Nezávislý regionální čtrnáctideník

Krásné prožití svátků vánočních,
hodně klidu a pohody a úspěšné
vkročení do nového roku 2014
přeje za finanční skupinu
PomocPro, a. s.
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Kraj schválil rozpočet 2014
Má přibližně 5,9 miliardy korun
/Kraj/ Vedení Jihomoravského kraje představilo na tiskové
konferenci 9. prosince návrh
rozpočtu kraje na rok 2014. Rozpočet je sestaven tak, že příjmy
se rovnají výdajům.
Návrh krajského rozpočtu na
rok 2014 počítá s celkovými příjmy ve výši 5,3 miliardy korun a
výdaji 5,9 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 630 milionů
korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky
a z úspor kraje z minulých let.
V této souvislosti hejtman
Michal Hašek ocenil například
zavedení centrálních nákupů.
„Ukázalo se, že jsme dokázali
ušetřit například na nákupu
energií. Mnohem lépe také organizujeme výběrová řízení na
stavby silnic, v rámci kterých
dosahujeme úspor ve výši 30 až
35 procent oproti cenám, které
předpokládali projektanti. Dobré hospodaření kraje potvrzuje
rating Aa1.cz udělený agenturou
Moody’s. Rating zohlednil zejména konzervativní přístup kraje
k řízení rozpočtu, který umožňuje
udržovat vyrovnané hospodaření

a dobře zvládnutelnou dluhovou
službu kraje,“ řekl Michal Hašek.
Jednou z hlavních priorit krajského rozpočtu je oblast dopravy,
ta činí 38 procent krajského rozpočtu. „Znamená to, že budeme
opět financovat významné opravy
silnic II. a III. třídy. Dále také zajistíme fungování Integrovaného
dopravního systému, zde financujeme regionální železniční i
autobusovou dopravu. Z dalších
významných činností chci zdůraznit vzdělávání a školské služby, včetně financování volného
času dětí a mládeže. Kraj totiž
zřizuje téměř 200 příspěvkových
organizací v oblasti školství.
Stejně tak zřizujeme nemocnice
a zdravotnická zařízení v oblasti
zdravotnictví a téměř tři desítky
organizací v oblasti sociální péče.
Ty všechny musíme v příštím
roce zafinancovat,“ řekl Hašek.
Jihomoravský kraj hodlá též
v příštím roce zachovat tradiční
dotační programy v nejrůznějších
oblastech - například v kultuře,
ve volnočasových aktivitách dětí
a mládeže, v oblasti zemědělství
zachová podporu včelařům a také
Vinařskému fondu.
V příštím roce je v návrhu rozpočtu také vyčleněno 30 milionů
korun pro dobrovolné hasiče, šest
milionů korun pro profesionální
hasiče a policii, jedním milionem
korun je pamatováno na vodní
záchranáře. Dotačních titulů je
několik desítek a kraj se snaží
zachovat ty, které nemají paralelu. To znamená, kde by nezisková
organizace neměla možnost žádat
jinde - třeba z prostředků Evrop-

foto: portál JM kraje

ské unie nebo státu.
Náměstek hejtmana Stanislav
Juránek upozornil na skutečnost,
že některé dotační tituly pro
rok 2014 v oblasti školství byly
vyhlášeny už v závěru letošního
roku. „Celkový objem podpory
činí 45 milionů korun. V rozpočtu je také položka více než 21
milionů korun na krytí přímých
výdajů na vzdělávání. Chceme
překlenout dobu do školního
roku 2017/2018, kdy se snižuje
počet žáků středních škol, abychom neměli oslabený pedagogický sbor a udrželi kvalitu
vyučování. Jinak bychom museli
propustit více než sto učitelů,“
uvedl náměstek Juránek.
V oblasti regionálního rozvoje
tvoří největší položky podpora
vědy, výzkumu a inovací. „Zůstávají rovněž klasické dotační
programy, podpoříme například

vinohradníky, včelaře,“ uvedl
náměstek hejtmana Václav Božek.
Jak dodal, důležitá je podpora začínajícím podnikatelům umožňující vznik nových živností v hospodářsky slabších mikroregionech.
V oblasti kultury kraj nezapomíná
na podporu institucím působícím
v Brně a akcím, které se v jihomoravské metropoli konají.
Náměstek hejtmana Roman
Celý zdůraznil, že kraj nekrátí výši
dotací na hospodaření v lesích a
v oblasti vodního hospodářství,
pokračuje také péče o přírodní
rezervace a přírodní památky.
„Podařilo se navýšit dotace v obVY
lasti sociálních služeb, rozšiřujeme systém víceletého financování ØÍ D
a dáváme tak organizacím jistotu. DÍM OT
E ACI
Počítáme rovněž s širším použitím
ZA
slevových karet v rámci RodinVÁ
ných pasů a Senior pasů,“ řekl
S
/abé/
náměstek Roman Celý.

AKCE!

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

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

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
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

NKS okna, s. r. o.

Nám. 13. prosince č. 8

664 12 Oslavany
volejte zdarma:
800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@mail.ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

přejeme
Našim zákazníkům a partnerům
o roku 2014
krásné prožití Vánoc a do novéh
bní pohody.
hodně zdraví, štěstí, lásky a oso
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Ušetří Oslavanští za teplo?

Slovo úvodem

VÁNOCE JSOU TADY
„Ještě se párkrát vyspíš a přijde Ježíšek.“ Tak přesně mě uklidňovala moje milovaná maminka, když už viděla, že se mnou šijí
všichni čer�, nemůžu se dočkat Štědrého večera a podnikám výzkumné výpravy do všech možných skrýší. Cílem bylo nalezení
dárků, které moji drazí rodičové velmi důmyslně ukrývali.
Historie se opakuje. Dnes jsem nachytal svého darebného
synka, jak si s velkým zájmem prohlíží maminčiny šaty ve skříni v
ložnici. Z bočních úmyslů ho nepodezřívám, protože už v prvním
roce jeho života jsme ho jenom ztěžka odtrhávali od promenády
v plavkách našich krásných misek. Po kom to dítě asi je? No,
dýmku naštěs� za�m nekouří (proklatý niko�smus) a na rozdíl od
svého ta�čka již od raného mládí vyznává ak�vně a fana�cky kult
kulatého nesmyslu. Tak je asi po mamince. Sice jsem se zamračil
a zahudroval, rodičovská povinnost je vychovávat, ale v duchu
jsem se málem složil smíchy. Sklerózou naštěs� za�m netrpím
a vím pořád, jaké jsou klukovské zájmy v předvánočním období.
Složení dárků se nám trochu změnilo. Nevím, jak by moje dě�
reagovaly na ty, které jsme si vysnili my. Například kolo světoznámé značky Favorit či v horším případě Eska. To byl nedos�žný
sen. Naši rodiče se je snažili shánět doslova a do písmene po
všech čertech. Kde ty loňské sněhy (nebo spíš bláta) jsou? Doba
je někde jinde. Dnes si můžete kolo koupit, jaké chcete. Bez toho,
abyste museli někde uplácet prodavače či vedoucího Kovomatu.
Ovšem jízdní kolo je v dnešní době chabý dárek. Dnes si
nová generace přeje notebooky, nejnovější mobilní telefony
či tablety. Vládne nám svět elektroniky a virtuální realita. To
pla� i u vánočních přání a tak zvaných PF (péefek). Za�mco
naši rodičové chodili poc�vě do trafiky, vybírali ty nejhezčí, my
je hledáme na internetu a posíláme z pohodlí domova mailem.
V případě nouze pošleme SMS. Existují-li mezi naším příbuzenstvem nebo kamarády tvrdí konzerva�vci, kteří tvrdohlavě
trvají na tradiční formě komunikace, vztekle zavrčíme a sem
tam přistoupíme na jejich způsob hry.
Zvlášť když se jedná o babičku, která vaří vynikající svíčkovou,
byli jsme u ní vždycky na prázdninách a neradi bychom si to s ní
rozházeli. I když podloudný vánoční dárek ve formě mobilu světoznámé značky „Aligátor“ s dostatečným kreditem pro našeho
pro milovaného prarodiče bývá pěkně zákeřný. To abychom
mohli být v lepším a častějším styku!
U nás doma jsme ještě na klasiku. Domníváme se, možná
mylně, že tak dáváme trochu najevo, že jsme si na toho dotyčného vyhradili chvilku předvánočního času, koupili jsme pohled,
napsali rukou vánoční přání, a tak na něj v tomto svátečním čase
myslíme. Je to osobnější než nějaká SMS či mail.
Vánoce jsou vůbec svátek velmi osobní a rodinný. Čas le�
jak voda a rodiny se dnes nedokáží sejít ani u oběda, natož
u večeře. Právě Štědrý večer je časem, kdy se rodina tradičně
u ní schází, aniž by řešila obyčejné životní problémy. Vánoce
jsou také svátkem rodinným. Scházíme se o nich, alespoň
jednou ročně, v úzkém kruhu a zapomínáme na své staros�.
Jejich účelem je udělat radost svým bližním nějakým pěkným
dárkem. Vzpomínáme zároveň s láskou na ty, co už s námi
k letošní štědrovečerní večeři nezasednou. Kon�nuita tradice
českého a moravského Štědrého večera je naštěs� neměnná
a za�m ji nezasáhla ani tato doba.
Šťastné a veselé vánoční svátky za redakci Zrcadla přeje Petr Sláma

/Oslavany/ Město Oslavany,
konkrétně firma Zatep, s. r. o., jejímž podílníkem město je, má zájem udržet cenu tepla na nynější
výši. Z tohoto důvodu byl zastupitelům města předložen záměr
realizace výstavby kogenerační
jednotky v kontejnerovém provedení. Ta by měla být umístěna
v areálu místní základní školy mezi
stávajícím skleníkem a hřištěm.
Jako investor byla vybrána
energetická společnost E-ON.
Tím pádem by si tento projekt
neměl vyžádat žádné investice ze
strany Oslavan či Zatepu.

ZPRÁVY Z RADNIC
Majitelům opuštěných hrobů
/Ivančice/ Hřbitov je místo, na kterém vzpomínáme na předchozí
generace. Občas se bohužel stane, že hroby našich předků jsou zcela
opuštěné a zpustlé. Po těch, kteří by se o ně měli starat, není ani vidu ani
sluchu. Z tohoto důvodu Rada města Ivančic schválila na svém zasedání vzorový text znění výzvy majitelům hrobových zařízení. Pokud se
o příslušné hroby do jednoho roku ode dne vyvěšení nikdo nepřihlásí,
stanou se vlastnictvím města Ivančic jako věc opuštěná,
/PeSl/

Podpoří svůj mikroregion
/Oslavany/ Rada města Oslavan na svém zasedání rozhodla o poskytnutí dvou mimořádných příspěvků. Oba jsou určeny pro Mikroregion
Ivančicko. První z nich, ve výši 40.000 Kč, je určen na zajištění financování části nákladů spojených s účastí na Regiontour 2014. Druhý, 23.000
Kč, poslouží jako podíl města Oslavany na úhradě členských příspěvků
Mikroregionu Ivančicko pro MAS Brána Brněnska, o. s.
/PeSl/

Koncem roku schvalují všechna zastupitelstva vyhlášky o výši
místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňovaní komunálních
odpadů. Na svých zasedáních
o nich rozhodovali i zastupitelé

v Ivančicích, Oslavanech a v Moravském Krumlově.
Všechna zastupitelstva se tentokrát plně shodla a rozhodla se
nechat poplatky stejné jako v roce
2013. Ve všech třech městech
občané zaplatí stejnou cenu, a to
500 korun za osobu na rok. /PeSl/

Vodné a stočné zvýšeno

/Ivančice/ V lokalitě u cihelny
v Ivančicích byla po provedení
technické a dopravní infrastruktury povolena výstavba rodinných domů. Vzhledem k tomu,
že některé novostavby jsou před
dokončením a blíží se jejich „kolaudace“, bylo nutné pojmenovat
nově vznikající ulici, aby novým
domům mohla být přidělena čísla
popisná a orientační.

