele Sv. Mikuláše. Vstupné 200 Kč
v předprodeji, 250 Kč na místě. Prodej vstupenek v kanceláři KIS Oslavany. 

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 27.11. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Místní knihovna 
Vedrovice srdečně zve své malé příznivce na adventní tvořivou dílnu. • 28.11.
v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Zveme všechny zájemce o histo-
rii Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Přednášková místnost muzea.
• 29.11. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ. Myslivecké sdružení pořádá v KD.
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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
• 29.11. od 10.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY  S ČAJOVNOU. V rámci PO-
HÁDKOVÝCH VÁNOC pořádá DDM ve svých prostorách vánoční dílny. Malí 
i velcí jsou zváni, aby si přišli vyrobit svůj originální vánoční výrobek. Tvůrčí 
atmosféra s vůní čaje bude na vás dýchat při tvoření dekorací na stůl, dveře, okno 
apod. V prostoru naší klubovny si budete moci s dětmi posedět a ohřát se. Vstup 
volný, platí se jednotlivé dílničky podle použitého materiálu. 
• Pro děti, kterým bude dlouhé čekání na Ježíška připravujeme: 22.12. - VÁ-
NOČNÍ NOCOVÁNÍ NA DOMEČKU. Čeká nás provoněný Domeček, hry, 
vyrobíme si malý dáreček, pustíme si pohodový film a spoustu dalšího. Čekání
na Vánoce bude s námi určitě kratší a zábavnější! Poplatek: 70 Kč, nahlaste se pře-
dem, počet míst je omezen. Nástup v 16 hodin, konec ráno v 9 hodin. Spacák, láhev 
na pití a přezůvky s sebou. Info na www.domecekmk.cz a také na našem FCB.

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
• 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 Pad-
ochovské 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 po-
tom ji společně prožijí při hrách a dovednostech. Pro děti od 2 do 5 let. SVČ Ivanči-
ce, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě. S sebou přezůvky, pohodlný oděv pro dítě.
• 4.12. od 16.00 do 19.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ PRO 
DĚTI narozené v roce 1999 a mladší. Poplatek: 30 Kč/os.
• 4.12. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu 
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 
vchod z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠ NA MĚSTĚ - NADÍLKA PRO DĚTI.
Na děti bude čekat Mikuláš, anděl i Lucifer s čerty. Od 15.00 do 17.00 hod. - hrátky s 
čerty, zdobení perníčků, tvořivá dílna, občerstvení. Ivančice, Palackého náměstí. Po-
platek: 30 Kč/balíček. Vybírání balíčků: 4.12. od 8.00 do 18.00 hod. v SVČ Ivančice.
• 6.12. od 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ VE ŠPRTCI 
A HOLANDSKÉM KULEČNÍKU. Turnaj pro všechny holky a kluky, kteří se 
neradi nudí. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/osoba. 
Přihlásit se můžete do 2. 12. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.
• 10.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Srdečně zveme na zahájení plesové 
sezóny absolventy středoškolských tanečních. V sále Dělnického domu v Osla-
vanech. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení. 
• 12.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ BAŇKA školní družiny s DÍLNOU a pro-
dejní VÝSTAVOU v Dělnickém domě Oslavany. Po vystoupení dětí ze školní 
družiny otevřeme dílny (zdarma) a prodejní vánoční výstavu ve vestibulu kina. 
Výstava v pátek otevřena 17.00-18.30 hod. a v sobotu 10.00-17.00 hodin.
Po celou dobu konání akce si můžete zakoupit občerstvení.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Pouze po tel. domluvě na tel.
733 451 073. Provozní doba půjčovny v pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin.

