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TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE
S poptávkou nás kontaktujte
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY

Kapr do vany nepatří !!!
Blíží se Štědrý večer a s ním
přípravy slavnostní večeře. Tradičním pokrmem našich domácností je smažený kapr s bramborovým salátem. Voňavému
kousku smažené ryby předchází
mnohdy amatérské zabití kapra.
Usmrcování kapra v městské
domácnosti bylo běžné zejména v
dobách, kdy byly ledničky vzácností a kapři nedostatkoví. Kdo
chtěl tehdy mít na Štědrý den
rybu čerstvou, musel si ji koupit
nějaký čas předem a nechat ji někde v nádobě, ve vodě, v chladné
a temné chodbě. Ale dnes? Kaprů je dost, lednice veliké, zato
temných chladných chodeb je ve
městě pomálu.
Proto si už většina zákazníků
nechává kapra zabít, popřípadě
i vykuchat. Je to lepší než si jej
nosit domů živého a pak, až si
ho děti oblíbí a kapr si v teplé
chlorované vodě v prudkém světle koupelny vytrpí své, obtížně
usilovat o jeho bezživotí.
„Zabíjet kapra doma je anachronismus /přežitek/,“ uvádí
tiskový mluvčí Státní veterinární
správy Josef Duben. A dodává:
„Tomu, že si nikdo nenosí domů
živé kuře či králíka, aby si poté,
co s nimi děti pohrají, je usmrcoval, se nikdo nediví. A kapr

by měl toto snášet, jen proto, že
umře mlčky? Občas lze slyšet
od rodičů argument, že to děti
chtějí mít doma kapra ve vaně. A
neměli by spíš rodiče umět dětem
vysvětlit, že žádné zvíře, a tedy
ani kapr, není hračka, že i když
maso jíme, není důvod zvířata
zbytečně trápit?“

U savců je vědecky prokázáno,
že maso z nestresovaných zvířat
je kvalitnější. Při kuchyňské
úpravě maso nepustí vodu a zachová si lépe křehkost. Dost možná, že je to podobné i u ryb.
„Samozřejmě je možné kapra
i nyní koupit živého a uchovat
jej do doby konzumace, je však

třeba mít pro to podmínky a také
zkušenost se zabíjením.
Historky „jak jsme honili nešťastného umírajícího kapra po
kuchyni“ snad už nikoho ani nepobaví,“ dodává Josef Duben.
Dobrou chuť ke štědrovečení
večeři, ať už s kaprem, nebo
s kuřecím řízkem. :-)
/abé/
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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
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664 12 Oslavany
volejte zdarma:
800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@mail.ri-okna.cz
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přejeme
Našim zákazníkům a partnerům
o roku hodně zdraví,
krásné prožití Vánoc a do novéh
štěstí, lásky a osobní pohody.
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Slovo úvodem
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Ani jsme se nestačili ohlédnout a přihnal se opět vánoční čas. Začínám mít dojem, jak přicházím do let, že je to čím dál dřív. Vypus�te
bazén, připravíte zahradu na zimu a je to tady. V radiu a hypermarketech pějí koledy. Televize je přecpána vánočními reklamami. Sympa�cký stařík v červeném vykukuje, kde se dá, a vede rovnocenný
souboj s Ježíškem. O našeho favorita, Ježíška, strach nemám. V minulos� již porazil zdatného rodáka ze Sibiře, dědu Mráze, i s jeho
kamarádkou Sněhurkou. Dobrácký vládce severního pólu by pro něj,
na rozdíl od sveřepého bolševika, neměl být až takový problém.
Obchody jsou plné, krize, nekrize. Všichni ve slevách shánějí ten
nejlepší dáreček, který by potěšil nejbližší. Vánoce jsou jen jednou
v roce a je nutno si je patřičně užít. Tak nemizí z regálů pouze průmyslové zboží, ale i různé pochu�ny. Na štědrý den kapřík, na Boží
hod řízeček a na Štěpána kačenka. Inu pro� gustu žádný dišputát.
Tak nám zase nastal obvyklý vánoční kolotoč, spojený s velkými nákupy, úklidem a vybíleným kontem. I když, bráno podle mne, vánoční
medovina nakoupena, dobré víno se chladí v lednici a dárky už mám zabaleny. Vánoční kapřík si plave někde v sádkách, jeho čas teprve přijde.
Advetní čas si užíváme také �m, že kri�zujeme nebohé obchodníky, vztekáme se nad frontami i za volantem našeho plechové
miláčka. Končí to obyčejně tak, že usínáme, k velké rados� svých
ratoles�, při štědrovečerní pohádce. Po novém roce strháváme
naše rodinné váhy a přísaháme nehynoucí pomstu tělesným tukům
formou diet a sportu.
Samostatným vánočním fenoménem je předpověď počasí.
Všechny moudré meterologické hlavy, požívající vážených �tulů,
nám věš� s vědeckou důslednos� z hvězd. Nejprve budou Vánoce
na blátě, pak na sněhu. Vyberte si vážení přátelé. Kdysi jsem četl na
toto téma jeden zajímavý článek. Byl to rozhovor se stařičkým profesorem této vznešené vědy. Prohlásil, že se počasí dá předpovědět
s jistotou na den dopředu, na tři dny na 50%. Všechno ostatní je
pouhá fabulace. Takže přes všechny senzační zprávy nevíme, zda
naše dě� stráví tyto svátky u svého oblíbeného PC, nebo vytáhnou
konečně již notně zaprášené sáně.
Ale v každém případě. Ať už budou Vánoce bílé či na blátě, měli
bychom si je skutečně užít. V tomto blázinci, jak dnes moderní svět
také nazýváme, je to skutečně jediný čas, kdy zapomínáme na své
problémy a věnujeme se všem ostatním. Rodičům, prarodičům
a dětem. Vždyť o tom Vánoce byly, jsou a budou.
Tak za celou redakci Zrcadla. Šťastné a veselé.
Petr Sláma

Zpoplatní srážkové vody
/Miroslav/ Rada města Miroslavi doporučila zpoplatnit odvádění
srážkových vod jednotnou gravitační kanalizací na území města. Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez
měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném
znění. V kalkulačním vzorci je vždy počítáno s cenou stočného platnou
pro daný kalendářní rok. Povinnost platit za odvádění srážkových vod
do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic,
silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení
potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy,
zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení
a na domácnosti. U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových
vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu
ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.
/PeSl/

20.12.2012

Soutěž Alej roku 2012 Občanská bezpečnostní
Borová alej v zámeckém
„V rámci Jihomoravského
komise informuje
parku v Moravském Krumlově kraje aleji patří 1. příčka. Popřihlášená do ankety Alej roku
2012 se na základě zveřejněných
výsledků umístila na 6. místě
z celkového počtu 71 nominovaných alejí. Elektronickým
hlasováním od 1. října do 30.
listopadu získala 203 hlasů.

drobné výsledky lze najít na
http://arnika.org/alej-roku-2012
-vysledky. Všem, kteří svým hlasováním naši alej podpořili, patří
velké poděkování,“ uvedla Marie
Brücková, odbor školství a kultury MěÚ Moravský Krumlov.

/Region/ Naprostá většina lidí
žijících v okolí Dukovan (84 %)
považuje provoz jaderné elektrárny Dukovany za bezpečný.
Urychlené uzavření této jaderné elektrárny požaduje jen
nepatrný podíl (4 %) lidí, tři
pětiny obyvatel regionu jsou pro
modernizaci elektrárny a další
dlouhodobý provoz. Zbylí pro
kratší provoz (10 - 20 let).
Velká většina (74 %) lidí z okolí elektrárny je pro to, aby použité
palivo z našich jaderných elektráren bylo uloženo do meziskladů
s možností opětovného využití.
Citované výsledky pocházejí
z regionálního reprezentativního
výzkumu STEM provedeného
pro společnost ČEZ. STEM pro-

vedl výzkum ve dnech 21. října
- 7. listopadu 2012 na souboru
524 respondentů reprezentujících
obyvatelstvo okolí elektrárny
do vzdálenosti cca 20 km.
Průzkum měl podobně jako
v loňském roce za cíl zjistit názory
především na bezpečnost provozu
jaderné elektrárny, na možnosti jejího dalšího provozu a na to, jak naložit s využitým jaderným palivem.
Elektrárna Dukovany je v chodu od roku 1985 a její bezpečnost
nebyla nikdy zpochybňována.
Jsou o ní přesvědčeni i lidé, kteří
kolem elektrárny bydlí.
Podle mínění téměř 60 % dotázaných obyvatel vesnic a měst
v okolí elektrárny je třeba elektrárnu modernizovat.
/abé/

Elektrárnu modernizovat!

Školy se otevřely veřejnosti
/Ivančice/ V sobotu 8. prosince otevřely ZŠ T. G. Masaryka
a Gymnázium Jana Blahoslava
v Ivančicích dokořán své brány
široké veřejnosti. Obě instituce tak
již činí několik let, ale letos to bylo
poprvé, co své snažení zkoordinovaly a veřejnost pozvaly současně.
Již od rána do obou škol proudily početné davy zvědavých
rodičů i přátel obou škol, aby se
přesvědčily, jak se školy, do kterých kdysi chodili, změnily.
Bylo se skutečně na co dívat. Od
moderně vybavených učeben s interativními tabulemi až po dobře
vybavenou kuchyň, kam se chodí
stravovat jak žáci, tak studenti.
Byl znát i pokrok v některých
jiných oblastech. Například oproti minulému roku se na základní
škole TGM zkvalitnila požární
bezpečnost objektu.
V obou školách se všem dostalo
zasvěceného výkladu od jednotlivých učitelů i od žáků a studentů,
kteří školami veřejnost provázeli.

Aby návštěvníkům nevyhládlo,
připravil učitelský sbor ZŠ TGM
i pohoštění v podkroví. Jim konkuroval tým školní jídelny pod
vedením Ing. Halky Žaludové,
který připravil vynikající vzorky
své kulinářské dovednosti.
Touto cestou bych chtěl jako
rodič poděkovat za zdařilou
akci obou učitelským sborům,
studentům, žákům i ostatním zaměstnancům, kteří se této prezentační akci věnovali na úkor svého
volného času.
/PeSl/

