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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

Nezávislý regionální čtrnáctideník

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

PRAMEN ŽIVOTA
masáže - čajovna - obchůdek 
NABÍZÍME VÁNOČNÍ 
DÁRKOVÉ BALÍČKY
(oříšky, keramika, čaje)

Ivančice (napro� hasičům)
tel.: 777 198 577   www.pramenzivota.com

/Moravský Krumlov/ Město 
se po dlouhých měsících dočkalo. 
Právě začaly plánované opravy 
interiérů, které by mohly budou-
cím návštěvníkům přiblížit dří-
vější krásu renezančního zámku 
v Moravském Krumlově.

Rekonstrukcí východního kří-
dla se tak začíná naplňovat sen 
krumlovské radnice přivést na 
zámek nové výstavní artefakty.

„V průběhu listopadu byly 
zahájeny práce na I. etapě oprav 
východního křídla zámku v Mo-
ravském Krumlově. Stavební 
práce budou probíhat zejména 
ve druhém nadzemním podlaží. 
Do konce roku dojde k dílčím 
bouracím pracím, zazdívkám, 
úpravám a opravám podlahových 
a podpodlahových konstrukcí, 
vnitřních dveří, opravám elek-
troinstalace a očištění omítek 
v interiéru. Práce budou pokra-
čovat i v příštím roce, kdy budou 
repasována či vyměněna okna, 
osazeny okenice, restaurována 
kamenná ostění oken. Smlouvu
o dílo uzavřela Incheba Praha 
spol. s r. o. s firmou Haneva,
s. r. o. a termín ukončení I. etapy je 
stanovený na konec března příští-
ho roku,“ uvedla Andrea Stejska-
lová z odboru školství a kultury, 
úsek památkové péče při MěÚ.

Podle naplánovaných staveb-
ních prací by se mělo do konce 
roku na opravách proinvestovat 
téměř pět milionů korun. Peníze 
na opravy zatím jsou, ale opra-
vy si postupně vyžádají desítky 
milionů korun. Na financování 
se podílí vlastník zámku - společ-
nost Incheba, Jihomoravský kraj, 
ministerstvo kultury i město.

Před časem se ke spolupráci za-
vázali zástupci všech uvedených 
stran podpisem memoranda.

„Jsem velice rád, že opravy 
zámku již započaly. Jsou jasným 
signálem, že zámek chceme 
zachovat pro budoucí generace. 
Využití prostor se přímo nabízí 
- příští sezona by měla nabídnout 
výstavu připomínající život Eleo-
nory z Lichtenštejna. Na přípravě 
výstavní expozice spolupracujeme 
s Moravskou galerií. Po skončení 
prací by se měly prostory zámku 
znovu otevřít veřejnosti při zaha-
jovacím koncertu festivalu Con-
centus Moraviae,“ přiblížil záměry 
radnice starosta Tomáš Třetina.

Výstavní zámecké prostory, 
které měly původně být oprave-
ny pro Muchovu Epopej, zřejmě 
najdou jiné uplatnění. Návrat 
Epopeje do Krumlova se totiž 
hned tak konat nebude. Pražští 
radní minulý týden schválili zá-

měr zapůčit plátna do Japonska 
po skončení současné výstavy ve 
dvoraně Veletržního paláce v roce 
2017. Vývoz této movité kulturní 
památky musí sice ještě povolit 
ministerstvo kultury, ale i tam 

jsou si dobře vědomi, že Epopej 
by po roce 2017 neměla v Praze 
nové místo. Zápůjčkou do za-
hraničí by se tak Praha elegantně
vyhnula požadavkům na návrat do 
Moravského Krumlova.  /mape/

Velké opravy zámku začaly

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma:
800 101 150

telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Palackého nám. 22 • Ivančice

  SERVIS LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

OSLAVTE S NÁMI
10. SEZONU
PRODEJNY V IVANČICÍCH

SÁZKOVÝ TERMINÁL

ZIMNÍ BUNDA
LOAP LUMIR

3290 Kč    1390 Kč

ZIMNÍ BUNDA
LOAP VALERIA

1699 Kč    990 Kč

MIKINA
KAPPA PEDIRE

1290 Kč    690 Kč

LYŽAŘSKÉ KALHOTY
LOAP ARAL JR.

1390 Kč    690 Kč

a mnoho dalších
velkých slev !!!

AKCE

PRODEJ VSTUPENEK FAN SHOP

HC KOMETA BRNO

ZIMNÍ BUNDY, KALHOTY, MIKINY 
ZNAČEK LOAP A KAPPA
ZA VÝJIMEČNÉ CENY 

foto: MěÚ Moravský Krumlov
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Barborky
Advent je v plném proudu. S ním opět po roce přišla řada 

předvánočních tradic. Jednou z nich je i řezání barborek. Je to 
prastarý lidový zvyk, který pěstovali naši předkové od nepamě�.

Na svátek sv. Barbory, 4. prosince, zbývá přesně 20 dnů do 
tajuplného Štědrého večera. V tento den se řežou větvičky třešní 
nebo višní. Ty se vloží doma do vázy s vodou. Pokud máte štěs� 
a poc�vě se o ně staráte, v teple pěkně rozkvetou. Třešňové či 
višňové květy jsou symbolem příchodu nového světla v podobě 
Ježíše Krista. Připomínají i staré pohanské doby, kdy se naši 
předkové obraceli ke svým bohům, kterým vládl hromovládný 
Perun a s nadějí očekávali zimní slunovrat. Rozkvetlé květy slibují 
návrat nového jara. Tolik jeden výklad.

Ten druhý je neméně zajímavý. Pokud je v domě mladá, neprovdaná 
dívka a třešňové květy se pod její láskyplnou péči rozvinou, do 
roka slaví svatbu. Ostatně, barborky měly vždy na mladé, světem 
nezkušené chlapce nějaký podivný účinek. Například jejích květ 
ukrytý za sněrovačkou je měl přivábit k dívkám, kterým se líbili.

Zlé a nepřející drbny vymyslely ještě jednu pověru, která se k 
něžným větévkám vztahuje. Tvrdily, že děvče�, které není čistou 
pannou, větvičky nevykvetou. Proto je bylo nutno dobře schovat 
před jejich slídivými zraky do soukromí svých pokojíčků. Šumavské 
dívky se nepřejícím drbnám nemilosrdně poms�ly. Rozhlásily, 
že díky  krásně rozkvetlé větvičce lze na půlnoční mši rozeznat 
čarodějnice. Čarodějnice bývaly staré a ošklivé. Jako každá drbna...

Sama svatá Barbora byla údajně velmi půvabná. Narodila se
v Nikomédii v Malé Asii asi v druhé polovině III., nebo na začátku IV. 
stole�. Byla jedinou dcerou v rodině bohatého kupce Dioskura. Měla 
smůlu. Její matka poměrně záhy zemřela. Žárlivý ta�k ji vychovával 
v pohanském duchu. Dceru naprosto izoloval od okolního světa 
v kamenné věži. Ovšem jeden z jeho sluhů byl křesťan a přivedl 
pannu Barboru k víře pravé. Když to zlostný otec zjis�l, rozpálil se do 
běla a sťal jí hlavu vlastním mečem. Podle legendy vyšlehl z jasného 
nebe blesk a zabil ho. Jeden z mála příkladů, kdy byl zločin potrestán 
přímo na místě. Sympa�ckou dívku si za svou patronku zvolili havíři, 
dělostřelci, architek� a matema�ci. Stala se také ochránkyní pro� 
smr� bleskem a chrání dokonce i před požáry. 

Tolik trocha legend a historie. Ze všeho zbyla jen ta větévka, 
která má rozkvést na Štědrý den. Takže jak na tu svoji barborku? 
Předně si musíme uvědomit, že každý strom také žije a všechny 
peckoviny by měly být v tomto ročním období už ostříhané a 
ošetřené. Nejlépe bude, když požádáte zkušeného sadaře. Pokud 
není po ruce, upozorňuji, že řezání barborek není průklest stromu 
motorovou pilou. Důležité je nařezat větvičky velmi ostrým 
nožem šikmými řezy. Poté je vložíte do vázy naplněné vodou a 
postavíte je do chladné místnos�. Někde jsem slyšel, že je dobré 
vodu pravidelně měnit a jemně mlžit větvičky vodou v pokojové 
teplotě. Podle rychleného druhu větvičky, asi tak 5 až 12 dní 
před kvetením, se mají přenést do teplého obývacího pokoje. 
Když budete mít štěs�, budou se jednotlivé kvítky postupně 
otevírat. Příjemný a klidný advent.                                  Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

PŘIJÍMÁME INZERCI
do vánočního vydání Zrcadla!

Chcete-li popřát k Vánocům a do nového 
roku 2013 svým zákazníkům, partnerům, 
či zaměstnancům na stránkách vánočního 
vydání Zrcadla prostřednictvím novoročenky, 
kontaktujte nás na tel.: 602 782 272, nebo 

e-mailem na noviny@zrcadlo.info

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÍ

A AUTOSEDAČEK
Jiří Smolík

tel.: 728 231 972 

Obec Vedrovice prodá RD se zahradou
Předmět prodeje: budova č. p. 228 s přistavěným skladem, 

pozemek p. č. st. 150 - 365 m2, pozemek p. č. 1415 
(zahrada) - 446 m2, trvalý porost 

Prodejní cena
1.289.000,- Kč

Informace na tel. čísle: 724 183 815

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 

organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je
na vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

Poplatek za odpady stejný
Nové předpisy, které stano-

vují výšku poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, 
projednávají na svých posledních 
letošních zasedáních snad všech-
na zastupitelstva.

Tak tomu bylo i v Ivančicích.  
V příštím roce zaplatí ivančičtí 
občané za svoz a likvidaci směs-
ného komunálního odpadu 500 
korun, tak jako v roce letošním. 

Totožnou otázkou se zabývali 
i členové zastupitelstva v Mo-
ravském Krumlově. Svými hlasy 
rozhodli, že i zdejší občané za-
platí stejný poplatek jako v roce 
2012. Pro rok 2013 byl poplatek 
za svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu ve městě 
Moravský Krumlov stanoven 
také na 500 korun. Finanční 
částku ve stejné výši doporučila 
schválit  zastupitelům i Rada 
města Oslavan.                 /PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC
Opraví klimatizaci ve škole

/Ivančice/ Nejen topení, ale i klimatizace je v dnešní době důle-
žitou součástí objektů. Ta v Základní a mateřské škole v Ivančicích 
- Němčicích pomalu dosluhuje. Z tohoto důvodu Rada města Ivančic 
souhlasila s použitím rezervního fondu školy na její opravu a pořízení 
několika nových klimatizačních jednotek. Opravy a umístění nových 
zařízení se budou týkat počítačové učebny školy a ředitelny v základní 
škole. V plánu je i kancelář v Mateřské škole Alexovice. Škola použije
z rezervního fondu finanční částku 122 tisíc korun.                     /PeSl/

Informace o odjezdech
/Moravský Krumlov/ Najít včas stanoviště autobusu na takovém 

přepravním uzlu, jaký je v Moravském Krumlově, bývá občas velký 
problém. Toho jsou si vědomi i krumlovští zastupitelé. To byl také 
hlavní důvod, proč tuto otázku otevřeli na svém veřejném zasedání.  
Návrh o umístění informačního panelu o odjezdech autobusů na auto-
busovém nádraží jim předložil místostarosta města, Mgr. Zdeněk Jurá-
nek. Kolem této otázky se rozproudila živá diskuze, protože se ukázalo, 
že tento problém se netýká jen místního přepravního uzlu, ale i auto-
busového stanoviště umístěného ve středu samotného města, náměstí 
T.G. Masaryka. Nakonec zastupitelé rozhodli o tom, že bude pořízen 
informační panel o odjezdech autobusů a umístěn na náměstí.    /PeSl/

Osvětlení kostelní věže
/Ivančice/ Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie je snad nejznámější 

ivančickou dominantou. Svátečně osvětlená je, vedle vánočního stromu 
na Palackého náměstí, neodmyslitelnou součástí ivančických Vánoc. 
To je také jeden z důvodů, proč rada města věnovala velkou pozornost 
výběru firmy, která na věž slavnostní osvětlení nainstalovala. Tou vyvo-
lenou se stala společnost ATELIÉR MAUR, s. r. o. z Plzně. Ta se věnuje 
navrhování, výrobě a montáži vánočního osvětlení již od roku 1990. 
Město zaplatilo za vánoční osvětlení kostelní věže 17.646 Kč.     /PeSl/

Vyhlásili veřejnou soutěž
/Miroslav/ Čistá voda je jedním základních předpokladů, jak udržet 

život na Zemi. To znamená i to, že je nutno důkladně čistit i tu špi-
navou, která odtéká z odpadů našich domácností. To ovšem vyžaduje 
neustálé investice do těch nejnovějších technologií. Vědomi si těchto 
faktů, rozhodli se v Miroslavi rekonstruovat místní čistírnu odpadních 
vod. První krok k této akci byl již učiněn. Rada města na svém zasedání  
schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Rekon-
strukce kalového hospodářství - dodávka a instalace nové technologie 
ČOV Miroslav“. V rámci výběrového řízení  rozhodla o oslovení pěti 
firem, které by mohly práce provést. Jsou to Aquaconsult, spol. s r. o., 
AQUA-STYL spol. s r. o., ENVITES, spol. s r. o.,  EVH s. r. o. a První 
brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Zároveň rada města Miroslavi jme-
novala výběrovou komisi pro tuto akci. Ta bude plnit též úkoly komise 
pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení.      /PeSl/

Autobus do Hrubšic zajištěn
/Ivančice/ Linka 431 z Ivančic do Hrubšic nekopíruje žádnou 

z hlavních tras a nepatří do hlavní sítě IDS. Z tohoto důvodu na ni 
musí připlácet ivančická radnice jako na nadstandardní službu, jež není 
zahrnuta do paušálu, kterým město na tento dopravní systém veřejné 
dopravy připlácí. Z tohoto důvodu ivančičtí zastupitelé schválili na 
svém veřejném zasedání dodatek ke smlouvě o zajištění financování 
Integrovaného dopravního systému JM kraje na rok 2013. Na provoz 
autobusové linky půjde z městského rozpočtu 338.525 korun.     /PeSl/

 /Ivančice/ Rada města  udělila 
obecně prospěšné společnosti 
SRKLA Ivančice souhlas ke konání 
letních tanečních zábav na Réně.