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
PLÁN AKCÍ NA ROK 2015 (BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW):
• 3.1. - ZA SLAVNÝMI RODÁKY IVANČIC. Procházka kolem řeky Jihlavy 
spojená s návštěvou muzea Vl. Menšíka a A. Muchy, turistika asi 13 km.
• 17.1. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA - celodenní koupání.
• 24. - 31. 1. - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, aneb zimní rekreace na lyžích i 
bez. Pobyt v zotavovně Přední Labská u Špindlerova Mlýna s polopenzí.
• 21.2. - ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ. Ochutnávka vín s pohoštěním, exkurze.
• 1.3. - MUZIKÁL MAMMA MIA. Muzikál založený na písních skupiny ABBA, 
nejznámější české muzikálové a herecké hvězdy.
• 21.3. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER - celodenní koupání, tobogány
• 11.4. a 25.4. - KLÁŠTER SÁZAVA, ČESKÝ ŠTERNBERK. Prohlídka kláš-
tera Sázava a hradu Český Šternberk, kde se natáčela pohádka Arabela. Turistika
9 nebo 13 km nebo možnost jízdy vlakem. Jsou připraveny dva termíny.
• 16.5. - VYSOČINOU NA DEVĚT SKAL. Procházka Žďárskými vrchy, tři tra-
sy: 6, 15 nebo 17 km, prohlídka japonské zahrady, možnost koupě bonsají.
• 6.6. - ZOO ZLÍN, ZÁMEK LEŠNÁ  - vhodné pro děti. Návštěva ZOO ve Zlíně, 
prohlídka zámku Lešná, není možná prohlídka zámku bez vstupu do ZOO.
• léto 2015 - PERMONIUM - zábavní park, Oslavany - vhodné pro děti. Jízda 
parním vlakem, těžní věž KUKLA, Magic Permon - interaktivní hry pro děti, 
Oslavany - muzeum hornictví a energetiky, hasičské muzeum.
• 20. - 21.6. - KOLEM ŠUMAVSKÝCH JEZER aneb česká a bavorská tvář 
Šumavy. Černé a Čertovo jezero, Velký ostrý (1293 m. n. m.), Železná Ruda, Velký 
Javor (1456 m. n. m.) pěšky nebo lanovkou, turistika do 20 km - lze zkrátit.
• 25.7 - 1.8. - VYSOKÉ TATRY. Náročná vysokohorská turistika.
• 28. - 30.8. - HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO (akce s cestovní kanceláří VOMA). 
Prodloužený víkend v Alpách - 2 noci se snídaní.
• 12.9. - TŘEBOŇSKO PĚŠKY I NA KOLE. Státní zámek Třeboň, Schwarzen-
berská hrobka u rybníka Svět, augustiánský klášter, lázně Aurora, Bertiny lázně. 
Cyklistika asi 60 km v okolí Třeboně (možné varianty: kolo/ pěší)
• 17.10. - TECHNICKÉ PAMÁTKY OSTRAVY. Landek Park, dolní oblast Vítko-
vic - prohlídka vysoké pece, Důl Hlubina, Malý svět techniky - interaktivní technic-
ké muzeum - atmosféra vědecko-fantastických knih Julese Verna - vhodné pro děti.
• 14.11. - PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ (akce s cestovní kanceláří Victoria). Prohlíd-
ka města s průvodcem, možnost koupáni v Szechényiho termálních lázních.
• 12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK VE SKANZENU V ROŽNOVĚ POD RAD-
HOŠTĚM. Prohlídka technického muzea Tatra v Kopřivnici, návštěva vánočního 
jarmarku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

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 - ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ IVANČICKÁ. Městský úřad 
Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov
• listopad - Výstava STARÝCH HRAČEK a kreseb MONIKY MARTYKÁ-
NOVÉ v Galerii Knížecí dům. Výstavu je možné navštívit v po - pá od 8 do 11 
hodin a od 12 do 15.30, v so od 9 do 12 hodin a v ne od 14 do 16 hodin. 
• 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.
• 1.12. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ MORAVSKÝ KRUM-
LOV, v tanečním sále, vstupné dobrovolné.
• 2.12. od 8.00 do 16.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY, nám. TGM.
• 7.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVSKÝ KRUM-
LOV, v Galerii Knížecí dům M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
• 8.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ 
MORAVSKÝ KRUMLOV v tanečním sále, vstupné dobrovolné.
• 10.12. v 19.00 hod. - Koncert EVY PILAROVÉ v kinosále M. Krumlov, 
vstupné v předprodeji 300 Kč a na místě 350 Kč.

