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RAZÍTKa
602 782 272

DATUMOVÁ RAZÍTKA

S ROKEM 2015 !!!

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

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

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

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.

Co ještě - ještě pod stromeček? 
Že by psa? Jasně! Koupíme na-
šim dětem štěně, to bude radosti! 
No jo, ale kde psa koupit? Hele, 
vím o jednom chovateli ... 

Ale pozor! Není chovatel jako 
chovatel. V celé republice se vy-
skytují stovky nelegálních „mno-
žíren“ psů a jejich počet stále ros-
te. Tito „producenti“ se zaměřují 
především na oblíbená plemena, 
která jim přinesou jistý zisk.

„V ČR existují legální a re-
gistrovaní obchodníci, popřípadě 
komerční chovatelé psů, kteří 
splňují podmínky dané veteri-
nárními předpisy, kteří jsou pod 
veterinárním dozorem. A ti by 
neměli být „házeni do jednoho 
pytle“ s těmi nelegálními, kteří 
nabízejí štěňata „nedohledatelně“ 
na internetu, zvířata předávají 
mimo místa „chovu“, a u kterých 
se nový majitel v případě problé-
mů nedomůže ničeho. Apelujeme 
na zájemce o štěňata, aby si na 
takové pseudoobchodníky dali 
pozor a při koupi zvířete vždy 
požadovali kontakt s chovatelem, 
chtěli poznat rodiče štěněte a zjis-
tili si co nejvíce o daném chovu,“ 
říká Josef Duben, tiskový mluvčí 
Státní veterinární správy.

Nelegálnímu prodeji psů mo-
hou do jisté míry zabránit i sa-

motné obce. Ale dokud nebudou 
mít přehled o chovaných psech 
na svém katastrálním území, 
těžko lze identifikovat nelegální 
obchodníky se štěňaty. Z veteri-
nárního zákona vyplývá, že kaž-
dý chovatel musí svého psa od 3 
do 6 měsíců stáří nechat vakci-
novat proti vzteklině. A jelikož 
musí být každý pes obci hlášen a 
musí za něj být placeny poplatky, 
mělo by být v zájmu každé obce, 
aby si na to dohlédla.

„Celá řada nelegálních ob-
chodníků, tzv. množitelů, se 
maskuje, že jde o zájmový chov. 
A do zájmových chovů orgán 
státního veterinárního dozoru 
nemá právo za normálních okol-
ností vstupovat. Jedině tehdy, 
když obdrží podnět, že existuje 
podezření, že v tomto chovu do-
chází nebo může docházet k tý-
rání chovaných zvířat. V tako-
vém případě vždy Policie ČR 
většinou ve spolupráci s místně 
příslušnou krajskou veterinární 
správou provedou místní šetření. 
Tady to je však podobné jako
s týranými dětmi; když nikdo nic 
nevidí, neslyší a neoznámí, těžko 
lze očekávat nápravu,“ doplňuje 
mluvčí SHS Duben.

Druhá věc pak je, že tyto orgá-
ny kromě případného zjištění ne-

vhodného chovu či týrání mohou 
podat podnět místně příslušnému 
finančnímu úřadu, aby prověřil, 
zda dotyčný subjekt ze svého 
podnikání platí daně. Tudy vede 
cesta. Je třeba rozlišit dvě věci, 
a to, zda jde o týrání, anebo, 
což s věcí může souviset, nejde 
také o nelegální podnikání nebo 
neplacení daní. Proto je nutná 

spolupráce obcí, finančního 
úřadu, policie, popřípadě Státní 
veterinární správy.

„Státní veterinární správa roz-
hodně vítá snahy zřídit povinnou 
registraci chovaných psů, což 
by usnadnilo práci jak obcím, 

tak finančnímu úřadu, policii i 
veterinárním lékařům. A navíc 
by to pomohlo i majitelům, když 
se pejsek ztratí, zaběhne se, či je 
odcizen. Na případné legislativě 
k centrální evidenci psů se bude 
Státní veterinární správa podílet,“ 
doplňuje Josef Duben.

Takže pokud si chcete pořídit 
psa, hledejte poctivého chovatele. 

Nezapomeňte ale, že existuje také 
řada psích útulků, kde na svého 
pána čekají desítky zvířat. Jed-
ním z nich je například útulek ve 
Znojmě - Příměticích. Tak zkuste 
kouknout na jejich webovky 
www.utulekprimetice.cz       /abé/

Množírny psů jsou v kurzu

zdroj: www.wallpapersdaddy.com

ZRCADLO
Redakční dovolená

od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015

Číslo 01/2015
vychází v pátek 9. ledna 2015

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na situaci, kdy přítel koupil 
byt, do kterého šla i většina z mých úspor, a který nyní společně 
opravujeme. V tomto bytě budu mít nahlášeno trvalé bydliště, avšak 
majitelem bytu bude pouze přítel. Já sama jsem na mateřské dovo-
lené. Jak bych se měla zajistit, aby mě jednou nemohl například
z bytu vyhodit nebo mi musel současně zajistit nějaké jiné bydlení 
nebo koupit nějaký menší byt? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu sděluji, že bych doporučoval veškeré Vaše inves-
tice do bytu přítele nebo do oprav tohoto bytu mít písemně podloženy 
a bylo by vhodné upravit i nějakou dohodou, že přítel tuto částku 
Vašich investic do bytu uznává. Je to vhodnější řešit nyní, kdy jsou 
vztahy mezi Vámi dobré, protože pokud by se vztahy mezi Vámi 
zhoršily, bude na Vás, abyste všechny investice prokázala. S přítelem 
jste z hlediska právních předpisů vedeni jako druh a družka neboli 
nesezdané soužití, a není tudíž mezi Vámi žádné majetkové spole-
čenství, jako je například u manželů. Při investování peněz do koupě 
bytu či následných úprav bytu si tedy nechte tyto investice potvrdit 
písemně nebo sepište smlouvu o zapůjčení peněz příteli. Při zakoupe-
ní vybavení si toto pište na své jméno či hraďte ze svého účtu. 

S přítelem jste totiž stále vedeni jako dvě samostatné osoby. Sa-
motná skutečnost, že máte v bytě nahlášeno trvalé bydliště, Vám 
nezakládá žádné majetkové právo, to znamená, že přítel Vám nemusí 
hledat nějaké náhradní bydlení nebo Vám nemusí koupit jiný byt.
V případě ukončení společného soužití bude řešení dané věci na Vás
a na tom, jak se s přítelem dohodnete, že Vám vyplatí Vaše investice
do jeho bytu. Pokud by tyto investice popíral či některé z nich zpochyb-
ňoval, bude bez písemné dohody prokazování těchto investic na Vás. 
Samozřejmě je možností to řešit i tak, že pokud jste do bytu investovala 
nemalou částku, může Vám přítel přepsat nějaký spoluvlastnický podíl 
na tomto bytě, to již záleží na Vaší dohodě s přítelem.

Už jsou tady zase
Kalendářní rok pozvolna končí a přiblížily se Vánoce. Děje se tak 

sice každoročně, ale člověka jen udivuje, jak se ten čas zrychluje. Je 
to poměrně nedávno, kdy jsme vám přáli veselé Velikonoce, zdravili 
léto a vítali podzim i s dobrým, nefalšovaným jihomoravským bur-
čákem. Najednou jsou tady. Vánoce. Nejkrásnější svátky roku. Doba 
tajemná, kdy by se nám všem měla splnit i ta nejskrytější přání. 

Ta jsou různá. Splnit ta dětská bývá obyčejně nejednoduší. Pokud 
se ovšem dostává rodičům náležitých hmotných statků. To bývá
v dnešní době bohužel čím dál častější problém. Medvídky nahradily 
počítačové hry. Mobilní telefony, po kterých naše omladina tak baží, 
přestaly sloužit svému původnímu účelu, telefonování. Stávají se
z nich čím dál �m sofis�kovanější přístroje, které nás okrádají
o bytostné soukromí. Ovšem, co se dá dělat. Vývoj jde nezadržitelně 
kupředu a naše mládež nechce zanedbat ani okamžik. 

Jak člověk pozvolna stárne, přestává mu na hmotných statcích 
tolik záležet. Začíná si více vážit toho, že alespoň ve vánoční čas 
se životní trysk na malou chvíli zastaví a rodina se sejde u jednoho 
stolu. Najednou si s údivem všimne, že z toho malého žvatlajícího 
človíčka, který se mu ještě před krátkou dobou batolil u nohou, se 
stal zárodek dospěláka, který začíná prosazovat své názory na život. 

Kdy a jak se to stalo, netušíte. Po celý boží rok na sebe nemáte čas. 
Jdete z práce do práce, sem tam se vám připlete do cesty i nějaká důle-
žitá společenská akce. Doma se jen míjíte. Sotva stačíte zjis�t, jak zdat-
ně si vaše potomstvo vede ve škole. Kontroly nad vykonáváním domá-
cích prací jsou již méně časté... Zčista jasna jsou tady Vánoce. Dě� mají 
vánoční prázdniny a vy dovolenou. Rodina je najednou pohromadě.
Je na čase začít vykonávat časem a předky ověřené rodinné rituály. 

Doba do štědrého dne je vyplněna nákupy a uklízením celého obydlí. 
Rodiče jsou na pokraji nervového zhroucení a dítka naprosto nadšená. 
Ovšem, pouze návštěvami obchodů. S uklízením je to horší. Po celém 
domě či bytě krouží přepečlivá ma�čka, která přiděluje všem úkoly. Je 
pravdou, že v daném případě představuje ideál pravého vůdcovství. Při 
pohledu na naše manželky či maminky při vykonávání vánočního úklidu 
občas přemýšlím, proč je v této zemi tak málo žen v řídících funkcích. 
Zvládají vše s nenucenou bravurou. Umějí práci nejen přidělit a zkontro-
lovat, ale tu největší část dřiny vezmou na svá starostlivá bedra. 

Když je patřičně všechno nablýskáno a vymydleno, domácnost 
září čistotou, rybí polévka je uvařena a kapřík dozlatova usmažen, 
nastává kri�cký čas. Příprava vánoční tabule. O tomto středobodu 
všeho vánočního dění v rodině je vedena zuřivá generační debata. 
Nemožný ta�k, který ji chystal celé roky ke spokojenos� celé rodiny, 
má velmi zastaralé názory. Patnác�letá slečna, která právě dozdobila 
stromek a začíná se pekelně nudit, ví přece všechno lépe. Nešťastný 
otec rodiny raději vše vzdává a trpně se poddá osudu. Spíše než 
výsledek večeře ho zajímá, zda jeho detek�vní pátrání, jaký dárek 
by mamince letos udělal radost, mělo nějaký výsledek. Přímý dotaz 
nemá úspěch. Drahá polovička obyčejně nic nepotřebuje, případně 
se její touhy zaměří na mixér či jiné kuchyňské vybavení. Přátelé, 
pokud chcete prožít svátky ve zdraví a pohodě, tento dárek raději 
neriskujte. Ovšem naše dě� jsou v tomhle ohledu neocenitelnými 
agenty. Velmi rychle zjis�, po čem srdéčko vaší věrné životní družky 
skutečně touží, a za malý obolus dokonce i prozradí, ba při nákupu 
dárku rádi poradí. Úspěch je zaručen. Rodinný klid také. Pak si do-
konce můžete v klidu vychutnat i štědrovečerní pohodu. 

 Šťastné a veselé Vánoce společně s úspěšným novým rokem vám 
za celou redakci Zrcadla přeje Petr Sláma.

Slovo úvodem

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

Žaluzie Koblížek

Bezděrové žaluzie ve dveřích 
dětských pokojíků - RD Brno

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

/Moravský Krumlov/ V prů-
běhu podzimu byla osvětlena 
a zpevněna komunikace mezi 
Sídlištěm a Rakšicemi. Svítidla 
jsou provedena v moderní LED 
technologii, která nejenže mají 
nižší spotřebu energie, ale také 
lepší ostrost a barvu světla. 

„Světla na tuto cestu nám bez-
platně zapůjčila obecně prospěšná 
společnost Energie pod kontrolou, 
která městu a v případě zájmu i 
obyvatelům a firmám zajišťuje do-
davatele energií. Tato světla slouží 
jako ukázka typu osvětlení, která 
by se mohla objevit i v dalších 
částech města,“ uvedl místosta-
rosta Zdeněk Juránek.

Ředitel obecně prospěšné spo-
lečnosti Energie pod kontrolou 
David Tejml se k projektu vyjád-
řil zcela neotřele:

„Vážení a milí přátelé, je mi ctí, 
že vám právě já mohu oznámit, 
že nás narychlo a bez rozloučení 

opustila námi všemi milovaná
a uctívaná přítelkyně. Byť úzká
a strmá, věrně nám sloužila a krá-
tila nám cestu z Rakšic do Sídliště. 
V úctyhodném věku odešla a na 
své trase přenechala místo nastupu-
jící mladé generaci. Se vší parádou 
a naším vděkem si zaslouží obdiv 
za služby, které pro nás vykonala. 

Ale nezoufejme, přátelé. Jak 
rychle naše stará přítelkyně odešla, 
tak rychle se zrodila nová. Mladá
a krásná, plná síly a půvabů, při-
pravená věrně nám sloužit. S grá-
cií září do prostoru a jako slun-
cem políbené hvězdy svítí nám 
na cestu a stráží naše bezpečí. 

S obdivem jí skládám hold a 
jsem rád, že v tomto listopado-
vém čase se zrodila a svým jasem 
pohltila tmu naší staré přítelkyně. 

Teď, když svým novým povr-
chem a zářným světlem zajišťuje 
naše bezpečí, můžeme s klidem 
v srdci společně i s našimi dětmi 
využívat její pohostinnosti a den 
co den se kochat i v temné noci 
její mladickou krásou.

Až po ní půjdete v hluboké noci 
vstříc svým povinnostem, či za zá-
bavou, zastavte se prosím v jejím 
středu a vychutnejte si to souznění 
světla s přírodou, které mě tak oslo-
vilo, že jsem napsal tyto řádky.