Je nebezpečí vzniku blackoutu u nás a v Evropě reálné?
/pokračování z minulého čísla/ Minule jsem psal o tom, že energetické
společnosti většinou v případě potřeby sahají po výrazném odpojování zátěže (řízený blackout), aby zachovaly frekvenci na dané hladině. V případě,
že se to nedaří, musí přejít do ostrovního režimu, v němž jednotlivé ostrovy
zůstanou tak dlouho, dokud se poruchový stav nepodaří odstranit. Teprve
po dosažení stejné frekvence v jednotlivých ostrovech dojde k zpětnému
propojení jednotlivých celků, až se opět stavebnicově propojí celá původní
elektrizační soustava státu.
Hranice mezi provozním stavem a blackoutem je velmi křehká, konkrétně v Česku i celé Evropě je dovolené rozmezí frekvence mezi 49,8 a 50,2
hertzy. Jen pro zajímavost, při odpojení jednoho ze dvou bloků temelínské
jaderné elektrárny (1000 MW, tj. zhruba 5,5 % výkonu celé ČR) dojde k
poklesu frekvence v našem státě o 60 milihertzů. Náladu nám nezvedne ani
fakt, že již během 5 sekund od počátku významnějších výkyvů mezi výrobou a spotřebou ztrácí elektrárenská společnost kontrolu nad přenosovou
soustavou a začíná blackout.
V dnešní době je nebezpečí vzniku blackoutu velmi vysoké. Přispívá
k tomu trend neustálého zvyšování množství elektrospotřebičů v domácnostech.
Další skutečností je, že spotřeba roste rychleji než samotná výroba elektrické energie. Platí, že trvá určitou dobu (u jaderných zdrojů až 15 let), než
se postaví nová elektrárna. Přípravné studie, samotný projekt i příslušná
úřední povolení pak musí být připraveny daleko v předstihu.
Navzdory „zelené“ lobby patří obnovitelné zdroje (zejména fotovoltaické
a větrné) k nejvýznamnějším faktorům přispívajícím ke vzniku blackoutu. Problém vzniká v udržení trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Energie
z obnovitelných zdrojů se totiž nedá řídit. Nelze dostatečně přesně předpovědět, zda bude slunečno a dostatečně větrno. Legislativně musejí být trvale připojeny k síti a mají velmi kolísavý výstupní výkon, na který je třeba v případě
nízké či žádné výroby reagovat připojením záložního energetického zdroje.
V minulosti pochopitelně také docházelo ke vzniku blackoutů. Proto se
osvědčily dva základní principy, jak jim čelit. Prvním z nich je tzv. kritérium N-1. To ve své podstatě říká, že každý energetický systém musí být
zkonstruován tak, aby při vzniku jedné poruchy na jakémkoli jeho prvku
zůstal celý systém v provozuschopném stavu. Druhý zavedený princip je
postupné propojování elektrizačních soustav.
Za minulého režimu bylo Československo součástí společného systému
s ostatními zeměmi RVHP. Po jejím rozpadu byla česká soustava postupně integrována do celoevropského systému zahrnující všechny země střední, západní, jižní i severní Evropy. Tímto propojením je v případě nedostatku výkonu
k pokrytí spotřeby zajištěna možnost dodávky výkonu ze zahraničních soustav.
V dnešním světě však má tato skutečnost i nevýhodu. Jsou to právě tato
propojení, která umožňují šíření případné poruchy a následného blackoutu
do dalších zahraničních států.
Tímto článkem jsem se vám pokusil přiblížit problematiku vzniku rozpadu sítě a jeho následků. Mám totiž vážné podezření, že kvůli „podivné“
energetické politice našeho západního souseda se s blackoutem budeme
moci v dohledné době seznámit v tvrdé realitě u nás.
20. 11. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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Dobelice 83, Moravský Krumlov
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přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013 pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní pohody.
Provozní doba:
po-pá 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402
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Děkujeme svým
žákům za důvěru
a přejeme všem
krásné proži�
Vánoc a mnoho
šťastných kilometrů
v novém roce
za volantem
nebo řidítky...

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

přeje svým
zákazníkům pohodové
prožití vánočních svátků
a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

UPOZORNĚNÍ
ZRCADLO 1/13
vychází 11. ledna 2013.
REDAKČNÍ DOVOLENÁ:
od 21. prosince 2012
do 6. ledna 2012.
Kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,
nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info
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Vánoční povídání se senátorem Janem Žaloudíkem
Profesor, MUDr. Jan Žaloudík.
Osobnost, kterou nepřehlédnete.
Vynikající lékař, stínový ministr
zdravotnictví, senátor, nadšený rybář a moudrý člověk. Vzhledem k
tomu, že se kvapem blíží Vánoce,
nebude tento rozhovor o politice,
ale hlavně o Vánocích a rybách.
Co Vás napadá, když se řekne
„Vánoce“?
Napadá mě spousta věcí, které se i vyvíjejí. Asi by člověka
napadl původní pohanský svátek
zimního slunovratu, poté klasika
Vánoc podle křesťanských tradic
a romantika Vánoc spojená s pohádkovým očekáváním z mého
dětství, poté i radosti v rámci
rodiny, když Vánoce prožívaly
moje děti.

Tajemný malý Ježíšek se ovšem
postupně promíchával s dědou
Mrázem a Santa Klausem, tedy
s fousatými dědky z východu
či západu. K oslu a volovi ve
skromném chlévě přibyli sobi
s rolničkami a velké sáně plné
dárkových balíků, dřívější bílá
a stříbrná je nahrazována sytě
červenou a tmavě zelenou, hvězdy nejsou vidět pro neony všech
barev. Bohužel stále více jsou
lidem Vánoce připomínány už od
října v reklamních kampaních supermarketů a tak se mi nutně vybavuje také každoroční komerční
blázinec, předvánoční hektika,
reklama, tržby, záplava přejících
mailových zpráv podobně plochého obsahu, také snaha doúčtovat,

ZDRAVÍ, POHODU, ŠTĚSTÍ, LÁSKU A VŠE DOBRÉ
V ROCE 2013 PŘEJÍ ČLENOVÉ
AC MORAVSKÝ KRUMLOV A ZUZKA MARKOVÁ.

Krásné prožití vánočních svátků a pro rok 2013 pevné nervy,
hodně zdraví a kultury přeje všem lidem dobré vůle
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov,
Městská knihovna a Městské muzeum.

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje své
čtenáře, že půjčování bude v novém roce zahájeno
ve středu 2. ledna 2013.
Pracovnice knihovny �mto děkují svým čtenářům
a návštěvníkům za celoroční přízeň a přejí všem
hlavně hodně zdraví a pohody při četbě oblíbených knih.

Kino Réna Ivančice děkuje všem svým divákům
a spolupracovníkům za přízeň v roce 2012
a věří, že se s Vámi ve světě filmů
bude potkávat i nadále.

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

nahlásit, uzavřít, vyhodnocovat,
rekapitulovat. To vše se hodně
liší od zamyšlení či rozjímání
v závěru roku.
A tak mě v posledních letech
stále více napadá, že člověk
musí oficiální obraz Vánoc spíše
nevnímat a vytratit se k vlastnímu
obrazu Vánoc neoficiálních, které
mu vyhovují. A to může být různé
u různých lidí i v různých životních etapách a situacích.
Měl jste jako kluk nějaké velké
vánoční přání, které se Vám splnilo anebo nesplnilo?
Pořád si ještě vzpomínám, jak
jsem kdysi jako hodně malý kluk
dostal k Vánocům vytouženou,
velkou a na tehdejší poměry hodně drahou knihu o zvířatech. Byl
jsem moc rád a celé dětství jsem
v ní listoval, ač jsem ji pak už
znal nazpaměť. Nebylo mi tehdy
ještě úplně jasno, jak je to s tím
Ježíškem, zda knížku pod stromeček přinesl otevřeným oknem on
či někdo jiný, jak to moje velké
přání odhalil, jak knížku dopravil, když nebyla nijak od sněhu a
přitom večer hustě sněžilo. Řešil
jsem i technické otázky vstupu
oknem do prvního patra, dodávky
mnoha dárků jedním Ježíškem
v jedné době mnoha kamarádům,
doutnalo ve mně podezření, nejsou-li za tím nějak i rodiče, třeba
v dohodě s oním Ježíškem. Je to
hezké, když se jen věří, že věci
fungují, a když fungují, aniž se
přesně ví jak.
A jako už starší jsem pak měl
také přání, aby se maminka nemocná rakovinou ještě aspoň na
čas trochu uzdravila, což se však
nesplnilo a hned po Vánocích
v lednu zemřela.
Jak probíhá Štědrý večer u
Žaloudíků?

U Žaloudíků, asi podobně
jako v jiných rodinách, se Štedrý
den vyvíjel a vyvíjí podle věku
dětí, případně vnoučat, a také
podle aktuálního soustředění či
rozptylu Žaloudíků v kraji. Teď
se štědrovečerní rituál odehrává
během vánočních svátků spíše na
více místech a navícekrát. Nejdůležitejší je, aby byl klid a pohoda.
Je dobré se od rána postít a večer
pak nepřejíst, projít se venku,
nasypat ptákům do krmítka a zamyslet se, co podstatného člověk
skutečně potřebuje. Není toho
moc a to nejlepší ani nic nestojí.
Vánoce a ryby k sobě neodmyslitelně patří. Máte nějaký
vánoční zážitek související s rybařením?
Vánoce a rybaření nijak propojené nemám. Jednak není před
Vánocemi na rybaření čas, jednak
bývá zamrzlo nebo ryby neberou.
Asi nemám schopnost, odolnost
ani trpělivost ryby přimět, aby právě v prosincové zimě braly, ostatně
ani přimět sebe, abych v tuto dobu
bral já rybaření s nadšením.
Ale pamatuji, že jsem po léta
před Vánocemi vždy řádně vyčistil akvárium, aby se cítily svátečně
i ryby a všichni, co na ně koukali.
Není tedy nezbytné, aby Vánoce
byly pro ryby životní katastrofou,
jak už se stalo zvykem. Leckde
jinde to tak není, třeba v USA
jsou Vánoce katastrofou zase pro
krocany. Dobře se asi ve vánočním čase rybaří na jižní polokouli.
Třeba to ještě někdy zkusím.
O Vás je známo, že jste vášnivý rybář. Štědrovečerního kapra
tedy lovíte nebo kupujete?
Jak jsem již výše uvedl, kapra
na vánoční stůl sám nelovím.
Kdybych se snad i uvolnil a uvolil
předvánočně rybařit a kapra čirou

náhodou navíc i ulovil, asi bych ho
pod vlivem předvánoční nostalgie
zase pustil. Kapra tedy kupuji,
párkrát jsem ho od přátel rybářů i
dostal. Dost nerad ho zabíjím, ač to
od mládí umím a povinně konám.
Avšak až ve stáří jsem se ho naučil i vykostit, tedy zbavit poměrně snadným trikem také oněch
malých kůstek. Tedy nemusím
být při jídle ve střehu nebo se dávit. Spolu se zavedením mobilů a
počítačové techniky to pokládám
za skutečný pokrok ve svém životě. Vykostění kapra pokládám
dokonce za větší pokrok než
mobil a mailování, protože dojem
při konzumaci je pouze příjemný
a nijak neobtěžuje.
Co byste popřál našim čtenářům k Vánocům a novému roku?

