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Celková výše investic
přesáhne miliardu korun
Shoda na definitivní podobě klíčových částí rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 - to bylo hlavní sdělení na tiskové konferenci po
jednání krajské rady ve čtvrtek 27. listopadu 2014.
Původní návrh připravený odbory krajského úřadu znamenal investice v celkové výši 765 milionů korun. „Našli jsme další zdroje ve financování rozpočtu a v lepším hospodaření kraje za letošní rok, zapojíme
přebytek. Jsme připraveni investovat navíc dalších 360 milionů korun,
celkově by tedy investice dosáhly výše 1,1 miliardy korun. Rozdělení
nových investic z dnešního koaličního jednání je posílení oblasti dopravy a školství shodně o 90 milionů korun a 180 milionů navíc do oblasti
zdravotnictví a sociálních věcí. Potvrdili jsme si strukturu dotačních
programů, které v některých případech významně navyšujeme - celkově o několik desítek milionů korun, opět díky lepšímu hospodaření
kraje. Jako několik příkladů bych uvedl navýšení dotací pro dobrovolné
hasiče ze 30 na 50 milionů korun,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Na základě ankety Váš kraj, Váš rozpočet, se do koaličních investičních priorit také dostává projekt přírodovědné stanice Kamenáčky v
Brně, což byl nejčastěji zmiňovaný podnět veřejnosti směrem ke krajským politikům v investiční oblasti. Navyšuje se také dotační program
pro včelaře, přidává se knihovnám. Tradiční dotační tituly se otevírají
směrem k obcím, například v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
Program rozvoje venkova zůstává zachován ve výši dvaceti milionů
korun, ve stejné výši je dotační program pro vlastníky lesů.
Náměstek hejtmana Roman Celý označil za důležité výrazné navýšení
podpory organizacím v sociálních službách. „Dotační program bude počítat také s podporou dětských skupin. Velmi významnou je oblast podporovaného bydlení a bydlení se zajištěnými sociálními službami. Zde
máme vyčleněnou částku 12 milionů korun na projektovou dokumentaci
a přípravu objektů v kraji, které by mohly být pro tento účel určené. Nechci zapomenout na podporu podnikání. Nejde jen o dotaci hospodářské
komoře, ale také o program zajišťující výstavbu prvního živnoparku.
Jde o projekt, který by měl poskytnout zázemí živnostníkům.“
Definitivní podobu návrhu rozpočtu na rok 2015 projednávala
Rada Jihomoravského kraje 3. prosince 2014, krajské zastupitelstvo
bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 18. prosince 2014. /abé/

5. blok - budoucnost elektrárny
Praha/Třebíč Desítky starostů, zaměstnanců a ředitelů firem
z regionu Jaderné elektrárny Dukovany se sjelo v úterý 25. listopadu v Praze. Hlavním tématem
semináře v poslanecké sněmovně
byla budoucnost elektrárny.
V jaderné energetice má
Česká republika díky vybudované infrastruktuře významnou
konkurenční výhodu, kterou v
budoucnu nebude mít v žádném jiném zdroji. „Je potřeba
si uvědomit, že uhlí dochází,
plyn je dovozový a obnovitelné
zdroje mají omezený potenciál
a vysokou variabilitu. Zahájení
přípravy a výstavba v lokalitě
Dukovan je prioritou, nový blok
je nezbytné dokončit, co nejdříve to bude možné,“ zaznělo
v příspěvku Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu.
Základní sdělení Aktualizace
státní energetické koncepce je
to, že v ČR je nezbytné postavil
nejméně cca 3500 MW nových
jaderných zdrojů do roku 2040
a je žádoucí prodloužení provozu Dukovan do roku 2035/2037.
V případě předčasného odstavení Dukovan by vznikl v České republice deficit, který nový
jaderný zdroj již nestihne pokrýt. „Do roku 2016 probíhá

Poslanec Vít Kaňkovský při zahájení jednání

příprava podkladů nutných k zahájení procesu EIA, výběru
dodavatele a pro budoucí
povolovací procesy. Reálný
termín uvedení dalšího bloku
JE Dukovany do provozu je
nejdříve v roce 2035,“ informoval Petr Štulc, ředitel útvaru

rozvoj podnikání z ČEZu.
Starostové z regionu potvrdili
podporu veřejnosti pro výstavbu
5. bloku a zároveň vyzvali k urychlenému rozhodnutí. „Pocit
nejistoty z další budoucnosti
elektrárny by byl odstraněn kromě prodloužení jejího provozu

do roku 2035 také rozhodnutím
o výstavbě nového bloku. Takové
rozhodnutí by vedlo ke stabilizaci zaměstnanců, podnikatelské
sféry a zklidnění nejistoty v regionu,“ shrnul Vladimír Měrka,
předseda Energoregionu 2020.
„Cílem semináře byla výzva
k odpovědnému politickému
rozhodnutí o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Věřím,
že vláda tak co nejdříve učiní,“
shrnul předseda Energetického
Třebíčska Vítězslav Jonáš.
„Závěry semináře vyplynuly
jednoznačně - celá veřejnost regionu netrpělivě očekává rozhodnutí týkající se další budoucnosti
JE Dukovany, již opravdu není
čas jakkoliv otálet. Ta rovnice
je pro mě jasná - ČR potřebuje
elektrickou energii z Dukovan
a region potřebuje do dalších let
spolehlivého zaměstnavatele pro
své obyvatele. Region je připraven, nyní je tah na státu. Jsem
připraven společně s kolegy apelovat na vládu, aby potřebné rozhodnutí o energetické koncepci
ČR a další návazné kroky vedoucí k faktické přípravě výstavby 5.
bloku JE Dukovany urychlila,“
doplnil poslanec Vít Kaňkovský,
jeden z garantů semináře.
Eva Fruhwirtová

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

Občanské sdružení ALMA připravuje přednášku a besedu

ZDRAVÁ STRAVA PRO DĚTI
VE ŠKOLE I DOMA
Proč je zdravá výživa dě� ve školách tak zásadní?
Jak sestavit vhodný jídelníček pro dě�?
Jak se mohou zapojit rodiče?
Patří automaty na slazené nápoje do škol?
Na tyto a další otázky ohledně zdravé stravy dě�
odpoví specialistka na zdravotní prevenci a výživu

Mgr. MARGIT SLIMÁKOVÁ, Ph. D.
Moravský Krumlov, 20. ledna 2015
www.margit.cz
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Schválili plán zimní údržby §

Slovo úvodem

A co čert?
Je doba adventní. Doba čarovná určená nejen k očekávání příchodu
Ježíše Krista a vánočních radovánek, ale i čas zamyšlení a rekapitulace
věcí minulých a spřádání plánů do budoucna. I sama matka příroda
k tomu přispívá notným dílem. Dny jsou krátké a tma přichází velice brzy.
Vánoce ohlašují rozsvícené stromy na náměs�ch a návsích.
Ještě před �m, než naplno přijde doba předvánoční spojená s vyhráváním koled, začnou se trousit 5. prosince po všech koutech pohádkové
bytos�. Svatý Mikuláš, krásný okřídlený anděl a přísný rohatý čert.
O velebném světci se popsalo již hodně papíru, a dokonce jsme se zde
o něm několikrát zmínili i my.
Co psát o půvabném andělovi, který na sebe bere pozemskou podobu
krásné slečny a rozdává z bohatě zásobeného košíku našim zlobivým ratolestem všelijaké dobroty? O dobrém andělovi není třeba psát. V toho
je třeba především věřit. Každý nějakého máme. Maminku, babičku či
hodnou zdravotní sestřičku u našeho prak�ckého lékaře. Když chceme
nebo raději potřebujeme, vždy nějakého najdeme.
A co čert, ďábel, pekelník či satanáš nebo jak se mu říká? Toho nemá
nikdo rád. Přisuzujeme mu vskutku odporné vlastnos�. Faleš, potměšilost, krutost a nenávist. Bývá opakem hodného anděla. Černý, s velkým
rudým jazykem, špičatými rohy a jedním kopytem místo nohy. Nosívá
sebou pytel, do něhož strká zlobivé dě� či jiné hříšníky, jako jsou lakomci, zloději a závis�vci. Ty potom strká v pekle do kotlů, aby jejich hříšné
duše na věky vařil v horké smůle.
Kde vzal tento netvor svůj původ? Čert je démon pocházející z předkřesťanské slovanské mytologie. Byla to vždy zlá bytost. Po příchodu
křesťanství byl u Slovanů nejen ztotožňován s ďáblem jako vládcem
pekla, ale také to byla pohádková postava nahrazující různé staré pohanské démony a bůžky v době křesťanství. Jak je vidět, nejen upíři
jsou naším vynálezem. Ovšem, nejásejme. Již staří Egypťané měli svou
příšeru zvanou Amemait (Požíračka duší), která si s chu� dala ke svačině
lidské srdce, které neobstálo při vážení na božích vahách. I staří Řekové
měli svůj Tartaros, do kterého svrhávali darebné hříšníky, kteří v životě
vezdejším neposlouchali božských zákonů a prováděli lumpárny, kde se
dalo. Takový Sysifos by mohl asi vyprávět.
Malý exkurs do cizí mytologie byl sice velmi příjemný, ale vraťme se
k našim čertům. Jednak jsou Vánoce a potom, hlavně podle známých
spisovatelů Jana Drdy a Josefa Lady, nejsou tak strašní, jak by se nám
zpočátku zdálo. Podle jejich záznamů jsou to většinou veselí braši
milující třicet dva loupežníků (karty) a ďábelskou hru zvanou mariáš.
Ta jim bohužel zabírá většinu času a moc jim ho nezbývá na práci,
kterou vůbec nemilují. Za �mto účelem chodí na svět a lákají různé
mládence, aby pracovali za ně. Odměna bývá obyčejně velmi bohatá.
Ovšem pozor, nesmí se koukat pod pokličky kotlů, jinak je zle! Na
hříšníky bývají velmi přísní. Když je stránka velké knihy popsaná, musí
z teploučka od karet a odstranit takového nezdobu ze světa. To bývají
obyčejně velmi nevrlí a nebývá s nimi rozumná řeč. Jen hledí, aby už
byli zpátky v pekle u karet.
Problém ovšem bývá, když se nějaký jedinec tohoto druhu skutečně odrodí a má ty vlastnos�, o kterých jsme se zmínili ze začátku.
Chodí obyčejně po světě a láká různé důvěřivce na hmotné statky.
Jako odměnu za tyto služby žádá úpis vlastní krví. Ovšem i když se mu
náhodou upíšete, není ještě nic ztraceno. Na rozdíl od svých vychytralých kolegů, kteří zůstávají raději v teplíčku u karet, bývá obyčejně
přihlouplý. Pokud máte dost rozumu pod čepicí vy, snadno ho napálíte
a on jde raději o dům dál.
Našich čertů se netřeba bát. Jsou to bytos� sice ubrblané, rádi pouštějí hrůzu, ale na druhou stranu, když přijde na věc, jsou to správní chlapíci. To mně může dosvědčit nejeden český Honza.
Bohatou mikulášskou nadílku přeje Petr Sláma

- kácíme stromy vyhnilé, nakloněné
proti směru pádu, suché, dvojáky,
v blízkosti budov, el. zařízení....
- likvidace náletových dřevin
- odvoz dřevní hmoty

e-mail: kacenirezani@seznam.cz
mobil: 777 631 113

/Miroslav/ Plán zimní údržby.
Dokument, jehož účelem je stanovit priority údržby místních komunikací v zimním období. Rada
města Miroslav na svém zasedání
plán zimní údržby schválila. Týká
se místních komunikací města