Ty jsou naplánovány na dny 17. 
5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 26.7., 16. 
8. a 6. 9. 2013. Pro pořádání těchto 
veřejných produkcí byly stanove-
ny následující podmínky: pořa-
datele jsou povinni po 22. hodině 
zajistit ztlumení hudby tak, aby 
nebyl rušen noční klid. Dále musí  

zajistit úklid veřejného prostran-
ství a uvedení místa do původního 
stavu nejpozději do 8. hodiny dne 
následujícího po konání zábavy.

Společnost SRKLA se zabývá 
kromě jiného i aktivitami v oblasti 
sportu a kultury.  V letošním roce 
na sebe upozornila vítězstvím na 
ivančickém Grilfestu. V pořádání 
letních zábav má již tradici. Fi-
nanční výtěžek ze zábav používá 
na podporu své činnosti.     /PeSl/

Zábavy na Réně povoleny

/Ivančice/ V minulém čísle 
jsme informovali o finanční částce, 
kterou přispěje město Oslavany na 
propagaci ivančického mikrorego-
nu na mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour 2013. 

Stejnou myšlenkou se zabývala i 
městská rada v Ivančicích. Radní 
rozhodli, že na tuto akci bude 
uvolněn mimořádný příspěvek 
z provozní rezervy v celkové výši 
100.000 korun.                   /PeSl/

Ivančice na Regiontour 2013 

Ve dnech 4. - 5. prosince pro-
běhly v elektrárnách a pobočkách 
Skupiny ČEZ vánoční trhy chrá-
něných dílen. Dílny představily 
své výrobky zatím na dvaceti 
stáncích v jaderných elektrárnách 
Temelín a Dukovany, v Ostravě, 
Hodoníně a také v Praze. V re-
gionech trhy proběhnou celkem 
na dvanácti místech. Energetici 
podpořili neziskové organizace 
poprvé minulý rok, kdy se na po-
moc chráněným dílnám zaměřila 
celofiremní sbírka Plníme přání. 

V areálu JE Dukovany byly 4. a 
5. prosince k zakoupení výrobky 
klientů zařízení Úsměv Třebíč, 
Barevný svět z Třebíče, Vrátka z 
Třebíče, Sociální družstvo Znoj-
mo, Circle of Life z Koněšína, 
Denní rehabilitační stacionář pro 
tělesně a mentálně postižené děti 
Třebíč a Diakonie ČCE - středis-
ko Myslibořice.

„Zaměstnanci a handicapovaní 
klienti našich spřátelených dílen 
si u nás mohou vyzkoušet přímý 
prodej. Setkávají se s lidmi, kteří 
nakupují s radostí a chtějí jim 
touto cestou pomoci,“ vysvětluje 
Kristýna Schwarzová z odd. ko-
munikace dukovanské elektrárny 
a organizátorka adventních trhů.

Chráněné dílny nabízely vá-
noční ozdoby, bylinné pytlíčky, 
keramiku, textilní výrobky, vonné 
svíčky, dřevěné hračky či vánoční 
cukroví. Různé dárky a drobnosti 
do domácnosti nakoupily stovky 
zájemců. Trhy v elektrárnách jsou 
také skvělou příležitost představit 
činnost chráněných dílen.

Zaměstnanci Jaderné elektrár-
ny Dukovany zakoupili od za-
městnanců a klientů chráněných 
dílen z Vysočiny a jižní Moravy 
výrobky za 45 640 Kč,“ uvedl 
mluvčí JE Petr Spilka.          /abé/

Pomoc chráněným dílnám
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, moje matka, která má přes 72 let, se zúčastnila 
předváděcí akce pořádané v místním kulturním domě. Od společnosti, 
která prováděla předváděcí akci, si zakoupila nějaké nádobí a další 
věci, které měla dostat k tomu zdarma. Při přebírání zboží podepsala 
kupní smlouvu a zaplatila 3.000 Kč v hotovosti. Až následně jsem 
zjistila, že u kupní smlouvy byla podepsána i úvěrová smlouva na 
22.000 Kč. Matka si totiž myslela, že zaplatila kupní cenu hotově 
na místě. O úvěrové smlouvě nevěděla a byla překvapená, že musí 
ještě splácet úvěr. Poslali jsme tedy poštou zboží zpět a k tomu jsme 
písemně odstoupili od smlouvy. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to takto 
dostačující? Je nějaká lhůta na vrácení peněz, které matka zaplatila 
na místě v hotovosti? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že tato problematika spotřebitelských 
smluv a jejich ukončení je upravena v občanském zákoníku. Jedná se o 
§ 57 občanského zákoníku. Pokud zboží zakoupíte na předváděcí akci, 
která se koná mimo místo obvyklého podnikání dodavatele nebo tako-
vé místo ani nemá, můžete od uzavřené smlouvy odstoupit bez důvodu 
a jakékoliv sankce v termínu do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení 
od smlouvy musíte zaslat druhé straně písemně a nemusí mít žádnou 
speciální formu, stačí napsat, že odstupujete od smlouvy uzavřené na 
konkrétní předváděcí akci a zboží tímto vracíte. Zároveň můžete v do-
pise sdělit číslo účtu nebo kontaktní údaj, kam mají být vráceny peníze, 
které jste hradila v hotovosti na místě.

 Takže Váš naznačený postup ukončení smlouvy je v pořádku. Jen 
ve svém dotazu neuvádíte, zdali jste odstoupila včas v termínu do 14 
dnů od uzavření smlouvy. V § 57 je také uvedeno, že pokud nedošlo 
dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, je možné 
odstoupit do 1 měsíce. 

Od 14. 6. 2012 byl § 57 občanského zákoníku novelizován z dů-
vodu toho, že dle zákona nebylo možné odstoupit od smlouvy, pokud 
jste si výslovně sjednal návštěvu dodavatele u Vás doma. Dodavatelé 
toto hojně zneužívali tím, že dávali zájemcům podepisovat potvrzení, 
že si objednali jejich návštěvu domů, aby poté měli ztíženou mož-
nost odstoupit od smlouvy. Od 14. 6. 2012 se však na toto nemohou
dodavatelé vymluvit a odstoupit můžete kdykoliv do 14 dnů. O prá-
vu odstoupit od smlouvy navíc musíte být ve smlouvě upozorněna.
Po odstoupení smlouvy je dodavatel povinen vrátit přijaté peníze 
v termínu do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Na závěr bych ještě připomněl, že odstoupení od smlouvy
je možné jen u akcí konaných mimo řádné provozovny dodavatele 
(tj. v restauracích, kulturních domech apod.). Je třeba si dát pozor
na to, že pokud se předváděcí akce koná v provozovně dodavatele, 
odstoupení dle tohoto ustanovení není možné. 

V předvánočním čase pozor 
na metanol v alkoholu !!! 

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek opětovně varovalo občany před 
konzumací alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin. V sou-
vislosti s trvajícím výskytem otrav metylalkoholem a nedohledáním 
všech kontaminovaných potravin v distribuční síti vyzývá občany, aby 
v případě jakýchkoli pochybností o původu alkoholu, obsah lahví zlikvi-
dovali nebo se obrátili na jakékoli územní pracoviště krajské hygienické 
stanice. To zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření 
lihovin, které na krajské hygienické stanice v  této souvislosti přinesou. 
Bezplatné vyšetření se však netýká lihovin nabízených k prodeji.

Ministr Leoš Heger nové pokyny okomentoval slovy: „Považujeme 
za důležité  kdykoli vyslat znovu jasný signál občanům, ať se vyvarují 
požívání nekolkovaného alkoholu či alkoholu s nejasným původem a 
nehazardují se svým zdravím. Zároveň jsem rád, že se nám podařilo 
uspořit peníze na to, abychom vyslali více kontrolorů na předvánoční 
akce a umožnili občanům zdarma otestovat podezřelé lahve.“

Zároveň ministerstvo zdravotnictví zintenzivní kontroly státního 
zdravotního dozoru v souvislosti s obdobím Vánoc a končícího roku, 
ve kterém dochází ke zvýšené konzumaci lihovin nejen v domácnos-
tech, ale i při různých kulturních a společenských akcích.

Tyto mimořádné kontrolní akce, včetně šetření podnětů ze strany 
občanů zahrnujícího provedení analýz přinesených lihovin o obsa-
hu etanolu nejméně 20 objemových procent, budou započaty dne
6. prosince 2012 a budou trvat až do odvolání.                          /abé/

IB-METs.r.o. KOVOŠROT
MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá  8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.30

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.

mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 7. 12. 2012

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  5,50
  Fe těžké nad 4 mm  5,-
  litina velkokusá, trubky 5,-
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,-
  elektromotory (bez řemenic) 15,-
Měď  Cu drát nový lesklý  142,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  132,-
  CU kabely izolované  40,-
Bronz  bronz plech, kus.  92,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  80,-
Hliník  Al drát nový/starý               34,-/33,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  27,-
  Al kabely izolované  3,-
Olovo  Pb čisté/mašle  28,-
Nerez  nerez nemagnetická  29,-

PAPÍR     1,- Kč za kg
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

Rada Jihomoravského kraje 
na své schůzi v úterý 4. prosince  
schválila návrh rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na rok 2013. Roz-
počet je sestaven tak, že zdroje 
kraje se rovnají výdajům.

„Vycházíme z ekonomické 
reality, celkové příjmy činí 5 
074,7 milionů korun, výdaje pak 
6 054,8 milionů korun. Rozdíl 
mezi těmito částkami činí zapo-
jení úspor z minulých let - ušet-
řili jsme například stamiliony 
korun při výběrových řízeních 
na dopravní stavby a společných 
nákupech energií. Dále jde o čer-
pání úvěru od Evropské investič-
ní banky. Na první místě chceme 
financovat naše kompetence, 
činnost příspěvkových organiza-
cí, jako jsou domovy důchodců, 
nemocnice, školy či fungující 

integrovaná doprava. Myslíme 
také na jihomoravské vinaře a 
zemědělce. Pomoci se dočkají 
záchranáři - jak dobrovolní 
hasiči, tak profesionální složky 
Integrovaného záchranného sys-
tému. Dál budeme podporovat 
vědu, výzkum a inovace,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav 
Juránek zdůraznil, že díky op-
timalizaci školství se podařilo 
udržet výdaje rozpočtu v přija-
telné výši. „Jsem rád, že se poda-
řilo návrh rozpočtu připravit. Ve 
všech oblastech jsme měli různá 
řešení a různé nápady, podařilo 
se nám ale shodnout na kompro-
misu. V oblasti školství například 
pokračujeme v činnostech, které 
nikdo jiný nedělá. Jde například o 
protidrogovou prevenci, prevenci 

kriminality, podporu nadaných 
studentů i podporu těch, kteří se 
věnují řemeslům,“ řekl náměstek 
Stanislav Juránek.

Návrh krajského rozpočtu na 
rok 2013 mohli v rámci projektu 
„Váš kraj, Váš rozpočet“ od 2. říj-
na do 7. listopadu připomínkovat 
obyvatelé jižní Moravy.

K návrhu rozpočtu Jihomorav-
ského kraje se během této doby 
vyjádřilo celkem 59 občanů, z to-
ho 30, kteří uvedli své základní 
identifikační údaje, a 29 neiden-
tifikovatelných občanů. V rámci 
vyplněných formulářů uvedlo 
konkrétní podněty k návrhu roz-
počtu celkem 23 občanů.

Největší počet preferencí vyjád-
řili občané v oblasti dopravy a do-
pravní obslužnosti (20,4 %), v ob-
lasti sociálních služeb (14,8 %),
zdravotnictví (12,6 %) a v oblasti 
školství, tělovýchovy a zájmové 
činnosti (12,3 %).

K deseti nejvíce preferovaným 
aktivitám patřily: údržba a opra-
va silnic II. a III. třídy v JMK, 
rozšiřování kapacit domovů pro 
seniory, Zdravotnická záchranná 
služba JMK, podpora organizací 
věnujících se volnočasovým 
aktivitám žáků, dětí a mládeže, 
rozvoj letiště Brno - Tuřany, pod-

pora denních stacionářů a center 
denních služeb, dotace v rámci 
Programu rozvoje venkova, Lé-
kařská a lékárenská pohotovostní 
služba, zachování dopravní ob-
služnosti v rámci Integrovaného 
dopravního systému JMK ve 
stávajícím rozsahu a nemocnice 
s akutní lůžkovou péčí.

Konkrétní podněty k návrhu 
rozpočtu se týkaly nejvíce oblasti 
dopravy a oblasti sociální péče. 
Všem identifikovaným občanům 
bude zaslána odpověď, jakým 
způsobem byl jejich podnět vypo-
řádán a zapracován do konečného 
návrhu rozpočtu.