Samozřejmě přeji pevné zdraví
každému jednotlivě a více rozumu, pohody a radosti ze života
nám všem společně. Zpravidla
v naší klidné a nechudé zemi mírného klimatického pásma trpíme
jen tím, co jsme si sami natropili
nebo co jsme si natropit nechali.
Má teď po 20. 12. 2012 přijít
podle kalendáře starých Mayů další nový dvacetipětitisíciletý cyklus. Takže bude čas, aby se zlepšilo
mnohé, co se dosud nezlepšilo či
dokonce pokazilo. Jsem trvale
optimista a ostatním přeji, aby byli
optimisty také. Vyjde to na stejno
jako být pesimistou, ale člověk se
během života více pobaví.
Děkujeme za rozhovor a přejeme šťastné, hodně Veselé vánoce
a úspěšný nový rok. Petr Sláma

Péče o přírodně cenné lokality na Ivančicku
Od minulého roku působí na
Ivančicku občanské sdružení
Pozemkový spolek Koniklec. Jde
o skupinku dobrovolníků, jejichž
cílem je realizace péče o přírodně
cenné lokality ve svém okolí. Činnost, kterou vykonávají, spočívá
především v provádění zásahů
nezbytných pro udržení populací
řady ohrožených druhů rostlin
a živočichů. V současné době se
pozemkový spolek pravidelně
stará o několik lokalit v oblasti
Pooslaví a Pojihlaví. V neposlední řadě také vykonává osvětovou
a výchovnou činnost. Pozemkový
spolek spolupracuje v rámci své
činnost s fyzickými osobami,
orgány územní samosprávy a
orgány státní správy. Patří mezi

ně také Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR či Správa chráněné
krajinné oblasti Moravský kras a
místní samosprávy.
Pozemkový spolek se snaží
využívat pro svou činnost vedle
vlastních prostředků také finanční příspěvky z různých dotačních
programů. Do současnosti mu
byly přiděleny příspěvky z Programu péče o krajinu, Nadace
Veronica, Města Ivančice, od soukromých dárců a Nadace OKD.
Právě Nadace OKD podpořila
v letošním roce projekt pozemkového spolku „Ochrana přírodního bohatství na Ivančicku“
(pozn. blíže o Nadaci OKD – viz
www.nadaceokd.cz). Tento projekt byl zaměřen na ochranu pří-

rodně cenných lokalit na Ivančicku, které jsou registrovány jako
významné krajinné prvky (VKP).
Ve všech těchto lokalitách se vyskytují ohrožené druhy rostlin a
živočichů, které z nich však v důsledku nedostatku péče postupně
a nenávratně mizí. Cílem projektu proto bylo zásadní zlepšení
stávajícího stavu všech těchto
míst. Nedílnou součástí projektu
byly vedle ochranářských zásahů
rovněž i akce pro veřejnost a také
vydání brožury objasňující dů-

ležitost realizace ochranářských
zásahů, tj. především kosení,
odstraňování náletových dřevin
a pastvy (pozn. v případě zájmu
si můžete brožuru vyzvednout na
městkém úřadě).
Díky podpoře tohoto projektu
ze strany Nadace OKD, v jehož
rámci získal pozemkový spolek
nezbytné nástroje pro vykonávání
výše uvedených zásahů, může
pozemkový spolek pečovat o
přírodně cenné lokality (nejen) na
Ivančicku i v dalších letech.

Ztracený čep prodloužil
odstávku bloku v JE
/Dukovany/ Z důvodu poruchy
zavážecího stroje během plánované výměny paliva dochází k prodloužení odstávky 4. bloku dukovanské elektrárny o cca 6 dní.
Předpokládaný termín ukončení
odstávky je 25. prosince 2012.
„V průběhu manipulací s palivem pomocí zavážecího stroje
během jeho plánované výměny
došlo k samovolnému uvolnění
rozpěrné - vodící kladky na
pracovní tyči stroje. Prodloužení
odstávky pak způsobila především náročná kontrola při hledání
čepu kladky, který má tvar šroubu
M 12x50 mm. Bylo rozhodnuto
o vyvezení vnitro-reaktorových
částí pro vyhledání tohoto čepu.
Po vyvezení všech vnitřních částí
reaktoru bylo konstatováno, že
v dostupné technologii primárního okruhu čep není, a bylo
přistoupeno ke zpětné montáži
a zavezení reaktoru 4. bloku. Tyto

dodatečné manipulace vytvářejí
dané zpoždění při náběhu bloku,“
uvedl Ing. Petr Spilka, tiskový
mluvčí JE Dukovany.
V současnosti se dokončuje
montáž a utěsnění zavezeného
reaktoru a příprava na všechny
předepsané zkoušky reaktoru,
primárního i sekundárního okruhu a elektrické části 4. bloku
před náběhem do provozu.
Tato technická komplikace ale
neměla žádný vliv na překonání
rekordu výroby elektrické energie z roku 2008. V pondělí 17.
prosince v 6.15 hodin vyrobila
JE Dukovany 14,448 TWh
(14 447 548 000 kWh) a vyrovnala tak rekord ve výrobě
z roku 2008. Výroba elektrárny
do konce roku tak vytvoří nový
roční rekord cca 15 TWh elektrické energie. JE Dukovany vyrobila
za dobu svého provozu celkem
351 miliard kWh.
/abé/

Odstraňování dřevin ve VKP Skalky

Kraj zahájil zadávací
řízení na dopravce IDS
/Kraj/ Jihomoravský kraj zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci
IDS JMK - oblast Jihovýchod“.
„Jihomoravský kraj již několik let poptává autobusovou dopravu
v otevřených tendrech. Věřím, že se nám tak podaří - jako v předcházejících zadávacích řízeních - při zachování kvality a komfortu pro
cestující - docílit jedné z nejnižších cen v ČR. Průměrná cena na jižní
Moravě je 27,16 korun za ujetý kilometr, celostátní průměr přitom činí
přibližně 31 korun,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Jedná se o veřejnou zakázku v celkové hodnotě cca 5,13 mld. Kč.
Zahájení provozu se předpokládá v prosinci 2013. Smlouvy budou
s vybranými dopravci uzavřeny na dobu 10 let.
/abé/
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Špatné a neudržované komíny Co nového v Základní a mateřské škole v Rybníkách?
Školní rok jsme zahájili s no- Jablka jsme malovali, otiskovali, trpělivost při skládání zasloužily čaroval? No přece z klobouku!
a topidla způsobují požáry
vou paní ředitelkou Michaelou vyrobili si z nich jablíčkové skřít- sladkou odměnu. Absolutními ví- A prý kouzla neexistují…

Topná sezóna začala a hasiči Jihomoravského kraje, Územní odbor
Znojmo již zasahovali u několika požárů souvisejících s provozem
topidel a komínů. Lidé by neměli podceňovat údržbu a měli by si
nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla. Během topné sezóny každoročně dochází k požárům způsobeným od komínů či
topidel. Kromě technických závad (nevhodná konstrukce komínu a
odvodu spalin, zazděný či přizděný trám v komíně, prasklé komínové
těleso - spáry v komíně nebo nezajištěná komínová dvířka) má na ně
velký vliv také neopatrnost a neznalost lidí. Nejčastější příčinou vzniku
těchto požárů jsou saze v komíně, které se vznítí v důsledku průniku
jisker z topidla nebo vlivem rychlého nárůstu teploty při topení. Ke
znečištění komínů především přispívá nekvalitní palivo, v případě
topení dřevem je třeba, aby bylo nejméně dva roky zpracováno na
topení. Když je dřevo čerstvé, má špatnou výhřevnost, dehtuje a komín
se velice rychle zanese sazemi.

Povinností každého majitele objektu je udržovat komín v dobrém
technickém a provozuschopném stavu. Od 1. ledna 2011 vstoupilo
v účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které upravuje podmínky
požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Čištění komínu si může každý majitel
nemovitosti (fyzická osoba) s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva
o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně (mezi jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců). Kontrolu komínu
musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem
odbornosti, a to jednou ročně (majiteli vydá doklad).
Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, mají povinnost čistit a kontrolovat spalinové cesty pouze
jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.
V případě nedodržení zákonné povinnosti a zahoření sazí v komíně
hrozí provozovateli komínu pokuta a případné krácení pojistného,
pokud je objekt pojištěn a dojde ke škodě.
npor. Ing. Petr Macák, Územní odbor Znojmo, velitel PS M. Krumlov

Oliwinskou a přivítali devět
nových prvňáčků - Martina Kunčáka, Silvii Wechovou, Veroniku
Šimšovou, Jana Chaloupku, Davida Maurera, Zuzanu Šteflovou,
Marka Pečera, Natálii Tunkovou
a Rostislava Chvátala. Přejeme
jim hodně štěstí a úspěchů a doufáme, že se jim bude u nás líbit.
I mateřská škola se po dvou
měsících naplnila dětskými
hlásky. K pravidelné celodenní
docházce je přihlášeno 17 dětí a 2
děti dochází na 4 hodiny denně celkem 19 dětí z Rybníků, Dobelic, Vémyslic i Mor. Krumlova.
Děti ze 3. - 5. ročníku absolvovaly plavecký výcvik ve Znojmě
pod vedením zkušených lektorů.
Za doprovodu paní vychovatelky Blanky Jandové a paní
učitelky Mileny Jandové jsme si
všichni, dokonce i předškoláci,
vyzkoušeli naše znalosti a dovednosti při návštěvě dopravního
hřiště v Miroslavi. Bylo to príma.
Zavítali jsme také do Galerie
MěKS v MK na autorské čtení
pana spisovatele Jiřího Macouna,
který nám představil svoji knihu
Bratr Bagr.
Tolik knížek najednou, diví se
prvňáčci i druháčci. Uhodnete,
kde jsme se to ocitli? No přece
v knihovně v MK. Moc se nám
tam líbilo a paní knihovnice nás
zaujala poutavým vyprávěním
o knihách. Děkujeme!
Přišel čas dozrávání jablek
a my jsme si ve školní družince
užili „jablíčkování“. Povídali
jsme si o tom, jak se jablka
zpracovávají a co všechno se
z nich dá vyrobit. Na výstavce se
vyjímala vyleštěná jablíčka, která
jsme společně ochutnávali, hodnotili jejich vzhled, vůni i chuť.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Kamila Mattese
v Moravském Krumlově,
Ivančicích a Pohořelicích

Vám přeje krásné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů do nového roku. Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se
na další spolupráci s Vámi v roce 2013!

ky a vyhlásili jsme „Jablíčkového
krále“. Moc se nám líbilo i naše
kuchtění. Vlastnoručně jsme si
vyzkoušeli, jak se peče štrůdl,
usušili si křížaly a upekli jablíčka
s medem, skořicí a ořechy.
K barevnému podzimu patří
každoročně i zdobení „dýňáčků“.
To byla nádhera!
Zúčastnili jsme se pěvecké
soutěže ve Vémyslicích. Kdo nás
reprezentoval: Viktorie Pečerová, Veronika Šimšová, Markéta
Šimšová a Martin Kunčák. I když
jsme neobsadili přední místa, celé
dopoledne jsme si užili a vyslechli spoustu dobrých zpěváků.
V družině jsme si s paní vychovatelkou a rodiči vyrobili dráčky
a drak Papírák nás zavedl do
pohádky, kde jsme si zalétali a zasoutěžili. Bylo to však v kulturním
domě, protože venku „lilo jako z
konve“. Nevadí…. Bylo fajn.
Pro děti v mateřské škole jsme
připravili jablíčkovo - bramborový týden a parádně si ho
užili. Oblékli jsme se do červena,
na svačinku si upekli štrůdlíčky,
k obědu jsme tvořítky vykrájeli
z brambor různé tvary a naučili se
nové básničky a písničky. A věřte
- nevěřte, od té doby červenou
barvu poznají všechny děti.
Rodiče si společně s dětmi ve
školce vyzkoušeli svoji šikovnost
a tvořivost při zdobení dýní.
Zamykání zahrádky ve školce se
také nakonec podařilo a společně s
dětmi, žáky a jejich rodiči jsme s
vlastnoručně vyrobenými lampionky posvítili podzimní přírodě,
broučkům a dalším zvířátkům na
jejich cestě k zimnímu odpočinku.
První týden v měsíci listopadu proběhla ve školní družině
Puzzliáda. Všechny děti si za

tězkami se staly Nicole Kudrová
a Viktorie Pečerová.
Hallo, how are you? Ano, je to
tak, naši předškoláci už trénují
první slovíčka a písničky v kroužku angličtiny pod vedením Mgr.
Barbory Veselé. Good bye!
MŠ se rozjela za kulturou.
Kam? No přece do Moravského
Krumlova na divadelní představení O Červené Karkulce.
Přijela nás „vánočně“ vyfotit
paní fotografka Eliška Barešová
z Ivančic. Povedlo se.
S chladnými dny přibývá
nemocí z nachlazení, a abychom
se u paní doktorky nebáli a věděli,
co nás čeká, pozvali jsme si k nám
do školky na návštěvu maminku
našeho kamaráda Ondráška opravdovou zdravotní sestru, která
děti svým poutavým vyprávěním
velmi zaujala. Také si mohly fonendoskopem poslechnout tlukot
svého srdce, odvážlivcům změřila
tlak a ukázala všechny zdravotnické pomůcky, kterých se děti
v ordinaci nejvíce bojí. Děkujeme
a těšíme se na příští setkání.
Také nás navštívil opravdový
kouzelník s živými zvířátky. Byl
moc šikovný. Jak ta zvířátka vy-

Největší překážkou lidského štěstí je,
že chceme být šťastní příliš.
Přítel je, kdo o Vás ví všechno
a má Vás pořád stejně rád.
Sny zabijeme tím, že je uskutečníme.