Zastupitelům byly předloženy
tři návrhy ke konečnému výběru:
U Potoka, Cihlářská a U Židovského hřbitova.
Své obhájce nakonec získaly dva
názvy: Cihlářská a U Židovského
hřbitova - díky své poloze, významu i z hlediska označení lokality
pro turisty. Zastupitelé nakonec se
nakonec rozhodli novou ulici pojmenovat U Židovského hřbitova.

Na milionové investice
chce město bankovní úvěr

Nová ulice v Ivančicích

Už máte nový řidičák?
Řidičské průkazy vydávané
v rozmezí od 1. ledna 2001 do
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31. prosince 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají
platnosti (v souladu s novelou
zákona č. 119/2012 Sb.).
Informace, kterou řada majitelů
výše uvedených řidičských průkazů měsíce ignorovala, se stává
velmi aktuální. Zvýšený zájem
o výměnu řidičáků zaznamenali
také na moravskokrumlovském
odboru městského úřadu.
Odbor stanovil mimořádné

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

Nabízíme:

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

VINOTÉKA
NA ZAHRADNÍ ULICI 275

V kontejneru bude umístěna
jednotka Tedom Quanto D580,
s elektrickým výkonem 600 kW
a celkovým tepelným výkonem
723 kW. Vně kontejneru by měl
být suchý chladič technologického okruhu, akumulační nádrž
a komín. Výkon kogenerační jednotky je stanoven na hladině 22
kV do trafostanice E-ON na Sportovní ulici. Vyvedení tepelného
výkonu je plánováno do systému
stávající plynové kotelny. Celkovým cílem je nejen udržení stávající hladiny ceny tepla, ale i její
případné mírné snížení.
/PeSl/

Za odpadky zaplatí 500

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

NOVĚ
OTEVŘENÁ

20.12.2013

JAZYKOVÁ ŠKOLA
NABÍZÍME 9DENNÍ STUDIJNĚ
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO ANGLIE
duben Eastborne, červen Hastings, září Malta

Na vlastní přání připravíme
i individuální jazykové pobyty.

úřední hodiny, ve kterých lze
o nový řidičský průkaz zažádat:
a to ve dnech 23. a 30. prosince
od 8 do 17 hodin.
Žádost o vydání ŘP zájemci obdrží na pracovišti odboru. K vyřízení žádosti je nutný platný doklad
totožnosti (občanský průkaz, pas),
průkazová fotografie o rozměrech
3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
který podléhá povinné výměně.
Obměna průkazů trvá do 20
dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500
Kč. Zrychlená výroba průkazů
bude ale kvůli dnům pracovního
klidu prodloužena.
Pokud letos výměnu nestihnete, stane se váš řidičský průkaz
neplatným a máte povinnost jej
odevzdat na obecní úřad s rozšířenou působností, například tedy
v Moravském Krumlově. Pokud
totiž jako řidič vozidla při kontrole předložíte neplatný doklad,
dopustíte se přestupku, za který
vám může být uložena pokuta
od 1.500 Kč do 2.500 Kč. /abé/

/Miroslav/ Zastupitelsto města Miroslav stanovilo na svém posledním
veřejném zasedání ceny za vodné a stočné na rok 2013. Občané města
zaplatí v příštím roce za vodné 29,20 Kč za m3 vody a za stočné 25,10 Kč
za m3 odpadní vody. Starosta města, Ing. Augustín Forman, na veřejném
zasedání zastupitelstva uvedl: „Zvýšení cen vodného a stočného zajistí,
že město Miroslav nebude nuceno dotovat související náklady. K vyrovnání nákladů a výnosů přispělo zpoplatnění srážkové vody. Ceny oproti
loňskému roku byly navýšeny o 5 procent.“
/PeSl/

/Oslavany/ V městské pokladně není vždy peněz nazbyt a na financování některých prospěšných projektů je si nutno občas vzít úvěr.
Oslavanská radnice si hodlala vzít půjčku na zateplení budovy Základní školy v Oslavanech, budovy Mateřské školy Duha, regeneraci
zámeckého parku a podíl města na financování cyklotrasy Oslavany
- Ivančice pro Mikroregion Ivančicko. Úředníci MěÚ Oslavany zjistili, že na spolufinancování těchto akcí si bude muset město vypůjčit
8.300.000 korun. Na tomto základě a vzhledem k rozpočtovému provizoriu města. Rada města Oslavan zveřejnila výzvu k podání nabídky na
zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Poskytnutí úvěru na spolufinancování dotačních projektů realizovaných v roce 2014“. Na jejím
základě byly osloveny tři bankovní ústavy: Komerční banka, a. s.,
Česká spořitelna, a. s. a UniCreditBank CZ, a. s. Hlavním kriteriem
byla nejnižší nabídková cena. Dne 11. 11. 2013 rozhodla Rada města
Oslavany o výběru nejvhodnější nabídky. Byla vybrána Komerční banka, a. s. Oslavanští zastupitelé přijetí smlouvy o úvěru schválili. /PeSl/

Řeznovičtí budou čerpat
z rezervního fondu

/Ivančice/ Vedení ZŠ a MŠ v Řeznovicích požádalo zástupce svého zřizovatele, Radu města Ivančic, o souhlas s čerpáním finančních
prostředků ze svého rezervního fondu v celkové výši 220.000 korun.
Peníze chtějí Řeznovičtí použít na dokončení modernizace ICT techniky, nákup schodolezu pro invalidní dítě, opravu sociálního zařízení
a zajištění zástupu dlouhodobě nemocné pracovnice. Rada města Ivančic s uvolněním finanční částky souhlasila.
/PeSl/

Sponzorský dar pro školu
poskytla firma Autoexpres
/Ivančice/ Základní škola Vladimíra Menšíka v Ivančicích dostane
sponzorský dar v celkové výši 5.000 korun. Bude určen na nákup
kompenzačních pomůcek. Sponzorem je firma Autoexpres Ivančice.
Rada města Ivančic, jako zástupce zřizovatele školy, udělila na svém
zasedání souhlas s přijetím tohoto daru. Firma Autoexpres, jmenovitě
její majitel, pan Milan Buček, patří již tradičně k nejvýznamnějším
sponzorům také ivančického sportu.
/PeSl/

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

ZAHRANIČNÍ REFERENCE:

Venkovní rolety v zimní destinaci
Makov -Slovensko

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

v Moravském Krumlově
PROVOZNÍ DOBA:

pondělí: zavřeno
úterý až pátek: 12.00 - 20.00 hod.
sobota: 9.00 - 20.00 hod.
neděle: 9.00 -13.00 hod.

www.zaluziekoblizek.cz
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O Vánocích - tentokrát se Zuzanou Brzobohatou

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá.
Naše poslankyně v Bruselu.
Půvabná, aktivní dáma, kterou
rozhodně nikde nepřehlédnete.
Ve výčtu jejich činností najdete
například členství v rozpočtovém
výboru a výboru pro rozpočtovou
kontrolu Evropského parlamentu.
Ale protože jsou Vánoce, a o Vá-

nocích necháváme politiku stranou, naše zvědavé dotazy budou
mířit jinam.
Co Vás napadá, když se řekne
„Vánoce“? Vonící stromeček,
cukroví, sváteční vánoční jídlo a
rodina. A jako většinu žen otázka,
jestli se vejdu do oblečení v prvních lednových dnech.

Rekonstrukce MŠ v Miroslavi

Měla jste nějaké velké vánoční
přání, které se Vám splnilo a které se nesplnilo? Jako dítě jsem si
přála vláček a také jsem jej pod
stromečkem našla. Tedy koleje,
mašinku a vagónky v měřítku
HO. Stavbu kolejiště jsem odložila na důchodový věk, a protože
mám vnoučka, tak to můžu maskovat, že to dělám pro něj. Jedno
přání v dětském věku nereálné
se splnilo až ve čtyřiceti, kdy se
stavebnice z kamene začala po
padesáti letech znovu vyrábět.
Několik krabic pořízených od
roku 1930 do roku 2010 patří k
našemu rodinnému stříbru a hrály
si s ní už tři generace a čeká na
generaci čtvrtou.
Jak probíhá Štědrý večer u
Brzobohatých? Moje dcera s rodinou a já žijeme v jednom domě,
tak večeři máme společnou u ní,
ale nadílka probíhá u mě. Je to
zcela praktické rozhodnutí, mají
malého Kubíka a 3 kočičky, a tak
vánoční stromek s ozdobami by
byl v neustálém ohrožení.
Jaký je rozdíl mezi Vánocemi

v Belgii a těmi u nás? Nemůžu
se se čtenáři podělit o zážitky,
zatím jsem v Belgii na Vánoce
nebyla. Možná, že „bílé“ Vánoce
v Bruselu opravdu nehrozí, typické zimní počasí je drobný déšť
a vlezlá zima kolem nuly.
Bude na Vašem štědrovečerným
stole tradiční vánoční cukroví a
kapr? Ano a také typická rybí polévka, kterou kvůli délce přípravy
kolem 3 hodin opravdu vařím jen
jednou ročně. Cukroví jsem léta
pekla sama (mám takovou velmi
racionální metodu pro zaměstnané
ženy), tak deset druhů, ale letos
mám slíbené od mé bývalé tchyně.
Je to taková rodinná tradice, já
zase příbuzenstvu dodávám ořechy ze zahrady, a než je nasbírám,
tak se pěkně naohýbám.
Co byste popřála našim čtenářům k Vánocům a novému roku?
Asi to nebude nic originálního.
Nejdůležitější je zdraví a těm, co
hledají práci, aby byli úspěšní.
Děkujeme za rozhovor a přejeme šťastné, hodně veselé Vánoce
a úspěšný nový rok. Petr Sláma

Příjemné prožití svátků vánočních
a veselý nový rok 2014 přeje
Divadlo Na mýtině, o. s.
www.divadlonamytine.estranky.cz

Děkujeme vedení města Miroslav, že prosadilo rekonstrukci MŠ na
Husově ulici. Rekonstrukci prováděla firma Miloš Ryšavý a všem pracovníků, kteří se na ní podíleli, děkujeme. Také si poděkování zaslouží
rodiče za vstřícnost a pochopení s menšími komplikacemi provozu
po dobu výměny oken v MŠ. Všem ještě jednou děkujeme a přejeme
krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok.
Ředitelka MŠ Mgr. Věra
Smejkalová a kolektiv zaměstnanců MŠ Husova 32, Miroslav

PF 2

014
PRODEJNA STAVEBNIN

Palackého nám. 22,

Ivančice

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání v roce 2014.