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

• 29.11. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE V KNIHOVNĚ. Od 10.00 do 13.00 
hod. - promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, vánoční mandaly.
Od 12.00 do 13.00 - pohádkový maratón čtení. Budeme si navzájem předčítat
z pohádkových knih. Vstup volný.
• prosinec - MALOVÁNÍ MANDAL. Chcete si zpříjemnit adventní čas? 
Přijďte si kterýkoliv otvírací den v prosinci do knihovny vymalovat svou origi-
nální vánoční mandalu. Nejlepší práce budou odměněny a vystaveny. Srdečně 
zveme všechny děti. O předlohy si žádejte u pultu. vstup volný.
• 1.12. ve 14.00 hod. - JAKO KDYŽ MÁVNE MOTÝLÍM KŘÍDLEM. 
Vyprávění Pavla Kryštofa Nováka, autora knihy o Janu Kudláčkovi, doplněné 
vzpomínkami Evy Kopčilové a Libuše Prosecké. Křest a prodej stejnojmenné 
knihy. Vánoční Literární kavárna s tradičním punčem a vánočním cukrovím
v Městské knihovně MK. Vstupné 40 Kč.
• 8.12. ve 14.30 hod. - JAKO KDYŽ MÁVNE MOTÝLÍM KŘÍDLEM. 
Vyprávění Pavla Kryštofa Nováka o malíři Janu Kudláčkovi na Domě s pečova-
telskou službou. Křest a prodej stejnojmenné knihy. Předvánoční poetické čtení 
s tanečním vystoupením souboru Krumlováček s tradičním punčem a vánočním 
cukrovím. Na Domě s pečovatelskou službou. Vstupné 25 Kč.

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

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 30.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Vystoupí 
Pěvecký sbor ZŠ a děti z MŠ Dolní Kounice, kulturní dům.
• 7.12. ve 14.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI. Účinkují 
Brněnské písničkové tetiny, vstupné dospělí 20 Kč, děti 15 Kč, občerstvení 
zajištěno. Pořádá TIC v kulturním důmě. 
Připravujeme: • 13.12. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÁ ZÁBAVA se skupi-
nou GEJZÍR. Bohatá tombola, zvěřinové speciality. Vstupné 100 Kč, předpro-
dej vstupenek v IC. V KD pořádá Myslivecké sdružení Rosa coeli. 
• 14.12. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Petra a Pavla. 
Účinkuje Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, vstupné dobrovolné. Výtěžek bude 
věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. 
• ZIMNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY města Dolní Kounice. Přijďte si 
vychutnat atmosféru starobylého města Dolní Kounice při tříhodinové prohlídce 
města se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců Vás seznámí-
me s historií města, navšštívíme klášter Rosa Coeli i židovskou čtvrť s nádherně 
rekonstruovanou synagogou. Zima Vám určitě nebude. Rezervace prohlídky 
nejméně 5 dní před požadovaným termínem. Minimální počet ve skupině je
15 osob. Termíny: 20. 12. 2014, 27. 12. 2014, 10. 1. 2015, 24. 1. 2015. Cena
70 Kč/os. Informace: 513 030 427, e-mail: tic@dolnikounice.cz

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
• 24.11. od 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 26.11. - ADVENTNÍ DÍLNA pro děti i dospělé v SVČ Miroslav.
• 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.
• 30.11. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE, ŘK farní úřad
• 30.11. v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v ev. kostele 
• 30.11. od 14.30 hod. -  DÁRKOVÁNÍ. Charitativní odpoledne v ev. kostele.
• 4.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ v restauraci Slávie.
• 5.12. v 9.00 hod. - JÁ JSEM SVATÝ MIKULÁŠ, NEBOJ SE, KDO
POSLOUCHÁŠ. Návštěva Mikuláše s čerty v MŠ Sluníčko.
• 6.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ TÁNI JANOŠOVÉ. ŘK kostel
• 7.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE, ŘK farní úřad.
• 7.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evang. kostele.
• 7.12. - BADMINTON CUP (dvouhry - dospělí). Pořádá SVČ Miroslav.
• 7.12. od 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ Z MŠ S MIKULÁŠEM V KD.
• 7.12. v 15.00 hod. - VYCHÁZKA NA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Sraz u malé branky.
• 8.-10.12. - PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA A TVOŘENÍ S RODIČI v MŠ Pastelka. 
• 9.12. v 17.00 hod. - KONCERTY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v KD.
• 10.12. - HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ TETINY v MŠ Pastelka.