„Jsem rád, že se podařilo ob-
čany více zapojit do správy kraje 
a tvorby samotného rozpočtu. 
Již v přípravné fázi víme, jakým 
prioritám přikládají občané váhu 
a co od kraje očekávají,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek. „Obyva-
telé kraje budou mít nyní samo-
zřejmě tak jako v minulých letech 
možnost vyjádřit se k návrhu roz-
počtu také ve fázi, kdy byl v sou-
ladu se zákonem zveřejněn 15 dní 
před projednáním v zastupitelstvu 
kraje, a to písemně, anebo ústně 
přímo při zasedání zastupitelstva, 
které se sejde 20. prosince 2012,“ 
řekl hejtman Hašek.             /abé/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Novinové titulky těchto dní hlásí: Bavorsku hrozí kvůli odstavení ja-
derných elektráren blackout. Česko a Francie pomáhá oddálit problém 
masívním vývozem energie. Zkusme se podívat na to, jak je nebezpečí 
vzniku blackoutu reálné nejen u nás, ale i v Evropě.

 Když při běžné letní bouřce dojde k výpadku proudu ve vaší ulici 
nebo městské části, jde o blackout (čili zatmění), svým rozsahem však 
nezávažný. Distribuční soustava s ním dopředu počítá a má připraveny 
opravné mechanizmy. Dodávka elektrické energie je tak obnovena 
v řádu několika minut. Pravý význam slova blackout však označuje 
situaci, kdy dojde k výpadku dodávky elektrické energie na rozsáhlém 
území, jakým je například region, celý stát či část kontinentu. V tako-
vém případě dochází k výpadku v přenosové soustavě.

 Vznik blackoutu, neboli frekvenčního kolapsu, se nejčastěji točí 
okolo jednoho ze základních parametrů elektrické energie: frekvence. 
Ta je na rozdíl od napětí, které se v rámci celé sítě mírně mění (tj. je 
lokálního charakteru), veličinou globální. Znamená to, že celá soustava 
má jednu stejnou hodnotu frekvence.

V každém státě či elektrifikované oblasti na světě je definována ja-
kási jmenovitá, smluvně daná hodnota frekvence. U nás máme hodnotu 
50 hertzů. V případě, že je více elektřiny spotřebovávané než vyráběné, 
spotřebiče svou masou brzdí elektrárny, které nestačí vyrábět elektric-
kou energii a frekvence klesá. V opačném případě elektrárny vyrábějí 
příliš mnoho a není tolik spotřebičů, které by jejich produkci stíhaly 
odebírat. Frekvence proto začíná růst.

 Do jisté míry lze k udržení této rovnováhy využít řízení výkonů jed-
notlivých elektráren či zapojení výroben v záloze. V případě zvýšené 
poptávky po elektřině pomáhají také přetoky ze zahraničních soustav. 
Když to nepomůže, přistupuje se k regulaci spotřeby. Některé velké 
podniky plní funkci tzv. odlehčení sítě. V případě potřeby ze strany 
operátora přenosové soustavy jsou schopny omezit svou spotřebu.

 Dalším stupněm je přímé odpojování spotřeby s nízkou prioritou 
- řízený blackout. Následuje nucené rozpojení soustavy na izolované 
celky, které jsou schopny nadále fungovat v provozním stavu zvaném 
ostrovní režim. Vzhledem k tomu, že Dukovany jsou velmi silný zdroj, 
lze v našem uzlu očekávat spíše přebytkový ostrov. Ten se vyznačuje 
nárůstem frekvence. Osm dukovanských turbín by zde hrálo důležitou 
roli, protože by automaticky snižovaly výkon a síť by stabilizovaly.

V případě, že ani zmíněná opatření nepomohou, nastává blackout. 
Pokud operátor přenosové soustavy včas a správnými postupy nezare-
aguje, dochází k lavinovému efektu, kdy se výpadek přenáší celou sítí. 
Vlivem propojení se zahraničními soustavami se navíc může šířit i do 
dalších států. Tento poruchový stav dává následně vzniknout dalším 
poruchám, čímž dochází k postupnému rozpadu elektrizační soustavy.

Energetické společnosti většinou sahají po výrazném odpojování zá-
těže (řízený blackout), aby zachovaly frekvenci na dané hladině. V pří-
padě, že se to nedaří, musí přejít do ostrovního režimu, v němž jednotlivé 
ostrovy zůstanou tak dlouho, dokud se poruchový stav nepodaří odstra-
nit. /pokračování příště/    20.11.2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Návrh rozpočtu kraje na rok 2013 je před schválením

V Brně ve středu 28. listopadu 
proběhlo pod vedením jiho-
moravského hejtmana Michala 
Haška jednání ředitelů krajských 
nemocnic se zástupci zdravotních 
pojišťoven a zdravotnickými ex-
perty Jihomoravského kraje.

Výsledkem několikahodinové 
schůzky je předběžná dohoda o 
tom, že všechny krajské nemoc-
nice obdrží od zdravotních pojiš-
ťoven dlouhodobou, tj. pětiletou, 
smlouvu zajišťující financování 
nemocnic ze zdravotního pojiš-
tění včetně zachování stávající 

struktury odborností, ve kterých 
je poskytována zdravotní péče.

„Tento výsledek oceňuji, neboť 
je výrazně lepší než původní 
návrh zdravotních pojišťoven 
pro Jihomoravský kraj. Mohli 
jsme se opřít o dlouhodobou 
práci Jihomoravského kraje na 
koncepci akutní lůžkové péče a 
o dvě memoranda uzavřená mezi 
Jihomoravským krajem, Minis-
terstvem zdravotnictví ČR, VZP
a Svazem zdravotních pojišťo-
ven,“ komentoval dnešní závěry 
jednání hejtman Hašek.        /abé/

Jihomoravské nemocnice 
mají předběžné smlouvy

/Kraj/ Na svém prvním jednání 
se v úterý 4. prosince 2012 sešla 
Bezpečnostní rada Jihomoravské-
ho kraje. V jejím úvodu jmenoval 
hejtman Michal Hašek členy Bez-
pečnostní rady a Krizového štábu 
Jihomoravského kraje. Následně 
hejtman po projednání v Bezpeč-
nostní radě schválil nový Krizový 
plán Jihomoravského kraje.

Nový plán bude  vložen na 
portál krizového řízení pro JMK: 
http://krizport.firebrno.cz - kde 
bude průběžně aktualizován.

Bezpečnostní rada také projed-
nala Plán cvičení orgánů krizové-
ho řízení a složek IZS JMK v ro-
ce 2013. Nejrozsáhlejší akcí bude 

celostátní taktické cvičení ZÓNA 
2013 v závěru března s tématem 
řešení mimořádné události a kri-
zové situace vzniklé v souvislosti 
se simulovanou havárií na Jader-
né elektrárně Dukovany.

Rada také vzala na vědomí pl-
nění mimořádných opatření „Me-
tylalkohol“ v období od 12. září 
2012. Během  uplynulé doby bylo 
v kraji hospitalizováno celkem
8 pacientů, z toho 4 zemřeli. 

JM kraj jako jediný region 
testoval pro veřejnost lihoviny, 
u kterých měli lidé podezření na 
přítomnost metanolu. Takto testo-
váno celkem 4245 vzorků, z toho 
68 bylo pozitivních.              /abé/

Krizový plán kraje schválen



   Jako blesk se po 24. listopadu 
rozšířila zpráva, že ivančická 
rodačka Tereza Fajksová se stala 
historicky první českou Miss 
Earth. Soutěž krásy se konala 
v Alabang, Muntinlupa City na 
Filipinách. Soutěže se zúčastnilo 
79 dívek z celého světa.

Korunku nové královny krásy 
předala Tereze její předchůdkyně 
z loňského ročníku Olga Alacao-
vá z Ekvádoru. Mimo nejvyššího 
ocenění byla Tereza úspěšná ještě 
v dalších kategoriích. Byla druhá 
v Resorts Wear a Evening gown 
(večerní róba), a získala zvláštní 
cenu Miss Kaolin Sea  za nejkrás-
nější pleť ze všech dívek. Musí-
me připomenout, že garderobu 
(5 večerních a čtyři koktailové 
šaty) navrhovala česká návrhářka 
Miriam Janásová a všechny šaty 
byly doplněny  z kolekce šperků 
jablonecké firmy Šenýr Bijoux. 

Mezinárodní soutěž krásy Miss 
Earth  je tematicky zaměřena na 
ochranu životního prostředí. Ví-
tězka soutěže se proto také na rok 
stává velvyslankyní celosvětové 
ekologické kampaně na ochranu  
životního prostředí.

Tereza se narodila 17. května 
1989 v Ivančicích. Navštěvovala 
Základní školu T. G. Masaryka 
v Ivančicích, následně díky svému 
nadání a sportovním úspěchům 
studovala na Sportovním gymná-
ziu Ludvíka Daňka v Brně. Vstu-
pem do prvního ročníku začala 
hrát volejbal na vrcholové úrovni. 
Je trojnásobnou juniorskou mis-
tryní ČR, byla kapitánkou v ext-
raligovém volejbalovém mužstvu 
Královopolská Brno.  Profesionál-
ní kariéru volejbalistky musela  ze 
zdravotních důvodů ukončit v de-
vatenácti letech. Nebyl to snadný 
život, vždyť znala jen sportovní 
halu a posilovnu. Od roku 2008   
studuje na Veřejně správní akade-

mii v Brně, obor personální řízení. 
V budoucnu by ráda studovala 
Mendlovu univerzitu v Brně, obor 
mezinárodní vztahy. Při studiu se 
začala věnovat modelingu. 

   V roce 2009 byla finalistkou 
soutěže Miss České republiky. 
V následujícím roce se zúčast-
nila mezinárodní soutěže krásy 
Miss Tourism Queen of the Year 
International 2010 v čínském 
Shandongu. Byla úspěšná a umís-
tila se jako II. vicemiss z 85 dívek, 
a ještě získala podtitul Miss body 
beautiful. V roce 2011 se zúčast-
nila mezinárodní soutěže krásy 
Miss Bikiny 2011, kde se pro-
bojovala do Top 24. Na podzim 
roku 2011 se přihlásila do soutěže 
krásy Česká Miss a v březnu 2012 
získala titul Blesk Česká Miss 
Earth 2012. Umístění ji umožnilo 
se zúčastnit  světové soutěže na 
Filipínách, ve které zvítězila. 

Blahopřejeme Tereze Fajksové 
k velkému úspěchu,  jsme rádi, že 
se prosadila nejen v tuzemsku, ale 

i na světové úrovni další rodačka  
z Ivančic. Do budoucna přejeme 

pevné zdraví a další úspěchy 
v osobním i veřejném životě. /abé/
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Setkání seniorů ve škole
/Višňové/ V neděli 25. listopadu se ve školní jídelně Základní školy 

ve Višňovém uskutečnilo setkání seniorů. Každoročně jsou senioři za-
stupiteli sezváni na společné posezení, které je zpestřeno dechovkou.

Stejně tomu bylo i letošní rok. Tohoto se zúčastnilo osm desítek 
seniorů. Slovem zahájil toto setkání starosta, který krom jiného jim po-
děkoval za jejich práci, kterou odvedli v minulosti, stejně i tak i za tu, 
kterou vůči Višňovému vykonávají i dnes. Ať už je to úpravou svých 
domků, údržbou zahrádek, chodníků, atd. Pak následovalo přivítání 
z úst ředitele školy, který umožnil přítomným malou exkurzi v podobě 
prohlídky školních učeben. Potom už čas patřil seniorům, aby mohli 
pobesedovat, poslechnout dechovky, zazpívat si nebo zatancovat. 
Samozřejmě pro pohodu a dobrou náladu nechybělo pohoštění, které 
pro ně obec zastupitelstvo prostřednictvím školní kuchyně připravilo. 
Drobný dáreček od dětí ZŠ pak bude milou vzpomínkou na tento den. 

Tradiční vánoční strom
Vánoce jsou považovány za nejkrásnější svátky roku. Bývají oby-

čejně spojeny s kaprem, dárky a hlavně, s rozsvíceným vánočním 
stromkem. Toho svého, malého v obývacím pokoji, se děti dočkají 
podle tradice až 24. prosince. Na Štědrý den. Ovšem stromy velké, 
ty, které se umísťují na náměstích, bývají rozsvíceny již na počátku 
adventu. Tato tradice navazuje na prvorepublikové Stromy republiky. 
První z nich byl  postaven na brněnském náměstí Svobody spisova-
telem Rudolfem Těsnohlídkem v roce 1924. Byly pod ním pořádány 
sbírky na pomoc všem opuštěným dětem. 