Ať nám tedy, přátelé, věrně slou-
ží a ať nám všem pod rouškou noci 
přináší chvíle radosti a pocitu bez-
pečí, při našich cestách městem.“

Ze Sídliště do Rakšic pod 
světly a suchou nohou

Obec Lesonice u M. Krumlova nabízí k prodeji

STAVEBNÍ POZEMKY
o rozloze od 800 do 2480 m2

Pozemky jsou napojeny na veřejnou komu-
nikaci. Inženýrské sítě jsou ve výstavbě. 

Nachází se v okrajové části obce blízko lesa.  
Bližší informace pro vážné zájemce

na Obecním úřadě Lesonice
a na tel: 721 676 580.

/Hrotovice/ Město Hrotovice 
slavnostně otevřelo novou alej 
stromů a hned tři nové přechody 
pro chodce. Dva z nich se nachá-
zejí v blízkosti školy, poslouží 
tedy převážně malým školákům, 
třetí přechod je na frekventované 
ulici u autobusového nádraží. Oba 
projekty podpořila Nadace ČEZ 
celkovou částkou 300 tisíc korun 
ze svých grantových programů 
Stromy a Oranžové přechody.

Pozemek nad hrotovickým zám-
kem byl nedávno zkrášlen novým 
parkem u chráněného bydlení, 
dnes se otevřela další „zelená“ část 
s vysázenými habry a kulovitými 
javory. „Stromky jsou podsázeny 
trvalkou rozchodník a hortenzie-
mi, také zeleným buxusem. Bude 
se to tady zelenat celý rok,“ říká 
s úsměvem zpracovatel projektu 

a realizátor výsadby Jiří Dvořák
z firmy Kavyl Mohelno. 

Výsadba aleje stromů je 
součástí většího projektu úprav 
okolí zámku, které realizuje naše 
město. Snažíme se, aby zámek i 
s přilehlým prostranstvím dobře 
sloužil i generacím, které přijdou 
po nás. Děkuji všem zúčastně-
ným, Nadaci ČEZ za poskytnu-
tou podporu,“ sdělila při slav-
nostním předání starostka města 

Hrotovice Hana Škodová.
„Výsadba nových alejí i po-

žadavky na nová osvětlení pře-
chodů mají neuvěřitelný ohlas. 
O podporu se hlásí desítky obcí 
a měst. To je pro nás ukazatel v 
těchto aktivitách i v příštím roce 
pokračovat,“ sdělil při slavnostní 
akci člen správní rady Nadace 
ČEZ Vladimír Černý.   /z TZ abé/

Nová zeleň a přechody

/Miroslav/ Miroslavská rad-
nice má v současné době kromě 
starosty i dva místostarosty. 
Starostu pana Romana Volfa, 
1. místostarostu Ing. Augustýna 
Formana a 2. místostarostu pana 
Drahoslava Mikulku. 

Na posledním veřejném za-
sedání si mezi sebou rozdělili 
kompetence. Starosta bude mít 
v referátu hospodaření obce, ří-
zení městské policie, tím pádem 
i veřejný pořádek, informování 
veřejnosti, přímou odpovědnost 
za řízení rady i zastupitelstva a 
dále se bude podílet na všech čin-

nostech, za které jsou odpovědni 
oba místostarostové. 

První místostarosta bude řídit 
příspěvkové organizace města, 
má odpovědnost za koordinaci 
změn v územním plánu a za hos-
podaření s městským majetkem. 

Druhý místostarosta byl pově-
řen řízením následujících úseků: 
lesního hospodářství, koordinací 
organizačních složek města, pří-
pravou kulturních a sportovních 
akcí, přípravou sportovišť i bytové 
výstavby, požární ochrany, krizo-
vého řízení a koordinací činnosti
v rámci dopravních činností.   /PeSl/

Rozdělili si pravomoci

foto: archiv MěÚ MK

foto: archiv Nadace ČEZ
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Zahradnictví
Vedrovice
Jan Kopetka

děkuje svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2014

a těší se na viděnou
v novém roce 2015.

www.zahradnictvivedrovice.cz

Příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok Vám přeje
Petr Juračka a kolektiv

Děkujeme všem našim zákazníkům
za projevenou důvěru v letošním roce.

Přejeme vám krásné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví a hodně štěstí.

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, Miroslav

telefon/fax: 515 333 343

Šedrla - Dvořáček
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ s.r.o.
náměstí TGM 47, Moravský Krumlov

Našim zákazníkům
děkujeme za přízeň
v letošním roce.

Všem přejeme
krásné Vánoce
a do nového roku
pevné zdraví
a hodně štěstí.

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání

v roce 2015.

přeje příjemné prožití Vánoc,
a do nového roku hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody.

Palackého nám. 22 • Ivančice
Všem svým zákazníkům

přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2014 pevné zdraví,

hodně štěstí a úspěchů.

JIŘÍ BLOUDÍČEK 
práce klempířské, tesařské, 

pokrývačské, prodej, montáž
Bohutice 2, tel.: 515 322 417

mobil: 602 974 191

Děkujeme Vám
za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku Vám přejeme
hodně štěstí, zdraví, osobních

i pracovních úspěchů.

PF 2015

Provozovna Moravský Krumlov,
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 724 322 469, www.teracowech.cz

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

Přejeme svým zaměstnancům,

zákazníkům a obchodním 

partnerům krásné prožití

vánočních svátků a hodně

zdraví, štěstí a spokojenosti

v roce 2015.

Spousta krásných dárků
pro Vaše blízké pod stromeček

vše pro Vaše zdraví, pohodu a štěstí:
drahé kameny • náramky a náhrdelníky

čakrové svíce • čaje a čajové směsi
bylinné čajové směsi od p. Jukla

přírodní kosmetika • masážní gely
horké bylinné nápoje - Hot Herbs
koupelové soli • originální šperky

Obchůdek Aldraco
Kde: nákupní galerie Knížecího domu

Moravský Krumlov nebo www.aldraco.cz

Děkujeme našim zákazníkům za přízeň
a přejeme pohodové vánoční svátky

a spoustu sil a pevné zdraví
do roku 2015

Jsme tu pro Vás:
pondělí 22.12.  8-12 a 12.30-17
úterý 23.12.  8-12 a 12.30-17 
středa 24.12.  8-11
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OBK při JE Dukovany informuje:
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Děkujeme svým
žákům za důvěru
a přejeme všem

krásné proži�
Vánoc a mnoho

šťastných kilometrů
v novém roce
za volantem

nebo řidítky...

Zaměstnanci BUFETU
na nám. TGM

v Moravském Krumlově
děkuji za přízeň
v letošním roce.

Přejeme pohodové prožití
vánočních svátků

a šťastný nový rok 2015.

Veselé Vánoce,
vše nejlepší a hodně
úspěchů v roce 2015

přeje Psí kšeft

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2015 pevné zdraví, 
hodně štěstí a osobní pohody.

Provozní doba:
po-pá 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce

a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.

Firma GODY s.r.o.
tepelná čerpadla • topení

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2015.

Stav ve výstavbě nového 
jaderného bloku v Česku

(pokračování z posledního čísla - část 2 - tuzemsko) 
Podle státní energetické koncepce schválené usnesením vlády ČR č. 

211 ze dne 10. března 2004 se mezi roky 2020 až 2025 počítá s provo-
zem dalšího 7. jaderného bloku a mezi roky 2025 a 2030 8. jaderného 
bloku. V roce 2006 však koaliční vláda na nátlak Strany zelených
v programovém prohlášení slíbila další výstavbu jaderných blokůne-
podporovat. V roce 2008 doporučila tzv. Pačesova komise další rozvoj 
jaderné energetiky v Česku. Vláda vzešlá ze sněmovních voleb v roce 
2010 rozvoj jaderné energetiky opět podporovala.

V reálu se plánuje ČEZ dostavbu 3. a 4. bloku v JE Temelín a 5. 
bloku v JE Dukovany. V červenci 2012 podali tři zájemci nabídku na 
dostavbu JE Temelín, v říjnu 2012 byla vyloučena francouzská Areva, 
takže v tendru poté zůstaly jen dva uchazeči: americký Westinghouse
s projektem AP 1000 a česko-ruské konsorcium s projektem MIR 1200. 
Původně mělo být o vítězi rozhodnuto na podzim 2013. Na jaře 2014 
ČEZ požádal Vládu o podporu „ztrátové investice“ (vzhledem k ceně 
silové elektřiny na burzách), vláda žádost zamítla a ČEZ tendr na do-
stavbu ETE 3,4 zrušil. Takže jsme zase na začátku.

Nyní probíhá diskuse o energetické koncepci. MPO má předložit do 
konce roku 2014 koncepci rozvoje jaderné energetiky. Také se připra-
vuje nový Atomový zákon, ve kterém jsou zapracovávány připomínky 
z mezirezortního připomínkování. Sílí tlak z regionu Třebíčska - akti-
vity sdružení Energetické Třebíčsko a sdružení obcí okolo JE Dukova-
ny na předřazení výstavby EDU 5 před dostavbu ETE 3,4. 

Ceny silové elektřiny na burzách jsou stále pod hranicí 40 €/MWh, což 
řadí výstavbu nových bloků (nejen jaderných) do nekonkurenceschopné 
situace. Ale Evropská komise potvrdila přístup „Contract for difference“ 
(princip, kdy se smluvně zafixuje budoucí cena elektřiny na nějaké úrov-
ni /třeba 90 €/, a bude-li skutečná cena vyšší, výrobce platí rozdíl státu, 
bude-li nižší, doplácí rozdíl stát výrobci) pro novou výstavbu na Hinkley 
Point, kde má být další Evropský reaktor (EPR fy AREVA). 

Resumé: jde to ve Finsku, Číně, Rusku, Indii, Turecku, SAE a Ar-
gentině. V Česku, ČEZ si oddechl, že nemusí dělat rozhodnutí a dávat 
v „šanc“ klesající cenu akcií a všichni ostatní asi takticky vyčkáváme, 
až se současné znalosti a dovednosti úplně vytratí. 

Vězme, že ještě před 15 lety bylo Česko - Slovensko schopné vyrobit
a postavit celou jadernou elektrárnu, dnes už to bohužel není pravda a bude-
me si to muset všichni zaplatit.    Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

BLAHETEK JOSEF
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ

Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2015
pevné zdraví, hodně štěstí  

a osobní pohody.

Rozpočet kraje pro rok 2015 je 5,83 miliardy korun

JM kraj dále jedná se společ-
ností Dorna Sports a také s Au-
tomotodromem Brno o budouc-
nosti motocyklové Velké ceny. 
Hejtman Michal Hašek na tiskové 
konferenci oznámil podrobnosti
k aktuální situaci.

„Rok 2014 téměř končí, Jiho-
moravský kraj i Statutární město 
Brno mají svoje závazky vůči 
letošnímu ročníku Velké ceny ČR 
splněny a v tuto chvíli se čeká na 
stanovisko Evropské komise, aby 
i vláda mohla uvolnit již schvále-
ných 30 milionů korun prostřed-
nictvím Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

na takzvaný zalistovací poplatek. 
Pokud bude kraj osloven společ-
ností Automotodrom Brno nebo 
ministerstvem, jsme připraveni 
hledat takové řešení, které bude 
znamenat dorovnání všech závaz-
ků z české strany vůči promotéru 
závodů společnosti Dorna a orga-
nizaci budoucích ročníků. 

V roce 2015 končí smlouva 
Automotodromu Brno jako 
pořadatele Velké ceny ČR. Jiho-
moravský kraj to plně respektuje 
a pro rok 2015 se naše úloha 
zaměří především na shromáž-
dění veřejných peněz, za které 
je placena licence na organizaci 

Velké ceny a samozřejmě také na 
zvětšení transparentnosti hospo-
daření. Pro rok 2015 je v návrhu 
rozpočtu Jihomoravského kraje 
vyčleněna na tento účel částka 20 
milionů korun, 10 milionů korun 
je v návrhu rozpočtu Statutárního 
města Brna a podle předchozích 
jednání by 40 milionů korun 
měla poskytnout vláda ČR - což 
v součtu dělá oněch 70 milionů 
korun na zalistovací poplatek,“ 
uvedl Michal Hašek. 

Zastupitelstvo JM kraje založí 
stoprocentní krajskou společ-
nost s ručením omezeným, která 
by měla být pořadatelem Velké 

ceny ČR v roce 2016. „Chtěl 
bych jednoznačně vyjádřit zájem 
krajské samosprávy, abychom 
našli maximální dohodu s Auto-
motodromem Brno. Počítáme s 
tím, že se Velká cena pojede i po 
roce 2016 na brněnském okruhu. 
Předpokládáme, že Automoto-
drom bude dodavatelem všech 
nezbytných služeb - to znamená, 
že bude pronájemcem okruhu, 
boxů, zajistí pracovníky, které 
má dlouhodobě nasmlouvány 
jako traťové komisaře, a další 
nezbytné záležitosti, které souvi-
sí s organizací Velké ceny,“ řekl 
hejtman Michal Hašek.       /abé/

Grand Prix ČR má podle hejtmana jasnou perspektivu

Zastupitelstvo JM kraje na 
svém jednání 18. prosince 2014 
schválilo návrh rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na rok 2015. Roz-
počet je sestaven tak, že zdroje 
kraje se rovnají výdajům.

„Návrh rozpočtu vychází z eko-
nomické reality. K východiskům 
rozpočtu patřil mj. návrh zákona 
o státním rozpočtu České republi-
ky a odhad hospodářského růstu, 
celkové příjmy činí 5,4 miliardy 
korun, výdaje pak 5,8 miliardy 
korun. Financování rozdílu ve 
výši 400 milionů korun bude kraj 
realizovat z prostředků Evropské 
investiční banky a z úspor kraje 
z minulých let,“ řekl hejtman 
Michal Hašek. 

Největší balík výdajů jde do 
dopravy, je to bezmála 40 pro-
cent, jak do dopravní obslužnosti, 
tak na investice a opravy krajské 
silniční sítě. Do rozpočtu budou 
také zapojeny prostředky, které 
kraj obdrží ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Mělo by jít 
přibližně o 230 milionů korun. 

Na vzdělávání je určeno při-
bližně 13 procent rozpočtu vý-
dajů, pro zdravotnictví více než 
8 procent, do sociální oblasti 7,6 
procenta. Významnější část půjde 
na územní rozvoj a nově také na 
bydlení. V této oblasti je  vyčle-
něno 12 milionů korun na studie a 
projekty. Půjde především o pře-
budování stávajících nevyužitých 
krajských objektů. 