Miroslav a místní části Kašenec.
Současně radní schválili Správě
majetku města Miroslav, která je
příspěvkovou organizací města,
zakoupení pluhu na sníh za vozidlo
Bonetti. Pořízení této techniky vyjde na 86 tisíc včetně DPH. /PeSl/

ZŠ Vladimíra Menšíka
získá dotykové notebooky
/Ivančice/ „Pojďme se dotknout
ICT“ je název projektu, jehož
cílem je dosáhnout toho, aby pedagogové nepřistupovali k moderním
technologiím jako k nové neznámé. Prostřednictvím vzdělávacích
programů je chtějí řešitelé projektu
proškolit tak, aby moderní zařízení
byla funkční, efektivní, vhodnou

a promyšlenou součástí výuky.
Do tohoto projektu se zapojila i
ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice.
Rada města Ivančic, jako zástupce
zřizovatele školy, města Ivančic,
na svém zasedání odsouhlasila
zadání veřejné zakázky na nákup
16 dotykových notebooků, které
jsou součástí projektu.
/PeSl/

Prezident Miloš Zeman byl
tři dny na jižní Moravě
Prezident republiky Miloš
Zeman navštívil jižní Moravu.
Třídenní cestu od 1. do 3. prosince zhodnotil velmi pozitivně
a z programu návštěvy připomněl
své setkání s poslanci a senátory:
„I když bylo přátelské, oznámil
jsem jim, že budu vetovat zákon
o zvýšení platu ústavních činitelů.
Nevidím důvod, aby byl zvyšován, rozumné by bylo tyto platy
navázat na platy ve veřejném
sektoru. Zajímavé pro mě bylo

Nový přechod
a retardér
/Ivančice/ Rada města Ivančic
na svém zasedání projednala a schválila umístění dvou dopravních zařízení, která mají zvýšit bezpečnost
dopravy ve městě. Jednalo se o
umístění zpomalovacího prahu na
místní komunikaci v ulici Petra
Bezruče a umístění přechodu pro
chodce v Letkovicích před vjezdem do ulice U Kapličky. Ivančičtí
radní uložili odboru technickému
a investičnímu provést potřebné
kroky k osazení zpomalovacího
prahu a přechodu pro chodce
včetně dopravního značení. Umístění obou zařízení budou uhrazena
ze schváleného rozpočtu tohoto
odboru MěÚ.
/PeSl/

Předvánoční půjčka
Akční splátky jen pro Vás!

70.000 Kč od 1.249 Kč, 120.000 Kč od 2.099 Kč
1.050.000 od 3.515 Kč. Registry neřešíme !
Zaměstnanci, důchodci, OSVČ,
ženy na MD, nově i nezaměstnaní!

Tel.: 773 143 148

VÁNOČNÍ DÁREK? ANO!

Výlet za kulturou, turistikou, poznáním či relaxací!
Autobusová doprava TRYBOX Hostěradice pořádá:
TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR V MAĎARSKU
termín: sobota 14. března 2015, cena: 350 Kč doprava a pojištění
Informace o ceně vstupného: dospělí 11, 10 eur, děti 5, 20 eur, či rodinné vstupné
ADDAMS FAMILY – MUZIKÁL V PRAZE V HUDEBNÍM DIVADLE KARLÍN
termín: sobota 25. dubna 2015, cena: 370 Kč doprava
Informace o ceně vstupného: 590 Kč.
MEDVĚDÍ SOUTĚSKA VE ŠTÝRSKÝCH ALPÁCH V RAKOUSKU
termín: sobota 23. května 2015, cena: 650 Kč doprava a pojištění

Úrok od 8,9 %, RPSN od 12.8 %

Kácení rizikových
stromů

05.12.2014

setkání s úspěšnými podnikateli.
S radostí cítím z jejich výpovědí
určité ekonomické oživení, které
vede k poklesu nezaměstnanosti.
Zpestřením návštěvy, a to bez ironie, byly besedy s občany, včetně
diskuse s nositeli takzvaných
červených karet. Když nejsou
hloupé otázky, trpělivě vysvětluji
svoje názory. Pískot je řečí ptáků,
lidé by měli spolu hovořit vlastní
řečí a stavět argumenty proti argumentům,“ uvedl Miloš Zeman.

Advokátní poradna

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

Dobrý den, objednali jsme si s manželem do domu novou kuchyňskou linku. Chtěli jsme si ji nechat vyhotovit od jedné společnosti,
která nám přislíbila, že ji vyrobí a namontuje do měsíce. Dohodli
jsme se s nimi na ceně, podepsali jsme s nimi smlouvu a kuchyňská
linka se podle jejich vyjádření měla začít v nejbližší době připravovat.
Bylo dohodnuto, že si vše přijdou ještě jednou vyměřit, ale na dohodnutou schůzku nepřišli. Za několik dnů uplyne termín pro montáž
kuchyňské linky uvedený ve smlouvě a zástupci společnosti jsou stále
nečinní. Nyní se nám ozval zástupce společnosti a sdělil nám, že se
montáž kuchyňské linky zpozdí, ale nebyl schopen nám říci, kdy bude
hotová. Na základě těchto zkušeností bychom chtěli smlouvu s nimi
zrušit. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli je možné smlouvu z důvodu
jejího nedodání zrušit a jak to provést? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že v daném případě je možné od smlouvy
odstoupit, jakmile bude zhotovitel v prodlení s dodáním kuchyňské linky.
V občanském zákoníku je upraveno, že poruší-li strana prodlením svou
smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy
odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté,
co se o prodlení dozvěděla. Co je porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem, je v zákoně také upraveno. Občanský zákoník říká, že
podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
U nepodstatného porušení smlouvy je třeba dát druhé smluvní straně
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění, a pokud tuto nesplní, tak je i u
nepodstatného porušení smlouvy možné odstoupení od smlouvy. V první
řadě by tedy bylo třeba se podívat na smlouvu, kterou máte se společností
uzavřenu. Pokud smlouva nic bližšího k věci neuvádí, tak se domnívám,
že bude smlouva porušena podstatným způsobem, když nebude dílo
provedeno včas a ani nebyl sdělen žádný jiný termín dokončení díla.
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být zasláno
druhé smluvní straně, tím je smlouva ukončena. Obě strany jsou povinny
si navrátit dosud případně přijatá plnění (např. ze strany zhotovitele Vám
musí být navrácena zaplacená záloha). Samozřejmě je možné věc řešit
i tím, že společnosti napíšete výzvu, kde jim dáte dodatečnou přiměřenou lhůtu k dodání kuchyňské linky a uvedete jim, že po tomto termínu
od smlouvy odstupujete a o dodání po tomto termínu již nemáte zájem.

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.

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

KORÁLKY - BIŽUTERIE
MAKOVICKÝ

TEXAPO

VÁNOČNÍ AKCE

Radniční 2, 671 72 Miroslav

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

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Roleta s motorem a dálkovým
ovládánim - RD Němčice
video na www.zaluziekoblizek.cz

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

Kvalitní štípané
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan
Karel Raboň
tel.: 603 576 656

Více výletů a více informací najdete na našich stránkách:

www.autodoprava-trybox.cz

Prosíme o včasné rezervace kvůli omezenému počtu míst v autobuse.
Děkujeme a těšíme se na vás!
Kontakty: Jolana Lapešová, tel.: 604 836 931, Marcela Kopečková, tel.: 606 246 060
mailová adresa: autodoprava-trybox@seznam.cz

Roman Vlček

www.zaluziekoblizek.cz

05.12.2014

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

Zvýší bezpečnost na školách Cedule zakazující podomní OBK při JE Dukovany informuje:
Zavádění systémového řešení bezpečnostních opatření na jihomoravských školách bylo jedním z témat jednání Bezpečnostní rady prodej musí obce odstranit Jaderná energetika ve světě
Jihomoravského kraje v Podhradí nad Dyjí. Navázalo na prověření
bezpečnosti všech krajských škol, které nařídil hejtman Michal Hašek po říjnové tragédii ve Žďáru nad Sázavou, kde mladá žena vnikla
do školní budovy a pobodala tři studenty, jeden z nich zemřel.
„Ihned po tragické události, ke které došlo v říjnu ve Žďáru nad Sázavou, Jihomoravský kraj zadal školám a školským zařízením zřizovaným krajem provést průzkum aktuálních bezpečnostních opatření Tato
bezpečnostní opatření jsme se rozhodli prostřednictvím určitých krajských standardů sjednotit. Jsme prvním krajem, který hledá systémová
řešení. Spolupracujeme v této věci také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Českou školskou inspekcí. Na dnešním jednání
Bezpečnostní rady kraje obdrželi všichni starostové pověřených měst
a obcí informace, které jejich prostřednictvím následně celoplošně
obdrží všichni starostové na jižní Moravě. Samozřejmě, že na prvním
místě jde o bezpečnost na školách, které zřizujeme. Nicméně jistá doporučení směřují také k obcím a městům jako zřizovatelům základních
škol, případně dalších školských volnočasových zařízení. Starostové
byli vyzváni, aby zvážili společný postup s krajem - to může být základem pro získání prostředků z ministerstva školství na zavedení bezpečnostních opatření. O této věci budeme jednat také tento týden s ministrem Chládkem. Na základě koaliční dohody navrhujeme v rozpočtu
kraje na rok 2015 konkrétní položku na realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti,“ uvedl po jednání hejtman Michal Hašek.
/abé/

Moderní laboratoř na GMK

Vážení čtenáři, projekt Moderní laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů na GMK, financovaný z fondů EU a státního rozpočtu
ČR, se pomalu blíží k závěru.
Nově zařízená multioborová laboratoř je již plně využívána ve výuce. Žáci a učitelé pracují na ověřování vytvořených laboratorních cvičení. V praktické výuce si mohou žáci semináře a cvičení z fyziky vyzkoušet měření síly, nebo tíhového zrychlení matematickým kyvadlem,
v oblasti environmentální výchovy pak měří intenzitu hluku a osvětlení
v prostorách školy. Nové přístroje umožňují prakticky ověřit Archimédův zákon, zabývat se tématy jako kmitání mechanického oscilátoru, kalorimetrická rovnice, izotermický děj s ideálním plynem apod.
Během ověřování laboratorních cvičení jsou odstraňovány případné
nedostatky a materiál je takto připraven do finální podoby pro další
výuku. Reprezentativní výběr laboratorních prací a zpracování výsledků je připravován pro publikování, aby se s ním mohla seznámit širší
odborná veřejnost.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

/Region/ Řada obcí a měst
vydáním závazné vyhlášky zakázala všem podomním prodejcům
na svém území prodej zboží
a služeb. Aby dala jasně najevo
své rozhodnutí, nechali si radní
vyrobit dodatkové cedulky, které
pak umístili na dopravní značku
označující začátek obce. Tím se
ale sami provinili vůči legislativě.
Umístění jakékoliv tabulky na
dopravní značky bez vědomí majitele, tedy správce silnice, není
možné. Obce v kraji jsou tak postupně upozorňovány na přestupek a jsou vyzývány k odstranění

cedulí z dopravních značek.
Vzhledem k tomu, že rozměr,
tvar ani nápis na ceduli zakazující podomní prodej není nijak
oficiálně řešen, lze vidět tabulky
různých tvarů i barev. Lze spatřit i
tabule, na kterých je dokonce celá
vyhláška zakazující prodej. Fantazii se zatím meze nekladly.
Je pravděpodobné, že obce
upozornění vykazující prodejce
z obce budou chtít zachovat a cedule pouze změní místo. Připevní
je na tyče, stromy, sloupky a lampy
poblíž vjezdu do obce. Snad nikomu nebudou vadit.
/abé/