V Ivančicích se strom rozzářil v podvečer dne 30. 11. 2012.  Již od-
poledne byly na Palackého náměstí otevřeny stánky s horkými nápoji 
a tradičním rukodělným vánočním zbožím.  Sváteční atmosféru po-
máhaly vytvořit i děti z ivančických škol a dobrovolných organizací 
svým vystoupením na podiu. Všichni s napětím čekali příjezd čtveři-
ce svatých. Sv. Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory. Ti se 
objevili těsně po setmění. Svatý Martin slavnostně předal berlu svaté-
mu Mikulášovi a tak oficiálně zahájil vládu adventu. Poté se všichni 
odebrali k vánočnímu stromu. Zde na ně již čekal sám starosta města, 
MUDr. Vojtěch Adam. Ten přivítal všechny přítomné ivančické ob-
čany a popřál jim krásné prožití vánočních svátků. Poté se na jeho 
povel rozzářil vánoční strom. Rozsvěcování vánočního stromu, spo-
jené s bohatým kulturním programem, se v Ivančicích stává krásnou
tradicí. Jeho oblibu dosvědčuje i stále větší počet návštěvníků.   /PeSl/

Adventní čas v Dobelicích
Nastává nejkrásnější čas v roce. Letos se již potřetí rozzářil o první 

adventní neděli na návsi v Dobelicích vánoční strom. Předvánoční
atmosféru navodilo vystoupení dětí ze ZŠ Rybníky, kterou navštěvují
i místní děti. Ty při jejich vystoupení podpořili rodiče i občané obce. 

Děkuji p. ředitelce Mgr. M. Oliwinské a p. vychovatelce B. Jando-
vévé ze ZŠ Rybníky za ochotu a vstřícnost při realizaci vystoupení, 
rodičům za doprovod a dětem za překrásný zážitek, p. R. Novákovi
za instalaci vánočního osvětlení a p. M. Potůčkovi za „svařák“.

Zveme na vánoční nadílku, která se uskuteční u vánočního stromu 
v neděli 23. prosince 2012 v 16 hodin. Místní děti obdrží malý dáre-
ček, zazpíváme si koledy a budeme se těšit na Štědrý den.

Obecní úřad Dobelice přeje všem občanům klidné prožití vánočních 
svátků, bohatou nadílku a úspěšný rok 2013.    Za OÚ Mgr. Ivana Mašová

Svatý Mikuláš v Ivančicích
/Ivančice/ Tajuplný advent je zahájen vždy čtvrtou nedělí před 

štědrým dnem, ale ten správný předvánoční čas přináší teprve před-
večer svátku svatého Mikuláše. V tu dobu přináší vážený světec v do-
provodu nebeského anděla, v zádech s vykutáleným čertem, hodným 
dětem do punčošek různé dobroty. To aby jim osladil a zpříjemnil 
dlouhé předvánoční čekání. Je pravdou, že v dnešní době zřídka při-
chází přímo do domácností. Dnes na něj děti společně s rodiči čekají 
na náměstích u rozsvícených vánočních stromů. 

Nejinak tomu bylo i letošního pátého prosince na Palackého náměstí 
v Ivančicích. Svatý Mikuláš, anděl i horda neposedných čertů sem zaví-
tala za místními dětmi. Ty věděly, že se svých starších kamarádů a oblí-
bených vedoucích kroužků z místního střediska volného času nemusí bát. 
I když nutno uznat, že nějaká ta slzička ukápla. Velebný světec se přivítal 
s dětmi, pochválil je a rozdal jim dárky ze svého bezedného košíku. Od-
měnou mu byly básničky a písničky od nadšených dětí. Tuto zdařilou při-
pomínku předvánočních tradic spojenou s nadílkou již několik let pořádá 
Středisko volného času Ivančice, pod vedením svojí ředitelky, Mgr. Jany 
Heřmanové. Tak příští rok ve stejnou dobu. Co říkáte?                   /PeSl/

Mikuláš také v Kounicích
V sobotu prvního prosince proběhla v Horních Kounicích Milku-

lášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu. Akce byla na náměstí v 
parku nádherně připravená a přálo i počasí. Pro doplnění pekelné at-
mosféry hořely dva veliké ohně, prostranství bylo osvětleno barevnými 
žárovkami a pro zahřátí byl připraven čaj a svařené víno. 

Po rozsvícení vánočního stromu přivítal všechny přítomné starosta 
pan Libor Procházka, popřál všem pěkný adventní čas a dětem hezkou 
Mikulášskou nadílku. A přišel Mikuláš s andělem. Ve svitu pochodní 
předstoupili před čekajících asi 150 dospělých a dětí. Těm jen očka 
svítila a za hezkou básničku nebo písničku dostávaly balíček s nadíl-
kou. Nejsou však jen děti hodné, a tak při první příležitosti přivolal 
Mikuláš družinu šesti četrů, kteří kolem sebe plivali ohnivé jazyky, 
a v některých dětech byla malá dušička. Všechny však statečně odří-
kaly svoje básničky, a když se s ními Mikuláš rozloučil, rozcházely 
se šťastné a s velkým zážitkem do svých domovů. My dospělí jsme 
si měli ještě u svařeného vínka o čem povídat, a tak jsme se trochu 
zdrželi. O krásné vánoční písně a celé ozvučení se postaral pan Petr 
Kameník, a tak bylo vše krásně slyšet. Děkujeme zastupitelstvu obce 
a všem, kteří pomáhali s touto akcí, a věříme, že příští rok bude Miku-
lášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu neméně hezké.     /VP/

/Trstěnice/ Zástupci obce a 
farnosti Trstěnice u Moravské-
ho Krumlova včera slavnostně 
prezentovali veřejnosti výsledky 
úprav svého kostela. Nové vstupní 
schodiště, nově oplechované dve-
ře a bezbariérový vstup zbudovali 
v Trstěnicích za 600 tisíc korun. 
Nadace ČEZ se na projektu podí-
lela částkou 125 tisíc korun.

Bezbariérový přístup do kos-
tela přes sakristii bude sloužit 
postižených osobám, ale i star-
ším méně pohyblivým občanům 
a maminkám s kočárky. Kostel 
Povýšení sv. Kříže má kromě 
bezbariérového vstupu i nové 
schodiště a nově oplechované 
dveře, které nahradily dveře dře-
věné. Při slavnosti předání tohoto 
díla poděkoval pastorační asistent 
Karel Hlávka a místostarosta obce 

Drahoslav Chlebeček všem, kteří 
se na úpravách podíleli. Mezitím 
starostka obce paní Březinová ob-
lékla plášť Mikuláše a obdarovala 
děti, které na tento dobrý skutek 
už netrpělivě čekaly. 

„Nejsem místní, ale nedělních 
mší se v Trstěnicích pravidelně 
účastním. Obzvlášť teď v zimě 
budou nové schody se zábradlím 
bezpečnější, nemluvě o vzhledu,“ 
pochvaluje si jeden z přihlížejí-
cích Emil Veis z Morašic

„Nadace ČEZ podporuje mno-
ho veřejně prospěšných projektů, 
mnohé z nich jsou právě projekty 
oprav kulturních památek. Jsem 
rádi, že můžeme uchovávat vý-
znamné dominanty obcí a měst 
dalším generacím,“ říká Jana Šte-
fánková, zástupkyně Nadace ČEZ 
v regionu JE Dukovany.       /abé/

Do kostela v Trstěnicích po nových schodech

Pokládka poslední desky na novém schodišti             foto: Nadace ČEZ

V neděli 25. listopadu se 
konala v kostele sv. Michaela 
archanděla v Horních Kounicích 
děkovná mše za dokončení oprav 

stropní výmalby. Za přispění mi-
nisterstva kultury, Nadace ČEZ 
a občanů Kounic byly stropní 
malby opraveny a zachovány. 

Mši doprovázel chrámový sbor 
z Běhařovic. V jejich podání za-
zněla Missa brevis od Wolfganga 
Amadea Mozarta.

Kostel sv. Michaela archanděla 
v Horních Kounicích pochází ze 
13. století. Zub času se podepsal 
na stropní figurální výmalbě vý-
jevů ze života andělů. Autorem 
stropní malby z roku 1931 je 
Rudolf Adámek z Prahy. 

„Stropní malba byla nadzved-
nuta ve větších šupinách a na 
mnoha místech byla odpadena. 
Na jiných místech byla napadena 
plísní, která vytvářela houbovitý 
povrch,“ popsal neudržitelný 
stav původních maleb duchovní 
správce farnosti Jaromír Gargoš.

Kouničtí zrestaurovali dvě pole 
stropních maleb v roce 2010, 
letos dokončili zbývajících pět 
polí. Potřebnou částku přes 300 
tisíc korun pokrylo ministerstvo 

kultury, Nadace ČEZ i samotní 
občané Horních Kounic. 

Stropní malby restaurovali 
akademický malíř Pavel Kobylka 
a Ivana Přibylová. „Původní vý-
malba byla vápenná. Vápno bylo 
velmi kvalitní, proto uzavřelo 
omítku a vytvořilo téměř nepro-
pustnou vrstvu. Aby barva drže-
la, musel autor udělat hlinkový 
podklad. Na to maloval převážně 
hlinkovými barvami a temperou 
na suchý nátěr,“ vysvětluje Přiby-
lová a dodává, že tato technologie 
je vhodná do suchého prostředí, 
ale ne do těchto prostor, kde je 
vlhko a střídají se teploty.

„Restaurátorská práce je ná-
ročná, nejnáročnější jsou právě 
stropy, to trpí krční páteř. Je to 
ale práce, která člověka úplně po-
hltí, v tom je také ta krása,“ uza-
vírá akademická malířka Ivana
Přibylová.  /zdroj: Nadace ČEZ/ 

Obnovené malby v kostele sv. Michaela v Horních Kounicích

Malířka a restaurátorka Ivana Přibylová                      foto: Nadace ČEZ

Tereza Fajksová z Ivančic získala titul Miss Earth

foto: archiv Česká Miss

Pobyt v zahraničí – inspirace 
pro učitele i studenty GMK

Byla jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit vzdělávací cesty 
na ostrov Malta a poznat možnosti jazykové výuky ve zdejší mezi-
národní jazykové škole angličtiny ESE, která si získala za půlstoletí 
svého působení v jazykovém průmyslu tu nejlepší pověst. Během 
pobytu jsme poznali odborníky na výuku angličtiny dětí i dospělých, 
akademické pracovníky, kteří tvoří studijní plány a osnovy přesně dle 
potřeb jednotlivých studentů, a také ředitele této uznávané školy. Pobyt 
byl pro mne velice přínosný z osobního, kulturního a především pro-
fesního hlediska, neboť pravidelně se studenty naší školy vyjíždíme 
zdokonalovat se v jazyce do Velké Británie. Možnost studia angličtiny 
na Maltě mě velmi zaujala a chtěla bych studenty angličtiny podpořit 
v myšlence studovat jazyk právě tam, proto připravujeme i projekt, 
jehož realizace našim žákům tento jazykový pobyt umožní.  

A proč právě na Maltě? Co může být lepšího než studovat  jazyk 
na slunném ostrově uprostřed  Středozemního moře, kde je angličtina 
oficiálním jazykem, příjemné počasí po celý rok, nejnižší kriminalita 
a spousta památek a možností zábavy? Poznáte, že Malta je úžasné 
místo, kde se můžete učit jazyk pro život pod vedením profesionálů.  
Nezapomeňte, že studium jazyka je investicí do vlastní budoucnosti.

Mgr. Antonie Štefková, Gymnázium Moravský Krumlov
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 10. 12. DO 23. 12. 2012
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

• prosinec - VÝSTAVA „návrhů ŠATLAVY“. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 10. - 13. 12. od 13.00 do 16.30 hod. - ADVENTNÍ JARMARK, nám. TGM.
• 12.12. v 17.00 hod. - PĚVECKÝ SBOR při GYMNÁZIU MK. Galerie KD.
• 12.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ KEYBOARDOVÝ KONCERT. ZUŠ.
• 13.12 v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MŠ PALACKÉHO. Galerie KD.
• 14.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MŠ HUSOVA. Galerie KD.
• 16.12. v 15.00 hod. - ŽIVÝ BETLÉM v podání dětí z Miroslavských
Knínic a Miroslavi. Náměstí TGM.
• 17.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ. Kinosál MK.
• 18.12. v 9.30 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ pro ZŠ. Kinosál MK
• 19.12. v 10.00 hod. - ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. Předsta-
vení pro děti, kinosál MK, vstupné: 50 Kč.
• 22.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT - vystoupí O. Mucha. Farní kostel.
• 23.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - vystoupí Pěvecký sbor K. Ně-
mečka,  nám. TGM, pořádá SPOT.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR se skupinou Fantazie. Orlovna Rakšice. 
Předprodej vstupenek v pohostinství.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že Městská knihovna Moravský Krumlov 
bude otevřena do čtvrtku 20. prosince 2012. Půjčování bude obnoveno od středy 
2. ledna 2013. Otvírací doba: po zavřeno, út - pá 10.30 až 16.30 hodin.
• 10.12. - ve 14.30 hod. - ČESKÉ VÁNOCE. Tradiční předvánoční setkání 
v DPS. Předvánoční poetické čtení spojené s vystoupením Krumlováčku - taneč-
ního souboru žáků ZŠ Klášterní pod vedením paní učitelky Dany Hrubé, doplně-
né hudebním doprovodem sourozenců Záviškových. Sváteční atmosféru umocní 
vůně kávy a tradičního cukroví a tóny starodávných koled. Vstupné 25 Kč.
• Městská knihovna děkuje čtenářům a návštěvníkům za celoroční přízeň
a přeje hodně zážitků při četbě oblíbených knih.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• do 27. 1. 2013 - MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY,
POVĚSTI A POHÁDKY. Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čte-
ní na Moravě, pověsti, legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči. Galerie
Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
• do 31. 1. 2013 - HOLUBINKY 2012. Táborová výstava skautského střediska, 
doplněna o táborové fotografie z roku 1997 (povodně na Moravě). Sklepení 
Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 11.12. v 18.00 hod. - IRSKO - SKOTSKO. Putování krajinami Keltů aneb 
Počkej si na svého řidiče MILAN ŠTOURAČ - beseda s promítáním. Kino Réna 
Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
Připravujeme: • 20.1. v 16.00 hod. - O SMOLÍČKOVI. Divadelní pohádka 
pro děti i rodiče. Veselá pohádka Vlastimila Pešky vychází ze známých motivů, 
je vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku, ale pobaví se při ní i 
dospělí diváci. Účinkuje divadelní soubor Kamila Kouly - herci a velké loutky 
- jezinky Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka, jelen Zlaté parohy a samozřejmě 
Smolíček. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč. Předprodej od 10. 12. v KIC.
• 31.1. v 19.00 hod. - SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT: VLADI-
SLAV BLÁHA - KYTARA. Vítěz čtyř mezinárodních soutěží, který koncertu-
je po celém světě. Jeho repertoár obsahuje významné kytarové skladby všech 
epoch. Památník A. Muchy Ivančice. Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC.
• 19.2. v 19.00 hod. - IVO JAHELKA alias ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK. Pořad 
je sestaven ze starších i novějších veselých příběhu ze života, zpracovaných 
do písniček a z perliček ze soudních spisů a policejních protokolů. Kino Réna 
Ivančice. Vstupné: 140 Kč. Předprodej od 10. 12. 2012 v KIC.