» 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.
•• Škodu Favorit, Felicii, Fabii, nebo 
Octavii, pouze za rozumnou cenu. 
Tel.: 604 470 816.
•• jakýkoliv vůz pojízdný i nepo-
jízdný. Vyřídím doklad o likvidaci 
zdarma. Tel.: 777 231 309.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia Combi 1.3 GLXi, r. 
v. 2001, posilovač řízení, tažné, velmi 
dobrý stav, EKO poplatek zaplacen, 
cena 25.000 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998, 
nový model, velmi dobrý stav, nová 
TK, cena 23.500 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• střešní nosič na Fiat Brava a 2 držá-
ky kol za 1.000 Kč. Tel.: 731 111 960.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt v OV 1+1 Moravský Krumlov 
- Sídliště. Tel.: 777 582 899.

•• garáž na sídlišti v M. Krumlově, 
bez elektřiny, cena 160.000 Kč. Tel.: 
608 215 410.

pronajmu
•• byt 4+1, M. Krumlov, vl. topeni, 
4.200 Kč+energie, Tel.: 608 210 000.
vyměním
•• cihlový byt 2+1 v OV v Ivančicích
na starém sídlišti za byt 2+1 nebo 3+1 v 
OV na novém sídlišti. Tel.: 722 519 186.
» ELEKTRO
prodám
•• scanery pro A4 - UMAX (cena 400 
Kč) a Astrascan s rámečkem pro dia-
pozitivy (cena 500 Kč). Nelze použít 
pro Win 8. Tel.: 602 782 272.
» NÁBYTEK
prodám
•• sedací soupravu – sedačka + dvě 
křesla, barva hnědá, potah látka, lev-
ně. Tel.: 728 524 924.
» STAVBA - BYDLENÍ
prodám
•• staveb. míchačku. Tel.: 731 738 651.
•• míchačku. Tel.: 603 938 541.
•• plastové okno 150x140, cena 2.500 
Kč. Tel.: 604 458 995.

» VŠE PRO DĚTI
daruji
•• kočár Takko za balík plen. Funkč-
ní. Pro nenáročnou maminku. Tel.: 
773 512 051.
» 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.

•• Pro rozšíření své sbírky KOUPÍM 
MORAVSKÉ VLTAVÍNY. Jednotli-
vé kusy i celé kolekce. Cena dohodou 
30 - 150 Kč za 1 g. Vše záleži na veli-
kosti, vzhledu a případném poškoze-
ní. Kontakt: Marek.Bis@seznam.cz, 
tel.: 739 766 474.

•• vyklízíte dům, byt? Koupím po-
zůstalost, nábytek, sklo, porcelán, 
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince, 
bankovky, náboženské předměty, kni-
hy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• autochladnička - možný i ohřev, 
12 V. PC 1.400 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 
602 782 272.
•• ručně dělané dřevěné betlémy, 
každý kus originál, různé velikosti a 
druhy, nutno vidět. Tel.: 603 779 567.
•• dílenský dvacetišuplíkový ponk se 
svěrákem, šířka 70 cm, délka 270 cm. 
Cena dohodou. Moravský Krumlov. 
Tel.: 721 096 092.
» ZAHRADA
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
prodám
•• 5 litrů meruňkovice za 250 Kč/l. 
Tel.: 702 340 192.
•• nevyloupané ořechy, 30 Kč/kg. 
Tel.: 724 957 358.
•• brambory na uskladnění. Možnost 
dovozu. 6 Kč/kg. Tel.: 732 663 851.
•• ječmen. Tel.: 606 392 215.
daruji
•• hlízy jiřinek (vysoké). Miroslavské 
Knínice. Tel.: 734 397 545,

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace 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 mě-
síční splátky 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Pří řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.
» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Bojíte se zlodějů, či nezvaných 
návštěv? Ochraňte sebe i svůj ma-
jetek! Ivančická firma Vám nabízí 
elektronické a kamerové zabezpe-
čovací 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 prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• DĚTSKÝ BAZAR Ivančice, 
Mlýnská 4 (za kostelem). Otevřeno 
PO a ČT 9 - 16 hodin a ÚT, ST, PÁ
9 - 14 hodin. Přijímáme dětské po-
třeby do komisního prodeje. Nabíd-
něte k prodeji kočárky, autosedač-
ky, dětský nábytek, hračky, hry a 
knihy i pro větší děti, kola, sportovní
a školní potřeby ...

