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SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

Bentonit stále ve hře

ilustrační foto/zdroj web

zace. Návrh zpracuje za 18.000
korun bez DPH společnost GET,
s. r. o., z Prahy. Stejná firma vypracovala i již zmíněný základní
návrh v roce 2010.
V celé věci je, podle vyjádření
představitelů ivančické radnice,

jeden háček. O odpis ložiska může
požádat podle Horního zákona
pouze vlastník těžebních práv. Dá
se tedy říci, že celá věc je nyní plně
v rukou naší justice. Zda převáží
zájem těžařů, nebo ivančických
občanů, je nejisté.
/PeSl/

KOMPLETNÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
zpracování veškerých daň. přiznání
pro fyzické i právnické osoby
mzdová agenda
zastupování na úřadech
individuální přístup
příznivé ceny
Lenka Ciróková, Ivančice
tel.: 775 610 119

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
ODĚVŮ A OBUVI
V REGIONU
Palackého nám. 22 • Ivančice

FITNESS STROJE
AKCE
ZIMNÍ BUNDA
LOAP Cimone
2.990 Kč 1990 Kč

SPOKEY
ZA
ZAVÁDĚCÍ
CENY

OBLEČENÍ LOAP A KAPPA SE SLEVOU AŽ 60 %
PRODEJ VSTUPENEK

6. prosince 2013

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

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

/Ivančice/ Bentonit. Nenápadná šedá hornina, která slouží
například k těsnění hrází vodních
děl. Otevřený a zarostlý bentonitový lom představuje pro ivančické občany neustále trauma,
spojené hlavně s likvidací jejich
oblíbené rekreační zóny „Réna“.
V současné době stále probíhá
soudní řízení mezi městem Ivančice a firmou Bentex Bohemia, s. r. o.
o přístup na městské pozemky.
Záměrem ivančické radnice je
konečně ložisko odepsat a celou
oblast revitalizovat.
Firma, která je v současné
době i vlastníkem těžebních práv,
hodlá ložisko dotěžit. Návrh na
odpis zbytkových zásob výhradního ložiska byl sepsán již v roce
2010. Rada města Ivančic na
svém letošním zasedání schválila
zadání jeho doplnění a aktuali-

RAZÍTKa
602 782 272

SERVIS LYŽÍ
A SNOWBOARDŮ

HC KOMETA BRNO
FAN SHOP

Změny v jihomoravské
dopravě od 15. prosince
Hlavní změny v jihomoravské
veřejné dopravě od poloviny prosince letošního roku přiblížili na
tiskové konferenci představitelé
Jihomoravského kraje a společnosti Kordis JMK.
Hlavní změnou jsou jako
každým rokem nové jízdní řády.
Ty jsou k dispozici například na
webu www.idos.cz, www.jizdnirady.cz, nebo www.idsjmk.cz
- Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje, kde jednotlivé jízdní řády IDS jsou také
k dispozici ve formátu PDF.
K dalším novinkám v rámci Integrovaného dopravního
systému JMK, ke kterým dojde
od 15. prosince 2013, patří navýšení autobusových spojů na
trase Brno - Pohořelice a nové
expresní spoje Mikulov - Brno.
Co se týká městské dopravy
v Brně, hlavní změnou je ukončení nočního provozu o víkendech o hodinu dříve, a tím lepší
vazba na železnici a spojení pro
přilehlé obce a města.
Přibylo také obcí, které jsou
ochotny přispívat na další spoje
nad rámec dopravní obslužnosti
objednávané JM krajem. Letos
se jedná o 66 obcí, které dohro-

mady přispějí za rok částkou
cca 10 milionů korun a celkově
hradí provoz spojů v délce cca
540 000 km.
V sezóně 2013/2014 budou
také rozšířeny služby zejména
pro turisty nebo cyklisty. Novinkaou sezóny 2014 bude vlak
VELO PÁLAVA. V letošním
roce byl z důvodu výluky u Prštic
veden vlak Velo Pálava z Brna do
Znojma přes Břeclav a Mikulov.
Ukázalo se, že je tento vlak určený především pro cyklisty hojně

využíván právě pro dopravu
na Pálavu. Z toho důvodu bylo
rozhodnuto o zavedení nové
pravidelného cykloturistického
vlaku Velo Pálava. Pojede každou
sobotu od 19. dubna do 27. září
a dále 1. 5. a 8. 5. z Brna hl. n.
v 8:26 do Mikulova a zpět
Dále vlak Velo Podyjí: spěšný
vlak jedoucí z Brna, Králova
Pole v 8:09 přes hlavní nádraží,
Moravský Krumlov, Hrušovany
nad Jevišovkou do Znojma a Ša-

tova. Zpět ze Šatova jede v 17:43.
V roce 2014 pojede tento vlak
vždy v sobotu od 24. 5. do 28. 6.
Linka S41 mezi Ivančicemi a
Oslavany: přímý vlak určený pro
cykloturisty pojede při příležitosti
konání turistických akcí na Oslavansku 3x denně ve dnech 1. 5.,
30. 8., 13. 9., 14. 9. a 28. 9.
Díky spolupráci s dopravcem
ZDS Psota se podařilo dohodnout
na vytvoření nového sezónního propojení mezi Vratěnínem
(nejzápadnější obec JMK) a rakouským Drosendorfem. V letní
sezoně bude linka 816 Znojmo
- Vranov - Vranovská přehrada Vratěnín využívaná hojně turisty
prodloužena až do Drosendorfu.
Tam budou navazovat turistické
vlaky místního dopravce, které
umožní objet celou oblast Podyjí
a vrátit se zase zpět do Znojma.
Zahájení provozu se předpokládá
v květnu roku 2014.
Ne příliš pozitivní zprávou naopak je, že společnost Aqualand
Moravia již nadále nebude přispívat na zajištění veřejné dopravy
do svého areálu v Pasohlávkách.
Doprava do Aqualandu tedy nebude veřejnou dopravou Jihomoravského kraje zajištěna. /abé/
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Slovo úvodem

Jak přežít advent
Rok se s rokem sešel, čas uběhl jako voda a máme tu opět dobu
předvánoční. Dobu očekávání příchodu Ježíška na svět. Přišel mezi
nás advent. Jeho název je odvozen z la�ského slova adventus, které
znamená právě příchod. Počátky této tradice bychom našli v jižní Galii
a ve Španělsku koncem IV. stole�. Od XII. do XIII. stole� se stal advent
začátkem nového liturgického roku. Do této doby začínal až samotnými
Vánocemi. Tato doba je významná především pro křesťanské církve.
Právě prožíváním adventního času se přibližuje dnešní generace očekávání starozákonních proroků, kteří měli připravit lidstvo na příchod
Mesiáše. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince.
Tolik malá informace pro dobré křesťany a pro všechny ty, které zajímá, co tato doba očekávání vlastně je. Pro nás ostatní začíná období,
kdy se měníme v pravěké lovce, kteří neúnavně loví svou kořist. Hluboké pralesy vystřídaly dnes různé obchody s pestrým druhem zboží.
Místo šťavnatého mamuta se spokojíme s nějakým seznačním dárkem,
který naše bližní ohromí. Hypermarkety okupují různí importovaní anglosaš� staříci v červeném, ve společnos� svých sobů a skřítků, uprchlích
pravděpodobně z Irska, slibují všem mohutnou vánoční kořist (mezi ty
šťastné patří především jejich zaměstnavatelé a ministr financí).
Jak se čas Vánoc blíží, obchodní kvas za vyhrávání barvo�skových
vánočních melodií narůstá, sílí a činí nás stále nerudnějšími a podražděnějšími. Situace, které obyčeně řešíme s humorem a přehledem, nás
rozzuří do té míry, že bychom hned dokázali vyvolat drobnou občanskou válku přímo v příslušném obchodě. Naším nečastějším hromosvodem jsou ubohé prodavačky, které musí celý nápor na nervy vydržet
a chovat se profesionálně a s úsměvem.
Je nám tohoto cirkusu rujnujícího naši psychiku a peněženky skutečně
zapotřebí? Na jednu stranu se nedivím. Moc reklamního průmyslu, ať se
nám to líbí nebo ne, je obrovská. Připomínka blížících se Vánoc se nám
vkrádá do domů, i do našich snů. Předvánoční štvanice nepřeje rodinným
rozpočtům, ba ani rodinné pohodě. Nedivme se proto, že Štědrý večer strávíme uštvaní u nové pohádky a štastní, že už je advent konečně za námi.
Vánočními svátky si připomínáme narození Ježíše Krista. Člověka
čestného, veskrze skromného a poc�vého ve svém jednání. Jejich oslava vychází především z evropské křesťanské tradice. My ovšem řádíme
jako staří Římané při oslavě zimního slunovratu.
Ale vraťme se na začátek. Jak tedy přežít advent? Zkusme se, přátelé, zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Všechno se už uložilo k zimnímu spánku. Odmyslíme-li si bohapustou komerci spojenou s blázincem a zajdeme
například do lesa, zjis�me, že všude panuje předsváteční klid. Příroda byla
vždy moudřejší než její dě� a c� svoje zákony. Musíme si ovšem dát pozor,
abychom se nepřipletli do rány myslivcům. To by zase tak povzbuzující
nebylo.
Pěkné a klidné proži� adventního období přeje Petr Sláma.

Cena za protikorupční
portál pro úřad JM kraje
/Kraj/ Krajský úřad JMK
obdržel 25. listopadu významné
ocenění v rámci krajských projektů v oblasti eGovernmentu.
Za svůj projekt protikorupčního
portálu získal ocenění za 1. místo
v kategorii projekty krajů.
V letošním roce Jihomoravský
kraj přihlásil tři své projekty. První se týkal krajského Cykloportálu, který získal již různá ocenění
a je stále inovován a doplňován o
řadu nových funkcionalit. Druhý
projekt je z oblasti územního
plánování. Jde o trvale rozvíjený
Portál územního plánování, který
je zejména mezi obcemi velmi
oblíben, protože z něj čerpají
velmi cenné informace.
Tento projekt naplňuje legislativní požadavky na plnou informovanost dle zákona o veřejných
zakázkách a umožňuje této povinnosti dostát zřizovaným organizacím JMK a dále i těm organizacím,

kde má JMK finanční spoluúčast.
Právě snaha o informovanost
a otevřenost výběrových řízení
byla oceněna při hodnocení a
současně jako jedno z mnoha
protikorupčních opatření, které
realizuje Jihomoravský kraj. Pro
svoji inovativnost a jedinečnost
ve veřejné správě i v rámci krajů
ČR získal tento projekt 1. místo
v kategorii krajských projektů.
Každoroční vyhlašování cen
v oblasti elektronizace veřejné
správy je společnou akcí magazínu Egovernment a poradenské
společnosti KPMG Česká republika. Pořadatelé soutěže, která
se uskutečnila již poosmé, letos
vyhlásili celkem čtyři kategorie:
centrální projekty, projekty krajů,
projekty měst (městských částí)
a projekty obcí.
Vítězný projekt Jihomoravského kraje naleznete na adrese:
www.krajbezkorupce.cz
/abé/

Zahradnictví

06.12.2013

Na lékařskou pohotovost
v roce 2014 je 37 milionů
/Kraj/ Organizací a zajištěním
lékařské pohotovostní služby v
Jihomoravském kraji v roce 2014
se zabývala krajská rada na svém
jednání 28. listopadu 2013.
„Materiál, který rada doporučila krajskému zastupitelstvu
vzít na vědomí, navrhuje zajištění
lékařské pohotovostní služby v
roce 2014 stávajícími poskytovateli. Lékařská pohotovostní
služba tak bude probíhat téměř
stejným způsobem jako v roce
2013. Snažíme se vždy hledat
míru potřebnosti a shodu s jed-

notlivými zastupitelstvy měst a
obcí,“ uvedl náměstek hejtmana
Stanislav Juránek.
V návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 je pro
úhrady nákladů lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a prohlídek těl
zemřelých vyčleněna částka více
než 37 milionů korun. Pro dotace
obcím s rozšířenou působností na
zajištění lékařské pohotovostní
služby návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 počítá
s částkou 1,9 milionů korun. /abé/

/Kraj/ Téměř 16 000 tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali obyvatelé Jihomoravského
kraje během osmileté spolupráce
k recyklaci prostřednictvím systému ELEKTROWIN. Jihomoravský kraj se těmito výsledky
dlouhodobě řadí na třetí místo
v České republice.
„Spolupráce Jihomoravského
kraje se společností ELEKTROWIN je velmi přínosná.
Společné projekty se setkaly
s příznivou odezvou u obyvatel
a těší se velkému zájmu,“ shrnul
na tiskové konferenci Jaroslav
Parolek, člen Rady JM kraje.
Daří se to i díky finanční

podpoře, kterou ELEKTROWIN
poskytuje na další zdokonalování
zpětného odběru. Tato podpora činí
v Jihomoravském kraji každoročně
přes dva miliony korun. Obce Jihomoravského kraje díky spolupráci s
ELEKTROWINem ušetřily v roce
2012 téměř 18 milionů korun, letos
zatím necelých 15 milionů.
„Jsou to peníze, které by bylo
nutné vynaložit na sběr a recyklaci elektrozařízení, kdyby neexistoval jejich systém zpětného
odběru. Města a obce by tyto
náklady musely hradit ze svých
rozpočtů,“ uvedla Táňa Pokorná,
ředitelka zákaznického oddělení
ELEKTROWINu.
/abé/