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

• 11. a 12.12. - VÝCHOVNÉ KONCERTY ZUŠ Miroslav pro ZŠ a MŠ v KD.
• 11. a 13.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ v MŠ Husova
• 11.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ pro veřejnost v KD.
• 11.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - třída Motýlci, Sluníčka - MŠ Husova.
• 12.12. v 15.30 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ v DPS.
• 13.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - třída Berušky - MŠ Husova.
• 15.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRHY na nám. Svobody.
• 15.12. dopoledne - VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL. V programu vystoupí 
Hana a Petr Ulrychovi a děti z hudebních kroužků DDM. Od 9.00 do 12.00 hod. 
si mohou návštěvníci v KD vyzkoušet tyto řemeslné dílny: točené svíčky, lité 
ozdoby a svíčky, voňavé ozdoby, ozdoby z barevné kůže, vánoční přáníčka, ko-
rálkové ozdoby, kouzelná světýlka, třpytivé hvězdičky, dekorace z lýka, řezbář-
skou dílnu, skleněné ozdoby a vánoční pekárnu, připraveno je také občerstvení. 
Pořádají Dům dětí a mládeže Miroslav, město Miroslav, MKIC a OS Marek. 
• 16.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 16.12. v 8.30 hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY - evangel. kostel.
• 16.12. ve 14.00 hod. - DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST - evangel. kostel.
• 17.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ ROCKOVÝ KONCERT skupin z DDM v KD.
• 18.12. v 16.30 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ v sále na radnici.
• 19.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ v ZŠ a sokolovně. 
• 20.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU v ZŠ a sokolovně.
• 23.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 23.12. v 8.30 hod.  - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY - evangel. kostel.
• 23.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT OK VOCAL - evangel. kostel

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 21.-22. 12. od 16.00 hod. - ROLNIČKOVÁ NOC NA DOMEČKU. Těšení se 
na Vánoce a na dárky pod stromečkem si můžete zkrátit na tradiční akci pro žáky 
ZŠ. Hry a soutěže vystřídá dílna s dárkem na poslední chvíli. Poplatek 70 Kč.
• CVIČENÍ NA DOMEČKU: • pondělí 17.00 - 18.00 PILATES pokročilí
a 18.10 - 19.10 STREČINK • středa 17.00 - 18.00 POWERJÓGA začátečníci
a 18.10 - 19.10 POWERJÓGA pokročilí • čtvrtek 17.00 - 18.00 PILATES
začátečníci a 18.10 - 19.10 OVERBALL. Jednotlivá lekce cvičení za 50 Kč.
• UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A JEJICH 
RODIČE: V týdnu od 10. do 14. prosince bude veškerý dopolední i odpolední 
provoz na Domečku zrušen z důvodu výměny oken. Tímto se omlouváme všem 
dětem i dospělým, kterým odpadnou kroužky bez náhrady. Toto omezení platí 
rovněž pro klub Poškolák. Kroužky pořádané mimo Domeček budou probíhat 
bez omezení. Děkujeme za pochopení.

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
• 14.-15. 12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA S DÍLNIČKAMI
PRO DĚTI. Ukázky tradičních českých i dnešních Vánoc, vánoční dekorace, 
dílničky pro děti. Děti si mohou vyrobit vlastní vánoční dárek za malý poplatek. 
ozdoby, občerstvení… Výstava se bude konat ve vestibulu kina v Dělnickém 
domě. V pátek v 15.30 hodin - slavnostní zahájení výstavy vystoupením dětí 
ze školní družiny. Otevřeno: Pátek 14.12. od 15.30 do 18.00 hodin, sobota 
15.12. od 10.00 do 18.00 hodin. Pořádá KIS Oslavany, DDM Oslavany. 
• 16.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. Adventní koncert v kostele 
Sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 20.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou 
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. od 22.00 hod. - SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
S PŮLNOČNÍM OHŇOSTROJEM. Přijďte společně s námi oslavit příchod 
nového roku. Město Oslavany pořádá silvestrovské setkání občanů na náměstí 
(před budovou MěÚ) s kulturním programem. K tanci a poslechu bude hrát 
skupina Hobbit. Bude zajištěn prodej svařáku, grogu, čaje, frgálů, uzených 
cigár, párků v rohlíku… přímo na místě bude možno zakoupit rozlévaný sekt
k půlnočnímu přípitku. Pořádá KIS Oslavany.
• Připravujeme: na sobotu 2. 3. 2013 zájezd na muzikál POMÁDA. Divadlo 
Kalich Praha. Odjezd autobusu z Oslavan v 9.00 hodin, začátek představení 
ve 14:30 hodin. Cena: 1.100 Kč (doprava + vstupné). Rezervace vstupenek
v kanceláři KIS do 13. 12. 2012 !!!

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 11.12. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ OLA LAMA.
Hudební promítání a představení knížky OLA LAMA. Městská knihovna.
• 13.12. v 16.30 hod. - PRŮVOD SV. LUCIE. Světýlkový průvod vyjde z ná-
dvoří zámku. Zastavení s vánočními zvyky, dílničkami a teplým občerstvením. 
Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 13.12. v 17.00 hod. - NARODILO SE DĚŤÁTKO V MĚSTĚ BETLÉMĚ. 
Hudebně dramatické pásmo vánočních lidových zpěvů a veršů v podání drama-
tického kroužku Divadýlko při SVČ Rosice. Městská knihovna.
• 15.12. od 10.00 - VÁNOČNÍ JARMARK. Historické tržiště, šermířské 
vystoupení SHŠ Taranis, dobová hudba Weytora. Zámecké nádvoří. Vstupné 
dobrovolné. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 16.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ. Vystoupí komorní soubo-
ry, taneční oddělení a pěvecký sbor. KD Cristal, pořádá ZUŠ Rosice.
• 19.12. v 17.00 hod. - O LÍNÉ BABIČCE. Autorské čtení spisovatelky Aleny 
Kastnerové, z knížky O líné babičce a O nevyřáděném dědečkovi. V knihovně.
• 20.12. v 16.00 hod. - ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA. MC Kašpárkov.
• 22.12. v 17.00 hod. - KONCERT MANDOLÍNOVÉHO SOUBORU MO-
RAVAN. Vánoční melodie pod taktovkou rosického rodáka Bohuslava Koneč-
ného. Společenský sál Zámeckého kulturního centra. Pořádá OS Klub seniorů.
• 23.12. od 14.30 hod. - Betlémské světlo pro Rosice. Betlémské světlo si přijď-
te připálit k vánočnímu stromu na náměstí od 14.30 do 16.00 hodin. O významu 
Vánoc promluví rosický farář Mgr. Ing. Jan Klíma. Pořádají skauti z Rosic
a Římskokatolická farnost Rosice. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty, 
helma - 600 Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073. 
• 12.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Zahájení plesové sezóny absolventy 
středoškolských tanečních ve velkém sále Děl. domu v Oslavanech. Vstupné 80 
Kč do sálu a 30 Kč na galerii. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení. 
• 14.-15.12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA A VÁNOČNÍ DÍLNY.
V prostorách vestibulu kina, výstavu zahájí děti ze školní družiny vystoupením. 
Můžete se těšit na tvořivé dílny, kde si za malý poplatek vyrobíte krásné dárečky. 
V pátek 15.30 - 20.00 hodin a v sobotu  9.00 - 19.00 hodin. Ve spolupráci s KIS. 
• 18.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠD. Proběhne v prostorách DDM. Vystoupí 
zde děti školní družiny v pásmu vánočních písniček, scének, básníček a divadla. 
Poté bude následovat vánoční nadílka pod stromečkem. Zveme všechny rodiče, 
prarodiče, sourozence a kamarády ke shlédnutí tohoto vystoupení.
•  26.01. - 01.02. - ZIMNÍ TÁBOR JESENÍKY 2013. Lyžování: v místě tři 
vleky, ubytování: Turistická ubytovna Lesanka, 2 až 8 lůžkové pokoje, cena: 
2.800 Kč (bez SKIPASU), 1.000 Kč/týden SKIPAS. V ceně je zahrnuto: 
strava 5x denně, doprava, ubytování, pedagogický dozor, instruktor lyžování a 
snowboardingu. Bližší informace v kanceláři DDM a ŠD Oslavany, nebo na tel. 
546 423 520, 739 634 100, WWW. DDM-OSLAVANY.CZ

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 12. 1. 2013 - DEN KRUMLOVSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.
V rámci tradiční novoroční vycházky si tentokrát prohlédneme některé význam-
né památky ve městě. Prohlídky budou doplněny odborným výkladem. Trasa a 
navštívené objekty (s číslem): 1. Kostel Všech svatých a Lichtenštejnská hrobka 
- 2. Kostel svatého Bartoloměje - náměstí - zámek Incheba - tunel - Kaštanka - 3. 
Kostel svatého Leopolda v Rokytné - 4. Mariánská kaple - 5. Kaple sv. Floriána. 
Sraz účastníků: Ve 12.30 hodin u kostela Všech svatých. Pro zajištění zdárného 
průběhu akce vás prosíme o předběžné přihlášení na IC v Knížecím domě, tel. 
515 321 064. Váš příspěvek ve výši 30 Kč na osobu bude věnován na údržbu 
navštívených památek. Bližší informace: Tel. +41 766 455 380 (Pavel Roháček) 
nebo: www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny zájemce o krumlov-
skou historii i pohyb na čerstvém ovzduší.
• 19. 1. 2013 - POZVÁNKA DO VINNÉHO SKLEPA V BOŘETICÍCH. 
Jednodenní vinařský a poznávací zájezd. Odpoledne navštívíme novou roz-
hlednu u Přítluk s vyhlídkou na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Večer (od 
17 do 24 hod) strávíme ve vinném sklípku u osvědčeného certifikovaného 
biovinaře pana Chrástka z Bořetic; v ceně vstupného je zahrnuta neomezená 
konzumace jakostních vín a studených jídel, reprodukovaná hudba různých 
žánrů, k dispozici je i taneční parket. Odjezd: 14.30 (náměstí), 14.35 (U 
Blondýny), návrat kolem 24.00 hod. Cena: Doprava 150 Kč + vstupné do 
sklepa 450 Kč, účastníci 3 a více akcí KPT v roce 2012 mají výraznou sle-
vu - podrobné informace na IC. Přihlášky: v IC v Knížecím domě, tel. 515 
321 064. Bližší informace: Tel. +41 766 455 380 (Pavel Roháček) nebo: 
www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny příznivce dobrého vína, 
jídla a zábavy - jednotlivce, páry i skupiny.

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
• 14.12. od 16.00 hod. - ADVENTNÍ ODPOLEDNE. Členové zájmových 
kroužků při SVČ Ivančice vám zpříjemní adventní odpoledne svým vystoupe-
ním. Ivančice, Kino Réna. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 14.12. od 16.00 hod. - TANEČNÍ SHOW. Zveme všechny nadějné tanečníky. 
Přijďte nám předvést, jak dokážeš tancovat společně s X Boxem a taneční hrou 
Dance Central 2. Nové Bránice, New Bej Club.
• 15.12. od 18.00 hod. - KDYŽ JE T.M.A. aneb Tajemná Mystická Atmosféra. 
Přijď si vyzkoušet, jak to vypadá v R-klubu, když je tma. Prozkoumej svoji 
odvahu. Večer plný překvapení a tajemné atmosféry. Určeno jen nebojácným 
povahám a starším 13 let. SVČ Ivančice, R-klub, Kounická 70. Pro přihlášené.
• 17.12. od 16.00 hod. - VELKÝ KARETNÍ TURNAJ. Karetní hry: poker, 
kent, prší, žolík. Přijď a ukaž, že jsi nejlepší. Nové Bránice, New Bej Club. 
Nutné se předem přihlásit u služby v NBC. 
• 25.12. OD 20.00 HOD. - PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU REFLEXY. 
Ivančice, Besední dům. Poplatek: 170 Kč/osoba. Předprodej v SVČ Ivančice.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 13.12. až 12.1. - VÝSTAVA STARÝCH HRAČEK V MICV. 
• 21.12. - ŽIVÝ BETLÉM - LADOVY VÁNOCE. 

 ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• 16.12. od 16.00 hod. - VÁNOCE V ZAHRADĚ. Divadlo (filmohra), vánoční 
slovo, koledy, drobné občerstvení, překvapení. Vstup volný.
• 31.12. od 14.00 do 17.00 hod. - SILVESTR. Téma: Máme rádi zvířata, protože 
jsou chlupatá. Tombola, drobné občerstvení na společný stůl s sebou. Vstup volný.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz

• 18.12. od 17.30 hod. - ŽENSKÝ KRUH. M. Turečková + J. Matulová.
• 20.12. od 16.00 hod. - LITEVSKÉ VÁNOCE VE STROMOKRUHU (pro členy)
 • Naše rodinné centrum zajišťuje DISTRIBUCI EUROKLÍČŮ pro rodiče 
dětí do 3 let. Přijít si pro ně můžete po - pá od 9.30 - 11.30 hod. Databázi všech 
osazených míst naleznete na www.euroklic.cz
• v pátek od 9.00 do 11.30 hod. - ÚŘEDNÍ HODINY KOORDINÁTORKY.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. 
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - ZAČÁTEČNÍCI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. 
• v úterý od 16.30 do 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - POKROČILÍ. Pokračování žáčků z minulého roku. 
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. 
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. 
• každé dopoledne v týdnu - HERNA. Pondělí, úterý středa - 9.30 až 11.30; 
čtvrtek a pátek - 9.00 až 11.30 hod. Poplatek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. - JÓGA 
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč / 10 lekcí
• v pondělí od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Ko-
puletá, poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI 
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• do 26.12. - EMOCE. Prodejní výstava - kresba a enkaustika ALENY
PEČEROVÉ. Chodba Památníku A. Muchy, Ivančice, vstup zdarma.
• 1.12. do 31.12 - VÁNOČNÍ DEKORACE NEJEN Z PEDIGU budou ke 
shlédnutí na Vánoční výstavě v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově. 

KRUMLOVSKÝ ADVENT
10. - 13. 12. 2012, 13.00 - 16.30 hodin, náměstí TGM

ADVENTNÍ JARMARK
neděle 16. 12. 2012 v 15.00 hodin, náměstí TGM

ŽIVÝ BETLÉM
sobota 22. 12. 2012 v 17.00 hodin, farní kostel

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 23. 12. 2012 v 16.00 hodin, náměstí TGM

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
Členové zájmových kroužků při SVČ Ivančice vám zpříjemní

adventní odpoledne svým vystoupením.
pátek 14.12. od 16.00 hod. - Ivančice, Kino Réna

poplatek: 30 Kč/osoba.

VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ BESÍDKA
25.12. 2012 od 19.00 hod. v Kulturním důmě v Miroslavi

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

Těšíme se na vaši návštěvu. Hlavním partnerem je město Miroslav.

Spolek vinařů Vás zve na

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN
středa 26. prosince 2012 od 16.00 hodin - Orlovna Rakšice

K dobré pohodě přispěje kulturní program. Přijďte posedět u dobrého 
vína při sváteční pohodě. Občerstvení zajištěno.   Vinaři z MKR.



Jedním z partnerských měst 
Ivančic je město Radovljica ve 
Slovinsku. Mnozí turisté město 
při cestě za teplem míjejí. Leží 
v těsné blízkosti dálnice E 61 
z rakouského města Villach, 
směrem do Lublaně, která je 
vzdálená asi 50 km. Je to malé 
město, v současné době má asi 
3000 obyvatel. Má krásné histo-
rické centrum, jehož středem je 
Linhartov trg. Západně asi 7 km 
je známé jezero Bled, na kterém 
bývají vodácká mistrovství, při 
nichž v minulosti byli úspěšní 
také českoslovenští veslaři.

Spolupráce mezi městy Rado-
vljica a Ivančice se datuje od roku 
2003. Dne 11. prosince 2008 byla 
v Radovljici podepsána starosty 
obou měst „Listina přátelství“ a 
od ní se odvíjely další vztahy. Za 
posledních cca 5 roků měli obča-
né Ivančic a okolí možnost se se 
seznámit např. s historií města 
Radovljice, nebo s její včelařskou 
historií na výstavách v Památníku 
Alfonse Muchy. Dne 30. června 
2012 při slavnostním předávání 
cen města nebyly předány ceny 
pouze občanům města, ale župan 
Radovljice pan Ciril Globočník 
předal do rukou starosty města 
Ivančice MUDr. Vojtěchu Ada-
movi cenu města Radovljice pro 
město Ivančice. 

Jak a proč začal zájem a spolu-
práce mezi oběma městy? Důvod 
můžeme hledat o více jak 250 
let zpět, protože otec jednoho 
z nejvýznamnějších osobností 
slovinského národního obrození 
Antona Tomaže Linharta pochá-
zel z Ivančic. 

Když se podíváme do matrik, 
pak zjistíme, že první zápis tý-
kající se Linhartů je z roku 1617, 
kdy se narodil Tomáš Nikolas 
Linhart (†1680), později klíčník 
v Ivančicích, jeho manželkou 
byla Zuzana Sýkorová. Když ote-
vřeme další matriky, pak ve  třetí 
generaci rodu se rodičům Ludví-
ku Linhartovi a Marii, roz. Midl, 
mimo dalších dětí narodil jako 
pátý syn 20. září 1719 Václav 
(Věnceslav). Z jiného pramene 
víme, že Václav později vyráběl 
punčochy a ponožky z hedvábí, 
tedy se zabýval sortimentem, na 
který byl neustále odbyt. To by 
také vysvětlovalo, že byl finančně 

zajištěn tak, že mohl svého syna 
Antona Tomaže poslat do školy 
v Lublani a později do Vídně.

Kolem roku 1751 se přistě-
hoval do slovinského města 
Radovljica. Proč se tam dostal, 
se můžeme jen domnívat, snad 
byl ve službě na zámku u hraběte 
Thunna. Přes své mládí byl už 
tehdy zámožný člověk, protože 
v matrikách je označován jako 
„civis“ nebo „dominus“. V roce 
1751 se oženil s Terezií a měli 
spolu čtyři děti, u nichž nejstarší 
byl Anton Tomaž, který se naro-
dil 11. prosince 1756. Terezie (roz 
Kunstelj, *1723 v Radovljici), 
byla v době sňatku již vdovou po 
Josefu Mertlovi.

Rodný dům Antona Linharta se 
nachází na hlavní ulici a ta vede 
na Linhartovo náměstí. Po 15 
letech Terezie v roce 1766 zemře-
la a Václav se po roce podruhé 
oženil s Lublačankou Nežou 
Kapustovou, se kterou měl také 
čtyři děti. Jeho životní pouť kon-
čila 28. září 1792, jeho slavný syn 
jej přežil pouze o tři léta a zemřel 
dne 14. července 1795 v Lublani.

V době dětství Antona Tomaže, 
byla Radovljica pochopitelně 
mnohem menší. Nebyla zde ani 
škola a Anton se na gymnazijní 
studia připravoval asi doma. Díky 
svému zámožnému otci mohl 
studovat v letech 1771-6 na jezu-
itském gymnáziu v Lublani. 

Zpočátku uvažoval o kněžské 
dráze a vstoupil do cisterciácké-
ho kláštera ve Stičně (asi 30 km 
západně od Lublaně). Tam se mu 
nelíbilo a po dvou letech klášter 
opustil a vydal se do Vídně studo-
vat základy státní správy, obcho-
du a financí. 

Po studiích se z Vídně vrátil 
v roce 1780 do Lublaně a stal 
se arcibiskupským archivářem. 
Práce v archivu mu umožnila 
seznámit se s historií Slovinska a 
získané informace použil k sepsá-
ní obšírné slovinské historie v ně-
meckém jazyce „Versich einer 
Geschichte von Karin und übri-
gen Slaven Österreichs“. Přesto, 
že dokončil jen dva díly, je tento 
spis nejvýznamnějším dokumen-
tem slovinského obrození. 

 Pevného postavení dosáhl, 
když byl jmenován školním do-
zorcem v lublaňské oblasti. Jako 

vysoký státní úředník zakládal 
základní školy (triviálky) na vět-
ší části tehdejšího slovinského 
území, zasadil se také k otevření 
veřejné knihovny v Lublani, která 
je dnes největší národní a univer-
zitní knihovnou ve Slovinsku, a 
také se staral o vyšší školství. Po-
stupně se vypracoval na školního 
inspektora a dvorního radu. Bylo 
to velmi důležité. Linhart byl tak 
vzdělaný, že mu dali přednost 
před dvěma šlechtici, kteří se o 
funkci císařského dvorního rady 
také ucházeli. Poprvé získal tak 
vysokou funkci obyčejný člověk. 
Linhart to všechno navíc stihl 
velmi rychle

Ani tato kariéra a historické 
spisy by Linhartovi ke slávě 
nestačily. Do dějin se Slovinska 
se zapsal hlavně jako dramatik 
a je pokládán za otce slovinské-
ho světského divadla, protože 
napsal první dvě hry - komedie  
- ve slovinském jazyce. V českém 
překladu se jmenují „Starostovic 
Mařka“ a druhá „Matiček se 
žení“. Jednu z nich také uvedl na 
jeviště a právě den její premiéry - 
29. prosince 1789 - je považován 
za den narození slovinského diva-
dla. Obě hry se dodnes hrají.

Zajímal se také o dění ve světě, 
vyměňoval si zkušenosti s význač-
nými historiky jiných zemí. Byl 
tedy člověk všestranného zájmu, 
ale v další jeho činnosti mu bo-
hužel zabránila smrt v nedožitých 
39 letech. Pohřben je v Lublani. 
Zanechal po sobě ženu a dvě dce-
ry, které se odstěhovaly do Vídně
a o jejich osudech se neví.

O slavném potomku ivančické-
ho rodáka se v Ivančicích vědělo 
jen velice málo. Proto je nutné, 
aby se jeho jméno dostalo do 
podvědomí nejen Vančáků, třeba 
i formou vzájemných návštěv 
občanů obou měst.

Musíme ještě alespoň zkráceně 
připomenout další jméno Linhart 
v Ivančicích. Již připomenutý 
Ludvík Linhart (*11. 8. 1683 - 
†22. 6.1743) měl mimo pěti synů 
ještě dceru Joannu. Nevíme, kdy se 
narodila, ale 19. listopadu 1743 se 
provdala za „poctivého mládence 
Františka Schmidta“, punčocháře 
v Ivančicích. Dne 2. ledna 1752 se 
jim narodil syn František. Ten se 
později přestěhoval do Broumova 
(již jako vážený obchodník) a jako 
třetí dítě ve druhém manželství
se dne 11. června 1791 narodila 
dcera Františka. 

Další zápis v matrice (Brou-
mova) je uveden ke dni 6. února 
1816 - sňatek Petra Fügnera a 
Františky Schmidtové. Manželům 
Fügnerovým se dne 10. září 1822 

narodil Jindřich Fügner, budoucí 
spoluzakladatel Sokola. 

Ještě to není všechno. Dru-
hý spoluzakladatel Sokola byl 
Miroslav Tyrš. Ten se oženil 
s dcerou Jindřicha Fügnera Re-
natou (*1854), která byla o 17 let 
mladší. Takže si můžeme znovu 
připomenout dědečka Františka 
Schmidta a babičku Joannu, roz. 
Linhartovou (oba z Ivančic), 
jejichž vnučka se stala manžel-
kou Jindřicha Fügnera a tchýní 
Miroslava Tyrše. Ivančice tedy   
s nadsázkou mají velký podíl
na založení českého Sokola.

Ještě zbývá vysvětlit, kde 
Linhartové v Ivančicích bydleli. 
V matrikách je uváděn dům č. 13/
I, tj. dnešní Palackého náměstí č. 
22. Je to dům, ve kterém je dnes 
pojišťovna Kooperativa a v příze-
mí prodejna sportovních potřeb.

V gruntovních knihách listin A 
a L (SOkA Rajhrad, fond C-36. 
inv. čísla 181 a 191) jsou záznamy 
o změnách majitelů domu. Dne 
16. září 1774 se dostavil před 
soud velkoknížete Karla Lichten-
štejnského Antonín Linhart a pro-
sil o přepis domu č. 13  v I. měst-
ském oddělení, po své zamřelé 
matce Kateřině Stigelmayerové 
(roz. Linhartové), která zemřela 
v březnu 1774 ve věku 67 let.

Filip a Václav Linhartové vlast-
nili dům až do 31. srpna 1838, kdy 
je zapsána další změna. Novým 
majitelem byl Antonín Vaverka 
z Oslavan. K domu se prodávají 
také pozemky v Nových horách 
o rozloze 1967 čtverečních sáhů 
(asi 7 hektarů). Pozemky u dří-
vějších změn nebyly uvedeny. 
Znamená to, že je nabyli a k domu 
připsali Filip a Václav Linhartovi. 
Tím končí dům č. 13/I a majetek 
ve vlastnictví Linhartů. 

Pokud někdo ze čtenářů ví, zda 
Linhartové zůstali v Ivančicích, 
rádi si další poznatky doplníme. 

Dále jsou zapsány ještě dvě 
změny majitelů domu: Až 10. 
února 1877 kupuje dům s ostat-
ním majetkem Isasias Steiner. A 
jméno Steiner pamatujeme ještě 
po 2. sv. válce.

Pozn.: Ve většině případu po-
užíváme české překlady jmen, 
abychom se vyhnuli jménům 
psaným latinsky nebo německy. 
Kupodivu je snazší přečíst v ma-
trikách latinsky psané údaje nežli 
německé, psané v kurentu. 