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

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Potravinářská firma - masná vý-
roba s provozovnou v Tetčicích, při-
jme do masné výroby ženy a muže 
na hlavní pracovní poměr, praxe
v masné výrobě, nebo příbuzném obo-
ru výhodou. Kontakt: 724 290 000.

•• Přijmeme instalačního technika.
Požadavky: kreativita, samostatnost, 
komunikační schopnost, řidičské 
oprávnění sk. B, SŠ vzdělání, praxe 
v oboru datových sítí vítána, bez 
praxe zaškolíme. Nabízíme: Zázemí 
společnosti v růstu s přátelským 
kolektivem, ohodnocení na základě 
Vaší odvedené práce. Nástup možný 
ihned. Strukturované životopisy za-
sílejte na info@emkrumlov.net.

•• Restaurace Marie v Moravském 
Krumlově hledá kuchaře-kuchařku. 
Podmínkou:  vyučen(a) v oboru
s praxí. Tel.: 732 653 778.

•• Firma Jasair nábytek Moravský 
Krumlov nabízí práci stolaře, truh-
láře, natěrače volejte na tel. číslo 
737 411 808 do 17.00 hodin.

» SEZNÁMENÍ
•• Rozvedený, 52 let, hledá ženu do 
50 let z M. Krumlova a okolí k trva-
lému a hezkému vztahu. Samota tíží, 
Tebe ne? Ve dvou se to lépe táhne. 
Tel.: 737 344 494.
•• Rozvedený 41letý muž hledá 
přítelkyni 35-50 let, která má zájem 
o trvalý a pohodový vztah. Tel.: 604 
206 479.
•• Žena nad 60 let hledá přítele 
upřímného pohodového k seznámení. 
Tel.: 604 745 390.
» ROZLOUČENÍ
•• S hlubokým zármutkem oznamuje-
me, že v pátek 14. listopadu ve věku 
51 let náhle zemřel náš kamarád Mi-
loš Dvořák z Dobelic. Rozloučíme se 
s ním v sobotu 22. listopadu ve 14 ho-
din ve smuteční síni ve Vémyslicích. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.
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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.

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.

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

7. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
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.

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

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.

Osvětová beseda Rešice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
neděle 30. listopadu od 14 hodin v sále kulturního domu

Připravili jsme pro Vás k prodeji: med, medovinu, medové svíčky,
vánoční svíčky, svícny, vánoční ozdoby, výrobky obyvatel Domova
u lesa Tavíkovice, medové likéry, zdravou výživu, výrobky klientů 
CHARITY Znojmo, výrobky z papíru, vánoční dekorace, vánoční

a květinové vazby, keramiku, šperky, háčkované zvonečky,
trubičky, perníkové stromečky. Doprovodný program:
Ježíškova pošta nejen pro děti a vánoční výstavka *

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

Zveme Vás na zimní procházku

ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM
V MIROSLAVI

v neděli 7. prosince 2014  v 15 hodin 
Sraz u malé branky vedle márnice, všichni jste srdečně zváni.

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

srdečně zve zájemce o studium i širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná ve čtvrtek 11. 12. 2014

a  ve čtvrtek 15. 1. 2015
od 9.00 hodin do 16.30 hodin ve všech budovách školy 

v Moravském Krumlově, Polánce a Ivančicích. /www.ssmk.eu/

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov vás zve na

VÁNOČNÍ DÍLNY S ČAJOVNOU
sobota 29. listopadu od 10.00 hodin

V rámci POHÁDKOVÝCH VÁNOC pořádá DDM ve svých prosto-
rách vánoční dílny. Malí i velcí jsou zváni, aby si přišli vyrobit svůj 
originální vánoční výrobek. Tvůrčí atmosféra s vůní čaje bude na 
vás dýchat při tvoření dekorací na stůl, dveře, okno apod. V prosto-
ru naší klubovny si budete moci s dětmi posedět a ohřát se. Vstup 

volný, platí se jednotlivé dílničky podle použitého materiálu.