JM kraj třetí v rebublice
ve sběru elektrospotřebičů

SDH Višňové je připraven
Sbor dobrovolných hasičů
jako spolek ve Višňovém má na
padesát členů. Z toho je 15 členů
zásahové jednotky, kterou obec
povinně zřizuje ze zákona a která
je zařazena do 3. skupiny požární
ochrany. Toto zařazení znamená:
zasahovat i v katastrálních územích mimo Višňové dle Požárního poplachového plánu kraje
JMK a povinnost výjezdu v plné
výstroji a výzbroji do 10 minut
od vyhlášení požáru.
Naše jednotka je schopna vyjet v
plné výzbroji a výstroji do 5 minut.
Všichni členové jsou pravidelně
školeni dle příslušných předpisů
a velká část členů této jednotky
pracuje přímo v městysi Višňovém. Tato připravenost umožňuje
výjezd k zásahu v kteroukoli denní
či noční dobu. Na rozdíl od JSDH
Višňové tento fakt nejsou schopny garantovat okolní obce. Této
připravenosti je si dobře vědom i
Hasičský záchranný sbor JMK.
V loňském roce jsme získali
zdarma převodem od JMK nové
zásahové vozidlo CAS 25. To
prošlo v letošním roce důkladnou
repasí, kterou provedla odborná
firma. Přesto však významnou

část prací prováděli hasiči svépomocí. Tato repase byla financována z dotace JMK ve výši 550.000
korun. Agroservisu 1. zemědělské Višňové patří dík za 100.000,
kterými velmi významně přispěl
na požární připravenost vozidla.
Prodejem starého zásahového vozidla se do rozpočtu obce vrátilo
140.000 Kč. V současné době je
vozidlo plně vybaveno a připraveno k zásahu. Během provozu
vozidla se potvrdilo, nakolik byla
obměna vozového parku potřeba.
Letos jsme od JMK získali dotaci ve výši 110.000 Kč na vybavení zásahového vozu a jednotky
a 94.000 na zásahové obleky
a přilby.
/Pavel Havelka/

ZPRÁVY Z RADNIC
Doklady do 20. prosince
/Moravský Krumlov/ Z provozních důvodů a kapacit Státní tiskárny cenin Měú Moravský Krumlov oznamuje občanům - žadatelům
o občanský průkaz, cestovní pas, popř. řidičský průkaz, že poslední výdej vyhotovených dokladů v roce 2013 bude prováděn dne 20. prosince
2013. Termín další výdeje je možný až 2. ledna 2014. Tímto opatřením
nejsou dotčeny možnosti vyřízení dokladů s omezenou platností, tzv.
blesků. Příjem žádostí na tento typ cestovních dokladů je do 18. prosince a u totožného typu občanských průkazů do 20. 12. 2013.
/abé/

Zaplatí za úpravy akustiky
/Ivančice/ V Ivančicích proběha rekonstrukce smuteční síně
na místním hřbitově. Po jejím dokončení bylo zjištěno, že v objektu
není zcela ideální akustika. Vzhledem k tomu, že tato závada mohla
narušit dojem ze smutečních obřadů, rozhodla Rada města Ivančic
provést dodatečné úpravy k ozvučení objektu. Výběrové řízení vyhrála
firma Klima Technik s.r.o. ze Strážnice, která se zabývá zejména zpracováním akustických studií, měřením hluku ve vnitřním a venkovním
prostředí i ve stavební akustice. Radnice zaplatí za dodatečné úpravy
118.140 korun bez DPH. Finanční částka bude uhrazena ze schváleného
rozpočtu technického a investičního odboru na letošní rok.
/PeSl/

Svoz odpadů za pětistovku

/Miroslav/ Poplatky za sběr a likvidaci komunálních odpadů patří
k jedněm z nejožehavějších problémů v komunální politice. O tom,
že náklady na tuto oblast neustále rostou, není sporu. To, co se ovšem
nenavyšuje, ale spíše klesá, jsou příjmy občanů obcí. Se zřetelem
k této okolnosti navrhla Rada města Miroslav ve svém usnesení
zachování sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500 korun na poplatníka. Návrh rady musí ještě
schválit zastupitelstvo města.
/PeSl/

Kraj zadotuje městské lesy
/Ivančice/ Jihomoravský kraj nepřispívá finančními částkami městům
a obcím jen na různé společenské akce nebo na opravy památek. Krajské
dotace směřují i do lesního hospodářství. Rada města Ivančic schválila na svém zasedání smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
pro Městské lesy Ivančice. Ty obdrží prostřednictvím účtu města neinvestiční krajskou dotaci ve výši 92.850 Kč na své hospodaření. /PeSl/

Rozsvítili vánoční strom
/Miroslav/ Rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce proběhlo tradičně v pondělí před první adventní nedělí, tj. 25. listopadu.
Slavnostní rozsvícení společně provedli starosta Ing. Augustin Forman
a miroslavský farář Mgr. Pavel Merta. V kulturním programu vystoupili žáci MŠ Husova, MŠ Sluníčko, ZŠ Miroslav, ZUŠ Miroslav a chrámový sbor. Upřímně děkujeme manželům Kulhánkovým z ulice Větrná za darování krásného vánočního stromu a Agrodružstvu Miroslav za
materiální podporu. Akce byla pořádána za podpory Skupiny ČEZ.
Poděkování dále patří: družstvu hasiček za nazdobení adventního
věnce, pracovníkům SMM za servisní práce, panu Milanu Matyškovi
za nasvícení a instalaci vánoční výzdoby, stavební a obchodní firmě
Ryšavý Vémyslice za zapůjčení autojeřábu, Městským lesům Moravský Krumlov za poskytnutí chvojí a panu Radku Kadlecovi z firmy
Pizzeria Bar Miroslav za sladkou odměnu pro děti.
/Roman Volf/

KOUPÍM POLE
- ORNOU PŮDU
V OKOLÍ IVANČIC
Platba hotově až 120 000 Kč

Tel.: 723 98 26 38

VYKUPUJEME
ORNOU PŮDU

Žaluzie Koblížek

- adventní věnce - klasické i luxusní
- vánoční svícny
- vazbu na vánoční stůl i jinou vánoční vazbu

VÝPLATA V HOTOVOSTI

Roleta s elektrickým pohonem
a dálkovým ovládáním - RD Vážany

Pro objednání vazby volejte:
Ing. Iveta Kudláčková, tel.: 731 103 985

775 377 977

Kopetka Vedrovice
nabízí výrobu:

Ing. Nikola Novotná

) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:

TEXAPO
Roman Vlček

Radniční 2, 671 72 Miroslav

ROZVOZ A POKLÁDKA

KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC

!!! ZDARMA !!!
-

JAZYKOVÁ ŠKOLA
NABÍZÍME 9DENNÍ STUDIJNĚ
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO ANGLIE

stěrkování betonu
prodej bytového textilu
(povlečení, prostěradla, deky,
polštáře, ubrusy, záclony atd)
PROVOZNÍ DOBA:

duben Eastborne, červen Hastings, září Malta

Na vlastní přání připravíme
i individuální jazykové pobyty.

Po, St, Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út, Čt 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
So 8.00 - 10.00

kontakt: Petra Krejčí, tel.: 775 184 336
ALRETE s.r.o., Jana Schwarze 4, Ivančice 66412
krejci@jazykypetra.cz, www.jazykypetra.cz

Tel.: 736 480 698, 777 274 077,
515 333 450

www.zaluziekoblizek.cz

06.12.2013
OBK při JE Dukovany informuje:
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„
„Babinec - spolek paní a dívek hlinských

Za poznáním do Anglie
V první polovině listopadu jsme spolu s kolegy, starosty regionu
JE Dukovany a regionu Skalka (okolí Bystřice nad Pernštejnem), absolvovali v mnohém poučnou návštěvu jaderných zařízení ve Velké
Británii. Po přistání na letišti v Manchesteru nás přivítalo typické anglické deštivé počasí, které nás provázelo s občasným vykouknutím
sluníčka po celou dobu pobytu.
Prvním cílem naší návštěvy byla lokalita Sellafield, záměrně uvádím
lokalitu, protože se jedná o rozsáhlý jaderný komplex ležící na břehu
Irského moře v severozápadní Anglii. Tento komplex má zajímavou
historii, nejprve byl budován jako zařízení na výrobu plutonia pro výrobu
jaderných zbraní. V roce 1956 zde jako první v Evropě spustili jadernou
elektrárnu. Nyní zde pracuje na rozloze 6 km2 až 12 tisíc zaměstnanců, a to
v několika provozech. Současně zde demontují starou elektrárnu. Tento
proces probíhá pomalu za přísného dodržení všech podmínek jaderné bezpečnosti. Příkladem může být demontáž 105 metrů vysokého komína, kdy
malá úroveň radiace znamená rozebírání komínu cihlu po cihle.
Dalším provozem je nakládání a ukládání radioaktivních odpadů
a obohacování uranu pro výrobu čerstvého paliva. Sellafield je také
přepracovatelem jaderného paliva. Toto zařízení na lince od příjmu paliva a jeho uložení ve skladovacích bazénech jsme měli možnost vidět
přímo. Palivo k přepracování bylo dováženo i z několika evropských
zemí, ale provozovatel od přepracování upouští a do roku 2018 přestanou přepracovávat vyhořelé palivo úplně.
Druhým cílem naší poznávací cesty byla Jaderná elektrárna Wylfa
ležící opět na břehu Irského moře v západním Walesu. V průvodci je
uvedeno, že trasa z Manchesteru do Wylfy povede po komunikacích
s omezenou průjezdností. Silnice opravdu byly na naše poměry užší
a cestování autobusem jedoucím vlevo bylo pro nás opravdu adrenalinovým zážitkem. Po příjezdu k informačnímu středisku nás mile
překvapilo přivítání „Dobré odpoledne, vítejte na Wylfa“ i další drobné
české nápisy. Ujal se nás ředitel JE Wylfa, který měl přehled o naší JE
Dukovany i České republice.
Něco o JE Wylfa. Je provozována od roku 1971, má 2 reaktory jiné
než naše. Jsou to reaktory typu Magnox, které jsou chlazeny plynem
a moderovány jsou grafitem. Výkon obou je 980 MW. Ukončení provozu těchto reaktorů je plánováno na rok 2014 a 2015. V provozu je
zaměstnáno 600 pracovníků a na doplňkové práce je zváno ještě asi
200 subdodavatelů. Pan ředitel považuje za osobní úkol min. 400 pracovníků stávajícího provozu převést po rekvalifikacích do výstavby
a následného provozu nové JE Wylfa B. S velkým přehledem pak
odpovídal i na „všetečné“ dotazy členů naší delegace.
Vedení jaderné elektrárny je odpovědno nejen svému okolí (v okruhu
cca 13 km) za provoz a vše, co na elektrárně probíhá, a má to jednodušší v tom, že část okolí tvoří moře. K tomu je ustavena ze zástupců
veřejnosti 25členná komise (obdoba naší OBK), která na pravidelných
setkáních 1x za 3 měsíce s vedením elektrárny i zástupcem jaderného
dozoru dostává informace a má právo tyto informace také požadovat.
Je zřejmě tradicí, že veřejnost z lokalit, kde je provozována jaderná
elektrárna, je všeobecně nakloněna rozšíření provozu stávající nebo
výstavbě elektrárny nové, nejinak tomu bylo i v případě JE Wylfa.
Dovolte mi i jeden mimopracovní postřeh. Při pobytu jsme potkávali
mnoho Angličanů, kteří na klopě nosili papírový kvítek podobný vlčímu
máku. Zjistili jsme, že se blíží pro Angličany významný den Vzpomínky
na válečné oběti dne 11.11., na svátek Martina. Paralela mnoha obětí
válek s mnoha květy vlčího máku je zřejmá. Symbolické bylo, že tuto
malou vzpomínku nosili mladí i starší obyvatelé Velké Británie. Je vidět,
že se ve světě můžeme lecčemu přiučit, a to nejen v oblasti jaderné energetiky.
Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany a člen OBK
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT

do evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44
v sobotu 21. prosince 2013 v 16.00 hodin
ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY pod vedením Jarmily Wiery Jelinek
z Kateřinic na Vsetínsku zahrají vánoční melodie na ruční zvonce.
Nenechte si ujít tento nevšední zážitek. Zvonky dobré zprávy jsou
jediný soubor tohoto druhu v ČR.
Spolek vinařů Vás zve na

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN
čtvrtek 26. 12. 2013 od 16.00 hodin v Orlovně Rakšice
K dobré pohodě přispěje cimbálová muzika a kulturní program.
Přijďte prožít sváteční pohodu u dobrého vína. Občerstvení zajištěno.

