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GRAFICKÝ NÁVRH

ŠTOČKU ZDARMA

DO KONCE ROKU sekční vrata s pohonem jen za 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

/Tulešice/ Moravskokrumlov-
sko má svou první dominantu 
v podobě alternativního zdroje 
elektrické energie - větrné elekt-
rárny stojící u Tulešic.

S větrnými elektrárnami a pro-
blematikou s nimi spojenou jste 
se na stránkách Zrcadla mohli 
dostatečně seznámit. Probíraly 
se klady i zápory větrných věží, 
ale zatím nebyla v našem regionu 
žádná postavena. Téměř vždy byl 
důvodem odpor místních obyva-
tel. Průlom udělali až Tulešičtí. 

Investorem a provozovatelem 
díla je firma V-STAV INVEST, 
s.r.o. se sídlem v nedalekých Hro-
tovicích na Třebíčsku. „Jedná se o 
realizaci projektu výstavby větrné 
elektrárny Tulešice. Pro projekt 
byla zvolena technologie dánské 
firmy Vestas, která se řadí mezi 
největší světové výrobce větrných 
elektráren. Co se týče specifikace 
realizované větrné elektrárny, 
parametry jsou následující, výška 
osy rotoru 105 m, průměr rotoru 
90 m, celková výška 150 m,
výkon 2 MW. Projekt zahrnuje 
výstavbu pouze jedné větrné 
elektrárny. Výstavba byla dokon-
čena 28. listopadu a nyní probíhá 
kompletace. V pondělí 14. pro-
since se předpokládá zahájení 
zkušebního provozu,“ vysvětlil 

Ing. Bronislav Vala, jeden z ma-
jitelů investorské firmy. 

Tato aktivita je sice první, 
nikoliv však poslední tohoto 
druhu. „V Jihomoravském kraji 
je rozpracováno naší firmou ně-
kolik dalších projektů. Nejblíže
k předpokládané realizaci je pro-
jekt větrného parku Horní Dub-
ňany, který navazuje na větrnou 
elektrárnu Tulešice. Tento projekt 
v současné době představuje
4 větrné elektrárny, každá o vý-
konu 2 MW, probíhá standardním 
způsobem schvalovacích proce-
sů, momentálně ve fázi  dokon-
čené dokumentace EIA. Lokality 
pro výstavbu větrných elektráren 
byly zvoleny vzhledem k tomu, 
že splňují veškeré požadavky k 
úspěšné realizaci. Lokality dále 
splňují velmi důležité kritérium,
a to, že jsou situovány v oblasti, 
která je Energetickou koncepcí 
Jihomoravského kraje navržena 
právě pro výstavbu větrných 
elektráren,“ doplnil informace o 
dalším vývoji Aleš Pokorný, dru-
hý spolumajitel firmy V-STAV 
INVEST, s.r.o. 

Tulešická větrná elektrárna 
bude mít výkon 2 MW, roční 
předpoklad produkce činí cca  5,2 
GWh, což při současné roční 
spotřebě 5,6 MWh na 1 obyva-

tele pokryje roční nároky cca 930 
obyvatel. Výstavba větrné elekt-
rárny představuje investici v hod-
notě cca 85 milionů korun. Celý 
proces od prvního projektového 
záměru po realizaci trval 4 roky. 
Dva roky probíhal schvalovací 

proces, dva roky přípravné práce 
a následná realizace. Vzhledem k 
tomu, že lokalita splňuje veškeré 
požadavky pro úspěšný provoz, 
nesetkala se investorská firma s 
negativní reakcí ze strany úřadů, 
obcí ani obyvatel. /pokr. na str. 2/

Nová elektrárna u Tulešic

PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

s.r.o.

foto: mask



AUTOSKLA

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA

POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS

PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU

AKCE:
ke každému čelnímu 
sklu 3 litry kapaliny

do ostřikovačů
(pla� do 31.3.2010)

/Ivančice, Rosice/ Zásobo-
vání obyvatelstva napojeného 
na skupinový vodovod Ivančice 
– Rosice pitnou vodou dozná 
podstatných změn směřující ke 
zvýšení její kvality. Svazek vodo-
vodů a kanalizací Ivančice hodlá 
podat žádost o poskytnutí podpo-
ry z Operačního programu Život-
ní prostředí z Fondu soudržnosti a 
Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, na projekt Skupinový vo-
dovod Ivančice - Rosice - zajiště-
ní kvality pitné vody. 

Jedná se mimo jiné i o výstav-
bu, rekonstrukci a intenzifikaci 
úpraven vody, zdrojů pitné vody 
a přivaděčů zásobujících více než 
2000 obyvatel. „Nyní intenzivně 
pracujeme na přípravě a shro-
mažďování podkladů nutných 
pro včasné a správné podání 

žádosti. Čas je zde zásadním 
limitujícím faktorem, protože 
žádosti jsou přijímány do 5. ledna 
2010 s tím, že v okamžiku, kdy 
celková částka podaných žádostí 
v oblasti podpory dosáhne výše 6 
mld. korun, bude příjem žádostí 
zastaven i před uplynutím stano-
veného termínu. V rámci této pri-
oritní osy je maximální celková 
dotace z prostředků EU ve výši 
3 mld. Kč, z toho je tedy zřejmé, 
že z podaných žádostí nebudou 
uspokojeny zdaleka všechny,“ 
informoval o nové možnosti Sva-
topluk Staněk ze SvaK Ivančice.

V rámci projektu by měly být 
rozšířeny a zkapacitněny zdroje 
pitné vody v Moravských Brá-
nicích, Rosicích a především 
v Ivančicích, mělo by být dosaže-
no propojení obou zásobovacích 
pásem v Ivančicích, což je zásad-
ním bodem projektu, který zajistí, 
že ve skupinovém vodovodu bude 
možno využít plných kapacit obou 
hlavních zdrojů. V plánu je pod-
statné rozšíření kapacity úpravny 
pitné vody v Ivančicích, stejně 
jako rekonstrukce a obnovení 

provozu úpravny pitné vody v Ro-
sicích a zřízení nového rosického 
zdroje podzemní vody.

„Součástí žádosti budou i další 
stavby, opravy a rekonstrukce, 
velmi úzce související s výše 
uvedeným posílením zdrojů a 
rozvodem nově získané pitné 
vody. Pokud se podaří projekt 
realizovat, bude to znamenat při 
současném vývoji spotřeby na 
delší čas zajištění dostatečného 
množství kvalitní pitné vody ve 
všech městech a obcích napoje-
ných na zásobování pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Ivanči-
ce – Rosice,“ doplnil Staněk. 

Tento projekt je svým rozsahem 
a především důležitostí srovnatel-
ný s akcí dostavby a rekonstrukce 
kanalizace v tom smyslu, že bude 
bez větších omezení možné za-
jistit dostatečné množství pitné 
vody pro případný rozvoj regionu 
a výstavbu nových obytných ob-
jektů a zón. V současnosti je totiž 
kapacita vodních zdrojů téměř na 
hranici únosnosti a další masivní 
připojování nových odběrných 
míst není možné.               /mask/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

PŮJČKY
vyplácení exekucí

zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky
Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno • www.dinero.cz

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

MIKULÁŠ PŘICHÁZÍ
Advent, čili čas čekání na Vánoce, začíná pro křesťany čtvrtou neděli

před největšími svátky v roce. Pro nás zapřisáhlé ateisty začíná předvánoční 
čas až 5. prosince. Je to předvečer svátku svatého Mikuláše. Tento světec, 
celý v bílém, chodící zásadně v dobré společnos� pekelníků a sem tam 
nějakého anděla odměňovat či trestat (vlk také sliboval) naše milovaná 
zlobidla. Kdo je tento muž, milující poezii takovou měrou, že požaduje 
nějakou rýmovačku snad po každém dítě�?

Svatý Mikuláš z Myry byl katolický biskup v Myře v Lykii. Už za svého života 
byl velmi oblíbený mezi lidem, proslul štědros� k potřebným, jako obránce 
víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o jednoho 
z nejuc�vanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je 
druhým nejuc�vanějím svatým vůbec. V západní liturgické tradici jeho svátek 
připadá na 6. prosince a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků 
dětem. Byl inspirací pro vytvoření mý�cké postavy Santa Clause, která de 
facto vznikla zkomolením jeho jména, dodáním dalších atributů a propojením 
s postavou Christkindleina. Svatý Mikuláš je uc�ván jako patron námořníků, 
obchodníků, lukostřelců, dě�, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též 
patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam).

Každé dítě, ani já nebyl výjimkou, chystá odpoledne svoji punčochu 
v předtuše bohatých předvánočních hodů. Já v ní nacházel burské oříšky, 
bonbóny světoznámé značky Bompary, případně nějakou tu výživnou 
brambůrku či energe�cky vydatné hnědé uhlí. Dnes, vzhledem k bohaté 
obchodní nabídce, jsou to čokoládové figurky a hlavně počítačové hry. 
Zkrátka i svatý Mikuláš jde s dobou a modernizuje. Kromě toho, obávám se, 
že dě� by chtěly brambory ve formě hranolků a při pohledu na hrudku otopu 
by možná už netušily, o co jde, a použily ho jako četné křídy na slavnostní 
výzdobu svého pokoje či jiných domácích prostor.

I k nám domů občas zavítá posel z nebe s koši dobrot. Ani dětskou kulturní 
vložku nepožaduje. Poté, co mu moje drahá dcera zarecitovala: „Ty jsi svatý 
Mikuláš, ty mi houby uděláš !“ se nebohý nebešťan nešťastně na mě podíval 
a zeptal se „Není to náhodou Tvoje dcera?“ Radostně jsem přisvědčil, protože 
jsem to nebohé tříleté škvrně tuto říkanku týden dřel. Když to zjis�l, chvíli na 
sucho polykal. Spláchl to až několika doušky dobré slivovice, echt valašské. To 
je důkaz, že ani svatému muži nejsou lidské rados� cizí.

Mikulášská nadílka není jen svátkem pro všechny dě�. Je také připomenu�m 
velkého muže, světce, který vždy myslel více na druhé než na sebe. A �m byl 
velkým příkladem nejen pro své současníky, ale i pro nás.               Petr Sláma

Slovo úvodem

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel

Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH

A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

Marian Dvorský • tel. 728 306 258
mariandvorsky@seznam.cz • http://mariandvorsky.galerie.cz

VÝROBA SCHODŮ, ZÁBRADLÍ,
KOVANÝCH BRÁN A PLOTŮ

ZEDNICKÉ PRÁCE
ZATEPLENÍ BUDOV

REKONSTRUKCE KOUPELEN
VÝSTAVBA RD NA KLÍČ

Pavel Chylík • tel.: 733 546 629
Husova 1264, MK • chylik74@seznam.cz

ZBAVTE SE
VYSOKÉHO

POVINNÉHO RUČENÍ
Přesvědčte se, kolik ušetříte u Generali
a přejděte k nám i s vaším bonusem!

Mgr. Zdenka Župová
Zámecká 13, Moravský Krumlov

tel.: 777 181 870

Kosme�cké služby
Monika Škrdlíková

Salon IDEÁL, nám T.G.M. 49 
Moravský Krumlov

»  čištění ple� ultrazvukovou špachtlí
»  redukce vrásek, zpevnění pokožky
»  depilace teplým voskem
»  permanentní prodlužování řas, ...

Nově otevřeno od ledna 2010.
mobil: 608 632 433

Nová elektrárna ...
/dokončení ze str. 1/ A co bylo

při výstavbě nejnáročnější?
„Z důvodu rozsahu stavby by-

lo důležité dodržet požadované 
parametry staveniště. Bylo třeba 
vybudovat plochu pro hlavní sta-
vební jeřáb vysoký 120 metrů a 
pomocnou komunikaci pro se-
stavení hlavního ramene staveb-
ního jeřábu. Byly  vybudovány 
dočasné nájezdy z účelové 
komunikace o poloměru 40 me-
trů kvůli najíždění jednotlivých 
transportů na staveniště. Stejně 
tak byly upraveny i křižovatky v 
Dobelicích a Hostěradicích, kudy 
transport projížděl. Transport sa-
motné elektrárny zajišťovalo de-
vět  speciálně upravených tahačů 
o různých délkách. Nejkratší sou-
prava měřila  34 metrů, nejdelší 
potom 56 metrů. Trasa transportu 

byla deklarována s ročním před-
stihem,“ informoval o speciálních 
opatřeních Aleš Pokorný.

Navíc vzhledem k přepravě 
technologie byla ve dnech 25. až 
27. listopadu provedena úplná 
uzavírka silnice mezi obcemi 
Tulešice a Rešice.

A jak člověk přijde k nápadu 
postavit si a provozovat větrnou 
elektrárnu? „Využitím větrné 
energie za účelem výroby elek-
trické energie jsem se začal za-
bývat v roce 2003, kdy jsem uva-
žoval o vybudování malé větrné 
elektrárny pro vlastní potřebu.
V té době jsem však sledoval ob-
rovský zájem zahraničních firem 
využít naše území pro  výrobu 
elektrické  energie z větru. Tehdy 
jsem si řekl, že když je o větrné 
elektrárny takový zájem ze strany 
zahraničních firem, něco na tom 
bude, zkus to taky! Vyhledal jsem 
zástupce největších světových 
výrobců větrných elektráren a ti 
mně přesvědčili o tom, že je třeba 
jít cestou nejspolehlivější, nejmo-
dernější a nejvýkonnější techno-
logie. Začal jsem pracovat na 
různých projektových záměrech 
a výsledek? Větrná elektrárna Tu-
lešice, která splňuje všechny výše 
uvedené kritéria,“ sdělil závěrem 
Aleš Pokorný.                    /mask/

Úpravny vody a přivaděče zlepší kvalitu pitné vody

Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91  Ivančice

e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

smluvní partner

foto: Grunovi



Kvalitní nářadí 

vhodný dárek
pod stromeček
Karlovská 7, Dolní Kounice

tel.: 546 421 910 
Dvořákova 639, Moravský Krumlov

tel.: 515 323 320
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

„VLNKA
„
 - 6 cm

cena: 178,- Kč/m2 

(platí do vyprodání zásob)

Reaguji na článek „Zamyšlení nad budoucností“, který vyšel v Mo-
ravskokrumlovských novinách č. 10, a chci uvést na pravou míru fakta, 
která byla zveřejněna panem starostou Jaroslavem Mokrým. Pan staros-
ta uvedl, že firma PROIMPEX hledá zakázky stále obtížněji z důvodu 
úmrtí majitele a z důvodu hospodářské krize. To se nezakládá na pravdě, 
důvodem hromadného snižování stavu zaměstnanců v roce 2008 nebylo 
ani úmrtí majitele, ani hospodářská krize, ale rozhodnutí jednoho ze 
dvou kooperujících partnerů přemístit převážnou část výroby za levněj-
ší pracovní silou. Dalším důvodem bylo neúměrné posilování koruny 
v roce 2008 (téměř veškeré příjmy firmy jsou v EURECH). 

Pan starosta v tomto článku dále píše, že lze očekávat podstatné 
omezení pracovních příležitostí, ne-li ukončení činnosti. Toto se rov-
něž nezakládá na pravdě, nevím, kde pan starosta tyto informace vzal, 
nikdy mě a ani nikoho z vedení společnosti nekontaktoval. Vzhledem 
k jeho pozici starosty města by neměl na veřejnost vypouštět neověře-
né informace. Ve firmě PROIMPEX je v současné době situace stabi-
lizovaná, další propouštění neplánuji a rozhodně neuvažuji o ukončení 
činnosti.    Bohdana Procházková, jednatelka společnosti PROIMPEX

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Region/ To alespoň podle tvr-
zení úředníků na krajském úřadě 
JMK. A to si na ně ještě vezmou 
půjčku! To by se dalo s klidným 
srdcem nazvat „bludy úřední ob-
ludy“. Ale je to tak...

Jihomoravský kraj si bere půjč-
ku od Evropské investiční banky 
ve výši dvou miliard. Hodnoti-
telskou komisí bylo vybráno  34 
projektů, které jsou z oblasti do-
pravy, sociální a zdravotní péče, 
vzdělávání, turistického ruchu a 
lázeňství. Mezi těmito projekty 
se nachází i tři, které se dotýkají 
našeho regionu.

Jedná se o stavbu domova dů-
chodců v Miroslavi a Ivančicích. 
Třetí projekt je z oblasti dopravy, 
a to silniční průtah Moravským 
Krumlovem. Podle vyjádření 
hejtmana kraje Haška, půjčka po-
může rozhýbat ekonomiku. Jak? 
To jsme se už nedozvěděli! 

Nikdo nechce zpochybňovat 
fakt, že je třeba se starat o seni-
ory, ale v době krize, kdy se šetří 
na každém kroku, se investují 

miliony za domovy důchodců,
a to ještě z půjčených peněz. 
Navíc v Miroslavi podobné zaří-
zení tohoto druhu je a funguje. Na 
místě, kde má domov pro seniory 
s padesáti lůžky stát, měla původ-
ně být multifunkční sportovní 
hala pro školu i veřejnost. Stane 
se tak z Miroslavi město duchů?