„Co se týká rozdělení výdajů 
podle druhu, zhruba 4,5 miliardy 
korun činí běžné výdaje, investič-

ní výdaje představují zhruba 1,3 
miliardy korun. Posíleny jsou in-
vestice, které v roce 2015 dosáh-
nou výše výše 1,1 miliardy korun. 
Původně měly investice klíčo-
vých oblastí v příštím roce činit 
766 milionů korun. Našli jsme 
však dalších 154 milionů, které 
budou rozděleny na nové inves-
tice a s dalším posílením investic 
o 200 milionů korun počítáme už 
v únoru příštího roku, kdy dojde 
k zapojení očekávaného přebytku 
hospodaření kraje z roku 2014,
a to včetně schválení příslušných 
investičních akcí. Dopravě hodlá-
me vyčlenit dalších 90 milionů 
stejně jako školství, zdravotnictví 
se sociální oblastí předpokládáme 
přidělit o 180 milionů více,“ uve-
dl hejtman Michal Hašek.

Obecné dotační programy jsou 
schváleny v návrhu krajského roz-
počtu ve výši 328,4 milionů korun. 
Proti letošnímu roku je to navýšení 
o 72 milionů korun. Nejvýznam-
nějším dotačním titulem bude 
posílení dotace poskytovatelům 
sociálních služeb, sem směřuje 
93 milionů korun. Na vodohospo-
dářské stavby, kanalizace, čističky 
odpadních vod a vodovody půjde 
53 milionů korun. Dotace dobro-
volným hasičům jsou navýšeny 
ze 30 na 50 milionů korun, dva 
miliony dostanou vodní záchranáři 
a 1 milion panel nestátních nezis-
kových organizací, který pomáhá 
v době krizových situací. 

„Na program rozvoje venkova 
je určena částka 20 milionů, dále 
30 milionů pro pomoc obcím. 

Vlastníkům lesů bude poskytnut 
příspěvek na hospodaření v lesích 
20 milionů korun, na podporu 
rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy směřuje 11 milionů ko-
run. Zvyšuje se dotace v oblasti 
rodinné politiky z 5 na 9 milionů 
korun, nově podpoříme vznik 
dětských skupin,“ vyjmenoval 
několik příkladů hejtman Hašek. 

Hejtman rovněž uvedl někte-
ré investiční akce s největším 
plánovaným objemem financí: 
„Půjde o například o novostavbu 
Domova pro seniory v Újezdu u 
Brna, u akce Letiště Brno - kom-
plexní zabezpečení jde o nasta-
vení parametrů pro Schengenský 
prostor. V oblasti zdravotnictví se 
chystá výstavba nového objektu 
Zdravotnické záchranné služby 
v Brně-Ponavě. Půjde už o třetí 
výjezdovou stanoviště záchranářů 
v Brně, po jejím dokončení bude 
možné opustit současný objekt na 
náměstí 28. října v Brně, který pak 
může být prodán. Ze silničních 
staveb budeme dokončovat silni-
ci II/385 Hradčany - Čebín nebo 
silnici II/430 Rousínov - Tučapy. 

Těch akcí bude samozřejmě 
mnohem víc, v rámci únorového 
zapojení očekávaného přebytku 
rozpočtu jsme koaličně dohodnuti, 
že schválíme konkrétní peníze pro 
Přírodovědnou stanici Kamenáč-
ky. To byl nejčastější podnět obča-
nů v rámci projektu Váš kraj, Váš 
rozpočet. Odbor školství a odbor 
investic mají do té doby za úkol 
připravit aktualizovaný investiční 
záměr,“ řekl hejtman Hašek.

V projektu Váš kraj, Váš roz-
počet mohli občané kraje během 
října v internetovém dotazníku na 
webových stránkách kraje vyjádřit 
své priority, které by měl kraj v 
roce 2015 realizovat. Výsledky 
dotazníkového šetření ukázaly, 
že nejvíce preferují výdaje do 
oblastí Kultura a památková péče 
(14,2 %), Školství, tělovýchova a 
zájmová činnost (13,2 %), Zdra-
votnictví (12,1 %), Ochrana život-
ního prostředí (10,3 %) a Rozvoj 
venkova a zemědělství (10,2 %). 

Kompletní návrh rozpočtu Ji-
homoravského kraje je zveřejněn 
na webu Jihomoravského kraje 
http://www.kr-jihomoravsky.cz

Končíš základku? Kam 
dál, aby to stálo za to?

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami a zaměstna-
vateli vydává vzdělávací brožuru, která by měla usnadnit budoucím 
středoškolákům orientaci v konkrétních možnostech dalšího vzdělání.

Brožura je rozdělena do tří hlavních částí. První analytická část ve 
stručnosti charakterizuje rozložení zaměstnanosti v Jihomoravském 
kraji v jednotlivých profesích a profesních skupinách a předkládá 
grafické znázornění vývojových trendů na trhu práce tak, aby si čtenář 
sám mohl udělat představu o rozložení pracovní síly v jednotlivých 
profesích a oborech pracovní činnosti. O jaké absolventy mají zaměst-
navatelé na jižní Moravě dlouhodobě zájem a jak to bude v budoucnu? 
Odpověď na takové otázky lze najít právě v první části této brožury.

Druhá část předkládá nabídku vybraných a podporovaných oborů na 
středních školách v JM kraji. Střední školy zde nabízejí širokou paletu 
odborných oborů, po jejichž zdárném absolvování by mohl mladý člo-
věk založit svou profesní a kariérní dráhu nebo pokračovat na stejně 
odborně zaměřeném oboru na vysoké škole. Ke zvážení a výběru by 
také mohly přispět mimoškolní volnočasové aktivity, které mnohé 
střední školy pro své žáky organizují, nebo motivační stipendia pro ně-
které vybrané obory. Střední školy také aktivně spolupracují v odborné 
praxi s oborově odpovídajícími firmami. V závěru této kapitoly lze pak 
najít inspirativní rozhovory s absolventy odborného středoškolského 
studia, kteří se již úspěšně prosadili u konkrétních zaměstnavatelů.

V závěrečné části brožury naleznete stručné představení významných 
zaměstnavatelů v JM kraji, kteří stabilně a dlouhodobě působí na území 
kraje a představují perspektivu budoucího pracovního uplatnění. 

Brožura je v e-verzi (formát pdf) zdarma ke stažení na portálu Jihomo-
ravského kraje - www.kr-jihomoravsky.cz - v sekci „Vzdělávání“.    /abé/ 



Vánoce mám ráda já i děti, 
manžel nikoliv. Vadí mu každo-
roční hon za dárky, koledy znějící 
už od září, stres, nervozita a umě-
le vytvářená rádoby pohoda. Jeli-
kož jsem už několikátým rokem
s dětmi doma a do civilizace se 
dostanu zřídka, tyto faktory zven-
čí mi náladu nemohou pokazit.

Doma si to vyzdobíme vánoč-
ními artefakty, ne trendově, podle 
nejnovější módy či barvy. Každý 
rok vytahujeme ty stejné, rok 
od roku více omšelé a otlučené 
ozdůbky. Mnoho z nich vyráběly 
naše děti už ve školce. Schovává-
me tyto poklady a na stromeček 
jsou věšeny až do naprostého 
roztrhání. Počet dárků se snažíme 
neustále snižovat a i během roku 
děti vedeme k tomu, že materie 
není podstatná. Že (nejen) na 
Vánocích je nejdůležitější to, že 
jsme s lidmi, se kterými chceme 
být, a je nám spolu dobře.

Nestresuji se velkým úklidem 
ani pečením čtyřiadvaceti druhů 
cukroví. Ovoníme si domov 
perníčky a vanilkovými rohlíčky, 
občas vyzkoušíme něco nového. 
Letos se chystám na svatojánské 

cukroví (najdete tady: http://ku-
charkazesvatojanu.blogspot.cz/
2014/12/svatojanske-pomeranco-
ve-kyticky.html).

Někdy stihneme i něco nepe-
čeného např. sušené datle, me-
ruňky a švestky naplněné mandlí, 
vlašským a lískovým oříškem, 
naložené přes noc v rumu či va-
nilkovém extraktu a poté máčené 
v čokoládě. A když se to nestihne, 
co na tom. Média se nám snaží 
vnutit obraz dokonalých Vánoc. 
Nenechme s sebou manipulovat 
a udělejme si to takové, aby nám 
bylo dobře. Děti vycítí pohodu a 
radost. Vzpomínky na příjemné 
společné chvíle budou jejich 
devízou do budoucna. A za pár 
let nikdo nevzpomene na to, 
jestli okna byla umyta, cukroví 
dokonale nazdobené a kolik bylo 
namašlených balíčků.

Ke štědrovečernímu menu 
se náš přístup lety také mění. 
Odlehčujeme klasiku tak, aby-
chom po večeři nepadli ztěžka 
do křesla a jen odfukovali u te-
levize. Nechceme-li se vzdát 
kapra se salátem, určitě najdeme 
spoustu způsobů, jak to dělat 

jinak. Ryba chutná výtečně, i 
když  je připravena jen na másle 
(ještě lépe na přepuštěném - ghí). 
Známé jsou variace salátu jen s 
kysanou smetanou nebo jogurtem 
místo majonézy. Brambory ale 
sami o sobě jsou také dost těžké 
jídlo. Dají se úplně nebo částečně 
nahradit polentovým knedlíkem, 
buď koupeným, nebo domácí 
výroby. (Recept najdete zde 
http://www.jimejinak.cz/2011/12/
vanocni-bramborovy-salat-bez-
-brambor-vajec-a-majonezy).

Obliba kapra, jako součásti 
štědrovečerní večeře, se rozšířila 
až na počátku 19. století.

Do té doby se povětšinou vá-
noční jídlo skládalo z husté bram-
borové, houbové či jahelné polév-
ky, pečených vdolků z kynutého 
těsta z pšeničné nebo žitné mou-
ky, tzv. rozpeků. Také se podával 
hrách nebo obilná kaše. Dalším 
chodem byl hubník nebo černý 

kuba. Prý černý proto, že kroupy 
vařením ztmavly a hřiby modrá-
ky jim dodaly charakteristickou 
barvu. Někdy se přidávalo i maso
a to bylo také uzením černé.

Každoročně se na kubu chystám 
a trpělivě čekám, až dětem začnou 
chutnat houby. Zatím by totiž větší 
polovině rodiny kručelo u stromeč-
ku v břiše, a to ne kvůli zlatému 
prasátku. Mám ale už vyhlídnutý 
recept (http://dolcevita.blog.cz/
0710/houbovy-kuba).

Na svátečním stole nikdy nechy-
běla vánočka s hrozinkami a man-
dlemi. Ta se máčela či na talířku 
polévala tzv. muzikou. To je slad-
ký hustý rozvar ze sušeného ovoce 
(hrušek, švestek, rozinek…) a ko-
ření (skořice, hřebíček, badyán), 
zahuštěný strouhaným perníkem, 
případně doslazený povidly...

Mějte se o vánočních svátcích 
hezky, ať už si na talíře naservíru-
jete cokoliv  :-)                   /AlPe/
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Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Právě jsem dodělala autoškolu a rodiče mi slíbili koupi vozu. Oni 
mi ho sice zaplatí, ale ostatní zařizování je na mne. Vím, že musím 
mít uzavřené pojištění, jenže jaké? Povinné ručení nebo havarijní 
pojištění? Jaký je v nich rozdíl?

Povinné ručení a havarijní pojištění si nepletete jen Vy. Více než 
třetina Čechů podle výzkumu pojistné gramotnosti České asociace po-
jišťoven se mylně domnívá, že havarijní pojištění kryje následky úrazu 
řidiče při havárii, dvě třetiny jsou toho mínění, že kryje následky úrazu 
spolucestujícího. Pravda je přitom taková, že havarijní pojištění kryje 
škody na Vašem vozidle způsobené havárií, vandalismem, odcizením 
nebo živly, z povinného ručení jsou kryty pouze škody, které majitel či 
provozovatel vozidla způsobí provozem svému okolí. Navíc povinné 
ručení musí mít sjednané každý majitel či provozovatel vozidla, zatím-
co havarijní pojištění je dobrovolné.

Platí tedy jednoduché pravidlo: Povinné ručení si musíte sjednat vždy, 
jinak byste hradila škodu způsobenou v případě zavinění nehody z vlast-
ní kapsy. A navíc by vám hrozily sankce od České kanceláře pojistitelů, 
která právě nepojištěné řidiče penalizuje. Havarijní pojištění si sjednejte 
pouze tehdy, pokud se obáváte odcizení, zničení či poškození vozu či 
vlastníte nový a drahý automobil, jehož oprava v případě poškození by 
byla finančně náročná. U staršího automobilu, jehož oprava by přišla na 
relativně nízkou sumu, se havarijní pojištění většinou nevyplatí.

I přesto, že pojištění z provozu vozidla je povinné, vyplatí se mezi nabíd-
kami vybírat, a ne automaticky sáhnout po té nejlevnější. V rámci povin-
ného ručení je potřeba se spolehnout na velkou a silnou pojišťovnu. Toto 
pojištění neuzavíráte jen pro ty ostatní na silnici, které byste mohla zranit 
či poškodit, ale z tohoto pojištění budou hrazeny také nároky na náhradu 
škody na zdraví členů vaší rodiny, pokud by byli při havárii zraněni.

Havarijní pojištění, která nabízejí pojišťovny na českém trhu, jsou 
si na první pohled velmi podobná, ale liší se v některých důležitých 
aspektech. Například v rozsahu pojistného krytí, v kvalitě asistenč-
ních služeb, v možnosti kombinovat různá rizika - některá jsou kryta 
zdarma. Při výběru havarijního pojištění by tedy neměla hrát hlavní 
roli výhradně cena pojištění, ale také jeho bezchybná správa, rozsah 
asistenčních služeb a připojištění a bezproblémová likvidace.

i

Středisko volného času Ivan-
čice realizuje od března 2013 
projekt s názvem Rozšiřování 
kompetencí pedagogických pra-
covníků školských zařízeních v 
rámci zvyšování kvality i efek-
tivity celkového vzdělávacího a 
výchovného procesu v Jihomo-
ravském kraji pod hlavní záštitou 
SVČ Ivančice.

Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČRa trvá do 
února 2015. Partnery projektu 
jsou zástupci organizací a jejich 
pracovní týmy pedagogů volného 
času ze Střediska volného času a 
Domu dětí a mládeže z Vyškova, 
Veselí nad Moravou, Moravské-
ho Krumlova, Znojma, Pohořelic, 
Rosic a Blanska. Projekt reaguje 
na potřeby Středisek volného 
času v  JM kraji.

Zaměřením celého projektu jsou 
jednodenní a dvoudenní vzdělávací 
semináře v šesti klíčových aktivi-
tách. Zaměřeny jsou na nastavení 
kvality, hodnocení a certifikace 
„hvězd“ organizací a inovaci škol-
ních vzdělávacích programů. 

Začátkem roku 2014 byla v 
rámci projektu odstartována další 
řada vzdělávacích seminářů se 
zaměřením na PR (public relati-
ons), zvládnutí konfliktu a nepod-
lehnutí stresu. Mottem a cílem se-
mináře byly konflikty mezi lidmi 
- aneb nemůžeme poručit větru, 
ale můžeme přizpůsobit plachty. 
Dále byly semináře se zaměřením 
na outdoorové a volnočasové akti-
vity, jak efektivně pracovat s dětmi 

a mládeží v kroužcích, efektivní 
řízení porad - koncepce rozvoje 
vlastní organizace a zahraniční 
spolupráce. Veškeré vzdělávací 
semináře byly vedeny odborníky.

Tímto projektem se snažíme 
podpořit celkové vzdělávání 
pedagogů, jejich osobnostní 
rozvoj a pozitivní přístup, zlepšit 
jazykové dovednosti pracovníků, 
hodnocení a certifikace kvality 
činnosti a propojit osobní konzul-
tace i praktickou pomoc mentorů 
- koučů, hodnotitelů a metodiků 
kvality.              Bc. Markéta Holá, 

koordinátorka projektu

Vzdělávání pedagogů

#

VINOTÉKA
NA ZAHRADNÍ ULICI 275
v Moravském Krumlově

přeje všem svým zákazníkům
krásné Vánoce plné bohaté chuti,

vůně a jiskřivých okamžiků
a aby rok 2015 byl dobrým

rokem nejen pro naše vinice... 

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH AKTIVIT
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

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

finančního prospěchu. ZDARMA nabízíme řádkový zápis v kulturním 
servisu, nebo článek před konáním akce. Více na tel.: 602 782 272.

VANGL CUP 2014: ŽELVA

V pátek 12. prosince se rozběhla opět jedna skvělá házenkářská 
akce. Devět předních týmů mladších žaček z celé republiky se sjelo 
tentokráte do krumlovské haly. Ubytovací azyl poskytlo přilehlé školní 
zařízení včetně skvělé stravy. Míchala se výborná dívčí házená, nová 
přátelství a super večerní zábava daleko od rodičů s kamarádkami ve 
spacáku a s posunutou večerkou. V neděli dvě hodiny po poledni bylo 
hotovo. Maratón 36 utkání a 712 vstřelených branek přichvátal až
k vyhlášení vítězů. Na házenkářský turnaj, poprvé pořádaný v krum-
lovské hale, přijal pozvání jak starosta Moravského Krumlova pan 
Mgr. Tomáš Třetina, tak starosta Ivančic pan Milan Buček. Slavnostního
dekorovaní vítězů se zúčastnil také ředitel školy pan Mgr. Jan Košíček. 

Již podruhé za sebou si „ŽELVU“ - putovní pohár, odvezly výborně 
hrající holky ze Zlína. Za nimi skončila děvčata z Bohumína a na ne-
čekaném, skvělém třetím místě skončil pořádající tým HK IVANČICE,
v jehož řadách nastoupily rovněž dvě „krumlovačky“. 

Skvělý adventní víkend. To je visačka správné cesty pro mládež. Sport 
a nová přátelství. Půjdeme dál touto cestou a těšíme se na další setkání. 

Na závěr jen pár díků. Oběma městům, krumlovské škole i rodi-
čům, sponzorům a partnerům za jejich přízeň a pomoc, bez které by 
se turnaj nemohl konat. Děkujeme. 

Za HK IVANČICE hlavní pořadatel turnaje Pavel Vavroušek. 

(P)otraviny na našem stole - vánoční menu

foto: archiv HK Ivančice
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Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou

důvěru v roce 2014.
Přejeme krásné prožití

vánočních svátků
a do nového roku

mnoho zdraví a úspěchů.

Ivančice
tel.: 702 280 000

www.betonivancice.cz

RETEX a.s.
U nádraží 894
Moravský Krumlov
tel.: 515 209 511
retex@retex.cz
www.retex.cz

Krásné prožití vánočních dnů
a do nového roku 2015
pevné zdraví a mnoho

osobních úspěchů přeje

 Tulešice 4
tel.: 515 338 381

mobil: 603 249 594
e-mail: valdalub@volny.cz

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme

krásné Vánoce
a do roku 2015

pevné zdraví
a hodně štěstí

Připravili jsme
výhodné roční členské smlouvy 
a kosmetický balíček jako dárek pro Vás!

Proimpex - Wellness Bonita 

přeje svým zákazníkům a zaměstnancům 

příjemné prožití vánočních svátků,

pevné zdraví, štěstí a spokojenost

v roce 2015. 

Tiskárenská 1275
 Moravský Krumlov 

tel. 515 300 226
www.wellnessbonita.cz 

24.12. 10.00 - 14.00 hod.
25.-26.12. 14.00 - 18.00 hod.
27.12. 10.00 -18.00 hod. 
29.-30.12. 6.00 - 21.00 hod. 
31.12. 10.00 - 16.00 hod.
1.1. 2015 zavřeno

Ráj dětí Moravský Krumlov 
náměstí TGM 44

Po-Pá  8.00-16.30, So  8.30-10.30
mobil: 775 744 852

e-mail: rajdetimk@seznam.cz

Děkujeme Vám za přízeň
v roce 2014.

Přejeme klidné
a požehnané
Vánoce
a mnoho
dobrého
v roce 2015.

Děkujeme našim hostům
za důvěru a všem přejeme

krásné a veselé Vánoce
a do nového roku 2015

pevné zdraví a hodně štěstí

kolektiv RESTAURACE MARIE
Pod Hradbami 170

672 01  Moravský Krumlov
www.restauracemarie.cz

TGM 44  •  672 01  Moravský Krumlov
Tel., fax: 515 322 236

Všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům přeje krásné 

vánoční svátky a do nového roku 2015 
pevné zdraví, hodně štěstí

a spoustu osobních úspěchů

www.strechypavel.cz
tel.: 603 915 756
izolace.danhel@seznam.cz

IZOLATERSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
Pavel Daňhel

Nádherné vánoční svátky
a do nového roku 2015
pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti přeje
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M.K. QUATRO, SPOL. S R. O.

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
tel.: 515 322 604

MORAVSKÝ KRUMLOV
OKRUŽNÍ 399

STK Moravský Krumlov

www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305

Přejeme našim zákazníkům a partnerům 
příjemné prožití vánočních svátků

a mnoho zdraví, štěstí a pohody
v roce 2015.

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné
Vánoce a mnoho
zdraví a štìstí
do roku 2015.

Moravský Krumlov
• nám. TGM 40
• Znojemská 241
Ivančice
• Oslavanská
Znojmo
• Pøímìtice 520Moravský Krumlov

OV - PODLAHY
Moravský Krumlov, Zámecká 15

tel.: 732 815 231

Přejeme našim zákazníkům krásné vánoční svátky
a do nového roku 2015 především pevné zdraví,

hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů
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Cyklistický klub Cycles Perfec-
ta Ivančice upořádal v sobotu dne 
22. listopadu valnou hromadu. 
Za účasti desítek členů vyhodnotil 
předseda klubu výsledky činnosti 
v  letošním roce. Bylo se čím 
chlubit. Alespoň chronologicky 
připomeneme několik údajů. 

Sezóna začala hned první den 
v roce, vyjížďkou k Senoradům, 
položením květin u pomníku 
zastřeleného partyzána Karáska. 
První jarní víkend se jela „Jarní 
klasika“ na 30 km. V ženách zví-
tězila Eva Štefulíková, v mužích 
byl Fr. Olša na třetím místě. 

Stěžejním závodem pořádaným 
klubem byl „Letkovský šíp“, zá-
vod na okruhu Letkovice - Nová 
Ves - Oslavany - Letkovice. Zdat-
nější jeli na dva okruhy tj. 19 km, 
ostatní pouze jeden okruh. Ve své 
kategorii zvítězil Pavel Bělohrad, 
v ženách Martina Oderská jako 
první zahraniční závodnice. Také 
v ostatních kategoriích se závod-

níci klubu umístili na čelních 
místech. Potěšující byla značná 
účast žen a dívek. Někteří členové 
klubu se podíleli na pořádání Let-
kovského šípku - největšího a nej-
věhlasnějšího dětského cyklistic-
kého závodu v okolí. Významnou 
postavou byl opět Michal Trejtnar, 
kterému je nutno poděkovat
za organizaci a průběh závodů. 

Členové klubu se během 
roku zúčastnili řady závodů 
pořádaných v různých oblastech 
Moravy. Namátkově můžeme 
jmenovat Dukovanské okruhy, 
Křížanovskou padesátku s výbor-
ným umístěním Miloše Havlíčka 
na druhém místě (vteřinu za ví-
tězem), „Kolkolem Vémyslice“ 
s výbornými výsledky Františka 
Olši a Miloše Havlíčka, stejně 
úspěšná byla účast v závodech 
„Zlaté kolo Vysočiny. 

Známé jsou moravské závody 
„Znovín“ a „Cyklobraní Valtice“ 
Zatímco Znovín je známý účastí 

do 1500 závodníků, pak se otec 
a syn Havlíčkové čestně umístili. 
Valtice se tentokrát jely na blátě, 
umístění Milana Šipla a Michala 
Trejtnara na předních místech 
bylo vynikající. 

„Staříč“ - David Havlíček 
zvítězil ve své kategorii, dalších 
sedm členů klubu se umístilo 
výborně. „Náměšt“ - těžký a ne-
bezpečný závod odrazuje. Letos 
startoval pouze Marek Feith 
junior a ve své kategorii skončil 
šestý. „Tour de Javůrek“ se jel 
bez loňké vítězky Evy Štefulí-
kové, v mužích Miloš Havlíček, 
Mirek Šindelář a Jar. Pospíchal se 
umístili v první desítce.

„Muchova cyklostezka“ 
v Šanově je především repre-
zentačním vystoupením klubu. 
„Bruskinova cyklostezka“ slouží 
k propagaci města a připomíná 
Mirka Muchu (Bruskina) - letce, 
který za války zahynul v Anglii. 

Členové klubu se pravidelně zú-

častňují akcí oslavanského klubu, 
vyjížděk po cyklostezkách v okolí. 
Zajímavé jsou klubové nedělní 
výjezdy po okolí i po vzdálených 
místech. Zpravidla se zúčastní 10-
15 členů, fotografie z těchto výjez-
dů je možné vidět na internetu.

Manželé Nováčkovi letos opět 
vyrazili do Chorvatska a v bar-
vách dresu propagovali jak klub, 
tak také Ivančice.

 Mistrovství České republiky 
velocipedistů se letos členové 
nezúčastnili přesto, že vlastní dvě 
historická kola pánská a jedno 
dámské, včetně dobového švihác-
kého oblečení. Nesmíme zapome-
nout na charitativní akci „Kola pro 
Afriku“, tj. zajištění horských kol 
pro děti v Africe.

Děkujeme členům klubu 
Cycles Perfecta, za úspěšnou 
reprezentaci města a do příštího 
roku přejeme především zdraví
a vždy šťastný návrat domů

Jiří Široký, tel. 776 654 494

Pohádkové Vánoce v knihovně
V rámci celorepublikového Dne pro dětskou knihu, který probíhal 

v sobotu 29. listopadu, byla pro veřejnost otevřená Městská knihovna 
Moravský Krumlov. Pracovnice knihovny připravily pro čtenáře i ne-
čtenáře sobotní program nazvaný Pohádkové Vánoce v knihovně. 

Od 10 hodin dopoledne měli návštěvníci možnost vybrat si z těchto 
aktivit: vybarvit si vánoční mandaly, skládat puzzle s různými stupni 
obtížnosti, zahrát si pohádkové pexeso, zhlédnout pohádku Anděl Páně 
a zahrát si Člověče, nezlob se. Od 13 hodin startoval maratón čtení, kdy 
si knihovnice spolu s rodiči a jejich dětmi navzájem předčítali z pohád-
kové knihy Jiřího Kahouna U všech čertů. Tento den využili i někteří 
návštěvníci k registraci, a tak si mohli i vybrat např. z vystavených 
knih s vánoční tématikou.                           Za MěK Martina Nováková

Concentus 2015 startuje
Od 8. prosince si můžete zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal 

(www.ticketportal.cz) vstupenky na pět koncertů festivalu Concentus 
Moraviae 2015, který na příští rok chystá spoustu jedinečných koncertů.
Ve svém 20. ročníku se ohlíží za úspěšnými hudebními projekty dvou 
uplynulých desetiletí a prostřednictvím narozeninové dramaturgie bel-
gického muzikologa Jelleho Dierickxe se festivalovým posluchačům 
představí také řada zajímavých evropských hudebníků premiérově.

Celý program festivalu bude zveřejněn v lednu 2015, ale již dnes 
lze zakoupit vstupenky na pět výrazných koncertů, jejichž protago-
nisté nejsou v rámci festivalu žádnými nováčky: Magdalena Kožená
a Le Concert d’Astrée, Collegium 1704, Ensemble Clément Janequin, 
Marco Beasley a Accordone a Bl!ndman.                                       /abé/

Autorská beseda v DPS 
V pondělí 8. prosince se konala beseda o nově vydané knize „Jako když 

mávne motýlím křídlem“. Velice pěkně nám o této knize vyprávěl p. Pa-
vel Kryštof Novák, který ji také napsal. Byla to společná práce s malířem 
p. Janem Kudláčkem. Ten doplnil celou knihu spoustou svých pěkných 
obrázků. V knize se popisuje celý život malíře J. Kudláčka, pocházejícího 
z Dolních Dubňan u MK. Zájemci si na DPS také mohli tuto knihu kou-
pit. Za sebe mohu říct, že jsem byla knihou i vyprávěním nadšená. 