121,- Kč/m 2
do konce roku 2013

foto: web obce Hlína

Když se řekne hlína, představíme si jednu z vrstev naší matičky
země. Ovšem jmenuje se tak i jedna vesnice. Leží severovýchodně
od Ivančic, v okrese Brno-venkov,
na vrcholové části Hlínské vrchoviny. Podle údajů z obecního webu
zde žije 269 obyvatel.
Sídlo sice poměrně malé, ale co
do společenského ruchu se mu nemůže hned tak někdo rovnat. Hrají
zde skvělé ochotnické divadlo. Ve
vesnici působí i velmi aktivní sbor
dobrovolných hasičů. Nejpozoruhodnější je zdejší „Babinec“,
spolek paní a dívek hlinských,
který funguje již od roku 2004. O
některých zajímavých akcích jsme
vás již informovali.
Na to, kdo to vlastně Babinec
tvoří a jaká je jeho činnost i na
plány do budoucna, jsme se zeptali paní Marie Čechové, která
organizuje všechny jeho akce.
Jaká je historie vašeho spolku a
kdo přišel s nápadem ho založit?
Spolek žen obce Hlína „Babinec“ funguje již od roku 2004,
takže brzy budeme mít příležitost oslavit již desáté výročí od
založení. Původní zakladatelkou
spolku je paní Jana Vašulínová,
nicméně na jaře roku 2011 jsem
od ní převzala organizování akcí

Babince. Když mě tehdy paní
Jana Vašulínová oslovila, zda
bych nechtěla řídit Babinec, ani
na chvíli jsem nezaváhala. Řekla
jsem si, že by bylo škoda nevyužít zájmu našich žen různého
věku aktivně trávit volný čas.
Rozhodla jsem se naše jednotlivá
setkání zaměřit buď jako inspiraci
k různým rukodělným činnostem,
nebo třeba pro zdravý životní
styl, naše zkrášlování, apod.
Babinec se pravidelně schází jednou měsíčně v páteční podvečer,
vyjma měsíců letních prázdnin.
Jeho náplní bývají jak objevení či
zdokonalení tvůrčích schopnosti
v každé z nás, tak třeba i prostá
přátelská posezení nebo sdílení
vyzkoušených receptů.
Čím vším se na svých setkáních zabýváte?
Každá žena je ráda, když si
může odpočinout od každodenních starostí. Důležitá je společná
dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný
respekt. V Babinci jsme už měly
přednášku kosmetičky, která nám
radila, jak pečovat o pleť a jak
podtrhnout ženskou krásu. Jindy
jsme si poslechly povídání o zdravém životním stylu nebo pro nás
lékařka ze Zdravotní záchranné
služby uspořádala kurz první

Bývalí žáci zpátky ve škole
/Ivančice/ Pro bývalé žáky, rodiče i širokou veřejnost uspořádaly ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích
23. listopadu Den otevřených
dveří. Že se jedná o každoroční
pravidelnou akci, není třeba zdůrazňovat. Oba vzdělávací ústavy
jsou již tradičně velmi vstřícné
a otevřené ke každé spolupráci.
Mohou se pochlubit nejen skvělým technickým vybavením učeben,
ale i velmi kvalitním pedagogickým
sborem. Bývalí žáci a studenti by
dnes své školy nepoznali. Vše se
kompletně změnilo. Od klasických
tabulí, které jsou nahrazovány interaktivními, po vybavení speciálních
učeben a kabinetů.

Zatímco na ZŠ podávali odborný výklad pedagogové, na
gymnázium provázeli návštěvníky
jednotlivými učebnami samotní
studenti. Pro návštěníky přichystaly pedagogové ze ZŠ TGM ve
školní kuchyňce skvělé pohoštění.
Za nimi nechtěl zůstat pozadu
ani tým kuchařek školní jídelny
vedený ředitelkou Ing. Halkou
Žaludovou, který se stará o stravování žáků ZŠ i studentů gymnázia.
Připravil návštěvníkům skvělé
menu. Dokázali tak, že rodiče
dětí se nemusí mít obavy o kvalitu
vzdělávání svých ratolestí, ani i o
kvalitu stravy.
/PeSl/

pomoci v praxi. V rukodělných
pracích jsme už například vyráběly papírové krajky tzv. technikou Pergamano, vytvářely šperky
a ozdoby z korálků, pletly košíky
z papíru, malovaly kraslice a vyráběly panenky ze šustí, drátkovaly vajíčka, vyráběly smaltované
obrázky bez pomoci pícky a v neposlední řadě vyráběly adventní
věnečky a svícny v době Vánoc.
Co chystáte pro letošní advent
a vánoční svátky?
I o letošním adventu budeme
vyrábět adventní věnečky a svícny. Bude to zároveň i poslední
setkání našeho spolku Babinec
v tomto roce. Budeme mít pro
všechny připraveno chvojí a každá zájemkyně si přinese drobné
předměty, kterými si nazdobí svůj
výrobek dle své fantazie. Doufám, že i tento Babinec bude probíhat ve stejném klidu a pohodě
jako ty předchozí. Babinec bude
rovněž zabezpečovat občerstvení
pro účinkující, kteří přijedou z
Oslavan zahrát adventní koncert.
V předvánočním čase se ve
dnech 22. - 23. listopadu uskutečnil dětský Bazárek, který se

pomalu stává tradicí vesnice.
A v neposlední řadě … na Štědrý den proběhne již tradiční zpívání u kostela, kde se sejde většina
našich spoluobčanů a ve spolupráci s obecním úřadem si všichni zazpíváme vánoční koledy. Pak
se rozejdeme do svých domovů
k vánočním stromečkům.
Spolupracuje s vámi také mužská část obce?
Mužská část obce se našich
aktivit nezúčastňuje a ani do budoucna nepředpokládáme změnu.
Razíme heslo: chlapi chodí do
hostince, ženy raději do Babince.
Co plánujete do budoucna?
Do budoucna bychom chtěly
nadále pokračovat v rukodělných
pracích a aktivitách, které budou
naše ženy zajímat. Budeme si i
nadále vyměňovat vyzkoušené recepty a ochutnávat je, no a v neposlední řadě budeme relaxovat posezením a vyprávěním o rodinách
a všedních starostech. V Babinci
není nic povinností. My se chceme
podělit o radosti a zkušenosti.
Děkujeme za rozhovor a přejeme členkám Babince krásný
adventní čas.
/Petr Sláma/

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

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat. Soud nám schválil dohodu
ohledně dětí při rozvodu a teď mi přišlo předvolání ve věci rozvodu
manželství. Manželka se už asi před 2 měsíci odstěhovala a přestala
se zajímat o nemalé dluhy, které máme. Já už dále nejsem schopen
sám splácet půjčky a dostávám se do prodlení se splátkami. Chtěl
bych tedy vědět, jestli soud bude řešit při rozvodu naše společné
dluhy, nebo to musím sám soudu předem navrhnout, nebo jak mám
jinak postupovat? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že je rozdíl mezi tím, jestli bude probíhat
rozvod Vašeho manželství jako tzv. sporný rozvod či nesporný rozvod,
který je v současné době upraven v § 24a zákona o rodině. Pokud jde
o tzv. sporný rozvod, je to nejčastěji proto, že jedna strana s rozvodem
nesouhlasí nebo není dohoda nad vypořádáním majetku. Ve sporném
rozvodu soud v řízení rozhoduje jen o rozvodu a majetek nijak nevypořádává. Majetek se řeší až po právní moci rozhodnutí o rozvodu, kdy
předně je třeba se pokusit vypořádání provést dohodou, a pokud to není
možné, tak je třeba postupovat soudní cestou.
Pokud byste chtěli věc řešit tzv. nesporným rozvodem, je třeba mít
dohodu o výchově a výživě nezletilých dětí, což dle Vašeho dotazu
máte a poté ještě musíte k návrhu na rozvod připojit písemnou smlouvu
s vašimi úředně ověřenými podpisy upravující pro dobu po rozvodu
vypořádání vašeho společného majetku, bydlení a případně vyživovací
povinnosti mezi manžely. V tomto případě soud také neřeší Váš majetek a dluhy, ale zákon Vám dává možnost, že se můžete na vypořádání
majetku dohodnout ještě před samotným rozvodem. Soud poté zkoumá
pouze formální náležitosti Vaší dohody.
Vypořádání majetku soud v rozvodovém řízení tedy neprovádí.
U tzv. nesporného rozvodu manželům zákon dává možnost se dohodnout na vypořádání majetku ještě před samotným rozvodem. U tzv.
sporného rozvodu Vás soud rozvede a společný majetek a dluhy se
řeší až po rozvodu. Ve Vašem případě bych tedy doporučoval začít s
manželkou jednat o dohodě na vypořádání majetku a rozdělení dluhů
a pokusit se věc uzavřít tak, aby splácení nebylo výlučně na Vás.
Pokud toto nebude možné, musíte vyčkat na právní moc rozvodu
Vašeho manželství a poté řešit věc soudní cestou - podáním žaloby
na vypořádání společného jmění manželů.

Bohoslužby, oslavy adventu a Vánoc
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MIKULÁŠSKÉ MENU HOTELU RYŠAVÝ

od 04. prosince do 12. prosince 2013
PŘEDKRM: 75 g Kachní játra na ports. víně s polníčkem - 79 Kč
HLAVNÍ CHOD: 150 g Šátečky z listového těsta plněné kuřecím
masem, žampiony, mozzarellou a bylinkami - 79 Kč
150 g Krůtí roláda plněná špenátem se zeleninovým bramb. - 139 Kč
150 g Pečená vepřová líčka na česneku s cizrnovým purée doplněné
čerstvou majoránkou - 179 Kč
DEZERT: 2 ks Domácí čokoládové sušenky s ořechy - 29 Kč

VÁNOČNÍ NABÍDKA

od 13. prosince do 23. prosince 2013
PŘEDKRM: 75 g Filet z uzeného pstruha
položený na zeleninovém ratatouille - 89 Kč
POLÉVKA: 0,22 l Rybí consommé s opečenými krutony - 39 Kč
HLAVNÍ CHOD: 200 g Pohořelický kapr smažený v petrželkovocitronové strouhance s bramborovým salátem - 129 Kč
1 ks Pečená makrela v celku na bylinkách se šťouch. bramborem - 129 Kč
170 g Grilovaný filet z lososa položený na šafránovém rizotu - 199 Kč
200 g Konfit. kachní prso s jalovcovou omáčkou a kaštan. purée - 189 Kč
DEZERT: 1 ks Hruška pošír. v bílém víně s bylinkami a skořicí - 69 Kč
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
Hostinec U ZVONU v Dolních Dubňanech Vás zve na

SILVESTR 2013

úterý 31. prosince od 19.00 hodin
Hraje skupina DREAMS
a jako každý rok doprovodný program jako překvapení.
Prožijte poslední den letošního roku a první den roku příštího
ve společnosti svých přátel a nejbližších právě u nás.
Na výběr ze dvou variant vstupenek: Vstupenka standard - cena 220 Kč.
(Na každém stole láhev vína, slané občerstvení, místenka.)
Vstupenka VIP - cena 380 Kč. (Teplý a studený raut po celý večer,
láhev vína na každém stole, slané občerstvení, místenka.)
Rezervace na tel.: 724 102 162 do 25. prosince 2013.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.

S.O.S. Dobřínsko Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU ZABIJAČKU
ANEB OSLAVU AŽ DO RÁNA

31. prosince od 9.30 hodin u kulturního domu v Dobřínsku
Ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, smaž. řízečky, pivo, svařák, čaj,
bombardino, slivovička. PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ.
Hudební produkce až do rána v režii Václava Ostrovského ml.
Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 31.12. v KD

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Začátek ve 20 hodin, vstupné 120 Kč. Hraje skupina CODEX.
Srdečně zvou pořadatelé.

06.12.2013

ČERTOVSKÝ SPECIÁL Vánoční strom řemesel
/Miroslav/ Středisko volného času Miroslav (DDM) ve spolupráci
na Čertovském zámku s Městem
Miroslav, Městským kulturním a informačním centrem
Už tradiční se stala oblíbená
akce, kterou pořádá v součinnosti
s Českými drahami Město Oslavany, Divadlo na mýtině, DDM
Oslavany a další organizace ve
městě. Je to vzrušující zážitek pro
děti. Pro oslavanské spolky je to
příležitost jak se prezentovat na
veřejnosti a vydělat si nějakou
korunu na činnost. Je hodně lidí,
kteří rádi ochutnají rybí polévku a
smažené ryby od rybářů, punč od
hasičů nebo sportovců a „omastí“
si vánoční jarmark zabíjačkovými
pochoutkami.
Letos bude tato tradice v sobotu
7. prosince obohacena premiérou
Městského zámeckého pivovaru
Oslavany. Poté, co loni opustila
zámecké prostory společnost, která

zde vařila pivo, a přestěhovala se
do většího pivovaru v Bratčicích,
zůstaly městu prázdné sklepy.
Zastupitelstvo se rozhodlo založit vlastní firmu. Nyní konečně
po mnoha administrativních průtazích a „porodních bolestech“
může společnost města prezentovat svoje nové pivo uvařené
v úplně novém pivovaru. Premiérové představení bude součástí
Čertovského zámku, kdy přijede,
kromě Oslavanských, i mnoho
návštěvníků speciálním čertovským parním vlakem z Brna.
Za zaváděcí cenu se bude čepovat Čertovský speciál. Věřme, že
to bude úspěšný start na dlouhé
cestě vrátit oslavanské pivo zpět
do Oslavan.