„Naše město je jedním z měst, 
které bylo vybráno na výstavbu 
domova pro seniory. Toto zaří-
zení bude financováno z úvěru, 
který schválilo zastupitelstvo 
JMK. Do Miroslavi půjde část-
ka 75 milionů korun. Naše 
zastupitelstvo bude schvalovat 
záměr převod pozemku bývalé 
školní zahrady na Jihomoravský 
kraj. To je z jednou z podmínek 
pro výstavbu - zařízení i poze-
mek musí být v majetku kraje. 
Tento pozemek byl původně 
vyčleněn na stavbu víceúčelové 
sportovní haly. Tento projekt 
ale nebyl schválen pro nepřimě-
řenost nákladů. Dokumentace 
je pro tento záměr připravena,

a pokud by byla možnost a pro-
jekt schválen, místo na tuto stav-
bu je stále vyčleněno. Jsme rádi, 
že se podařilo schválit výstavbu 
domova důchodců. Místo musí 
být v blízkosti centra, aby klienti 
zařízení měli blízko k lékaři, za 
kulturou a do obchodů a zároveň 
v klidu. Nyní budeme vypisovat 
výběrové řízení na projektanta. 
Zařízení musí být postaveno do 
roku 2012. Protože populace stár-

ne, jsme rádi, že tu toto zařízení 
budeme mít, zajistí i pracovní 
příležitosti,“ sdělil místostarosta 
Miroslavi Roman Volf.

Domov důchodců v Ivan-
čicích bude stát 90 milionů. 
Dvaaosmdesát milionů půjde na 
průtah Moravským Krumlovem.

Na projektu se tu bude podílet 
i město,  zaplatí nové chodníky,
rekonstrukci inženýrských sítí
a veřejného osvětlení.   /mask/

Domovy důchodců mají rozhýbat ekonomiku ! Jih Moravy digitálně
/Region/ Televizní kanály programů ČT1 a ČT2 vysílají digitálně, 

a to signálem z brněnských vysílačů Kojál a Barvičova. Digitální 
signál ČT z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj a okrajové 
části sousedních regionů. Od prvního prosince začalo digitální vysílání 
všech programů České televize i na vysílači Mikulov - Děvín, a to na 
devětadvacátém kanálu. Lidé mohou na nový systém přejít různými 
způsoby. Buď si k televizi koupí set top box, nebo si rovnou pořídí 
novou televizi se zabudovaným digitálním tunerem. Nejlevnější set top 
box se dá pořídit za 400 korun, ale můžete za něj dát i 3000 Kč.

O nutnosti přejít na nový systém se hovoří již delší dobu a lidé by 
o novinkách měli být dostatečně informováni. Ten, kdo to nechal na 
poslední chvíli, se bude dívat jen na vysílání pro slepice - zrnění. Di-
gitalizovat se začíná proto, že digitální vysílání umožní lépe nakládat 
s frekvencemi, na nichž vysílají televize. Zatímco v analogové sféře 
se do jednoho vysílacího kanálu vešel pouze jeden televizní program,
u digitálního vysílání to je hned několik programů. K digitalizaci se 
přistupuje i proto, aby se televizní trh otevřel a přes zemské vysílače 
mohlo vysílat více programů různých i privátních společností. Digita-
lizace Moravy postihne kraj Jihomoravský, části Zlínského, Olomouc-
kého, Pardubického kraje a Vysočiny. Po všech změnách se zvýší po-
krytí sítě a pro 93 % obyvatelstva by mělo být dostupné do konce roku 
2009. Po spuštění digitálního vysílání následuje ladění sítě, proto může 
dojít k krátkým výpadkům jednotlivých složek i celého digitálního
vysílání na zmíněných vysílačích.                                                /mask/

Doplatky za solární 
energii zdraží elektřinu
/Region/ Za odebranou elektřinu zaplatíme od příštího roku více

o 50 korun za spotřebovanou MWh. Zdražení je pouze z titulu roz-
voje fotovoltaiky a příspěvků na podporu všech druhů obnovitelných 
zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou platí 
stát investorům. Fakta jsou jednoznačná. Se slunečními elektrárnami 
se doslova roztrhl pytel, stavějí se, kde se dá. Nevyužitý pozemek nebo 
nevhodný pro zemědělskou výrobu, střechy domů. Kalkul investorů je 
jednoduchý, návratnost vložených prostředků do deseti let, snižující se 
cena za solární panely a v neposlední řadě výkupní cena. Ta je jak se 
zdá rozhodující. Tomu ale bude konec. Cena je stanovena každý rok 
Energetickým regulačním úřadem. Letos činí 12,79 Kč/kWh s garancí 
na dvacet let od uvedení solárního systému do provozu. Přitom slunce 
vyrobí jen sedm procent energie ze všech obnovitelných zdrojů. Na-
víc si tento boom žádá investice do sítí. Toho si povšimli i úředníci 
a nastavené podmínky chtějí změnit. Očekávanou změnou by měla 
být novelizace legislativy připravované ministerstvem financí, která 
by měla začít platit od začátku příštího roku. Zřejmě zmizí omezení, 
které dovoluje snížit výkupní cenu každý rok maximálně o 5 %. Tím by 
mohla výkupní cena pro rok 2011 výrazně klesnout, což by ovlivnilo 
dobu návratnosti investice do slunečních elektráren.                   /mask/

/Vedrovice/ Místní zastupi-
telstvo mělo na stole zcela vý-
jimečný problém. Jednalo se o 
historicky cenné větrné kolo.

Po velikých peripetiích, které 
předcházely tomuto zasedání, se 
zastupitelé obce Vedrovice shod-
li, a to zcela jednomyslně, že 
stávající technická památka bude 
umístěna v místním muzeu. Vě-
trné kolo bude odborně ošetřeno, 
zkompletováno, avšak lopatky, 
které jsou po loňském uragánu 
pokroucené, už nikdo nenarov-
ná. Případné narovnání lopatek 
„větráku“ by bylo neúčelné a 
pomohlo by se jen k rychlejšímu 
postupu koroze. Takto zdefor-
movanou památku budou ve Ve-
drovicích ukazovat: „aby všichni 
viděli, co dokáže silná vichřice,“ 
vysvětlují zastupitelé. 

Zastupitelé odsouhlasili výro-
bu repliky větrného kola, kterou 
vyrobí na zakázku firma Sigma 
Hranice. Tato replika bude od-
lehčená. Lopatky této repliky by 
mohly být děrované, ale tak, aby 
to nebylo vidět. Replika se může 
odlehčit ještě jiným způsobem, na 
kterém se právě v Sigmě pracuje. 

Na konkrétní návrhy ve Vedro-
vicích stále čekají. Dále bude 
mít tato replika dvojí brzdění 
(motorem a lopatkou), jež bude 
zajišťovat větší bezpečnost.

Nejtěžší otázkou v tomto 
jednání bylo, zda bude nově 
zbudované větrné kolo funkční, 
anebo bude zavěšeno tak, jako 
tomu bylo minulých padesát let. 
Zcela logicky se k této otázce 
postavil jeden zastupitel, když 
prohlásil: „Památka má být 
funkční pro vesnici, a pokud 
nám tuto památku naši předci 
zanechali, musíme se o ni starat 
tak, aby funkční byla a aby naše 
děti viděly, jak tato technická 
památka fungovala.“ Na konci 
náročného jednání bylo od-
souhlaseno, že nové kolo bude 
připraveno do doby budoucí na 
svoji funkčnost.

Větrné kolo je symbolem 
obce. Respekt a odpovědnost při 
tomto jednání projevili všichni 
zúčastnění. Na první pohled je 
vidět, s jakým nadšením a lás-
kou se tu starají o technickou 
památku, která je již jediná 
v České republice.           /Alex/

Složitá jednání o větrném 
kole ve Vedrovicích

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

Široká nabídka
štípačů na dřevo

Ceny již
od 4. 790 Kč
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VÁNOČNÍ DEKORACE A DÁRKY Z PEDIGU

Dva certifikovaní

SÁDROKARTONÁŘI
zhotoví sádrokartonové podhledy, stropy, 
podkroví apod. Návrh a rozpočet zdarma.

Praxe dva roky.
Možno zaslat fotografie našich prací.

Více na tel.: 732 949 100

MEDLICE 20, 671 40 TAVÍKOVICE
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil : 736 624 955

pracovní doba: po-pá 7.00-12.00 hod. a 12.30-15.30 hod.
e-mail:autopneuserviscerny@quick.cz

Inzerát slouží jako kupon pro uplatnění montáže za 1⁄2 běžné ceny do 15. 1. 2010!

Udělejte „Ježíška“ svým ta�nkům, dědečkům, přátelům:
Přesné AUTOPOTAHY s možnos� vyhřívání předních sedadel - výběr látek dle přání.

Přesné gumové AUTOKOBERCE. TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ dle typu Vašeho vozu.

Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, mám problémy s dluhy, a proto bych se chtěla zeptat na 
následující. Mám několik půjček a nezvládám je splácet. Můj příjem 
za zaměstnání v současné době nepostačuje k úhradě všech splátek, 
u některých dluhů jsem již dostala návrh od soudu, kde mě banka 
žaluje pro neplacení půjček. Od známých jsem slyšela, že bych měla 
zkusit osobní bankrot, nevím však, co je k tomu potřeba. Můžete mi 
sdělit, kde mohu najít další informace a jak mám postupovat. 

K Vašemu dotazu sděluji, že se jedná o institut tzv. oddlužení (osob-
ní bankrot), kterým mohou řešit své dluhové problémy nepodnikatelé. 
Návrh na oddlužení se podává na formuláři, jehož vzor najdete na 
internetových stránkách www.justice.cz, pod kolonkou insolvenční 
zákon. K návrhu však musíte dále přiložit zákonem stanovené doklady, 
jelikož insolvenční řízení, jehož součástí je právě oddlužení, probíhá 
před soudem podle zákonných pravidel, které je nutno dodržet. Pod-
mínkou oddlužení je Váš úpadek či hrozící úpadek a dále, abyste byla 
schopna svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách 
po dobu 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Výhodou tohoto 
řešení dluhů je, že v případě úspěšného splnění rozhodnutí o oddlužení 
se můžete zbavit zbytku svých dluhů. 

První, co musíte učinit, je připravit si seznam všech svých dluhů
a zjistit svoji celkovou dlužnou částku. Poté tuto dlužnou částku mu-
síte porovnat se svým příjmem, resp. očekávaným příjmem v příštích 
5 letech. Tím tedy zjistíte, zdali s Vaším očekávaným příjmem jste 
schopna alespoň 30 % Vašich závazků během 5 let uhradit. Možná se 
to zdá nadbytečné, ale z mých zkušeností vím, že tuto základní pod-
mínku mnoho dlužníků ani nesplní, jelikož po dobu 5 let Vám musí 
z Vašeho příjmu zůstat určité zákonné nezabavitelné minimum, takže 
např. při příjmu 10.000,- Kč měsíčně u člověka s jedním dítětem činí 
měsíční splátka na oddlužení asi 2.800,- Kč a zbytek tj. cca. 7.200,- 
Kč Vám zůstane. Za pět let byste tedy z tohoto příjmu zaplatila na 
pohledávky věřitelů asi 169.000,- Kč. K úspěšnosti podaného návrhu 
pak musíte doložit další přílohy a náležitosti, jako je seznam majetku 
či výpis z rejstříku trestů, kdy se řídíte shora uvedeným formulářem, 
popř. doporučuji se zeptat v odborné poradně. 

§

/Region/ V důsledku celosvě-
tové hospodářské krize v posled-
ní době dramaticky klesly ceny 
vytříděných druhotných surovin. 
O plast, papír, železo a sklo nemá 
nikdo zájem, nebo nejsou zpraco-
vatelé, není následný odbyt odpa-
dů u zpracovatelských firem.

„Od loňského roku se třídění 
druhotných surovin přestalo vy-
plácet. Separované suroviny sice 

různé společnosti vykupovaly, ale 
nic za ně neplatily. U některých 
komodit se dokonce muselo platit 
za uložení - plastové láhve. V sou-
časné době je situace následující. 
Sklo přijímají, neplatí za něj nic, 
papír přijímají, platí 0,10 Kč za 
kilogram, plasty přijímají, my 
musíme platit 1,19 Kč za uložení 
kilogramu, železo přijímají, platí 
1,50 - 2,0 Kč za kilogram podle 

kvality. Odpadová politika státu 
tedy vlastně žádná neexistuje, 
všechno mají v rukou privátní 
firmy, které chtějí vydělat. Proto 
se třídění dnes nevyplácí, nese 
s sebou pouze náklady a zastupi-
telstvy požadované zisky se ne-
dostavují. Dokud se situace nebo 
odpovědná místa nevzpamatují, 
bylo by lepší sbírat netříděný od-
pad a třídit ho na velkobjemových 
třídicích linkách. Pracovních sil 
je dost, nezaměstnanost jde k 10 
%. Budování velkých třídicích 
zařízení je sice finančně značně 
náročné, ale připravovaná politika 
postupného omezování skládek a 
spalování odpadu s cílem jeho vy-
sokoprocentního opětného využití 
nutně nastaví jiné poměry,“ po-
psal situaci v Moravském Krum-
lově starosta Jaroslav Mokrý.

V ostatních městech a obcích 
je situace stejná. Systém sběru 
a třídění komunálního odpadu je 
už léta zavedený a funguje dobře.
I lidé si na třídění v domácnos-
tech zvykli. Na stole je ale ne-
rudovská otázka „kam s ním?“. 
Čína jako dominantní odběratel 
plastů zastavila objednávky. 
Velké problémy jsou i se starým 
papírem. Snad optimisticky to 
zatím vypadá pouze u bílého a 
barevného skla. Sběrné dvory 
fungují, nádoby na tříděný odpad 
také. Popisovat situaci v této 
problematice v regionu by bylo 
ve stejném duchu jako shrnutí 
starosty Moravského Krumlova 
Jaroslava Mokrého. Uvidíme, jak 
se v tomto směru bude situace vy-
víjet dál. Snad neskončíme zava-
leni haldami odpadu.        /mask/

Výkup druhotných surovin není bez problémů

/Mohelno/ Archeologové Mu-
zea Vysočiny objevili pravěký 
kruhový areál, takzvaný rondel, 
kousek od Mohelna. Tento na 
Vysočině unikátní nález vzniknul 
pravděpodobně mezi lety 4 500 
až 4 200 před naším letopočtem.

Historikům zatím nejí zcela 
jasné, k čemu tyto stavby původ-
ně sloužily, nalezeno jich bylo již 

několik desítek. Rondel, neboli 
kruhový areál mohl být jakési 
kalendárium, s jehož pomocí 
a za přispění astronomických 
pozorování se plánovaly země-
dělské práce. Místo mohlo sloužit 
také jako kultovní shromaždiště. 
V Mohelně ho ještě doplňovaly 
dřevěné palisády, nalezeny byly 
také úlomky figurky ženské 
postavy. Zlomek pochází z plas-
tiky vysoké asi čtyřicet centime-
trů. Tato naleziště představují jen 
shluky několika menších jam s 
běžným sídlištním materiálem. 
To, že okolí Mohelna je bohaté 
na archeologické nálezy, dokazují 
artefakty nalezené při stavbě vod-
ní nádrže Kočičák. Ty mohla ve-
řejnost vidět na veřejné výstavě. 
Dalším vyznaným nalezištěm  re-
gionu je Skřipský potok.   /mask/

Odhalili pravěký rondel

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Odstávka na 4. bloku se blíží svému vyvrcholení a stále je dodržován 
stanovený harmonogram prací. Každý den je na elektrárně zpracová-
ván standardní protokol - Informace o průběhu provozu JE Dukovany,
a je vždy po ránu distribuován všem dohledovým orgánům, včetně Úřa-
du pro jadernou bezpečnost a e-mailem jej dostávají i komisaři OBK. 
Mají tak přehled o všem, co se minulého dne přihodilo na elektrárně. 
Z uvedeného protokolu lze vyčíst, v jakém režimu bloky pracují, jejich 
výkon, jaká je koncentrace kyseliny borité a kolik dní po odstávce již 
bloky pracují. Důležitým údajem je i teplota chladící vody. Kromě toho 
jsou v protokolu zaznamenány poruchy a další události, včetně čerpání 
limit a podmínek jednotlivých důležitých zařízení. Odborník tak jedi-
ným pohledem může posoudit momentální stav elektrárny.