Na začátku besedy nám pracovnice knihovny naservírovaly dobré 
vánoční cukroví a kávu. Potom zahájil soubor Krumlováček velmi hez-
kým programem. Žákyně zazpívaly, zatančily a zarecitovaly. Jako dá-
rek pro všechny účastníky zhotovily děti ze ZŠ Klášterní malé vánoční 
andělíčky, které nám byly předány při odchodu. Za celou organizaci 
této akce patří opravdu velký dík pracovnicím knihovny v MK, které 
nám účastníkům připravili milé odpoledne!              Marta Smejkalová

Předvánoční ZUŠ A. Muchy
Ivančická Základní umělecká škola A. Muchy se od září čile prezen-

tovala vyjma svých pravidelných měsíčních koncertů především pro-
střednictvím četných repríz úspěšného muzikálu Lví král v provedení 
členů školního pěveckého sboru „Mušky“. Představení celkem hráli 
22x (!), na podzim např. i na Historických slavnostech v Dolních Kou-
nicích, Svatováclavských trzích v Ivančicích, ale i na hradě Pernštejně, 
v Prostějově, pro školy v Moravském Krumlově i v Oslavanech.

Tradiční předvánoční žákovské vystupování začalo Mikulášským 
koncertem, následovalo vystoupení pro seniory v ivančickém Penzionu 
a koncert v Neslovicích. Na reprezentativním vánočním koncertě v ivan-
čickém Besedním domě 16. prosince vystoupil pěvecký sbor, taneční 
obor, nechyběli rovněž sólisté - zpěváci, instrumentalisté i komorní 
hudba v podání smyčců a dechových nástrojů. 17. prosince se uskutečnil 
podobně výpravný vánoční koncert v kulturním domě v Dolních Kouni-
cích. Vánoční výzdobou sálů přispěly učitelky výtvarného oboru.

Oba koncerty uváděly žesťové fanfáry, zazněly líbezné lidové ko-
ledy, klasické vánoční písně i barokní komorní hudba. K působivému 
provedení „Adeste fideles“ - anglické koledy z poloviny 18. století - se 
spojili instrumentalisté, pěvecký sbor i tanečníci. Děkujeme všem, kte-
ří se na koncertech podíleli, především žákům - i bývalým. 

Dovolte na závěr jménem všech zaměstnanců školy popřát krásné Váno-
ce a harmonicky vyladěný rok 2015 dětem a všem příznivcům uměleckého 
vzdělávání.     Mgr. Dagmar Fialová, ředitelka ZUŠ A. Muchy v Ivančicích

Tanec twerk v Ivančicích
Twerk je považován za nový taneční fenomén současnosti, který 

dorazil i do Česka. A odkud se k nám dostal? Jedná se o součást již 
existujícího streetového tanečního stylu s názvem Dancehall, který 
pochází z Jamajky. A asi před 20 lety v New Orleans se twerk oddělil 
jako samostatný taneční styl. Tedy má své kořeny v afrických tancích.

Twerk je moderní tanec, při kterém se pohybujete v podřepu, před-
klonu, vestoje, ale i na kolenech a kroutíte u toho pánví do všech 
možných i zdánlivě nemožných směrů. Právě kvůli pohybům zadečku
a některým pozicím je tento styl označován jako sexuálně provokativní 
tanec s erotickým nádechem. Za sebe však mohu říct, že pořád je to 
taneční styl a záleží na každé z nás, jak to podáme. A na tom, chtít být 
svůdná, přitažlivá a mít sexy zadeček, není nic špatného.

Twerk jako taneční novinka u nás zažívá velký boom především 
však ve větších městech. A tak jsem si řekla, že se pokusím rozšířit 
tento hit i do Ivančic. Tanci konkrétně street dance se věnuji již 15 
let, a jelikož twerk je prvek z jednoho streetového stylu, tak mi jeho 
pohyby nejsou vůbec cizí. Zúčastnila jsem se lekcí pod vedením čes-
ké královny twerku Anety Antošové a chytlo mě to tak, že teď mám 
otevřený kroužek twerku ve Středisku volného času v Ivančicích 
každé pondělí od 18.30 do 19.30 hodin. 

Lekce twerku doporučuji všem slečnám, ženám, maminkám, 
které se chtějí odreagovat, naučit se zpevnit a zapojit určité svaly
a zformovat si tak svoji postavu. Byť se to nezdá, twerk není jen krou-
cení zadečkem. Pořádně se u něj zapotíte a posílíte zádové, stehenní
a hlavně hýžďové svaly a v některých pozicích i svaly na rukou.
A věřte mi, že to ucítíte již po první hodině. Proto neváhejte a přijďte si 
tento taneční styl vyzkoušet a vytvořit si svůj vlastní pohled na twerk. 
V lednu pořádám první víkendový workshop twerku v Ivančicích, a to 
v sobotu 17. ledna 2015, kde v prvním hodinovém bloku se budeme vě-
novat technice a procvičíme tak základní pohyby a ve druhém bloku se 
naučíme taneční choreografii. Více informací o workshopu naleznete 
na www.svcivancice.cz.                  Bc. Tereza Pálešová, SVČ Ivančice

Zázraky se občas dějí. V dneš-
ních dobách to ovšem není dílo 
nadpřirozených sil, ale cílevědo-
mosti, tvrdošínosti a pracovitosti 
lidí, kteří dokáží jít přes překážky 
za svým cílem. Není jich sice mno-
ho, ale naštěstí existují. Jednou
z nich je i PhDr. Věra Jelínková
z Ivančic. Ptáte se, co dokázala tak 
významného? Díky pilné práci, 
kterou vykonala společně s něko-
lika přáteli, se jí podařilo obnovit 
jednu z nevýznamnějších historic-
kých památek, která má význam 
nejen pro Ivančice, ale i celou ČR. 
Místní židovský hřbitov.

Můžete našim čtenářům struč-
ně nastínit historii židovského 
hřbitova?

Písemné zmínky o tom, že v 
Ivančicích žili Židé, jsou ze 13. 
století. Další informace máme 
z 15. století. Mít vlastní hřbitov 
bylo první potřebou židovských 
komunit. Hřbitov měl přednost 
před synagogou, protože nábo-
ženské obřady se mohly vyko-
návat i v soukromých obydlích. 
Podle tradice jsou židovské 
hroby nedotknutelné na věčné 
časy. Ivančický židovský hřbitov 
se nacházel daleko za hradbami 
města. Jeho plocha byla několi-
krát rozšířena dokoupením dal-
ších pozemků a v současné době 
má rozlohu 12 504 m2. Na této 
ploše je zaměřeno 1 800 hrobů s 
pomníky nebo stélami v různém 
stavu zachovalosti. Nejstarší sto-
jící stéla je z roku 1552. Poslední 
pohřeb zde byl v roce 1949. Na 
tomto hrobě však již nebyl vzty-
čen pomník. Židovská obec se 
totiž v Ivančicích po ukončení 2. 
světové války již neobnovila.

Je místní židovský hřbitov sku-
tečně třetí nejstarší v ČR?

Ano je třetí nejstarší. Musíme 
však uvést, že se to počítá podle 
datace stojícího náhrobku.

Co bylo prvotním impulsem
k jeho obnovení?

Impulsem k postupnému ob-
novování hřbitova byly návštěvy 
příbuzných po roce 1989, kteří 
přijížděli ukázat svým potomkům 
místo, kde se narodili nebo kde 

vyrůstali. Hřbitov byl zarostlý 
lebedou a vysokou trávou, mnoho 
náhrobků bylo povaleno. Také 
všude rostly náletové stromy a 
keře. Abychom se dostali ke hro-
bům, bylo nutné prosekat cestu.

Můžete stručně popsat našim 
čtenářům, jak se podařilo tento 
hřbitov obnovit?

Obnova hřbitova začala po-
zvolna. S dobrovolníky jsme za-
čali odstraňovat náletové dřeviny 
a několikrát v roce sekat trávu. 
Větším impulsem byla dotace 
Skupiny ČEZ, která nám v roce 
2006 umožnila uzavřít obřadní 
halu tím, že byly opraveny dve-
ře a vyrobena nová křídla oken. 
Dveře, které se nezachovaly, byly 
zazděny. Od tohoto roku se pra-
cuje na postupné obnově ohradní 
zdi, opravě obřadní haly. To byly 
zednické práce. Na hřbitově se 
vystřídali i další řemeslníci. Byli 
to kameníci, kteří stavěli povale-
né pomníky a stély a kováři, kteří 
opravili na hrobech několik plot-
ků a letos polovinu vstupní brány. 
Naše možnosti jsou dány úspěš-
ností v podávání žádostí o granty. 
Díky grantu byl zdokumentován 
také každý náhrobek včetně uve-
dení jmen pohřbených osob (texty 
psané latinkou). Vše bylo uloženo 

v databázi, která je přístupná na 
internetu a tak si mohou lidé své 
předky hledat i ze zahraničí.

Tohle je také, mimo jiné, 
vánoční rozhovor. Můžete se-
známit naše čtenáře s tím, jak 

probíhají Vánoce u Jelínků?
Vánoce u Jelínků byly stejné 

jako jinde. Na Štědrý den se ráno 
strojil stromek. Dost často to byla 
jedlička, která potom vydržela 
celý měsíc, na stromku byly 
elektrické svíčky. K večeři byla 
hrášková polévka a řízky s bram-
borovým salátem (otec nejedl 
ryby). Také bylo ovoce a cukroví. 
Tento zvyk si udržuji stále.

Měla jste v mládí nějaké taj-
né vánoční přání, které se vám 
splnilo?

Tajná přání jsem neměla. Ro-
diče mně připravili vždy nějaké 
překvapení. Často bylo oblečení, 
brusle, nějaké hračky. Nebyla 
jsem náročná.

Co by jste popřála našim čte-
nářům k Vánocům?

Čtenářům Zrcadla bych chtěla 
popřát, aby vánoční svátky byly 
plné přátelské pohody a spo-
kojenosti a také radosti z dárků 
nalezených pod stromkem.

Za redakci Vám přeji krásné 
Vánoce a hodně úspěchů ve Vaší 
velmi záslužné práci. Petr Sláma

Nejen o Vánocích s PhDr. Věrou Jelínkovou z Ivančic

Hrdina  v boji proti rýmě Rytíř 
z Nosu vyhlásil soutěž pro mateř-
ské školy, do které se přihlásila i 
naše MŠ Rybníky. V rytířském 
klání se 151 mateřskými škola-
mi jsme se umístili na 1.místě. 

Jak jsme to dokázali? ...my 
máme prima rodiče... zpívá 
Michal David a my také! Díky 
skvělému kolektivu naší malé 
školy a školky a všem našim 
báječným rodičům, kamarádům 

a přátelům, kteří našim dětem 
pomohli k vysněné výhře, sr-
dečně děkujeme. Naší výhrou  
se stala interaktivní tabule s edu-
kativními programy pro děti. 

Slavnostní předání proběhne 
v MŠ v pátek 19. prosince 2014 
samotným Rytířem z Nosu a 
princeznou Mandličkou. To bude 
radosti! Letošní vánoční nadíl-
ka pro naše děti bude opravdu 
štědrá.          kolektiv MŠ Rybníky

Slyšte, slyšte, slyšte!

I Petr Bende čte dětem
Mateřská škola Pastelka se na začátku školního roku přihlásila do 

kampaně „Celé Česko čte dětem“, která má za cíl podpořit hlavně 
rodiče v hlasitém předčítání dětem. Zakladatelkou organizace, která 
celorepublikovou akci již osmým rokem pořádá, je Eva Katrušáková. 
Více o této kampani a o tom, že čtení vytváří pevná pouta mezi rodiči
a dětmi, se dočtete na webové stránce www.celeceskoctedetem.cz, kde 
v seznamu školek zapojených do programu najdete i tu naši.  

V naší školce se snažíme do čtení aktivně zapojit rodiče, prarodiče 
nebo i sourozence dětí tím, že nám mohou přijít předčítat po obědě, kdy 
děti odpočívají. Několik rodičů už četlo a my jim za to velmi děkujeme.

Podařilo se nám oslovit i několik známých osobností, jestli by nás 
v našem snažení nepodpořily, a ony pozvání přijaly. První čtenářskou 
vlaštovkou byl zpěvák Petr Bende, který přišel dětem číst pohádku
v pátek před první adventní nedělí. Nezůstalo pouze u čtení Včelích 
medvídků, ale s dětmi si také zazpíval a zahrál na kytaru. V půlce pro-
since nás navštívil pan Jiří Kamen, redaktor Českého rozhlasu a spiso-
vatel, který dětem přečetl několik básniček a povídal si s nimi o Praze. 

Děti si čtení užívaly a všichni se už nyní těšíme na další milé hosty. 
Více informací o činnosti v MŠ Pastelka se dozvíte na webových strán-
kách www.msmiroslav.cz.                Za MŠ Pastelka Tereza Juračková

Cyklistický klub Cycles Perfecta hodnotil letošní rok

foto: V. Jelínková
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    22. 12. 2014 - 11. 01. 2015
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

• 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.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÝ váNOČNÍ PROUD. Populární disko-
tékové hity i rockové fláky servírované místními DJ‘s legendami  Pánek, Dal-
lago, 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.
• 11.1. 2015 v 10.30 hod. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM.
Divadelní pohádka pro nejmenší. Hrají: Zdeňka Makovská, Vlaďka Dolejšová. 
V taneč. sále ZKC. Vstupné: 40 Kč, členové RC 20 Kč. Pořádá RC Kašpárkov. 
• 13.1. 2015 v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Beseda s Pavlem 
Urbančíkem o jeho putování po Duhových horách Landmannalaugar či sopečnou 
pustinou k sopce Askja. Vstupné dobrovolné. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 17.1. 2015 v 19.30 hod. - HASIČSKÝ PLES. Tradiční ples se skupinou RIO
z Křenovic. V KD Říčanech. Zdarma zajištěn odvoz v 18.30, v 19.00 a v 19.30 
od kina Panorama. Odvoz zpět v 1.00, ve 2.00 a ve 3.00. Vstupné 40 Kč, mís-
tenka 110 Kč. Pořádá Hasičský sbor Rosice. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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 ČTYŘLÍS-
TEK. 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 .