/Miroslav/ V sobotu 7. prosince
vystoupí od 17.00 hodin v chrámu
sv. Petra a Pavla v Miroslavi mezzosopranistka Táňa Janošová. Na
varhany ji doprovodí Martin Jakubíček, který letos také vystoupil na
Mezinárodním hudebním festivalu
Petra Dvorského v Jaroměřicích
nad Rokytnou.
„Programem provede Mgr.
František Trávníček, se kterým
jsme několikrát spolupracovali
při různých akcích (např. vystoupení vojenského uměleckého
souboru Ondráš),“ doplňuje Místostarosta Roman Volf.
Táňa Janošová získala mnohá
ocenění. Např. 1. místo v soutěži
O nejlepšího operního sólistu,
2. místo v mezinárodní soutěži vyhlášené společností Otto
- Edelmann - Gesellschaft ve
Vídni atd. Ve své kariéře působila
v Janáčkově opeře Národního di-

vadla v Brně, v Opeře Slezského
divadla v Opavě, spolupracovala
s Filharmonií Bohuslava Martinů
Zlín nebo Moravskou filharmonií
Olomouc. Každoročně vystupuje
v zahraničí. Akce je pořádána
v rámci miroslavského adventu
za podpory Skupiny ČEZ. /abé/

Miroslavské zpívání

a občanským sdružením Marek pořádá tradiční, již třináctý ročník akce
„VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“. Slavnost se uskuteční v sobotu 21.
prosince 2013 od 9 do 12 hodin v Kulturním domě v Miroslavi.
Pro návštěvníky bude připraveno deset řemeslných dílen: točené
svíčky, barevné drátkování, voňavé ozdoby, kouzelná světýlka, vánoční rybky, voňavé zvonečky, třpytivé hvězdičky. Nebude chybět ani
výroba zajímavých vánočních přáníček nebo vánoční pekárna. Doprovodný program: 9.15 hodin - vystoupení mladé miroslavské písničkářky Kristýny Klejdusové, 10.00 hodin - recitál známého písničkáře
- zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Před polednem, tj. v 11.15 hodin,
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Než přijde Ježíšek“
a v 11.30 hodin vystoupí děti z kroužků SVČ Miroslav.
Po celé dopoledne bude probíhat také ochutnávka čajů a prodej
včelařských výrobků. Připraveno je bohaté občerstvení. Přijďte si
vychutnat předvánoční atmosféru.
Roman Volf, místostarosta

Vánoční koncert v Dobřínsku

V sobotu 14. prosince se v 18.00 hodin uskuteční v kulturním
domě v Dobřínsku devatenáctý ročník Vánočního koncertu. Opět po
roce zavítá do Dobřínska oblíbená dechová hudba MISTŘÍŇANKA
se svým vánočním programem.
Tradice vánočních dechových koncertů je v Dobřínsku opravdu dlouhá. Každý rok za námi jezdí posluchači dokonce i ze zahraničí. Je velmi hezké vidět, že moravská dechovka je stále u
posluchačů živá. Mimo Mistříňanky se v Dobřínsku na vánočním
koncertě již představily dechové hudby Túfaranka ze Šakvic, legendární Moravanka Jana Slabáka a roky předtím to byla Šohajka.
„Chceme přispět do sváteční atmosféry lidovou hudbou. Je to také
příležitost se na chvíli v tomto dnešním spěchu zastavit a nechat
se příjemně vánočně naladit.
Srdečně zve Pavel Jech

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

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
Sraz 14. prosince v 8.00 hod. na fotbalovém hřiš� FC MK.
Začátek turnaje v 8.30 hod. Startovné 600 Kč/mužstvo. Hráčů v poli 4+1.
Nahlášení a zaplacení vkladu proveďte nejpozději do 13. prosince
u pana L. Zelníčka, informace na tel. 723 285 103.

Domácí násilí - týká se i Vás?
Domácí násilí patří k nejzávažnějším sociálně-patologickým
jevům ve společnosti. Vyskytuje
se napříč všemi věkovými skupinami, společenskými vrstvami,
národnostmi, formami příbuzenského vztahu, náboženstvími nebo
politickými příslušnostmi. Násilí
se odehrává v soukromí, je opakované a má stupňující se tendenci.
Praxe poradenských zařízení
ukazuje, že většina české veřejnosti je přesvědčena, že dnes už
se o problému domácího násilí
více mluví, a pomoc pro oběti
domácího násilí je dostupnější i
v menších městech.
Také v Ivančicích poskytuje od
roku 2009 občanské sdružení Persefona odborné sociální, právní a
psychologické poradenství obětem domácího a sexuálního násilí. Poradenství probíhá každou
druhou středu v měsíci od 9.00 do
13.00 hodin a každé čtvrté pondělí v měsíci v době od 14.00 do
18.00 hodin ve Středisku volného
času, Zemědělská 2.
Přes informovanost veřejnosti
se setkáváme s nejistotou, co
očekávat od služby odborného
sociálního poradenství. Pro přiblížení možné podoby spolupráce
s obětí domácího násilí přinášíme
následující případ naší klientky:
Manžel paní Lenky je alkoholik a násilník. Svou ženu fyzicky
napadal, bil ji pěstmi a fackoval.
Paní Lenka se starala o domácnost a jejich dvě děti prakticky
sama. O tom, co se u nich doma
děje, se styděla komukoli svěřit. Časem zjistila, že se choval
podobně násilně i v prvním manželství. Situace se postupně zhoršovala a paní Lenka se násilníka
rozhodla opustit ve chvíli, kdy
ji zbil tak, že musela být pět dní
hospitalizovaná v nemocnici.
V té době se paní Lenka obrátila na naše občanské sdružení
Persefona. Kromě psychologické
podpory, která byla klientce po-

skytnuta, s ní byly probrány právní
možnosti řešení její situace. Klientka se velmi styděla, co se u nich
doma děje, omlouvala manželovo
chování, ale když se dozvěděla, že
by manželovo jednání mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve
společném obydlí, rozhodla se pro
podání trestního oznámení, které jí
naše právnička pomohla sepsat.
Trestní oznámení na manžela
však policie vyhodnotila pouze
jako přestupek a manželovo napadání nadále pokračovalo.
S klientkou byl tedy vypracován návrh na vydání předběžného
opatření o zákazu vstupu manžela
do bytu, který mají ve společném
vlastnictví, a navazování kontaktu
s ní. Tomuto návrhu soud vyhověl,
a paní Lenka tak získala čas, aby
se mohla v klidu rozhodnout, jaké
kroky podniknout dál. Po několika
konzultacích s psycholožkou naší
organizace si ujasnila, že chce ze
vztahu definitivně odejít.

V současné době tedy s klientkou připravujeme návrh na rozvod
manželství a svěření dětí do péče.
Aktuálně diskutovaná je otázka
bydlení, kdy sociální pracovnice
Persefony pomáhá klientce hledat
nájemní byt, kam by se ještě před
návratem manžela do společné domácnosti mohla s dětmi uchýlit do
doby, než bude soudně vyřešeno
společné jmění manželů.
I když výše uvedený případ
klientky Persefony, o. s. upozorňuje především na formu
fyzického domácího násilí, je
třeba brát zřetel na to, že neméně
závažné jsou i další formy - psychického, sexuálního, sociálního
a ekonomického násilí, které se
často vzájemně kombinují.
Jestliže se tedy problematika
násilí týká Vás či někoho blízkého,
neváhejte vyhledat pomoc. Kontaktujte Persefonu, o. s. na telefonním čísle 737 834 345 nebo se
informujte prostřednictvím webových stránek www.persefona.cz.

Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice prosí veřejnost o pomoc při SBĚRU

NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU A OBUVI
Jmenované produkty lze přinášet do naší školy v pracovní dny v době
od 7.30 do 14.00 hodin. Sbírka trvá do května 2014. Za pomoc Vám
předem děkujeme. Ing. Marta Špalková - ředitelka školy, a Mgr. Ludmila
Marková - koordinátorka environmentální výchovy (http://specskiva.cz)

Návštěva knihovny v MK
V úterý 26. 11. se žáci ze 3. třídy vydali do naší knihovny. Ohromily nás nově zrekonstruované prostory, nádherně barevně vyvedené
vymalování stěn, podium a hrací koberce, kde se mohou čtenáři
v klidu a pohodlí začíst do knížky. Pokud mají chuť, zahrají si velkou
hru Člověče, nezlob se nebo jdou na počítače, které jsou zde nově
umístěny. Opravdu knihovna září novotou.
Po prvním rozhlédnutí se žáci usadili do nových sedacích pytlů a
zaposlouchali se do vyprávění o podzimu a Josefu Ladovi, jehož obrázky k podzimu neodmyslitelně patří. Vyrobili si ježka z listů a jako
bonus si mohli každý půjčit jednu knihu domů. Byla radost se dívat,
jak všichni sedí a tiše čtou. Ale ne proto, že by jim to někdo nařídil, ale
proto, že sami chtěli a těšili se z dané knížky.
Díky projektu, který knihovna zařídila pro žáky 1. - 3. tříd, mají
děti legitimaci zdarma. Od 4. třídy platí 60 Kč. Myslím si, že za to
patří knihovnicím velký dík.
Mgr. Andrea Třetinová
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Ikony rakšického ochotnického divadla
100 let od narození Josefa Kašpárka a 20 let od úmrtí Růženy Kašpárkové
Ochotničení jako svébytný
kulturní fenomén má v Rakšicích
téměř stoletou tradici. Na tomto
místě bych se ráda věnovala poslední generaci rakšických herců,
kterou musíme ocenit za její velký
přínos rakšické i krumlovské kultuře. Vytyčené období je ohraničeno zhruba 60. léty až polovinou
80. let 20. století a je označováno
za zlatou éru rakšického divadla.
V průběhu let 2012 a 2013
jsem byla několikrát v kontaktu
s bývalými herečkami místního
hereckého souboru, a to především s Ludmilou Holátkovou,
Miroslavou Jursovou, Jaroslavou
Peřinovou, Jarkou Haynovou a
Marií Kratochvilovou. Poslední
jmenovaná je dcerou významné
režisérské a herecké dvojice, a to
Josefa a Růženy Kašpárkových.
Právě manželé Kašpárkovi,
oba rodáci z Rakšic, byli tahouny
místního divadla po roce 1945
a zůstali jimi vlastně téměř až
do přechodu herců do Moravského Krumlova. Přesný výpis
her vyčetl právě Josef Kašpárek
ve svém článku z roku 1977.
Podrobným popisem her se tedy
nebudu zabývat.
Pro období před rokem 1945 a
následujícím doposud nebyly k
dispozici téměř žádné materiály.
Těsně před uzávěrkou tohoto
článku byly nalezeny v rodinném
archivu Kašpárkových Marií Kratochvilovou paměti s fotoalbem z
divadelních představení a místního Sokola z let 1920 až 1985.
Pro některou z příštích expedic se
proto nabízí vypracovat podrobnější článek o meziválečném a
poválečném rakšickém divadle.
Věnujme se proto spíše personáliím a vzpomínkám současníků.
Ze starších herců 50. let byli
pamětníky vzpomenuti Josef
Podhrázský, Jarmila Šedrlová,
Václav Medla, Ludmila Vespalcová a Květa Fialová. Kolem
roku 1960 přichází jistý mezigenerační herecký přelom a nástup
nového média - televize. Složení
hereckého ansámblu nebylo nijak
profesně ohraničeno. V 60. a 70.
letech čítal herecký soubor asi
20 až 25 lidí a byly zde sdruženy
celé rodiny. Vedení souboru spočívalo na manželích Kašpárkových, kteří zde často zapojovali
své děti a vnoučata. V divadle

byl činný i jako herec komických
rolí Antonín Kašpárek, bratr Josefa Kašpárka, Eduard Knotek,
jeho švagr, a Karel Ulčnik, bratr
Růženy Kašpárkové, jako herec
a režisér. Vznikly zde rovněž
manželské dvojice, a to např.
Marie Janštová s Jiřím Sobotkou,
Jiří Plachý s Annou Černou, Jiří
Peřina s Jaroslavou Machovou.
Josef Kašpárek (28. 12. 1913
- 7. 6. 1981) pracoval jako úředník na stavebním odboru ONV a
MěNV v Moravském Krumlově.
V roce 1945 byl členem MNV
v Rakšicích za stranu národně
socialistickou. Před rokem 1960
vykonával i funkci městského tajemníka. V tělovýchově se pohyboval od roku 1931 jako aktivní
cvičenec, později mezi lety 1934
až 1937 vykonával náčelníka TJ
a v roce 1938 dosáhl na funkci
vzdělavatele. Po válce se stal
opět náčelníkem, místopředsedou
(1963 - 1965) a předsedou (1947
- 1952, 1966 - 1979). V roce 1979
fungoval zároveň jako tajemník
divadelního kroužku.
V roce 1948 byl jedním z těch,
kteří přebírali rakšickou Orlovnu
(tehdy Sokolovnu) pro vznikající
sdruženou tělovýchovu. Ve svém
volném čase se plně věnoval
správě Sokolovny a divadlu. Ve
dřívějších létech hrával milovníky, později s přibývajícím věkem
strýce a dědečky. Jako hospodář
Sokolovny dohlížel na opravy
této budovy v rámci „akcí Z“ a
brigád v 60. letech a zajišťoval
její běžný provoz.
Herci na něj vzpomínají jako
na poctivého, angažovaného a
přísného člověka. Vždyť organizace různých sdružení, vyklízení
židlí, starost o kulisy a další nebyla jednoduchou záležitostí. Spolu
se svou ženou Růženou, rozenou
Ulčnikovou, která dominovala
režii, vybírali scénáře, určovali
obsazení a částečně také hráli.
Růžena Kašpárková (5. 8. 1918
- 9. 12. 1993) spolu s manželem
chystali kulturní čísla na Silvestry, plesy, byli činní i v Sokole.
K divadlu přičichla již jako dítě
a jako sedmnáctiletá poprvé režírovala pohádku Sněženka a sedm
trpaslíků. V roce 1950 prošla kurzem pro režiséry a maskéry, což
uplatnila v dalších letech. Coby
režisérka dominovala rakšickému

Josef Kašpárek v roli Žižky ve hře Kostnické plameny (rok 1932)

divadlu do počátku 80. let. Jakožto invalidní důchodkyně a žena v
domácnosti se realizovala mimo
divadlo navíc v Čs. Červeném
kříži a Č. svazu žen.
V rakšickém ochotnickém
souboru nebylo malých a velkých
rolí, ale vyjmenujme nejvýraznější a nejdéle působící osoby s ním
spojené. Počátkem 60. let byl z
pověření MNV Národní fronty vytvořen z dosavadního divadelního
kroužku profesionálnější soubor
pod vedením Růženy Kašpárkové.
Soubor se zaměřoval zpočátku
především na pohádky. Ochotníci
se rozdělili na tři skupiny - herce,
tanečníky a pracovní, obstarávající
kulisy, osvětlení, vstupenky apod.
Zapálenou herečkou rakšického
divadla (a v současnosti i krumlovského) je Ludmila Holátková
(roz. Peřinová), jejímž nesplně-

vyjmenované herce zejména také
Josef, Marie a František Kašpárkovi, Petr a Leoš Bisovi, „Olin“
a Petr Rozmahelovi, Jarka a Marie Rozmahelová, D. Růžičková,
Jarka a Marie Soukupová, R.
Krčilová, Jarka Svobodová, Zd.
Fráňová, J. Dvořáková, Jelena
Veliková, Vlasta Štolpová, J.
Vybíral, J. Kocandová, Leoš
Podhradský atd.
Vazba na krumlovský herecký
soubor zřejmě neexistovala ani ve
starším období. Rakšičtí ochotníci
v Moravském Krumlově nevystupovali, a dokonce z toho měli obavy. O to více se konaly výjezdy do
okolních vesnic, pokud to dovolila
náročná stavba kulis. Výjezdně
hráli v Rybníkách, Višňové, Vranově, Horních Dubňanech, Dobřínsku, Rešicích, Rouchovanech,
Dobelicích, Jezeřanech - Maršo-