Středisko volného času Ivančice zve na akci

MIKULÁŠ NA MĚSTĚ
Na děti bude čekat Mikuláš, anděl i Lucifer s čerty.

pátek 5.12. od 15.00 do 17.00 hod. - hrátky s čerty, zdobení
perníčků, tvořivá dílna, občerstvení, od 17.00 hod. - nadílka pro děti. 

Ivančice, Palackého náměstí, poplatek: 30 Kč/balíček.
Vybírání balíčků: čtvrtek 4.12. od 8.00 do 18.00 hod.

v SVČ Ivančice, Zemědělská 2

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

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

čt 27.11. v 17.00 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
ne 30.11. v 10.30 Animovaná komedie USA 
a v 17.00 hodin dabing

čt 27.11. ve 20.00 ŽELEZNÁ SRDCE
  Válečné drama USA 

ne 30.11. ve 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
  Komedie USA 

čt 4.12. ve 20.00 ANNABELLE 
  Horor USA 

so 6.12. v 15.00 TUČNÁCI Z MADAGASKARU
ne 7.12. v 15.00 Anim. komedie USA, dabing
 

so 6.12. v 18.00 MODELKY s. r. o.
ne 7.12. v 18.00 Komedie ČR
a ve 20.00 hodin

so 6.12. ve 20.00 ZMIZELÁ
  Thriller USA

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

ne 23.11. v 18.00 DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE
  NEŘÍKÁ          Komedie ČR

so 29.11. v 18.00 AMAZING SPIDER-MAN 2
  Akční fantasy USA, dabing

ne 30.11. v 18.00 RUKOJMÍ
  Akční krimi USA, dabing

so 6.12. v 18.00 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
  HOLKU       Komedie ČR   

ne 7.12. v 18.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
  Komedie road movie, ČR / SR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 23.11. v 17.00 ŠKATULÁCI
  Anim. komedie USA, dabing

ne 23.11. ve 20.00 MAPY KE HVĚZDÁM
  Drama USA / Kanada

čt 27.11. ve 20.00 MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
  Krimi USA 

pá 28.11. ve 20.00 ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA
  Dokument ČR 

so 29.11. v 17.00 (3D)   TUČŇÁCI 
ne 30.11. v 17.00 (2D)   Z MADAGASKARU
  Anim. komedie USA, dabing 

so 29.11. ve 20.00 ŽELEZNÁ SRDCE
  Válečné drama USA 

ne 30.11. ve 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
  Komedie USA 

čt 4.12. ve 20.00 DRÁKULA:
  NEZNÁMÁ LEGENDA
  Dobrodružné fantasy USA 

pá 5.12. ve 20.00 OUIJA
  Horor USA 

so 6.12. v 17.00 MAGICKÉ STŘÍBRO
ne 7.12. v 17.00 - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
  Rodinný film Norsko, dabing

so 6.12. ve 20.00 INTERSTELLAR
  Sci-fi USA 

ne 7.12. ve 20.00 SEX V PAŘÍŽI
  Komedie Francie 

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás zve na charitativní odpoledne zvané 

DÁRKOVÁNÍ
30. 11. 2014 od 14.30 hod. v evangelickém kostele v Miroslavi

Prohlédnout dárky bude možné před zahájením krátkého úvodního 
programu. Pokud chcete přispět vlastními dárky (rukodělné výrobky, 
domácí zavařeniny a jiné domácí produkty), prosíme, přineste je v pátek
28. 11. do Kruhu u kostela od 9.30 do 11 nebo od 17 do 19 hod.
Peníze získané z dárků budou poslány na uhrazení školného pro dívku 
Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku), část 
výtěžku věnujeme Středisku Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna 
na doplnění vybavení pracovně-terapeutických dílen v Morkůvkách. 