V souvislosti s diskuzí vedenou ve sdělovacích prostředcích o údajné 
závislosti na ruském palivu pro naše JE je jistě zajímavá následující 
zpráva: francouzská společnost AREVA zveřejnila kontrakt, který uza-
vřela s ČEZ na dodávku služeb souvisejících s obohacováním uranu na 
období 15 let. Tato smlouva přispívá k dlouhodobému zajištění dodá-
vek jaderného paliva pro společnost ČEZ z různých zdrojů. Pro ARE-
VU to znamená významné naplnění seznamu zakázek, který si vytváří 
pro svůj nový obohacovací závod Georges Besse II v lokalitě Tricastin, 
který má být dokončen tento měsíc. První kaskády obohacovacích cen-
trifug se mají spouštět již na konci tohoto roku a plně funkční má být 
závod v roce 2016. O této skutečnosti jsme se bohužel z našeho tisku 
nedozvěděli nic.             29.11.2009, Ing.Bořivoj Župa, předseda OBK

Sobotní škola v Ivančicích
V sobotu 21. listopadu ožila Základní škola T. G. Masaryka v Ivan-

čicích neobvyklým ruchem. Nevrátily se nám pracovní soboty, kdy i 
děti musely šlapat do školy a plnit tak náročné úkoly v rámci pětiletky. 
Vedení školy uspořádalo pro své žáky, jejich rodiče, jakož i pro celou 
širokou ivančickou veřejnost den otevřených dveří.

V tento den bylo možno se dostat do prostor, kam se ve všední den ne-
dostanou ani samotní žáci. K nahlédnutí nebyly jen učebny, ale i sídlo po-
věstné kulometné roty (sborovna), tajemná jeskyně nejvyššího školního 
vládce, zvaného všeobecně naší generací šerif, ředitelna a nově opravená 
tělocvična. O vzornou ukázku zdravé a chutné výživy, jak je připravována 
našemu potomstvu, se postaral kolektiv školních kuchařek. 

Pro mě, jako dítě školou povinné, byla vždy tato škola tajemným 
hradem se spletí podzemních chodeb, kde podle pověsti strašil zá-
školák Vodlódil. Ten se sem šel ulít z hrůzné pětiminutovky školního 
matematikuse. Ovšem hrdinný učitel zjistil jeho úskok, jal se ho stíhat 
a odchytil ho v místech, kde byly šatny kuchařek. Tam ho nemilosrdně 
ústně vyzkoušel a nadělil mu s ďábelským úsměvem kouli. Vodlódil, 
šílený strachem před pomstou svého pana otce, prchl dále do chodeb
a jeho duch tam bloudí dodnes.

 Dnes je to škola moderní, skvěle vybavená, na kterou můžou 
být obyvatelé Ivančic právem hrdi. Nezbývá než poděkovat všem
pracovníkům školy vedené jejím ředitelem a výborným pedagogem 
Mgr. Němcem, za povedenou akci.                                       Petr Sláma

/Ivančice/ Vznikne na Ivan-
čické radnici nové vzdělávací 
centrum  pro úředníky?  O tomto 
projektu, který vyhlásilo Minis-
terstvo vnitra ČR v rámci ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, jednali ivančičtí 
zastupitelé na svém 6. veřejném 
zasedání. Projekt se zaměřuje na 
vytvoření koncepce vybudování 
a činnosti eGON centra obce 
s rozšířenou působností. V centru 
by měli být  vzdělávání úředníci, 
uvolnění i neuvolnění zastupitelé 
obcí a zaměstnanci obcí zřizova-
ných příspěvkových organizací, a 
to jak pro samotné obec  tak i pro 
další obce , které se nacházejí ve 
správního obvodu města.

V současné době dochází ko-
nečně  k zrovnoprávnění elektro-
nických dokumentů s papírovými 
a v ČR je vytvářena  hustá sít 
univerzálních kontaktních míst, 

ze kterých každý může jednoduše 
elektronicky komunikovat se vše-
mi úřady a institucemi. Pro počíta-
čově gramotného a hlavně počítač 
vlastnícího  občana s přípojkou na 
internet to znamená, že nebude 
muset trávit spoustu času běháním 
po úřadech a většinu korespon-
dence s úřady si vyřídí v klidu 
svého domova po internetu.

Systém může bezchybně fun-
govat jedině tehdy, když ho obslu-
hují profesionálové. Proto vzniká 
celá síť vzdělávacích center, která 
mají připravit úředníky na novou 
formu komunikace. Jedno takové 
centrum by měli rádi ivančičtí 
zastupitelé na své radnici. Proto 
na rozhodli schválení žádosti 
na realizaci projektu „Vzdělá-
vací eGon Centrum Ivančice“. 
Součastně schválili i maximální 
částku 600.000 Kč na finanční 
spoluúčast města.        Petr Sláma

Vzdělávací eGon centrum

Přijímáme inzerci do vánočního čísla Zrcadla.
Popřejte svým zákazníkům, zaměstnancům

a partnerům. Uzávěrka v úterý 15. prosince.
Tel.: 602 782 232, 515 321 099, 

e-mail: inzerce@zrcadlo.info
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Otevřeno
PO-PÁ 9:00-18:00

SO 9:00-13:00
NE po tel. domluvě!

Nabízíme
30 vozů skladem!

Dovoz vozidel 
ze zahraničí dle 

individuálních přání 
zákazníka!

Výhodné financování
od společnosti

ESSOX!
Nízké povinné ručení

od pojištovny Generali!

Tel.: 736 625 272
E-mail: prodej@piras.cz

www.car4me.cz

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD
NOVÉ VOZIDLO!
Možnost různé výbavy a barvy.
cena od 714.000 Kč

Škoda Octavia 1.9TDi SLX
r.v. 1999, 169 tkm, 66 kW, úplná 
serviska, nové brzdy, po rozvodech, 
cena 125.000 Kč

Peugeot Partner 1.4i RELAX
r.v. 2001, 118 tkm
KLIMA, 5míst šoupačky
cena 109.900 Kč

Škoda Octavia 1.4 MPi
r.v. 1999, 129 tkm
zachovalá, zámek zpátečky
cena 59.000 Kč

Š Felicia kombi 1.3 MPi 50 kW
153 tkm, od 1. majitele!!!
velmi zachovalá!
cena 28.000 Kč

Nissan Primera 1.6i klima
r.v. 1999, 165 tkm
ABS, ALU, 4x airbag
cena 84.000 Kč

Opel Astra 1.7 TDS Sport
r.v. 1997, 178 tkm, velmi zachovalá
plně funkční, nová TK, po servise!
cena 39.000 Kč

Škoda Fabia 1.2 HTP 40 kW
1. registrace 24.10.2006, 45 tkm 
ABS, SERVO, CD, palubní PC, 
Cena 129.000 Kč

Ford Fiesta 1.8TDDi KLIMA
r.v. 2001, spotřeba 4,5 l nafty, 
EURO3- BEZ EKOPOPLATKU! 
Cena 89.000 Kč

Mazda 323P 1.3i KLIMA, EXTRA ZACHOVALÁ!
Vozidlo je ve výborném celkovém stavu, dovoz z Rakouska, 
najeto poctivých 123.000 km doloženo veškerými doklady za 
servis za posledních 8 let !!! Maximálně udržované - servisováno 
přímo v Mazdě! Navíc sada litých kol s letními pneu! 
Cena 49.900 Kč

Peugeot 206 1.4i
r.v. 1999, 114 tkm
velmi pěkný, ABS, 2x airbag
cena 79.999 Kč

Chevrolet Spark 0.8i
r.v. 2007, 38 tkm!, stav nového vozu,
2x airbag, ABS, el. okna, po servisu, 
bez investic, cena 125.000 Kč

Mazda RX-8 170 kW!!!
r.v. 2003, 58 tkm, MAX.VÝBAVA! 
XENONY, NAVI, ALU 18“...
Cena 299.999 Kč

Mazda MPV 2.0 CD 136 WEBASTO
r.v. 2002, 180 tkm
nezávislé topení webasto!
Cena 190.000 Kč

Mazda 3 1.4i TE
r.v. 2005, 54 tkm
výbava TE- digiklima, ESP+ABS ... 
Cena 199.999 Kč

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV
 NABÍDKA TÝDNE!

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Sportbar v Nové Vsi
Nová Ves je malá obec, jež vlastní zařízení, které ji mohou závidět 

všechny okolní obce. Místnímu zastupitelstvu se zde podařilo vytvořit 
unikátní sportovní areál, který využívají nejen místní občané, ale i 
veřejnost z širokého, dalekého okolí. Můžete si zde zaplavat, zahrát 
tenis či věnovat se dalším zajímavým sportovním aktivitám. Příjemně 
se unavíte a uděláte něco pro své zdraví. 

Pro odpočinek a osvěžení sportovců i jiných návštěvníků, je určen 
útulný Sportbar. Zde můžete probrat u dobré kávy svoje sportovní vý-
kony, pomluvit ty soupeřovy či jinak příjemně strávit čas. Třeba obdi-
vovat unikátní sbírku kávových šálků. Ke kávě je dobré si dát zákusek 
a doplnit si tak ztracené kalorie. Výběr odpovídá menší cukrárně. Proti 
zdravé výživě či životosprávě se zde dá hřešit i jinak. Na jídelním líst-
ku je hamburger i jiné pochutiny. Nechybí zde ani obligátní smažený 
sýr. Děti mohou spláchnout jídlo kofolou, dospělý pivem. A můj tip ? 
Voňavý, čerstvě usmažený langoš se spoustou sýra, s kečupem a správ-
nou dávkou česneku. Dobrou chuť !                                    Petr Sláma

Začal advent a v prvním týdnu 
jsou nejznámější dva svátky - sv. 
Barbory a sv. Mikuláše. Zatímco 
Mikuláše všichni pamatujeme
od raného dětství, sv. Barbora už 
tak známá není.

 Svatá Barbora - 4. prosince
Podle legendy byla sv. Barbora 

krásná dívka, jež se narodila ve 
druhé polovině 3. století v Ni-
komédii v Malé Asii jako jediná 
dcera v rodině bohatého kupce 
a velkého nepřítele křesťanů. 
Matka ji brzo zemřela, krutý otec 
vedl dceřinu výchovu ryze v po-
hanském duchu. Aby ji ubránil 
před zlými vlivy okolního světa, 
zejména před tehdy ještě zakáza-
ným křesťanským učením, uvěznil 
dceru v kamenné věži, kde ji ob-
klopil přepychem. Jeden ze slou-
žících, jež o ní pečovali, byl však 
tajným křesťanem, který Barboru 
obrátil na víru. Jakmile se to otec 
dověděl, chtěl ji donutit zříci se 
víry. Když se dcera bránila, krutý 
otec ji předal soudci k mučení, při 
němž se jako zázrakem zhojily 
rány na jejím těle. Vlastní rukou 
ji otec mečem ve vzteku srazil 
hlavu. V tom okamžiku vyšlehl 
z jasného nebe blesk, jenž jej na 
místě zabil. Pravděpodobnější je, 
že sv. Barbora byla sťata mečem 
kolem roku 305 během proná-

sledování křesťanů za panování 
císaře Maxmiliána.

Svatá Barbora je uctívána jako 
patronka havířů, dělostřelců, 
architektů a matematiků a také 
dalších povolání, u nichž hrozí 
riziko náhlé či násilné smrti, rov-
něž jako ochránkyně proti smrti 
bleskem v časech bouří a požárů.

K Barboře patří barborky, jak 
říkáme třešňovým větvičkám, 
které řežeme 4. prosince a ne-
cháváme je v teple do Vánoc 
vykvést. Většinou vykvetou těsně 
před Štědrým dnem.

Dřívější generace, které ne-
mohly spoléhat na předpovědi 
počasí, si sv. Barboru připomína-
ly i v desítkách pranostik. Např. 
„Svatá Barborka vyhání dřevo 
ze dvorka“. Vysvětlení je snadné. 
Ochladilo se, muselo se topit, dře-
vo začalo mizet v kamnech, takže 
tato pranostika je vždy pravdivá,
i když dnes starosti se dřevem
nemáme. Stačí regulovat kotel.

Druhá pranostika už tak jasná 
není. „Jaké počasí na sv. Barboru, 
takové po celý advent“. Snad pla-
tívala v dřívějších dobách, ale při 
současné nestálosti počasí nám 
nezbývá než sledovat, jak bude 
pravdivá letos.

Sv. Mikuláš - 6. prosince
Narodil se v polovině 3. století 

v rodině zbožných křesťanů a byl 
vysvěcen už jako mladík. Po smrti 
rodičů rozdal část majetku chudým 
a obdarováním zachránil tři dcery 
zadluženého otce před prodáním 
do nevěstince. Stal se biskupem 
a svůj úřad horlivě a spravedlivě 
vykonával až do vysokého věku. 
Sv. Mikuláš byl a zůstává jedním 
nejznámějších světců východní 
církve, patří k předním světcům
i v západní Evropě. 

Je považován za patrona ná-
mořníků a rybářů, ochránce pře-
vozníků. Jeho svátek je spojován 
s vírou v bohatství - uzavíraly se 
obchody. A také svatby, neboť 
pod jeho patronací bývá manžel-
ství šťastné. Dárky, které dodnes 
přináší dětem, připomínají ono 
obdarování nevinných dívek. Je 
vlastně vzorem pro Santa Clause, 
který na Vánoce nosí dárky ang-
losaským dětem.

V naší tradici zůstává miku-
lášská nadílka v předvečer jeho 
svátku, tedy 5. prosince. Dříve 
se konaly mikulášské průvody 
s maskami, později zůstali s Mi-
kulášem jen čerti a andělé.

Připomínáme, že mikulášská 
nadílka měla i dopad výchovný. 
Děti, které nebyly jen a jen hod-
né, dostávaly do punčochy mimo 
ořechů, ovoce a sladkostí také 
nějakou tu bramboru, případně i 
kousek uhlí. Možná, že by takové 
napomenutí zabralo i dnes.

Také pro svátek sv. Mikuláše 
platí řada pranostik. Opět alespoň 
dvě. O sv. Mikuláši často snížek 
práší. Když na Mikuláše prší, 
zima lidi hodně zkruší. Na zákla-
dě jakých zkušeností nebo sledo-
vání vznikla druhá pranostika, už 
nezjistíme. Můžeme jen sledovat, 
jak to dopadne letos.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Letošní advent zahájila Barbora s Mikulášem 

NOVINKA: ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZU ZA ZAVÁDĚCÍ CENY - TEL.: 777 666 626

/Region/ Kulturně-společen-
ské akce v našem regionu se 
za posledních několik let notně 
změnily. Jako houby po dešti za-
čaly objevovat nejrůznější akce. 
Námětem této polemiky ale není 
zvyšující se kvalita a pořadatel-
ská schopnost, nýbrž druhová 
pestrost. Jednoznačně lze konsta-
tovat, že úspěch mají originální a 
původní náměty a nápady. Urči-
tým nešvarem je ale „kopírování“ 
poté, co se původní akce shledá 
s úspěchem jak u obyvatel, tak i 
mediálním. Proto se ptejme! Kam 
se poděla originalita?

Jen pro srovnání. V našem 
regionu už fungují tři decho-
vé festivaly, dvě gulášovky, 

ochutnávky všeho možného a 
skořápovníky ani nepočítaje. 
Dále tu máme pojídání čehokoliv
na čas a množství a současným 
tématem jsou adventní věnce.
Do výčtu také zařadíme historic-
ké slavnosti obcí a měst s dobo-
vým jarmarkem, průvodem a pro-
dukcí středověké bitvy. Možná že 
příkladů najdeme i více. Že je tu 
určitá jednotvárnost? Ano, nediv-
me se, když se kopíruje. Je asi 
zbytečné se dohadovat, kdo s čím 
přišel první. Spíše se zaměřme na 
to, zda zase přijde někdo s něčím, 
co už tu bylo, nebo něčím opravdu 
originálním. Producenti, snažte
se! Čas ukáže, zda se v tomto 
směru něco změní.             /mask/

Úvaha: Jako přes kopírák

Informační centrum EDU 
slaví 15 let provozu

Přesně 24. listopadu roku 1994 se poprvé otevřelo Informační
centrum na Jaderné elektrárně Dukovany pro občany jak regionu
elektrárny, tak i celé České republiky a hostů ze zahraniční.

„Již v roce 1994 jsme zaznamenali necelé dva tisíce návštěvníků. 
Rekordním rokem, co do počtu osob, které si Informační centrum 
prohlédly, byl rok 1999, kdy se k nám přijelo podívat 35 889 hostů. 
Posledních 5 let se počty návštěv ustálili okolo 27 000,“ uvedl Petr  
Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. - Jaderná elektrárna Dukovany  

Zařízení, které je již 15 let nepřetržitě k dispozici, čeká rozsáhlá
a odvážná modernizace, která bude realizován v letech 2010-2011.
Rekonstruované infocentrum by mělo být interaktivní a bude po-
skytovat na objednání exkurze na míru každému věku i odbornosti. 
Po rekonstrukci budou všichni dosavadní i noví návštěvníci zváni
do moderního interaktivního Informačního centra, které pro každého 
přichystá nejedno audiovizuální překvapení.