Růžena Kašpárková (5. srpna 1918 - 9. prosince 1993)

lovny vyžadovala stavební úpravy
a neposkytovala již tak dobré zázemí jako Sokolovna v Moravském
Krumlově. Mezi lety 1978 a 1983
byly podle pamětí Růženy Kašpárkové vůbec nejtěžší podmínky pro
divadlo. Rakšická Sokolovna byla
víceúčelovou budovou, kde se stří-

Z divadelního představení rakšických ochotníků Košilka, rok 1977

ným snem bylo stát se profesionální herečkou. K divadlu přičichla již ve školních představeních.
Její doménou byly kladné ženské
hlavní role, zejména princezny
a zamilované hrdinky. Hereckou
partnerskou dvojici tvořila s Jiřím
Tesařem, který zastával úlohu milovníka a zpěváka.
Další hlavní mužské role představovali většinou kromě Jiřího
Peřiny i Jiří Plachý a Gustav
Vespalec, zatímco Ludmilu Holátkovou střídala z kraje 60. let v
jejích rolích Jaroslava Peřinová
(roz. Machová). Významný herec
Josef Janda začínal také původně
hrát v Rakšicích, teprve později
přešel do Moravského Krumlova.
Jeho žena Jitka Jandová v dřívějších obdobích hrávala, později
se věnovala hlavně nápovědě.
Ženské role a vše, co bylo zapotřebí, hrála Jarmila Hájková,
přezdívaná Jamba, a Jarka Haynová. Jamba se svým synem Tomášem Hájkem dále zajišťovala
kostýmy, zajišťovala vystoupení
v okolních obcích, malovala kulisy a vozila režisérku Kašpárkovou všude, kde bylo potřeba.
Miroslava Jursová poznamenala
na společném sezení s vtipem
sobě vlastním, že hrávala od babiček po ježibaby a loupežníky
úplně všechno.
Komické party představovali
František Široký a Josef Kocáb,
další mužské role pak zastávali
Tomáš Hájek, Květoslav Obrlík, Oldřich Bluj, Mirek Řezáč
a další. Ve funkci nápověd a
osvětlovačů se střídali režiséři s
nevytíženými herci.
Z herců byli v pamětech Růženy Kašpárkové chváleni mimo již

vicích, Jevišovicích aj.
Většinou byla nazkoušena jedna
hra ročně s tím, že byla reprízována dvakrát až třikrát v podzimním
či předjarním období. Každý z
herců pak měl povinnosti na svých
zahrádkách. Kostýmy byly jednak
půjčovány z Janáčkova divadla
v Brně, kde existoval kontakt
poté, co brněnští divadelníci sehráli jednu estrádu v Moravském
Krumlově. Z Brna též byly zapůjčeny vyřazené kulisy, část kulis si
rakšičtí herci vyráběli sami, část
se dochovala z předválečných let.
Herci si sami přizdobovali šaty na
ples, maskovali se apod.
Po roce 1977, kdy Josef Kašpárek ukončil svůj výčet rakšických
her, bylo sehráno ještě několik
představení. V roce 1977 to byla
Košilka, Dalskabáty, hříšná ves,
o rok později Náš Janek (1979),
Čertovy zlaté vlasy (1979), Okolo
rybníka (1980), Zpěvohra (snad
1978 - 1980), Úsměvy a kordy
(1981) a Domov v havárii (1982).
V roce 1983 byly sehrány hned
tři pohádky - Lakomý sedlák, Tři
sestry a O ševcovi. V roce 1984
se reprízovalo se hrou Ten svetr si
nesvlíkej, která byla hrána v roce
1955. Představení Paní Piperová
(1984) bylo hráno již v Moravském Krumlově. Fotoalbum her
končí představením Kterak se čert
o princeznu pokoušel (1985).
S přelomem 70. a 80. let dochází
k dalšímu přelomu, podmíněnému
kombinací hned několika okolností. Jednak to byly zdravotní a rodinné problémy režisérky Růženy
Kašpárkové, kterou tak postupně
nahrazovala Zdeňka Konečná.
Jádro rakšických herců stárlo a
zužovalo se, navíc i budova Soko-

dalo vyučování tělesné výchovy
škol, tréninky oddílů kopané, odbíjené a kulturistů, probíhala zde
příprava na spartakiádu, cvičení
džezgymnastiky, plesy, zábavy,
členské schůze a akce místních organizací. Herci se pro plné využití
budovy museli střídat na směny
podle svých pracovních možností,
nebo zkoušeli kvůli hluku v šatně.
V roce 1981 navíc zemřel Josef
Kašpárek. Herecké jádro bylo
obohaceno o krumlovské herce.
Hereckému kolektivu, který vedla
jako režisérka již Zdeňka Konečná, se dostala záštita Městského
kulturního střediska Moravský
Krumlov. Mezi herci, kteří přešli
do Moravského Krumlova, byli
M. Jursová, L. Holátková, J. Tesař, J. Jandová, K. Janderková,
O. Bluj, J. Hájková, B. Friml, J.
Zavadilová a další.
Divadlo kvetlo v Rakšicích
v 1. polovině 60. let i při místní
základní škole. Aktivní období
je zde spojeno s pedagožkou
Růženou Procházkovou, která
zde měla od začátku 2. světové
války s přestávkami až do roku
1977 pracovní úvazek. Tato pedagožka měla zkušenosti s hraním
pašijových her již ze Slovenska,
kde před válkou pracovala. S žáky
2. a 3. tříd nacvičovala jednu hru

ročně. V roce 1961 to byly Zlaté
jahody, v dalším roce Zajíček Doveda a v roce 1963 Tři zlaté vlasy
děda Vševěda. Nácvik her probíhal při školním vyučování a po
zvládnutí rolí v budově Orlovny i
v odpoledních hodinách. Představení bývala hojně navštěvovaná.
Třídy pak v průběhu roku nacvičovaly i besídky pro rodiče.
O výrobu kulis se staral manžel
Růženy Procházkové - František
Procházka. Oba manželé působili
po válce v ochotnickém souboru.
Po jeho úmrtí divadelní aktivita
Růženy Procházkové ustala. Kulisy jím malované byly převzaty
Josefem Kašpárkem a dnes jsou
některé z nich stále používány
BEZGESTem.
Růžena Procházková obsazovala vždy celou třídu. Mezi
dětskými herci v roce 1963 jsou
jmenováni Marta Válková (role
Plaváčka), Josef Záviška (uhlíř),
Petr Rozmahel (starý rybář),
Josef Vybíral (král), Marie Fráňová (královna), Jana Kocandová
(princezna), Svatopluk Černý
(sloužící), Milan Bartoš (posel),
Pavla Nesvačilová (1. sudička),
Marie Sobotková (2. sudička),
Ludmila Vaníčková (3. sudička),
Zdeněk Kopeček (převozník),
Miloš Souček (stařec), Součková
(jinoch), Jana Sobotková (matka
mrtvého), Jan Šedrla (král), Petr
Janšta (děd Vševěd) a další.
Z dětských herců se k divadlu
vrátili na přelomu 70. a 80. let
pouze Petr Rozmahel a Josef Záviška.
Hana Prymusová
Literatura a prameny: Fišer,
Z. (red.): Moravský Krumlov
ve svých osudech. Brno 2009.;
Kašpárek, J.: Z historie ochotnického divadla v TJ Rakšice,
MK-zpravodaj, únor 1980, nestr.;
Konečná, Z.: Režisérské vzpomínání, MK-noviny, roč. 5, č. 1
- 2, 11. 2. 2011, s. 11., č. 3, 10.
3. 2011, s. 11.; č. 4, 7. 4. 2011, s.
4.; Prymusová H.: Divadelní produkce v M. Krumlově II. (1951
– 1989). Zrcadlo, roč. X, č. 14,
29. 7. 2011, s. 10.; Prymusová,
H.: Jednota Orla v Rakšicích.
Zrcadlo, roč. X, č. 6, 25. 3. 2011,
s. 6.; Památeční album Růženy
Kašpárkové z let 1931 - 1985.;
Informace a fotografie Ludmily
Holátkové, Miroslavy Jursové,
Marie Kratochvilové, Jaroslavy
Peřinové, Pavla Procházky a Josefa Závišky.

OMLUVA REDAKCE
Velmi se omlouváme paní Jarmile Plchové, autorce článku
„Velehrad, Oslavany a listopad 1228“, který jsme vydali v rámci
Expedice Speculum v Zrcadle číslo 21/2013.
Při korektuře textu došlo k posunutí posledního řádku mimo
tisknutelnou plochu stránky. Bohužel na tomto řádku bylo také
jméno autorky článku paní Jarmily Plchové.
Velice si vážíme její expediční a badatelské činnosti nejen pro naše
noviny, o to víc nás naše chyba mrzí.
/Za redakci Marek Pečer/
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 09. 12. DO 22. 12. 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
• 9.12. v 17.00 hod. -ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - kinosál. Představí se
žáci ZUŠ s adventním programem. Vstupné dobrovolné.
• 10.12. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na nám. T. G. Masaryka.
• 10.12. v 10.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ pro školy, kinosál.
• 12.12. v 10.00 hod. - VÁNOČNÍ KOUZLO. Pohádka pro školy, kinosál.
• 15.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT se zpěvačkou Ivou Šedovou
- Divišovou. Farní kostel, vstupné: 80 Kč.
• 16.12. v 15.30 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ pro seniory v DPS.
• 16.12. v 17.00 hod. - KONCERT GYMNÁZIA - pro veřejnost. Taneční sál
ZUŠ. Pořádá Gymnázium MK.
• 17.12. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na nám. T. G. Masaryka.
• 17.12. dopoledne - ŠVÉDOVA TROJKA koncertuje pro školy, kinosál.

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
• 9.12. ve 14.30 hod. - SCHŮZKA S JOSEFEM LADOU. Společné posezení
u punče a cukroví. Sváteční odpoledne zpříjemní vystoupení tanečního souboru
KRUMLOVÁČEK. Dům s pečovatelskou službou, vstupné 25 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 8.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 8.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENT. BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele.
• 9.-10. 12. - TVOŘIVÉ DÍLNIČKY v MŠ Husova.
• 10.-13. 12. - KONCERTY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v kulturním
domě (vystoupení pro veřejnost je ve čtvrtek 12. 12. v 17.00 hodin).
• 12.12. v 15.30 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DPS MIROSLAV.
• 13.-15. 12. - TURNAJ VE HŘE MAGIC: THE GATHERING v kulturním
domě Miroslav. Informace na: mtg.miroslav.biz.
• 15.12. v 8.00 hod.- 3. ADVENTNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 15.12. v 8.30 hod. - 3. ADVENT. BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 16.12. - v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ POHÁDKA (Divadýlko MRAK) v MŠ Sluníčko.
• 17.12. - v 17.00 hod. - BESÍDKA ZUŠ MIROSLAV v kinosále na radnici.
• 18.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 19.12. - TURNAJ VE STOLNÍM TENISU v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 21.12. dopoledne - VÁNOČNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ.
• 21.12. od 9.00 do 12.00 hod. - VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL. Na návštěvníky čekají tradiční i nové řemeslné dílny, kulturní program (vystoupení miroslavské písničkářky Kristýny Klejdusové, známého „zpívajícího právníka“ JUDr. Ivo
Jahelky a dětí ze zájmových kroužků Střediska volného času - DDM Miroslav),
bohaté občerstvení, ... Pořádají SVČ - DDM, město Miroslav, MKIC a OS Marek.
• 21.12. v 16.00 hod. - ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY. Vánoční koncert (zvonkohra) pod vedením Viery Jelinek v evangelickém kostele.
• 22.12. - 4. ADVENTNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 22.12. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 22.12. v 16.30 hod. - ROCKOVÝ KONCERT skupin z DDM - SVČ v KD.