Alespoň trošičku štěstí, hodně dobrých přátel
a plno snů v roce 2013 přejí

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
Přejeme svým zákazníkům
a partnerům veselé Vánoce
a do nového roku 2013
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

AUTO - MOTO - SERVIS
BRUSÍRNA VÁLCŮ

Libor HOLÁTKO
Přejeme svým zákazníkům,
zaměstnancům a partnerům
krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2013.

Moravský Krumlov - Rakšice
V Domcích 1121
tel.: 515 322 398, 603 871 061
e-mail: l.holatko@seznam.cz

S blížícími se Vánocemi
provoněly naši školu perníčky.
V kroužku vaření, který pracuje
pod vedením paní vychovatelky již od října, jsme si napekli
perníčky a v družině jsme je
postupně zdobili. Moc se nám to
povedlo. Jsme prostě šikulky.
Doufáme, že jsme přispěli ke
sváteční atmosféře při rozsvěcení
vánočních stromů v Rybníkách i
Dobelicích. Děkujeme za sladkosti.
Mikulášskou besídku jsme si
opravdu všichni užili. Při závěrečném společném zpívání všech dětí
i učitelů nezůstalo jedno oko suché
- dojetí dopadlo na každého. Děkujeme všem, kteří se na její přípravě
podíleli. Děkujeme i Vám, že jste
přišli - potěšilo nás to!!!
Také moc děkujeme všem pomocníkům při nátěru dětských
prolézaček na zahradě ve školce.
Závěrem bychom chtěli popřát
všem dětem, žákům, zaměstnancům, rodičům, přátelům školy
a všem občanům příjemné vánoční svátky provoněné pohodou
a klidem a v novém roce hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost.
Ahoj v dalším čísle.
Vaše škola a školka v Rybníkách

BLAHETEK JOSEF

Firma GODY s.r.o.

PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ
Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

Pod Zámkem 207
672 01 Moravský Krumlov
mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013
pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní pohody.

tepelná čerpadla • topení
přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2013.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Rybníky

Zaměstnanci BUFETU
na nám. TGM
v Moravském Krumlově
děkuji za přízeň
v letošním roce.

Přejeme pohodové prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok 2013.

20.12.2012
Střední škola dopravy, obchodu a služeb
otevírá od února 2013 kurzy pro dospělé
v rozsahu 112 vyučovacích hodin.
Výuka bude organizována v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzů. Zájemci si
mohou vybrat z následující nabídky:

1. Základy podnikání od A až do Z

Vzdělávací program je zaměřen hlavně na přípravu posluchačů
pro samostatnou podnikatelskou činnost, mohou však vykonávat i
povolání zaměřené na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních
forem a v ostatních organizacích. Absolvování programu umožní
zahájit vlastní podnikatelskou činnost v oboru blízkém jeho kvalifikaci získané v předchozím vzdělávání. Absolvent disponuje
těmito odbornými kompetencemi:
• řeší úlohy s ekonomickou problematikou;
• je odborně připraven na založení a vedení malého podniku;
• uvědomuje si rizika podnikání;
• vypracuje podnikatelský záměr, finanční plán;
• je schopný vést daň. evidenci pro zpracování daň. přiznání;
• vyhledá informace v zákonech;
• aktivně využívá prostředky inform. a komunik. technologií;
• zná základní právní normy;
• uvědomuje si specifika živnostenského podnikání;
• zvládá personální činnosti;
• využívá nástroje marketingu v praxi;
• uvědomuje nutnost volby cílového trhu;
• hodnotí a koriguje hospodaření podniku;
• zná povinnosti podnikatele vůči státním a ostatním institucím;
• zná zásady podnikatelské etiky.
Cena vzdělávacího programu je Kč 4.900 Kč.

2. TURBOCAD

Základem vzdělávacího programu je práce s CAD systémy, konkrétně práce s programem TurboCAD. Absolventi kurzu získají
teoretické i praktické znalosti a dovednosti v používání grafického
programu TurboCAD. Po absolvování by měli být účastníci schopni vymodelovat prostorově výrobek s přiřazením materiálů, nastavit světla, vložit do souboru kamery a vytvořit vhodné pohledy na
vymodelované objekty, aby byly co nejvíce reálné. Z jednotlivých
výrobků si mohou vytvořit výkresovou dokumentaci, kterou si mohou vytisknout a která jim poslouží při výrobě nebo komunikaci se
zákazníkem. Pro vymodelovaný objekt zvládnou vytvořit grafické
výstupy. Absolventi získají základní znalosti z oblasti grafiky.
Pochopí rozdíl mezi různými formáty výstupních souborů a rozdíl
mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Budou schopni upravit a
použít výstupy z programu TurboCAD pro prezentaci firmy v programech Word, Excel, PowerPoint verze 2007. Program je hrazen
z prostředků OP VK, je pro účastníky zcela zdarma.
Zájemci se mohou hlásit u Ing. Čermákové:
cermakova@ssmk.eu, tel. 739 570 617

Díla Alfonse Muchy se
představí v Japonsku
/Kraj/ Rada JM kraje rozhodla o pronájmu sbírkových předmětů z Muzea Brněnska na putovní výstavu do Japonska. „Jedná se
o obraz Alfonse Muchy „Alegorie dramatických umění“ a soubor
sbírkových předmětů z raného období tvorby Alfonse Muchy. Výstavy se uskuteční v sedmi japonských městech od března příštího roku
do konce června 2014,“ upřesnil radní Jiří Němec.
/abé/

Naši hasiči v Sydney zlatí
Hejtman Michal Hašek dnes v úterý 11. prosince přijal úspěšnou výpravu jihomoravských profesionálních hasičů, kteří reprezentovali náš
region na Světových hrách hasičů v Sydney a přivezli odsud celkem 14
medailí. Stanislav Kalvoda v Sydney získal celkem jedenáct medailí,
z toho sedm zlatých v atletických disciplínách (hod diskem, hod oštěpem, běh na 110 metrů s překážkami, skok do dálky, skok o tyči, trojskok a štafeta 4 krát 100 metrů), a stal se tak nejúspěšnějším účastníkem reprezentace ČR v historii světových hasičských her. Jeho kolega
z hasičské stanice Brno, Lidická Radek Málek získal tři zlaté medaile,
z toho dvě ve své hlavní disciplíně kulturistice (vyhrál kategorii Masters 1 od 40 do 50 let a stal se absolutním vítězem v otevřené kategorii
mužů bez omezení věku) a jednu v silovém trojboji.
/abé/
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Vzpomínky na Vánoce 1944 v Dolních Dubňanech
V hromádce rodinných dokumentů jsem objevil v korespondenci také dopis, který napsal
tehdy otec mamince. Dovolte mi,
abych právě z něho převyprávěl
zajímavý příběh našich posledních
válečných Vánoc. Neprozrazuje
žádná tajemství, spíše je o radostech a strastech těžké doby, kterou
nejen mí rodiče museli prožívat.
Obálka je žlutá firemní s červeným nápisem Viktor Kolář,
Foto-Kino-Potřeby,
Moravská
Ostrava, Hlavní třída 28, Telefon
31-17. Strojem napsaný adresát:
Paní Marie Kolářová, t. č. u p.
Karla Vystrčila v Dolních Dubňanech č. 87, pošta Tulešice u Ivančic. Na růžové známce v hodnotě
1.20 K Adolf Hitler. Dopis je
psán v pondělí 18. 12. 1944. Obsahem pak přehled odesílaných i
došlých psaní a balíčků, starosti
s lístkovými systémy, shánění a
dovoz dárků, trampoty spojené
s plánovaným příjezdem tatínka
na Štědrý den i samotný život
našeho živitele v Ostravě. Zkusím to komentovat i s využitím
pozdějších poznatků.
My jsme v malém domku
matčina rodiště trávili za okupace
každé letní prázdniny i další větší
svátky. Muselo se tam tehdy vejít
na Vánoce nás 5 dětí narozených
1937 až 42, maminka se 2-5
sourozenci /ubyl strýc Antonín
zastřelený při zatýkání gestapem
v Ostravě v září 1944/, 2 staří

rodiče, k tomu očekávaný tatínek,
dohromady 10 až 13 osob.
Po prvním silném bombardování Ostravy 29. 8. 1944 americkými
letadly ze základny v italském
Brindisi jsme se nevraceli do městského bytu, ale zůstali ve venkovském bezpečí až do osvobození.
Jak se naše velká famílie přes
celou Moravu přepravovala?
Určitě jen vlakem, přestupovalo
se v Přerově, Brně a odsud na
nádraží Ivančice. Mahrische
Kromau nepatřil do protektorátu,
ale do Říše. S koňským povozem
z ivančického nádraží i nazpět
pomáhal pan Jar. Pecina. Mám jej
na fotce při této akci o rok dříve,
o prázdninách 1943 - na voze jsou
zavazadla, nás 5 dětí a 4 dospělí.
Nyní však nemohl, ležel v nemocnici. Cesty pěšky ve sněhu
skoro 15 km s těžkými kufry a
v nich tolik očekávání pro nás
malé se tatínek obával. Snad vypomohl pan Frant. Kohout-Polánský, který je v dopise zmiňován.
Otec plánuje cestu v pátek 22. 12.,
když až do 24. 12. bylo nařízeno
drakonické omezení vlakové dopravy. Rychlíky a dálkové osobní
vlaky je možno použít jen na
výjimečné propustky s předností
okupačních branných sil. Vše
se má upřesnit telefonicky ještě
z Ostravy či příjezdu do Brna přes
hospodskou pí. Svobodovou.
Jaký že byl osud a obsah
prosincových balíčků z Ostravy?