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

CYKLOSERVIS

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

Všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům
přeje krásné vánoční svátky
a do nového roku 2014
pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu osobních úspěchů
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OBK při JE Dukovany informuje:
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Prodej vánočních kaprů má svá přísná pravidla

Dodavatel elektrárny
Co všechno musí podstoupit člověk, když chce pracovat na JE Dukovany jako dodavatel? Na Jaderné elektrárně Dukovany pracuje mnoho
externích dodavatelů, v údržbě, při montáži nového zařízení, v dopravě, službách, atd. Odhadoval bych to tak na cca 2000 lidí, kteří buď
pravidelně anebo nepravidelně do areálu EDU vstupují za prací.
Jako novopečený člen OBK mám právo se samostatně po areálu
pohybovat tak jako kterýkoliv z dodavatelů nebo pracovníků elektrárny. Naposledy jsem měl tuto možnost někdy před osmi lety, to
když jsem byl ještě zaměstnán u ČEZ. Nedávno jsem si na vlastní
kůži vyzkoušel, co všechno obnáší získání oprávnění pro samostatný
pohyb v areálu EDU. Ono je to přesně podle Atomového zákona
a věřte mi, není to žádná formální záležitost.
Psychická způsobilost - tedy psychotest. Bezúhonnost - tedy výpis z trestního rejstříku, a základní bezpečnostní školení a test, že si
něco z toho školení pamatuji a dokáži se podle toho chovat. A to ne
kdejaké školení. Základní pojmy o tom, co vlastně jaderná elektrárna
je, pravidla BOZP a požární ochrany, havarijní připravenost, fyzická ochrana a zásady ekologického a zejména bezpečného chování.
V elektrárně tomu říkají kultura bezpečnosti a v podstatě to znamená
chovat se bezpečně, a jak mám, dokonce i tehdy, když se nikdo nedívá. Lektoři zkušení a musím říct, že dobří, docela bylo zajímavé
je poslouchat. A test - samo sebou, že na počítači a hnedle padesát
otázek, jako v autoškole. Lidé, co tímto vstupním cvičením projdou,
skutečně neublíží ani sobě a ani elektrárně.
Byl jsem navýsost spokojený... dobré, za těch osm let, co jsem
v EDU nebyl, se toho hodně změnilo, k lepšímu. Mohu porovnat s jinými elektrárnami ve světě a dobrý, fakt hodně dobrý.
Aleš John, člen OBK JE Dukovany

§ 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, ráda bych Vás požádala o radu. Můj otec je majitelem
nemovitosti, nicméně dům, který mu darovala jeho zemřelá matka,
mu darovala se spoluvlastníkem. Problém spočívá v tom, že teta,
která vlastní menší podíl na tomto domě, je již několik let po smrti.
Navíc celý život žila v zahraničí, kde i zemřela. V podstatě o ní nemáme vůbec žádné informace a rádi bychom tuto záležitost nějakým
způsobem vyřešili. Předem děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím. Jestliže po smrti vyjde najevo nějaký další
majetek zůstavitele, který nebyl předmětem původního dědického řízení,
tak se věc řeší žádostí o dodatečné projednání dědictví, které je v současné době upraveno v § 175x občanského soudního řádu. Podnět k projednání dodatečného dědictví může dát soudu prakticky kdokoliv, zpravidla
je to někdo, kdo na tom má právní zájem, např. dědic či třeba spoluvlastník nemovitosti, jako ve Vašem případě. Soud na základě přijatého podnětu pověří notáře, který dodatečné dědictví provede a o dědictví, které se
bude týkat spoluvlastnického podílu na nemovitosti, rozhodne.
Ve Vašem případě je věc komplikovanější o skutečnost, že teta dle
Vašeho sdělení žila celý život v zahraničí a zde také zemřela. V tomto
případě by záleželo na dalších okolnostech. Jestli byla např. teta českým
občanem v době svého úmrtí, dědictví by se projednávalo u soudu v České republice. Jestliže byla cizím státním občanem, věc by se řešila dle kolizních předpisů příslušné země a našich předpisů. Podstatnou okolností
je i skutečnost, že nemovitost se nachází v České republice, takže i dle
těchto hledisek by se věc posuzovala. Jelikož dědické řízení u nás provádí
notáři, doporučoval bych kontaktovat k posouzení této otázky nějakého
notáře, případně, pokud je to možné, pokusit se spojit s nějakým dědicem
zemřelé tety, aby věc vyřídil, neboť je to i v jeho prospěch.

Školy si zažádají o dotace
/Kraj/ Radní Jiří Janda informoval na tiskové konferenci o schválení
záměru podání žádostí o dotaci školských příspěvkových organizací
z Regionálního operačního programu Jihovýchod. „Je to pro nás velmi
významná podpora - jedná se totiž o celkovou částku blížící se hranici
200 milionů korun. Pokud budou záměry jednotlivých škol v rámci Regionálního operačního programu schváleny, výrazně to pomůže zkvalitnění výuky a zvýší celkovou občanskou vybavenost,“ řekl radní Jiří
Janda, který informoval také o schválení investičních záměrů několika
krajských škol na zkvalitnění učeben, stravovacích zařízení, podporu
environmentální výuky, rekonstrukci dílen a podobně.
/abé/

Vánoce jsou tady a k nim neodmyslitelně patří kapr. V různých
kulinářských obdobách se připravuje na štědrovečení stůl.
Pokud nemáte hodného dědu,
který jako vášnivý rybář zajistí
přísun kapříků přímo z nedaleké
řeky, čeká vás pořízení ryby u
některého z prodejců.
Pro prodej ryb platí docela
přísná pravidla. „V posledním
prosincovém týdnu se, jako každým rokem, vydají inspektoři
krajských veterinárních správ
kontrolovat, jak probíhá sezónní
prodej kaprů. To znamená, že bu-

dou prověřovat, zda mají prodejci
doklady o původu ryb, kde byli
kapři sádkováni, zda jsou prodejní místa vybavena tak, jak mají,
a jak s rybami zacházejí,“ uvedl
tiskový mluvčí Státní veterinární
správy Josef Duben.
Prodejci musejí sedm dní
před zahájením prodeje oznámit
veterinárním správám, kde bude
stánek umístěn a také zda budou
kapry usmrcovat a porcovat
na přání zákazníků, popřípadě,
zda budou prodávat ryby pouze
živé. Kdo ryby usmrcuje, kuchá
a porcuje, popřípadě jinak upra-

Elektrárna Dalešice byla
spuštěna před 35 lety
První plány k výstavbě vodního
díla Dalešice se rýsují již ve 30.
letech 20. století. V šedesátých
letech jsou na světě první studie
a projekty a výsledky průzkumů.
V letech 1971 - 1978 probíhala
samotná výstavba vodního díla.
Pár informací v datech:
1. 11. 1972 - zahájení betonáže;
1. 8. 1974 - zahájení sypání hráze;
10. 7. 1976 - zahájení napouštění;
29. 9. 1977 - poslední m3 hlíny
do hráze; 15. 12. 1978 - uvedení
do provozu celé elektrárny.
Unikátní vodní dílo se pyšní
největší, sto metrů vysokou sypanou hrází ve střední Evropě.
„Za 35 let provozu elektrárny
voda o objemu 55 nádrží dalešické přehrady (6 800 milionů m3)
protekla turbínami elektrárny
a vyrobila 10 556 GWh. To je
takové množství energie, které
by stačilo na zásobování všech
tuzemských domácností v jednom
roce. Rekordní výroba 402 491
000 kWh/rok z roku 1979 byla
pokořena teprve 4. 12. 2013,
tedy po 35 letech. Letošní rok je
tedy dvojnásobně významný a lze
očekávat celkovou roční výrobu
okolo 404 000 000 kWh,“ uvedl
tiskový mluvčí EDU Petr Spilka.

Důležitým milníkem v historii
elektrárny byla její modernizace,
při které došlo ke zvýšení výkonu z
4x112,5 MW na 4x120 MW. Tento
výkon může elektrárna poskytnout
do jedné minuty od vzniku požadavku. Vodní komplex elektráren
Dalešice-Mohelno a Jaderná elektrárna Dukovany jsou atestovány
pro najetí z úplné tmy - tzv. blackoutu elektrizační soustavy.
Přečerpávací vodní elektrárna
leží na řece Jihlavě, která pramení na Českomoravské vysočině
a ústí do nádrže Nové Mlýny. Z
VD Dalešice pokračuje řeka přes
průtočnou elektrárnu Mohelno
jihovýchodním směrem do Jihomoravského kraje k Ivančicím a k
Novomlýnským nádržím. Vyrovnávací nádrž VD Dalešice slouží
jako zásobní nádrž, ze které se
čerpá voda potřebná pro provoz JE
Dukovany, poskytuje odběr vody
pro závlahy a průmysl pod nádrží.
Voda v nádrži slouží k regulaci
spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě přečerpáváním
do nádrže horní nebo průtokem
mohelenskou elektrárnou k výrobě
elektrické energie. Nezastupitelnou
úlohu má také při ochraně proti
povodněmi.
/TZ EDU, Abé/

vuje, musí mít na tomto místě
také dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku,
nože, paličku na omračování ryb
a stěrky, dostatečný přívod pitné
vody k omývání pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší
živočišné produkty (vnitřnosti,
žábry apod.).
Musí mít též zdravotní průkaz,
ochranné pomůcky (omyvatelnou
zástěru, gumové holínky a gumové rukavice) a samozřejmě musí
dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu
zvířat proti týrání.
„Podle zkušeností z uplynulých

let lze říci, že je úroveň prodeje
ryb i hygiena prodeje rok od roku
lepší. Závažná pochybení nezaznamenáváme,“ říká mluvčí.
Usmrcení kapra je lepší nechat
na odbornících a nepůsobit mu
zbytečný stres odnosem domů
a často nešikovným usmrcováním.
Případné „darování života“ vypuštěním kapra do rybníka či do řeky
je velmi diskutabilní, neboť takto
„obdarovaní“ v minimálně 70 %
uhynou. Vylačněný kapr většinou
po vypuštění nepřežije.
Kapr do české kuchyně rozhodně patří. Ať už se postíte do
smaženého v trojobalu, nebo si
jej opečete se zeleninou, přejeme
vám dobrou chuť. :-)
/abé/

Na veletrhy do zahraničí
Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. prosince mimo jiné
schválila účast Jihomoravského kraje na několika veletrzích cestovního ruchu v roce 2014. Jak na tiskové konferenci novináře informoval
náměstek hejtmana Stanislav Juránek, kraj se bude prezentovat například na veletrzích v Londýně, Miláně, Berlíně a také v Moskvě.
„Účast Jihomoravského kraje na uvedených veletrzích cestovního
ruchu v roce 2014 je navržena na základě priorit Jihomoravského kraje,
statistik návštěvnosti, a především s ohledem na podporu přímých leteckých linek - se třemi ze čtyř těchto lokalit má totiž kraj přímé letecké spojení,“ konstatoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Návrh účasti je
koordinován s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava a Statutárním
městem Brno, aby záběr prezentace byl co nejširší.
/abé/

800 milionů na silnice

/Kraj/ Rada na posledním zasedání řešila informace z výsledků
jednání Asociace krajů ČR a premiérem Jiřím Rusnokem ve věci
takzvaných realokací, které se uskutečnilo 10. prosince v Praze.
„Vznikla dohoda, v rámci které požádala česká vláda Evropskou komisi o možnost, aby nevyčerpané prostředky v celkové výši přibližně
deseti miliard korun mohly být použity na opravy krajských silnic.
Pokud se to podaří a Evropská komise tento záměr odsouhlasí, znamená to, že do každého kraje - včetně Jihomoravského - přijde asi
800 milionů korun na opravy silnic II. a III. tříd. Šlo by o historicky
nejvyšší částku, která by dorazila jako injekce z veřejných rozpočtů
na opravy krajských silnic,“ konstatoval Michal Hašek.
/abé/

foto: archiv ČEZ - EDU

vtokový objekt (1973)

AUTO - MOTO - SERVIS
BRUSÍRNA VÁLCŮ

Libor HOLÁTKO
Přejeme svým zákazníkům,
zaměstnancům a partnerům
krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2014.