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
•  22.12. - VÁNOČNÍ NOCOVÁNÍ NA DOMEČKU. Čeká nás provoněný Dome-
ček, hry, vyrobíme si malý dáreček, pustíme si pohodový film a spoustu dalšího. Čekání
na Vánoce bude s námi určitě kratší a zábavnější! Poplatek: 70 Kč, nahlaste se pře-
dem, počet míst je omezen. Nástup v 16 hodin, konec ráno v 9 hodin. Spacák, láhev 
na pití a přezůvky s sebou. Info na www.domecekmk.cz a také na našem FCB.

Středisko volného času Ivančice
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,

e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 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.
• 10.1. 2015 od 15.00 hod. - TURNAJ VE ŠPRTCI. Určeno pro žáky prvního
a druhého stupně základních škol. Přihlášky do 7. 1. v SVČ Ivančice nebo na: v.cha-
bina@seznam.cz. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/os.
• 14.1. 2015 od 17.00 hod. - ŠPERKY Z FIMO HMOTY. Výroba šperků, pří-
věšků, dekorování příborů, … Přihlášky do 9. 1. v SVČ Ivančice. SVČ Ivančice, 
Zemědělská 2, tvořivá dílna. Poplatek: děti - 30 Kč + mat., dospělí - 50 Kč + mat.
• 15.1. 2015 od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci
a poslechu hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Ze-
mědělská 2, vchod z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 16.1. od 17.00 do 17.1. 2015 - NOVOROČNÍ NOC V KLUBU. Hry, sou-
těže, noční hra, filmový večer. Přihlášky do 9. 1. v SVČ Ivančice nebo v ICM 
a FreeZ. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 320 Kč/osoba.
V ceně ubytování, strava, dozor, program.
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
• 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.
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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 01/15 vyjde 9. ledna 2015, uzávěrka 6. ledna 2015. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

NOVÁ ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Komenského 1287 (vedle ZUŠ), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 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

Vážení přátelé Výletníků, velice nás těší vaše přízeň, kterou jste nám projevovali 
v letošním roce hojnou účastí na našich zájezdech. Jako poděkování vám v tomto 
předvánočním čase můžeme nabídnout opravdovou lahůdku, třídenní víkendový 
poznávací zájezd do Německa a Rakouska pořádaný ve spolupráci s cestovní kan-
celáří s odjezdem z Moravského Krumlova včetně profesionálního průvodce: 
HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO - Zájezd bude nabitý poznáváním nejenom 
krasné alpské přírody, přehrad, jezer a ledovců, ale i solných dolů a měst, hlavně 
Hitlerova sídla v Berchtesgadenu - tzv. Orlího  hnízda. 
Pro velký zájem máme zajištěny dva termíny: 14.8. - 16.8. 2015 a 28.8. - 30.8. 
2015. První temín 28. 8. 2015 je zcela obsazen, dodatkový termín 14.8.-16.8. se 
pojede jen v případě naplnění celého autobusu. Zatím to vypadá velmi pravděpo-
dobně, že se pojedou oba. Při přihlašování uveďte, jestli se vám hodí oba termíny, 
nebo jenom jeden z nich. Zálohu 1.000 Kč je nutné zaplatit při přihlašování, po 
dohodě je  to možné nejpozději do poloviny ledna. Přihlášky ale prosíme ihned! 
Pokud by se náhodou stalo (ale je to málo pravděpodobné), že druhý termín bude 
zrušený, tak vám záloha samozřejmě bude vrácena. I na tento zájezd, stejně jako
na všechny ostatní, vám můžeme vytisknout vánoční dárkový poukaz.
Přihlášky a více informací v prodejně „Květinka Hladká, Jelínková“ na Kláš-
terním nám. 143 v M. Krumlově, nebo na tel.: 607 052 644 - Světlana Jelínková.
Program zájezdu HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO:
1. den: Odjezd z MK v 1.30 hod. Národní park Berchtesgaden. Z Obersalzbergu 
jízda Mercedesy na unikátní vyhlídkovou cestu a původním výtahem na vrcho-
lek hory Kehlstein - Hitlerova čajovna nazývaná „Hitlerovo orlí hnízdo‘‘. Pře-
krásný výhled na celý národní park. Zpět do Obersalzbergu, jezero Königsee, 
(nejvýše položené jezero v Německu a hloubka180 m). Vyhlídková plavba lodí 
k ostrůvku St. Bartholomä. Návštěva solného dolu v Bechtesgadenu.
Ubytování v oblasti v Zell am See na 2 noci v rodinném penzionu 15 minut jízdy 
od města Zell am See. Pokoje s TV, wifi a sociálním zařízením. K relaxaci menší 
wellness centrum, sauna, vířivka a pára. Po ubytování je možné pro zájemce 
uskutečnit výlet k jezeru, cca hodinová procházka.
2. den: Snídaně. Soutěska Sigmund-Thun Klamm - dřevěné lávky. Pak přehra-
da  Wasserfallboden a Mooserbode – lanovka a turistika. Odpolední koupání
v Tauern Spa Kaprun. Nocleh na stejném místě.
3. den: Snídaně. Lanovkou na ledovec Kitzsteinhorn, popřípadě další zajíma-
vost v okolí. Cestou zpět domů vyhlídková trasa např: Grossglockner Hochal-
penstrasse. V případě nepřízně počasí návštěva Salzburku a Hallsttatu.
Cena: 3.550 Kč (autobus. doprava, 2x nocleh, 2x snídaně, průvodce a pojištění). 
• 3.1. 2015 - ZA SLAVNÝMI RODÁKY IVANČIC. Tradiční novoroční vy-
cházka. Z náměstí v Moravském Krumlově půjdeme přes Polánku do Řeznovic, 
pak kolem řeky Jihlavy do Ivančic. Poté je možno navštívit muzeum s expozi-
cemi o Vl. Menšíkovi a A. Muchovi. V případě blátivého počasí se akce ruší z 
důvodu neprůchodnosti terénu. Informaci o případném zrušení akce hledejte na 
našich internetových stránkách. Na akci není nutné se přihlašovat. Trasa: asi 
13 km. Sraz: v 9.00 hod. u Hotelu Epopej v Mor. Krumlově. Odjezd z Ivančic: 
Každý podle vlastního uvážení. Jízdní řády vám rozdáme před vycházkou. 
• O. s. Výletníci Moravský Krumlov Vám přeje spokojené a ve zdraví prožité 
vánoční svátky  a těší se s vámi na shledanou  na svých výletech, v roce 2015.

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 MARTY-
KÁNOVÉ 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.
• 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.
• 24.12. ve 23.00 hod. - PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ ve farním kostele Všech 
Svatých v M. Krumlově. Zpívá Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka 
• 25.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou OLD 
ARCUS ROCK. Hotel Epopej M. Krumlov. Vstupné 80 Kč.
• 27.12. v 16.00 hod. - ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN. Orlovna Rakšice.
• 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 2014. Orlovna Rakšice, hraje DREAMS.
• 3.1. 2015 od 20.00 hod. - 3. FARNÍ PLES v hotelu Epopej. Hraje dechová 
hudba Skaláci, vstupné 100 Kč.
• 10.1. 2015 od 20.00 hod. - XI. PLES MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV 
v Orlovně Rakšice. Předtančení studentů gymnázia, hraje skupina DREAMS, 
Cimbálová muzika A. Stehlíka, Ivančický dixieland. Vstupné 120 Kč. Předpro-
dej vstupenek na IC M. Krumlov od 15. prosince 2014.
• 11.1. 2015 v 16.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝKONCERT Smíšeného sboru Karla 
Němečka a ZUŠ M. Krumlov, ve farním kostele Všech svatých, vstupné 50 Kč.

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

• UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že knihovna Moravský Krumlov bude ote-
vřena do pátku 19. prosince. Půjčování bude obnoveno v úterý 6. ledna 2015.
• Děkujeme čtenářům za přízeň a přejeme krásné zážitky při četbě oblíbených knih. 
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
• ZIMNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY města Dolní Kounice. Přijďte si 
vychutnat atmosféru starobylého města Dolní Kounice při tříhodinové prohlídce 
města se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců Vás seznámí-
me s historií města, navšštívíme klášter Rosa Coeli i židovskou čtvrť s nádherně 
rekonstruovanou synagogou. Zima Vám určitě nebude. Rezervace prohlídky 
nejméně 5 dní před požadovaným termínem. Minimální počet ve skupině je
15 osob. Termíny: 27. 12. 2014, 10. 1. 2015, 24. 1. 2015. Cena 70 Kč/osoba. 
Informace: 513 030 427, e-mail: tic@dolnikounice.cz
Připravujeme: • 17.1. ve 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 
v kulturním důmě. Pořádá SDH Dolní Kounice.
• 29.1. - POLOLETNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI. Klub pro volný čas.
• 1.2. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v KD. 

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
• 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.
• 22.12. - POETICKÉ VÁNOCE ve Středisku volného času Miroslav.
• 22.12. od 9.00 do 12.00 hod. - VÁNOČNÍ SPORTLYMPIÁDA v sokolovně.
• 22.12. od 13.00 do 15.30 hod. - BASKETBALOVÝ TURNAJ v sokolovně.
• 24.12. - BETLÉMSKÉ SVĚTLO - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. ve 22.00 hod. - PŮLNOČNÍ MŠE s vytrubováním koled z věže kostela. 
• 25.12. v 8.00 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE na Boží hod vánoční. ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ v evang. kostele.
• 25.12. od 19.00 hod. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“ v KD.
• 26.12. v 8.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ MŠE SVATÁ. ŘK farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - ŠTĚPÁNSKÉ BOHOSLUŽBY mládeže v evang. kostele.
• 26.12. v 15.30 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM na náměstí Svobody.
• 27.12. od 9.00 hod. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOL. TENISE v sokolovně.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok. ŘK farní úřad.
• 1.1. 2015 v 0.20 hod. PŘÍPITEK před KD na „Zdar nového roku“. A ve 0.30 
hodin NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Pořádá město Miroslav a MKIC.
• 1.1. 2015 v 8.00 hod. - NOVOROČNÍ MŠE. ŘK farní úřad.
• 1.1. 2015 v 8.30 hod. - NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně - ev. kostel. 
• 10.1. 2015 - v 18.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIRO-
SLAVSKA v KD. Pořádá Spolek miroslavských vinařů, MKIC a město Miroslav.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 13.12. - 4.1. 2015 - LEDŇÁČEK NA JIHLAVCE. Výstava fotografií VLA-
DIMÍRA ROHÁČKA. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 5.1. - 31.1. 2015 - OLEJOMALBA. Výstava obrazů JARMILY NĚMCOVÉ. 
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
Připravujeme: • 24.1. 2015 - v 16.00 hod. - TROJLÍSTEK POHÁDEK. 
Divadelní představení pro děti i rodiče. O Otesánkovi, O Budulínkovi, Hrnečku 
vař! Veselá pohádka, plná nečekaných i očekávaných zvratů, dramatické situ-
ace, zjemněné notnou dávkou humoru, to celé spleteno známými písničkami
od táboráků a vše propleteno psanými i nepsanými zákony chování lidí
v přírodě a k přírodě. Účinkuje divadlo Divadýlko Mrak. Kino Réna Ivančice. 
Vstupné: 50 Kč. Předprodej v KIC Ivančice od 5. 1. 2015.
• 27.1. 2015 v 18.00 hod. - NOVOROČNÍ FLAUTANDO. KAROLÍNA 
SMUTNÁ - flétna, DAGMAR KUPČÍKOVÁ - cembalo a žáci flétnového
oddělení ZUŠ A. Muchy v Ivančicích. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 
60 Kč. Předprodej od 1. 12. v KIC Ivančice.
• 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.
• 26.4. 2015 - THE ADDAMS FAMILY. Americký muzikál. Kde: Praha - di-
vadlo Karlín. Účinkují: L. Bílá, P. Břínková, I. Pazderková, H. Seidlová, D. 
Šinkorová, V. Noid Bárta, J. Dulava, J. Korn, M. Sobotka, M. Šteindler a další.  
Odjezd v 9.00 od Besedního domu. Cena: 1270 Kč (vstupenka a doprava).

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 15. ledna 2015

od 9.00 hodin do 16.30 hodin ve všech budovách školy 
v Moravském Krumlově, Polánce a Ivančicích.  (www.ssmk.eu)

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. 

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 26. 12. do 04. 01. zve

POVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MENU
PŘEDKRM 1 ks Morková kost s topinkou - 39 Kč
HLAVNÍ CHOD 200 g Steak z vepřové kotlety marinovaný v šálvěji 
  servírovaný s pečenou bramborou v soli - 179 Kč 
  200 g Kuřecí prso s kůží nadívané drůbežími játry 
  se šťouchaným bramborem s cibulkou - 179 Kč
DEZERT  1 ks Hruškový koláč - 49 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
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. 
Zvláštními hosty letošního ročníku budou doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., 
předseda představenstva společnosti Vinselekt Michlovský, a herec Stanislav 
Majer z Divadla Na zábradlí, kterého veřejnost zná například z hlavní role ve filmu 
Líbánky. Vstupné činí 790 Kč na osobu. Zahrnuje degustaci vín všech vinařství, 

ochutnávku netradičních kulinářských specialit a O.I.V. degustační sklenici.
Objednávky vstupného a ubytování: Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73,

Tel: +420 515 323 428,,E-mail: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 31. prosince v KD

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hodin, vstupné 120 Kč. Hraje skupina CODEX.

Srdečně zvou pořadatelé.

Přijměte srdečné pozvání na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 26. prosince 2014 v 15.00 hodin

kostel Povýšení svatého Kříže v Petrovicích
Vystoupí: farní pěvecký sbor, žáci ZŠ Lesonice

a dechová hudba Petrovanka.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován kostelu.