V rámci projektu Vzdělávání
pracovníků z oblasti gastronomie
a služeb (reg. číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.04/05.0012)
bude
v SŠDOS Moravský Krumlov
od února 2015 pro veřejnost
otevřen vzdělávací program PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ
KUCHYNĚ v celkovém rozsahu
80 vyučovacích hodin.
Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne od února do března 2015,
a to zdarma. Absolvent tohoto
vzdělávacího programu bude
připraven na zkoušku k získání

profesní kvalifikace dle zákona
č. 179/2006 Sb. Příprava pokrmů
studené kuchyně (65-002-H).
Obsah vzdělávacího programu:
bezpečnost a organizace práce
v gastronomických provozech a nakládání s inventářem, přejímka
a skladování potravinářských
surovin, organizování práce v gastronomickém provozu, příprava
a zpracování surovin, příprava
a dokončení produktů běžné studené kuchyně.
Bližší informace a přihlášky:
Ing. Ivana Čermáková, manažer
projektu - cermakova@ssmk.eu

Nový program pro veřejnost

Pořád se mluví o dostavbě, výstavbě, slyšíme zprávy, kde se co
staví a i spouští. Podívejme se na to, jak jsme tedy na tom. Celkově
je dnes na světě 437 jaderných bloků o celkovém výkonu 374 504
MWe, 72 bloků je ve výstavbě. Nyní podrobněji.
• Finsko - od května 2005 je ve výstavbě reaktor EPR (AREVA)
v elektrárně Olkiluoto. Spouštění se předpokládá v roce 2018 (stavba
je zpožděna proti původnímu předpokladu).
• Francie - od prosince 2007 je ve výstavbě reaktor EPR (AREVA)
v elektrárně Flamanville. Spouštění se předpokládá v roce 2018.
• Slovensko - od června 2009 se dostavují dva dříve odložené bloky
VVER 440 v elektrárně Mochovce. Spouštění se předpokládá v roce 2015.
• Rusko - zde jsou ve výstavbě 2 bloky VVER 1000, 5 bloků VVER
1200, 2 bloky KLT-40S (plovoucí JE) a blok BN-800 (tzv. rychlý reaktor).
• USA (3 bloky), Jižní Korea (5 bloků), Japonsko (2 bloky), Čína (30
bloků), Taiwan (2 bloky), Indie (6 bloků), Pákistán (2 bloky), Spojené
arabské emiráty (2 bloky), Argentina (1 blok).
• Připravuje se výstavba - tedy je investičně schválená a je, řečeno
slovy českého stavebního zákona, „v různých fázích správního řízení
před vydáním stavebního povolení“: USA (9 bloků), Kanada (2 bloky),
Finsko (2 bloky), Velká Británie (4 bloky), Rumunsko (2 bloky), Bulharsko (1 blok), Bělorusko (2 bloky), Maďarsko (1 blok), Rusko (28
bloků), Jižní Korea (6 bloků), Japonsko (9 bloků), Čína (58 bloků),
Indie (20 bloků), Pákistán (3 bloky), Írán (1 blok), Spojené arabské
emiráty (2 bloky), Turecko (5 bloků), Vietnam (4 bloky).
• Země, které uvažují o výstavbě nových jaderných zdrojů: USA
(7 bloků), Velká Británie (9 bloků), Slovensko (2 bloky), Rusko
(18 bloků), Polsko (2 bloky), Japonsko (3 bloky), Čína (148 bloků),
Indie (40 bloků), Írán (1 blok), Turecko (3 bloky), Vietnam (6 bloků).
Příště, jak jsme na tom u nás v Česku.
Aleš John, předseda OBK

První místo v soutěži
Podnikatelský projekt roku

Agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásili vítěze letošního ročníku soutěže Podnikatelský projekt roku. Celostátní soutěž
oceňuje nejlepší investorské projekty českých podnikatelů podpořené ze
Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, které byly realizovány v minulém roce. Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2013 se
uskutečnilo 18. listopadu v Martinickém paláci Pražského hradu.
V soutěži bylo vyhlášeno osm kategorií. Strojírna Oslavany, spol. s r. o.
obdržela 1. místo v kategorii Nemovitosti za projekt „Rekonstrukce výrobního areálu společnosti Strojírna Oslavany, spol. s r. o.“. Jednalo se o
rekonstrukci budov vystavěných v letech 1911 -1913, která přinesla firmě
inovativní uspořádání provozu, vyšší efektivitu a komfort. V neposlední řadě
došlo k architektonickému sjednocení celého areálu. Obdržení prestižní ceny
v celorepublikovém měřítku je přínosem nejen pro firmu a její zaměstnance,
ale také pro místní region.
Mgr. Hana Zaklová, Strojírna Oslavany
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Cecilia na vánočním koncertě (P)otraviny na našem stole - alkalizace, lék na zimní deprese
Svatá Cecilia je patronkou zpěváků a hudebníků. Podle ní se jmenuje
i oslavanský pěvecký sbor. Jeho repertoár tvoří převážně křesťanské
rytmické písně, duchovní hudba, spirituály a koledy. Sbor pravidelně
vystupuje na adventních koncertech, dnech hudby a pouťových koncertech v kapli oslavanského zámku. V rámci Hudebních slavností
spoluúčinkovali s takovými známými hudebními skupinami, jako je
Hradišťan a Javory. Zazpívali si i na koncertech Petra Bendeho a Jakuba Smolíka. Ve středu 17. prosince můžete tento hudební sbor slyšet
a vidět v Kulturním domě Musilova Brno, kde bude spoluúčinkovat
na vánočním koncertu brněnské skupiny Kamelot.
/PeSl/

Mikuláš přijede i vlakem
Známý světec, svatý Mikuláš, je přes své stáří mužem veskrze moderním a vynalézavým. Tento pozoruhodný fakt dosvědčuje i to, že pro
svůj příchod do některých měst a obcí volí vždy jiný styl. Například
v Ivančicích se v pátek přesně v 17.00 hodin spouští tradičně na své zlaté pentli z kostelní věže, aby potěšil místní hodné děti štědrou nadílkou.
O kousek dál, v obci Hlína, přijede až na svůj svátek, dne 6. prosince,
také v 17.00 hodin, kdy se odebere v doprovodu andělů do místního
pohostinství paní Koudelné, aby ukojil svoji uměleckou touhu po poezii a hudbě, kterou obyčejně v tento čas provozuje většina dětí. I tam
se dá očekávat poměrně štědrá nadílka. Netradiční dopravní prostředek
použije k cestě do Oslavan. Přijede 6. prosince parním vlakem, který
je nazván jeho jménem, až z Brna. Vlak vyjede ve 14.06. hodin z Brna
a do Oslavan přijede podle jízdního řádu v 15.01 hodin Zpět odjíždí
v 18.36. V čele vlaku pojede parní lokomotiva „Šlechtična“, za kterou
budou zařazeny historické vozy ze 40. a 50. let. Pro zájemce o spolujízdu máme bohužel smutnou zprávu. Vlak je již zcela vyprodán. /PeSl/

Slepotou život nekončí

V pátek 21. listopadu se ve studovně Městské knihovny konal Den
otevřených dveří TyfloCentra Moravský Krumlov. S činností této organizace pro zrakově postižené občany se dopoledne seznámilo 128
žáků z místních základních i středních škol a odpoledne ji využila
veřejnost. Zájemci se dozvěděli, jaké pomůcky usnadňují zrakově
postiženým lidem život, zkusili si chůzi s klapkami na očích a s bílou
holí, zahráli si společenské hry pro nevidomé, vyzkoušeli si i brýle
s různými stupni zrakového postižení. A jako bonus jim slečna Petra
- klientka TyfloCentra napsala jejich jméno a příjmení v Brailově písmu, o to byl největší zájem. Žáci, studenti i občané tak poznali činnost
této organizace a to bylo hlavním účelem této akce. Poděkování patří
paní Evě Pexové a jejím kolegyním.
Za MěK Martina Nováková

Také v Ivančicích se
rozzářil vánoční strom

Rozsvícení vánočního stromu v době počínajícího adventu je tradicí,
které se datuje již od dob legendární I. republiky. Pořádání této akce má
v Ivančicích na starosti již několik let místní KIC. Letos byl program
zahájen na Palackého náměstí již v 15 hodin, kdy byly otevřeny stánky
s horkými nápoji. Po půl hodině začal i prodej rukodělných výrobků.
Připraven byl i bohatý kulturní program, ve kterém účinkovaly děti
z místních škol a organizací. Jakmile se setmělo, přijel sv. Mikuláš,
sv. Martin, sv. Lucie společně se sv. Barborou, aby svou přítomností
obohatili tuto slavnostní chvíli. Starosta města, Milan Buček, ve svém
krátkém slavnostním projevu přivítal všechny občany a vyzval místní
anděly, aby odpočítali čas do rozsvícení stromu. Ten se poté rozzářil
a bude svítit po celou dobu adventu.
/PeSl/

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 12. 2014

KADEŘNICTVÍ Petra Bazalová
Dr. Odstrčila 51, Mor. Krumlov
(30 m od náměstí, vedle Pizzerie Bonano)

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.

Šedivá obloha, ostrý vítr a mrholení jsou znakem posledních týdnů.
Slunce se přes vysokou vrstvu mračen jen zřídkakdy dostává ke slovu.
Období krátkých dní nepříliš dobře
působí na lidskou psychiku. Často
se necítíme ve své kůži, jsme víc
unavení a ospalí. V první řadě je
třeba si uvědomit, že podzim je
obdobím zklidnění nejen v přírodě, ale i u všech živých tvorů vč.
člověka. Nesnažme se tedy odtrhávat od přírody. Poslouchejme
své tělo a dopřejme si v této době
dostatek odpočinku.
Dobrá psychika, pevné zdraví
a stav bez nemoci jsou mimo jiné
závislé na rovnováze kyselých
a zásaditých látek v těle. Tento
stav ovlivňujeme tím, jaké potraviny do těla přijímáme. Většina
dnešní stravy má bohužel kyselinotvorný charakter, a tak se naše
tělo dostává do nerovnováhy, přičemž každá nerovnováha v těle
se projeví nemocí. Výčet chorob,

kde jednou z příčin je překyselení
organismu, by byl opravdu dlouhý (alergie, artróza, osteoporóza,
žaludeční vředy, oslabení imunity, cukrovka, obezita atd.).
Zaměřme se však v souvislosti
s ročním obdobím na nedostatek
energie, únavu či psychické problémy. Alkalizace je v těchto případech velmi dobrým pomocníkem.
Nejlepší způsob alkalizace je pití
zeleninových šťáv. Odšťavněním,
popř. rozmixováním zeleniny snáze do těla dostaneme velké množství alkalizujících látek. Chroupat
každý den velké množství zeleniny
zvládne málokdo, ovšem vypití
šťávy je mnohem méně náročné.
Ze šťávy si také tělo snadněji
vezme potřebné látky. Nejvíce alkalizující zeleninou je okurka nebo
ledový salát. Kvalita však závisí na
ročním období. Nyní v zimě je shánění kvalitní zeleniny problémem a
samozřejmě také cena je vyšší než
během sezóny.

