
/Suchohrdly u Miroslavi/
Zastupitelé a občané Suchohr-
del u Miroslavi nesouhlasí se 
záměrem soukromé fi rmy vybu-
dovat velkokapacitní drůbežárnu 
v bezprostřední blízkosti jejich 
obce. Vyplynulo to z jednání 
obecního zastupitelstva, na kte-
rém se projednávala žádost fi r-
my Zenza o napojení na obecní 
plynovod. Celou situaci navíc 
komplikuje fakt, že pozemek, ač 
sousedí s obcí, patří do katastrál-
ního území města Miroslavi. 

Jedním z mnoha řešení sucho-
hrdelských, jak zabránit výstavbě
je i případná petice občanů. 
„Doslechli jsme se o plánované 
výstavbě drůbežárny, která se má
stavět v blízkosti našeho domu
a pozemku. Nesouhlasíme s touto
výstavbou, myslíme si že nás 
bude ohrožovat prašností, hluč-
ností a zápachem. Co se týče 
případné petice, cokoli v tomto 
duchu podepíši,“ dala najevo 
svůj názor nespokojená majitelka 
nemovitosti Běla Volerová.

„V obcích, kde se realizovala 
tato výstavba, klesly ceny po-
zemků a lidé odsud odchází,“ ar-
gumentoval na zasedání jeden ze 
zastupitelů Milan Zelenák. „Miro-
slav je za vodou, ta to má daleko 
a navíc fouká z druhé strany, my 
jsme hned na ráně,“ stěžoval si 
další ze zastupitelů. „Předpokla-

dem je, že Zenza (Agrofert) bude 
naléhat na napojení plynovodu, 
který potřebují pro drůbežárnu. 
Pokud s tím nebudeme souhlasit,
dost je to zdrží,“ uvažoval staros-
ta Suchohrdel Jan Pelc.

Vybudování nové tlakové sta-
nice by investora stálo nemalé 
fi nance. Zastupitelé se nakonec 
shodli, že připojení pro fi rmu na 

stávající tlakovou stanici plynu 
nepovolí. Také budou kontaktovat 
zastupitelstvo města Miroslavi 
a žádat po něm jeho stanovisko 
v souvislosti s předpokládanou 
výstavbou drůbežárny.

„Město Miroslav má v součas-
né době v realizačním zpracování 
územní plán. Co se týká nádraží 
ČD a objektů fi rmy Zenza, patří 

do katastru Miroslavi. V součas-
né době v územním plánu hovo-
říme o plochách, ne o objektech, 
které jsou k podnikání určeny. To 
znamená, že z tohoto hlediska je 
v územním plánu respektován zá-
vod, který je ve vlastnictví Zenzy.
Pochopitelně její budoucí aktivity 
územní plán neřeší. Jsme v této 
věci připraveni se Zenzou jednat, 
protože to ovlivňuje i občany 
Miroslavi, kteří bydlí na nádraží.
V současné době nevíme, jaká 
bude budoucnost objektu součas-
né nádražní budovy v souvislosti 
s automatizací připravované trasy 
Brno - Hrušovany.

Pokud mám informace, tak 
ochranná vzdálenost obydlených 
objektů od drůbežárny je mezi 
800 až 1000 metry. Pokud Zenza 
tuto úvahu respektuje, tak by měla 
předložit projektovou dokumen-
taci, protože na drůbežárnu bude 
určitě stavební řízení a my se 
k tomu vyjádříme. Za sebe mohu 
říci, pokud závod bude ovliv-
ňovat občanskou veřejnost jak 
suchohrdelskou tak miroslavskou, 
tak v této věci budu hájit zájmy 
občanů. Rozhodující slovo ale  
bude mít zastupitelstvo města,“ 
vyslovil svůj názor k záměru
výstavby starosta  Miroslavi Au-
gustin Forman.                  /mask/
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Protestují proti výstavbě slepičárnyDrogové doupě odhaleno
/Miroslav/ Chátrající areál bývalého Dřevotvaru v Miroslavi na rohu

ulic Husova a Na Zahrádkách se stal útočištěm „pochybných existencí“.
V tomto soukromém objektu zřejmě přespávají mladí lidé, takzvaní 
„skvoteři“ a je předpoklad, že se tu i aplikují a pěstují drogy. „Všimnul 
jsem si, že do uzavřeného objektu se ve větším množství stahují mladí 
lidé. Zajímalo mě, co v tomto bývalém závodě dělají a tak jsem to pro-
zkoumal. Podařilo se mi jednoho mladíka vyplašit. Při bližší prohlídce 
jsem našel rostliny konopí, které asi zaléval,“ uvedl jeden místní občan, 
který nechtěl být z pochopitelných důvodů jmenován. Jak dále dodal: 
„Vzal jsem srp, konopí posekal a hodil ho na kompost.“ 