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ
kontakt: 731 654 209 a 731 491 208

 www.vuddmoravskykrumlov.cz
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Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a pohody

v novém roce přeje

mikroregion
Moravskokrumlovsko

Všem občanům přejeme
krásné prožití vánočních

svátků, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti

a úspěchů v roce 2015.

Společně uděláme vše
pro to, aby se nám 

v našem městě žilo lépe.  

vedení města Ivančice
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» 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.
•• Škoda Rapid, Garde, 110R, nebo 
i jinou starou Škodovku. Jsem velký 
fanda značky. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 731 919 206.
• Škodu Felicii, Fabii, nebo Octavii. 
Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Renault Megane 1.6i, r. v. 1998,
5 dvéřový, v dobrém stavu, modro-
černá barva, EKO poplatek zaplacen, 
cena 13.000 Kč. Tel.: 731 919 206.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• RD v Ivančicích nebo v okolí do 20 
km. I k opravám. Tel.: 720 358 721.

•• byt 2 nebo 3+1 v Ivančicích. Tel.: 
774 193 566.

•• byt nebo dům v lokalite MK, Ivanči-
ce, Oslavany a okolí. Tel.: 603 841 097.

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 po-
zemku 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.

pronajmu

•• garáž v centru Ivančic (Komen-
ského nám.). Garáž se nachází ve 
vnitrobloku za zamykatelnou branou. 
V garáži je zavedena el. energie. Tel.: 
777 955 548.

•• 40 m2 nebytových prostor s vý-
lohou v Ivančicích na Palackého 
náměstí. Vhodné na prodejnu i 
kancelář. Cena dohodou. Informa-
ce na telefon 602 873 504.
•• byt 2+1 na starém sídlišti v Ivanči-
cích. Tel.: 722 519 186.
•• pěkný, nekuřácký byt 2+1 v 1. 
nadzemním poschodí cihl. nájemního 
domu v Ivančicích. Tel. 724 145 079.

•• skladovací prostory v centru Ivan-
čic (Komenského nám.), místnost 
30 m2. Možnost pronájmu včetně 
přiléhající garáže. Parkování před 
objektem. Tel.: 777 955 548.

» ELEKTRO
prodám
•• scaner pro A4 - UMAX - spolehli-
vý, funkční. Cena 400 Kč. Nelze pou-
žít pro Win 8. Tel.: 602 782 272.
» RŮZNÉ
koupím
•• kdo daruje nebo prodá kanoi
Vltava i poškozenou nebo jinou. Tel.: 
737 728 299.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám

•• pěknou kytaru „španělku“ s novou 
učebnicí Hra na kytaru. Vše za 1.500 
Kč. Zn. Super vánoční dárek. Tel.: 
728 209 050.

•• autochladnička - možný i ohřev, 
12 V. PC 1.400 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 
602 782 272.
» ZAHRADA
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
» ZVÍŘATA
prodám
•• selata, 55 Kč/kg. Tel.: 720 271 589.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace na tel.: 601 334 019.
•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24 
HODIN od nebankovní společnosti. 
Bez poplatků! Od 5.000 do 15.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.: 
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení 
15.000 Kč na dobu 1 roku činí mě-
síční splátky 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Při řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.
» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Zpracujeme Vám účetnictví, da-
ňovou, mzdovou a personální evi-
denci. Zajišťujeme zastupování na 
úřadech pro firmy i fyzické osoby.
Spolehlivě, levně a kvalitně. Tel.: 
602 577 139.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Stravování Ivančice přijme vyuče-
ného kuchaře/ku. Výhodou znalost 
přípravy hotových pokrmů. Dále 
přijmeme řidiče sk. B. Nástup ihned 
nebo dle domluvy. Tel.: 777 798 057.

•• Nabízíme volné pracovní pozice 
truhlář a operátorka v dřevo-
zpracující dílně v nově vzniklé 
společnosti VERATRIX s.r.o., Dvo-
řákova 638, Moravský Krumlov. 
Jednosměnný provoz. Pracovní 
úvazek plný. Minimální stupeň 
vzdělání střední odborné vyučen
a dvouletá praxe, obsluha strojů
v dřevovýrobě u truhláře. Nástup 
od 5. 1. 2015. Mzdové rozpětí 12 - 
20 000 Kč. Kontaktní osoba: Lenka 
Hrdinová, tel:.775 989 002, email: 
info@veratrix.cz.

•• Společnost OSP, spol. s r. o., 
Moravský Krumlov hledá adepta 
na pozici SKLADNÍK, ÚDRŽBÁŘ. 
Požadujeme pečlivost, svářečský 
průkaz a průkaz na vysokozdvižný 
vozík. Možno i ZTP. Info na tel.:
515 322 341, e-mail: info@osp-mk.cz

» SEZNÁMENÍ
•• pohodový muž 58 let hledá hodnou 
ženu pro trvalý vztah. Tel.: 604 268 445.
•• 69letá žena hledá přítele. Vánoce 
společně. Tel.: 737 477 356.  
» PODĚKOVÁNÍ
•• Nezapomněl … V září letošního 
roku navštívil naše město Páter Mgr. 
Vladimír Sommer. Snad aby si při-
pomněl svoje kněžské počátky před 
padesáti lety u nás. Mimo jiných po-
vinností vyučoval naše děti nábožen-
ství, za což mu s vděčností děkujeme. 
Pamětníci z ivančické farnosti.

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.

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.

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

st 24.12. ve 13.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
  Fantasy USA/NZ, dabing

pá 26.12. ve 20.00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
so 27.12. ve 20.00 Historické drama VB/USA/ŠPA

so 27.12. v 15.00 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
ne 28.12. v 17.00 Rodinná komedie USA, dabing

so 27.12. v 18.00 HODINOVÝ MANŽEL
ne 28.12. ve 20.00 Komedie ČR

so 3.1. v 17.00 PADDINGTON
ne 4.1. v 15.00 Komedie VB/Fra/Kan, dabing

so 3.1. v 20.00 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
ne 4.1. v 17.00 Rodinná komedie USA, dabing

čt 8.1. ve 20.00 FOTOGRAF
so 10.1. v 18.00 Komediální drama ČR
a ve 20.00 hodin
ne 11.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

pá 9.1. v 18.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
  Fantasy USA/NZ, dabing

ne 11.1. v 15.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
  Anim. pohádka Rusko, dabing

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

so 3.1. v 18.00 DOUPĚ 
  Krimi drama FR/KAN, dabing

ne 4.1. v 18.00 VAMPIRE ACADEMY
  Akční fantasy USA, dabing

so 10.1. v 18.00 METRO
  Katastrof. thriller Rusko, dabing

ne 11.1. v 18.00 ZAMBEZIA
  Anim. rodinný film JAR, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 27.12. v 17.00 (3D)  TUČŇÁCI
ne 28.12. v 17.00 (2D)  Z MADAGASKARU
  Anim. komedie USA, dabing

so 27.12. ve 20.00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
ne 28.12. ve 20.00 Historické drama VB/USA/ŠPA, 
  dabing, (3D)

po 29.12. v 17.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
  Fantasy USA/NZ, dabing

po 29.12. ve 20.00 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
út 30.12. v 17.00 Rodinná komedie USA, dabing

út 30.12. ve 20.00 MODELKY s.r.o.
  Komedie ČR

pá 2.1. v 17.00 PADDINGTON
so 3.1. v 17.00 Rodinná komedie VB, dabing

pá 2.1. ve 20.00 NÁVRAT BLBÝHO
  A BLBĚJŠÍHO, Komedie USA

so 3.1. ve 20.00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU
ne 4.1. v 17.00 Rodinná komedie SR/ČR

ne 4.1. ve 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
  Černá komedie Arg/Špa 

čt 8.1. ve 20.00 ZMIZELÁ
  Thriller USA 

pá 9.1. ve 20.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D)
so 10.1. v 17.00 Fantasy USA/NZ,  so - dabing

so 10.1. ve 20.00 HODINOVÝ MANŽEL
ne 11.1. ve 20.00 Komedie ČR

ne 11.1. v 17.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
  Anim. pohádka Rusko, dabing

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

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
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.

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.

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
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

Zveme Vás na divadelní představení 

ŽIVÝ BETLÉM
v neděli 21. prosince v 17.00 hodin za pohostinstvím v POLÁNCE.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na Fond ohrožených dětí.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany
Vás tímto srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU,
která se bude konat 25. prosince od 20.00 hodin

v sále místního pohostinství. Celým večerem Vás bude provázet 
skupina Fantazie. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

Vstupné: 80 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Obec Horní Dubňany a dechový orchestr Amatéři z Dobšic pořádají
v pondělí 22. prosince 2014 od 18 hodin v sále místního KD

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Poslechový koncert naladí svými melodiemi radostnou a sváteční 

atmosféru Vánoc. Vstupné 100 Kč.

12. ročník tradiční 

VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ BESÍDKY 
se koná ve čtvrtek 25. prosince od 19 hodin v KD v Miroslavi. 

Vstupné 50 Kč s maskou, 80 Kč bez masky. Více informací
na tel.: 777 712 767. Bohaté občerstvení zajištěno. Hlavním

partnerem akce je město Miroslav. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Spolek vinařů Vás zve na

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN
které se uskuteční v sobotu 27. prosince 2014 od 16.00 hodin

v Orlovně Rakšice. K dobré pohodě přispěje kulturní program.
Přijďte prožít sváteční pohodu u dobrého vína.

Občerstvení zajištěno. Vinaři z MKR.

Hostinec pod věží Olbramovice pořádá 10. ledna 2015 

TRADIČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Startovné 150 Kč, v ceně gulášek. Začínáme v 10 hodin.
Zájemci hlaste se do 5. ledna na tel. čísle 774 433 482
nebo přímo v hostinci. Těšíme se na Vás, pořadatelé.

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.

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.

TRADIČNÍ DOBŘÍNSKÁ
SILVESTROVSKÁ ZABÍJAČKA

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.

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.



Důležitý význam pro rozvoj 
řemesel v Mohelně měl, podob-
ně jako v jiných obcích, patent 
o zrušení nevolnictví vydaný 
v roce 1781 císařem Josefem II. 
Ten umožnil poddaným nejen se 
stěhovat bez souhlasu majitele 
panství, ale také mohli svobodně 
posílat své děti na studia či učit 
se řemeslu. V obci působili na-
příklad krejčí, obuvníci, tkalci, 
hrnčíři či jircháři (ti zpracová-
vali kůže). Významná byla také 
výroba kachlů. Tyto kamnářské 
výrobky byly dokonce rozváženy 
do dalekého okolí. 

V Mohelně se rozvíjela i truh-
lářská (stolařská) technika. Právě 
dřevo bylo obecně nejužívaněj-
ším materiálem v lidové kultuře. 
Používalo se ke zhotovování 
stavebních prvků, různého ná-
řadí, hraček, nábytku a dalších 
výrobků. Věhlasný se stal místní 
malovaný nábytek, který byl ve 
své době žádaný a velmi ceněný. 

Poprvé jej zaznamenal a popsal 
národopisný pracovník a učitel 
Vratislav Bělík (1900-1988), 
který v době okupace působil 
jako ředitel na mohelenské ško-
le. Tématem se zabývala i jedna 
z největších osobností našeho 
národopisu, pracovnice Národ-
ního muzea v Praze, Drahomíra 
Stránská (1899-1964). 

Již na konci 18. století působilo 
v Mohelně několik truhlářských 
mistrů. Jedním z nejstarších do-
ložených byl Václav Hubáček, 
který je poprvé jako „Tischler-
meister“ uveden v matrice v roce 
1786, kdy se mu narodila dcera. 
Truhlářské řemeslo se nejen 
dědilo, ale někdy byly rody 
vzájemně spřízněné. Stávalo se 
to tak proto, že tovaryš, který se 
vyučil u mistra, se následně často 
oženil s jeho dcerou. V takovém 
příbuzenském stavu byly rodiny 
Škody-Povolných a rovněž No-
váčků-Burianů-Sýkorů. 

Tak například František Burian 
(1780-1860) se oženil s dcerou 
truhláře Matěje Nováčka. Stal 
se truhlářským mistrem a rovněž 
jeho dva synové Jan (1813-1889) 
a František (1818-1890) vykoná-
vali řemeslo jako jejich otec. Také 
synové staršího Jana, František 
(1840-1912) a Josef (1844-1927), 

se původně oba věnovali truhlář-
ství (František ale zemřel jako 
žebrák v sousedních Lhánicích). 
Do rodiny Burianů se pak přiže-
nil truhlář Karel Sýkora ze Lhá-
nic, jehož dva synové v řemeslu 
pokračovali. Tím se truhlářská 
tradice udržovala v rodě.

Truhlářské rodiny v Mohelně 
zhotovovaly různé tvary nábyt-
ku. Základním kusem a zároveň 
významným artiklem byla truh-
la. Do ní se ukládal slavnostní 
krojový oděv, modlitební knížky
a další důležité předměty. Ne-
věsta si v ní také převážela svou 
výbavu do domu ženicha, a proto 
bylo důležité, aby byla nejen 
praktická, ale i náležitě zdobená. 
Své pevné místo v jizbě měl „sva-
tý kout“ situovaný diagonálně od 
topeniště. V tomto prostoru byl 
umístěný stůl s rohovou lavicí a 
židlemi, na stěnách visely obráz-
ky svatých, v pozdějších dobách 
i fotografie rodiny. Tyto rohové, 

příp. i rovné lavice byly dalším 
důležitým nábytkem, který se v 
obci vyráběl. Mohelenští truhláři 
ale dělali i postele s nebesy, zá-
věsné římsy na nádobí či koutní 
almárky, do kterých se ukládaly 
různé důležité dokumenty. 