/Ivančice/ Školní docházka.
U někoho toto slovní spojení dodnes vzbuzuje hrůzu. U druhého
jsou to zase nostalgické vzpomínky na mládí. Krásnou dobu
„nezralých malin“. Čerpání vědomostí, prvních lásek a prvotních
střetů se vzdálenou realitou života. Vzpomínka na paní učitelku,
která nás dokázala velmi trpělivě
přesvědčovat, že ve slově kobyla
se skutečně píše y. Neznám nikoho, kdo by se do ní nerad vracel.
Bývalí žáci ZŠ T. G. Masaryka a
studenti Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích měli tuto možnost
v sobotu 22. listopadu.
Úderem deváté hodiny se otevřely brány obou institucí. Ve
vestibulu gymnázia osobně vítal
návštěvníky, společně se svými
studenty, sám ředitel Mgr. Radek
Musil. Zde dostali průvodce,
kteří měli za úkol ukázat zvědavcům z řad bývalých studentů
i široké veřejnosti celou budovu
školy a provést je i s odborným
výkladem po všech učebnách.
Je pravda, že řada z bývalých
studentů by se už ve škole špatně
orientovala. Kromě toho, že gym-

názium dostalo úplně nový kabát
(v letošním roce bylo zatepleno
a byla instalována nová okna),
má špičkové vybavení, které je
srovnatelné s řadou podobných
škol v krajském městě Brně.
Kromě jiných novinek ve výuce,
kterých je skutečně hodně, ve
školním roce 2014/2015 přibyla
jedna i v oblasti výuky cizích jazyků. Kromě povinné angličtiny a
němčiny byla zavedena, prozatím
experimentálně, výuka nepovinného francouzského jazyka.
Když si návštěvníci dostatečně
prohlédli moderní vybavení střední školy, mohli spojovací chodbou
přejít do ZŠ T. G. Masaryka. Cestou se jistě nezapomněli zastavit i
ve školní jídelně, kde jim kolektiv
kuchařek, v čele se svojí ředitelkou, Ing. Halkou Žaludovou,
připravil malé pohoštění.
Objekt základní školy doznal
také od dob školní docházky
starších generací značných
změn. Moderně vybavená učebna chemie či fyziky je zde samozřejmostí. Hosté mohli obdivovat i dobře vybavené školní
dílny či hudební učebnu. /PeSl/

Ivančické školy otevřely
veřejnosti dveře dokořán

REKLAMNÍ

CEDULE A PLACHTY
tel.: 602 782 272 • mail: info@alma.cz

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.

Aby člověk udržel ve svém
těle rovnováhu zásad a kyselin, je
vhodné denně vypít půl litru zeleninové šťávy; ideálně nalačno.
Pokud vás však přepadne špatná
nálada, úzkost či deprese, klidně vypijte 1-2 litry během dne.
Pocítíte téměř okamžitý účinek,
únava zmizí, příval energie vám
dodá chuť do jakékoliv činnosti
a radost se vrátí do vaší mysli.
Alkalizace pomáhá i v případě
bolesti hlavy nebo při stavech
nazývaných jako premenstruační

syndrom. Je zbytečné se v těchto
případech cpát analgetiky, která
neřeší příčinu - překyselení organismu. Když se vám podaří
udržovat své tělo dostatečně alkalizované, zbavíte se těchto nepříjemných společníků natrvalo.
K dokonalému zdraví se dopracujete jedině pochopením svého
těla (co mu chybí či přebývá). Možná to není cesta nejjednodušší, ale
rozhodně stojí za to se na ni vydat.
Napsala Dana Kellnerová,
www.protiplisnovadieta.cz

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.

Letos před Vánoci jsem přišel o práci. Citelně to poznamenalo
přípravu na svátky, protože nemohu rodině dopřát to, co bych chtěl.
S podporou v nezaměstnanosti jsme sice rodinný rozpočet s odřenýma ušima zvládli, ale už není na dárky. Nakonec si těch pár chybějících tisícovek půjčím od kamaráda, ale vím, že to není řešení. Budu
je postupně splácet. Práci od nového roku mám, ale bojím se, že se
situace může kdykoli opakovat.
Situace, kterou popisujete, není nijak výjimečná. Vy si půjčite od
známého, bohužel většina lidí se problémy s nedostatkem financí na
vánoční dárky rozhodne řešit formou spotřebitelské půjčky. Tím se
však náklady na Vánoce mnohonásobně zvýší.
Někdo v takovýchto případech sáhne po úvěrových produktech,
jako jsou kontokorent, kreditní karta či neúčelový spotřebitelský úvěr.
U těchto produktů jsou určité garance „slušného jednání“ ze strany
banky a RPSN (tedy náklady na půjčku) se pohybují v řádek desítek
procent ročně. Další lidé řeší půjčku u nebankovních společností či
využijí nabídek z internetu a letáků. Tyto půjčky už nemusí podléhat
přímému dozoru České národní banky a náklady na takovou půjčku se
mohou vyšplhat do násobků samotné půjčené částky. Vzít si půjčku je
velice snadné, splácet už je o dost těžší. V případě Vánoc pak dlouhé
měsíce splácíte jeden den radosti. A v případě, že se vám to nepovede,
z toho mohou být i roky plné existenčních problémů.
Přitom připravit se na výdaj na Vánoce je velice snadné. Stačí si
každý měsíc odkládat menší částku, třeba pět set a v prosinci máme
na dárky hezkých šest tisíc. Kdežto když si takovou částku budeme
chtít půjčit, zaplatíme výrazně více. Pokud bychom využili třeba nebankovní půjčku se splatností jeden až dva měsíce na stejnou sumu,
zaplatíte až o 3000 korun navíc.

Lyra nás baví. A co vás?
Zdravím všechny čtenáře. Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl zúčastnit vystupování loňských vítězů pěvecké soutěže Lyra a rád bych
se s Vámi podělil o své zážitky.
Lyra se letos oblékla do nového kabátu, nejen tím, že již nevystupuje pod záštitou vémyslické školy, ale změnila i místo konání, a dokonce se rozšířila o jednu kategorii soutěžících, která nese název „Talent
ulice“. Před koncertem, který se konal 27. listopadu 2014, panovala
skvělá atmosféra. Ostatně, tak tomu bylo i při všech předchozích
koncertech, které se letos konaly. Nikdo nehleděl na věkové rozdíly
a všichni se skvěle bavili. Káždý se moc těšil na příjemě naladěné
publikum, které se sešlo v opravdu hojném počtu. V zákulisí jsme se
neustále dobře bavili a na velkou trému nebyl ani čas.
Musím říci, že obtížnější pro mne bylo stát na pódiu sám jen s kytarou a obavou, že něco zkazím, než s Blankou vedle sebe a kapelou za
zády. Držela mne jistota, že když něco spletu, někdo z nich mi určitě
pomůže. A tak jsem se mohl více soustředět na Vás, kteří seděli v
publiku, obohatit naše vystoupení různými, dovolím si říci kreacemi,
a tím i více navázat pomyslný kontakt s Vámi. Potlesk pro nás byl
nejúžasnější odměnou, kterou jsme mohli dostat.
Zpíváme proto, že nás moc baví bavit Vás, ale aby nás bavilo bavit
Vás, potřebujem, abyste se i Vy dobře bavili. Jinými slovy, a myslím,
že mluvím za všechny vystupující i pořadatele, moc děkujem Vám,
našemu publiku, za podporu. Bez Vás by to nešlo.
Karel Dvořák