O objekt v současné době není zájem. Měla se konat dražba tohoto 
závodu, na kterou se ale nikdo nedostavil. Možné důvody jsou dva. 
Jedním z nich je vysoká vyvolávací cena a druhým informace právě
o tom, že se v areálu dějí podivné věci. Bylo svoláno jednání na místě
a zjistilo se závažné hrozící nebezpečí. Výsledky šetření státního 
stavebního dohledu byly postoupeny znojemskému soudu. „Město 
hodlalo v dražbě zakoupit areál bývalého Dřevotvaru, který chtělo 
účelně využít. Je to místo, které je poměrně blízko centra. Dle dohledu 
stavebního úřadu bylo zjištěno, že objekt je ve velmi špatném stavu. 
Taky není vyloučeno, že zde může docházet i k různým nepravostem, 
které by mohly ovlivnit život v lokalitě. Je to přespávání různých osob 
a podobně. Zatím objekt nebudeme kupovat z důvodu vysoké ceny,“ 
uvedl místostarosta Roman Volf.

Vedení města Miroslav se dle možností dražeb zúčastňuje. „Význam-
ným příkladem bylo získání areálu bývalé cihelny, kde je nyní prospe-
rující fi rma, která zaměstnává místní občany. Z místa, které dělalo obci 
ostudu, se stala výkladní skříň u vjezdu do města. Přitom v minulosti to
bylo místo, kde se děly různé nepravosti. Dokonce tam byl objeven ukra-
dený automobil i s obytným přívěsem,“ doplnil Roman Volf.     /mask/

Hledají využití zámku
/Miroslav/ Vedení radnice v Miroslavi se nevzdává a stále usiluje

o získání fi nančních prostředků na opravu místního zámku a jeho smys-
luplného využití. Po neúspěšných snahách o prodej zámku svitla nová 
možnost, jak nad rámec regionu oživit místní historickou dominantu. 
„My se samozřejmě nevzdáváme možnosti využití a hledání fi nancí ze 
státních nebo mezinárodních institucí. Jednou z možných variant bylo 
získat fi nance z fondů Evropské unie. Proto se uskutečnilo jednání na 
ministerstvu pro místní rozvoj, kde nám bylo vysvětleno, jakou cestou 
jít. Chtěli jsme udělat ze zámku regionální kulturní centrum, ale to se 
jevilo jako nereálné, protože se jednalo o investici, která přesáhla něko-
lik stovek milionů,“ informoval starosta Augustin Forman. Podle jeho 
slov na takto velkou investici musí být význam nadnárodní, nebo by se 
muselo jednat o vzdělávací centrum, například odloučené pracoviště 
vysoké školy nebo výzkumného ústavu.                                      /mask/

ilustrační foto
foto: mask
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J. Vávry 2, Ivančice
tel.: 731 222 369

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

Kvalita už nemůže být levnější !!!
Řešení, které nikdo nemá !

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

1. ledna 2006 otvíráme kancelář
v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
nám. TGM 40 – Knížecí dům

do 31. ledna 2006 mimořádná sleva
POVINNÉ RUČENÍ  - 15%

HAVARIJNÍ  - 30%
osobní automobil do 1350 cm3 -  ročně: 2.194 Kč

auto starší 10 let: 1.960 Kč
osobní automobil do 1850 cm3 - ročně: 3.166 Kč

auto starší 10 let: 2.830 Kč
osobní automobil do 2500 cm3 - ročně: 5.121 Kč

auto starší 10 let: 4.579 Kč
* u všech je předpokládaný bonus 25% za bezeškodní průběh *