Silvestrovští granátníci
Poslední den v roce. Silvestr. Bereme ho zpravidla jako ten nejveselejší v celém roce. Pro všechny z nás končí starý rok a s ním všechno
špatné, co jsme v něm zažili. O to s větší nadějí hledíme do budoucna,
do toho nového. Oslavy konce roku jsou provázeny bohatýrským veselím, které je spojeno s nemírným obžerstvím (pozor těžký to hřích),
notným popíjením alkoholu a v neposlední řadě i amatérskými pyrotechnickými pokusy, kterými se pokoušíme zahnat chmury z čela.
Za různé prskavky a rachejtle v dnešní době utrácíme pomalu více
peněz než za vánoční dárky. Naštěstí, na rozdíl od některých předchozích dob, nevyrábíme tyto výbušniny doma. Pár nadšených zakuklených kutilů – pyrotechniků, se sice ještě najde, ale naštěstí už jich
není moc. Takže, pokud nás touha rámusit o půlnoci stále neopouští, je
nejlépe pyrotechniku nakoupit v odborném obchodě.
Proč vás posílám tam? Obyčejně ji prodávají profesionálové, kteří se
ve své řemesle dobře vyznají a kromě jiného vám určitě dokáží dobře
poradit. Venkovní stánky bych obcházel obrovským obloukem. Teď
máte v ruce vytouženou raketu, tak co s ní? Zásadně nedoporučuji dodržovat jeden ze základních zákonů ctihodného pana Murphyho: „Návod se čte až jako poslední.“ Přečtěte ho velmi pozorně a několikrát.
To, že musí být v českém jazyce, snad nemusím zdůrazňovat. Doma
dbejte na bezpečné uložení těchto výrobků. Například šatní skříň není
ideálním místem. Vyberte takové, které se dá dobře zabezpečit nejen
z hlediska případné nehody, ale i před dětmi, které takové bouchající
věcičky neodbytně lákají.
Vybírejte pečlivě také prostor, kde budete pyrotechniku odpalovat.
V návodu k použití bude jistě takové místo přesně specifikováno.
Straňte se pokud možno obytných zón a hlavně všech objektů, které lze
snadno zapálit (např. seníky). Mějte stále na paměti, že držíte v ruce
výbušninu, i když jak tvrdí výrobce, bezpečnou. Pokud jste stále veselejší, třeba vlivem dobrého červeného, zůstaňte raději doma u chlebíčků. Je to bezpečnější pro vás i vaše okolí. Do nového roku Vám všem
přeji nejen to, aby Vaše pyrotechnika krásně nasvítila silvestrovskou
noc, ale aby se to vše obešlo bez úrazů.
/PeSl/

REKLAMNÍ

CEDULE A PVC PLACHTY

tel.: 602 782 272

Určitě došla mikulášská zásilka
a udělala dojem. Zato chybí
pozdější k narozeninám sestřičky.
V něm má být troška čokoládových bonbonků, spravený plášť,
halenka, 1/4 kg másla aj. Následující den 19. 12. je připravena
k odeslání další bednička s prášky na prádlo, krupicí, opravené
dětské botky, drobné fotopráce
pro sousedy. Zároveň je přiložena ucpávka mezi dveře a trošku
menších hřebíčků. A pokyny, jak
má maminka ucpat drobné skulinky mezi dveřmi, zabránit úniku
tepla z pokoje, a také rada, aby
roura ke kamnům dobře seděla.
Pro nás děti je určitě nejdůležitější sdělení o dárcích, které otec
přiveze k Ježíšku pod dubňanský
stromeček. Podařilo se mu z protekce jich nakoupit „spoustu“: pro
děvčata malé hrnce na vaření, formy na pečivo, foukací harmonika/
pro 4letého bratra varhánky/,
kostky, šachy. My 2 nejmenší
nejsme adresně přiřazení dárkům,
určitě se na nás ale nezapomnělo.
Ve vážnějším tónu jsou stesky rodiče nad nemožností sehnat kousek látky na ušití /i přešívaní/ pro
oblečení 5 dětí. Malou naději vidí
ještě v předvánoční dodávce od
nějakého detailisty obchodníka.
Ti však ani na platné ošacovací
lístky neprodají, pokud jak otec
píše, nepřineseš „selské body.“
Samotný předvánoční čas v Ostravě je krušný. Skoro denně musí
trávit ve velké zimě, venku mínus

5 stupňů i několik hodin ve sklepě,
když sirény ohlašují letecký poplach. Před několika dny to naštěstí
shodili někde na periferii města.
Co ještě dodat? Snad jen to, že
tehdejší dospělí účastníci Vánoc
1944 nejsou mezi námi a mně
chyběl donedávna důkaz toho, že
tatínek se tehdy za námi s dárky
skutečně dostal a vše proběhlo,
jak bylo plánováno. V naší rodině jsou předměty ke zdůvodnění
časové pravdivosti hlavně pořízené fotografie a natočené filmy.
Mezi téměř dvěma desítkami 8
a 16 mm filmů z Dolních Dubňan
ve válce není žádný zimní. V zimě se kamery nevozily s sebou
a netočilo se. Zato 1 fotografie
ze vzpomínaných Vánoc mi po
napínavém hledání v Ostravě
u bratra před týdnem přišla tichou poštou. I když autor článku,
tehdy 2letý, tam chybí.
A zcela na závěr. Ta zmínka
o bezpečí malé vesnice platila
necelý půlrok. Vzala za své, kdy
jsme celá rodinka včetně otce
šťastně přestála bombardování
7. května 1945, tentokrát letadly
Rudé armády.
A mimochodem vedle poničených hospodářských budov byl
střelbou palubního kulometu a
střepinami značně poškozen u
Pecinů na dvoře stojící vůz „košiňák“, který sloužil k naší přepravě na nádraží Ivančice.
Ing. Karel Kolář, CSc., autor
fotografie: Viktor Kolář sen.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Přejeme svým zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním
partnerům krásné prožití
svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2013.
Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.
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Palackého nám. 22,

Ivančice

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
v roce 2013.

Moravský Krumlov

20.12.2012

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

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné
Vánoce a mnoho
zdraví a štìstí
do roku 2012.

PF 2013
Ráj dětí Moravský Krumlov
náměstíTGM 44
Po-Pá 8.00-16.30, So 8.30-10.30
mobil: 775 744 852
e-mail: rajdetimk@seznam.cz

Děkujeme Vám za přízeň
v roce 2012.
Přejeme klidné
a požehnané
Vánoce a mnoho
dobrého
v roce 2013.

Jiří DVOŘÁČEK
PRODEJ SVÍČEK

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce
a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.

Děkujeme za spolupráci
v uplynulém roce a do nového roku
Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.

Příjemné proži� svátků vánočních
a šťastné vykročení
do nového roku 2013
přeje všem svým klientům

Zahradnictví Vedrovice
Kopetka Jan
www.zahradnictvivedrovice.cz
děkuje svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2012
a těší se na viděnou
v novém roce 2013.

D.M.ÚČETNICTVÍ s.r.o.
Dr. Odstrčila 51
Moravský Krumlov
tel.: 515 323 398
mobil: 728 728 619
buresova.vlasta@seznam.cz

20.12.2012
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JIŘÍ BLOUDÍČEK

Krásné prožití vánočních dnů
a do nového roku 2013
pevné zdraví a mnoho
osobních úspěchů přeje

práce klempířské, tesařské,
pokrývačské, prodej, montáž
Bohutice 2, tel.: 515 322 417
mobil: 602 974 191

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2013 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.
Děkujeme našim hostům
za důvěru a všem přejeme
krásné a veselé Vánoce
a do nového roku 2013
pevné zdraví a hodně štěstí

Všem svým zákazníkům a partnerům
přejeme krásné Vánoce a do roku 2013
pevné zdraví a hodně štěstí

Všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům
přeje krásné vánoční svátky
a do nového roku 2013
pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu osobních úspěchů

IZOLACE
kolektiv RESTAURACE MARIE
Pod Hradbami 170
672 01 Moravský Krumlov
www.restauracemarie.cz

Jan Prustoměrský
Břízová 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504, 515 323 984

Tulešice 4
tel.: 515 338 381
mobil: 603 249 594
e-mail: valdalub@volny.cz

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

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
Děkujeme všem
našim zákazníkům
za projevenou důvěru
v letošním roce.
Přejeme vám
krásné Vánoce
a do nového roku
pevné zdraví
a hodně štěstí.
Zaměstnanci firmy Belin

CYKLOSERVIS

PAVEL NOVOTNÝ
T.G.M. 44 • 672 01 Moravský Krumlov
Tel., fax: 515 322 236

Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou
důvěru v roce 2012.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.
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Český svaz žen v MK

- Rakšice, Sídliště, Vertex
Odbočka Moravský Krumlov II. – Rakšice

Pro rakšický ČSŽ se nezachovaly žádné písemnosti, o jeho činnosti
referovaly předsedkyně pí. Šustáčková (do roku 1980) a Libuše Nesvačilová. Pobočka vznikla asi také v 2. polovině 70. let a sdružovala
přes 100 žen. ČSŽ tak byl organizací, sdružující takřka všechny místní
ženy. Kolektiv byl velmi stmelený. Nábor žen probíhal přes mateřskou
školu. Mezi aktivní členky patřily podle vzpomínek jmenovaných
např. pí. Vokurková, pí. Machová, M. Dvořáková, M. Sobotková,
L. Břinková, A. Procházková, D. Brančová, M. Šmídová, J. Coufalová,
L. Nováková, L. Holátková, A. Suchá, M. Urbánková, K. Drápelová,
M. Herciková, J. Sobotková, A. Janštová a další.

Významná výročí v Ivančicích v roce 2012
V roce 2012 si v Ivančicích
mohli připomenout hned několik
význačných výročí.
Nejstarší výročí bylo 800 let
od první písemné informace o
Ivančicích. V rukopisu „Kroniky prastarého města Ivančice“
sepsaného před více jak 300 lety
se uvádí: „Roku 1212, ze vzrůstu
a rozšíření křesťanství a katolické
víry, bylo město od sv. Václava
krále slavně založeno.“ Toto místo je v textu narušeno pozdějším
škrtáním a opravami. Letopočet
1212 je škrtnut a opraven na r.
936 (úmrtí sv. Václava). Letopočet 1212 je ještě jednou připomenut v závěru kroniky.
Dne 2. května 1312 vydal papež Kliment V. papežskou bulu
„vox in exeiso“ kterou zrušil řád
templářů. Již před tím bylo od
roku 1307 údajně zatčeno 13 000

templářů po celé Evropě a majetek tohoto řádu byl postupně
předáván novým majitelům. Tato
skutečnost se týkala také Ivančicka a Moravsko-krumlovska
- hradu Templštýna a obcí, které
byly v majetku templářů.
O dva dny později, dne 4. května 1312 se v Ivančicích ve farním
kostele stala zajímavá příhoda.
Ve Zbraslavské kronice, jejímž
autorem byl kronikář zbraslavského kláštera Petr Žitavský, je
popisována jako „zázrak“, který
však církev jako zázrak neuznala,
protože lze vysvětlení nalézt v biologickém procesu.
Tělocvičná jednota Sokol si
v roce 2012 připomněla 150 let od
svého založení (16. února 1862).
Jména zakladatelů - Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš jsou známá,
ale téměř neznámé je, že dědeček

Vánoční Bratislava

Pletařský kurz v Rakšicích

Schůze probíhaly v mateřské škole, v hasičárně a místností myslivců nad hospodou. Akce se konaly také v orlovně. Pobočka se oproti
ostatním odlišovala tím, že byla více propojena s místními spolky.
Bylo to dáno tím, že manželé členek působili často jako hasiči či myslivci. Jelikož zde byly většinou mladší ženy, zaměřovaly se členky na
pořádání dětských dnů konaných na Vrabčím hájku či na fotbalovém
hřišti v Rakšicích. Hasiči zde měli přehlídku techniky a probíhaly
zde různé soutěže. Pro děti se také organizovaly karnevaly a vánoční
besídky. Z dalších akcí byl velký zájem o zájezdy do divadel a zábavy
v horním zámeckém parku. Pobočka na rozdíl od ostatních nepořádala zájezdy do podniků ani turistické pochody, recitační soutěže
a přednášky. Zato časté byly kuchařské kurzy, zejména pečení perníků, sladkostí a kulinářských specialit, výjimečně i kosmetika. Účastnilo se jich kolem 30 žen i z centra. Populární byly i kurzy pletení na
pletacích strojích. Mezi tradiční povinnosti patřily tvorba karafiátů,
sběr léčivek a surovin, vánoční besídky, gratulace členkám, úklid
vesnice, besedy s důchodci a výstavy ručních prací.