Veselé Vánoce,
vše nejlepší a hodně
úspěchů v roce 2014
přeje Psí kšeft
Moravský Krumlov - Rakšice
V Domcích 1121
tel.: 515 322 398, 603 871 061
e-mail: l.holatko@seznam.cz
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Děkujeme svým
žákům za důvěru
a přejeme všem
krásné proži�
Vánoc a mnoho
šťastných kilometrů
v novém roce
za volantem
nebo řidítky...

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2014 pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní pohody.
Provozní doba:
po-pá 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Čas zkřehlých snítek Lesonická ochutnávka

/Vémyslice/ Chtěla bych „poděkovat“ všem zastupitelům obce Vémyslice , kteří dne 11. 9. 2013 odhlasovali skácení zdravých vzrostlých stromů
- 3 lípy a 3 smrky. Bez informace všem spoluobčanům, kteří měli mít
právo k vyjádření o pokácení. Hlavně sousedům stromy překážejí a uvedli
směšné argumenty pro jejich pokácení. Máme přírodu chránit, a ne ji ničit.
U rybníčku se každý zastaví a rád kouká na živou faunu.
Proto prosím všechny, kteří mají vztah k přírodě, aby pomohli zachránit tyto stromy, ke kterým mám osobní vazbu. Což mnozí asi nepochopí. Nad lidskou hloupostí a mstivostí zůstává rozum stát. Moc děkuji
za každou pomoc. Markéta Vystrčilová, roz. Fránová, tel.: 733 283 707.

Celá staletí šlapali koledníci
v blátě, sněhu své chodníčky
k Betlému. Čas jejich stopy zavál,
ale starodávné písně a prosté lidové říkanky ožívají každým rokem
znovu v naší paměti. Jejich prostřednictvím se vracíme do dětství,
okouzleni kresbami a vzpomínkami milovaného malíře.
V prosincové literární kavárně
se nám dostalo obojího: poutavého vyprávění i půvabných obrázků, bez nichž si české Vánoce
snad ani neumíme představit.
A jestliže je spolu s vánoční
hudbou doprovázela podmanivá

Kácení zdravých vzrostlých
stromů pro lidskou hloupost

Poděkování
Dne 7. prosince 2013 se konaly v Moravském Krumlově, na nám.
T. G. Masaryka již tradiční Pohádkové Vánoce. Hlavním organizátorem této velkolepé akce je Spolek pro obnovu tradic. Základní
umělecká škola měla opět tu čest být součástí Pohádkových Vánoc.
Za podpory učitelů: A. Doležalové, N. Slugeňové, P. Švestkové, H.
Rybnikářové, D. Coufala a K. Kratochvíla, vystoupili studenti se
svým hudebním programem ve dvou blocích. Také výtvarný obor se
prezentoval prodejním stánkem, studenti zde prodávali své výrobky
se svojí p. učitelkou H. Vančurovou.
Milým překvapením pro ZUŠ bylo věnování finančního daru v hodnotě 10.000 Kč, za který škola velmi děkuje všem organizátorům
Pohádkových Vánoc.
Za ZUŠ Vladimíra Kočí, ředitelka

Koncert krumlovské ZUŠ
Dne 9. prosince proběhl za podpory SR a MěKS v kinosále Moravského Krumlova Adventní koncert, pořádaný krumlovskou ZUŠ pod
vedením paní ředitelky Vladimíry Kočí. Koncertu se zúčastnilo mnoho
žáků i učitelů z oboru hudebního, tanečního a výtvarného.
Celý koncert probíhal ve skvělé atmosféře. Od virtuózní Chopinovy
Polonézy, přes zasněné melodie, až k veselým koledám.
V podání různých nástrojů si mohli posluchači tohoto koncertu užít
nejen překrásnou hudbu a tanec, ale také radost z toho, jaké mají talentované a tvořivé děti. Nechyběly zde ani soubory jako Tamboři, Zušáčci, Veselé šmydlání, Soubory fléten, Guitar Angels a Guitar Devils či
skupina Colours, která opět koncert zakončila svým živým rockovým
výstupem, jak jinak, než s velkým zaslouženým potleskem.
S nesmírnou radostí si troufáme říci, že každým rokem se výkony žáků
zlepšují téměř k nepoznání, za což si od nás zaslouží velkou pochvalu. Náš
dík patří nejen žákům a učitelům, ale také jejich rodičům a příbuzným,
kteří své děti v uměleckém vzdělávání podporují.
Těšíme se na vás na dalších koncertech a věříme, že společně budeme opět příjemně překvapeni výkony našich žáků a vašich dětí.
Vaše paní učitelky Pavlína - Stříbrná a Klára - Zlatá

recitace žáků 2. třídy ze ZŠ Klášterní, byl náš zážitek hluboký a
nezapomenutelný.
Začal advent a Vánoce se blíží.
Mysleme tedy na to, aby to nebyly
jen svátky věcí, ale chvíle společné
radosti a sdílení, jak jsme je zažili
my v krumlovské knihovně a senioři na Domě s pečovatelskou službou, na schůzce s Josefem Ladou.
Poděkování patří p. uč. Daně Hrubé a tanečnímu souboru Krumlováček a paní vychovatelce J. Hradcové
za milé dárečky pro seniory.
Za návštěvníky literární kavárny Mgr. Eva Kopčilová

Poslední listopadový den se větší polovina obyvatel malé vesničky
Lesonice sešla v místní sokolovně na několik potěšení v podobě výborného vína, výborné muziky a na jedničku chutnající pomazánky. Tyto
tři ingredience dobré zábavy zajistila obec Lesonice pro všechny občany. Hudbu nám naservírovala Švédova trojka z Moravského Krumlova
a v lidovém tónu okořenil harmonikář Roman Hrdina. Okouzlující vína
naléval ze své produkce Radek a Karel Hanzel.

České názvy měst v USA
Dva články „Za rodáky z Němčic do Severní Dakoty“, uvedené
v Zrcadle č. 16 a 17 byly zřejmě
zajímavé natolik, že se telefonicky
ozvalo 9 čtenářů. Chtěli znát informace o vystěhovalcích z jiných
obcí regionu, případně informace,
kde všude se ve Spojených státech
Moraváci zabydleli.
Na první otázku nemohu odpovědět, protože jsem sledoval
hlavně osudy rodáků z Němčic.
Ty, kteří mají o tuto problematiku větší zájem, mohu
upozornit, že informace jsou
v deseti kapitolách Ivančického
zpravodaje 10/2011 - 12/2012.
A kde se emigranti z českých
zemí zabydleli? Po celých Spojených státech, ale hlavně ve státech severních. Bylo to snad tím,
že připlouvali do New Yorku
a cestovali na západ.
Česká jména měst, osad, která
platí dodnes, lze najít ve všech
státech. V Severní Dakotě je Nový
Hradec a Písek. Sousední stát
směrem na východ je Minnesota.
Zde jsou česká jména Bechyně,

BLAHETEK JOSEF

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

Homolka, Beroun, Komenský,
Litomyšl, Moravia, Nová Třeboň,
Veselí, Plzeň a Masaryk.
Nejčastěji se v názvech objevuje Praha (Prague), a to ve státech Arkansas, Nebrasce, Oklahomě, Pensylvánii, Jižní Dakotě
a Texasu. Podobně je to s názvem
Plzeň (Pilsen). Je ve stejných státech jako Praha a navíc ve státě
Wisconsinu, Iowa a Minnesota.
Můžeme pokračovat. V Iowě je
Moravia, Marek, v Kansasu Hostýn a Nový Tábor, v Lousianě Kolín a Libuše, v Michiganu Karlín,
v Nebrasce Brno, Loučky, Tasov.
V jiných státech bychom našli
Bílou Horu, Frýdek, Frenštát.
V kolika dalších místech zůstaly
české kostely a hřbitovy, už nedokážeme určit. Jsou rozseté po
celém americkém kontinentu.
Všechny české názvy měst,
osad, mnohdy již přizpůsobené anglickému jazyku, jsou dokladem,
že naši předkové pamatovali na
místa, odkud pocházeli, a po několika generacích tyto názvy stále
platí. Jiří Široký, tel. 776 654 494

foto: autor

Hlavním chodem večera byla soutěž o nejchutnější pomazánku, které k nám dorazily i z okolních vesnic. Vítězem se stal každý, kdo tento
den přišel ochutnat z lesonické pohostinnosti. Opravdovým vítězem
nejchutnější pomazánky se stala nejmladší účastnice Kateřina Vávrová. Celkem se sešlo 35 pomazánek různých chutí, ingrediencí a barev.
Děti ocenily domácí buchty a dříve narození uspokojili chuťový dojem
vepřovým gulášem. Všichni zúčastnění se shodli na bezpodmínečném
pokračování nové tradice i v příštím roce.
Pavel Herman

Setkání s Olgou Krumlovskou

Vím, že krumlovská knihovna vždy pořádala setkání se zajímavými
lidmi. V posledních letech se mi nedařilo zúčastňovat těchto akcí ani
navštěvovat knihovnu. Začátkem listopadu mě vůle pomoci kamarádovi
přiměla krumlovskou knihovnu navštívit a dostala se mi do ruky pozvánka na Setkání s tajemnem PhDr. Olgy Krumlovské. Neváhala jsem,
protože tato oblast mě velmi zajímá, a rozhodně jsem nelitovala. Vyprávění Olgy Krumlovské bylo velmi poutavé, zajímavé, poučné a vtipné.
Zkušenost, nadhled a životní moudrost této dámy mne zaujaly. Osobní
setkání s paní Krumlovskou v následujícím dni mi objasnilo některé
skutečnosti v mé rodině a poodhalilo i kousek budoucnosti. Dámám
z krumlovské knihovny patří můj dík za tuto akci. Ing. Věra Palásková
Knihy od Olgy Krumlovské v knihovně v MK: Dokonalé dítě podle hvězd,
Harmonický život, Jóga podle ročních období, Jóga podle prstů aneb Jak léčit
sám sebe, Léčení těla a duše, Místa, která léčí, Tajemná duše zvířat.

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

Firma GODY s.r.o.
tepelná čerpadla • topení
přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2014.

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2014
pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní pohody.

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE
VAEPLAN

Přejeme svým zákazníkům
a partnerům veselé Vánoce
a do nového roku 2014
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Přejeme svým zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním
partnerům krásné prožití

děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce
a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.
Vedrovice 288
mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2014.
Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294

tel.: 724 322 469, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.

Zaměstnanci BUFETU
na nám. TGM
v Moravském Krumlově
děkuji za přízeň
v letošním roce.
Přejeme pohodové prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok 2014.
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JIŘÍ BLOUDÍČEK

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2014
pevné zdraví
a hodně štěstí

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

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2014 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

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

Zahradnictví
Vedrovice
Jan Kopetka
Moravský Krumlov

děkuje svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2013
a těší se na viděnou
v novém roce 2014.
www.zahradnictvivedrovice.cz

20.12.2013

BARVY & TÓNY

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

KORÁLKY - BIŽUTERIE

MAKOVICKÝ

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za projevenou důvěru
a přejeme krásné
a pohodové Vánoce
a šťastný nový
rok 2014

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné
Vánoce a mnoho
zdraví a štìstí
do roku 2014.