„I přes jubileum je dnes, 24. listopadu, Informační centrum ote-
vřené a pro návštěvníky ze středních škol má připraveno překvapení. 
Mimořádně jim umožní návštěvu areálu elektrárny prostřednictvím 
projížďky autobusem, kdy si prohlédnou zblízka všechny významné 
stavby,“ dodal mluvčí Petr Spilka.                                               /abé/

SPZ: PEPA 01, proč ne?
Nelíbí se vám registrační značka u vašeho automobilu? Chtěli 

byste něco originálního? Od příštího roku to už bude možná reali-
ta. Úředníci ministerstva dopravy pracují intenzivně na novelizaci
zákona, které tuto úpravu registračních značek dovolí. Přirozeně
za příslušný poplatek, cca 10 až 15 tisíc korun.                Petr Sláma

Obří adventní věnce
/Region/ Nadešel čas adventu a náměstí našich měst a obcí ozdobi-

la vánoční výzdoba. Ne jinak je tomu i v Miroslavi, kde uskutečnilo 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce, letos již 
jubilejně podesáté. Slavnost se uskutečnila v pondělí 23. listopadu na 
náměstí Svobody. Věnec a strom společně rozsvítil starosta města Au-
gustin Forman a katolický farář Pavel Merta, který věnec také požeh-
nal. Následoval kulturní program, v němž vystoupily děti z mateřských 
škol, žáci základní a základní umělecké školy. Vánoční strom - stříbrný 
smrk, městu věnovali manželé Kratochvílovi. Vánoční výzdoba je také 
na sloupech veřejného osvětlení, radnici a nasvíceny jsou také kaštany 
na začátku náměstí. Vánoční strom je také rozsvícen v místní části
Kašenec. Obří adventní věnec má průměr sedm metrů a stojí na čtyřech 
pilířích ve výši 3,8 m. Na výrobu se spotřebovala vlečka slámy a čtyři 
kontejnery borového chvojí. Nasvícení zajišťuje 250 m světelného
kabelu, čtyři ozdobné vločky a metrové adventní svíce.

A proč to už podesáté připomínáme? Miroslav v adventním věnci 
již nemá prvenství. Třináctimetrový adventní věnec zdobí náměstí 
v nedalekých Vémyslicích. První pokus vloni se Vémyslickým pří-
liš nezdařil a jen stěží se dalo mluvit o adventním věnci. O to více 
otěšující je, že se jim to povedlo letos, a to opravdu ve velkém stylu. 
Při slavnostním rozsvícení věnce mu požehnal děkan krumlovské 
farnosti páter Pavel Bublan a adventní atmosféru navodil Havlův
pěvecký sbor zpěvem písní. Byla také uspořádána výstava s vánoč-
ní tematikou, o kterou se zasloužilo Občanské sdružení Historika
Vémyslice. Nyní se jen čeká na příjezd pracovníků pelhřimovské 
agentury Dobrý den na přeměření věnce. Ten se tak bude ucházet
o zápis do české Guinnessovy knihy rekordů.                         /mask/
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TMK travel - Moravský Krumlov • Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232 • e-mail: jana@tmktravel.cz 

Pojďte lyžovat

Jako prvního a zřejmě nadlouho 
posledního ve své historii jmeno-
vala obec Dolní Dubňany svého 
čestného občana. Stal se jím na 
podzim roku 1919 Vilém Haňák, 
když tehdy  přebral diplom s tímto 
velmi neobvyklým oceněním z ru-
kou starosty. Obec tak vyznamenala 
jeho nevšední dlouholeté zásluhy o 
rozvoj žactva. Zkusme se projít his-
torii jeho zdejšího působení, které 
zdaleka nezačínalo tak idylicky.

Narodil se 17. 7. 1861 v rodině
nadučitele z Horního Újezdu 
blízko Jaroměřic. Absolvoval 
2.třídy  reálného gymnazia v Tře-
bíči a 4.ročníky ústavu pro vzdě-
lání učitelů v Brně. Přes Dalešice  
a Hrotovice již se  zkouškami 
způsobilosti  dostal 1.3.1884 do 
Dolních Dubňan jako definitivní 
správce. Našel školu ve stavu 

velmi bídném. Návštěva dětí byla 
nedbalá a obec prostřednictvím 
místní školní rady nejevila žádné 
činnosti. Sám to komentoval tak,-
že „…rolnictvo mělo právě dobrá 
léta a učitel s 500 zlatými měl 
důstojně dle svého stavu žíti a se 
šatiti.“ Zvláště těžké pořízení mí-
val s vlivným členem školní rady 
a největším sedlákem, majitelem 
lánu, Františkem Čechem. Ten 
vytrvale odmítal vznikající dobré 
úmysly a nápady a na mladého 
učitele hleděl spatra. Největší 
boj byl sveden za postavení nové 
budovy l. třídní školy.

Konečně přišel rok 1889, pro 
učitele i jinak velmi šťastný. Byla 
postavena škola za 3300 zlatých 
/ zahájení 22.června – dokončena 
8.listopadu/. Záhy nato 11.listo-
padu se konala jeho tichá svatba 

s mladičkou Annou Veselou z ne-
dalekých Dukovan v Brně u Mi-
noritů. Nebylo to nikterak snad-
né, protože nevěsta měla 17 let
/narozena 3. 7. 1872/. Souhlas ke 
sňatku jejím zplnoletněním musel 
vydat okresní soud v Hrotovicích. 
Byla hezoučké děvčátko a šťast-
ný manžel říkával v žertu „…že 
si přivedl poupátko...“ Stala se 
nejen družkou , ale také kolegyní, 
protože od šk. roku 1890/91 byla 
ustanovena industriální učitel-
kou, sice zatím bez způsobilosti 
a s nižší remunerací 60 zlatých 
ročně. Vyučovala děvčata ručním 
pracím  několik hodin týdně.

Následná léta si přinášela nárůs-
ty počtu žáků, který přesáhl stavu 
100 , takže dosavadní budova 
nestačila a boj o další přístavbu se 
opakoval. Byly do něho zataženy 
zemské i okresní školské úřady, 
které už tehdy opětovně naři-
zovaly zahájení, jež obec kvůli 
penězům všemožně protahovala. 
Až nakonec o prázdninách 1897 
byla dvoutřídka hotova a nastou-
pil také nový podučitel Fischer. 
Tento, ač včelařil a vedl hasiče, 
byl prchlivý. O několik let poz-
ději kvůli  tělesnému ztrestání 
žákyně je pokutován, přeložen
a později po dalším maléru pro-
puštěn.      Karel Kolář, Ing. CSc.

Čestným občanem před 90 lety

Vilem Haňák po odchodu z Dolních Dubňan do Brna

Devadesátiletá Anna Haňáková

Město Moravský Krumlov,
Městské kulturní středisko,

Občanské sdružení POSPOLU MK
zvou na 

VÁNOČNÍ
JARMARK

čtvrtek 17. prosince 2009

náměs� TGM
v Moravském Krumlově

Prodej lidových výrobků:
keramika, dřevěné hračky, tex�l,

pletené zboží, bižuterie, košíkářské zboží,
včelí produkty, výrobky z pedigu,

paličkovaná krajka, medovina,
turecký med a další

Prodejní ukázky řemeslné výroby:
kov, dřevo a další předvedou učni SOUŘ

Občerstvení:
Grilovaná kuřata, klobásy, langoše,

svařené víno a další dobroty

V případě nepříznivého počasí
bude jarmark v sále hotelu Epopej
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

• Příprava vozidel na STK, vč. provedení Tel.: 515 32 26 04
• Mechanické opravy Tel.: 515 32 26 04
• Pneuservis Tel.: 515 32 26 04
• Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
• Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
• Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47
• NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ Tel.: 515 32 26 04
 zimní provoz při teplotě nad 5°C cena od 400 Kč
• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL Tel.: 515 32 10 59
 mokrou i suchou metodou cena od 800 Kč

STK Moravský Krumlov

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

• M1 - osobní automobily do 9 osob 
• N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t 
• L - motocykly 
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg 
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

akce platí do 21.12.

-5%
NA KUCHYŇSKÉ

LINKY

-10%
 NA ELEKTROSPOTŘEBIČE
Fagor, Karma, Baumatic

POD STROMEČEK
MÍSTO PONOŽEK

POUKAZ NA DOVOLENOU
VYUŽIJTE NAŠÍ OSVĚDČENÉ NABÍDKY A DARUJTE SVÝM 
BLÍZKÝM POUKAZ NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠÍ 
CESTOVNÍ AGENTUROU. POUKAZ LZE VYUŽÍT PRO NÁKUP
JAKÉHOKOLI POBYTOVÉHO, ČI POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU,
LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ, LETENEK, JÍZDENEK I VSTUPENEK.

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU! VOLEJTE
515 321 099, nebo 602 782 232 nebo své požadavky

sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz

CA TMK travel • Růžová 39, Knížecí dům, 1. p.
Moravský Krumlov • tel.: 602 782 232

KATALOGY
ZIMA 2009/2010

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR

UZAVŘELI JSME SMLOUVY S DALŠÍMI 
RENOMOVANÝMI KANCELÁŘEMI.
MŮŽEME VÁM TAK NABÍDNOUT

ZASE O NĚCO VÍC... 
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Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zku-

šenosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz 
nebo příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší rubriky, kterou 
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově.
Pište na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz

Dobrý den, jsme senioři - 60 let, a jelikož jsme přes Vás byli již 
2x na dovolené pořádanou CK Atis, ráda bych se zeptala na jejich 
upoutávku „Dovolená pro zralý věk od 50 let“. Co vše to konkrétně 
obnáší? Předem děkuji J. Chadalíková

Dovolená pro zralý věk od 50 let je speciální nabídkou našeho 
partnera CK Atis, která se zaměřuje na seniorskou dovolenou. Pobyty 
mají vytvořeny výhodné podmínky pro seniory od 50 let - včetně do-
provázených dětí do 15 let v období mimo hlavních školních prázdnin 
a silvestrovského termínu (není-li uvedeno jinak). Nyní Vám uvedu 
přehled výhod a nabízených možnostíí:

1. Zdarma večeře nebo oběd - pobyt s plnou penzí je za cenu po-
bytu s polopenzí, příp. pobyt s polopenzí je za cenu pobytu se snídaní. 
2. Zdarma až 3 dny - pobyt se stravou v délce 7 nocí je za cenu 6 nocí, 
příp. pobyt se stravou v délce 14 nocí je za cenu 11 nocí. 3. Zdarma 
příplatky - neúčtuje se příplatek za neobsazené lůžko, rekreační po-
platek, příp. poplatek za pobyt s pejskem, je-li povolen. 4. Zdarma 
dítě do 5 let se stravou a sleva 50 % do 15 let. 5. Zdarma třetí dítě 
do 15 let - v doprovodu dvou platících seniorů (pobyt včetně stravy).
6. Zdarma 1 káva nebo čaj - je podávána každý pobytový den v době od 
15.00 do 16.00 hod. 7. Vyčleněné pokoje - v klidové části ubytovacího 
zařízení. Není-li v hotelu výtah, jsou pokoje v přízemí, příp. v 1. patře.
8. Protiskluzová úprava koupelny a WC (jsou vybaveny protiskluzo-
vou podložkou, příp. úchytovým madlem.) 9. Odvoz osob a zavazadel 
k autobusové (vlakové) zastávce zajistí za poplatek ubytovatel.   /Anděla/

Rádi bychom poděkovali všem našim klientům, čtenářům i tazatelům 
v rámci naši rubriky „RADY PRO VAŠI DOVOLENOU“, ve které jsme 
se snažili stručně a jasně odpovídat na Vaše dotazy. Tištěná forma 
této rubriky vychází v tomto čísle naposledy, nicméně stále platí, že se
na nás v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se cestovního ruchu 
můžete kdykoliv obrátit, a to buď na tel.: 515 321 044 /602 782 232/ 
nebo e-mailu: jana@tmktravel.cz nebo přímo osobně v naši kanceláři.

Originální úvod přednášky 
Pokud jste zavítali ve středu 25. listopadu do Galerie Knížecího 

domu v Moravském Krumlově, jistě jste nepochybili. Městská knihov-
na Moravský Krumlov připravila nejen pro své čtenáře, ale i širokou 
veřejnost cestopisnou přednášku s promítáním na téma: „Rusko - nejen 
země klášterů“. A ihned při vstupu jste byli mile překvapeni malým 
dárkem v podobě skleničky pravé ruské vodky - Russkaja stolicnaja.

ΜVDr. Ivo Sobotka seznámil posluchače s cestou, která vedla před 
Moskvu na sever různými městy, kolem Oněžského jezera až k polár-
nímu kruhu na Solovecké ostrovy a zpět druhou stranou přes Petrohrad, 
Novgorod a Pskov. Tato cesta trvala 24 dnů, měřila 7.000 km. Po bese-
dě následoval křest  stejnojmenné knihy s autogramiádou.

I když pan Ivo Sobotka pracuje jako státní inspektor pro hygie-
nu potravin a cestování pro něj není hlavní pracovní činností, je to 
jeho velký koníček, kterému věnuje veškerý svůj volný čas. Autor 
je vášnivým cestovatelem, který navštívil většinu evropských zemí, 
zavítal i na Blízký východ, do Izraele, Turecka, Sýrie a Jordánska. 
Své zážitky a pocity z cest pečlivě uchovává nejen ve svém srdci, ale 
i v písemných záznamech a fotografických dokumentech. Posluchači 
měli možnost poznat nejen zajímavosti z autorovy cesty po ruské 
zemi, ale seznámit se i s jeho silným osobním příběhem, prožitým 
v duši vnímavého pozorovatele. 

Toto cestopisné promítání se uskutečnilo v odpoledních hodinách i pro 
klienty Domu s pečovatelskou službou v M.K. a setkalo se s neobyčej-
ným ohlasem.           Za Městskou knihovnu Martina Nováková, vedoucí

Jako již každoročně pořádá DS 
BEZGEST legendární tříkrálovou 
maškarní oldies party. Protože se 
mne jako vyhlášeného odborníka 
často lidé ptají na mé zkušenosti 
s touto aktivitou, rozhodl jsem 
se uveřejnit takový malý manuál 
pro tuto top společenskou událost 
roku, kterou by si nikdo neměl 
nechat ujít. Takže:

Zvolte si masku, která je Vám 
úměrná! Já vím, že být M. Jackso-
nem je lákavá myšlenka, leč když 
vážím 112,3 kg, nemohu pomýšlet 
na cenu v prestižní soutěži o nej-
lepší masku, byť mám sebelepší 
chůzi po Měsíci a umím se chytat 
v rozkroku jako nikdo. Stejně tak 

je obtížné jít za Hardyho, když 
mám tasemnici, i když tady to je 
realizovatelné snáz - bohužel ne 
uvěřitelné. Stejně tak za Pinokia 
by neměl jít člověk, který ať lže 
jak lže neprodlouží se mu na těle 
nic! A tak bychom mohli pokračo-
vat. Prostě, buďte soudní.

Zvolte si masku, se kterou se 
dají dělat všechny důležité lidské 
aktivity! Toto je možná nejdůleži-
tější pravidlo. Na maškarní oldies 
party by se člověk měl bavit. To 
znamená, že když člověk jde za 
průzkumníka v zamořeném pro-
středí, jepici, draka a podobné 
masky, musí počítat s tím, že se 
moc nenají a nenapije. A to ne-

mluvím o těch nebožácích, kteří 
se třeba i nějak nají, ale co pak, 
když jde třeba za cibuli nebo za 
dýni. Takové masky si můžou o 
toaletách jenom zdát a jejich spo-
lečenské renomé tím samozřejmě 
může utrpět. 

Tanec, aneb volné nohy! Tanec 
je naprosto přirozená součást této 
maškarády a ujišťuji každého, že 
písničkový potenciál DJ Veleka je 
natolik sugestivní, že nenechá ni-
koho dlouho sedět. Proto se nedo-
poručují masky jako stonožka (5 
a více lidí v tubusu), špíz (5 a více 
lidí na špejli), Apollo 13 (3 lidé ve 
škatuli s mrazákem) a podobně. 
Též se nedoporučuje „jít“ za hou-
senku, talíř, Gotta a pyramidu. 

Nenechávejte výběr masky
na poslední chvíli! Začít vy-
mýšlet masku v 17.00 hodin dne
8. 1. 2009 je samozřejmě nejlepší 
cesta k tomu, jak pod tíhou stresu 
nakonec na tuto maškaroidní 
zábavu nejít. Čím dříve přijde 
člověk na nápad, tím je to lepší. 
Zkušenosti nakonec říkají, že sa-
motná realizace masky již tak těž-
ká nebývá. Obzvláště když Vás 
napadne třeba duch (prostěradlo), 
Cicero (prostěradlo), Sněhulák ( u 
zvlášť tvarovaných lidí stačí pro-
stěradlo), nebo homole cukru. 

Jděte na maškarní oldies se 
skupinou svých přátel! Je více 
než dobré jít „se svou bandou“. 
Není to samozřejmě nutnost, pro-
tože se tady seznámíte s ostatními 
maskami, ale je pravda, že v partě 
jde všechno tak nějak lépe. Jen 
opatrně na začátek celé akce, 
abyste si nedomluvili všichni sraz 
v maskách před hotelem, a proto-
že masky jsou tak dokonalé, že se 
nepoznáte, čekáte dvě hodiny na 
ostatní, ačkoli všichni už jsou na 
místě! Sranda je sranda, ale pro 
takový případ doporučuji pro 
jistotu nějaké poznávací znamení, 
třeba karafiát v ruce.