Odbočka Moravský Krumlov III. – Sídliště

Pro odbočku na Zachráněné se rovněž nezachovaly žádné písemnosti, kronika nebyla vedena a nepodařilo se získat ani fotografie.
Informace o ní poskytla Jaruška Švédová, bývalá pokladní. Pobočka
vznikla asi v polovině 70. let. Předsedkyněmi byly Jana Kočí, vedoucí
kuchyně na ZŠ Klášterní, a po ní Slávka Břendová. Schůzky se odehrávaly v MěKS na ulici Břízové. Pobočka měla mít snad kolem 60
- 80 členek, ale jde o velmi hrubý odhad. Sociálně příslušely členky
ke všem vrstvám, nejvíce žen bylo ve středním věku. Místní ČSŽ
nespolupracoval s žádnými spolky a své akce vykonával samostatně.
Byla to populární setkání s důchodci v restauraci Blondýna či později
na Břízové. Hudební program zde zajišťovali žáci ZŠ, byla zde rovněž
i tombola. Na Břízové se dvakrát ročně uskutečňovaly burzy ošacení
a sportovních potřeb. Akce byla náročná na organizaci, ale měla velký
ohlas. Z dalších podniků se pořádaly tradičně výroby karafiátů, zájezdy
do brněnských divadel, gratulace členkám ČSŽ k výročí, poskytování
drobných darů a kancelářských potřeb prvňáčkům. Brigádní práce
místních žen spočívala v úklidu ulic Sídliště a prostoru kolem válečného pomníku na křižovatce Znojemské a K. H. Máchy, sbíraly se vratné
suroviny. Z kurzů se pořádaly kurzy studené kuchyně, kosmetiky
a líčení, šití. Poslední akcí byl zájezd do Wachau v roce 1990.

Odbočka Moravský Krumlov – Vertex

Nejstarší pobočkou ČSŽ v Moravském Krumlově byla odbočka ve
Vertexu. Vznikla pravděpodobně již v 50. letech 20. století, psané materiály však už neexistují. Po celou dobu byla její předsedkyní Štěpánka
Šustrová, dlouholetá a aktivní pracovnice místního ženského hnutí. Pobočka ve Vertexu sdružovala zaměstnankyně podniku. Nebyla přidružena k centru především z důvodů směnné práce. Počátky její činnosti
jsou spojeny s pořádáním kuchařských kurzů, kde se mladé členky učily
základním kuchyňským pracím. Šlo často o mladé dívky z generace,
která prožila válku a které se nedostalo plnohodnotných znalostí. Pobočka ve Vertexu se zapojovala do všech rozmanitých činností jako
ostatní pobočky, ale vynikala v pořádání zájezdů a exkurzí do podniků.
Vertex také poskytoval zázemí jídelny pro pořádání výstav ručních
prací a rekreační budovu v Daňkovicích.
Mgr. Hana Prymusová
Prameny a literatura: SOkA Znojmo, MK/ONV, k. 52, i. č. 197.;
Kronika ČSŽ – I.; MK-zpravodaj (12/1980, s. 3, 8; 1/1972, s. 5., 12/
1975, s. 3; 2/1979, s. 3; 2/1979, s. 3); Výpovědi pamětnic.

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
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Dne 1. ledna 2013 uplyne 20 let
od rozdělení Československa. Ve
své době tento krok politiků způsobil značné emoce mezi lidmi a
dodnes se někteří s rozdělením
nevyrovnali. Přesto s odstupem
času můžeme tento krok vnímat
pozitivně. Nejrůznější průzkumy
a statistiky se shodují, že oběma
zemím rozdělení prospělo a naše
národy mají k sobě blíž, než tomu
bylo před lety.
A také o tom byla exkurze,
které se zúčastnili žáci 7., 8. a 9.
tříd ZŠ M. Krumlov, Ivančická.
V úterý 11. prosince se vydali
na Slovensko do hlavního města
Bratislavy v rámci výuky českého jazyka a výchovy k občanství.
Děti zde absolvovaly dvě prohlídky ve slovenském jazyce, aby
si mohly porovnat shody a rozdíly
mezi češtinou a slovenštinou a
uvědomit si, že oba tyto jazyky

patří do skupiny slovanských jazyků. Nejprve navštívily Parlament
Slovenské republiky, kde měly
možnost sledovat z balkonu zasedání poslanců, poté následovala
prohlídka Bratislavského hradu
a při obsáhlém výkladu se seznámily s dějinami slovenského národa.
Po procházce historickým centrem
Bratislavy se všichni vydali nasát
atmosféru blížících se svátků na
vánoční trhy u staré radnice.
Podle médií české děti přestávají slovenštině rozumět.
Myslím si, že by byla obrovská
škoda, kdyby naši potomci ztratili
schopnost rozumět jednomu cizímu jazyku v podstatě „zadarmo“.
Tato exkurze potvrdila, že tomu
tak zatím určitě není a že Češi
jsou na Slovensku stále považováni za nejbližší sousedy a jsou
zde vítanými hosty.
Mgr. Michaela Vejvalková

Old ARCUS v roce 2013
Druhý zleva s hvězdou na „čele“ je bravurní kytarista a miláček žen
Jan Marie Kratochvíla st. a zcela vpravo jeho syn Jan Kratochvíla ml.
Probíhá historická, generační výměna na kytarovém postu.

a babička Schmidtovi pocházeli
z Ivančic, jejich vnučka Františka
byla manželkou Jindřicha Fügnera
a pravnučka Renata se stala manželkou Miroslava Tyrše.
Soutok tří řek v Ivančicích
znamenal pro Ivančice neustálé
nebezpečí povodní a záplav. Až
30. května 1932 začaly za účasti
150 dělníků práce na regulaci
řek. Dolní tok Rokytné, Oslavy
a po přemístění části toku řeky
Jihlavy byly opatřeny břehy hrázemi, které zabránily rozvodnění
až do průtoku 450 m3/sec.
Dne 11. května 1912 zaslali
jednatelé organizujících se ivančických fotbalistů „Slavnému
představenstvu města Ivančic“
žádost o zapůjčení pozemku pro
účely fotbalového hřiště. Šlo o
pozemek u splavu, kde se říkalo
na Mrchovisku. Datum této žádosti, která je prvním písemným
dokladem ivančických fotbalistů,
se považuje za den založení organizované kopané Ivančicích.
Jednota Orel byla založena
na ustanovující schůzi 9. června
1912 a už v srpnu se konalo první
veřejné vystoupení. Největší starostí bylo postavení tělocvičny,
která byla slavnostně otevřena o
dva roky později.
Příjezd prvního vlaku do Ivančic a Oslavan dne 14. července
1912 znamenal velkou událost.
Konečně se obě města dočkala
moderního dopravního spojení a
nebylo třeba vozit náklady po-

vozy do Mor. Bránic. Rovněž se
usnadnila přeprava osob do Brna.
Na popud řídícího učitele Františka Hejtmánka byla 10. listopadu
1912. založena Tělocvičná jednota Sokol pro Němčice a okolní
obce. Činnost jednoty narušila 1.
sv. válka, takže tělocvičnu se podařilo otevřít až v srpnu 1926
V rodině kantora židovské
obce v Ivančicích se dne 13. 10.
1912 narodil Hugo Weisgall,
který byl jedním z nevýraznějších
moderních amerických skladatelů. Napsal řadu instrumentálních
a orchestrálních skladeb, písní,
liturgických chorálů na náměty
hebrejských a jidiš písní, baletů
a scénických skladeb pro rozhlas
a televizi. apod. Je také autorem
devíti oper.
Dne 1. května 1927 byl v Ivančicích založen odbor Klubu československých turistů. Prvním
předsedou byl Richard Sedlák
- odborný učitel v Ivančicích.
Na podporu turistů byla v Ústavu
hluchoněmých zřízena prázdninová turistická noclehárna. O novou
organizaci měla veřejnost velký
zájem, v druhém roce svého působení už měl odbor 92 členů.
Jen heslovitě jsme připomněli
výročí týkající se Ivančic a okolí. Čtenáři ať prominou, jestliže
jsme některá vynechali, hlavně
z mladší doby.
Světovou událostí minulého
století bylo potopení Titaniku
v roce 1912.
Jiří Široký

Mikulášská nadílka
Už nám zase rok uběhl, a tak jsme se v sobotu 1. prosince sešli na zámeckém nádvoří v Oslavanech, abychom společně s nedočkavými dětmi
čekali na příchod Mikuláše. Ze samého pekla na oslavanský zámek přiběhli čerti a hned za nimi přišel Mikuláš společně s andělem. Mikuláš
přečetl knihu hříchů, děti pochválil, některé i trochu pokáral, anděl mezitím rozdával dětem balíčky. Děti byly velmi statečné, většina z nich našla
odvahu zazpívat nebo říct básničku. Mikuláš byl s výsledkem nadílky
velmi spokojen a slíbil, že příští rok si udělá znovu čas. Proto buďme
stále hodní, mějme se rádi, pomáhejme si a těšme se ... Mirka Večeřová

Ivančičtí senioři se bavili
Předvánoční shon nezabránil seniorům zúčastnit se tanečního podvečera Posezení s hudbou, který pro ně připravilo Středisko volného
času, opět ve spolupráci s Besedním domem v Ivančicích. Velkým sálem
zněly podmanivé melodie Mama Leone, jadranské serenády a slovenská
tanga, směs polek, valčíků, waltz i country. Moravské lidovky se zpívaly
při tanci i v kruhu. Perfektní hudební doprovod zajistil mladý klávesista
Jan Šauer. Mrazivé počasí se však odrazilo i na chladnějším klimatu
v sále. Na lednový Senior podvečer, který se bude konat ve čtvrtek 17. 1.
2013 v 17.00 hod. v Besedním domě, bude třeba se vybavit svetříkem, či
vestou. Určitě už teď se můžeme těšit na naše příští posezení, při kterém
se rádi setkáme i s dalšími příznivci.
Dáša Kučerová

Vánoce na DPS v Krumlově
Skupina Stars / Arcus měla u
svého zrodu spoustu přejících
sudiček, které nešetřily svojí
vlídností. Především tato skupina
dostala jako kapelníka Petra Krále.
Ten vstřícností k divákům a mírností k muzikantům pomáhal udržovat v obou spojených táborech
výbornou, uvolněnou atmosféru.
Sám by na vše nestačil, a tak
skupina do vínku dostala další
pilíř, a tím je druhý nejdéle „sloužící“ Lubomír Doktor Kafrda.
Technicky vynikající muzikant
- sluchař, který celou dobu vedl
zkoušky a svým klidem přispíval
k pohodě. Bez těchto dvou výborných lidí by tato kapela nemohla
tak dlouho existovat.
Jak šel čas, měnili se muzikanti, ale k pevnému základu
se připojovali vždy jen nejlepší
z nejlepších. Nádherné na tom
všem je, že měnící se generace
návštěvníků a přátel skupiny
říkají, že právě jejich doba byla
tou nejlepší. Nenajde se nikdo,
který řekne „tehdy, když hrál,
zpíval či zvučil ten či onen, to
bylo lepší“. To je velké vyzna-

menání pro tyto dvě osobnosti,
že dokázali na tak dlouhé pouti
nesvazovat přicházející muzikanty svými představami. Nebylo to nic snadného, protože co
období, to výrazná osobnost.
Nechejme na návštěvnících,
která hudební léta byla ta pravá.
V současné době v Old Arcus
hrají muzikanti z období let 1988
- 1991. Ke změně došlo v roce
2011 na postu kytary, kdy syn
nastoupil na místo svého otce,
vynikajícího kytaristy, nezapomenutelného obdivovatele žen, který
si vysloužil přezdívku Marie.
Držme palce tomuto uskupení
s názvem Old Arcus.
Současné složení kapely Old
Arcus: Petr Král basa - kapelník,
Lubomír Doktor Kafrda - kytara,
Petr Ped Procházka - klávesy,
Petr Hercog - bicí, Jan Kratochvíla ml. - kytara, Jaromír Pták
Růžek - zpěv, Jiří Jelínek - zvuk a
manager, Rostislav Fišer - světla,
zvuk a druhý manager, Zdeňka
Kölblová - webmaster a kamera,
Zdeněk Čurda - foto, Pavel Sorry
Kováč - skladatel, textař.