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH AKTIVIT
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ PODMÍNKY
Neziskovými aktivitami se rozumí kulturní, společenské a sportovní 
akce, které nejsou organizovány komerčními subjekty za účelem 

finančního prospěchu. ZDARMA nabízíme řádkový zápis v kulturním 
servisu, nebo článek před konáním akce. Více na tel.: 602 782 272.
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3. LIGA STOLNÍHO TENISU MUŽŮ
Moravský Krumlov-Řeznovice

vs. TJ Agrotec Hustopeče
sobota 29.11. ve 14.00 hod.

vs. TJ Sokol Lanžhot
neděle 30. 11. v 10.00 hod.

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

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

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
Sraz 13. prosince v 8.00 hod. na fotbalovém hřiš� FC MK.

Začátek turnaje v 8.30 hod. Startovné 600 Kč/mužstvo. Hráčů
v poli 4+1. Nahlášení a zaplacení vkladu proveďte nejpozději

do 12. prosince u pana L. Zelníčka, informace na tel. 723 285 103.

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!PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
26. 11. a 10. 12. 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. Těší se na 
Vás Roman Minařík. Vstupné 100 Kč.Počet účastníků je omezen, 
rezervaci místa prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com

1. 12. - VEČER S MANDALAMI. Přijďte tvořit i s dětmi.
2. 12. - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ. Večer s anděli na téma: Andělé jasnosti, 

Bohyně síly a procitnutí. Cena 150 Kč. Těší se na Vás Markéta.
6. 12. - 7. 12. vždy od 9.00 do 16.00 hod. - HŘEJIVÝ KURZ

Jak lze tělo podpořit v zahřátí zevnitř? Jak vyhnat z těla chlad a vlhkost, 
když už jsme typicky zimomřiví? Že máte neustále studené ruce i nohy? 
Na tomto kurzu se naučíte, jak a co se s tím dá dělat. Dotkneme se 
základů tradiční čínské medicíny, Shiatsu a budeme pracovat s moxou, 

zahřívacími éterickými oleji a potravinami. Cena kurzu 2.550 Kč.
8. 12. v 18.00 hodin - BÝVALÍ PARTNEŘI

To, co si v sobě neseme z rozchodů s našimi předchozími partnery, může 
zásadně ovlivňovat náš současný vztah k partnerovi i k dětem. Pocity křivdy, 
bolesti, zloby, nedůvěry či neuznání předchozího partnera, to vše na nás 
působí dál, aniž jsme si toho vědomi. Pracujeme s metodou Systemických 

konstelací. Cena 150 Kč. Těší se na Vás Mgr. Pavel Veselý.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 21. do 30. listopadu zve na

VEPŘOVÉ SPECIALITY
Předkrm: 100 g  Nářez z vepř. kolene v aspiku s nakládanými houbami - 89 Kč
Polévka: 0,22 l  Prdelačka - černá zabijačková polévka - 32 Kč 
Hlavní 200 g  Steak z vepřové kotlety marinovaný v koriandru
chod servírovaný na kaši z uzených brambor - 179 Kč
 150 g  Vepřová ouška na smetaně s domácím hous. knedlíkem - 89 Kč
 150 g  Smažené vepř. nožičky s bramborovo-křenovou kaší - 109 Kč
 1 ks    Moravské pečené vepřové kolínko s nakládanou zeleninou, 
 hořčice, křen, pečivo - 169 Kč
Dezert: 2 ks Domácí škvarkové šátečky plněné povidly - 49 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
od 5. do 7. prosince 2014 - Mikulášské menu
od 12. do 23. prosince 2014 - Vánoční menu

od 26. 12. 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 ochut-

návky 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

Zastupitelstvo obce Kadov Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná 6. 12. 2014 v 16.00 hodin v KD v Kadově.

Vánoční koledy pro pohodu a náladu Vám bude hrát
dechová hudba „Šohajka“z Dolních Bojanovic.

Přijďte si poslechnout, jste srdečně zváni. Vstupné 80 Kč.