Kořeny nábytku s malbou jsou 
pravděpodobně již v renesanci, 
kdy byl určený pro vyšší spole-
čenské vrstvy. Až později se stal 
typickým artiklem lidových vrs-
tev, jeho rozkvět na našem území 
je spojen s obdobím od konce 
18. stol. až do 70. let 19. stol. Ve 
výzdobě malovaného nábytku se 
projevovaly regionální odlišnosti. 
Truhlářské výrobky z Mohelna 
měly zvláštní charakteristický ráz 
malby, která vynikala svou boha-
tostí a barvitostí. Zářivých barev 
se údajně dosahovalo použitím 
makového oleje. Kromě okouzlu-
jících barev byla pro zdejší tvorbu 
typická ornamentální vynaléza-
vost v detailech a později i bujná 
fantazie. Většina nábytku byla 
natřena modrou barvou (kobal-
tový, ultramarínový či indigový 
odstín), jenom některé lavice byly 
hnědočervené. Ve čtvercových či 
obdélných polích ohraničených 
bílou linkou byly na modrém 
podkladu umístěny různé dekory 
s rostlinnou tematikou. Základem 

byla nejčastěji velká růže nebo 
váza. Tento charakter výzdoby 
snad navazoval na starší tradici
již z přelomu 18. a 19. stol. 

Zajímavostí je, že truhly se 
stejným druhem výzdoby vyrá-
bělo několik truhlářů v různých 
dílnách. Víme to, protože zatímco 
výrobci obecně jen málokdy pode-
pisovali svoje výrobky, truhlářští 
mistři z Mohelna tak činili po-
měrně často. Mohelenský nábytek 
je navíc možné pro jeho osobitý 
charakter snadno rozeznat od 
ostatního. Autoři se podepisovali 
například na vnitřní stranu truhly 
tužkou. Jednu takovou truhlu měl 
ve vlastnictví i spisovatel Vilém 
Mrštík, nesla na sobě nápis „Franz 
Povolny, mistr stolařsky, Mohelno 
Nro 44. Roku 1866“. Někdy se 
barvou přímo do výzdoby uvádělo 
celé jméno výrobce nebo třeba 
i jen jeho iniciály umístěné do 
květů či stylizovaných jablíček 
(„JB“ – Jan Burian apod.). Takto 
signované kusy malovali buď 
přímo mistři, případně mohlo být 
účelem podpisu šíření věhlasu 
mistrovy dílny. Také někteří kupu-
jící si nechávali napsat na nábytek 
přímo i své jméno. 

V dobách největšího rozkvětu 
truhlářské výroby, ve 2. pol. 19. 
stol., působilo v Mohelně až 7 
mistrů s tovaryši a učedníky. Bylo 
zde významné truhlářské středisko 
s charakterem sériové výroby. Na 
malbě nábytku se podílely i ženy, 
kterým truhláři svěřovali tuto 
piplavou práci za plat. Hotový 
nábytek byl rozvážen do dalekého 
okolí, podle pamětníků vyjíždělo 
i deset a více povozů se zbožím 
denně. Byl dokonce prodáván až 
na trzích v západočeské Plzni. 
Jedním z nejdůležitějších trhů
na jižní Moravě byl v Hustope-
čích, kde měli Burianovi (a možná 
i jiné truhlářské rodiny) sklad ná-
bytku. Zajímavostí je, že například 
truhly vyráběla tato rodina v trojí 
velikosti, aby šly vložit jedna
do druhé a ve voze se tak při cestě 
na jarmark uspořilo více místa.

Postupně začal být malovaný 
nábytek nahrazován odlišným 
způsobem dekorace - fládrová-
ním. To se stalo oblíbené a žáda-
né zhruba od 2. pol. 19. stol. do 
20. let 20. stol., i když používáno 
bylo již v době baroka. Jedná se
o speciální techniku, která napo-
dobuje strukturu dřeva. Lidové 
fládrované kusy byly vlastně imi-
tací dražšího, a tedy méně dostup-
ného dýhovaného nábytku.

Ačkoliv malovaný nábytek 
z Mohelna byl ve své době vel-
mi oblíbený a distribuovaný i 
do vzdálených koutů naší vlasti, 
v současnosti již málokdo ví, že 
v obci byla tak významná tradice 
truhlářských rodů. Dodnes lze 
spatřit zářivě malovaný mohelen-
ský nábytek v mnoha muzeích, 
například kolekce ze sbírek Mo-
ravského zemského muzea v Brně 
je zpřístupněna ve Starém zámku 
v Jevišovicích.    Jitka Knotková

Použité prameny: • Bělík, V. 
1946: Johan Burian, majstr sto-
lařský z Mohelna. Vlastivědný 
věstník moravský 1, č. 2-3, s. 
145-148 • Lysák, 2007: Mistři 
stolařského řemesla z Mohelna. 
Zpravodaj městyse Mohelno 3,
s. 19-20. • Stránská, D. 1956: 
Tvůrci lidového umění. Truh-
láři lidového nábytku v Mohel-
ně. Český lid 43, s. 69-76.
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Krumlov před léty
Domy mezi ul. Hálkovou a synagogou

Mezi uličkou Hálkovou a židovskou synagogou se před bombardo-
váním nacházela souvislá uliční fronta. Dnes je na místě těchto domů 
parkoviště. Stály zde domy č. p. 55/II, 38/II, 37/II, 54/II, 36/II, 59/II 
a 35/II. V roce 1951 přešly konfiskáty domů do vlastnictví Brněnských 
uhelných skladů, n. p., na jejichž místě si podnik zřídil svou prodejnu
a sklad. Ve vile č. p. 69 měl podnik umístěn své kanceláře. Domy byly
po bombardování odklizeny z veřejných prostředků. Ve dvou případech 
šlo o asanační objekty (č. p. 35/II a 59/II), které podnik hodlal přestavět 
na své sklady. Jejich demolice probíhala až do roku 1957. 

Rohový přízemní dům s č. p. 55/II sloužil jako skladiště obchodu židov-
ské rodiny Tandlerových. Ti vlastnili i vedlejší dům č. p. 38/II. Majitelkou 
obou domů byla Dora Tandlerová, vdova po Theodoru Tandlerovi. Bydlela 
zde se studentem Hermanem, Ernou a švadlenou Emou. Herman s Dorou 
zemřeli v Treblince v roce 1942, osud Erny je neobjasněný, Ema zahynula 
následkem transportu do Trawniků v červnu 1942. Za války bydleli v domě 
Huwarovi. Bombardováním byly oba domy zničeny do základů a jejich 
trosky byly odklizeny v rámci okamžitých opatření ministerstva techniky. 

V roce 1949 byla řešena restituce stavebních parcel po zesnulém Herma-
nu Tandlerovi. Jako dědic byl uveden Dr. Rudolf Tandler, bydlící tou dobou 
v Londýně. Sousedním domem bylo č. p. 37/II, které patřilo Františku Ši-
rokému. Bydlel zde nejpozději od roku 1920. Vedle se nacházel zasunutý 
dům č. p. 54/II. Patřil nejpozději od roku 1919 Mořici a Anně Sedláčko-
vým. V roce 1927 na dvoře přistavovali za pomoci Tomáše Kolofíka chlév 
a komoru. Mořic Sedláček se živil jako dělník v továrně Nestlé a zemřel za 
války. Jeho sousedy byli v č. p. 36/II Jan Janšta se ženou Kateřinou. Jsou 
zde doloženi prameny v roce 1904. 

Dále tu byl dům č. p. 59/II kožkaře Karla Rotha. Ten v domě bydlel nej-
později od roku 1929. Poslední v řadě byl dům s č. p. 35/II Františka a Marie 
Růžičkových. Malý přízemní domek, postavený z vepřovic, byl již před bom-
bardováním značně zchátralý a za války nebyl udržován. Po válce byl dán do 
národní správy vdově Alžbětě Veselé. Její rodina jej obývala do 15. 7. 1949, 
kdy po velkém lijáku hrozilo jeho sesutí a MNV nařídil vyklizení domu.

Prvním z řady dochovaných domů je č. p. 69 (34/II). Jde o vilu z roku 
1925 patřící židovské rodině Steinerově. V přízemí se nacházel byt, ob-
chodní místnost se speciálním vchodem pak směrem od dnešního parko-
viště. V 1. patře se nacházely obytné místnosti. Historizující jednopatrová 
budova s věží byla postavena podle plánů Arthura Potschky pro Hedviku 
Révigovou z Brna. Kronika města uvádí, že ta „počala stavět vilu č. p. 34/II,
ale pro nedostatek peněz stavbu prodala dr. Silbersteinovi.“ Vila jí patřila 
ještě v roce 1932, později zde bydlel revizní lékař okresní nemocenské 
pojišťovny MUDr. Jakub Silberstein (1875-1942) se ženou Kateřinou (roz. 
Steinerovou). O obou je poslední zmínka v souvislosti s jejich transportem 
27. 4. 1942 do Lublinu. Před válkou se zde mělo podle pamětníků nacházet 
sídlo Agrární strany. Po válce se zde mezi lety 1946 a 1949 nacházela cuk-
rárna Jana Schánělce. Po něm zde provozoval opravnu bot Josef Pelikán.  

Mezi synagogou a vilou stával malý domek č. p. 62/II s prosklenou 
verandou. Jeho majiteli jsou v roce 1894 doloženi Johan a Theresie Lázníč-
kovi. Manželé rekonstruovali domek ještě v letech 1899 a 1909. Dům po 
nich zdědila švadlena Aurélie Lázníčková. Těsně před 2. světovou válkou 
se sem nastěhovala rodina stolaře Leopolda Knotka. Po válce využíval dům 
jako cukrářskou dílnu Jan Schánělec. Dnes se nachází na parcele domku 
zahrada vily a obecní komunikace.

Na zadní straně malého prostranství se nachází modlitebna Českosloven-
ské církve evangelické z roku 1967. Za budovou vily se nedochovala jed-
nopodlažní budova židovské synagogy. Literatura uvádí, že byla postavena 
v roce 1547 a její poslední přestavba proběhla v roce 1900. Po záboru města 
v říjnu 1938 bylo vybavení synagogy vydrancováno a budova po zbytek 
války sloužila jako skladiště barevných kovů a pracovního nářadí. V roce 
1945 byla fatálně poničena bombardováním. Odklízení jejich trosek trvalo 
do roku 1950. Na jejím místě stojí obecní komunikace ke garážím.

Další blok domů začíná jednopatrovou budovou s č. p. 73 (33/II). Břízo-
litová fasáda domu již moc nevypoví o jeho bohaté historii. Jedná se totiž 
o bývalou židovskou školu a rabinát, mezi lidmi nazývanou „templ“. Byt 
rabína se nacházel v 1. patře budovy. Kancelář židovské náboženské obce 
se nacházela v přízemí. Škola zde fungovala od roku 1782 do roku 1873, 
kdy splynula s německou obecnou školou. Do roku 1897 se před budovou 
nacházela vodovodní pumpa. Za okupace byl dům společně s č. p. 53/II a 
židovským hřbitovem neoprávněně převeden na základě výměru ze dne 14. 
11. 1939 na Aufbaufond - Vermögenswaltung ve Vídni. Ten jej v říjnu 1940 
prodal městu, které dům č. p. 33/II převedlo na Deutsche Reichsbahn - Om-
nibus - Verkehrsgesellschaft ve Vídni. V roce 1947 si nárokovala Židovská 
náboženská obec se sídlem v Brně restituci svého neprávem zabaveného 
majetku. Město Moravský Krumlov zde bez jejího vědomí ještě v roce 
1945 upravilo dům pro obecnou školu, ve které se v letech 1945 až 1949 
pro obecnou nouzi u veřejných budov vyučovalo. Přízemí domu použila 
rovněž na hasičskou zbrojnici. V lednu 1948 byly obě budovy a parcely 
uznány ministerstvem sociální péče po dohodě s ministerstvem financí
a vnitra za majetek Židovské náboženské obce a město jí platilo nájem.

Za „templem“ se nacházel dům s č. p. 53/II, patřící k Židovské ná-
boženské obci. V roce 1909 v domě Židovská náboženská obec přesta-
vovala příčky podle plánů Johanna Herforta. Již tehdy zde bylo místo 
pro pohřební vůz. Ve 30. letech zde v nájmu bydlela rodina Františky 
a Aranky Absatzových. František Absatz se živil jako švec. Po záboru 
města odešli podle pamětníků do Ivančic. Bombardováním byl dům zce-
la zničen a jeho trosky byly již v roce 1947 odklizeny. Stavební parcela 
byla použita na stavbu garáží pro hasičská auta.

Na vedlejší parcele č. p. 75, kde se dnes nachází hřiště a parkoviště 
hasičky, stával dům s č. p. 32/II. V roce 1902 patřil Michaelu Braunovi, 
obchodníku s konfekcí. Po něm pak do roku 1906 patřil dům Samuelu Su-
chému. V roce 1906 od něj dům odkoupil Adolf Gwatdusch, berní exekutor 
z Prostějova. Se ženou Františkou (roz. Čermákovou) měli syna Oswalda. 
Po jistou dobu spolu provozovali pohostinskou živnost v Bierhalle. Syn 
Oswald pracoval na vedoucí pozici jako designér vzorů látek v Redlichově 
textilní továrně v Brně. V lednu 1946 byl dům přidělen do národní správy 
Heleny Davidové a Oskar Gwatdusch dožil v domě na Zámecké č. p. 2. 
Demolice domku probíhala v závěru roku 1985.

Sousední přízemní domek s č. p. 77 (31/II) patřil nejpozději od roku 
1926 Arnoštce Braunové. Pozdější majitelkou domu byla Illona Ving-
ronová. V lednu 1947 byl dům označen za částečně opravený a předán
do správy novým majitelům.

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.

Malovaný nábytek z Mohelna

Poděkování
Autorka �mto článkem po 2 letech uzavírá rubriku Moravský 

Krumlov před léty. Doufám, že uvedené materiály byly přínosem 
pro krumlovské obyvatele a budou podkladem pro další práci 
badatelů. Informace zde o�štěné nejsou v žádném případě vyčer-
pávající, což je mj. i důsledkem toho, že látka nebyla od 2. světové 
války nijak zpracována ani v pamětech, ani v odborné literatuře. 
Ráda bych �mto poděkovala všem, kteří se na článcích podíleli,
a to především p. Josefu Braunerovi, Přemyslu Rémišovi, Vladimíru 
Matesovi a dalším. Poděkování patří také Marku Pečerovi za výbor-
nou spolupráci. Pěkné svátky přeje Hana Prymusová

Detail výzdoby truhly

Dřevěná truhla z dílny Karla Sýkory (podle Stránská 1956, 71)

Typická květinová výzdoba truhly ve čtvercovém poli

Detail výzdoby čela postele