MORAVSKÝ KRUMLOV, ZÁMECKÁ 26
tel.: 530 330 015, 603 258 947
IVANČICE, OSLAVANSKÁ 435/27
tel.: 530 330 425, 603 258 947

Děkujeme našim hostům
za důvěru a všem přejeme
krásné a veselé Vánoce
a do nového roku 2014
pevné zdraví a hodně štěstí

Krásné prožití vánočních dnů
a do nového roku 2014
pevné zdraví a mnoho
osobních úspěchů přeje
RETEX a.s.
U nádraží 894
Moravský Krumlov
tel.: 515 209 511
retex@retex.cz
www.retex.cz

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

Příjemné proži�
svátků vánočních
a šťastné vykročení
do nového roku 2014
přeje všem
svým klientům

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

Děkujeme Vám za přízeň
v roce 2013.

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

Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou
důvěru v roce 2013.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

Pohodové Vánoce
a úspěšný rok 2014
přeje občanům
Obecní úřad Dobelice

Přejeme klidné
a požehnané
Vánoce a mnoho
dobrého
v roce 2014.

20.12.2013
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Proimpex - American Boutique
přeje všem svým zákazníkům a zaměstnancům
příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2014.
V novém roce Vás rádi přivítáme
v našem novém
fitness-wellness centru

Wellness Bonita.
Proimpex - American Boutique
Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov
tel. 515 300 214, 226
www.americanboutique.cz
www.wellnessbonita.cz

M.K. QUATRO, SPOL. S R. O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
tel.: 515 322 604

Přejeme našim zákazníkům a partnerům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a pohody
v roce 2014.

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 33 a 34,
ulice Smetanova č. p. 165
Jihovýchodnímu rohu náměstí dominovala budova tzv. Německého
domu s č. p. 91/I. Stavba z roku 1892 patřila spolku Eintracht (Svornost). Dům byl kulturním a politickým střediskem krumlovských Němců. Konaly se zde kulturní akce, divadelní představení, byl zde hotel
a restaurace. Původní dům patřil Karlu Bohdanskému, který jej prodal
v roce 1878 Jakubu Hrubeši. Ještě téhož roku pak byl dům ve vlastnictví
Marie Hrubešové. Exekučním řízením jej v roce 1891 získal Inocenc Hain,
od něhož jej v roce 1892 koupil spolek Eintracht a nechal jej přestavět.
Šlo o výstavní dvoupatrový dům, který byl v levé části zdoben atikou
z kuželek, skrývající pohledově střechu. Ta se vyznačovala řadou výrazných komínů. Na štítu domu byl nápis „HOTEL“. Hranatý průjezd
do domu byl situován napravo. Každé patro domu mělo jiný tvar oken.
V přízemí byla okna klasická - hranatá. V prvním patře se nacházel
sál s podlouhlými půlkulatými okny, zatímco v pravé části domu byla
okna obdélníková a zdobená stříškou ve tvaru tympanonu. V domě měl
v roce 1938 nahlášen pobyt hotelový personál, který se v té době skládal z rodiny Beneschovy a dalších. Hoteliérem byl Ferdinand Benesch
(nar. 1876 v Miroslavi), jeho žena Marie (nar. 1874) pocházela z Budapešti. V M. Krumlově žila rodina od r. 1923. Jako učni a pomocníci zde
pracovala jejich širší rodina. Za domem se nacházela rozlehlá obecní
sýpka, která snad původně patřila ke kasárnám. Dům byl bombardováním částečně poškozen, ale jeho stav byl opravitelný. Tak jako v jiných
městech, i v M. Krumlově byl zbourán v důsledku poválečných nacionalistických nálad jakožto symbol vypořádání se s Němci.
Částečně do Masarykova náměstí zasahoval i dům s č. p. 90/I.
Šlo o malý přízemní domek, takřka utopený mezi Německým domem
a sousedním domem Krkovým. Dům měl být přestavován v roce 1879.
V roce 1899 je připomínán jako jeho majitel neznámý p. Rosenblum.
Pozdější doklady o tom, komu dům patřil, zatím nejsou k dispozici.
Ve 30. letech 20. stol. jej vlastnila rodina Rudolfa Jonáše, která zde
provozovala obchod se smíšeným zbožím. Rudolf Jonáš se (nar. 1902
v Brtnici) pohyboval v M. Krumlově od 1. 1. 1932. Se ženou Růženou
(nar. 1911 v Horních Dunajovicích) vychovávali dceru Drahu a syna
Rudolfa. Před záborem města se rodina odstěhovala pryč. Bombardováním nebyl dům až natolik poškozen.
Auermüllerův plán z 1. 7. 1947 počítal s komplexním řešením celé
jižní strany náměstí, a tudíž byly oba domy zbourány. Parcela však
zůstala nezastavěná do roku 1952, kdy začalo jednání o umístění obytného nájemního domu ministerstva národní bezpečnosti. V září 1952
byl určen stavební obvod pro novostavbu, která měla navazovat na již
stojící „dvojdům“ č. p. 31 - 32. Přestože MNV a ONV se pokusily vyjednávat o tom, že by v přízemí byly umístěny prodejny, ministerstvo
žádalo, aby od tohoto požadavku upustily. Úřady se spokojily s tím, že
v té době se již plánovalo postavení obchodního domu na Zámecké.
Navržení stavby bylo zadáno Stavoprojektu, n. p. Brno. Stavba byla
dokončena v roce 1953 a vzniklo zde 12 bytových jednotek s č. p. 33
- 34, určených pro Sbor národní bezpečnosti. V roce 1956 byla budova
předána Krajskou správou sboru národní bezpečnosti z majetku ministerstva vnitra do přímé správy MěNV.
Na Jonášův dům navazoval rozložitý dům s č. p. 88 - 89/I. V současnosti se pohledově zhruba na jeho pravé polovině (89/I) nachází mezera,
na levé části je č. p. 165 (88/I). Šlo o jednopatrovou novostavbu, vystavěnou podle plánů stavitele Jakoba Reischla z roku 1899. Uprostřed
domu byla umístěna věžička se třemi kuželkami, pod ní byl umístěn průjezd. Vstup do domu se nacházel zcela vlevo. Fasáda prvního patra byla
zdobena atikovou římsou s rostlinnými motivy a nad každým oknem
byla umístěna ozdobná elipsa. Vnitřně byl dům uspořádán tak, aby zde
bylo několik samostatných bytových jednotek. Celý dům patřil notáři
JUDr. Josefu Krkovi, osobnosti komunální politiky a funkcionáři místních spolků. Josef Krk (nar. 1862 v M. Krumlově) bydlel v M. Krumlově
od roku 1901, jeho žena Heřma (nar. 1870) byla rovněž místní rodačkou.
Obývali část domu s č. p. 89/I. V roce 1931 prostřednictvím stavební
firmy A. Potschky nechali postavit ozdobný plot na zahradě. Pravá polovina domu byla fatálně postižena bombardováním a dnes se na této
parcele nachází průjezd do garáží a částečně i budova SNB.
Než byl dům s č. p. 88/I zahrnut do novostavby, byl v roce 1876
přestavován. V roce 1938 v něm bydlela čtyřčlenná rodina bankovního
úředníka Bedřicha Rause z Ivančic. Bedřich Raus se stal obětí poválečných excesů a zemřel 2. 6. 1945. Po bombardování byl dům opraven
a obýván soukromými osobami. Od roku 1968 jej vlastní rodina Šotnerova - Poláchova, která si zde v roce 1992 zřídila prodejnu potravin
a zdravé výživy Oáza. V roce 1996 byla přeměněna na prodejnu módního textilu, která je v provozu dosud.
Hana Prymusová
Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1, i.
č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK, p. č.
439; Stehlík, A.: MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3 – 4.,
Stehlík, A.: Z dějin domů Mor. Krumlova In: Podyjí. Vlastivědný sborník
jihozápadní Moravy, roč. I, 1924, s. 140 – 143.; Výpovědi pamětníků.

ul. Smetanova
č. p. 90/I
č. p. 91/I
č. p. 89/I
č. p. 34
č. p. 33

proluka

nákres je pouze orientační

č. p. 88/I
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Tradice vánočního stromu v Ivančicích
V pátek 29. listopadu bylo na
ivančickém Palackého náměstí
od 15 hodin živo. Kulturní a informační centrum Ivančice, ve spolupráci s dvanácti partnery, převážně
ivančickými školami, zajistilo
velice hezkou akci „Rozsvěcování
vánočního stromu 2013“.
Postupně se otevíraly stánky
zúčastněných organizací, které
nabízely k prodeji od teplých
nápojů, přes rukodílné a dárkové
předměty až po sladké občerstvení. O vše byl velký zájem, vždyť
kdo by nepodpořil snahu prodávajících, kterými byli tentokrát
většinou žáci ivančických škol.
Samozřejmě se nezapomnělo i na
občerstvení pro dospělé. Celkem
bylo otevřeno 20 stánků, chvílemi
pro velký zájem i nepřístupných.
Po dvě hodiny se o program
na tribuně postaraly děti škol,
počítaje ZŠ Němčice až po ZUŠ
Ivančice, která tuto část programu ukončila. V 17 hodin přijel
na koni sv. Martin a předal vládu
sv. Mikuláši, který při nedostatku
sněhu přijel spolu se sv. Barborou a sv. Lucií na bryčce. Při
jejich odjezdu následoval průvod
dětí (a rodičů) městem. V průvodu bylo vidět čertíky, Lucinky v
bílém pláštíku s lucerničkami i
několik Barborek s větvičkami
ze třešní. O několik minut později pozdravil všechny starosta
města MUDr. Vojtěch Adam a
začal odpočítávat a spolu s ním

vánočního stromu, u kterého by
se vybíralo pro opuštěné děti.
Po pěti letech se poprvé akce vánočního stromu uskutečnila a po
mnoho let byla každoroční charitativní akcí, kterou ještě z mládí
pamatujeme. Ještě pro informaci
čtenářů uvádíme, že téměř zmrzlé
děvčátku přežilo, dostalo jméno
Liduška a bylo adoptováno rodinou Polákových z Brna.
V Pamětní knize města Ivančice je v roce 1925 záznam: „Letos
poprvé byl postaven na popud
Ochrany matek a dětí vánoční
strom republiky na nám. Palackého. Vyjímal se krásně. Dobrodinci přispěli hlavně peněžními dary
i praktickými dárky. Závěrem
děkovala žákyně básní, kterou
napsal ředitel.“
Vánoční strom se pak stavěl
každoročně, nevím, zda také za
německé okupace, ale po osvobození tato tradice pokračovala.
Můžeme si znovu připomenout
zápis v Pamětní knihy města
Ivančic z roku 1945:
„V neděli 9. prosince o 1.10
hod. byl postaven na náměstí vánoční strom republiky, první zas
ve svobodném státě. Je značná
zima. Kolem stromu se řadí žactvo
národ. škol, opodál hraje městská
kapela fanfáry z Libuše. První
proslov má místopředseda Okres.
péče o mládež Jaromír Zavřel.
Slavnostní řečník, odborný učitel
Jan Kouřil připomíná hlavní myš-

snad všichni zúčastnění poslední
sekundy k rozsvícení stromu. Odhaduje se, že počet přítomných
byl kolem tří tisíc, takže odpočítávání muselo být slyšet hodně
daleko. Ihned potom vystoupil
pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
a po jeho vystoupení nastala sousedská veselice. Zájem byl také
o zvonění na zvonku s možností
vhození psaníček pro Ježiška.
Bylo to velice zdařilé setkání na
ivančickém náměstí, děkujeme
pořadatelům i zúčastněným a
věřme, že v příštím roce se tato
pěkná akce opět povede.
Neškodí si připomenout historii
vánočních stromů. Letos je to už
90 let od doby, kdy byl v Brně na
náměstí Svobody rozsvícen první
vánoční strom v Československé
republice. Stalo se tak 13. prosince 1924. Co tomu předcházelo?
V roce 1919, den před Štědrým
dnem, nalezl spisovatel Rudolf
Těsnohlídek na procházce k Líšni
na mýtince odložené nemluvně,
které odnesl na četnickou stanici.
Od té chvíle se začal podle severského vzoru zasazovat o vztyčení

lenku Těsnohlídkovu. Sbor mužů
Míst. osvět. besedy pěje za řízení
ředitele gymnázia Václava Horáka Förstrovu „Motlitbu“. Hoch
a děvče recitují přiléhavé básně
Sovovy a Vrchlického. Za řízení
Jana Kouřila pěje sbor dívek měšťanské školy krásné české koledy.
Člen Národního výboru ředitel
školy Met. Herman vkládá do pokladny první příspěvek obce 2000
K. Závěrem promlouvá Anežka
Šmahelová, vybízejíc veřejnost k
hojným darům, jež mají sloužiti
místním chudým, ale i sirotkům
slezským. Hudba pak koncertuje
na náměstí - odpoledne se koná
zábava skautů - junáků v Besedním domě.“
V dalších letech už v Pamětní
knize zápisy nejsou, nebo jsou jen
skromné. V zápisu jednání rady
MNV v Ivančicích ze dne 13. prosince 1950 je v bodu 8. uvedeno:
„MNV dal zasadit na nám. Palackého vánoční strom míru. Referentka Eiblová apeluje na matky,
aby domluvily svým dětem, aby
strom nebyl zbytečně ničen, aby
vydržel pro další příští roky.“