Jak se daří Růžovkám? Skvěle!
Ivančické házenkářky mají za sebou podzimní část soutěží. Bojovaly 

na několika frontách. Minižačky si vedly nadmíru zdatně a nastřílely 
soupeřům spoustu branek. Rozjely projekt SUPERLIGY ŽAČEK
na Brněnsku a úspěšně rozvíjejí spolupráci v Moravském Krumlově. 
Tajným přáním je jistě na příští rok samostatná holčičí soutěž v kraji. 
Miniholek je jako smetí a to je moc dobře. Ivančické HK má k dnešku 
30 holek v kategorii mini. Všem malým házenkářkám držíme palec
a přejeme trenérům pevné nervy.

Mladší žačky skončí v jihomoravské lize „až“ druhé. Což je trochu 
zklamáním, ale tým je tvořen z ročníků 2002-2005. Mladý tým čeká na 
svoje soutěžní sezóny, aby předvedl, co opravdu umí. I tak tým chválí-
me za kolektivní spolupráci nejen na hřišti, ale i mimo něj. 

Starší žačky s přehledem a bez prohry ovládly krajskou soutěž a 
už se těší na los jarní žákovské ligy. Vzhledem k výkonnosti starších 
žaček vedení oddílu rozhodlo přihlásit tyto starší žačky do 2. ligy 
mladších dorostenek, aby získaly ostruhy. Sice se ještě musí odehrát 
dvě kola, ale postup do 1. ligy - mezi nejlepších 8 týmů v republice je 
na spadnutí. Tedy Ivančice se mohou opět těšit na zápasy o titul mistryň 
republiky, tentokráte v kategorii mladších dorostenek, a to je skvělá 
zpráva. Tým dvoutisícovek je spolu již několikátou sezónu a je velkou 
chloubou velké ivančické házenkářské rodiny. 

Dnes má tým mladších a starších žaček 25 hráček a spolu s minihol-
kami je to celkem 55 hráček. Holčičí házená v Ivančicích prostě táhne. 
Ivančická děvčata jsou mistryněmi ČR v sezóně 2012-2013 a dvakrát 
bronzové na MČR v Plzni (2011-2012) a Zlíně (2013-2014). Navíc 
v sezóně 2013-2014 starší žačky ve finále MČR skončily na skvělém 
4. místě. Zbývá jen pevně věřit, že z tenké nitky v roce 2007 je dnes 
provaz, který se jen tak nepřetrhne!                                 /HK Ivančice/

Vylovili metrového kapra
V sobotu 8. listopadu bylo u rybníku Pancíř II. v Ivančicích živo. 

Odehrál se tady v pořadí již třetí výlov. Během týdne byla snižována 
hladina rybníka a v sobotu bylo možné z malé plochy vybírat ryby 
podběrákem. Z podběráků byly ryby vházeny do nádob a vynášeny 
na hráz, kde se třídily. Nebylo tedy třeba pomocí sítí zahánět ryby na 
určené místo a tam je vybírat, jak to známe z jiných výlovů.

Výsledky nemůžeme posoudit, jistě budou diskutovány na nejbližší 
schůzi výboru Místní organizace Moravského rybářského svazu Ivan-
čice. Pro informaci uvedeme alespoň zjištěné údaje při výlovu. Bylo 
vyloveno 2000 kg ryb, z toho bylo 800 kg kaprů nasazeno do řeky Jih-
lavy Na Malovansku a 800 kg opět do Jihlavy v Zolcarech v průměrné 
velikosti 2 kg/ks. Zbytek, tj. 200 kg amurů  a 200 kg kaprů o hmotnosti 
4 kg a více byl zakomorován pro napuštění Pancíře II.  

Byl vyloven i největší kapr v délce 95 cm o hmotnosti 14 kg, dále su-
mec v délce 110 cm a candát 80 cm. Okouni a jiné ryby se nepočítali.

Výlov vzbudil zájem veřejnost. Na hrázi byl stále dostatek přihlížejí-
cích a zájemci si mohli koupit rybu dle vlastního výběru.

Po značnou část roku slouží Pancíř II. k rybářským závodům a ko-
merčnímu rybolovu. Napuštění rybníku se předpokládá v květnu až 
červnu příštího roku.                                                             Jiří Široký