Nalaďte se na oldies! Chci jít 
na maškarní oldies party, chystám 
se na oldies party, naladím se na 
oldies party, užiju si oldies party! 
Na tom nic není. A všichni orga-
nizátoři a účinkující Vám garan-
tují, že si to opravdu užijete! 

Tolik slovo k dobru. Nakonec 
Vás musím všechny uklidnit, že i 
kdybyste porušili všechny tyto rady, 
bude stejně legrace. Proto neváhejte 
- oldies míří k Vám! Přijďte všichni 
bez rozdílu pohlaví, víry, nálady, 
věku a masek! Je to to nejlepší,
co pro sebe můžete udělat! 

Za BEZGEST Vás zve
Bořivoj Švéda, budoucí maska.

Tříkrálová maškarní oldies party s DS BEZGEST

Je název kurzu, kterého se 
zúčastnili žáci SOŠO a SOUŘ
Moravský Krumlov v rámci pro-
tidrogové prevence. Jednalo se 
o týdenní pobyt v době od 6. do 
13. listopdu v krásném prostředí 
areálu  Školy v přírodě v Nekoři 
v Orlických horách.

Pobytu se zúčastnilo celkem 
40 žáků prvních ročníků oboru 
kuchař, kuchařské práce v dopro-
vodu čtyř pedagogických pracov-
níků a zdravotnice.

Žáci se zde seznamovali for-
mou her, kvízů, testů s nebez-
pečnými účinky drog na lidský 
organismus, s tím jaký negativní 
vliv mají drogy na jedince, celou 
společnost, na vztahy v rodině, 
ve škole atd. Vyzkoušeli si zá-
klady první pomoci. Protože šlo 
o kuchaře, zhodnotili si také již 
získané vědomosti ze svého obo-
ru. Pod vedením p. učitelky sesta-
vovali jídelníčky zdravé výživy, 

seznámili se s nejmodernějšími 
poznatky o výživě a v závěru si 
sami vyzkoušeli vytvořit ovocné 
míchané nápoje, což byla příjem-
ná tečka za usilovným snažením.

Celý kurz byl proložen také 
dalšími aktivitami: vycházkami 
do okolí kolem Pastvinské pře-
hrady, celodenním výletem na 
pevnost Bouda, kterou si žáci se 
zájmem prohlédli, výletem do 
České Třebové do krytého ba-
zénu, návštěvou Muzea řemesel 
v nedalekém Letohradě.

Po závěrečném hodnocení a 
rozdání ocenění nejlepším účast-
níkům byl kurz ukončen  disko-
tékou, kterou si žáci sami pečlivě 
připravili a náležitě si ji i užili.

Každý účastník si odnesl spous-
tu zajímavých zážitků, nových 
vědomostí i dovedností, nových 
vztahů. Celý kurz byl určitě užiteč-
ný pro všechny zúčastěné a splnil 
svůj účel.   Mgr. Jiřina Hladíková

Jak se nestat závislákem

Je několik minut před půlnocí a 
my se tísníme v rozjásaném davu 
před radnicí v Beaujeu, kde čeká 
na naražení první letošní sud mla-
dého božolé. Právě přišel pochod-
ňový průvod a animátor přivádí 
zástup zvědavých a vínachtivých 
Francouzů i turistů do varu. Ještě 
odpočítávání a v několika prvních 
vteřinách 19. listopadu je na světě 
ten každoročně toužebně očeká-
vaný zázrak - beaujolais noveau!

Vyndáváme svoje skleničky

a ochutnáváme nádherně rudý, po 
ovoci vonící, mok. Pro tento oka-
mžik jsme vážili dlouhou cestu. A 
nelitujeme jí. V každém marketu 
po celém světě je možno ráno 
koupit láhev s veselou etiketou, 
ale genius loci oné listopadové 
půlnoci koupit nelze. Dovezli 
jsme si domů několik lahví a 
pokaždé, když upíjíme lahodné 
doušky, vrací se nám to krásné 
odpoledne a noc v Beaujeu.

 /manželé Župovi/

Toulky krajem Beaujolais

Mikulášská nadílka 
v Rešicích s předstihem
Mikuláš má letos napilno, a tak si do Rešic pospíšil s předstihem už 

v sobotu 28. listopadu. Na návsi ho nedočkavě vyhlížely davy malých 
i větších dětí v doprovodu rodičů a prarodičů, ale také mnozí dospělí, 
kteří si přišli užít předvánoční náladu a zábavu. O ně totiž při rešických 
akcích nikdy není nouze. Na mikulášskou nadílku, organizovanou míst-
ní Osvětovou besedou pod vedením předsedkyně Zdeňky Slámové, se 
proto do Rešic každoročně sjíždějí i obyvatelé vzdálenějších vesnic. 

Čerti, shromáždění v ohnivě nasvíceném celtovinovém „pekle“, 
předvedli vzrušující rej a ohnivou show za doprovodu pekelné mu-
ziky. Rachejtlemi, prskavkami a hořícími loučemi pak přichystali 
důstojný vstup pro velebného Mikuláše. Doprovázeli jej půvabní 
andělé, kteří za sebou táhli vozík, naplněný mikulášskou nadílkou. 
V jasném rozzářeném bílém, modrém a zlatém „nebi“, podbarveném 
líbeznými vánočními písněmi, pak laskavý Mikuláš trpělivě přidělo-
val každému dítěti jeho balíček - za básničku, písničku, za jedničky, 
anebo alespoň za slib, že příští rok už „bude hodné víc, a nejen tak 
napůl“. Čerti mezitím pomáhali nad ohněm s opékáním špekáčků 
všem, kteří se po náročném pohovoru potřebovali posilnit. Děti 
se hrozivých pekelníků sice trochu bály, hlavně když zpozorovaly 
zavázaný pytel, z něhož trčely jen botky. Všechny ale uklidnil čertí 
slib, že „toho malýho kluka z pytle nakonec pustí.“ A co vy, byli jste 
letos hodní? Mikuláš se vás za rok zeptá!                Lenka Karlíková
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VYHRAJTE DÁRKOVOU VÁNOČNÍ POUKÁZKU
Tři vylosovaní luštitelé křížovky získají dárkovou vánoční poukázku na slevu 5 % na dovolenou z katalogových cen u CA TMK travel v Moravském Krumlově.
(Sleva se nevztahuje na příplatky, taxy, skipasy a pojištění). Výherce vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete na adresu
redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon. Výherci poukázek z minulého čísla: P. Dočkal - M. Krumlov, J. Podzimková - Velenice a R. Růžička - Miroslav. 

TMK travel
Růžová 39, Knížecí dům

Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044

mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz
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KULTURNÍ PROGRAMY    07. 12. - 20. 12. 2009 
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• VÝSTAVA - OBRAZY J. M. KREJČÍHO - výstava je přístupna: po - pá: 
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. do 18.12.2009.
• 6.12. v 16.00 hod.  - ADVENTNÍ SVÍCE - II. ročník, operní árie, černošské 
spirituály, písně zpívá Jan Šťáva (bas), hotel Epopej, vstupné dobrovolné.
• 7.12. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK J. Kristiána.
• 7.12. ve 14.00 hod. - „DIVADELNÍ KUKÁTKO“ - literární kavárna. 
Vánoční posezení s hercem brněnského divadla panem Ladislavem Lakomým.
• 7.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT ZUŠ 
- taneční sál Základní umělecké školy.
• 8.12. v 8.30 hod.  a v 10.00 hod. - O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO - školní 
pořad pro děti MŠ + 1. třídy ZŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 40 Kč.
• 10.12. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert, Orlovna Rakšice.
• 11.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - vystoupí pěvecký sbor 
„SLUNÍČKO“, při MŠ Husova, galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 11.12. v 18.00 hod. - PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM 
KUPCI - hraje DS EĎAS při gymnáziu Moravský Krumlov, kinosál M. 
Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 13.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT „SHADOW QUARTETU“ - 
zámek Moravský Krumlov - Muchova Slovanská epopej, vstupné dobrovolné.
• 14.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - kinosál M. Krumlov.
• 15.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého sboru gymnázia 
Moravský Krumlov, galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 17.12. od 8.00 hod. do 17.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK - nám. TGM
• 18.12. v 15.30 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ s rozsvícením vánočního 
stromu. Areál dětského hřiště za Orlovnou v Rakšicích.
• 20.12. v 18.00 hod. - ADVENTUS - PŘÍCHOD - koncert Všech svatých M. 
Krumlov. V. Matějček, V. Roubal - koncert slova a hudby, vstupné dobrovolné.
PŘIPRAVUJEME: • 19.2.2010 - VÍDEŇ A TERMÁLNÍ AKVAPARK 
LUTZMANNSBURG - jednodenní poznávací zájezd. Vídeň - prohlídka centra 
(2 - 3 hodiny s průvodcem nebo individuálně), Lutzmannsburg - koupání v 
moderním akvaparku za odpolední vstupné (15.00 - 22.00 hod.).Pro všechny: 
tobogány dlouhé 202, 143, 111 a 68 m, bazén s umělým vlnobitím, masážní 
trysky, vířivky... Od 14 let: klidová zóna, termální masážní a relaxační bazény, 
komplex saun (finské, páry, aroma...). Odjezd z Moravského Krumlova v 8.00 
hod., návrat v sobotu mezi 0.00 - 1.00 hod. ráno. Cena za dopravu: 410 Kč 
(dospělí), 390 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let). Vstupné: 16,20 EUR (cca 
420 Kč) - celý areál, 12,60 EUR (cca 330 Kč) - jen sportovní aktivity + venkovní 
rekreační bazén, 6,70 EUR (cca 180 Kč) - děti do 15 let - jen sportovní aktivity 
+ venkovní rekreační bazén. Informace a přihlášky: MěKS, nám. T.G.M 40, 
tel.: 515 322 330, 725 579 923. Doporučujeme individuálně sjednat cestovní 
pojištění (dle pojišťovny cca do 20 Kč/osoba/den).

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 17.12. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT HORNOBOJANI - dechová 
hudba. Hosté: paní Eva Chalupová a paní Jana Jelínková. Předprodej zahájen 
od 9.11.2009 v KIC. Vstupné: 80 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 9.1.2010 ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČIC 
2010 v Besedním domě. Hraje skupina GRIF 05, taneční vstupy: manželé 
NOVOSÁDOVI (mix standardních tanců) a AL FAYYUM DANCERS 
(orientální tanec). Vstupné: 150 Kč. Předprodej zahájen od 7.12. v KIC.

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
•  5.12. - 6.12. - VÁNOČNÍ POSEZENÍ - různé náměty na vánoční dárek. 
Pořádá spolek Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.
•  12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK - tradiční vánoční trhy na nádvoří 
oslavanského zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabijačkových pochoutek, 
prodej kaprů, teplá medovina, perníčky..., od 10.00 hod. - vydávání 
slosovatelných vstupenek ZDARMA, v 15.30 hod. - losování o ceny: vánoční 
kapr, vánoční stromeček, betlém..., v 16.00 hod. - v zámecké kapli ZPÍVÁNÍ 
U BETLÉMA. Pořádá KIS Oslavany. •  ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA 
- taneční zábava se sk. DARKEN, velký sál Děl. domu. Pořádá Pavel Vavřík. 
• 17.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany. 
• 20.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. Adventní koncert v kostele 
Sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 26.12. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční 
zábava se skupinou DARKEN. Pořádá Pavel Vavřík.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 9.12. - DOKONČENÁ - zahájení plesové sezóny absolventy 
středoškolských tanečních v 18.00 hod. ve velkém sále Dělnického domu 
v Oslavanech. Vstupné: 50 Kč (do sálu) a 20 Kč (na galerii). Vstup do sálu 
pouze ve společenském oblečení.
• 12.12. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA MEZI MĚSTY - na ZŠ 
v tělocvičně. Přijďte povzbudit své spolužáky. Přezůvky s sebou.
POZOR!!! - Volná místa v kroužku MINIHÁZENÁ, každé úterý od 14.30 - 
15.30 hod. pro holky a kluky od 3. do 5. třídy v DDM ve velkém sále. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
PŘIPRAVUJEME: • 29.12. - „POVÁNOČNÍ POSEZENÍ“ ve školce 
v Letkovicích od 17.00 hod. Přijďte posedět nad kronikou, fotografiemi 
a zavzpomínat na proběhlé akce v letošním roce. • 31.12. - „27. ROČNÍK 
TRADIČNÍHO SILVESTROVSKÉHO POCHODU“ - sraz účastníků 
na nádraží ČD v Oslavanech v 9.00 hod. Odjezd z Ivančic v 8.40 hod. 
Vedoucí akce paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536. Kdo má zájem 
o zamluvení řízku v restauraci v Čučicích, se musí nahlásit  u paní Pokorné 
telefonicky nebo SMS do 15.12.2009!!! • 1.1.2010 - „NOVOROČNÍ 
VÝSTUP NA BABÍ LOM“ - vedoucí akce paní Hana Šťastná. Bližší informace 
budou vyvěšeny v našich inf.h skříňkách v průběhu měsíce.
RŮZNÉ: • V 2. polovině měsíce prosince uskutečníme „PŘEDNÁŠKU 
O NAMÍBII“ s členkou UNICEF. Akce proběhne v zasedací místnosti 
MěÚ Ivančice na radnici ve dvoře. Termín bude uveden na kabelové televizi 
a v rozhlase. SLEDUJTE!!! • Doporučujeme návštěvu do 24.1.2010 
v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husově ul. č. 14 v Brně, kde probíhá 
výstava ivančického rodáka ALFONSE MUCHY (od plakátů a kreseb 
přes akvarely a přípravné práce k zakázkám). Výstava se již uskutečnila 
v Japonsku a Maďarsku.    

Výbor přeje klidné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2010.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 5.12. od 10.00 do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA - v rámci akce 
„POHÁDKOVÉ VÁNOCE“ budou v prostorách DDM Moravský Krumlov 
připraveny vánoční rukodělné dílny, kde si můžete Vy i Vaše děti vlastnoručně 
vyrobit malé dárečky pro nejbližší či jen tak pro radost, nebo posedět a popovídat 
si v příjemném prostředí provoněné čajovny.
PŘIPRAVUJEME: • 22.12. v 17.00 hod. - JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE + 
DISKOTÉKA. Přijďte za námi na Domeček strávit příjemné předvánoční chvíle 
a ukrátit si tak čekání na Štědrý den. Zasoutěžíte si o sladké odměny a zatančíte si 
v rytmu diskotéky. Přijďte se zahýbat, čekají Vás Vánoce!!! Vstupné: 20 Kč. Účast 
nahlašte předem v kanceláři DDM do 21.12.2009!!!

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, 
www.svcivancice.cz

• 11.12. - 12.12. od 14.00 do 17.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST - přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo dárek z papíru, korálků, 
drátu, textilu, včelího vosku. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: dle 
náročnosti výrobku od 5 Kč do 110 Kč. S sebou: možno vzít nádoby na zdobení 
ubrouskovou technikou - láhve, plechovky, zavařovací sklenice, skleněné dózy. 
• 12.12. - 13.12. od 8.00 do 12.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ BURZA 
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ - SVČ Ivančice, Komenského nám. 7 (DC). Poplatek: 100 
Kč/prodávající, 20 Kč/kupující. Rezervace prodejního místa do 10.12.2009. 
• 19.12. - LYŽOVÁNÍ NA VYSOČINĚ - JIMRAMOV. Pro děti, mládež 
i rodiče s dětmi. Odjezd v 7.30 hod. z Ivančic u Besedního domu. Poplatek 
bude upřesněn. Nutné se přihlásit do 16.12.2009 v SVČ Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 23.12. od 15.00 do 16.30 hod. - VÁNOČNÍ 
NADÍLKA VE STÁJI. Přineste zvířátkům mrkvový nebo jablečný 
balíček. Ti, kdo donesou nakreslený obrázek koně, získají odměnu. Statek 
Padochovka, Ivančice. • 25.12. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ 
BÁL SE SKUPINOU REFLEXY. Besední dům Ivančice. Poplatek bude 
upřesněn. Předprodej vstupenek od 25.11.2009 v SVČ Ivančice.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.12. - PIVOVARSKÁ ZABIJAČKA - pivovarská zabijačka s ukázkou 
výroby zabíjačkových specialit s občerstvením a hudbou. Samozřejmě 
nebude chybět ani dobře chlazené pivo. Areál Starého pivováru. Pořádají 
KIC Rosice a masozávod Hadač a Zapletal.
• 9.12. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - NOVÝ ZÉLAND - 
promítání ze zajímavých míst planety Země, tentokrát s paní Evou Palátovou 
a panem Tomášem Palečkem. Putování Novým Zélandem, zemí s nedotčenou 
přírodou, nádhernými horami, divokými lesy, zvlněnými pastvinami, ale i 
překrásnými písečnými plážemi. Pořádají městská knihovna a Turisťák Rosice.
• 10.12. a 17.12. vždy od 10.00 hod. - ČTEME JEŽÍŠKOVI - pohádkové 
pásmo oblíbených pohádek určené pro děti i jejich maminky v městské 
knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 11.12. od 14.00 do 16.30 hod. - VÁNOČNÍ AKCE ŽÁKŮ ZŠ - prodejní 
výstava výrobků s vánoční tématikou a den otevřených dveří, vánoční keramická 
dílna pro rodiče s dětmi a kulturní vystoupení žáků v aule školy. Pořádá ZŠ.
• 12.12. v 10.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK - historické tržiště na druhém 
zámeckém nádvoří. Šermířské vystoupení SHŠ Taranis a středověké hudby 
Weytory. Občerstvení v zámeckém šenku a na nádvoří, horká medovina, možnost 
svezení na koních, vstupné dobrovolné. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 12.12. v 18.00 hod. - FOLKOVÁ SKUPINA „MEZITIM“ - vystoupení 
pětičlenné hudební skupiny „MEZITIM“, která hraje nejen autorskou folkovou 
hudbu, ale své koncerty prokládá humornými skeči, vstupné: 50 Kč v před-
prodeji v KIC, 70 Kč na místě. Kino Panorama. Pořádá KIC Rosice.
• 13.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - vystoupí komorní 
soubory, taneční oddělení, pěvecký a dechový sbor, v předsálí výstava 
výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ v KD Cristal.
• 13.12. - PRŮVOD SV. LUCIE - tradiční lampionový průvod městem, 
soutěže, úkoly od svaté Lucie a nebude chybět sladká odměna. Vypouštění 
lampionů štěstí. Začátek v 16.30 hod. na I. zámeckém nádvoří, cena: 20 
Kč. Pořádá SVČ.
• 18.12. ve 20.00 hod. - SOCIÁLNÍ PŘÍPAD & LUNCHMEAT - koncert 
hudebních skupin z regionu v Kamenném divadle na zámku. Vstupné: 35 
Kč. Pořádá KIC Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • 23.12. - VEČER SE ZDEŇKEM JUNÁKEM. 
Přijďte strávit příjemný podvečer s hercem Městského divadla Brno 
a představitelem praporčíka Ambrože ze seriálu „Četnické humoresky“. 
Začátek v 18.00 hod. v městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 25.12. - VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE - pásmo vánočních písní a 
koled v provedení žáků ZUŠ Rosice v kostele sv. Martina. 