Strom republiky v Ivančicích 21. března 2004.

Ne všem se vánoční strom líbil.
V roce 1967 se začalo s úpravami
dlažby a chodníků náměstí. Ve
farní kronice se tato záležitost
uvádí a připomíná se i vánoční
strom: „Velký boj byl o strom republiky. Strom přes všechen odpor přece zůstal stát. Letos (1968)
byl opět vyzdoben jako vánoční
strom a vybíralo se na vesničku
SOS - pro děti osiřelé.“
Naštěstí smrk přečkal i normalizaci, ale v roce 2005 začal usychat. Asfaltový povrch v blízkosti
stromu byl sice odstraněn, aby se
umožnilo zalévání a přístup vody
ke kořenům. Snad tato úprava trochu pomohla, ale dne 21. června
2007 silná vichřice v 17 hodin
strom vyvrátila. Padesát sedm let
byl tento smrk výraznou součástí
ivančického náměstí.
Při zasedání Rady města dne
7. srpna 2007 bylo rozhodnuto
postavit v čase adventu do připravené šachty řezaný vánoční smrk
o výšce cca 15 metrů. Projektant požadoval, aby byl nejprve
proveden geologický průzkum
podloží. Proto byl dne 17. září
proveden průzkumný vrt až do
hloubky 8,2 metru s velice zajímavými výsledky, které vyjasnily
část historie plochy náměstí před
kostelem. V následujících letech
byl vztyčován vánoční strom
pocházející ze zahrádek ivančických občanů nebo sídlišť.
Už dlouho se pod vánoční strom
v Ivančicích nedává pokladna, ale
mám obavy, aby se znovu nezačalo vybírat pro chudé.

Foto Vladimír Voborný

Ještě jeden vánoční strom
musíme připomenout. Dne 11.
prosince 1989 Alois Mock a Jiří
Diensbier, ministři zahraničních
věcí Československé republiky
a Rakouska, přestřihli symbolicky v Laa ostnatý drát na rakousko- československých hranicích.
O šest let později se zde setkali
prezidenti obou zemí p. Thomas
Klestil a Václav Havel. Oběma
prezidentům byl představen také
ivančický starosta ing. Roman
Sládek. Večer byl v Laa rozsvícen
vánoční strom, dar ivančických
občanů občanům Laa.
Letošní vánoční strom pochází
z nového sídliště. Po rozsvícení
barevných žárovek, ve stejné
barvě jako v loňském roce, je
výraznou ozdobou náměstí. Letos
se ještě přidaly velké bílé ozdoby,
které jsou naopak vidět ve dne.
Nesmíme zapomenout ani na
další vánoční výzdobu náměstí,
jasně osvětlenou večer.
Letošní advent začal 1. prosince. Období, které trvá 4 týdny,
patří mezi nejpopulárnější chvíle
v roce, protože během něj se
chystají Vánoce. Zatímco pro děti
je to doba zvídavosti a očekávání,
co za dárky budou pod vánočním
stromečkem, pro dospělé - zvláště hospodyňky, je spíše období
starostí, ve kterém musí stihnout
napéct cukroví, nakoupit dárky
a uklidit. Na Štědrý den večer
se vše uklidní, hospodyňky si
oddechnou a mohou v klidu pozorovat rozzářené oči dětí a spokojenost blízkých.
Jiří Široký

Vánoční strom s pokladničkou na sbírku.

Foto Fr. Robotka (1949)
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 23. 12. 2013 DO 12. 01. 2014
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 22.12. v 15.00 hod. - ŽIVÝ BETLÉM na náměstí T. G. Masaryka. Vystoupí
děti z Miroslavských Knínic a Miroslavi.
• 23.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ na náměstí T. G. Masaryka.
Vánoční písně s pěveckým sborem Karla Němečka.
• 26.12. od 16.00 hod. - SVĚCENÍ MLADÝCH VÍN. Orlovna Rakšice
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠŤĚPÁNSKÁ ZÁBAVA se skupinou HURIKÁN
a hostem Cayman. Hotel Epopej. Vstupné: 70 Kč .
• 29.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY
A. STEHLÍKA. Farní kostel, vstupné: 80 Kč. Pořádá MěKS.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR s kapelou FANTAZIE. Orlovna Rakšice.
• 5.1. v 16.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ve farním kostele.
• 11.1. od 20.00 hod. - X. PLES MĚSTA. Orlovna Rakšice. Hraje Dreams,
MelodyGentlemen Lednice, Cimbálka A. Stehlíka, vstupné 120 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že knihovna Moravský Krumlov bude
od 21. prosince do 1. ledna uzavřena. Půjčování bude obnoveno 2. ledna 2014.
• DĚKUJEME ČTENÁŘŮM ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ a přejeme hodně
zážitků při četbě oblíbených knih.

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
• 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.
• 24.12. odpol. - BETLÉMSKÉ SVĚTLO - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. - PŮLNOČNÍ MŠE S VYTRUBOVÁNÍM KOLED z věže kostela
sv. Petra a Pavla a vystoupením chrámového sboru (ve 22.00 hodin).
• 25.12. v 8.00 hod. - BOHOSLUŽBA na Boží hod vánoční. ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - BOHOSLUŽBY na Boží hod vánoční v ev. kostele.
• 25.12. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“ v kulturním
domě pro všechny lidi od 15 do 99 let.
• 26.12. v 8.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ MŠE SVATÁ - ŘK farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - MUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA - bohoslužby mládeže v ev. kostele.
• 26.12. v 15.30 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM - náměstí u advent. věnce.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok. ŘK farní úřad.
• 1.1. od 0.20 hod. - PŘÍPITEK PŘED KD na „Zdar nového roku“.
• 1.1. od 0.30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ U KD.
• 1.1. v 8.00 hod. - NOVOROČNÍ MŠE. ŘK farní úřad.
• 1.1. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele.
• 11.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 13. a 14. 1. - SKŘIVÁNEK. Pěvecká soutěž v SVČ - DDM Miroslav.
• 15.1. v 15.30 hod. - OSLAVA K 16. VÝROČÍ otevření DPS Miroslav.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 12. 1. - 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. - MY IDEA OF FUN. Výstava fotografií - NINA H. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 15.1. v 18.00 hodin - SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT. Účinkuje
pěvecký ansámbl SIREN. Památník A. Muchy. Vstupné: 60 Kč. Předprodej KIC.
Připravujeme: • 25. 1. 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. - MLADÝ FRANKENSTEIN. Zbrusu nová muzikálová komedie.
Účinkují: M. Němec, K. Škarka, P. Gazdík, J. Musilová... Městské divadlo Brno,
odjezd v 17.30 hod. od Bes. domu. Cena: 680, 500 Kč (vstupenka a doprava).
• 28. 1. - 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).
• 5.2. v 19.00 hod. - JAKUB SMOLÍK. Recitál, kino Réna Ivančice. Vstupné:
220 Kč. Předprodej od 16. 12. v KIC Ivančice.
• 16. 2. - 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. - 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!
• 17.3. v 19.00 hod. - SETKÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM A VLASTIMILEM
HARAPESEM. Zábavný pořad, kino Réna. Vstupné: 150 Kč. Předprodej KIC.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 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.
• 10.1. ve 20.00 hod. - RYBÁŘSKÝ PLES v Dělnickém domě. Hraje skupina
L.I.F. Olomouc. Bohatá tombola. Pořádá M.O. Moravský rybářský svaz.

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
KRÁSNÉ VÁNOCE, POHODU, KLID A ÚSPĚŠNÝ A DOBRÝ ROK 2014
VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A PŘŘÍZNIVCŮM PŘEJÍ PRACOVNÍCI DOMEČKU. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU A ZÁJEM V LETOŠNÍM ROCE.
• 12.1. - MONSTER PÁRTY. Maškarní bál příšer, strašidel, upírů a upírek
a monster high na Domečku
• 31.1. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Výlet do zábavního parku.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 2013. DJ Johny, novoroční přípitek, ohňostroj, občerstvení v ceně. Společenský sál Zámeckého kulturního centra.
• 2.1. - 31.1. - VÝSTAVA ROSICKÉ OKAMŽIKY. Výstava fotografií s tématikou Rosic a okolí se uskuteční v prostorách městské knihovny. Vernisáž, které
bude přítomna autorka fotografií, zahájí zpěvem soubor klubu seniorů Hlahol
pod vedením Mgr. Pavla Polanského. Pořádá městká knihovna.
• 11.1. - HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje hudební skupina RIO
z Křenovic. V úvodu večera se můžete těšit na taneční vystoupení, později
na bohatou tombolu. Odjezd autobusů od kina Panorama v 18.30, 19.00, 19.30
a zpět z Říčan v 01.00. 02.00 a ve 03.00. Pořádá SHD 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
• DOLNÍ KOUNICE - ZIMA JINAK A LÉPE, město s vůní svařeného vína.
Dvouhodinové prohlídky města se šálkem svařeného vína. Termíny prohlídek:
28. 12. 2013, 4. 1. 2014, 11. 1. 2014. Minimální počet ve skupině 15 osob. Cena
na osobu 70 Kč. Rezervace prohlídkové trasy nejméně 3 dny před termínem.
• 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: 28.12.2013, 4.1.2014
a 11.1.2014. Prosíme o rezervaci prohlídkové trasy nejméně 4 dny před požadovaným termínem. Bližší info na TIC města Dolní Kounice, tel. 513 030 427.
• 4.1. - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
• 12.1. od 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v kulturním domě.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč. Účinkují Brněnské písničkové tetiny.
• 18.1. od 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ. KD. Hraje kapela Gejzír.