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 12. 1. 2014 - JOSEF LADA - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. Výstava reprodukcí
děl Josefa Lady. Ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha - východ v Brandýse n/L.
Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
• do 15. 1. 2014 - MY IDEA OF FUN. Výstava fotografií - NINA H. Chodba
Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 9.12. v 9.00 a 10.30 hod. - BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ. Pohádka pro
MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje divadlo Studna. Vánoční příběh
ve svérázném pojetí nás přenese do nečekaného prostředí, ale kouzlo nejkrásnější svátků v roce z něj rozhodně vyzařuje. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 60 Kč.
• 11.12. v 19.00 hod. - VLASTA REDL A HOSTÉ. Vánoční recitál. Kino Réna Ivančice. Účinkují: Arnošt Frauenberg, MONTY. Vstupné: 220 Kč. Předprodej v KIC.
Připravujeme: • 25. 1. 2014 v 16.00 hod. - POHÁDKY Z KLUBÍČKA. Divadelní pohádka pro děti i rodiče. Co se děje v lese mezi zvířátky? Výběr z oblíbených pohádek, bajek a anekdot. Potkáme se s ježkem, liškou, zajícem, medvědem,
vránou, myší, uslyšíme známe melodie a říkanky. Kino Réna. Účinkuje: Divadýlko Kuba z Plzně. Vstupné: 50 Kč. Předprodej od 16. prosince v KIC Ivančice.
• 27. 1. 2014 - MLADÝ FRANKENSTEIN. Zbrusu nová muzikálová komedie. Účinkují: M. Němec, K. Škarka, P. Gazdík, J. Musilová... Městské divadlo
Brno, odjezd v 17.30 hod. od Besedního domu. Cena: 680, 500 Kč (vstupenka a
doprava). Přihlášky do 10. prosince!
• 28. 1. 2014 - HLAVA V PÍSKU. Divadelní komedie. Účinkují: Ivana Chýlková, Jan Potměšil. Divadlo Bolka Polívky Brno, odjezd v 17.30 hodin od Besedního domu. Cena: 480 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 5. prosince!
• 16. 2. 2014 - LUCIE - VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY. Nový český
muzikál - hity skupiny Lucie. Účinkují: Lucie - B. Poláková/E. Smetana, Daniel
- V. Noid Bárta/D. Kraus, Jáchym - P. Liška/M. Písařík, Andrea - J. Pidrmanová/K.
Sedláková, Boris - K. Roden/ L. Vaculík, šéf tiskárny - J. Korn/ V. Vydra. Hudební
divadlo Karlín Praha. Cena: 1160 Kč (vstupenka a doprava).
• 19. 2. 2014 - FLASHDANCE. Úspěšný muzikál podle slavného stejnojmenného amerického hudebního filmu. Příběh lásky, touhy a splněných snů. Odjezd
v 17.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Městské divadlo Brno - hudební
scéna. Cena: 700, 510 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 20. prosince!

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
• 13.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vystoupení dětí v pásmu vánočních písniček, scének, básniček. V prostorách sálu
Dělnického domu. Po ukončení vánoční besídky budou probíhat vánoční dílny
a otevřeme prodejní vánoční výstavu.
• 13.12 od 16.30 do 18.00 a 14.12. od 10.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA ve vestibulu kina. Pořádá KIS Oslavany, DDM Oslavany.
• 15.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. Adventní koncert v kostele
sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 19.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. - SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ S PŮLNOČNÍM
OHŇOSTROJEM. Přijďte společně s námi oslavit příchod nového roku.
Město Oslavany pořádá silvestrovské setkání občanů na náměstí (před budovou
MěÚ) s kulturním programem. Od 22.00 hod. bude k tanci a poslechu hrát skupina Hobbit. Občerstvení zajištěno! Pořádá KIS Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 10.12. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - PRAVDA
A MÝTY SOUČASNÉ ČÍNY. Procházka severní částí Číny - překrásnou přírodou, tradiční čínskou medicínou, cvičením tai chi a seznámení s běžným životem
v čínských metropolích s Ing. Petrou Kučerovou. Pořádá městská knihovna.
• 12.12. v 18.00 hod. - VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ. Hvězdičky
z pedigu zájemce naučí vyrábět Lucie Švecová. Cena dílny 80 Kč. V herně MC
Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov.
• 13.12. - VÁNOČNÍ AKCE ŽÁKŮ ZŠ. Prodejní výstavka s vánoční dílnou
a den otevřených dveří od 13.45 do 16.00 hod., kulturní vystoupení žáků
I. stupně od 16.00 do 17.00 hod. a kulturní vystoupení žáků II. stupně
od 17.00 do 18.00 hod. Pořádá ZŠ Rosice.
• 13.12. od 17.00 hod. - PRŮVOD SVATÉ LUCIE. Sraz na nádvoří zámku. Těšit
se můžete na vánoční zvyky: pouštění lodiček, odlévání olova, vykrajování jablíček... S sebou lampion a zavařovací sklenici. Poplatek 20 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 13.12. - ZÁVIŠ. Folková legenda poprvé v Rosicich, společně s vystoupením
rosické rodačky Terezy Volánkové a Eduardem Baklažánem ze Zlína. Afterparty
se ujme D.J. K.O.P. R. etin. Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 130 Kč.
• 14.12. od 10.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK. Historické tržiště, šermířské vystoupení, středověká hudba Weytora, dílničky pro děti v zám. šenku. Nádvoří zámku,
vstupné dobrovolné. Pořádá Správa zámku Rosice, SHŠ Taranis a Instruktoři Brno.
• 14.12. od 18.00 hod. - NAMIKROFON. Originální stand-up comedy s Pavlem
Tomešem, Zbyňkem Vičarem a Lukášem Hemalou. Pomyslnou třešničkou na dortu budou drásavé, tklivé ale i veselé songy Terezy Volánkové. Městská knihovna.
• 15.12. od 9.00 do 17.00 hod. - DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Výroba
vánočního dárku doplněného originálním přáním. Možnost společného oběda
ve vánočním duchu. Cena dílny 120 Kč, oběd 80 Kč. Středisko volného času.
• 18.12. od 16.00 hod. - VELKÉ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Malá divadelní pohádka o velkém vánočním přání. Pro nejmenší děti hraje a zpívá Zdenička
Makovská. Pořádá Městská knihovna.
• 18.12. od 17.00 hod. - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí komorní
soubory, taneční oddělení a pěvecký sbor ZUŠ poprvé ve společenském sále.
• 21.12. - KRONEK. • 22.12. v 16.00 hod. - ZDOBENÍ STROMEČKU PRO
ZVÍŘATA. Krmení kachen na Bobravě a zdobení stromečku v Oboře. Sraz
u mostu naproti Penamu. S sebou pochutiny pro zvířátka, svíčky, prskavky,
teplý čaj a dobrou náladu. Pořádá MC Kašpárkov.
Připravujeme: • 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 2013. DJ Johny, novoroční přípitek, ohňostroj, občerstvení v ceně. Společenský sál Zámeckého
kulturního centra. Pořádá Osvěžovna Rosice.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 8.12. od 14.30 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v kulturním domě. Vstupné děti 15 Kč, dospělí 20 Kč.
• 15.12. v 16.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Petra a Pavla.
Účinkují: Jan Škrdlík- violoncello, Jiří Klecker - bas, Kateřina Bílková - cembalo. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Zámeček Střelice u Brna.
• DOLNÍ KOUNICE - ZIMA JINAK A LÉPE, město s vůní svařeného vína.
Dvouhodinové prohlídky města se šálkem svařeného vína. Termíny prohlídek:
14. 12. 2013, 21. 12. 2013, 28. 12. 2013, 4. 1. 2014, 11. 1. 2014. Minimální počet ve skupině 15 osob. Cena na osobu 70 Kč. Prosíme o rezervaci prohlídkové
trasy nejméně 3 dny před požadovaným termínem.
• 18.12.v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Ivančice, kulturní dům.
• VÁNOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA ROSA COELI. Minimální počet ve skupině: 15 osob. Cena na osobu: 70 Kč (včetně
vstupného do kláštera, synagogy a šálku svařeného vína). Termíny prohlídkových objektů - pouze na objednávku pro skupiny: 14.12.2013, 21.12.2013,
28.12.2013, 4.1.2014 a 11.1.2014. Prosíme o rezervaci prohlídkové trasy nejméně 4 dny před požadovaným termínem. Bližší informace na TIC města Dolní
Kounice, tel. 513 030 427, e-mail: tic@dolnikounice.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,
e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 20.-21. 12. - VÁNOČNÍ NOC NA DOMEČKU. Těšení se na Vánoce a na
dárky pod stromečkem si můžete ukrátit na tradiční akci pro žáky ZŠ. Na Domečku budou soutěže, hry, dílna s dárkem na poslední chvíli, pečení a vánoční
film na dobrou noc. S sebou: spacák, pohodlné oblečení, přezůvky. Poplatek 80
Kč, v ceně je zahrnuto: večeře, snídaně, pitný režim, program, materiál, pojištění. Sraz na Domečku v 16 hodin, ukončení ráno v 9 hodin. Na akci je nutno
nahlásit se předem v kanceláři DDM.
KRÁSNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME
DĚTEM A DOSPĚLÝM DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A VŠEM HODNĚ
ČASU NA KONÍČKY A ZÁLIBY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ DO ŽIVOTA RADOST A SPOKOJENOST. NASHLEDANOU V ROCE 2014. Váš Domeček