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
• 6.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad, v 8.30 
hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele, v 15.00 hod. 
- SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM V KD - pořádají město Miroslav, 
DDM, Římskokatolický farní úřad a laskaví sponzoři.
• 8.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici.
• 10.12. ve 20.00 hod. - TRAVESTI SHOW v KD. 
• 12.12. - TURNAJ V MAGIC 
• 13.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad, v 8.30 
hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele, v 16.00 hod. - 
„BOŽÍ DOMÁCNOST SE MUSÍ UKLÍZET“ - divadelní představení. Hraje: 
Miroslav Gabriel Částek v KD.
• 14.12. - 16.12. - KONCERTY ZUŠ v kulturním domě Miroslav.
• 15.12. v 9.30 hod. - VÁNOČNÍČEK v Mateřské škole Sluníčko.
• 16.12. v 16.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ v DPS.
• 17.12. v 15.30 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ZPÍVÁNÍ v MŠ Husova 
(třída Sluníčko, Berušky a Motýlci).
• 18.12. dopoledne - VÁNOČNÍ TURNAJ VYBÍJENÉ
• 19.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH na náměstí Svobody
• 19.12. dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“ - pořádá Dům 
dětí a mládeže, město Miroslav, MKIC a OS Marek. Od 9.00 do 12.00 hod. 
mohou návštěvníci vyzkoušet jako již tradičně mnoho řemeslných technik. 
• 20.12. v 8.00 hod - 4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad, 
v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele,
v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZNOJEMSKÉHO KOMOR-
NÍHO ORCHESTRU v evangelickém kostele.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne  6.12.   v 15.00 MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA   
  PRO CELOU RODINU
  Pohádka ČR
st   9.12.   v 18.00 2 BOBULE
             ve 20.00 Komedie ČR
ne 13.12.  v 15.00 VZHŮRU DO OBLAK
  Animovaná pohádka USA
st  16.12.  v 18.00 ULOVIT MILIARDÁŘE
               ve 20.00 Komedie ČR
ne 20.12. ve 20.00 SAW VI.
  Horor USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so  5.12.  ve 20.00 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
ne  6.12.    v 18.00 Romantická komedie USA
st   9.12:    v 18.00 BOLT - PES PRO KAŽDÝ   
  PŘÍPAD
  Animovaná komedie USA
so 12.12. ve 20.00 HALOWEEN 2
ne 13.12.   v 18.00 Horor USA
st  16.12. ve 20.00 PROTEKTOR
  Okupační drama ČR
so 19.12.   v 18.00 2012
ne 20.12. ve 18.00 Akční sci-fi thriller USA / Kanada

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  5.12. v 18.00 KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
  Film Francie / Maďarsko / VB
ne 6.12. v 18.00 JÁNOŠÍK,
  PRAVDIVÁ HISTORIE
  Historický film Slovensko
so  12.12. v 18.00 HODINU NEVÍŠ
  Drama ČR / Slovensko
ne 13.12. v 18.00 MARY A MAX
  Animovaný film Austrálie
so  19.12. v 18.00 ULOVIT MILIARDÁŘE  
  Komedie ČR

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že knihovna bude otevřena do středy 
23.12.2009. Půjčování bude obnoveno v úterý 5.1.2010. Otevírací doba: 
úterý - pátek: 8.45 - 16.30 hod.
S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové.
Ať jsou plné štěstí a lásky...Jděme jim do sněhu vyšlapat cestičku.
PF 2010 - pracovnice Městské knihovny.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice

tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz 
• KLUB PRO VOLNÝ ČAS: PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010: 
• pondělí: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Ing. Jana Jurková. •  úterý: HIP HOP 
4. - 9. ročník od 16.30 - 18.00 hod. - Leona Novosadová. Hudební škola od 15.30 
- 16.15 hod. - Tomáš Küfhaber. Orientální tance od 18.00 - 19.00 hod., od 19.00 
- 20.00 hod. - Leona Novosadová. • středa: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Petr 
Hanskut. • čtvrtek: maminky a děti od 16.00 - 17.30 hod. - Martina Janderková. 
Hudební škola od 17.45 - 18.30 hod. - Tomáš Küfhaber. Počítače od 16.00 - 19.00 
hod. - Bc. Hana Kozlová. • pátek: Hudební škola Yamaha - Tomáš Küfhaber.
PŘIPRAVUJEME: • 9.1.2010 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 v Dolních 
Kounicích. Tříkrálová sbírka navazuje na starobylou lidovou tradici 
lidových her na motivy biblického příběhu o Třech králích. Později chudé 
děti převlečené za krále obcházely domy, zpívaly a křídou psaly iniciály tří 
králů. Novodobá Tříkrálová sbírka se poprvé v ČR uskutečnila v roce 2000. 
V roce 2008 se ve 14.500 zapečetěných pokladničkách shromáždil rekordní 
výnos téměř 64.000.000 Kč.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 9.12. od 15.00 do 19.00 hod. - TVOŘIVÝ PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ. Při-
pravili jsme pro vás v jeden čas na jednom místě (řetěz z pomerančové kůry, 
Švýcarská hvězda do okna, lití olova, lití svíček do skořápek ořechů, zlacené 
ořechy, vánoční ozdoby z voskových plátů zdobené červenými pentlemi, PFky 
z koření, PFky malované nití, svícen z ovoce zdobený kořením). Tvořit budeme 
při libé hudbě a výtečném vánočním punči (děti možno vzít s sebou). Poplatek: 
145 Kč. Cena zahrnuje veškerý použitý materiál. POZOR! Kapacita prostoru 
omezena na 25 osob. Rezervujte si místo telefonicky na číslo 608 874 073 nebo 
e- mailem na mesicnihoupacka@seznam.cz.
• ASTROLOGIE NEJEN PRO MAMINKY - 3 semináře, během nichž se 
seznámíte se základy astrologické interpretace a její aplikaci pro své domácí 
použití. Za pomocí literatury se pak můžete v dalším samostudiu dozvídat
o svých dětech a nejen o nich, co je vlastně napsáno v jejich knize osudu, a více 
porozumět jejich povaze i potřebám. Kurz je zaměřen prakticky, žádné dlouhé 
psaní a diktování, účastníci dostanou kompletní podklady svázané v kroužkové 
vazbě a budou se s nimi učit pracovat na konkrétních horoskopech svých dětí 
nebo jiných osob. Svačinu s sebou. 1. seminář - sobota 28. listopadu od 10 do 
16. hodin: Základy astrologické interpretace - vztahy astrologie s astronomií, 
genetikou, přírodními cykly, význam jednotlivých prvků v horoskopu. 2. semi-
nář leden - únor: Interpretace dětských horoskopů, vrozené vlastnosti dítěte, 
jak je rozvíjet a výchovně korigovat, jak poznáme, na co se dítě hodí a co mu 
naopak nevyhovuje. 3. seminář únor - březen: Vývoj dítěte od narození až do 
dospělosti. Vývojové etapy dítěte a jeho individuální vývoj. Co v dané chvíli 
prožívá, v čem ho mohu podpořit, kdy potřebuje naopak výchovně korigovat. 
Poplatek: 2100 / členové, 2700 / ostatní. Nutná závazná přihláška na všechny
3 semináře: kurzy@moderniastrologie.cz Vede: lektor RNDr. Alena Bratková, 
tel: 777 33 22 39, www.moderniastrologie.cz
• Nezisková organizace Měsíční houpačka ve spolupráci s Českým červe-
ným křížem v Brně oznamuje SVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V IVANČICÍCH
na Široké 16. Zde můžete odevzdávat funkční oblečení, hračky, psací po-
třeby, atd. Tyto věci můžeme vyzvednout i mimo sběrné místo po domluvě
na tel. 608874073 nebo mailem na  hajastan@seznam.cz.
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Několik generací obyvatel 
z Alexovic a okolí bylo zaměst-
náno v textilce, kterou založil 
v roce 1845 Alfred Skene. Od 
roku 1904 byl spolumajitelem a 
od roku 1913 majitelem továrny 
Alfred Placzek (1870-1942).

Nejen Pamětní kniha Alexovic, 
ale i dosud žijící pamětníci vzpo-
mínají na rodinu Placzků s úctou. 
Za Alfreda Placzka ustala tvrdá 
germanizace Alexovic, prosazo-
vaná dřívějšími majiteli továrny. 
Alfred Placzek získal pro textilku 
za 1. sv. války válečné zakázky, 
což také zachránilo mnoho mužů 
z Alexovic před narukováním a 
smrtí na frontě. Existují záznamy, 
jak se Alfred Placzek staral o záso-
bování svých zaměstnanců a oby-
vatel Alexovic během 1. sv. války. 

Další záznamy připomínají 
dary Placzků školám a dalším 
institucím. Když koncem války 
nastal hlad, věnoval Placzek 
„neomezené finanční prostředky“
na nákup potravin hladovějícím. 
Po zásluze byli Alfred Placzkovi 
a jeho žena Marianne (1882-
1944, roz. Pollack) jmenováni 
čestnými občany Alexovic a 
Alfred Placzek v roce 1938 i čest-
ným občanem Ivančic.

Placzkovi měli tři děti, dva 
syny - staršího Georga (nar. 26. 
9. 1905) a Fridricha (nar. 20. 10. 
1906), dále dceru Edithu (nar. 8. 
3. 1918).

Neškodí krátce připomenout 
rodokmen i tragedii rodiny Pla-
czků. Mimořádnou osobností 
byl Alfredův otec Dr. Baruch 
Placzek (1834-1922). Byl řadu let 
moravským zemským rabínem, 
ale také zaníceným a výtečným 
amatérským vědcem. Dle rodinné 
tradice to byl právě on, kdo svého 
vnuka Georga podnítil k vědecké 
dráze. Byl blízkým přítelem Jo-
hanna Gregora Mendela a snad 
jediným, kdo za jeho života 
rozpoznal význam jeho bádání. 
O evoluční teorii si psal dokonce 
s Darwinem. 

Na brněnském židovském hřbi-
tově je symbolický hrob rodičů 
Alfreda a Marianne Placzkových 
i jeho mladší sestry Edith - tra-
gických obětí holokaustu. Edita 
byla v transportu H pod č. 594 
z Prahy do Terezína, kam přijíždí 
30. listopadu 1941. Z Terezína 
je deportována 15. ledna 1942 
transportem P, pod číslem 999 
na východ do Rigy, kde její stopa 
končí. S rodiči se tedy již nikdy 
nesetkala. Alfred a Marianne 
Placzkovi jsou v transportu Au-1 
z Prahy do Terezína 15. května 
1942, ve kterém mají čísla 582 a 
583. Tam jsou odděleni a Alfred 
Placzek za neznámých okolností 
umírá dne 23. září 1942. Marian-
ne je v transportu z Terezína do 
Osvětimi 12. října 1944 a umírá 
10. dubna 1945.

Podle zvyklostí měl textilní 
továrnu v Alexovicích převzít 
starší syn Georg. Ten však měl 
jiné zájmy, a proto se stal maji-
telem továrny mladší Fridrich. 
Je pohřben v Brně, pozornému 
návštěvníku neunikne datum 
Fridrichova úmrtí - 23. března 
1939 - právě týden po nacistické 
okupaci. Jen málo Vančáků ale ví, 
co se přihodilo.

Krátce před okupací přijel 
Georg Placzek, tehdy pobývající 
v cizině, osobně varovat rodinu 
Fridricha a snažil se ji přimět 
k emigraci. Fridrich ještě odvezl 

svou manželku Edith (byla v 
pokročilém stadiu těhotenství) do 
bezpečí Anglie a jeho syn Tony, 
dnes nejbližší žijící příbuzný 
Georga Placzka, se narodil 19. 
března 1939 již v Anglii. Sám 
Fridrich se ještě z Anglie vrátil, 
snad aby přesvědčil rodiče k útě-
ku. Bylo to zoufalé a nešťastné 
rozhodnutí. Osudného 23. března 
1939 se strhla prudká hádka mezi 
Fridrichem Placzkem a některými 
Němci z vedení alexovické továr-
ny, kteří byli dříve k Placzkům 
zcela loajální. Po této hádce se 
otřesený Fridrich v tovární vile 
ranou do úst zastřelil. Bylo mu 
pouhých 33 let. 

Smrt Fridricha Placzka pobou-
řila celou veřejnost. Druhý den 
odvážel pohřební vůz brněnské-
ho krematoria rakev, za kterou 
šli z Alexovic až k němčickému 
mostu snad všichni obyvatelé Ale-
xovic. Až na německé úředníky.

Osobností světového významu 
byl Georg Placzek. Narodil se 
v Brně 26. září 1905, v dětství byl 
mnohokráte v Alexovicích. Stu-
doval s vynikajícím prospěchem 
na Německém státním gymnáziu 
v Brně (dnes budova JAMU, 
Brno, Komenského náměstí). 
Univerzitní studia konal v letech 
1924 - 1928, z toho 3 semestry na 
pražské univerzitě a 5 semestrů 
na vídeňské univerzitě. Ve Vídni 
pak složil dvě doktorské zkoušky, 
obě s vyznamenáním. 

Ve třicátých letech byl již 
známý fyzik. Jako málokdo byl 
vyhledávaným spolupracovní-
kem, rádcem i spoluautorem nej-
proslulejších teoretických fyziků 
své doby, z nichž mnohé zdobila 
nebo čekala Nobelova cena: Wer-
ner Heisenberg v Lipsku, Niels 
Bohr v Kodani, Lev Landau v 
Charkově, Enrico Fermi v Římě, 
Felix Bloch, Viktor Weisskopf, 
Robert Oppenheimer a další.

Již jeho rané práce v oblasti 
neutronů by mu zajistily čestné 
místo v galerii vědy. Před válkou 
ovládal deset jazyků a další se 
učil. V roce 1934 dostal nabídku 
na místo profesora teoretické fy-
ziky na nově zakládané univerzitě 
v Jeruzalémě, ale k dohodě nako-
nec nedošlo. 

V roce 1936 cestuje po dru-
hé do Charkova k Landauovi. 
Nakonec byl rád, když se svým 
spolupracovníkem Weisskopfem 
byli ze SSSR jen vyhoštěni, za-
tímco významní ruští fyzici byli 
za Stalinových čistek popraveni. 
Na základě těchto osobních zku-
šeností změnil později názory 
„otců“ atomové bomby Oppenhe-
imera a Tellera a přesvědčil je, že 
nejen Hitler, ale ani Stalin nesmí 
závody o jaderné zbraně vyhrát. 

Komu je známo, že Georg Pla-
czek byl významným účastníkem 
řady historických událostí. Za 
2. sv. války se velmi významně 
podílel na historickém projektu 
„Manhattan“ v Los Alamos, 
který vedl nejen ke vzniku první 
atomové bomby, ale i k prvnímu 
reaktoru. Je známo, že Placzek 
jako jediný náš spoluobčan byl 
svědkem historicky prvního testu 
atomové bomby na poušti u Ala-
mogorda 16. července 1945. 