05.12.2014

Krumlov před léty
Okolí Sokolovny
V sousedství Sokolovny stojí dům s č. p. 62 (1/II). Jeho majiteli byli
Josef Kaufman (1868-1880), Amálie Kaufmanová (1880-1889), Emanuel
Kőnig (1889-1896), Amálie Glűcksmannová (1896-1904), Johann Kuba
(1904-1914), Emilie Neisseová (1914-1922) a od roku 1922 Marie Haklová. Její manžel byl učitelem výtvarné výchovy na měšťance. V letech
1946 až 1948 zde provozoval obchod nový majitel domu, Josef Pelikán.
Prodával zde potřeby pro obuvníky, sedláře a příbuzná řemesla.
Objekt Sokolovny č. p. 60 (77/I) slouží sportovním a kulturním účelům od roku 1921. Do roku 1921 se zde nacházela tzv. Bierhalle, panská
pivnice. V počeštěné formě se setkáváme s označením „Pirhala“. Pivnice byla místem, kde se setkávali panští zaměstnanci, a byla vnímána
jako další středisko Němců. V budově se před 1. světovou válkou nacházelo kino. V roce 1921 byla budova převedena Rudolfem Kinským
místnímu sokolskému spolku. Důvodem jeho jednání byla snaha o získání československého občanství, o kterém rozhodovala Okresní správa
politická. Sokolská jednota převzala v budově promítací licenci a začala
zde provozovat hostinskou a výčepní činnost ve vedlejším domě. Budova byla po úpravách ještě téhož roku využívána. Jelikož však prostory
brzy nedostačovaly spolkovým účelům, byla v roce 1929 vyvýšena do
patra o byt hostinského a o nové místnosti. I přesto byla budova o rok
později celkově přestavěna. Vznikla zde prostorná tělocvična a multifunkční kino JAS se sálem a divadelním jevištěm. Plány dvoupodlažního hranolového objektu s keramickými obklady vypracoval brněnský
architekt Ing. Oskar Poříska, stavbyvedoucím byl znojemský stavitel
Eduard Oškera. Slavnostní otevření funkcionalistické budovy se uskutečnilo v červnu 1931. Sokolská jednota se zavázala půjčkou, kterou jí
bylo velmi zatěžko v průběhu hospodářské krize splácet. Jelikož byla
činnost Sokola za 2. světové války pozastavena, odvezli sokolové vybavení kina a nářadí do Vémyslic. V budově Sokolovny se však promítaly
každou neděli propagandistické filmy. V průběhu války zde byli načas
nouzově ubytování běženci z Besarábie. Po válce byla poškozená budova opravována a už na podzim 1945 byla zahájena divadelní sezona
a rozmanité sportovní aktivity. Dalších oprav se budova dočkala
v letech 1957 až 1958 (oprava kinosálu a promítací aparatury, přestavba
jeviště), v roce 1962 (oprava stropu v tělocvičně), v roce 1964 (oprava
tělocvičny a jeviště) a v letech 1971 až 1972.
Vedlejší jednopatrový dům s č. p. 59 (76/I) je v současné době zbořeninou. Z hodnotných architektonických prvků jsou v domě zachovány
renesanční kamenné prvky ve zdech. Objekt jednolitě splýval s Bierhalle a nacházela se zde restaurace. Za první světové války byla využita
jako vývařovna pro chudé. V meziválečném období zde byl hostinec
„Sokolský dům“, do jehož restaurace se chodilo přes Sokolovnu. Objekt
odkoupila v červenci 1936 od Sokola Antonie Chybová, jejíž rodina
provozovala na ulici Dr. Odstrčila řeznictví. Ve stejném roce nová majitelka zbudovala ve dvoře 5 hostinských pokojů. Podle její poválečné
výpovědi utekli Chybovi na podzim 1938 do Brna. V květnu 1941
objekt zabavila v rámci exekučního řízení obec. Po návratu Chybových
po válce se v roce 1947 ohradila Antonie Chybová proti tomuto rozhodnutí. V roce 1957 byl podnik delimitován pod LSD Jednota a o rok
později zde Jednota zřídila závodní jídelnu.
Budovy s č. p. 57 - 60, patřící nedílně k zámeckému areálu, byly od 1.
zámeckého nádvoří odděleny zdí s bránou. Ve dvoře se nacházely garáže
a místo pro kočár. Vjíždělo se do něj přes 1. nádvoří. Dvůr č. p. 57 byl
propojen schodištěm s prvním patrem koníren. Mezi lety 1945 až 1950
zde provozoval garáže automechanik Vilém Maša, jehož firma byla později delimitována do Okresního průmyslového podniku Znojmo. Teprve
od roku 1962 byl objekt vyjmut ze zámeckého areálu a od roku 1965 plně
využíván OPP Znojmo, který sem přesunul svou opravnu motocyklů ze
zámeckých koníren. Před zámeckou hlavní bránou v místech dnešního
pneuservisu se před rokem 1918 nacházel výčep vína. Budova východně
splývá s bývalou sýpkou. Sýpku po válce spravovalo JZD a později rovněž Okresní průmyslový podnik Znojmo, který ji rekonstruoval.
Rohovým domem na jihozápadní straně ulice Palackého je dům č. p.
2, jemuž jsme se již věnovali. Za ním se nachází dům s č. p. 58 (155/I).
Jde o malý přízemní dům, který nejpozději od roku 1902 patřil rodině Kašpárkově. V meziválečném období zde bydlel krejčovský mistr
Leopold Kašpárek. Po válce zde bydleli Havlicovi a jejich příbuzní.
V 60. letech byl dům odkoupen Moravskou ústřednou Brno, zabývající
se výrobou hraček, oděvů a oděvních doplňků. Firma zde měla sklady
a výrobnu. Dům byl zbořen pro svůj špatný stav. Rohové jednoposchoďové č. p. 61 (4/I) patřilo před válkou rodině Kašpárkově, která vlastní
i sousední dům z ulice Zámecké. V přízemí se nacházela stolárna.
Po jejím zrušení zde v roce 1961 zřídil sklady národní podnik Nábytek
Gottwaldov. Za ním navazoval průjezd domu č. p. 5/I ze Zámecké. Parkoviště, které se rozkládá až ke křižovatce, stojí na stavebních parcelách
domů č. p. 169/I a 123/I. Relativně nový dům s č. p. 169/I rodiny Markových vznikl vydělením ze sousedního domu 123/I v letech 1921 až
1922. Stavbu prováděl Tomáš Kolofík. Jeho majitelem byl Cyril Marek.
Byl zaměstnán jako panský kočí, jeho žena se jmenovala Terezie a měli
3 dcery. Po záboru odešla rodina podle pamětníků do Dolních Dubňan
a již se nevrátila. Jejich dům byl velmi poškozen bombardováním. Neopravený dům stál ještě v roce 1957. Vedle domu následoval průjezd do
domu Jana Hrubeše. Na rožku stával dům č. p. 123/I. Jeho majiteli byli
Wenzel Chvatal (1854-1898), Rosalie Alkerová (1898-1907) z Prahy
- Libně. Později dům přestavovala již jako provdaná Pátková. Rodina
zde bydlela až do bombardování. Za domem se nachází krátká ulička
vedoucí ze Zámecké k Sokolovně. Dnes přísluší k ulici Zámecké, ale
v minulosti nesla samostatný název Hálkova. Jedinou stavbou na ní
byl dům č. p. 10 (61/I) který patřil Franzi Wondrakovi (1874-1889),
Záložně (1889-1901), Franzi Hájkovi (1901-1904) a od roku 1904 rodině Beckově. Manželé Beckovi přišli do Moravského Krumlova v roce
1901. V roce 1938 zde žil Karel Beck, účetní Občanského úvěrního
a záloženského spolku v Moravském Krumlově, jeho žena Emilie, jejich
dcera Irena Oberlíková a vnuk Karel Oberlík. Původní dům byl zbourán
v roce 2010 a dnes se na jeho místě roste novostavba. 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.
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Do švestek jsme doma!
Dne 28. června 1914 byl
v Sarajevu usmrcen následník
rakouského trůnu František
Ferdinand d´Este s manželkou.
Atentát se označuje jako příčina
vzniku 1. světové války, ale spíše
to byla vítaná záminka, aby válka
mohla začít. Válka by stejně vypukla, záminka by se našla jiná.
Rozhodující v tomto období byl
postoj Německa, který ovlivnil i
rozhodování jiných států, hlavně
Rakouska-Uherska.
Neděle 28. července 1914 byl
v českých zemích den jako každý jiný. Nikdo nevěděl a vědět
nemohl, že večer bude jiný než
ráno, a že další dny, týdny a roky
budou zlé a krvavé. Toho dne
vypovědělo Rakousko-Uhersko
válku Srbsku a již druhý den
ostřelovala Dunajská flotila Bělehrad. Válka byla chápána jako
trestní akce proti Srbsku, ze které
budou mobilizovaní vojáci za
několik týdnů, což bylo vyjadřováno termínem „do švestek“, nejpozději do Vánoc, doma. Vyznívá

neukončí, zvláště když musela
rakouská armáda začít bojovat na
východní frontě proti Rusku...
Vraťme se ale našeho regionu.
V Brně byl uspořádán ve dnech
27. - 29. června sokolský slet, který byl 28. června odpoledne ranou
z hmoždíře předčasně ukončen,
protože došla zpráva o atentátu
na následníka trůnu v Sarajevu.
Dne 29. června byl zaslán
městským zastupitelstvem soustrastný telegram k zavraždění
následníka trůnu a jeho manželky. O měsíc později, 27. července, došly na radnici v Ivančicích
první svolávací lístky k částečné
mobilizaci, další povolávací lístky byly doručeny 29. července
19 domobrancům z Ivančic určených ke střežení Ivančického
viaduktu přes řeku Jihlavu.
Dne 28. července 1914 vydal
císař František Josef I. manifest
„Mým národům“, který v podstatě
znamenal vyhlášení války. Dne 31.
července byly v Ivančicích vylepeny plakáty o všeobecné mobilizaci

První voják z Němčic, který se domů nevrátil

z nich samolibost, podceňování
nepřítele, nadřazenost apod. Jenže během krátké doby poznali,
že skutečnost byla velmi odlišná.
Stejný názor měli i němečtí vojáci, kteří odjížděli na jiné fronty.
Představy o časově krátké válce
se ukázala jako zásadní a osudový
omyl. Složitý systém spojeneckých smluv způsobil, že během
10 dnů bylo ve válečném stavu
osm evropských zemí a dříve nebo
později všechny tehdejší světové
velmoci. Hlavní vojenský útok
proti Srbsku začal až 12. srpna.
Rakouská vojska vedl pod heslem
„utlučeme Srby čepicemi“ generál
Oskar Potiorek, který předpokládal, že porazit ty „chovatele prasat“, jak Srby nazýval, bude více
než snadné. Podcenil ale morální
sílu srbských vojsk, která bojovala
s odhodláním bránit svou vlast
proti nezvanému okupantovi.
Začátek války proti Srbsku
znamenal ostudnou porážku rakouské armády. Asi trojnásobně
menší srbská armáda krutě a
nekompromisně porazila svého
protivníka a tuto lekci mu dokázala udělit ještě několikrát,
až 20. srpna 1914 byla rakouská
vojska ze Srbska úplně vytlačena.
Zde si vedení rakouské armády
uvědomilo, že do švestek válku

určující, které ročníky záložáků se
musí okamžitě dostavit ke svým
útvarům. Osobní doprava na železnici byla vyloučena a železnice
sloužila výlučně přepravě vojska.
Druhý den nastalo smutné loučení
s těmi, kteří odjížděli, a mnozí viděli své blízké naposled.
Musíme připomenout, že mobilizace se týkala také koní. Na
základě dřívějších seznamů bylo
město zbaveno nejlepších tažných
koní. Do Brna bylo také dodáno
dvacet dvojspřežných vozů. Odvod

Lazaret - ivančický ústav

Část z císařského manifestu, který napsal František Josef

koní i vozů se později opakoval
Záložáci z Ivančic se hlásili
většinou v Brně u osmého pluku
2. armádního sboru, který zahrnoval všechny jihomoravské
jednotky. Dne 6. srpna vyhlásilo
Rakousko válku Rusku. Ještě naposled se asi 50 Vančáků setkalo
v sokolském domě v Nové ulici.
Rozloučit se přišel také ing. Samohrd, který měl před třemi léty
na starost stavbu železnice Mor.
Bránice - Oslavany.
V Brně byla po krátkém výcviku
sestavena „Marškumpačka“ která
9. srpna odjela na východní frontu.
Po prvních úspěších na frontě se
karta obrátila, ruská vojska postoupila dokonce až na území dnešního
Slovenska a do ruského zajetí se
dostalo prvních 100 000 rakouských vojáků, převážně Moraváků.
Můj dědeček hodnotil situaci na
podzim 1914 slovy: „Moskáli zabráli i naši ujecháli.“
Dne 18. srpna bylo na úřad
předvoláno 14 obuvníků a 23
krejčích, kteří museli od tohoto
dne pracovat v Brně pro vojsko.
Od 13. září byly postupně vyhlašovány další odvody, až platila vojenská povinnost pro muže
od ročníku 1865, tj. do 50 let.
Začátek války byl znát všude.
Potravin stále ubývalo. Docházelo
k zabavování zásob obilí, začaly
být potíže i v ostatních oblastech
civilního života, včetně škol. Po
dohodě Zemského výboru s Červeným křížem nebyl zahájen na
ústavu hluchoněmých školní rok
a celá budova byla připravována
na reservní vojenský lazaret. Ihned
po vy\hlášení mobilizace odešlo
pět členů učitelského sboru a další
z řad personálu k vojsku, jiní byli
přiděleni do ivančických škol. První ranění, v počtu 39 mužů, byli do
lazaretu dopraveni již 13. září, postupně docházely další transporty.
K 11. listopadu bylo v lazaretu 249
raněných nebo nemocných vojáků
z východní fronty.
Všechny potíže tehdejšího
civilního života se musely překonat, ale co bylo nejvíce smutné,
to byla oznámení o padlých. Snad
první, který zřejmě přišel o život,
byl Adolf Geidl z Němčic, od 3.