Děkuji paní Jitce Václavovičo-
vé z Mutěnic za pomoc s výpisy 
různých matrik.           Jiří Široký

Použité prameny: Hauser P.: 
Ivančické stopy po Slovinsku • 
Český rozhlas 22. 1. 2012: Slovin-
ský obrozenec pocházel z Ivančic.

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            07.12.20126

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Linhartové z Ivančic

Anton Tomaž Linhart

Český svaz žen
odbočky M. Krumlov I. a IV.

Odbočka Moravský Krumlov I. – vnitřní město 
Organizace č. I vznikla jistě v roce 1976. Členky zakládajícího výboru 

byly nominálně většinou již v průběhu 70. let členkami ČSŽ. Předsed-
kyní odbočky se stala Bohuslava Polická, okresní školní inspektorka, 
místopředsedkyní Marie Vejplachová, vedoucí prodejny nábytku, jedna-
telkou Květoslava Knotková, učitelka mateřské školy, pokladní Květa 
Vérostová, účetní Jednoty, členkami kulturní komise pak Ludmila Švé-
dová, zaměstnankyně pošty, Eva Blažková, učitelka, a Milena Šenkapo-
ulová, profesorka. V revizní komisi působily Věra Bouzková, úřednice 
ČSAD, Ludmila Velíková, důchodkyně, a Anna Absatzová, domovnice. 
Jako aktivistky ČSŽ jsou uvedeny kuchařka v. v. Matylda Pištěláková 
(členkou od roku 1948), dělnice N. P. Piana Žofie Chvátalová, uklizečky 
Emilie Absatzová, Marie Czoroszová a Anděla Khorová, důchodkyně 
Marie Kábelová a učitelky Marie Nováková s Jaroslavou Vafkovou. Od 
roku 1978 byla předsedkyní odbočky Marie Vejplachová. Počet všech 
členek byl odhadem asi mezi 100 a 120 ženami, většina z nich byla 
středního až vyššího věku. Organizace si vedla kroniku, pokladní deník, 
prezenční listiny schůzí, evidovala členské legitimace a vybírala roční 
příspěvky. Z pramenů se zachovala pouze kronika. 

Činnost centrální pobočky byla velmi rozmanitá. Členské schůze pro-
bíhaly čtvrtletně či půlročně v agitačním středisku a někdy i ve Vertexu. 
Pobočka pravidelně pořádala také zábavy v Kulturním domě v Rokytné, 
a to tzv. kotilion. Z akcí pro děti byly nejvýznamnější dětské karnevaly 
v hotelu či sokolovně. V červnu pak členky pořádaly společně se Svazar-
mem dětské dny. Při zápisu prvňáčků do škol obdarovávala krumlovská 
pobočka děti školními pomůckami a drobnými sladkostmi. Akce pro 
seniory nabývaly formu podzimních besed s důchodci ve vinárně na 
náměstí. Besedy byly velmi populární, protože na nich mj. probíhala 
tombola a bylo zde servírováno vánoční cukroví. Probíhaly za spolu-
práce s Jednotou a Sboru pro občanské záležitosti, hudební program 
obvykle zajišťovali žáci LŠU. Asi 2x ročně pořádaly členky zájezdy do 
brněnských divadel a za poznáním po celém Československu a případně 
do zahraničí (NDR). Z dalších akcí pravidelně probíhaly recitační sou-
těže, lékařské přednášky ve spolupráci s Čs. Červeným křížem, kurzy 
šití a vaření (povětšinou studené kuchyně či drobného sladkého pečiva), 
turistické pochody. Sponzorem různých akcí byl Dohlížecí výbor Jedno-
ty. Členky sbíraly také léčivé byliny, šípky a odpadové recyklovatelné 
suroviny (textil, barevné kovy, papír, sklo), byly dárkyněmi krve. Milou 
povinností bylo přání ke kulatinám v rámci členství v ČSŽ. Organizace 
ve vnitřním městě také stála u počátků pěveckého sboru Karla Němečka. 
Myšlenka vznikla poté, co na členské schůzi MěV ČSŽ v M. Krumlově 
dne 14. října 1980 vystoupil ženský pěvecký sbor z Horních Dubňan. 
Krumlovské ženy se začaly spontánně hlásit do připravovaného místního 
pěveckého sboru. Tehdejší místopředsedkyně Bohuslava Polická vešla 
v jednání s tímto dirigentem a hudebníkem a k 11. únoru 1980 tak ČSŽ 
inicioval vznik tohoto hudebního tělesa. 

Část členek byla velmi zapálených a veřejná práce je bavila. Pro část čle-
nek byla ale účast v této organizaci pouze formální a spojena s tehdejším 
režimem. Nejviditelnější akcí v tomto smyslu byly prvomájové průvody, 
kterých se členky ČSŽ účastnily v kroji tzv. „rozsévaček“. K této akci ČSŽ 
připravoval tisíce kusů papírových karafiátů a měl na starosti jejich distri-
buci. Po průvodu pořádal ČSŽ-I. prvomájové zábavy v parku. K této akci 
musely členky zajistit veškeré zázemí a program. Navíc před průvodem 
samotným měl ČSŽ-I. na starosti úklid města, zejména údržbu a výsadbu 
záhonků na náměstí a v ulici Palackého. Kromě toho se vnitřní město stara-
lo o umývání oken v zámecké expozici Slovanské epopeje Alfonse Muchy. 
V 80. letech se konaly i burzy oblečení, obuvi, sportovních potřeb a hraček, 
konané v prostorách ZŠ Smetanova. ČSŽ-I. z něj vybírala pouze na režijní 
náklady. Na jaře 1988 si členky ČSŽ-I. ve starším věku založily klub dů-
chodců s názvem „Pohoda“. Scházely se jednou týdně v MěNV. 

Po roce 1989 se stávala organizace stále méně populární. Poslední 
schůze výboru se uskutečnila 15. ledna 1990 s odstupem dvou let ne-
činnosti. Hlavním důvodem ukončení činnosti pobočky č. I, stejně jako i 
ostatních poboček, byl nezájem nastupující generace žen o činnost v této 
organizaci. Na poslední schůzi se dostavilo 42 členek. Zbytek pokladní 
hotovosti odevzdaly poliklinice v M. Krumlově. 

Odbočka Moravský Krumlov IV. – Hříbek
Historii odbočky ČSŽ na Hříbku popsala Marta Pelikánová, která byla 

její předsedkyní od 80. let až do jejího zániku. První předsedkyní byla 
Božena Medlová, která později přešla do MěV ČSŽ. Ve výboru působily 
také Jana Sklenářová, Zdena Slámová, Draha Hromková, Anna Soukupová, 
Ivana Vyžrálková, Jaroslava Hradcová a další. Celkově byla věková skladba 
pobočky různorodá. Kronika místního ČSŽ se bohužel nezachovala. Poboč-
ka byla to oproti jiným městským částem menší organizací, scházející se 
v hospodě Jednoty „na Barandově“ na ul. Nádražní. Oproti městu pobočka 
neorganizovala zájezdy do přírody, do divadel a do podniků, turistické 
pochody, rovněž se nedělaly výstavy kuchyňských pomůcek. Pobočka se 
rovněž nevěnovala sběru bylin a vratných surovin. Jediným zájezdem, na 
který si pí. Pelikánová vzpomíná, byl zájezd do Dolních Bojanovic. Zřejmě 
jednorázově se konal kurz pečení dortů pod vedením pí. Jakubcové. 

Činnost místní pobočky ČSŽ byla sice okleštěná o některé akce, ale 
zato ženám samotným činnost přinášela uspokojení. Pobočka byla velmi 
činná v burzách oblečení v mateřské školce. Výborná spolupráce byla 
také s chovankami Výchovného ústavu. Těm jednak ČSŽ poskytoval ba-
líčky k Mikuláši, jednak byla děvčata zvána na zimní maškarní karnevaly. 
V Ústavu pak míval ČSŽ výstavu ručních prací, kterou pak chovanky 
oplácely pozváním na své vlastní výstavy. Z dalších akcí pořádaly členky 
v MŠ diskotéky pro děti z Hříbku. Na den dětí pak ČSŽ předškolní děti 
obdarovával sladkostmi. Ke dni dětí se také konaly výlety do přírody ke 
kapli sv. Floriána, pořádané hlavně členkami J. Hradcovou a Z. Slámovou. 
Ke svátku MDŽ pořádala pobočka zábavy v místní hospodě. Na podzim 
se rovněž v MŠ konaly besedy s důchodci - členky výboru napekly cuk-
roví, hudební program většinou zajistil p. Veselý se syny a dívky z Ústavu 
či děti členek. Akce se konaly za příspěvku Dohlížecího výboru Jednoty. 
Z pravidelných činností vyzdvihněme pravidelné brigády na křižovatce 
ulic Dvořákova, Rakšická a Nádražní poblíž parčíku s pamětní deskou, 
dále roznos přání jubilantům z Hříbku a pravidelné brigády nad karafi-
áty k 1. máji. Výrazněji ulpěla v paměti paní Pelikánové schůzka z října 
1981 s cizinkami z Horní Volty, USA a Francie, organizovaná v rámci
Světového kongresu žen v Hostěradicích.             Mgr. Hana Prymusová Rodný dům A. T. Linharta



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Felicii, nevadí ani případná závada. 
Tel.: 605 904 681.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia combi 1.9 D LX. 
Prodávám z důvodu koupě většího 
auta. Rok výroby 1999, STK do roku 
2014. Více info na tel. 724 956 144.
•• Nissan Micra 1,0i, r. v. 1997, eko 
zaplaceno, servo, airbac, bez investic, 
nové zimní pneu, stav dobry, cena 
23.000 Kč. Tel.: 776 722 947.
•• Lada 1201 LPG, nová nádrž, 1. 
majitel, 120 tis. km. Tel.: 737 683 906.
•• motard TMEC 125 ccm, předvá-
děčka, TP čistý, cena dohodou, čtyř-
kolku 250 ccm sportovní, čtyřtakt, 
4 rychl.+ zpátečka+ odnímatelný 
závěs. TP, RZ, OTP, ZPR, - dohodou
a dvourychlostní Babetu  typ 210/000 
po GO motoru, s novými díly (světlo-
met, podvozek), cena dohodou. Tel.: 
515 333 339, mob. 776 626 586.
•• motocykl Hero, není potřeba STK. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• zahrádku na Škoda Octavia ll 
hatchback se 4 nosiči kol, nová. Cena  
2.000 Kč. Tel.: 777 769 594.
•• přívěsný vozík za auto, valník na  
14“ kolech, list. pera, bez TP, cena 
dohodou, nebo koupím TP !!!. Tel.: 
515 333 339, mob. 776 626 586.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti. Tel.: 
603 793 890.
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krum-
lova. Tel.: 731 491 208.
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný 
i pro celoroční rekreaci) v klidném 
prostředí u lesa, 500 m od přehrady. 
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 + 
hospodářská budova. Plyn, voda, el., 
2x kuchyň, 2x koupelna s WC, dva 
pokoje, obytné podkroví, veranda, bal-
kon. Stáří budovy 20 let. Dům mimo 
záplavovou oblast. Cena k jednání 
1.085.000 Kč. Při rychlém odkoupení 
998.000 Kč. Velmi výhodná koupě. 
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.

•• byt 4+1 v MK, 4. patro bez výtahu. 
Původní jádro. Cena dohodou. Tel.: 
604 682 408.
•• borový les, 1/2 ha, při rychlém jed-
nání sleva. Tel.: 773 486 040.
•• pole v Čučicích. Tel.: 777 769 594.
hledám pronájem
•• byt 1+1 nebo 2+1 v Ivančicích a 
okolí, přímo od majitele. Volat po - pá 
mezi 14 – 18 hod. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 776 289 370.
pronajmu
•• garáž v Ivančicích na starém sídliš-
ti. Tel.: 603 596 179.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• nový MT Samsung i9300 Galaxy 
SIII, barva modrá, TOP stav, nepou-
žívaný, zakoupen u O2 v 7/12. Cena  
10.000 Kč, nebo vyměním za Iphone 
4S v záruce. Tel.: 602 782 272.
•• nevyužitý setobox pro příjem 
pozemního TV signálu se záručním 
listem. Cena 300 Kč.
•• Olympus VG-130, barva černá, 
nový, nepoužívaný, cena 1.100 Kč. 
Oslavany, tel.: 728 087 561.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• stolek pod televizi, jako nový, pros-
kl., cena dohodou. Tel.: 603 793 890.
•• šicí stroj Veritas, plně funkční, cena 
1.500 Kč a rozkl. stůl masiv, roh. 
lavice masiv, cena 3.000 Kč. Tel.: 
776 439 393.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavle, zbraně, mince, 
pivní lahve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláčky, panenky, 
auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
•• staré učebnice Stroje a zařízení v 
pekárnách pro 1., 2., 3. ročník SOU, 
vydané v 80. letech. Nutně potřebuji 
pro studenta. Tel.: 732 542 768.
•• kulobrok. Tel.: 737 328 670.
prodám
•• plechové použité radiátory s ventily, 
rozm. 60 x 20 cm v sestavách - 20 že-
ber, + 20 žeb. + 10 žeb. + 8 žeb. + 5 že-
ber. Cena 20 Kč / žebro. Tel.:  515 333 
339, mob. 776 626 586.
•• lamin. káď 1000 litrů v kovové kle-
ci, na paletě, s výpustným kohoutem, 
cena dohodou. Tel.:  515 333 339, 
mob. 776 626 586.

•• detektor kovu zn. Whites. PC 17.500 
Kč, nyní 12.500 Kč. Možná i sleva. Vo-
lat po 18. hod. Tel.: 604 557 390.