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 9.12. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu
hraje skupina NAŽIVO. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Poplatek: 80 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.
• 9.12. od 15.30 hod. - FLORBAL A TY? Baví tě florbal? Vezmi kámoše a přijď
si jen tak zahrát. Pro kluky a holky II. stupně ZŠ. Ivančice, tělocvična GJB.
• 13.12. od 16.00 hod. - ADVENTNÍ ODPOLEDNE. Členové zájmových
kroužků při SVČ Ivančice vám zpříjemní adventní odpoledne svým vystoupe-ním. Součástí akce je od 14 do 18 hodin Den otevřených dveří. SVČ Ivančice,
Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 14.12. od 16.00 hod. - POMERANČŮV OTRAVNÝ MARATON. Setkáš
se s týmem, který připravuje českou verzi seriálu Otravný pomeranč. Přijď
zhlédnout všechny díly seriálu, zkusit si dabování, anebo se jen tak pobavit.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Na akci je nutné předem zakoupit
nebo rezervovat vstupenku do 10. prosince v SVČ.
• 14.12. od 10.00 hod. - BALENÍ DÁRKŮ. Přineste si dárky, které potřebujete
zabalit své rodině nebo kamarádům. U nás si vyrobíte originální balící papír,
krabičky, sáčky, ... SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/dítě + materiál. Nutné se předem přihlásit do 10. prosince v SVČ.
• 16.12. od 15.30 hod. - FOTBÁLEK. Baví tě fotbal? Vezmi kámoše a přijď si jen
tak zahrát. Určeno pro středoškoláky (mohou i mladší). Ivančice, tělocvična GJB.
Připravujeme: 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 2013. Přijďte slavit Silvestra s
námi, čeká vás: DJ Vizour, půlnoční přípitek, občerstvení formou švédských stolů,
nealko nápoje, pivo, víno v ceně. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. Poplatek: 550 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 11.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Zahájení plesové sezóny absolventy
středoškolských tanečních, ve velkém sále Dělnického domu.
• 13.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLNÍ DRUŽINY proběhne
v prostorách sálu Dělnického domu Oslavany. Vystoupí děti ze školní družiny
v pásmu vánočních písniček, scének, básníček. Po ukončení vánoční besídky
budou probíhat vánoční dílny a otevřeme prodejní vánoční výstavu.
• 13.12 od 16.30 do 18.00 a 14.12. od 10.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Ve vestibulu kina.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 11.12. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
• 20.12. - LADOVY VÁNOCE. • 31.12. - SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 10.12. od 17.00 hod. - CHIROFONETIKA (seminář). Chirofonetika je léčebně-terapeutická metoda vyvinutá německým terapeutem Alfrédem Baurem.
Jejím základem se stal objev rostlinné metamorfózy, který zveřejnil J.W. Goethe
a o jehož rozšíření do dalších oblastí života se zasloužil Rudolf Steiner.
Při chirofonetice vyslovuje terapeut hlásku a současně táhne odpovídající
masážní tah na zádech pacienta. Díky znalosti kvalit sil, které v sobě každá
hláska nese, je možné u pacienta aktivovat léčebný proces, který vyváží deficit
související s příslušnou zdravotní obtíží. Chirofonetika je metoda, při které se
uplatňuje celostní přístup k pacientovi. Původně se začala chirofonetika používat pro děti s opožděným vývojem řeči. Později byla však tato metoda rozšířena
i na dospělé a využita při dalších zdravotních problémech jako např.: vývojové
poruchy, DMO, autismus, poruchy chování, hyperaktivita, alergie apod.
Vedoucí semináře: Mgr. Vlastimil Trnka, pedagog v oboru léčebná pedagogika,
terapeut v chirofonetické terapii, studující muzikoterapii. Pracuje v sociálním
atelieru Tilia v Nové vsi nad Popelkou, bude k nám vážit cestu až z Krkonoš :)!
Cena: členové 90 Kč, nečlenové 110 Kč.
• 11.12. od 9.00 do 16.00 hod. - SOUKROMÉ KONZULTACE S MGR.
VLATIMILEM TRNKOU v délce 45 min. Cena: 150 Kč, objednávky předem
přímo u terapeuta na tel. čísle: 607 205 710.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 31.12. - od 16.00 do cca 18.00 hod. - SILVESTR NETRADIČNĚ. Nechcete
celý den čekat doma na půlnoc? Připojte se k nám! Krátké divadlo v Zahradě,
procházka s lampiony zimním městem, hry pro děti a svařák pro dospělé. Drobné občerstvení a lampiony s sebou.
Pravidelné akce: • čtvrtky 17.00-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vedou:
Tomáš a Klára Marvánovi (777 955 548).
• pátky od 15.00 do 17.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO ŠKOLÁKY. Vede Z. Chotaš.
• pátky od 18.00 hod. - ALFA V IVANČICÍCH. O jádru křesťanské zvěsti
a životě, který stojí za to. Součástí každého setkání (večera) je občerstvení, promluva a diskuze. Příjemné prostředí a svobodná atmosféra umožňuje účastníkům dozvídat se důležité skutečnosti, navazovat nová přátelství. Zájemci hlaste
se prosím na: 604 916 965, popř. na zahrada@jbivancice.cz. Omezená kapacita
místnosti. Další info na: www.jbivancice, www.kurzyalfa.cz
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.12. - SVATÝ KOPEČEK A ADVENTNÍ TRHY V OLOMOUCI.
Odjezd vlakem z Ivančic v 6.16 hod. a z Brna v 7.18 hod., příjezd do Olomouce
v 8.50 hod. Vedoucí akce Hana Šťastná. (tel. 736 401 314).
Připravujeme: • 26.12. - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD V TŘEBÍČI. Akce
KČT Třebíč. Start v Třebíči, Karlovo náměstí v 8.45 hod., trasa 12 km, odjezd
z Ivančic v 6.16 hod., v Náměšti nad Oslavou přestup na rychlík do Třebíče. Zpět
vlakem z Vladislavi. Vede Milan Blaha. • 27.12. od 17.00 hod. - POVÁNOČNÍ
POSEZENÍ V LETKOVICÍCH. Přijdťe zavzpomínat na akce a popovídat si s
přáteli, do restaurace U Konečných v Letkovicích.
• 31.12. - 31. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO POCHODU - NOVOROČNÍ
ČTYŘLÍSTEK. Odjezd autobusem v 8.32 hod. z Ivančic do Oslavan - linka
423, start v Oslavanech na autobusovém nádraží v 8.45 - 9.00 hod. Kdo má
zájem o řízek v restauraci v Čučicích, ať se nahlásí do 15. 12. vedoucí akce
Haně Pokorné na tel. 776 322 536 nebo na hanapokorna22@seznam.cz .
Různé: • 3.12. oslavil životní jubileum pan Karel Linhart. Gratulujeme a
přejeme pevné zdraví do dalších let. Výbor se sejde 13.12. v 19.00 hod ve
vinárně Komarov. Šťastné a veselé Vánoce vám přeje výbor.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 702 601 963,
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
Připravujeme: • 18. 01. 2014 - CESTA ZA VÍNEM. Jednodenní výlet
za poznáváním vína. Výroba vína ve Vinných sklepech Valtice, a. s., prohlídka
Křížového sklepa, krátkou procházkou (asi 4 km) ke Kolonádě Reistna, přes
hranici do rakouského Schrattenbergu, odtud busem do městečka Herrnbaumgarten
- Vinařství Umschaid. Odjezd: 12.15 Vémyslice - před úřadem městyse, 12.30
Krumlov (U Blondýny), 12.35 náměstí, 12.40 Rakšice - náměstí. Návrat: do Mor.
Krumlova cca v 1.30 hod. po půlnoci. Cena: doprava 190 Kč/os., vstupy: Vinné
sklepy (exkurze do provozu, Křížový sklep s ochutnávkou ): 60 Kč, Kolonáda
Reistna: 30 Kč, Vinařství Umschaid (sklepní labyrint, ochutnávka 9 vzorků,
občerstvení): 13 euro. Následná konzumace ve vlastní režii. Přihlášky ihned !!!
Platby nejpozději týden před odjezdem. Nutné cestovní pojištění do zahraničí.
• 08. 03. 2014 - MATA HARI - muzikál Michala Davida. Divadlo Broadway
v Praze Na Příkopě. K dispozici vstupenky v hodnotě: 300, 550 a 700 Kč.
Platba za autobus 350 Kč. Odjezd: v 11.00 z MK - Blondýna, 11.05 z náměstí,
ve 11.15 z Ivančic. V Praze bude odpoledne individuální volno k návštěvě
památek, nebo k nákupům. Představení začíná v 18.00 hod. Předpokládaný
odjezd z Prahy: kolem 21.00 hod. Návrat do Krumlova kolem půlnoci. Zároveň
s přihlášením je nutno složit nevratnou zálohu na vybrané vstupenky, případně
po dohodě nejpozději do 16. 12. 2013. Přihlášky se přijímají do 16. prosince.
Platba za autobus nejpozději týden před odjezdem. Tip: Pánové, udělejte radost
svým ženám a vezměte je v den jejich svátku MDŽ do divadla!
PŘIHLÁŠKY NA AKCE A VÍCE INFORMACÍ: v prodejně Květinka Hladká,
Jelínková na Klášterním nám. 143 v MK, nebo na tel.: 515 322 208 - Květinka,
702 601 963 - Světlana Jelínková. další info na ww.turistimk.estranky.cz.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Škodu Felicii, Favorit, nebo Forman. Tel.: 604 470 816.
•• jakékoli auto s platnou technickou
kontrolou do 5.000 Kč. Nutně potřebuji na dojíždění do zaměstnání. Tel.:
722 138 665.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 MPi, r. v. 1999,
nový model, najeto 96 tis. km, nová
technická kontrola, výborný stav,
cena 25.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Nissan Micra, 3dvéř., r. v. 1996,
137000 km, velmi dobrý stav, pouze
pár kosmet. vad. STK do 06/2015. Bez
koroze, garážované. Tel.: 721 762 036.
•• Škoda Fabia 1,2, nové zimní pneu,
cena 49.500 Kč. Tel.: 723 134 061.
•• Škoda Felicia 1.3, 1998, krátká,
bez koroze, plně pojízdná.STK jest...
Tel.: 777 231 309.
•• 4 pneu - letní vzorek 5 až 6 mm, na
alu discích, Škoda Felicia, cen ... Tel.:
777 231 309.
•• motor Škoda Fabia, typ BME 1,2
HTP, 47 kW, objem 1198, najeto cca
28 tis. km, cena 10.000 Kč. Tel.: 604
555 867.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• pole - ornou půdu v okolí Moravského Krumlova. Tel.: 604 767 560.
•• rodinný dům v Ivančicích nebo
okoli do 20 km. Tel.: 606 321 101.
•• garáž v Mor. Krumlově u drůbežáren nebo Boroviček. Cena není
problém, zaplatím, kolik si řeknete.
Tel.: 775 357 755.
prodám
•• byt 3+1 v OV v cihlovém domě
v Moravském Krumlově, po rekonstrukci. Tel.: 605 071 907.
•• byt 3+1 cihlový po rekonstrukci v
OV o velikosti 120 m2 v MK na ulici
Zámecká. Bez RK. Cena: 1.150.000
Kč. Tel.: 732 267 405.

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný
i pro celoroční rekreaci) v klidném
prostředí u lesa, 500 m od přehrady.
CP 382 m2, z toho obytná 110 m2 +
hospodářská budova. Plyn, voda, el.,
topení plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna
s WC, 2 pokoje, obytné podkroví,
veranda, balkon. Stáří budovy 22 let.
Cena k jednání již po slevě 1.098.000
Kč. (další sleva možná). Kupující bez
dalších poplatků. Důvod: stěhování.
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 v soukromém domě v M.
Krumlově a okolí. Tel.: 603 534 626.
pronajmu
•• novostavbu 1+1 s balkonem, garážovým stáním. Brno -Vídeňská ul.
Tel.: 777 582 899.
•• byt 1+kk, částečně zařízený, se
samostatným vchodem v rodinném
domku v obci Hlína u Ivančic. Volat
mezi 18. a 20. hodinou. Tel.: 734 745
433 nebo 777 328 810.
•• byt 2+1 v MK, Bří Čapků. Volný
ihned. Cena 5.500 Kč vč. inkasa. Tel.:
725 758 807.
•• RD 2+1, Ivančice, dvorek, zahrada.
Nájem + inkaso 9.000 Kč/měs. Tel.:
602 508 885.
pronajmu
•• garáž v Němčicích ulice K Lesu,
nebo vyměním za garáž v Ivančicích na
sídlišti + doplatek. Tel.: 603 793 890.

» ELEKTRO

prodám
•• barevnou TV Thomson, 81 cm,
stříbrná, cena 500 Kč a videorekorder
Sony, cena 500 Kč. Tel.: 723 224 165.
•• komb. chladničku s mrazákem Indesit, cca 133, cca 138, výška 180 cm
- zánovní, PC 7.500 Kč, nyní 3.500
Kč. Tel.: 605 776 380.

» NÁBYTEK

prodám
•• pěknou látkovou rozkládací rohovou sedací soupravu s úložným
prostorem, křeslem a taburetem. Vyrobeno na zakázku. Cena 10.000 Kč.
Tel.: 723 465 614.

LÉČBA NEMOCÍ
PŘIROZENÝMI METODAMI
Povídání o zdraví v souvislosti s evolučním vývojem člověka.
Nahlédnutí na příčiny některých nemocí a možnosti jejich léčby
přirozenou cestou, pochopením svého těla a mysli.
Termín: 14. 12. 2013 v 16.00 hodin. Cena: 150 Kč.
Místo v Moravském Krumlově bude zájemcům upřesněno.
Je nuto přihlásit se předem na některém níže uvedeném kontaktu!
Tel.: 721 884 752, e-mail: info@dendroterapie.cz,
www.protiplisnovadieta.cz
Zaměstnanci krumlovské Základní umělecké školy přejí svým žákům,
rodičům a příznivcům uměleckého vzdělávání krásné a klidné prožití
vánočních svátků a v roce 2014 hodně štěstí a zdraví.
Veřejnost zveme v měsíci prosinci na koncerty:

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
9. prosince v 17.00 hodin - kinosál

MIKULÁŠSKÝ KONCERT

11. prosince v 17.00 hodin - taneční sál ZUŠ

ADVENTNÍ KONCERT PRO SENIORY DPS
16. prosince v 15.30 hodin - DPS

Obec Dobřínsko ve spolupráci s občanským sdružením
Dobřínský dechfest pořádají:

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
KONCERT V DOBŘÍNSKU

sobota 14. prosince v 18.00 hodin v kultrním domě
Hraje Mistříňanka. Vstupné 100 Kč. Srdečně vás zvou pořadatelé.

TJ Sokol Padochov pořádá 31. prosince od 20 hodin

SILVESTR SE SKUPINOU BLÍŽENCI
Předprodej vstupenek v Hospůdce na Sokolovně
do 24. 12. 2013. Bližší informace na 604 726 714.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení po malých dětech vel.104
a více, např. tepláky, kalhoty, mikiny,
svetry, apod. Levně. Tel.: 732 715 934.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• jakékoliv náhradní díly na předválečný motocykl, např. kola, motor,
karburátor, magnetku, nádrž, převodovku aj., i drobnosti! A dále doklady
a příručky. Tel.: 723 696 830.
prodám
•• semeno holandského tabáku. Kuřte
levně. Tel.: 733 369 625.
•• 5 litrů meruňkovice a 10 litrů slivovice za 250 Kč/l. Tel.: 776 620 748.
•• ekologické topení Zibro, jednou
použité za 8.000 Kč. Pův. cena 18.000
Kč. Tel.: 725 085 805.
•• tažený kombajn, plně funkční,
v dobrém stavu. Tel.: 605 378 622.

» ZVÍŘATA

•• Nabízím ke krytí tříročního RTW
bez PP, velmi milé a klidné povahy. V
případě zájmu volejte: 605 720 362.
koupím
•• ovci nebo berana na zabití. Cena
1200 Kč. Tel.: 737 023 454.
daruji
•• Daruji dvě štěňátka - pejsky,
křížence hladkosrstého foxteriéra
do dobrých rukou. Zn. vánoční dárek
pro děti. Tel.: 602 711 050.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 50 let, rozvedený, bez závazků, nekuřák, hledá tímto ženu
k seznámení z Moravského Krumlova a okolí. Již dlouho žiji sám a samota tíží. Děti nejsou překážkou. Tel.:
737 344 494.
•• Rozvedená, 44 let, se spoustou
zájmů a koníčků hledá přítele, se kterým by prožívala vše krásné, co život
přináší. Tel.: 702 629 428.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• zaměstnání - trvalý pracovní poměr v Moravském Krumlově a okolí
- prodavačka nebo ošetřovatelka seniorů. Kontakt: 603 534 626.
•• občasnou brigádu. Chlapské práce
v domě a okoli. Tel.: 722 741 569.
•• práci doma - výroba korálkových záložek, jednoduchá práce. Pro info pište
SMS s Vaší adresou na: 773 168 484.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informace na tel.: 602 577 139.
•• Potravinářská firma - masná
výroba s provozovnou v Tetčicích,
přijme do masné výroby ženy a
muže na hlavní pracovní poměr.
Podmínkou u mužů ŘP skupina C.
Kontakt: 724 290 000.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• JETMONEY - půjčky až do domu
do 24 hodin. Tel.: 725 258 291.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nebankovní úvěry pro zaměstnance, OSVČ /i začínající/ důchodce,
osoby na MD. Půjčíme i na zástavu
nemovitostí, vyplatíme exekuce i dražby. Bez poplatků předem. Kancelář:
Ivančice, Palackého nám. 8. Telefon:
731 734 874. Práce pro více věřitelů.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

BELLY a CHEER Oslavany pořádá

TANEČNÍ SHOW

Dělnický dům Oslavany, neděle 8.12. 2013 v 16 hodin
Do světe orientu a nejen tam vás zvou všechny tanečnice
Bellynky Bellyteens Cheerteens a Cheerleadynky. Vstupné 50 Kč.