září 1914 nahlášen jako nezvěstný. Z Němčic zahynuli na podzim
1914 ještě Petr Novotný (8. října)
a Antonín Bila (30. prosince).
Z učitelů hluchoněmého ústavu
zahynul 19. září u Dubinska
v Rusku učitel Mayer.
Umírali také vojáci umístění
v lazaretu na ústavě. Kdy zemřel
vojín Nagy L. - vojín 10. honvédského pluku - není přesně uvedeno, jen uveden letopočet 1914.
Druhým zemřelým byl Lhota
František - 11. listopadu 1914.
Oba byli pohřbeni v dolní části
ivančického hřbitova, kde bylo
postupně pohřbeno několik desítek vojáků zemřelých v lazaretu.
Smutný případ se stal 7. prosince
1914. Ivančický rodák Václav
Hans se po doléčeném zranění
nechtěl vrátit zpět na frontu a raději se zabil skokem s ivančické
věže. Je škoda, že se nedochovaly
původní seznamy a další informace o válce. Měly být ve složce
„Válka“ v ivančickém muzeu, ale
pravděpodobně v roce 1939 byly
zničeny. Mimo jiné obsahovaly i
seznamy ivančických legionářů.
Nejsou ani seznamy padlých
z ivančické Židovské obce. Známe jen několik jmen odvedenců
z Ivančic, o kterých víme, kde se
do konce roku 1914 na východní
frontě pohybovali.
Smutná událost se stala také
23. listopadu 1914. Toho dne byla
zatčena dozorkyně Olga Hansová
spolu se třemi pracovnicemi ústavu pro velezrádné řeči v kuchyni,
kde připravovaly jídlo raněným
vojákům. Zatčené ženy byly
odvezeny do Brna a později do
Vídně k zeměbraneckému soudu,
který je odsoudil až na 10 let žaláře. V roce 1916 byla novým císařem vyhlášena amnestie, takže
byly propuštěny.
Uvedli jsme několik informací
od července do prosince 1914.
Popis událostí, které se projevily
v civilním životě, by zahrnul
několik stránek. Ještě musíme
připomenout, že většina Čechů
a Moraváků šla do války s nechutí, převládal u nich pocit, že jdou
bojovat za cizí zájmy.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
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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
• prosinec - Výstava STARÝCH HRAČEK a kreseb MONIKY MARTYKÁNOVÉ 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.
Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• prosinec - Výstava - KOLÁŽE ANTONÍNA VESELÉHO. Městský úřad
Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov.
• 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.
• 11.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí sboreček z MŠ Palackého MŠ Palackého. Galerie Knížecí dům, vstupné dobrovolné.
• 12.12. v 17.00 hod. - Koncert GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV.
Galerii Knížecí dům, vstupné dobrovolné.
• 12.12. v 10.00 hod. - Pohádka PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU. Vystoupí soubor z divadla Kapsa. Vhodné pro děti do 12 let. Kinosál, vstupné 40 Kč.
• 14. 12. od 15.00 hod. - ADVENT 2014. Vánoční koncert ve farním kostele
Všech svatých. Vystoupí Vachův sbor moravských učitelek, vstupné 80 Kč.
• 15. 12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT PRO RODIČE A VEŘEJNOST, pořádá ZUŠ M. Krumlov. Kinosál, vstupné dobrovolné.
• 16. 12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí sboreček z MŠ Husova. Vstupné dobrovolné.
• 21.12. v 15.00 hod. - ADVENT 2014 - ŽIVÝ BETLÉM na nám. TGM.
• 23.12. v 17.00 hod. - ADVENT 2014 - ZPÍVÁNÍ U STROMU na nám. TGM.
• 25.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou OLD
ARCUS ROCK. Hotel Epopej M. Krumlov. Vstupné 80 Kč.
• 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 2014. Orlovna Rakšice, hraje skupina
DREAMS. Pořádá Orel Rakšice.

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
• prosinec - MALOVÁNÍ MANDAL. Chcete si zpříjemnit adventní čas?
Přijďte si kterýkoliv otvírací den v prosinci do knihovny vymalovat svou originální vánoční mandalu. Nejlepší práce budou odměněny a vystaveny. Srdečně
zveme všechny děti. O předlohy si žádejte u pultu. vstup volný.
• 8.12. ve 14.30 hod. - JAKO KDYŽ MÁVNE MOTÝLÍM KŘÍDLEM.
Vyprávění Pavla Kryštofa Nováka o malíři Janu Kudláčkovi na Domě s pečovatelskou 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
• 13.12. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÁ ZÁBAVA se skupinou GEJZÍR. Bohatá tombola, zvěřinové speciality. Vstupné 100 Kč, předprodej 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 seznámíme 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 informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 12.12. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 13.12. v 17.00 hod. - PRŮVOD SVATÉ LUCIE. Krátké putování s lampiónky,
při kterém na děti čeká setkání s pohádkovými bytostmi a nakonec také psaní
Ježíškovi. Malé občerstvení zajištěno, světýlko nebo lampiónek s sebou. Sraz
dětí a rodičů před SVČ v 17:00. Vstupné dobrovolné. Pořádá SVČ Rosice.
• 13.12. od 10.00 hod.- VÁNOČNÍ JARMARK. Jarmark s výtvarnými dílničkami pro děti v šenku. V 10.30, ve 12.00 a ve 14.00 středověká hudba Weytora.
V 11.00 a ve 13.30 vystoupení SHŠ Taranis. Na nádvoří zámku. Vstupné dobrovolné. Pořádá Správa Zámku Rosice.
• 14.12. v 15.30 hod. - O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Divadelní pohádka
v podání dětí a rodičů z MC Kašpárkov. ve Společenském sále ZKC. Vstupné:
50 Kč, členové MC 30 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 16.12. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ - CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL?
Jevištní adaptace poslední knihy Roberta Fulghuma. Hrají: Lukáš Hejlík a Lenka Janíková. V kině Panorama. Vstupné: předprodej v KIC 90 Kč, na místě 110
Kč, senioři a studenti 50 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 16.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ ROSICE. Vánočně laděné pásmo hudebních, tanečních, divadelních a recitačních výstupů
žáků 1. stupně ZŠ. Ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZŠ Rosice.
• 19.12. ve 20.00 hod. - FRESH ELECTROSWING. Předvánoční electroswingový večírek s Djs: Afram, TosuYa a Fishead. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné: 70 Kč předprodej Elektro Tesař Rosice nebo na webu www.smsticket.cz,
100 Kč na místě. Pořádají: pořadatelé Electroswing Festivalu a Fresh Rosicko.
• 20.12. v 17.00 hod. - MANDOLÍNOVÝ KONCERT. Vyvstoupí orchestr
Moravan. Ve Společenském sále ZKC. Vstup volný. Pořádá Klub seniorů Rosice.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÝ váNOČNÍ PROUD. Populární diskotékové hity i rockové fláky servírované místními DJ‘s legendami Pánek, Dallago, Space. Přijďte se pobavit, pochlubit novými vánočními dárky a vytančit
přebytečné kilogramy. Štěpánské drinky, soutěž o nejšikovnější tanečnici a jiné
legrandy. Ve společenském sále ZKC, vstupenka s místenkou 50 Kč, předprodej
a rezervace v KIC. Pořádá Noční proud.
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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
• 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.
• 12.12. v 18.30 hod. - PŘEDNÁŠKA MVDR. J. KLEJDUSE - Nové poznatky o výskytu, hnízdění a pozoruhodnostech v chování ptáků. V SVČ Miroslav.
• 14.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE. ŘK farní úřad
• 14.12. v 8.30 hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangel. kostele.
• 14.12. v 16.00 hod. - DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST. Evangelický kostel.
• 15.12. v 15.00 hod. - NA KÁŘE AŽ DO BETLÉMA. Hrají Komedianti na
káře. Představení pro děti v Mateřské škole Sluníčko.
• 15.12. v 16.30 hod. - ROCKOVÝ KONCERT miroslavských skupin v SVČ.
• 16.12. v 16.30 hod. - BESÍDKA ZUŠ MIROSLAV v kulturním domě.
• 17.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 17.12. v 15.30 hod. - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DPS.
• 18.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOL. TENISE v tělocvičně ZŠ a sokolovně.
• 20.12. - VÁNOČNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ.
• 20.12. od 11.30 hod. - VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL. Medový obchůdek,
čajovna s ochutnávkou i prodejem čajů a oříšků. Tvořivé dílny: točené svíčky,
voňavé ozdoby, vánoční pekárna, vánoční stromečky, řezbářská dílna, rybičky,
přáníčka, andílci, kouzelná světýlka, vánoční ozdoby. Dále pak vystoupí děti
z hudebních kroužků SVČ Miroslav, cimbálová muzika a výstava soutěžních
prací s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže „Než přijde Ježíšek...“ Připraveno je
také občerstvení. Pořádají SVČ Miroslav, město Miroslav, MKIC a OS Marek.
• 21.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE. ŘK farní úřad.
• 21.12. v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangel. kostele.
• 21.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - soubor Castello in Aria. Ev. kostel.

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 10.12. - PODZIMNÍ SNĚNÍ. Výstava kreseb - LADA NOVOTNÁ.
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 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. - 4.1. 2015 - LEDŇÁČEK NA JIHLAVCE. Výstava fotografií VLADIMÍRA ROHÁČKA. Kde: Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 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 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
• 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 VÁNOČNÍ 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.
• 18.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. - SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ S PŮLNOČNÍM
OHŇOSTROJEM. Přijďte společně s námi oslavit příchod nového roku.
Město Oslavany pořádá silvestrovské setkání občanů na náměstí (před budovou
MěÚ) s kulturním programem. Od 22.00 hodin bude k tanci a poslechu hrát
skupina Hobbymusic. Občerstvení zajištěno! Pořádá KIS Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.12. - VYCHÁZKA K SOUTOKU BOBRAVY A SVRATKY. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hodin do Heršpic, přestup na vlak do Popovic u Rajhradu.
Půjde se k soutoku Bobravy a Svratky, potom dále Bobravou do Střelic. Trasa
cca 15 km. Vede Milan Blaha.
• 12.12. - KOUPÁNÍ V KUŘIMI. Odjezd vlakem z Ivančic v 8.16 hod. a z
Brna v 9.23 hod. Jízdenky kupujeme do stanice Česká. Odtud půjdeme pěšky
asi 7 km do Aquaparku v Kuřimi. Vedoucí akce Hana Šťastná.
• 27.12. od 16.00 do 19.00 hod. - POVÁNOČNÍ POSEZENÍ členů našeho
klubu ve Vinárně Komarov. Přijďte zavzpomínat na akce a popovídat si s přáteli.
• 31.12. - SILVESTROVSKÝ POCHOD A NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK. Odjezd autobusem v 8.37 hod. z Ivančic do Oslavan - linka 423, start v
Oslavanech na autobusovém nádraží v 8.45 - 9.00 hod. Kdo má zájem o řízek
v restauraci v Čučicích, ať se nahlásí do 13. 12. vedoucí akce Haně Pokorné
na tel. 776 322 536 nebo na hanapokorna22@seznam.cz .

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 9.12. až 20.12. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA ANEB KAŽDÝ Z NÁS JE SBĚRATEL. Přijďte k nám nasát ducha Vánoc a třeba i zavzpomínat. Muzeum ve
Vedrovicích Vám nabízí výstavu místních sběratelů. Těšit se můžete na sbírku
panenek, ubrousků, známek atd. Út - So 9.00-17.00. Vstupné dobrovolné.
• 12.12. ve 14.30 hod. - VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ ANEB POKUS O REKORD 2014. Zveme vás na vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi a také
k pokusu o rekord 2014. Ve 14.30 hodin přijďte na dvůr Muzea a IC Vedrovice
a v 15.15 hodin společně vypustíme co nejvíce balónků.
• 19.12. v 17.00 hod. - LADOVY VÁNOCE A ŽIVÝ BETLÉM. Těšit se
můžete na živý betlém, prodejní stánky, občerstvení, ukázku vánočních zvyků
a vánoční výstavu v přednáškové místnosti Muzea. Vstupné zdarma. Pořádá
Obec Vedrovice ve spolupráci se ZŠ Vedrovice v Muzeu a IC Vedrovice.