Středisko volného času Ivančice

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 31.12. od 19.00 hod. - SILVESTR 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.
• 6.1. od 15.30 do 16.30 hod. - FOTBÁLEK. Určeno pro středoškoláky (mohou
i mladší). Baví tě fotbal? Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Akce v rámci
projektu Mobilního hřiště. GJB Ivančice.
• 11.1. v 10.00 hod. - LAPAČE SNŮ. Přijďte si vyrobit tradiční indiánský lapač
snů, který vám zlé sny zažene. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, TD. Poplatek: 30 Kč
+ materiál. Přihlaste se do 7. 1. 2014 v SVČ.
• 13.1. od 15.30 do 16.30 hod. - FLORBAL A TY? Určeno pro kluky a holky II.
stupně ZŠ. Baví tě florbal? Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Akce v rámci
projektu Mobilního hřiště. GJB Ivančice.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 19.1. od 8.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ. Druhé
kolo ligy ve Sportovní hale v Pohořelicích. Přijeďte naše hráče povzbudit.
• 31.1. od 8.00 do 15.00 hod. - BOWLING VE ZBÝŠOVĚ. ,,Pojeďte s námi
na bowling.“ Cena: 150 Kč (jízdné, oběd, bowling, pedagogický dozor). S sebou: pití, svačina, převlečení na hry).
• 31.1. - KERAMIKA. V době pololetních prázdnin bude probíhat keramika
pro veřejnost. Informace na www.ddm-oslavany.cz nebo na tel.: 606 575 808.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty,
helma - 600,- Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073.
• Zaměstnanci z DDM a ŠD Vám přejí krásné prožití nového roku 2014.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 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
• Členové rodinného centra Vám přejí krásný čas prožívaný jak uprostřed Vašich rodinných kruhů, tak i při společném nakračování do veřejného života:).
• Od 1. 1. 2014 se sice loučíme s prostory na Palackého náměstí 27, nicméně
Měsíční houpačka pokračuje dál, stejně jako zůstává provozovatelem lesní mateřské školky Za humny:).“

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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 26.12. - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD V TŘEBÍČI. Akce KČT Třebíč. Start v Třebíči,
Karlovo nám. v 8.45 hod., trasa 12 km, odjezd z Ivančic v 6.16 hod., v Náměšti /Osl.
přestup na rychlík do Třebíče. Zpět vlakem z Vladislavi. Vede Milan Blaha.
• 27.12. od 17.00 hod. - POVÁNOČNÍ POSEZENÍ V LETKOVICÍCH.
Přijdťe zavzpomínat a popovídat si 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 .
• 11.1.- VYCHÁZKA PŘES OBORU DO NOVÝCH BRÁNIC a kolem řeky
zpět do Ivančic. Sraz v 9.00 hod. u školy na Krumlovské ulici v Ivančicích.
Trasa asi 12 km, vede Hana Pokorná.
• 27.1. v 18.00 hod. - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE v zasedací míst. MěÚ.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov,
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
Čerstvě založené občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov přeje všem
čtenářům klidné a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí
zdraví lásky a pohody . ... A abyste měli příležitost pro své zdraví a pohodu také sami
něco udělat, máme pro vás pozvání na několik (nejenom turistických) výletů:
• 4.1. - NOVOROČNÍ VYCHÁZKA. Sraz ve 12.15 u vlakového nádraží
v Moravském Krumlově. Půjde se přes oboru na rakšické nádraží, a kdo bude
chtít, tak dále do Bohutic. Zpět do Krumlova vlakem.
• 18.1. - CESTA ZA VÍNEM. Odjezd 12.15 hod. z Vémyslic, 12.30 z Mor. Krumlova, návrat po půlnoci. Exkurze ve výrobě vína ve Vinných sklepech Valtice, včetně ochutnávky a prohlídky Křížového sklepa, poté vyhlídka z kolonády Reistna
60,- + 30,- Kč. Krátká vycházka - pokud bude hezky do 4 km. Prohlídka podzemního labyrintu sklepů v rakouském vinařství Umshaid + ochutnávka 9 vzorků vín +
občerstvení - 13 euro. Následná konzumace ve vlastní režii. Doprava: 190 Kč.
• 15.2. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER - SLOVENSKO. Odjezd:
6.00 Mor. Krumlov - náměstí. Doprava 340 Kč, vstupné 8 euro.
• 8.3. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL MATA HARI. Divadlo Brodway v Praze.
Odjezd v 11.00 hod z MK - od Blondýny. Doprava 350, vstupné 550 Kč.
• 12.4. - ZÁJEZD OSVĚTIM, BŘEZINKA, SOLNÉ DOLY VE VIELIČCE.
• 10.5. - VYCHÁZKA Z JAMOLIC s komentovanou prohlídkou Templštýna
do Mohelna na hadcovou step.
• 20.-22.6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ. Třídenní rodinný, turisticky nenáročný výlet pro všechny věkové kategorie. Ještěd (cesta dolů možná
lanovkou, pěšky nebo na koloběžce), botanická zahrada v Liberci, Harrachov
- exkurze ve sklárně s muzeem skla a pivovarem, Mumlavský vodopád, hornické muzeum, skokanské můstky, přehrada Josefův Důl, vodopády Černé Desné,
Špindlerův Mlýn, Pec p. Sněžkou, Sněžka, Janské Lázně. Cena: doprava 790 Kč
+ ubytování s polopenzí ve dvou a pětilůžkových pokojích na celé tři dny za 680
Kč. Přihlášky nejpozději do konce února 2014 !
• 30.5. -5.6. - NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA A JADRAN K TOMU.
Plitvická jezera, koupání u moře v místě ubytování, panoramatická jízda na
pohoří Biokovo, výlet lodí na ostrov Hvar s občerstvením od kapitána, Split,
Dubrovník, národní park Slapovi krky - vodopády. Cena: 4390 Kč (doprava a
ubytování v apartmánech a studiích, stravu a pojištění je možné přiobjednat.
Upozornění: Tento zájezd není akcí našeho sdružení. Jelikož se ale tohoto zájezdu chceme sami zúčastnit a bude nás velká skupina, máme domluvený odjezd autobusu z Moravského Krumlova. Pokud byste tedy měli zájem se k nám přidat a
cestu také absolvovat, přihlašte se o podrobnější informace v Květince, formality
a platby vyřídíme hromadně. Přihlášky nejpozději do konce ledna 2014 !
• VÍCE INFORMACÍ KE VŠEM ZÁJEZDŮM najdete na stránkách http:
//www.vyletnicimk.estranky.cz . Přihlášky v prodejně Květinka na Klášterním
nám. v Mor. Krumlově nebo na tel . 604 680 944 - Světlana Jelínková, nebo
pevná linka do Květinky 515 322 208. Těšíme se na setkání s vámi!

VÁNOČNÍ KONCERT

farního sboru Běhařovice
kostel sv. Jana Křtitele ve Višňovém
neděle 29. prosince v 18.00 hodin
dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby kostela

SPK PETROVICE srdečně zve děti i dospělé na

KOUZELNICKÉ
VYSTOUPENÍ WALDINI

sobota 28. prosince 2013 od 16.00 hodin
Kulturní dům Petrovice, vstupné: dospělí 30Kč, děti 20 Kč.
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.

VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 26. prosince 2013, začátek v 16 hodin
kostel Povýšení svatého Kříže v Petrovicích
vystoupí žáci ZŠ Lesonice, farní pěvecký sbor,
dechová hudba Petrovanka
vstupné dobrovolné - bude věnováno kostelu
Zveme všechny mariášníky na 2. ročník

TURNAJE VE ČTYŘKOVÉM MARIÁŠI
v hospodě ve Vedrovicích dne 18. ledna 2014.
Začátek ve 12.00 hodin, startovné 150 Kč (guláš). Závazné přihlášky
formou sms na tel. 736 281 575 nebo personálu do 16. 1. 2014.

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET
Kdy? pátek 27. prosince • Kam? Čučice
Odchod v 9.30 hodin z návsi v Padochově.
Sokolící Padochov
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.
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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

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Škoda Felicia, Favorit, nebo Forman. Tel.: 722 138 665.
•• jakékoli auto s platnou TK do
5.000 Kč. Tel.: 604 470 816.
•• Jawa 550 pares. Tel.: 728 139 552.
•• 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, r. v. 1998, nový
model, perfektní stav, bez koroze,
nutno vidět, cena 25.000 Kč. Tel.:
604 470 816.
•• Škoda Felicia combi LXI 1,3, r. v.
1999, bílá. Zajistím novou TK... Tel.:
773 759 449.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 3+1 v Ivančicích. Tel.: 773
568 099.
•• RD 3-4+1, nejlépe po rekonstrukci,
bez RK. Tel.: 734 120 980.
•• Hledám ke koupi RD v Ivančicích
nebo okoli do 20 km. Tel.: 731 986 275.
•• menší RD v Oslavanech. Tel.: 731
981 508.
•• garáž v MK u drůbežáren nebo Boroviček. Cena není problém, zaplatím,
kolik si řeknete. Tel.: 775 357 755.
•• Koupím pole - ornou půdu v okolí
Morav. Krumlova do 130 Kč/ha.
Tel.: 604 767 560.
•• pole - ornou půdu v okolí Moravského Krumlova. Platba hotově až
120.000 Kč. Tel.: 777 582 899.

prodám
•• 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.
•• domek 1+1 v Padochově k rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 733 722 111.
•• zahradu za rodinným domem č.
259, Vémyslice u Mor. Krumlova,
jako stavební místo. Rozloha 1004
m2. Nedaleko od tohoto pozemku se
nachází krásné koupaliště. Mobil: 605
350 585, 605 701 069.
•• garáž v Němčicích, ulice K Lesu
nebo vyměním za garáž v Ivančicích na
sídlišti + doplatek. Tel.: 603 793 890.
pronajmu
•• 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.
•• dvoupokojový byt po celkové
rekonstrukci na starém sídlišti. Tel.:
773 039 157.
•• byt v OV 2+1 v Oslavanech. Levně. Tel.: 604 653 063.
•• garáž v Ivančicích na starém sídlišti. Tel.: 603 596 179.
•• v Ivančicích zahradu o rozloze 400
m2 čtverečních, kvalitní půda, vrtaná
studna. Tel.: 602 503 375.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení a boty na holčičku 0-18
měsíců. Možnost výběru. Zn. Velmi
levně. Tel.: 734 261 578.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• lyžařské boty Salomon,velikost 40,
cena 500 Kč. Velmi zachovalé. Tel.:
602 723 725.
daruji
•• starší sjezdové a běžkové lyže
a boty. Tel.: 778 001 936.

Městys Višňové pořádá

» RŮZNÉ

» ZAHRADA

prodám
•• slunečnici, kukuřici a ječmen. Tel.:
739 097 163.
•• meruňkovici 52%, cena 250 Kč/
litr. Tel.: 778 001 936.

» ZVÍŘATA

prodám
•• jateční a chov. králíky. Tel.: 732562498.
daruji
•• tři malá morčata, i jednotlivě. Tel.:
775 109 325.

» SEZNÁMENÍ

•• muž 46 let hledá obyčejnou ženu,
která si dá nějaké pivko a poslouchá
metal. Přistěhování a společné Vánoce podmínkou. Tel.: 608 780 444.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• zaměstnání v okolí Ivančic, Oslavan.
HP, VPP i stálá brigáda za nemocné či
pomoc seniorům. Tel.: 702 302 889.

47 RONINU
Akční fantasy film USA

ne 5.1. ve 20.00

KŘÍDLA VÁNOC
Drama ČR

» FINANČNÍ SLUŽBY

čt 9.1. ve 20.00

KAPITÁN PHILLIPS
Dobrodružný akční film USA

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem regionu. Ještě dnes můžete mít peníze.
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

so 11.1. v 17.00
ne 12.1. v 17.00

MRŇOUSKOVÉ
Animovaný film Fra, dabing

(komerční inzerce)

•• 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.