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

ne 8.12. v 17.00

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Pásmo krátkých českých pohádek

ne 8.12. v 19.00

PŘÍBĚH KMOTRA
Drama - krimi ČR

čt 12.12. v 17.00
čt 12.12. ve 20.00
pá 13.12. v 17.00
pá 13.12. ve 20.00
ne 15.12. v 17.00
ne 22.12. v 17.00
ne 29.12. v 17.00

HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (2D)
Fantasy film USA/N. Zéland,
vždy dabing

so 14.12. v 17.00
a ve 20.00 hodin

PŘÍJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Romantická komedie ČR

ne 15.12. v 15.00
so 28.12. v 17.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Rodinný anim. film USA, dabing

ne 15.12. ve 20.00 DIANA
Romantický životopisný film
so 21.12. v 17.00

so 21.12. ve 20.00 KLAUNI
ne 22.12. ve 20.00 Komedie ČR, Fin, Lucem, Slov.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 8.12 v 18.00

ZEMĚ NADĚJE
Drama USA, dabing

so 14.12. v 18.00

PŘÍJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Romantická komedie ČR

ne 15.12. v 18.00

DON CHICHOT
Anim film IT, ŠPA, dabing

so 21.12. v 18.00

MATURITA
Komedie ČR

ne 22.12. v 18.00

RIVALOVÉ
Životopis. drama USA, VB, Něm.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 8.12. v 17.00

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Pohádka NOR, dabing

ne 8.12. ve 20.00

GRAVITACE (3D)
Sci-fi USA

čt 12.12. v 00.01 (2D, tit)
čt 12.12. ve 20.00 (2D, tit)
pá 13.12. ve 20.00 (3D, dab)
so 14.12. v 17.00 (3D, dab)
so 14.12. ve 20.00 (3D, dab)
ne 15.12. v 17.00

VÁNOČNÍ KONCERT A JARMARK
Přijďte mezi nás dne 13. prosince na zámek v Hrubšicích.
V 16.15 hodin zazpívají a zahrají na f létny děti ZŠ a MŠ.
Následuje jarmark na nádvoří zámku, kde budou prodávat děti zboží,
které vyráběly. Nakoupit můžete u plátýnkářů, sklářů, hrnčířů i u
perníkářů. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.
Děti a dospělí ze Základní školy a Mateřské školy Ivančice - Řeznovice.
Přátelé čertových obrázků pořádají
v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně 6. ročník

TURNAJE V MARIÁŠI

14. 12. 2013. ve 13.00 hodin
Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech 546 413 403 po 17. hodině
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 8. prosince 2013.
Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Dne 14. prosince 2013
pořádá MO MRS Moravský Krumlov v areálu Vrabčí hájek

TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
Prezentace od 08.00 hodin, začátek v 09.00 hodin.
Startovné 200 Kč (zahrnuto občerstvení). Hodnotné ceny.

Zveme vás na výstavu obrazů do evangelického kostela v Miroslavi,
kde vystavuje malíř a výtvarník z Prahy

KRIŠAN PETRESCU

Vystavená díla můžete zhlédnout každou listopadovou neděli
v 9.30 hodin, nebo po domluvě na tel.: 515 333 109.
Výstava je prodejní.

HOBIT: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
Fantasy film
USA/N. Zéland

NIKO 2
Anim. komedie FIN, dabing

ne 15.12. ve 20.00 VŠE JE ZTRACENO
Drama USA
čt 19.12. ve 20.00 KAPITÁN PHILLIPS
Akční thriller USA
pá 20.12. ve 20.00 KŘÍDLA VÁNOC
Romantický film ČR
so 21.12. v 17.00
ne 22.12. v 17.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (3D)
Rodinný anim. film USA, dabing

so 21.12. ve 20.00 RIVALOVÉ
Životopis. drama USA, VB, Něm.
ne 22.12. v 15.00

Zveme Vás na již dvacátý

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (2D)
Rodinný dobrodružný film VB, USA

POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek pro nejmenší

ne 22.12. ve 20.00 THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)
Dobrodružný film USA, dabing
3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

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

NA VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE VLADIMÍRA PLACHÉHO
Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin.

MO KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá tradiční

LIDOVÝ PLES

dne 25.1. 2014 v 19.30 v Orlovně v Rakšicích
K tanci a poslechu hraje již tradičně hudební skupina Fantazie a
cimbálová muzika. Připravena bohatá tombola a doprovodný
program. Vstupné 120 Kč, rezervace na tel.: 737 285 092
Srdečně zvou pořadatelé.
Pohostinství Orlovna Rakšice Vás 31. prosince zve od 19 hod. na

OSLAVU SILVESTRA A NOVÉHO ROKU
K tanci a poslechu hraje skupina FANTAZIE.
Přijďte posedět a pobavit se s rodinou a přáteli.
Vstupné 190 Kč/osoba (v ceně láhev vína na každém stole
a něco slaného k zakousnutí.) Rezervace přijímáme v Pohostinství
Orlovna nebo na tel.: 732 655 649 do 25. prosince 2013.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.
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Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 23/13 vyjde 20. prosince 2013, uzávěrka 17. prosince 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Machři ve vyřezávání ovoce

06.12.2013

Světýlková cesta

PRAMEN ŽIVOTA

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice
Již popáté naše školní zahrada otevřela 6. listopadu 2013 své brány
a nabídla nejen „našim“, ale i příchozím dětem s rodiči procházku
od světýlka ke světýlku, od jedné tajemné bytosti k druhé. Neskromně
si myslíme, že naše zahrada je díky svému terénu pro strašidla a večerní putování za světýlky jako stvořená.
Začíná se vždy „za školou“ od vstupu z ulice Za Ústavem a po projití
úzké mezery za tělocvičnou se malí nebojsové ocitnou na pohádkovém
místě. Vítají je bubáci, ježibaby, čarodějnice a mají pro ně připraveny
úkoly, které jsou náročné na přemýšlení, zručnost i odvahu. Cesta vede
zahradou dolů a zase nahoru, klikatí se a zastávky s úkoly jsou připraveny v tajemných zákoutích. Odměnou za splněné úkoly jsou bonbónky (které nám letos pro velký počet příchozích došly ještě během akce),
razítka a v cíli párek s hořčicí nebo kečupem, teplý čaj a pro rodiče
kávička nebo grog. Tajemnost prostředí ještě umocňuje strašidelná
hudba, která se rozléhá po zahradě.
Tato podzimní akce má své nezaměnitelné kouzlo - malí caparti - někteří také ve strašidelném nebo s lampionky, tma, světýlka a zastavení
u skoro opravdových strašidel. Jsme moc rádi, že obyvatelům okolí
naší školy můžeme tímto způsobem otevírat naše dveře a zprostředkovávat zajímavý kontakt s „našimi“ dětmi, s naším prostředím i našim
přístupem k dětem. Přece jenom zařízení pro děti se zdravotním postižením nebývá běžně cílem výletů a akcí. Těšíme se, že příští rok v čase
podzimním přijde do naší zahrady ještě více malých nebojsů z Ivančic
a okolí a že se společně s námi budou hezky tak trochu bát.

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
10.12. v 15.00 hod. - PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ KONTAKTNÍCH RODIČŮ
12.12. v 16.00 hod. - POVÍDÁNÍ O SHIATSU
Co je japonská masáž Shiatsu? Jak pracuje s vašim tělem a co vše může
ukázat? Povídání s Janou Šaurovou, praktikem, lektorkou a členkou
české asociace Shiatsu. Beseda s praktickou ukázkou. Vstupné 50 Kč.
18.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁ DÍLNA
Přijďte s námi tvořit, korálkové svícínky a andílky. Vstupné 80 Kč.
21.12. v 18.30 hod. - VYSTOUPENÍ BŘIŠNÍ TANEČNICE
Vezměte svoji ženu od vánočního úklidu a pečení na vystoupení
břišní tanečnice do naší čajovny. Uvidíte tanec se závojem, raqs
sharki a drum solo. Vstupné 80Kč
Úterní cvičení zrušeno, můžete se těšit na lednové novinky.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

V listopadu se zúčastnili žáci oboru kuchař - číšník ze Střední školy
dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov soutěže pro začínající
talenty v Carving Capu, tedy ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Soutěž
se konala v Českých Budějovicích v rámci Gastrofestu. Zastoupení
soutěžících bylo z České republiky a Slovenska.
Z naší školy soutěžili žáci oboru kuchař - číšník 2. ročník Matěj
Ulreich a Silvie Lišková, za 3. ročník se zúčastnily Jana Dočkalová,
Kristýna Chrástová a Eliška Dvořáková, kteří se připravovali pod
vedením Mgr. Dany Frimlové. Jana Dočkalová a Kristýna Chrástová
získaly v soutěži bronzové medaile.
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany Vás tímto srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
která se bude konat 25. 12. 2013 v sále místního pohostinství
od 20.00 hodin. Celým večerem Vás budou provázet skupiny
Fantazie a Seliver. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé. Vstupné: 80 Kč.

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice pořádá

VÁNOČNÍ JARMARK

aneb „Pojďte s námi do Betléma …“
…načerpat vánoční atmosféru, udělat blízkým radost malým dárkem,
zhlédnout živý betlém, zazpívat si koledy…
čtvrtek 12. prosince od 12.00 do 18.00 hodin
pátek 13. prosince od 8.00 do 12.00 hodin
ZŠ V. Menšíka Ivančice, budova 1. stupně na Komenského nám. 7
Ve čvrtek 12. 12. při zahájení vánočního jarmarku ve 14.00 hodin
budou také slavnostně otevřeny nové prostory školní družiny.
DDM a ŠD Oslavany pořádá

ZIMNÍ TÁBOR V JESENÍKÁCH 2014
Termín: sobota 25. 1. 2014 – pátek 31. 1. 2014
Místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky. Lyžování:
v místě tři vleky. Ubytování: Ubytovna Lesanka, 2-8 lůžkové pokoje.
Cena: 2.900 Kč (bez SKIPASU), 1.000 Kč (s sebou na SKIPAS).
V ceně je zahrnuto: plná penze, doprava, ubytování, pedagogický
dozor, instruktor lyžování a snowboardingu. Více informací
a přihlášku naleznete na www.ddm-oslavany.cz v sekci
KE STAŽENÍ nebo na tel: 546 423 520 a 739 634 100.

Gymnázium Moravský Krumlov zve srdečně všechny zájemce na kurz

K RODOVÝM KOŘENŮM

ANEB JAK SESTAVIT VLASTNÍ RODOKMEN I A II
Kurz bude rozdělen podle úrovní na začátečníky (I)
a pokročilé - absolventi loňského kurzu (II)
Náplň: úvod do genealogie (rodopisu), úvod do paleografie (stará písma:
novogotická polokurzíva), základy německé a latinské terminologie,
elektronické odkazy a pomůcky, genealogické programy atd.
Předpokládaný rozsah kurzu: 10 lekcí (1 lekce = 2 vyučovací hodiny)
Kurz bude probíhat v budově gymnázia v odpoledních hodinách
(přesný čas bude upraven po domluvě se zájemci). Zahájení: polovina
ledna 2014 (termín bude zájemcům upřesněn podle zájmu)
Předpokl. cena: začátečníci 100 Kč/lekce a pokročilí 60 Kč/lekce.
Závazné přihlášky podávejte na mail: Petr.Eckl@seznam.cz
nebo telefonicky v kanceláři školy: 515 322 234.

SILVESTR 2013
Přijďte slavit Silvestra s námi, čeká vás: DJ Vizour, půlnoční přípitek,
občerstvení formou švédských stolů, nealko nápoje, pivo, víno v ceně.
úterý 31. prosince od 19.00 hodin
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.
Poplatek: 550 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.

Pohodový závěr roku na krumlovském Domečku
V neděli 17. listopadu se vydal
průvod dětí, rodičů a prarodičů
od Domečku, po Palackého ulici
do zámeckého parku, konal se
totiž tradiční lampionový průvod
- Pochod broučků. A že jsme to
v Krumlově krásně rozsvítili!
V parku na děti čekalo 5
stanovišť, kde plnily brouččí
úkoly. Házely berušce tečky,
přikládaly polínka na oheň, běhaly s lucerničkou po vytýčené
dráze, zachranovali broučka
ze sítě a třídily obrázky broučků.
Dětem šly úkoly skvěle a malou
odměnu na každém stanovišti si
určitě zasloužily. Vyvrcholením
celé akce se stal ohňostroj, který
krásně uzavřel celou akci se světýlky gejzírem světelných efektů.
Děkujeme všem za velkou účast
a světýlkovou atmosféru.
V sobotu 23. listopadu se na

Chcete formou tradičních
vánočních oznámení
a novoročenek oslovit
své zákazníky, zaměstnance
či partnery ve vánočním vydání Zrcadla?
Pokud ano, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272
nebo mailem: noviny@zrcadlo.info

Domečku tvořilo. Tradiční adventní dílna přilákala maminky
a děti k vytvoření vánočních
dekorací, adventního věnce, moc
se líbilo vyrábění glycerínových
mýdel, svícnů a andílků ze sádry.
Povedly se také korálkové hvězdy i přáníčka. Fotografie z akcí
najdete na www.domecekmk.cz
ve fotogalerii.
Čekání na Ježíška si ukrátíme
na Vánoční nocí na Domečku
20. prosince. Budeme hrát hry,
péct, vytvářet dárečky na poslední chvíli, pustíme si vánoční film
a přenocujeme ve spacáku. Na
akci je nutné nahlásit se předem,
pozor, počet míst je omezen.
Chtěli bychom touto cestou
popřát všem dětem a dospělým,
kteří navštěvují naše zájmové
kroužky, krásné Vánoce a mnoho splněných přání a poděkovat

všem externím pracovníkům,
příznivcům a kamarádům, kteří
nám pomáhají na akcích za
skvělý kus odvedené práce, po-

moc a podporu.
Úspěšný a po všech stránkách
vydařený rok 2014 vám všem
přeje Váš Domeček.

HLEDÁME ZKUŠENÉHO

PRACOVNÍKA NA POZICI KLEMPÍŘ
Požadavky: výuční list v oboru a odpovídající zkušenosti.
Místo pracoviště: Moravský Krumlov, Skalice u Hostěradic.

V případě zájmu nás kontaktujte na:
joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184

JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

MÁ TO SMYSL, TŘÍDÍM ODPAD…
Občané Moravského Krumlova mohou vytříděné odpady uložit do sběrných nádob umístěných
na ulici Palackého, Pionýrská, Břízová, Sídliště, Rakšice, Slunečná a Nádražní.