Po válce pracoval Georg 
Placzek po několik měsíců jako 
vedoucí skupiny teoretických fy-
ziků v Los Alamos a získal ame-
rické občanství. Od roku 1948 byl 
stálým členem slavného institutu 
for Advanced Study v americkém 
Princetonu, kde byl ředitelem 
jeho přítel Robert Oppenheimer a 
kde kromě Alberta Einstena pra-
covala řada významných vědců. 

Životní pouť Georga Placzka 
se předčastně a tragicky uzavírá 
9. října 1955 ve švýcarském Cu-
rychu. Mnoho aspektů Placzkova 
života je dosud málo známých
a řada jeho zásluh nedoceněných.

Sté výročí narození Georga 
Placzka a padesáté výročí jeho 
smrti bylo připomenuto v Brně 
ve dnech 21. - 24 září 2005
u příležitosti mezinárodního roku 
fyziky na mezinárodním vědec-
kém sympoziu. Byla zde pre-
zentována řada nově zjištěných 
poznatků, dokumentů a fotografií 
o životě a díle Georga Placzka
i jeho brněnské rodiny. Na závěr 
konference byla Georgu Placzko-
vi slavnostně odhalena pamětní 
deska na jeho rodném domě č. 3 
na náměstí Svobody v Brně.

Na sympozium do Brna při-
jeli i příbuzní Georga Placzka, 
kteří žijí ve Spojených státech 
a v Kanadě. Mezi nimi také syn 
Fridricha Placzka Antony, který 
se narodil v Londýně, po válce se 
rodina odstěhovala do USA. Při-
jela také Erika Neumannová, roz. 
Türklová, která prožila spolu se 
svou sestrou Daisy dětství v Ale-
xovicích. Jejím rodičům (příbuzní 
rodiny Placzků, bohužel nepřežili 
holokaust) se podařilo obě sestry 
vypravit v létě 1939 do Anglie 
za pomoci známého Nicholase 
Wintona. Starší dcera Daisy 
zahynula před několika lety při 
autonehodě. 

Po ukončení programu sympo-
zia a slavnostním odhalení desky 
se skupina účastníků odjela do 
Ivančic-Alexovic. V Brně i ces-
tou do Alexovic byl Antony Plac-
zek veselý a vtipný. Po návštěvě 
domu, v kterém bydleli jeho 
prarodiče, rodiče a teta Edith,
byl smutný a dojatý. Dobrá 
nálada ho postupně přecházela 
po prohlídce provozu továrny a 
chátrajícího parku. Paní Erika 
Neumannová při návštěvě domu 
č. 4 v Alexovicích, kde bydlela 
v letech 1928-39, si snažila oživit 
vzpomínky na to, jak si se setrou 
hrály v zahradě za domem.

Naše připomenutí patří již do 
historie. Celá desetiletí nebyl 
zájem připomínat dřívější ma-
jitele textilky a když, tak spíše 
po negativní stránce. A přece 
továrna živila generace občanů 
z Alexovic a okolí. Kolik mužů 
bylo zachráněno za 1. sv. války, 
protože nemuseli narukovat do 
války. Zájemci ať si porovnají 
počty padlých uvedených na po-
mnících v okolních obcích s ně-
kolika padlými z Alexovic. 

Úplně neznámý pro nás laiky 
byl Georg Placzek. Genius světo-
vého jména, nedoceněný v porov-
nání s jinými jmény světových 
fyziků, a přece to byla historická 
osobnost dvacátého století. Škoda 
jen, že se dožil pouze padesáti let. 
Kolik významných objevů mohl 
ještě učinit, kdyby žil déle. Díky 
sympoziu v Brně byla možnost se 
seznámit s jeho prací i životem.

 Jiří Široký , tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: • Čes-

koslovenský časopis pro fyziku č. 
35 (1885) • Československý časo-
pis pro fyziku č. 55 (2005)

Placzkovi z Alexovic

Rodina A. Placzka v r. 1918. zleva Georg, Marianne, Edith, Fridrich a Alfred

Georg Placzek (26. září 1905 - 9. října 1955)

Moravský Krumlov
ve svých osudech

Město Moravský Krumlov vydává  po mnoha desetiletích repre-
zentativní publikaci o historii města s názvem  „Moravský Krumlov 
ve svých osudech“, kterou pro město nákladem 1500 kusů zhotovila 
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

„Mám velkou radost, že se knihu o Krumlově  podařilo vydat a jsem 
přesvědčen, že ji moravskokrumlovská veřejnost a ostatní zájemci oce-
ní. Zpracovatelský kolektiv odborníků uspořádal z historicky dostup-
ných pramenů bohatou historii našeho města do zajímavě koncipované 
knižní podoby,“ uvedl Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta města.     

Kniha je členěna do dvou základních částí - „Lidé, město, dějiny“ 
a „Sondy do paměti města“. V první části je v jednotlivých kapitolách 
zachycen  vývoj pravěkého a středověkého osídlení Moravskokrum-
lovska, založení města, vývoj v době husitské, „zlatý věk“, ale i temná 
léta Moravského Krumlova v průběhu jednotlivých staletí.

Druhá část „Sondy do paměti města“ je věnována mimo jiné  přírodě 
a archeologii Moravského Krumlova a jeho okolí, historii židovské 
obce, proměnám moravskokrumlovského zámku, Slovanské epopeji. 
V samostatné kapitole jsou popsány místa paměti-archiv, muzeum, 
knihovna, kronikáři, významní rodáci a osobnosti.

Kniha je doprovázena velkým množstvím černobílých fotografií a 
kreseb a nabízí čtenářům mnoho zajímavých informací, které nebyly 
dosud v takto ucelené formě zveřejněny. 

Publikace obsahuje 384 stran, včetně 32stránkové barevné přílo-
hy, cizojazyčné resumé v angličtině a němčině a místní, jmenný a 
tématický rejstřík. Knihu lze za cenu 500 Kč zakoupit od 5. prosince 
2009 v Informačním centru v Moravském Krumlově na Zámecké ul., 
v městské knihovně, městském muzeu a na městském úřadě. Během 
turistické sezóny bude k dispozici při vstupu do Muchovy Slovanské 
epopeje na moravskokrumlovském zámku. 

Ing. Marie Brücková, odbor školství a kultury, MěÚ M. Krumlov

Měl císař Napoleon I. 
příbuzné v Ivančicích?

O životě francouzského císaře Napoleona I. existuje v literatuře mnoho 
informací. Ve Vlastivědném věstníku moravském byla zveřejněna
úvaha o příbuzných císaře na Moravě, konkrétně v Ivančicích. 

Sestra Napoleona - Élise Marie Anna Napoleone (nar. 3. 1. 1777) 
se v květnu 1797 provdala za celkem bezvýznamného občana Felixe 
Bacciochi (1767-1847). V roce 1804 se stal Napoleon císařem a poté 
obdaroval příslušníky své rodiny nejvyššími šlechtickými tituly. Svou 
sestru Élisu Marii Annu jmenoval vévodkyní z Luccy a Piomby (1805-
1814) a v roce 1808 ji povýšil dokonce na velkovévodkyni toskánskou 
(1808-1814). Současně povýšil i jejího manžela Felixe Bacciochiho
na Felixe I. s titulem de Massa Carrera. Žádný z historiků nevěděl, že
v Ivančicích žila moravská větev rodu Bacciochi.

Podle matrik farního úřadu v Ivančicích se dne 27. 7. 1756 oženil 
kominický mistr František Bacciochi „natione ex Schweiz civitate 
Locarno” (Švýcar z Locarna), s vdovou Annou Rosalií, dcerou 
kominíka Jakuba Czaky. Krátce po sňatku se stal městským radním
a starostou a tuto funkci zastával bez přerušení přes 50 let. Matrika 
uvádí, že zemřel v říjnu 1810 ve vysokém věku 93 let a 5 měsíců, 
narodil se tedy v květnu 1717. Jeho žena Rosalie zemřela v roce 1819.

Dne 7. 10. 1770 se jim narodil syn Emmanuel, který se stal rovněž 
kominíkem v Ivančicích. Emmanuel Bacciochi se oženil v roce 1794
s Mariánkou, 28letou vdovou ze šlechtického rodu Czoczoli di Salino. 
V manželství se jim narodilo pět dcer.

Historií rodu Bacciochi v Ivančicích se zabývala paní prof. Olga 
Uhrová -Vávrová, dřívější ředitelka ivančického muzea, která po matce 
pocházela z rodu Bacciochi. Shromáždila řadu zajímavých informací
o tomto rodu podle vyprávění svých prarodičů, včetně několika epizod 
ze života bohatého kominíka Emmanuela Bacciochiho.

Podle vyprávění byl radním města Ivančic a byl povahově velmi 
prchlivý, podobně jako jeho otec. Ze vzteku dokonce vystřelil z ručnice
v pokoji po svém adoptivním synovi Josefu Czoczoli di Salino. Vlastnil 
řadu polností v katastru Ivančic a údajně zemřel po mrtvici z rozčilení 
nad pomalou prací zemědělských dělníků v roce 1834.

Nejzajímavější z jeho života je historka o jeho vztahu s Napoleonem. 
Podle ní si byl císař Napoleon vědom přítomnosti příslušníka rodiny 
Bacciochi v Ivančicích. Tuto skutečnost prokázal tím, že za svého 
pobytu v Moravském Krumlově v sobotu 23. listopadu roku 1805 
poslal za tehdejším starostou Ivančic Emmanuelem Bacciochim 
francouzského maršála Joachima Murata, manžela Napoleonovy 
sestry Karoliny. Napoleon požádal Bacciochiho, aby za ním přijel 
do Moravského Krumlova, a poslal mu zlaté hodinky s brilianty a 
monogramem J. M., tedy Joachima Murata. Tyto hodinky byly v rodině 
prof. Uhrové uschovány až do 2. světové války, kdy snad byly prodány. 
Emmanuel Bacciochi sdělil Muratovi, že je věrným rakouským 
poddaným, a tudíž nemůže nepřítele Rakouska, císaře Napoleona I.,
navštívit. Dodal prý, že chce-li se s ním Napoleon setkat, ať za ním 
přijede do Ivančic. Setkání se tedy neuskutečnilo. Myslím, že to 
časově nebylo možné stihnout, protože jiné prameny uvádí, že ,,do 
Moravského Krumlova přijel Napoleon k desáté hodině, poobědval
s kněžnou lichtenštejskou a odjel po dvanácté hodině v doprovodu 
svých pobočníků a 2 husarů”. 

I když prý je tento příběh možná vymyšlen, historická fakta
o dvou členech rodu Bacciochi v Ivančicích jsou doložená. V článku 
není prokázána souvislost mezi francouzským a švýcarským rodem 
Bacciochiů - nevíme, jak rozšířené je v obou zemích takové příjmení, 
může jít pouze o shodu jmen. Přesto je zde připomenuta zajímavá 
informace a pro zájemce se otvírá další pole bádání v historii Ivančic.
 Jiří Široký, tel.: 776 654 494.
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančický zpravodaj č. 1/1999
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
prodám
•• Volkswagen Vento 1,9 d, r. v. 1997. 
Cena: 25.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Renault Clio 1,2, r. v. 2003, najeto 
66.000 km, 1 majitel, nebourané, ser-
vis, zimní + letní pneumatiky, super 
stav, bez investic, možno leasingu. 
Cena: 90.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Ford Mondeo combi Tdi 2,0, r. 
v. 2001, najeto 114.000 km. Cena: 
115.000 Kč. Tel.: 723 329 750.
•• levně 4 plechová kola s letním 
vzorkem, 165/R14 81 T. Cena: 2.000 
Kč/za vše. Tel.: 723 376 991.
•• nové zimní pneumatiky 185/65 
R14 86T Uniroyal - 8 ks. Cena: 1.160 
Kč / ks. Tel.: 723 026 402.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• prodám nebo dlouhodobě prona-
jmu vinohrad (asi 450 hlav). Vino-
hrad se nachází v lokalitě u nádraží, 
na pozemku je k dispozici i malá chat-
ka. Více info na tel.: 606 144 940.
•• garsonku v Moravském Krumlově. 
Více informací na tel.: 773 216 649.

•• RD v Polánce. Cena: 700.000 Kč. 
Tel.: 602 755 265.

•• RD 3+1 v Oslavanech, nová střecha 
a zateplení. Zahrada, skleník a velká 
garáž. Tel.: 606 103 765.
•• chatu v Budkovicích. Cena: 
600.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• rekreační chatu na Vranovské pře-
hradě u vody. Cena: 700.000 Kč. Tel.: 
602 755 265.

•• REMAX A-CITY Vám nabízí: 
Novostavbu domu 4+1 před ko-
laudací - Ivančice, garáž, zahrada, 
pozemek 450 m2, cena: 2.700.000 
Kč, RD 6+1+garáž Ivančice, za-
hrada s bazénem, blízko centra, 
cena: 4.500.000 Kč, novostavbu RD 
4+1+garáž Ivančice, pozemek 526 
m2, cena: 3.979.000 Kč, stavební po-
zemky 600 - 1.000 m2 Ivančice, sítě 
na hranici, cena: 1.400 Kč/m2, byt 
1+1 v OV Ivančice, cena: 790.000 
Kč, chata 2+1 Stříbský mlýn, poze-
mek 516 m2, před kolaudací, cena: 
470.000 Kč. Více informací na tel.: 
605 749 319 nebo www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• pronajmu garáž v Moravském 
Krumlově, na ulici Dvořákova. Více 
informací na tel.: 732 671 481. (Volat 
odpoledne).
•• RD se zahradou a hospodářským 
stavením v Jezeřanech. Tel.: 604 652 
304. Zn.: Velmi levně!

•• pronajmu garáž v Moravském 
Krumlově u Lakrumu, cena dohodou. 
Více informací na tel.: 728 968 654.
•• RD 3+1 u Moravského Krumlova. 
Cena: 7.000 Kč / měsíčně včetně in-
kasa. Tel.: 723 720 415, 777 798 053.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI 
prodám
•• kompletní nábytek z obývacího 
pokoje, velmi pěkný, levně. Tel.: 721 
537 763.
•• starší kuchyňskou rohovou lavici, 
170 x 130 cm s úložným prostorem 
včetně stolu 120 x 70 cm + 2 židle. 
Cena: 1.500 Kč. Tel.: 774 916 700.
•• malý psací stolek sv. barvy, 3 zá-
suvky na přední straně. Cena: 300 Kč. 
Tel.: 777 338 257.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovo-
du 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační fólie pro střešní 
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm, 
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč / 
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i 
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• pěknou prosklenou chladničku Ca-
lex, šířka: 60 cm a zachovalou chladi-
cí vitrínu Arneg, šířka: 160 cm, 2 roky 
nový agregát. Ceny dohodou. Tel.: 
603 326 486, volat po 16.00 hod.

•• nerezovou elektrickou cukrářskou 
trojtroubu, cena dohodou.

Tel.: 777 188 007.

» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• dětské dřevěné houpací kohouty, 
koníka atd., levně. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• sportovní kočárek („golfáč“), 
červená barva, polohovatelný. Více 
informací na tel.: 605 129 042.
» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• maskáčové pánské boty, vel.: 8 1/2.
 Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 232.
•• dívčí zimní boty č. 32, vyšší, 
s růžovým kožíškem, nové, nepouži-
té. Cena: 698,-Kč. M. Krumlov Tel.: 
602 782 280. Zn.: Nevhodný dar.
•• nový dámský flaušový kabát nad 
kolena, černá barva, vel.: 38 (M). 
Cena: 1.399 Kč. Dále pak nové dám-
ské bokové rifle, tmavě modrá barva, 
vzadu velké kapsy na knoflík, vel.: 
25. Cena: 999 Kč. Tel.: 777 856 232.