» 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.
•• Nově otevřeno kadeřnictví (v bývalém areálu Vertex - provozovna
sauny), za zaváděcí ceny. Dne 27.12.
otevřeno od 10 do16.00; 30. 12. od
16.30 do 20.0; 2.-3. 1. od 9.00 do
16.00. Otevírací doba od 6. 1: lichý
týden: 16.00 - 19.30, sudý týden:
8.00 - 11.00. Těšíme se na Vaší návštěvu. Tel.: 775 771 451.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových oknech za silikonové. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří, rolety
předokenní i látkové do střešních
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@ seznam.cz

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.

TJ Sokol Padochov pořádá 31. prosince od 20 hodin

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.
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.

10. PLES MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
11. ledna 2014 od 20.00 hodin, Orlovna Rakšice
Hraje: skupina DREAMS a MELODY GENTLEMEN LEDNICE,
Cimbálová muzika A. STEHLÍKA.
Tombola / vstupné s místenkou 120 Kč.
Předprodej od 3. ledna v IC, nám. TGM 40, tel.: 515 321 064.
Srdečně Vás zve Město Moravský Krumlov a MěKS Moravský Krumlov.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 22.12. v 18.00

RIVALOVÉ
Životopis. drama USA, VB, Něm.

so 4.1. v 18.00

KAPITÁL
Drama Francie, dabing

ne 5.1. v 18.00

HOŘÍCÍ KEŘ
Životopis. drama ČR, PL

so 11.1. v 18.00

ŠMOULOVÉ 2
Anim. film USA, dabing

ne 12.1. v 18.00

HOTELIER
Dokument ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 22.12. v 15.00

POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek pro nejmenší

ne 22.12. ve 20.00 THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)
Dobrodružný film USA, dabing
pá 27.12. ve 20.00 NYMFOMANKA, ČÁST I.
Erotické drama Dánsko
so 28.12. v 17.00
ne 28.12. v 17.00

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (3D)
Rodinný film USA, dabing

so 28.12. ve 20.00 LÁSKY ČAS
Romantická komedie VB
ne 29.12. ve 20.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D)
Dobrodružný film USA
3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

11. ročník tradiční

se koná ve středu 25. 12. 2013 od 19 hodin
v KD v Miroslavi. Vstupné 50 Kč s maskou, 80 Kč bez masky.
Více informací na tel.: 777 712 767.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Bohaté občerstvení zajištěno.
Hlavním partnerem akce je město Miroslav.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany Vás tímto srdečně zve na

ne 29.12. ve 20.00 LÁSKY ČAS
Romantická komedie VB

so 4.1. ve 20.00

VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ BESÍDKY

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.

so 28.12. ve 20.00 ANGELIKA
Romant. historický film Fr, ČR, B

(komerční inzerce)

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informace na tel.: 602 577 139.

VÁNOČNÍ TRHY

VÁNOČNÍ KONCERT

( 546 451 469, 736 601 631

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

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (2D)
Dobrodružný film VB, USA

sobota 21. prosince 2013 od 7.30 do 11.00 hod. „ve dvoře“
Naleznete zde pestrou škálu zemědělských sezónních produktů
z regionu a výrobky řemesel. Na trzích: uzenářství, zemědělské
produkty, dřevěné hračky, pletené výrobky, výkup exotického ptactva,
drogistické zboží a další sortiment. Občerstvení včetně douzené
cigáry s příjemným posezením zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na

KINO RÉNA IVANČICE

so 4.1. v 17.00

nabízím

•• kdo daruje starší kuchyňskou linku? Děkuji. Tel.: 723 048 329.
koupím
•• domácí uzený špek, maso. Tel.:
777 070 749.
•• levně starší kuchyňskou linku, židle, menší ledničku. Za nabídky děkuji.
Tel.: 702 335 486.
•• maringotku. Tel.: 777 070 749.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr,
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky,
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto
díly. Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• starší vršky od piva, půllitry, láhve a
jiné věci od pivovaru. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• akvárium pro vodni želvy 60x40x25
cm za 400 Kč. Tel.: 702 335 486.

PROGRAM KIN

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

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.

V pondělí 23. prosince ve 14 hodin se uskuteční v Domově u lesa

KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU
z Dolních Dubňan pod vedením p. Jaroslava Kudláčka.
Přijďte si poslechnout krásné vánoční melodie
a nasát příjemnou atmosféru Vánoc.

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.
MO KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá tradiční

LIDOVÝ PLES

dne 25. ledna 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.

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.

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

Hostinec pod věží Olbramovice pořádá dne 18. ledna 2014

NA VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE VLADIMÍRA PLACHÉHO

Startovné 150 Kč, v ceně guláš. Zájemci o hru volejte
do 10. ledna na tel. číslo: 774 433 482.

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin.

MARÁŠOVÝ TURNAJ

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce:
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 01/14 vyjde 10. ledna 2014, uzávěrka 7. ledna 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
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 80 Kč.

OTVÍRACÍ DOBA ČAJOVNY VE VÁNOČNÍM ČASE:
25. 12. otevřeno 15.00 - 21.00 hod.
26. 12. otevřeno 15.00 - 21.00 hod.
27. 12. otevřeno 13.00 - 23.00 hod.
28. 12. otevřeno 13.00 - 23.00 hod.
1. 1. 2014 otevřeno 15.00 - 21.00 hod.
1.1. ve 20.00 hod. - NOVOROČNÍ MEDITACE V NOVOLUNÍ
Přijďte se naladit na nový rok 2014, otevřít se novým možnostem
ve vašem životě, prolomit staré vzory roku 2013. Na začátku si
vytvoříme to, po čem v roce 2014 nejvíce toužíme, tzn. pastelky s
sebou. Meditace je určena pro ženy. Cena 160 Kč.
6.1. - 10.1. - TÝDEN ARABSKÉ KÁVY
Přijďte ochutnat různé druhy kávy (s kořením, s karamelem, skořicí
a další...) vařené tradičním způsobem v džezvě.
NOVÁ AKCE „POŠLI KNIHU DÁL“
trvá celý leden a únor. Máte doma knihy, které už nečtete, je škoda
je vyhodit? Pošlete je dál. V čajovně je vytvořeno místo, kde můžete
knihy zanechat a místo ní si odnést domů nějaký jiný skvost.
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
Město Moravský Krumlov a Městské muzeum Vás zve
na přednášku prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc.
(Seminář dějin umění FF Masarykovy univerzity)

ZÁMEK V M. KRUMLOVĚ V 18. STOL.
28. ledna 2014 v 18.00 hodin
Jídelna internátu SŠDOS Moravský Krumlov, nám. TGM 30.
Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Info: tel.: 725 865 551, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz
Město Moravský Krumlov a Městské muzeum Vás zve
na přednášku prof. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, Ph.D.
(Historický ústav FF Masarykovy univerzity)

BĚLOHORSKÁ DOBA:

VZESTUP RODU LIECHTENSTEINŮ

#

14. ledna 2014 v 18.00 hodin
Jídelna internátu SŠDOS Moravský Krumlov, nám. TGM 30.
Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma.
Info: tel.: 725 865 551, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz

POVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MENU

od 26. prosince do 5. ledna 2013
POLÉVKA: 0,22 l Dýňový krém s čerstvým zázvorem - 39 Kč
HLAVNÍ CHOD: 400 g Pomalu pečený hovězí krk s hořčicí,
čerstvě strouhaným křenem a pečivem - 199 Kč
200 g Grilovaná vepř. panenka se salátem z červené čočky - 189 Kč
200 g Kuřecí prso s kůží nadívané bylinkovou fáší položené
na cibulovo-houbovém ragú se zelnými plackami - 179 Kč
DEZERT: 100 g Jablka v županu z palačinkového těsta - 39 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------od 6. do 12. ledna 2014 - Menu Magdaleny Dobromily Rettigové
od 17. do 26. ledna 2014 - Bramborové speciality
24. ledna 2014 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ,
6. ročník ochutnávky vín snoubených s pokrmy a cimbálovou
muzikou. Prodej vstupenek a dárkových poukazů zahájen.
-----------------------------------------------------------------------------------------VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA HOTELU RYŠAVÝ
RESTAURACE, BOWLING, KRYTÝ BAZÉN S WHIRLPOOLEM, PARNÍ SAUNOU A BAZÉNKEM PRO DĚTI, TENISOVÁ HALA, SQUASH
úterý 24. prosince 2013 - zavřeno
středa 25. prosince 2013 - zavřeno
úterý 31. prosince 2013 - otevřeno pouze do 18 hodin
středa 1. ledna 2014 - zavřeno
Mimo uvedené dny je provoz dle otvírací doby.
-----------------------------------------------------------------------------------------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

20.12.2013
JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH
15. - 22. února 2014
Ubytování: hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
Lyžování: skiareál Kouty nad Desnou (11,5 km sjezdovek)
Strava: polopenze. Cena: děti do 3 let - zdarma
děti - 3.800 Kč, dospělí - 4.200 Kč.
V ceně: ubytování, strava, doprava, program, pedagog. dozor
Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice,
www.svcivancice.cz, tel.: 546 451 292.

HLASUJTE PRO STROM
ČI STROMY NA ZNOJEMSKU!
Už máte svého favorita? Vyberte si a pošlete hlas až třem stromům!
Hlasujte na: http://www.nppodyji.cz/stromroku2013
Děkujeme Vám za Vaše hlasy!
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)

Stáli jsme na stroji zavážejícím jaderné palivo
V rámci odstávky 4. reaktorového bloku, která v JE Dukovany
probíhá od začátku prosince, se
členům Občanské bezpečnostní
komise (OBK) dostalo výjimečného pozvání - podívat se na
proces zavážení paliva přímo na
reaktorovém sále, a dokonce přímo ze zavážecího stroje.
Jedním z hostů exkurze byl Josef Obršlík, člen komise za oblast
Jaderná a radiační bezpečnost
a starosta obce Ketkovice:
„Měli jsme možnost sledovat
při práci stroj na zavážení paliva
do reaktoru. Neméně zajímavým
byl i vlastní pohled do reaktoru,
do bazénu skladování paliva a do
boxu, ve kterém se použité palivo
ukládá do kontejneru Castor. Navštívit sklad s čerstvým palivem,
to bylo dalším z překvapení, která

pro nás v elektrárně připravili.
Už na první pohled je zřejmé,
že všechny prováděné práce mají
svůj přesný řád a postup.“
Miroslav Křišťál, starosta obce
Dukovany, který je v OBK členem
za oblast Personál, si tuto mimořádnou příležitost také nenechal
ujít. „Být na reaktorovém sále
je samo o sobě velmi zajímavé.
Ovšem stát na zavážecím stroji a
dívat se na to, jak kazety zajíždějí
pěkně na své místo, bylo přímo
dech beroucí. Představa té obrovské potenciální síly pod vámi je
těžko v ten moment vyjádřitelná.“
OBK navštěvuje jadernou
elektrárnu pravidelně, kontroluje
a hodnotí ji nejen na základě
informací a zpráv, které od provozovatele dostává, ale právě
díky návštěvám provozu si může

text a foto ČEZ - EDU

udělat vlastní úsudek a ten pak
zprostředkovat občanům regionu
i celé veřejnosti.
„Je určitě obrovským poziti-

Pohled do otevřeného reaktoru

vem pro nás členy OBK, že tyto
možnosti máme a hlavně, že jich
využíváme,“ dodává starosta
Dukovan Miroslav Křišťál,