Předvánoční řadu vystoupení v Domě s pečovatelskou službou
zahájila městská knihovna, jejíž pracovnice pro nás připravily pořad
pod názvem České Vánoce. Vystoupení bylo velice pestré, protože
četbu od českých autorů s vánoční tématikou prokládalo vystoupení
souboru Krumlováček ze ZŠ Klášterní, který nám nejen zatančil, ale
i zarecitoval vánoční básně a koledy. Také, jako již tradičně, vystoupili sourozenci Záviškovi s hrou na housle a kytaru. K velmi dobré
náladě přispěla účast všech přítomných zpěvem koled a pohoštění,
které nám připravily organizátorky společně s cukráři ze SOŠ. Toto
vystoupení se stalo již několikaletou tradicí. Těšíme se na další setkání
a děkujeme paní uč. Hrubé a Švédové za přípravu vystoupení dětí. Na
závěr každý z účastníků dostal malý dáreček v podobě andělíčka, který
nás seniory potěšil. Tímto děkujeme paní vychovatelce J. Hradcové
a pracovnicím knihovny.
Za seniory DPS Josef Schnabl
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 24. 12. 2012 DO 13. 01. 2013
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
• 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. Němečka, nám. TGM, pořádá SPOT.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR se skupinou Fantazie. Orlovna Rakšice.
Předprodej vstupenek v pohostinství.
• leden - VÝSTAVA NÁVRHŮ „ŠATLAVY“. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 4.1. v 19.00 hod. - MAŠKARNÍ OLDIES. Pořádá DS BEZGEST ve vinárně
na nám. TGM v Moravském Krumlově - Come© Back.
• 6.1. v 16.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Smíšený pěvecký sbor
K. Němečka MK a ZUŠ MK. Farní kostel Moravský Krumlov. Vstupné: 50 Kč.
• 6.1. ve 14.30 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Petrovice.
• 10.1. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA - LOKALITA JEZEŘANY - MARŠOVICE. Přednáší Mgr. Martin Kuča. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 20/40 Kč.
• 12.1. ve 20.00 hod. - IX. PLES MĚSTA. Hraje skupina DREAMS, MELODY
GENTLEMAN LEDNICE, dobová módní přehlídka, tombola. Vstupné: 120 Kč.
Orlovna Rakšice. Předprodej vstupenek v IC - tel.: 515 321 064 od 2. 1. 2013.

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.
• 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 27. 1. 2013 - MORAVA VYPRÁVÍ... ANEB MORAVSKÉ MÝTY,
POVĚSTI A POHÁDKY. Pohádkové putování Moravou - knížky lidového čtení 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.
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.
• 21. 1., odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu a 1. 2., odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu - DOKONALÁ SVATBA. Jedna z nejlépe napsaných
komedií současnosti. Městské divadlo Brno, Hrají: L. Janíková, M. Němec,
H. Holišová, P. Štěpán, L. Zedníčková, I. Konvalinková, Z. Bureš. Co se stane,
když se ve svatební den probudí ženich, po noci, kterou si nepamatuje, vedle
cizí dívky? Klasická situační komedie plná záměn, lží a nedorozumění. Cena:
480, 370 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 5. 1. v KIC Ivančice.
• 31.1. v 19.00 hod. - SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT: VLADISLAV BLÁHA - KYTARA. Vítěz čtyř mezinárodních soutěží, který koncertuje 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
• 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.
• 24.12. dopol. - BETLÉMSKÉ SVĚTLO - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. ve 22.00 hod. - PŮLNOČNÍ MŠE s vytrubováním koled z věže kostela sv. Petra a Pavla a vystoupením chrámového sboru.
• 25.12. v 8.00 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE na Boží hod vánoční - ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY na Boží hod vánoční
s večeří Páně v evangelickém kostele.
• 25.12. ve 20.00 hod. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“ v KD Miroslav.
• 26.12. v 8.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ MŠE SVATÁ - římskokatol. farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - MUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA - bohoslužby mládeže v ev. kostele.
• 26.12. v 15.30 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM - nám. Svobody u adv. věnce.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok - ŘK farní úřad.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR v místních barech a restauracích.
• 1.1. v 0.20 hod. - PŘÍPITEK PŘED KD na „Zdar nového roku“
• 1.1. v 0,30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ u KD.
• 1.1. v 8.00 hod. - NOVOROČNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 1.1. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evangel. kostele.
• 5.-6.1. - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - charitativní sbírka na sociální projekty.
• 6.1. v 16.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Znojemské žestě v ev. kostele.
• 8.1. v 15.30 hod. - SETKÁNÍ K 16. VÝROČÍ otevření DPS Miroslav.
• 12.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES. Pořádá MS Hubertus.

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.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. od 22.00 hod. - SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
S PŮLNOČNÍM OHŇOSTROJEM. Přijďte oslavit příchod nového roku. Město
Oslavany pořádá silvestrovské setkání občanů na náměstí (před budovou MěÚ) s
kulturním programem. Hrát bude 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.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 22.12. v 17.00 hod. - KONCERT MANDOLÍNOVÉHO SOUBORU MORAVAN. Vánoční melodie pod taktovkou rosického rodáka Bohuslava Konečného. Společenský sál Zámeckého kulturního centra. Pořádá OS Klub seniorů.
• 23.12. od 14.30 hod. - BETLÉMSKÉ SVĚTLO PRO ROSICE. Betlémské
světlo si přijďte 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.
• 10.1. od 18.00 do 20.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ.
Háčkování zimních barevných čepiček (ušanek). Nutné nahlásit se předem.
V herně MC. Cena 220 Kč včetně háčku a materiálu. Pořádá Kašpárkov.
• 12.1. od 18.00 do 20.00 hod. - ZUMBA MARATON. Dvě hodiny nabité zumbou a posilováním problémových partií. Cena: 120 Kč / držitelé permanentek
100 Kč. Kontakt: zkczumba@seznam.cz Taneční sál Zámec. kulturního centra.
• 12.1. - HASIČSKÝ PLES. Hraje RIO z Křenovic, ukázky společenských
tanců. Občerstvení, bohatá tombola. Pořádá Moravská hasičská jednota.
• 13.1. od 9.30 do 15.00 hod. - NOVOROČNÍ BLEŠÁK. Zbavte se nevhodných
vánočních darů a nakupte si jiné. Společenský sál Zámeckého kulturního centra.

.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.
• 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 významné 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 krumlovskou historii i pohyb na čerstvém ovzduší.
• 19. 1. 2013 - POZVÁNKA DO VINNÉHO SKLEPA V BOŘETICÍCH.
Jednodenní vinařský a poznávací zájezd. Odpoledne navštívíme novou rozhlednu 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 slevu - 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
• 25.12. OD 20.00 HOD. - PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU REFLEXY.
Ivančice, Besední dům. Poplatek: 170 Kč/osoba. Předprodej v SVČ Ivančice.
• 16.1. od 18.00 do 20.00 hod. - KORÁLKOVÁNÍ. Korálkové náramky s háčkovaným základem. Ivančice, Komenského nám. 7.
• 17.1. v 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory na
Posezení s hudbou. K tanci i poslechu hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 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
• 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
• VÁNOČNÍ PRÁZDNINY HOUPAČKY potrvají od 20. 12. do 6. 1. 2013.
V lednu se na vás opět budeme těšit, ve všední den denně od 9.30 do 11.30 hod.
Jako novinku připravujeme kroužek Montesorri a kurz Metamorfní techniky.
• 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 euroklíči naleznete na www.euroklic.cz. Euroklíče zajišťují rychlou
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.

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.
• do 31.12 - VÁNOČNÍ DEKORACE NEJEN Z PEDIGU budou ke shlédnutí
na Vánoční výstavě v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově.

Úspěch ivančických
házenkářů - veteránů
Ve dnech 7. - 8. prosince se konal v obou sportovních halách v Brně
- Bohunicích dnes již tradiční turnaj v házené veteránů (tedy hráčů
a hráček nad 35 roků), letos jako Memoriál Richarda Sachera.
Po loňské absenci zde letos startoval i výběr veteránů HK Ivančice.
Turnaje se zúčastnily týmy ze Srbska, Chorvatska, Polska, Slovenska
a také mužstva z celé naší republiky. V kategorii mužů nakonec startovalo 11 družstev a v kategorii žen družstev 9. Rozlosování náš tým
přiřadilo do skupiny B, ve které dále hrála mužstva VRK S. Osiek
(HR), HK Stupava (SK), HK Kostelec na Hané, Tatran Bohunice 45+
a veteráni HC Nové Bránice.
V pátek jsme sehráli tři zápasy, postupně s Kostelcem na Hané, Stupavou a Novými Bránicemi. Díky velmi dobrému, kolektivnímu výkonu celého mužstva jsme ve všech pátečních zápasech dokázali zvítězit.
S Kostelcem na Hané 18:14, se Stupavou 13:11 a s N.Bránicemi 14:8.
V sobotu nás hned ráno čekaly další zápasy se soupeři ze skupiny, a to
Bohunice 45+ a Chorvatský VRK Osiek. I v těchto se nám podařilo soupeře přestřílet (Bohunice 45+ 9:5, Osiek 13:6), a vyhrát tak celou naši skupinu bez ztráty jediného bodu. Následovaly zápasy o celkové umístění.
V semifinálovém utkání, ve kterém jsme narazili na družstvo Tatranu
Bohunice +35, jsme dlouho drželi krok s hráči, kteří ještě před rokem
patřili do kádru druholigového A týmu Tatranu Bohunice, tady tradičního soupeře ivančického A týmu. V závěru utkání se sportovní štěstí
přiklonilo k soupeři a náš tým poprvé na turnaji prohrál, jak se později
ukázalo s celkovým vítězem celé akce.
Následovalo poslední naše vystoupení, a to utkání o třetí místo,
repríza pátečního souboje s hráči slovenské Stupavy. Vzhledem k tomu,
že před tímto zápasem museli tři hráči našeho týmu odjet sehrát soutěžní utkání s naším A týmem proti mužstvu Sokolnic, vypomohli nám
ve stejném počtu hráči z HC Nové Bránice.
Utkání bylo velmi vyrovnané a tvrdé, soupeř měl za mohutného
povzbuzování svých fanynek často i převahu. Nám se ale podařilo
zápas velmi dobře zvládnout a zvítězit o jediný gól 13:12, především
díky výbornému výkonu T. Svobody a J. Obršlíka.
Celkově jsme tedy v turnaji obsadili třetí místo, když jsme ve dvou
dnech vyhráli šest za sedmi zápasů. Celkovým vítězem turnaje mužů se
nakonec stalo družstvo Taranu Bohunice 35+, když ve finále porazilo
srbský tým Veterani 022.
Je nutno říci, že letošní turnaj veteránů měl velmi solidní úroveň
a že předvedené výkony se musely divákům a fanouškům jednotlivých
týmů určitě líbit.
Zástupci veteránského týmu HK Ivančice: S. Večeřa, M. Buček,
T. Svoboda, J. Šacher a M. Bártl se už nyní těší na další mezinárodní
akci, kterou bude Mistrovství Evropy veteránů. To se uskuteční v červnu 2013 v italském horském městečku Brixen a naši hráči se ho zůčastní jako členové veteránském Výběru Brna 45+.
M. Bártl, oddíl házené TJ Sokol Nové Bránice

ZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
MĚSTSKÉHO MUZEA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ 2013
čt 10. ledna - Mgr. Martin Kuča
(Ústav archeologie a muzeologie, FF Masarykovy univerzity)
Lokalita Jezeřany - Maršovice v souvislosti s osídlením na sklonku
mladší doby kamenné na jižní a jihozápadní Moravě.
čt 24. ledna - PhDr. Marek Vařeka, PhD.
(Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Lichtenštejnská hrobka v Moravském Krumlově v kontextu
lichtenštejnských hrobek v Evropě.
čt 7. února - PhDr. Ivan Žlůva
(Vyšší odb. škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s. r. o.)
Krumlovský zámek a jeho místo v české a moravské architektuře.
čt 21. února - Mgr. Eva Grunová, Mgr. Bronislav Gruna
Proměny krumlovského náměstí na starých pohlednicích II.
Galerie Knížecí dům vždy v 18.00 hodin. Vstupné: 40 Kč,
snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Zajišťuje: Městské muzeum M. Krumlov, tel: 515 224 289
prymusova@meksmk.cz, www.meksmk.cz.

BOHOSLUŽBY O ADVENTU A VÁNOCÍCH
Datum

MK

Předván. 17.12.
sv. zpov. 17-18
4. neděle
7.15
advent.
10.30
Svatá noc 23.00
24.12.
Naroz. Páně
8.00
25.12.
10.30
Vánoč. hra 25.12.
besídka
18.00
Sv. Štěpán
8.00
26.12.
Sv. Rodina
8.00
30.12.
- 10.30
Závěr roku 31.12.
31.12.
17.00
modlitby
23.30-0.00
Nový rok
8.00
1.1.2013 10.30
Zjev. Páně
7.15
6.1.
-10.30
Křest Páně
7.15
13.1.
10.30

Rakšice

Petrovice Vémyslice Rybníky

Kadov

15.12.
14-15
x

21.12.
16-17
8.00

18.12.
16-17
9.30

19.12.
16-17
11.00

24.12.
15.30
x

x

21.00

21.00

x

16.00

x

8.00

9.30

11.00

x

x

x

x

x

10.30

8.00

9.30

25.12.
16.30
x

29.12.
17.00

8.00

9.30

29.12.
17.00

11.00

x

15.30

15.30

x

x

x

8.00

9.30

11.00

x

5.1.
17.00
12.1.
17.00

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

12.1.
17.00

5.1.
17.00
11.00

11.00
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Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta města
Město Moravský Krumlov

Příjemné prožití
svátků vánočních,
hodně štěstí,
zdraví a pohody
v novém roce
přeje
mikroregion
Moravskokrumlovsko

Krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti
a úspěchů v novém
roce 2013
přeje všem
občanům
vedení města
Ivančice

20.12.2012
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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.

» AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu.
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• zimní pneu celá kola 155/80 R13,
např. Mazda 323. Tel.: 728 664 079.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krumlova. Tel.: 731 491 208.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti. Tel.:
603 793 890.
prodám
•• byt 2+1 OV po celkové rekonstrukci. V Oslavanech. Bližší info na tel.
605 489 241.
•• byt 3+1 v Moravském Krumlově,
ulice Bratří Čapků, 3. np, zděný.
Cena 990 tis. Kč. Tel.: 602 755 265.
hledám pronájem
•• Hledám pro slušného pracujícího
mladého muže přístřeší v Mor. Krumlově od února. Možná výpomoc v domácnosti. Tel.: 775 772 306.
•• v dvojbytovém rodinném domku
2+1, slušná nekuřačka, 58 roků. Tel.
733 547 978.
•• bytu 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
•• byt v Brně na sídlišti Lesná, 1pokojový, 8.000 Kč vč. popl. Od ledna
2013. Tel.: 606 562 803.
•• Zastupitelstvo obce Horní Kounice nabízí k pronájmu místní pohostinství. Informace na tel. čísle:
724 183 486.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• nový MT Samsung i9300 Galaxy
SIII, barva modrá, TOP stav, nepoužívaný, 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. Tel.: 777 331 226.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• dětský snowboard, velikost 120 cm
- 600 Kč a dětské snowboardové boty,
velikost 38. - 600 Kč. Velmi málo
používané. Tel.: 602 723 725.
•• dámské horské kolo po GO. Cena
1.500 Kč. Tel.: 603 793 890.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• stolek pod TV, jako nový, prosklený, cena 700 Kč. Tel.: 603 793 890.

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.

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.

•• dvě velké šatní skříně, jedna starší
s nástavcem, v lesku - 500 Kč, druhá
černá atypická - 300 Kč, kuchyňskou
lavici + 2 židle, velká - 300 Kč, menší
šatní skříň - 300 Kč. Foto zašlu. Tel.:
773 378 771.

» RŮZNÉ

•• Ozve se prodavačka Iva z Ivančic,
st. sídliště? Jsem z Oslavan. Vezli
jsme Tě kdysi do Ivančic. Dík L. Tel.:
739 219 915.
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.
prodám
•• boudu pro psa s odklopnou střechou. Rozměry 600 x 800 x 650 mm.
Tel.: 608 421 130.
•• dva kožichy a kožešinové čepice.
Cena dohodou. Tel.: 608 421 130.

ZAHRADA

koupím
•• kdo prodá letošní seno. Prosím volejte: 728 800 118. Předem děkuji.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěně - fenku krysaříka, barva zlatá.
Tel.: 737 166 451.
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP. Očkovaná a odčervená. Tel.:
724 033 609.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• Hotel Ryšavý 3* ve Vémyslicích
nabízí pronájem místnosti pro provozování masáží. Místnost je plně
vybavena. Kontakt: pan Jan Janda,
email: jan.janda@hotelrysavy.cz
nebo tel: 724 507 848. Více o hotelu
na www.hotelrysavy.cz.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• 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.

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
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
Restaurace Marie Vás zve na

PRAMEN ŽIVOTA

PŘEDSILVESTROVSKÝ
TANEČNÍ VEČER

Otvírací doba čajovny ve vánočním čase:

sobota 29. prosince od 18.00 hodin
K večeři jsme připravili: 200 g vepřový steak s pepřovou omáčkou,
americký brambor. Cena večeře 219 Kč.
Přijdte se pobavit. Těšíme se na Vás. Obj. na tel.: 732 653 778.

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,
na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
22. 12. - otevřeno, 23. 12. - otevřeno, 24. 12. - zavřeno,
25. 12 - otevřeno, 26. 12. - zavřeno, 27. 12. - otevřeno.

7. 1. 2013
14. 1. 2013

KORÁLKOVÁ DÍLNA NA ČAJOVNĚ
POVÍDÁNÍ O ORGÁNECH A O SHIATSU
Zveme Vás na zimní procházku

ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM
Miroslav - neděle 30. prosince 2012 ve 14.30 hodin
Sejdeme se u malé branky vedle márnice.
Všichni jste srdečně zváni.

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!
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka
a Základní umělecká škola Mor. Krumlov
Neděle 6. ledna 2013 od 16.00 hodin, farní kostel
Všech svatých v Moravském Krumlově. Vstupné: 50 Kč.

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.
Zveme všechny mariášníky na 1. ročník

TURNAJE VE ČTYŘKOVÉM MARIÁŠI
v hospodě ve Vedrovicích dne 19. ledna 2013 od 12.00 hodin.
Startovné 150 Kč (guláš z divočáka). Závazné přihlášky
formou sms na tel. 722 284 098 nebo u personálu do 16. 1. 2013.

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

OLDIES PARTY

HRAJE TOMÁŠ MAKOVICKÝ
pátek 18. ledna 2013 od 20.00 hod., vstup zdarma
AKCE: drink Cuba Libre - 27 kaček.
Otevřeno: pondělí - čtvrtek od 14.00 do 22.00 hodin,
pátek a sobota od 14.00 do 00.00 (?) hodin, neděle na objednávky.
KARAOKE BAR • OLDIES PARTY 80. - 90. LÉTA, SÁZKOVÝ
TERMINÁL KAJOT, TV PŘENOSY, SOUKROMÉ AKCE A PÁRTY

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631

pá 28.12. v 18.00
a ve 20 hodin

HOŘÍ MÁ, PANENKO
Komedie ČR

so 29.12. v 17.00

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná pohádka ČR

so 29.12. ve 20.00 LOOPERT
Thriller USA
čt 3.1. ve 20.00

ANNA KARENINA
Romant. drama VB, Fr.

so 5.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

ANNA KARENINA
Romant. drama VB, Fr.

so 5.1. v 15.00

VĚNEČEK POHÁDEK
Anim. pásmo pohádek
(Tři kumpáni; O starém psu
Bodříkovi; Jonáš a velryba;
Supermyš; Krakonoš)

ne 6.1. v 17.00

VĚNEČEK POHÁDEK
Anim. pásmo pohádek

ne 6.1. v 19.00

ATLAS MRAKŮ
Scifi thriller Něm., USA

so 12.1. ve 20.00

BÍDNÍCI
Drama - muzikál VB

ne 13.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

BÍDNÍCI
Drama - muzikál VB

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 5.1. v 18.00

SVATÁ ČTVEŘICE
Romant. komedie ČR

ne 6.1. v 18.00

HURÁ DO AFRIKY!
Anim. film Něm., dabing

so 12.1. v 18.00

AVENGERS
Akční scifi USA, dabing

ne 13.1. v 18.00

REBELKA
Anim. komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

V lednu nepromítáme. Proběhne
digitalizace kina a rekonstrukce sálu.

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.

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.
Dechová hudba Petrovanka a farní pěvecký sbor
srdečně zvou širokou veřejnost na

VÁNOČNÍ KONCERT

středa 26. prosince 2012 v kostele Povýšení svatého Kříže
v Petrovicích, začátek v 16.00 hodin.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován kostelu.

JARNÍ PRÁZDNINY V HERLÍKOVICÍCH
pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi
9. - 16. února 2013
Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, soc. zařízení v patře
Lyžování: skiareál Herlíkovice
(2 čtyřsedačky, 8 vleků, snowpark, večerní lyžování, běžecké tratě).
Strava: polopenze (snídaně, večeře), pitný režim
Cena: děti do 6 let 1.000 Kč, děti 6 - 12 let 3.600 Kč,
ostatní 4.000 Kč (ubytování, strava, program).
Doprava vlastní nebo společným autobusem
(cena dle počtu účastníků).
Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, tel.: 546 451 292.

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 01/13 vyjde 11. ledna 2012, uzávěrka 8. ledna 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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M.K. QUATRO, SPOL. S R. O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
tel.: 515 322 604

Přejeme našim zákazníkům a partnerům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a pohody
v roce 2013.

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

20.12.2012