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata francouzských buldočků 
bez PP, očkovaná + odčervená, milá, 
přítulná, odběr možný ihned. Tel.: 
734 466 272.
•• štěňata jorkšírského teriéra bez PP, 
odběr možný ihned, cena dohodou. 
Tel.: 775 434 047.
•• štěňata krátkosrsté čivavy a křížen-
ce čivavy a ratlíka. Tel.: 723 048 329.
•• mláďata užovky červené. Zdravá a 
neagresivní, vhodná pro začátečníky. 
Cena: 350 Kč / ks. Tel.: 604 167 565.
daruji
•• štěňátka kříženců malých plemen. 
Štěňátka budou očkovaná + odčerve-
ná. Odběr konec ledna 2010, možnost 
zaslání fotek. Tel.: 732 164 218, 
e-mail: kruzikova.irena@seznam.cz.
•• zdravé štěňátko, krátkosrstou fen-
ku kříženku. Tel.: 728 035 544.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• loveckou hůl, sedačka. Prosím na-
bídněte. Tel.: 737 328 670.
•• moravské vltavíny - podle váhy až 
100 Kč/gram. Tel.: 732 314 772.
prodám
•• jedličky. Více info na tel.: 728 439 
354, 731 039 667. (volat večer).
•• řepu a ruční mlýnek k drcení kuku-
řice. Tel.: 732 405 452.
•• loupaná jádra vlašských ořechů. 
Cena: 80 Kč / kg. Tel.: 606 811 647.
•• loupané půlené loňské ořechy. 
Cena: 80 Kč / kg. Tel.: 604 565 832.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

•• starožitný italský kufříkový 
psací stroj Monta a starožitný klavír 
křídlo Smithke z roku 1873, cena 
dohodou. Tel.: 777 188 007. 
•• snowboard 160 cm s vázáním + 
boty vel.: 44. Málo používaný. Cena: 
3.500 Kč. Tel.: 608 414 764.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• na kotel  Slokov (27 - 33 kW) 2 
nové + 2 použité rošty, nerez popel-
ník, teploměr a výškoměr vody. Tel.: 
728 768 182.
•• závitořez do 2 coulů, pojízdný 
na kolečkách, samoupínání a hlava 
na řezání trubek. Cena: 6.000 Kč. 
Tel.: 603 793 890.
•• dlažbu 33 x 33 x 0,8, 29 m2, prkno 
smrk 1 m3, prkno lípa 1,5 m3, fošna 
5 m x 0,25 m, 6 ks. Tel.: 723 415 793.
•• zánovní kamna Petry. Cena: 
1.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• horské pánské kolo, modro-černá 
barva. Cena: 3.000 Kč. Tel.: 604 565 
832. Při rychlém jednání možná sleva.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP 
zaměstnance na pozici: automechanik. 
Své životopisy zasílejte na e-mail: 
info@piras.cz. Jako předmět uveďte 
pracovní pozici. Pro více informací 
volejte na tel.: 736 625 272.
•• Nabídka možnosti přivýdělku pro 
studentky, ženy na MD, schopné dů-
chodkyně v oblasti kosmetiky. Více 
informací na tel.: 731 042 910. 
» SLUŽBY

•• Vánoční svátky - noční můra? 
Nemáte na dárky, nikdo Vám nepůjčí 
a děti už si píší dopisy Ježíškovi? 
Pomůžeme Vám! Nabízíme všechny 
typy půjček z bankovního i neban-
kovního sektoru, registry neřešíme. 
Peníze do 48 hodin. Více informací na 
tel.: 777 162 757.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Nejvydařenější půjčky!!! Stihněte 
ještě letos uzavřít úvěr a díky tomu 
si odložte první splátku o 3 měsíce!!! 
100.000 Kč za 1.829 Kč. Více infor-
mací na tel.: 602 799 932.

» SEZNÁMENÍ
•• osamělý muž hledá štíhlou ženu 
do 68 let, která je také sama. Přistě-
hování je možné - blízko Moravského 
Krumlova. Tel.: 602 857 201.
•• rozvedený, zajištěný, sportovně za-
ložený muž se smyslem pro budouc-
nost hledá ženu od 45 do 52 let, která 
již nechce být sama. Tel.: 728 552 
371. Zn.: Čestné jednání, pouze vážné 
nabídky, Vánoce jsou za dveřmi...tak 
proč být sám?
•• svobodný muž 30 let, 178 cm 
štíhlé postavy hledá hodnou holku 
pro hezký vztah. Tel.: 604 457 709. 
Zn.: Ozvi se...
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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 19% 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, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád. 
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO,
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA 
Poradenství v oblasti životního prostředí, odpady, „ekologické“ 
spotřebitelství, domácnost, toxické látky, úspory energie, alternativní 
zdroje energie, ekologické zemědělství a biopotraviny, šetrné 
hospodaření v lesích, právo v životním prostředí, environmentálně 
laděné projekty, ochrana přírody a péče o krajinu, péče o dřeviny, 
financování ekologických projektů, program „Zelená úsporám“. 
OTEVŘENO: čtvrtek: 12.00 - 16.00 hodin, pátek: 8.00 - 12.00 hodin. 
Tel.: 515 230 240, 607 179 049, skype: ekoporadna.zivepomezi, 
ICQ: 471 199 740, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz, kontaktní 

osoba: Bc. Adéla Barterová.
ZEPTEJTE SE A MY VÁM PORADÍME

„Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP,
MŽP a Jihomoravského kraje“

TJ Sokol Padochov pořádá:
v sobotu 12. prosince 2009 v 19.00 hodin

SILVESTR S PEPOU
„GULIWEREM“ NOVOTNÝM

účastníkem X-Faktoru.
 ve čtvrtek 31. prosince 2009 ve 20.00 hodin

Bližší informace o plánovaných akcích budou na plakátech 
a na e-mailu: mi.ruza@seznam.cz.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého 

SLUHA DVOU PÁNŮ
v sobotu 26. června 2010 ve 21.30 hodin,

otáčivé hlediště - režie: JIŘÍ MENZEL. Komedie o tom, že dvěma 
pánům sloužit nelze. Účinkují herci Jihočeského divadla.

Cena: vstupenka - 650 Kč, doprava - 400 Kč.
Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí 

řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky na MěKS do 29. ledna 2010.

MěKS Moravský Krumlov DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2010:  

BEZ PŘEDSUDKŮ 
 ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 19.00 hodin.

 Divadlo KALICH Praha. Komedie pro odvážné diváky a ještě 
odvážnější herce. Hrají: FIONA - Jana Paulová, DIEGO - Pavel 

Zedníček. Nevhodné pro děti do 15 let!!!

TO BYL TEDA SILVESTR
 ve čtvrtek 11. února 2010 v 19.00 hodin - Divadelní spol. HÁTA 
uvádí komedii Zbyška Pantůčka. Hrají: Ivana Andělová/Mahulena 

Bočanová, Zbyšek Pantůček/Martin Zounar, Adéla Gondíková/
Veronika Jeníková/Olga Želenská, Lucie Zedníčková/Jana 

Zenáhlíková, Michal Hruška/Filip Tomsa a další...

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO 
JMENUJETE?

 březen 2010 v 19.00 hodin - Divadlo PALACE Praha. Hrají: Ondřej 
Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Herčíková/Jitka Ježková, Jaromír 

Dulava, Jana Janěková ml./Dana Černá/Kamila Špráchalová a další...

O RYTÍŘI BOJANOVI
 ve čtvrtek 15. dubna 2010 v 19.00 hodin

Divadelní spolek BEZGEST. Hrají: Adéla Dvořáková, Naďa 
Dvořáková, Jiří Nejedlý, Radek Straka, Marek Ostrovský, Bořivoj 

Švéda a další...
ABONENTNÍ LEGITIMACE: Za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji 
v Informačním centru Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.: 515 321 
064, e-mail: Infocentrum2@seznam.cz. Možnost výběru rezervace 

místa od 10. listopadu - 10. prosince 2009.
VÝHODY DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO: • sleva oproti ceně 
při volném prodeji, • stálá místa v hledišti - kinosál M. Krumlov,
• přenosná abonentní legitimace. CENA ABONENTNÍ
LEGITIMACE: 800 Kč. Vstupenky v prodeji pro NEABONENTY

na první představení od 15. prosince 2009.

Kulturní a informační centrum Ivančice pořádá 
ZÁJEZD - PRAHA - DIVADLO KALICH

 JOHANKA Z ARKU
v neděli 13. prosince 2009, odjezd v 8.30 hodin od Besedního 
domu Ivančice. Obnovená premiéra českého muzikálu Ondřeje 
Soukupa a Gábiny Osvaldové. Hraji: BÁRA BASIKOVÁ, KAMIL 
STŘIHAVKA, VILÉM ČOK, LUCIE ŠORALOVÁ, RICHARD 
TESAŘÍK, JAN APOLENÁŘ, VLADIMÍR MAREK a další... 
Spojeno s vánoční procházkou po vánoční Praze a tradičními trhy. 

Cena: 1.130 Kč ( vstupenka a doprava)

KIS Oslavany si Vás dovoluje pozvat na  

SILVESTROVSKOU NOC
V DĚLNICKÉM DOMĚ

ve čtvrtek 31. prosince 2009
K tanci a poslechu hraje hudební skupina MODRÁ ROSA. 

Vstupné: 270 Kč / za osobu, v ceně vstupného je zahrnuta večeře 
a pro každý pár láhev sektu. Pořádá KIS Oslavany.

Říká se, že šupiny z vánočního kapra prý přínášejí štěstí... 
Přijďte si pro svoji „šťastnou šupinku“ na

 VÁNOČNÍ JARMARK
a odneste si určitě i něco navíc, ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 
14.00 do 18.00 hodin, v pátek 11. prosince 2009 od 8.00 do 12.00 
hodin v ZŠ V. Menšíka Ivančice, budova II. stupně na Růžové ulici 
7. Srdečně zvou žáci a učitelé. Výtěžek z prodejní výstavy prací 
žáků bude věnován na zaplacení školného adoptovanému chlapci 

z Ugandy: VAIGUMBU ABELOVI

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
VÁNOČNÍ KONCERT SE SKUPINOU

„NEZMAŘI“
ve čtvrtek 17. prosince 2009 - kinosál Moravský Krumlov. 
Předprodej zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Vstupné: 90 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zajišťuje 
vstupenky na KONCERT

JAN JAKUB RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

v sobotu 26. prosince 2009 ve 20.00 hodin.
 Katedrála sv. Petra a Pavla Brno. Účinkují: D. Straková - Šedrlová, 
J. Zerhauová, Z. Korda, R. Novák, orchestr Czech Virtuosi, Motlův 
akademický sbor, dirigent: L. Mátl. Cena vstupenky: 310 Kč (plné), 

220 Kč (senioři, studenti). Závazné přihlášky na MěKS 
do 10. prosince 2009, tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

 Městká knihovna Moravský Krumlov srdečně zve
veřejnost na předvánoční poetické čtení

PUTOVÁNÍ ZA HLASEM 
VÁNOČNÍCH ZVONŮ 

s punčem a tradičním vánočním cukrovím.
v pondělí 21. prosince 2009 začátek ve 14.30 hodin 

na Domě s pečovatelskou službou, Jiráskova 634.
Vstupné: 20 Kč.

 Městká knihovna Moravský Krumlov srdečně zve 
návštěvníky „LITERÁRNÍ KAVÁRNY“ na předvánoční 

posezení s významným hercem Národního divadla v Brně

LADISLAVEM LAKOMÝM
v pondělí 7. prosince 2009 začátek ve 14.00 hodin 

v galerii Knížecí dům, nám. T. G. Masaryka 40. Setkání, jež umocní 
sváteční atmosféru adventního času. Vstupné: 50 Kč. 

 Obec Horní Dubňany pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY

JOŽKY ŠMUKAŘE
v pátek 18. prosince 2009 v 19.30 hodin v kulturním domě. 
Předprodej vstupenek 12. prosince 2009 od 17.00 - 18.00 hodin 

ve vstupu v kulturním domě. Cena předprodeje: 70 Kč, 
cena vstupenek na místě: 80 Kč.
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PŘEDÁK VÝROBY

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o.
Čermákovice 20, 671 73 Tulešice

tel.: 515 300 141
e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

hledá do svého týmu
vhodné kandidáty na pozici:

Náplň práce: technologický dohled
a odpovědnost za produkci na lince

nerezových vlnovcovitých hadic a trubek
Požadujeme: vzdělání SŠ, VŠ technického 
směru, znalost práce na PC, odpovědnost, 

samostatnost, práce v nepřetržitém
dvousměnném provozu

NABÍZÍME: zázemí stabilní společnosti,
dobré finanční ohodnocení, včetně odměn

a prémií dle pozitivního a aktivního přístupu, 
možnost kariérního růstu, příspěvek

na obědy. Nástup možný ihned.

Přátelé čertových obrázků pořádají 

II. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
  v sobotu 12. prosince 2009 ve 13.00 hodin

 v pohostinství paní KOUDELNÉ na Hlíně. Zájemci se mohou
přihlásit na tel.: 546 413 403 (po 16.00 hodině), 546 413 396.

Uzávěrka přihlášek 4. prosince 2009, startovné: 100 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Agency Je5 a Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 
vyhlašují pokus o společný zápis do České knihy rekordů: 

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI

 ve čtvrtek 10. prosince 2009, sraz je v 15.00 hodin na novém 
náměstí. Ke hromadnému vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

dojde v 15.40 hodin. Rekordní pokus proběhne v celé České 
republice v rámci projektu ČESKÉ VÁNOCE S JEŽÍŠKEM. KIS 

Oslavany ve spolupráci s DDM Oslavany se již druhým rokem této 
akce účastní a pokusíme se překonat loňský rekord!!!!!

ZACHRAŇTE ČESKÉHO JEŽÍŠKA...

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá  

SVĚTÝLKA SV. LUCIE 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

v neděli 13. prosince 2009 od 16.30 hodin v zámeckém parku.
Čekají na Vás zábavné hrátky s lampiony, strašidelná cesta za živými 
pohádkovými bytostmi, odměny dětem za odvahu a také překvapení 
na závěr. Udělejte si nedělní předvánoční procházku a přijďte to za 
námi „rozsvítit“ do parku. Lampiony, baterky či jiná světýlka s sebou. 
Pohádkové bytosti ztvární herci Divadelního spolku BEZGEST. 

Partneři akce: AZ - Pokorný, AUTODOPRAVA Štulík,
DS BEZGEST. SRDEČNĚ ZVEME DĚTI A RODIČE.

Osvětová beseda REŠICE Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 6. prosince 2009 od 14.00 hodin v sále kultur. domu.
Připravili jsme pro Vás: • prodej medu, medoviny, medové 
kosmetiky, • prodej květin, svíček, • prodej výrobků obyvatel Domova 
u lesa Tavíkovice, • háčkované vánoční ozdoby a jiné dekorace, • 
medové likéry, prodej keramiky, • vyřezávané ovoce, • vánoční a 
květinové vazby, • korálky, náušnice a jiné šperky. Doprovodný 
program: • Ježíškova pošta pro děti • výstava ručních prací
s vánoční tématikou • ukázka slavnostního vánočního stolu.

POSEDĚT SI MŮŽETE V NAŠÍ VÁNOČNÍ KAVÁRNĚ,
PŘI DOBRÉ KÁVĚ NEBO MEDOVINĚ

A VÁNOČNÍM CUKROVÍ.

Středisko volného času IVANČICE pořádá pro všechny 
co maji rádi vodu, pro děti a jejich rodiče i samotné děti  

PLAVÁNÍ V HROTOVICÍCH
v sobotu 12. prosince 2009

Odjezdy: v 15.30 hod. - Ivančice (autobusové nádraží), v 15.35 hod. 
- Ivančice - Němčice (sokolovna), v 15.35 hod. - Ivančice Alexovice, 
v 15.40 hod. - Ivančice Řeznovice (Jednota), v 15.50 hod. - Polánka 
(Jednota). Koupání v bazénu od 16.30 do 17.30 hod. Vstupné: děti 
do 3 let/ZDARMA, děti do 12 let/120 Kč, ostatní/140 Kč. Nutné se 

přihlásit do 9. 12.  2009 v SVČ Ivančice.

KIC Dolní Kounice pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT
v sobotu 12. prosince 2009 v 18.00 hodin 

v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích. Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek koncertu bude na sbírku pro Domov pro osoby se zdrav. 

postižením a týdenní stacionář Zámeček Střelice u Brna.

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

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
sraz 19. prosince v 8.00 hodin na fotbalovém hřišti

Hráčů v poli:  4 + 1  •  začátek turnaje: 8.30 hodin  •  startovné: 500 Kč za mužstvo
občerstvení zajištěno  •  nahlášení mužstva a zaplacení vkladu proveďte nejpozději

do 18. 12. 2008 u pana L. Zelníčka, tel.: 723 285 103.

Mar�n Sklenář

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22 • Redakce Zrcadla, Růžová 39, 
Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: František Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví 
Juřenová, Palackého 27 • Oslavany: Trafika Urbanová na Hlavní a Hlavní AN • Dolní Kounice: 
Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: 
UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, Kovářská 17 • Třebíč: 
Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38 • Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36

TMK travel - Moravský Krumlov
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro

tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz 

SLEVA PRO SENIORY
NAD 55 LET 25 %

CHORVATSKO – OSTROV KRK - BAŠKA
Hotel Corinthia 

Klima�zované dvoulůžkové pokoje, SAT-TV, hygienické 
zařízení, balkon. Cca 50 m od krásné oblázkové pláže. 
Vnitřní i venkovní bazén, wellness centrum. Polopenze 

formou švédského stolu s bohatým výběrem.

5.6. – 12.6. 2010
Původní cena: 9.990,- Kč

CENA  PO  SLEVĚ: 7.490,- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
kompletní pojištění, pobytové taxy, služby delegáta.

Možnost autobusové dopravy za zvýhodněnou cenu 1.500,- Kč/os.
Sleva 25% je počítána ze zaplacené zálohy základní ceny zájezdu 
(bez příplatku za dopravu). Maximální slevu lze získat zaplacením 

celé základní ceny zájezdu. Akce pla� do 28. 2. 2010!