Již nyní kontaktujte našeho pojišťovacího poradce 
605 506 356 - Hynek Sobotka 

HLEDÁTE MOŽNOST UPLATNĚNÍ SE?
PRO INFORMACI O VOLNÝCH PRACOVNÍCH 

MÍSTECH VOLEJTE: 603 578 628

Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
I tak se dá 

Když jsem si přečetl v novinách článek „Miroslav hledá nové stráž-
níky“, tak jsem byl překvapen, jak zareagovali členové zastupitelstva
a radní města Miroslavi. Myslím, že každý člověk v této republice 
může sám od sebe rozhodnout o svém životě a co v tomto životě bude 
dělat. Jsem též překvapen, že se pan starosta vyjádřil o mé osobě, že 
jsem dýchavičný. Jsem nekuřák a cítím se jeho lživým vyjádřením 
značně pobouřen. Jak se může kuřák a laik vyjádřit o někom tak 
nekompetentně. Své laické vyjádření k mému zdravotnímu stavu by 
si měl nechat pro sebe a nevystupovat na veřejnosti jako superlékař. 
Pokud chtěl posuzovat můj zdravotní stav, měl se informovat u lékaře, 
který provedl zdravotní prohlídku dne 24.6.2005 , abych splňoval pod-
mínky k nočním službám.

Myslím, že můj odchod nemusí být podáván tímto způsobem
a nechápu informace o mém zdravotním stavu. Není to v pořádku. 
Nechápu, proč se naši zastupitelé a radní města nezajímají o skutečný 
důvod skončení městské policie v tomto městě. Kola asi nebudou ten 
správný směr, který naši budoucí kolegové budou potřebovat. Zřejmě 
naši radní a zastupitelé vědí o práci městské policie „víc“ než se zdá. 
Rád si počkám na lepší výsledky a přeji jim, aby jim ta kola nerezavěla 
ve sklepě, dle vyjádření pana starosty. 

Myslím, že diskuse o mé dýchavičnosti a rezivějících kolech ve 
sklepě je hloupá a pobuřující a záměrně se vyhýbá skutečným problé-
mům městské policie. Ale jen tak dál. Necháme na občanech města 
Miroslavi, aby si udělali svůj úsudek o dýchavičnosti a neschopnosti 
strážníků MP sami. Za třináct roků působení ve funkci strážníka MP 
jsem zjistil, že naši občané jsou schopni udělat si úsudek o věci sami 
a bez nápovědy. Děkuji za pochopení a s pozdravem „dýchavičný“, 
bývalý strážník MP v Miroslavi.         Jaromír Plattek

Trestný čin byl spáchán
O útocích na moji osobu vyšlo již několik článků. Protože jsem neměl 

možnost se k nim vyjádřit vždy v konkrétním čísle Zrcadla, činím tak 
nyní. Z mé strany nikdy nedošlo ke zpronevěře fi nančních částek. Vedení 
radnice vždy vyvíjelo snahu mne zdiskreditovat, což vyvrcholilo v po-
sledním vydání Zrcadla. Tvrzení o spáchání trestného činu je záměrně 
popisováno, jako by o moji osobu šlo. Nikdy jsem nebyl z ničeho obvi-
něn a tudíž jsem nemohl já osobně trestný čin de facto i de jure spáchat. 
Pakliže se konstatuje, že trestný čin byl spáchán, je samozřejmě otázkou 
– kým? V oné udavačské kauze, kterou zahájil MěÚ Ivančice, bylo do-
tčených osob více. Já osobně jsem onu konkrétní částku 100.000,- Kč 
nepřebíral. K tomu samozřejmě existují písemné doklady o převzetí ji-
nou osobou. Tato a další fakta se však již moc nehodí současnému vedení 
radnice do diskreditačního scénáře.                    Zdeněk Mucha, Ivančice

/Miroslav/ Občané Miroslavi, 
kteří pravidelně dojíždějí nebo 
cestují nepravidelně do Brna, 
již nebudou muset podstupovat 
čtyřkilometrovou cestu z města 
na křižovatku se státní silnicí. 
Od ledna příštího roku bude totiž 
v provozu nová autobusová linka, 
která bude mít zastávku na auto-
busovém nádraží v Miroslavi.