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
• Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Vánočních dílen a posezení v čajovně v
sobotu 29.11. za hojnou účast a krásnou tvořivou atmosféru.
• Pro děti, kterým bude dlouhé čekání na Ježíška, připravujeme: 22.12. VÁNOČNÍ 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 předem, 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
• 12.12. od 16.00 hod. - ADVENTNÍ ODPOLEDNE. Zvyky, tradice, vánoční
tvořivá dílna, prezentace činnosti, občerstvení. SVČ Ivančice, poplatek: 30 Kč/os.
• 19.12. - BONGO BRNO. Výlet do zábavného rodinného parku. Pedagogický
dozor zajištěn. Odjezd v 16.15 hod. - Ivančice, autobusové nádraží. Poplatek: děti
do 2 let zdarma, děti od 2 let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlášky do 12. 12. v SVČ.
• 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR NA HORIZONTU. Přijďte slavit Silvestra
s námi. Čeká vás: DJ Hans, půlnoční přípitek, občerstvení (guláš, řízečky, kuřecí
paličky, obložené mísy), nealko, pivo, víno v ceně. SVČ Ivančice, Zemědělská 2,
vstup z Padochovské ul. Poplatek: 550 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ.
Připravujeme: JARNÍ PRÁZDNINY: • 21.2. - 28.2. 2015 - JARNÍ
PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH. Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně.
• 23.2. - 27.2. 2015 - HOLČIČÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. SVČ Ivančice,
Zemědělská 2 • 23.2. - 27.2. 2015 - SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro kluky. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 10.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Srdečně zveme na zahájení plesové
sezóny absolventy středoškolských tanečních. V sále Dělnického domu v Oslavanech. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení.
• 12.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ BAŇKA školní družiny s DÍLNOU a prodejní 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.

NOVÁ ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Komenského 1287 (vedle ZUŠ), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 7.12. od 10.00 hod. - NAJDI PERLU! ... vzácné věci něco stojí. Setkání
s Evaldem Ruckým a Petrem Pospíšilem.
• Pravidelné akce: • pátky od 16.00 hod. - DÍLNY PRO KLUKY I HOLKY.
(Rodiče vítáni ke společnému vyrábění s dětmi).
• neděle 10.00 hod. - SHROMÁŽDĚNÍ.

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 DO ZÁŘÍ 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 kláštera 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 trasy: 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, Schwarzenberská hrobka u rybníka Svět, augustiniánský klášter, lázně Aurora, Bertiny lázně.
Cyklistika asi 60 km v okolí Třeboně (možné varianty: kolo/ pěší).

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 23/14 vyjde 19. prosince 2014, uzávěrka 16. prosince 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.
•• Škodu Felicii, Fabii, nebo Octavii.
Tel.: 604 470 816.
•• starý čtyřtaktní motocykl zahraniční
výroby do r. v. 1950. Prosím nabídněte
jakýkoli stav, stodolový nález, apod.
Za nabídku děkuji. Tel.: 606 344 016.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• doklady na předválečné auta a
motorky do roku výroby 1952, i v depozitu! Popř. i jakékoliv náhr. díly na
tyto vozidla. Tel.: 723 696 830.
prodám
• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998,
nový model, velmi dobrý stav, nová
TK, cena 23.500 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Ford Escort Combi 1.6i, r. v. 1999,
klimatizace, tažné zař. atd., TK do 1/
2016, dobrý stav, EKO daň zaplacena,
cena 18.500 Kč. Tel.: 731 919 206.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• Hledám ke koupi byt 2 nebo 3+1
v Ivančicích. Tel.: 607 458 509.
•• byt v OV nebo dům v lokalitě MK,
Ivančice, Oslavany a okolí. Tel.: 603
841 097.
•• stodolu s pozemkem nebo starý
dům se stodolou v okolí Senorady,
Mohelno, Oslavany, Ivančice, Polánka, Rapotice. Prosim bez RK. Za
nabídku děkuji. Tel.: 606 344 016.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti.
Platba ihned. Smlouvu a vše ostatní
zařídím. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• 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, sleva možná. Tel.: 603 527 162,
608 548 590, 604 333 943.

» ELEKTRO

prodám
•• 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.
•• ledničku 320 l. Lednička 200 l a
mrazák 120 l, stará 4 roky, plně funkční, cena: 1.000 Kč. Tel.: 603 841 097.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• starší dětský sport. kočárek zn.
Knorr, vínovo-šedý, polohovatelná
záda i rukojeť, široká kolečka vhodná
do terénu i do sněhu. Cena 380 Kč,
Ivančice. Tel.: 606 473 212.
•• dětské kolo Olpram 12“ a kolobežku. Tel.: 720 540 145.

» RŮZNÉ

•• Hledám někoho, kdo občas zapůjčí
chatu či chalupu. Cenu respektuji.
Tel.: 604 653 063.
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.
•• předválečné jízdní kolo zajímavě
technicky řešené, např. pohon kardanem, odpružené, zesílený rám, řetěz
obzub, vysoké kolo, pomocný motorek aj. Platí stále. Tel.: 723 696 830.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím pozůstalost, nábytek, sklo, porcelán,
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince,
bankovky, náboženské předměty, knihy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• autochladnička - možný i ohřev,
12 V. PC 1.400 Kč, nyní 500 Kč. Tel.:
602 782 272.
•• akvárium cca 220 litru, délka
120 cm, šířka 40 cm, výška 45 cm.
Ve výborném stavu. Přidám různé
dekorace a ryby. Cena 1.000 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• dvouplotýnkový vařič Mora na
propan-butan, nový, nerozbalený.
Tel.: 603 793 890.
•• zánovní kytaru + novou knihu
Hraní na kytaru. Vhodné jako dárek.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 728 209 050.
•• starožitný ušák, koberec vlněný
5:4 m, hnědobílý perský vzor; dveře
vnitřní prosklené; kamna stoletá. Tel.:
724 806 320.
•• starý, plně funkční psací stroj
Consul, celokovový, béžové barvy,
zelená klávesnice. Cena 130 Kč,
Ivančice. Tel.: 606 473 212.
•• auta Bruder v bezvadném stavu
za výrazně nižší cenu. Více info po
telefonu. Tel.: 736 277 473.
•• vojenskou vzduchovku, výrobce
CZ Strakonice, vz. 47 se lvíčkem, v
bezvadném stavu. Tel.: 605 925 635.
•• běhací pás kotoučový, v záruční
době, 8 měs. starý, PC 5.000 Kč, nyní
4.000 Kč. Tel.: 721 441 728.
•• svařovací drát OK AristoRod
12.50 / 1mm 18 kg, cena 400 Kč. Tel.:
608 195 395.
•• traverzy profil „Íčko“, délka 12
metrů, výška 16 cm, cca 15 ks, cena
dohodou. Dále secí stroj na traktor
Eres 09. Tel.: 773 003 751.

» ZAHRADA

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.

TJ Sokol Padochov pořádá

SILVESTR 2014

K tanci a poslechu hrají BLÍŽENCI
Začátek ve 20.00 hodin. V ceně 250 Kč je vstupné,
večeře a příspěvek na ohňostroj. Předprodej v Hospůdce
do 24. prosince. Omezený počet míst. Zábava je nekuřácká.

V krásném čase vánočním vezměte svoje děti a celou rodinu
a přijďte se podívat na divadelní pohádku

MRAZÍK

Knínický ochotnický spolek „A JE TO“ ji pro vaši radost
zahraje znovu v sokolovně v Miroslavských Knínicích
ve dnech: 14. 12. v 16 hodin a 19. 12. v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné. TĚŠÍME SE NA VÁS
Místenky na čísle: 723 529 561 po 15. hodině.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás srdečně zve na již

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

nazvaný MARIA POLE VZNEŠENÉ. V podání
souboru CASTELLO IN ARIA zazní barokní adventní písně.
Účinkují: Markéta Bébarová, soprán; Jan Mareček, housle;
Radek Vašina, cink; Karel Hiner, varhany
a pěvecký soubor Farního sboru ČCE Miroslav
Koncert se uskuteční 4. adventní neděli 21. prosince v 16 hodin.
v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ. LAVICE JSOU VYHŘÍVANÉ.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňata amer. stafordteriera bez
PP, čistokrevná. Foto mailem. Tel.:
725 614 668.
•• kachničky mandarinské 2,0 kupírované - 400 Kč, bažanty zlaté 2,0 - 150
Kč, vše letošní. Tel.: 737 910 230.
•• selata 55 Kč/kg, odčervená. Tel.:
776 593 725.
•• prase 200 - 230 kg. Tel.: 776 593 725.

» 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 15.000 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)

•• 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

•• Zpracujeme Vám účetnictví, daňovou, mzdovou a personální evidenci. Zajišťujeme zastupování na
úřadech pro firmy i fyzické osoby.
Spolehlivě, levně a kvalitně. Tel.:
602 577 139.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• Hledám výpomoc v domácnosti
na úklid. Možno i studentku. Moravský Krumlov Tel.: 776 221 450.
•• Hledám pečlivou paní/studentku
pro úklid rod. domu v MK. 2x měsíčně, i jako odpolední brigáda. Volejte:
604 256 160.
•• 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.
•• Společnost BYLINKY s. r. o., producent čerstvých bylinek, hledá pro
svůj nově vybudovaný skleník v Suchohrdlech u Mir. vhodné uchazeče
pro balení a přípravu produktů
k expedici. Práce vhodná především
pro muže. Průběžně také hledáme
pracovníky na brigádu pro vykrývání špiček během roku. Zájemci
mohou zaslat životopis e-mailem
na info@bylinky.cz, případně se dostavit osobně do sídla společnosti.

» SEZNÁMENÍ

•• Rozvedený muž 46 let hledá pro
vážný vztah ženu 40 - 45 let. MK a
okolí. Tel.: 734 387 836.
•• Rozvedená 58letá žena hledá přítele, kamaráda, který má zájem o pohodový, trvalý vztah, auto vítáno.
Tel.: 773 137 833.

•• 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.

» PODĚKOVÁNÍ

•• 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.

•• Dne 10. prosince to bude 20 roků,
co nám umřel náš táta, manžel, strýc,
děda pan Tomáš Sysel. Kdo jste jej
znal, vzpomeňte spolu s námi. Manželka Ludmila a synové Tomáš, Pavel
a Aleš s rodinami.

•• Město Ivančice děkuje obci Neslovice a hlavně rodině Kyzlinkově za
darování krásného vánočního stromu.

» VZPOMÍNKA

MRS MO Moravský Krumlov pořádá

RYBÁŘSKÝ TURNAJ
V MARIÁŠI VE TŘECH

v sobotu 10. ledna 2015
v budově MRS MO Moravský Krumlov, areál Vrabčí hájek.
Startovné 200 Kč zahrnuje ranní občerstvení a oběd.
Začátek turnaje v 9 hodin, prezence od 8 hodin.
Případné informace na tel. 775 925 820 - Horgoš Jan,
725 322 565 - Vafek Hynek, 777 617 372 - Kotek Pavel.

REPREZENTAČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
SLEPÉ PATRONY DOBŘÍNSKO
sobota 17. ledna 2015 od 20.00 do 3.00 hodin v KD Dobřínsko
Hraje dechová hudba GLORIA. Bohatá zvěřinová tombola.
V ceně vstupného: místenka, večeře a malá tombola.
Vstupné 200 Kč, pouze předprodej: 602 520 232.
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,

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
so 6.12. v 15.00
ne 7.12. v 15.00

TUČNÁCI Z MADAGASKARU
Anim. komedie USA, dabing

so 6.12. v 18.00
ne 7.12. v 18.00
a ve 20.00 hodin

MODELKY s. r. o.
Komedie ČR

so 6.12. ve 20.00

ZMIZELÁ
Thriller USA

čt 11.12. v 17.00
a ve 20.00 hodin
pá 12.12. v 17.00
a ve 20.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Fantasy USA / NZ
(17.00 dabing a 20.00 titulky)

so 13.12. v 10.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
ne 14.12. v 15.00 Fantasy USA / NZ
st 24.12. ve 13.30 (vždy dabing)
ne 14.12. v 18.00

POHÁDKÁŘ
Romantické drama ČR

pá 19.12. ve 20.00 SEX V PAŘÍŽI
Komedie
so 20.12. v 17.00
ne 21.12. v 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Anim. pohádka Rusko, dabing

so 20.12. ve 20.00 NÁVRAT BLBÝHO
A BLBĚJŠÍHO
Komedie USA

KINO OSLAVANY

( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním
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

so 13.12. v 18.00

MAGICKÉ STŘÍBRO- HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU
Rodinný fantasy Norsko

ne 14.12. v 18.00

STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
Dokumentární film ČR

so 20.12. v 18.00

TŘI BRATŘI
Rodinná pohádka ČR

ne 21.12. v 18.00

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Dobrodružný fantasy, Norsko

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 6.12. v 17.00
ne 7.12. v 17.00

MAGICKÉ STŘÍBRO
- 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

út 9.12. ve 20.00

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Fantasy USA / NZ

st 10.12. ve 20.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy USA / NZ
čt 11.12. v 00:01 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
čt 11.12. ve 20.00 Fantasy USA / NZ, 2D, titulky
pá 12.12. ve 20.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
so 13.12. v 17.00 Fantasy USA / NZ, 3D, dabing
so 13.12. ve 20.00
ne 14.12. v 17.00

WINX CLUB
– V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Animovaný film Itálie, dabing

ne 14.12. ve 20.00 CO S LÁSKOU
Romantický film USA
čt 18.12. ve 20.00 NÁVRAT BLBÝHO
pá 19.12. ve 20.00 A BLBĚJŠÍHO
Komedie USA
pá 19.12. v 17.00

TŘI BRATŘI
Pohádka ČR

so 20.12. v 17.00
ne 21.12. v 17.00

(3D) SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
(2D) Anim. pohádka, dabing

so 20.12. ve 20.00 HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU - 1. ČÁST
Dobrodružný film USA
ne 21.12. ve 20.00 POHÁDKÁŘ
Romantické drama ČR

který se koná 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)

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

TRADIČNÍ DOBŘÍNSKÁ
SILVESTROVSKÁ ZABÍJAČKA

Obec Dobřínsko Vás zve na jubilejní

31. 12. 2014 od ranních hodin u kulturního domu Dobřínsko
černá polévka, jitrnice, jelítka, tlačenka, ovar, gulášek, řízečky, atd.
svařené víno, pivo, limo, bombardíno, slivovice, rum.
Srdečně zve organizační výbor.
Milé děti, v sobotu 6. prosince v 17.00 hodin
se za Vámi přijdu podívat na rešickou náves
a nebudu sám, vezmu s sebou andílky ale i čerty.
Těším se na Vás, svatý Mikuláš
Srdečně zve Osvětová beseda Rešice

VÁNOČNÍ KONCERT

v sobotu 20. 12. 2014 v 17.00 hod. do KD v Dobřínsku.
Hraje dechová hudba ŠOHAJKA pod vedením kapelníka
Vojtěcha Ducháčka. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Vstupné: pro místní občany zdarma, ostatní návštěvníci 50 Kč.

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

2. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 13. prosince 2014 od 13.00 hodin
do kulturního domu v Rybníkách. Těšíme se na Vás!

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 12. do 23. prosince zve

EXTRALIGA STOLNÍHO TENISU ŽEN

VÁNOČNÍ NABÍDKA

Moravský Krumlov-Řeznovice

Předkrm:
Polévka:
Hlavní
chod:

75 g Filet z uzeného pstruha položený na zelen. ratatouille - 89 Kč
0,22 l Rybí consommé s opečenými krutony - 39 Kč
200 g Pohořelický kapr smažený v petrželkovo-citronové strouhance
se staročeským bramborovým salátem - 139 Kč
300 g Cibule plněná ragú z králičích hřbetů - 99 Kč
200 g Pomalu pečený hovězí krk, houbový kuba - 149 Kč
200 g Kuřecí prsa s kůží a paličkou položená na restované
zelenině s cibulí a bazalkou - 179 Kč
Dezert:
1 ks Domácí vánočka mazaná máslem a meruň. marmeládou - 34 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

vs. SKST Hodonín (mistr ČR)
pátek 12. 12. v 18.00 hod.
vs. KST Hluk MP Dream
sobota 13. 12. v 10.00 hod.
Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
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 ochutnávky
vín snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou FOLKLORIKA.

Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

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

05.12.2014
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/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

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

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.

VIDA! science centrum

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.

Od 1. prosince je v bývalém
pavilonu D brněnského výstaviště
otevřen nový zábavní vědecký
park VIDA! science centrum. Na
ploše téměř 5 000 m2 tu na hravé
objevitele bez rozdílu věku čeká
přes 150 interaktivních exponátů,
díky kterým mohou lépe porozumět světu kolem nás. Unikátní expozice je rozdělena do čtyř hlavních tematických sekcí: Planeta,

Pohostinství Orlovna Rakšice Vás 31. prosince zve od 19 hod. na

OSLAVU SILVESTRA A NOVÉHO ROKU
K tanci a poslechu hraje skupina DREAMS.
Přijďte posedět a pobavit se s rodinou a přáteli.
Vstupné 250 Kč/osoba (v ceně láhev vína na každém stole
a něco slaného k zakousnutí.) Rezervace přijímáme v Pohostinství
Orlovna nebo na tel.: 732 655 649 do 27. prosince 2014.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.

TJ Sokol Padochov vás zve na

PADOCHOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY

13. prosince od 10 do 16 hodin - SOKOLOVNA PADOCHOV
Připravili jsme pro Vás bohatou nabídku k doplnění dárečků pro Vaše
nejbližší i něco na zub: domácí zabijačka, čerstvý ovárek přímo z kotle,
svařák, vánoční punč, klobásky z udírny, perníčky, linecká kolečka,
zákusky a další…
Dále: bytový textil • Dedra sortiment • Mimi a mami • Krokodýlek
(zde můžete platit kreditní kartou) • Šperky a dekorace guillingovou
technikou • Květinářství Styl Zbýšov a Rosice • Hedvábné šátky
• Čajovna Ivančice • Flowers Oslavany
PŘIJĎTE SE OSVĚŽIT, POBAVIT A NAKOUPIT
PRO SEBE I VAŠE BLÍZKÉ. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Hostinec U ZVONU v Dolních Dubňanech Vás zve na

SILVESTR 2014

středa 31. prosince od 19.00 hodin
Hudbu všech žánrů nabídne LJ CESAR Jr. (Václav Ostrovský)
Prožijte poslední den letošního roku a první den roku příštího
ve společnosti svých přátel a nejbližších právě u nás.
Vstupné 160 Kč/osoba (v ceně láhev vína na každém stole
a něco slaného k zakousnutí.)
Rezervace přijímáme na tel.: 724 102 162 do 27. prosince 2014.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.

Římskokatolická farnost Moravský Krumlov a sesterské farnosti
Kadov, Petrovice, Vémyslice a Mikulovice u Znojma pořádají
v sobotu 3. ledna 2015 v sále hotelu Epopej Moravský Krumlov

3. FARNÍ PLES

K tanci a poslechu hraje dechová hudba SKALÁCI.
Začátek ve 20.00 hodin. Soutěž o ceny. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky jsou k zakoupení na recepci
hotelu Epopej a v kostelích vždy po mši svaté.

Mezinárodní workshop
část akce byla ve znave Višňovém meníOdpolední
jednotlivých workshopů, kdy se
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se
na Základní a Mateřské škole Višňové konal mezinárodní workshop
nazvaný Škola jako vzdělávací,
kulturní a společenské centrum
obce. Byl určen zástupcům škol,
představitelům samosprávy, nestátních neziskových organizací.
Akce se zúčastnilo mnoho významných osobností. Během velmi příjemně stráveného dopoledne
nám světově uznávané odbornice
na komunitní vzdělávání Jane
Quinn (výkonná ředitelka The
National coalition for Community
schools - USA) a Chris Jones (ředitelka The International centre for
excelence of community schools
- UK) předaly spoustu zajímavých
a velmi užitečných zkušeností ze
zahraničí, týkajících se regionální
spolupráce různých subjektů, které
aktivně přispívají celoživotnímu
vzdělávání a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatelstva. Vystoupil
zde také odborník na tuto problematiku z naší republiky Mgr.
Marek Lauermann.

Bohoslužby, oslavy Vánoc a nového roku
Moravský
Krumlov
Předván.
sv. zpověď

Rakšice

Petrovice

Vémyslice

Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Samostatná část, Dětské science
centrum, je věnována dětem od
2 do 6 let. Zemětřesná deska,
oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně,
model lidského srdce v nadživotní
velikosti, společenství mravenců
Atta, archeologické pískoviště,
vodní tiskárna. Dotýkat se exponátů je tu více než doporučeno.

Rybníky

Kadov

Mikulovice

út 23.12.
so 20.12.
pá 19.12.
st 17.12.
po 20.12.
so 20.12.
ne 21.12.
17.00-18.00 15.30-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 17.00-19.00 16.15-17.00 15.00-16.00

Svatá noc
24.12.

23.00

-

23.00

21.00

-

16.00

21.00

Boží hod
25.12.

11.00

-

8.00

9.30

11.00

-

9.00

Vánoční
hra

-

-

-

-

25.12.
16.30

-

-

Sv. Štěpán
26.12.

7.15

11.00

8.00
koncert
v 15.00

9.30

-

11.00

9.00

Sv. rodina
28.12.

7.15
10.30

so 27.12.
17.00

8.00

9.30
koncert
v 15.00

so 27.12.
17.00

11.00

8.45

Závěr roku
31.12.

16.00

-

16.00

14.30

-

-

14.30

Nový rok
1.1.2015

11.00

-

8.00

9.30

-

-

9.00

Farní ples
3.1.

hotel Epopej
20.00

-

-

-

-

-

-

II. ne po Nar.
Páně - 4.1.

7.15
10.30

-

8.00

9.30

11.00

-

14.00

Zjevení
Páně - 6.1.

17.00

-

-

-

17.00

-

po 5.1.
17.00

Sv. křtu
Páně - 11.1.

7.15
10.30

so 10.1.
17.00

8.00

9.30

so 10.1.
17.00

11.00

14.00

skupiny účastníků věnovaly praktickému využití získaných poznatků.
Všichni zúčastnění si dále
mohli prohlédnout školu, jež se
mnoho let věnuje komunitnímu
vzdělávání a šíření této myšlenky.
Již při vstupu do této školy na
Vás dýchne cosi zvláštního, nádherného, překvapujícího - klid,
bezpečí a radost, která čiší nejen
z děl dětí, projektů, do kterých se
aktivně zapojují, ale i z pedagogů,
u kterých jde vidět, že svoji práci
dělají rádi. Kéž by (nejen v naší
zemi) bylo takových škol více.
Akce základní a mateřské školy
byla dokonale připravena, a tím zajistila kvalitní, zdárný průběh celého
dne. Velké díky patří všem organizátorům akce.
Bc. Eva Jarošová

7. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI

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.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
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
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.
OTEVÍRACÍ DOBA ČAJOVNY
25.12. ZAVŘENO, 26.12. ZAVŘENO, 27.12. 16.00 - 23.00
1. 1. 2015 ZAVŘENO, 2.1. 2015 16.00 - 23.00

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
POUKAZY NA MASÁŽE

Věnujte svým blízkým příjemný vánoční dárek.
Objednávky na tel.: 777 198 577