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata beaglu bez PP, po rodičích 
s PP, očkovaná a odčervená. Tel. 724 
033 609.
•• selata. Tel.: 732 406 945.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
daruji

•• Daruji dvě štěňátka křížence fox-
teriéra, hezký dárek pod stromeček. 
Tel.: 602 711 050.

ZAHRADA
prodám
•• slunečnice, kukuřice, pšenice, ječ-
men. Tel.: 515 336 988.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• Hledám doučování ruštiny pro 
studentku gymnázia. Zn. Ivančice a 
okolí. Tel. 602 884 756.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Máte půjček nad hlavu? Máte 
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte 
exekuce? Máme pro Vás řešení. 
Volejte 773 799 439.

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zaměstnance, OSVČ /i za-
čínající/, důchodce, ženy na MD. Bez 
poplatků předem. Vyplatíme Vaši 
nemovitost před exekucí, půjčíme 
i na zástavu. Přijďte si vybrat Váš 
finanční produkt. Kancelář: Ivan-
čice, Palackého nám. 8. Tel.: 731 
933 513, web: www.pujckyfer.cz.
Práce pro více věřitelů. 
•• Hrozí Vám exekuce, pomůžeme! 
Volejte ještě dnes, kdykoliv na tel. 
723 126182.
•• Pozor! Buďte první! Nejnovější, 
nejlevnější půjčky. Vánoce se blíží! 
Všem, dokonce i ÚP. Pracuji pro 
více věřitelů. Více info: 734 159 299.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční 
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 23/12 vyjde 20. prosince 2012, uzávěrka 17. prosince 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

so 8.12. v 17.00 ZVONILKA: Tajemství křídel
ne 9.12. v 17.00 Animovaná pohádka USA

so 8.12. ve 20.00 VE STÍNU
ne 9.12. ve 20.00 Krimi drama SR, ČR, Pl, česky

pá 28.12. v 18.00 HOŘÍ MÁ, PANENKO
a ve 20 hodin Komedie ČR

so 29.12. v 17.00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
  Animovaná pohádka ČR

so 29.12. ve 20.00 LOOPERT
  Thriller USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 9.12. v 19.00 SVATÁ ČTVEŘICE
  Komedie ČR

ne 16.12 v 17.30 TWILIGHT SÁGA:
a ve 20.00 hodin ROZBŘESK – 2. ČÁST
  Fantasy film USA

st 19.12. v 19.00 OBČAN K.
  Dokument ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 9.12. v 18.00 DONT STOP
  Hudební drama ČR

so 15.12. v 18.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY:
  ŠKOLNÍ SRAZ
  Komedie USA, dabing

ne 16.12. v 18.00 CHATA V HORÁCH
  Horor USA, dabing

so 22.12. v 18.00 BOURNEŮV ODKAZ
  Akční thriller USA

ne 23.12. v 18.00 EXPENDABLES: 
  POSTRADATELNÍ 2
  Dobrodružný film USA

st 26.12. v 18.00 JÁ, PADOUCH
  Anim. komedie USA, dabing

ne 30.12. v 18.00 RANGO
  Anim. akční film USA, dabing

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. 
Klášterní 127 nabízí v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 13. 12. 
2012 od 8.00 hodin do 16.00 hodin zdarma měření chladící kapaliny 

v autě a seřízení světel na pracovišti v Polánce a v Ivančicích.
Zájemci si budou moci prohlédnout všechny pracoviště SŠDOS
a získat informace o všech nabízených oborech vzdělání a podmínkách

přijímacího řízení. Seznam oborů naleznete také na www.ssmk.eu

Zveme Vás do evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44 na:

VÁNOČNÍ KONCERT
23. prosince 2012 v 16.00 hodin 

OK VOCAL - dívčí pěvecký sbor při ZUŠ Veveří v Brně 
zazpívá nejen gospely a spirituály, řídí sbormistr Jiří Chlebníček

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
6. ledna 2012 v 16.00 hodin

hrají a zpívají ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ a jejich hosté
Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, lavice v kostele jsou 

vytápěné. Farní sbor ČCE Miroslav, Husova 44, tel. 515 333 109

Městské kulturní středisko 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
12. – 31. prosince 2012 

Výrobky žáků ZUŠ M. Krumlov, Gymnázium, MŠ  Husova, 
MŠ Rakšice, ZŠ Klášterní - betlémy, keramika, vánoční dekorace, 

ozdoby atd. Vánoční dekorace - o. s. ALMA
Galerie Knížecí dům, nám. TGM 40, Moravský Krumlov 

otvírací doba: so 1. 12. 9.00 - 16.00 hodin (zdarma),
2. 12. - 23. 12. po - pá 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hod., ne 14.00 - 16.00 hod., 

24. - 25. 12. zavřeno, 26. 12. 14.00 - 16.00 hod., 27. a 28. 8.00 - 11.00
a 12.00 - 15.30 hodin, 31.12. 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin

Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti a důchodci.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve na akce:

pondělí 10. 12. v 17.00 hodin

KORÁLKOVÁ DÍLNA NA ČAJOVNĚ
Přijďte tvořit a hrát si s korálky. Vstupné 120 Kč.

pátek 21. 12. od 17.00 hodin - vstup zdarma

KONČÍ MAYSKÝ KALENDÁŘ 
PŘIJĎTE SI NAMALOVAT NOVÝ

Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem
paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.

V čajovně právě probíhá výstava obrazů
- malba a korálky na skle od umělkyně Jiřiny Valehrachové.

Najdete nás v Ivančicích na Krumlovské ulici naproti hasičům.

Farnost Horní Dubňany a Osvětová beseda Rešice
vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
16. 12. 2012, 3. adventní neděle, 16.00 hodin

Rešice, kaple Sv. Jana Nepomuckého
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE

Jezeřany-Maršovice, o. s. Vstupné dobrovolné.

Obec Horní Dubňany Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY TÚFARANKA,
který se koná 21.12.2012 v 18.00 hod. v kulturním domě.

Cena vstupenky : v předprodeji 80,- Kč, na místě 100 Kč.
Předprodej vstupenek na OÚ H. Dubňany (PO, ST)

Jak voní Vánoce?
Purpurou, františkem, vanilkou, očekáváním, pohodou a radostí …

Přijďte si přivonět na náš tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
ŽŠ V. Menšíka Ivančice, Růžová 7, budova 2. stupně
Ve čtvrtek 13. prosince od 14.00 do 18.00 hodin

V pátek 14. prosince od 8.00 do 12.00 hodin
Srdečně zvou žáci a učitelé. Výtěžek z prodejní výstavy bude

věnován žákům naší školy a na zaplacení školného adoptovanému 
chlapci z Ugandy – Waigumbu Abelovi.

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT
22. 12. 2012 v 16.00 hod. v KD v Kadově

Vánoční koledy pro pohodu a náladu Vám bude hrát dechová hudba 
ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic. Přijďte si poslechnout,

jste srdečně zváni. Vstupné 80 Kč.

Vinárna COME© BACK CLUB (pod Komunálem) M. Krumlov
Vás zve k příjemnému posezení i zábavě.

OLDIES PARTY
sobota 15. prosince od 20.00 hod., vstup zdarma
Otevřeno: pondělí - sobota od 14.00 do 20.00 hodin.

KARAOKE BAR • OLDIES PARTY 80. - 90. LÉTA, SÁZKOVÝ 
TERMINÁL KAJOT, TV PŘENOSY, SOUKROMÉ AKCE A PÁRTY

ČSS SSK Miroslav Vás srdečně zve na střelecký víceboj

VÁNOČNÍ KAPŘÍK
23. prosince 2012 od 9.00 hodin na Střelnici Miroslav

Propozice: Na pokyn rozhodčího se střílí na jeden čas v pořadí:
puška opakovací 10 ran / 100 m, puška samonabíjecí 20 ran / 100m,

velkorážová krátká zbraň 20 ran / sestava terčů 15 m,
brokovnice poppery a holuby + jednotná střela

U všech zbraní jsou povolena pouze otevřená mířidla.
Občerstvení zajištěno. Startovné 200 Kč.

Jirka - trezory a kovovýroba, tel.: 603 448 840,
Vlasta - montáže puškohledů, tel: 608 719 380,

Pavel - nastřelování kulovnic
+ příprava na zkoušky na zbrojní průkaz, tel.: 515 333 339.

Městys Višňové pořádá

VÁNOČNÍ TRHY
sobota 15. 12. od 7.30 do 11.00 hodin ve dvoře.

Na trzích vystoupí v 8.00 hod. ZŠ Višňové s kulturním programem
a pozvánkou na nedělní Vánoční koncert. Na trzích najdete: 
uzenáře, pekaře, prodejce veškerého textilu, proutěných výrobků, 
upomínkových předmětů, dárkových předmětů, hraček, drogistického 

zboží, výrobce keramiky, výkupčí ptáků.
Občerstvení zajištěno. Přijďte si užít vánoční atmosféru.

TJ Sokol Padochov pořádá

SILVESTR 2012
K tanci a poslechu hrají Blíženci.

Začátek ve 20 hod. V ceně 250 Kč je vstupné, večeře a příspěvek
na ohňostroj. Předprodej v Hospůdce do 24.12.2011.

Omezený počet míst – zábava NEKUŘÁCKÁ!

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
dne 31.12.2012 v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hodin, vstupné 120 Kč.

Hraje skupina CODEX. Srdečně zvou pořadatelé.
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TESCO
Ivančice

Již 20 let pro vás 
šijeme kvalitní 
kožené oděvy

Do 31. prosince 2012 Vám
za Vaši starou bundu odečteme
z ceny naší nové 250 korun !!!

Vaši starou bundu věnujeme na charitativní účely.

REKLAMNÍ
CEDULE A PVC PLACHTY

tel.: 602 782 272

BleskMobil novým operátorem 
není, je jen předprodejce 

Český telekomunikační úřad již v lednové monitorovací zprávě 
uveřejnil definici toho, co je či není virtuální operátor. V ní potvrzuje, 
že nově nabízená služba Bleskmobil není plnohodnotným virtuálním 
operátorem, ale prostým předprodejcem služeb. 

„ČTÚ tímto také potvrzuje, že žádná nová konkurenční firma, která 
by snížila předražené ceny za mobilní volání, stále nevznikla. Bohužel 
pro české zákazníky,“ říká poslanec Jan Husák (TOP 09), který vede v 
Poslanecké sněmovně podvýbor pro elektronické komunikace a ICT. 

Spor o označení „virtuální operátor“ vznikl předminulý týden, kdy 
poslanec Jan Husák označil kampaň BleskMobilu za klamavou. Šéf 
sněmovního podvýboru pro elektronické komunikace a ICT tehdy 
uvedl, že jde o pouhý marketingový tah stávajícího velkého operátora: 
„BleskMobil není ani první, ani levný, ani virtuální operátor v Česku. 
Firma Telefónica chtěla zákazníkům namluvit, že je tu nová konku-
rence, ale propaguje pouze svého přeprodejce.“ Už od roku 2010 na 
obdobném principu a zcela transparentně spolupracoval Vodafone se 
společností Makro poskytující mobilní služby pod názvem Mphone. 
Snížení cen volání o polovinu, které BleskMobil avizuje, proto není ani 
žádnou cenovou revolucí, ale jen celoevropským standardem. 

„Propříště bych uvítal, kdyby ČTÚ aktivně pomáhal zákazníkovi 
objasňovat nekalé praktiky mobilních operátorů a nenechal informa-
ce ukryty jen v monotirovacích zprávách. Ochrana spotřebitele by 
měla být jednou z hlavních priorit úřadu. Budu věřit tomu, že šlo 
pouze o laxní přístup, nikoli záměr,“ okomentoval Jan Husák součas-
né mlčení ČTÚ a nečinnost v ochraně spotřebitele.                   /abé/ 

Cyklostezka z Třebíče 
povede až do Dukovan
Ve spolupráci obcí Dalešice, Slavětice, Dukovany, Hrotovice a Sku-

piny ČEZ se připravuje 30 km dlouhá cyklostezka z Třebíče  kolem 
Jaderné elektrárny Dukovany až do obce Dukovany. Zatím jenom na 
papíře části s územním rozhodnutím a smlouvami o smlouvách budou-
cích. Cyklostezka povede souběžně se stávajícími komunikacemi nebo 
bude využívat méně frekventované vedlejší komunikace. Bude sloužit 
pro bezpečnou dopravu obyvatel mezi obcemi, ale také turistům zlepší 
dostupnost Dalešické přehrady, kde je již značena řada cyklostras a 
dalších turistických cílů. 

V roce 2009 byla vypracována vyhledávací studie. Na jejím základě 
byl projekt rozdělen do několika etap. V současné probíhá intenzivní 
příprava I. etapy, která je rozdělena do tří úseků: rybník Bezděkov - 
Slavětice, Slavětice - EDU, EDU - Dukovany. Zvažuje se také možné 
propojení cyklostezky s městem Hrotovice.

Aktuální mapu cyklostezky a podrobnosti o projektu najdete na 
internetových stránkách města Hrotovice v rubrice Služby turistům 
(nebo přímo na adrese http:// cyklostezka.kalcik.cz

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

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA 
Sraz 15. prosince v 8.00 hod. na fotbalovém hřiš� FC MK.

Začátek turnaje v 8.30 hod. Startovné 600 Kč / mužstvo. Hráčů v poli 4+1. 
Nahlášení a zaplacení vkladu proveďte nejpozději do 14. prosince

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