„Je velmi dobré, že od prvního 
ledna se výrazně zlepší dopravní 
obslužnost města Miroslavi, pro-
tože byla schválena nová autobu-
sová linka z Jaroslavic do Brna, 
která povede přes Miroslav. Tím 

bude zřízeno přímé autobusové 
spojení mezi Miroslaví a Brnem. 
Pro cestující odpadne nepříjemné 
stání na křižovatce se státní silni-
cí vzdálené kolem 4 kilometrů, 
kam se muselo dojíždět. Toto 
spojení určitě využijí lidé jezdící 
do zaměstnání a studenti i občané 
jezdící k lékaři. Jednotlivé spoje 
budou koncipovány tak, že bu-
dou cestující v Brně na 7, 8 a 9
hodinu a odjezdy zpět 14, 15 a 16
hodin. Jízdní řád se upravuje
a bude k dispozici pro veřejnost. 
Tuto dopravu bude zajišťovat 
břeclavská dopravní společnost 

BORS,“ oznámil starosta Forman.
Cestující se na křižovatku do-

pravovali jinými autobusovými 
linkami, nebo osobními automo-
bily. Tyto parkující vozy lemovaly
krajnici příjezdové silnice. „Bý-
val problém se stáním cestujících, 
čekajících na autobus do Brna 
na křižovatce silnice Pohořelice 
– Znojmo. Uvažovali jsme o 
vybudování důstojné zastávky, 
která by čekání zkulturnila. K to-
mu bylo nutné zajistit výkupy 
pozemku a odbočovací pruh a to 
by si vyžádalo nemalé fi nanční 
prostředky. Tato varianta padla 

také v souvislosti s připravova-
nou rekonstrukcí této silnice, kde 
se počítá s úplně jiným systémem 
řešení situace autobusových 
zastávek a to za čerpací stanicí,“ 
doplnil Augustin Forman.

 Občané Miroslavi takto bu-
dou nastupovat do autobusu pří-
mo ve městě. V této souvislosti 
se vyskytl problém, kterým byl 
odpor obcí, které jsou sdruženy 
do Břežanské dopravní společ-
nosti a všech konkurenčních 
dopravců. Nicméně i přes jejich 
nevoli linka zahájí činnost od 
ledna 2006.                       /mask/

Nová autobusová linka přes Miroslav schválena

M SPORTSPORT

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání v roce 2006.

Přednáškový cyklus
Expedice Speculum

leden 2006 
„Pravěké podzemí Krumlovského lesa“

senzační archeologický objev světového významu
nám přiblíží doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.,

vedoucí brněnského ústavu Antropos
Na východních svazích Krumlovského lesa od Vedrovic
po Nové Bránice objevil rozsáhlé pravěké těžební revíry.

Různé kultury pravěku zde několik tisíciletí těžily pazourek
v obrovském rozsahu, který bourá naše dosavadní představy. 
Pro účel této těžby nemá dosud věda uspokojivé vysvětlení.

čtvrtek 5. ledna 2006 v 18:00 hod. 
Ivančice, sál kina Réna

přednášku pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku 
ZRCADLO a Kulturní a informační centrum Ivančice 

„Národní přírodní rezervace
Krumlovsko-rokytenské slepence“

přednáškou si připomeneme významnou událost
minulého léta - vyhlášení nového chráněného území

v našem regionu 
přednáší: Mgr. Petr Slavík (Agentura ochrany přírody

a krajiny Brno) a Mgr. Bronislav Gruna
čtvrtek 19. ledna 2006 v 18:00 hod.

Moravský Krumlov, sál Galerie v Knížecím domě 
přednášku pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku 
ZRCADLO a Městské kulturní středisko v M. Krumlově

Noční zásah hasičů 

/Hostěradice/ O sobotní noci se odehrála v obci Hostěradice pro místní
obyvatele, ale hlavně hasiče mimořádná událost. Hořel tu totiž rodin-
ný dům paní Pospíchalové. Na zásah se sjely jednotky dobrovolných 
hasičů z Hostěradic, Miroslavi, Trstěnic a profesionální jednotka z Mo-
ravského Krumlova. „Byli jsme dnes přivoláni na zásah hořící budovy. 
Jedná se o vedlejší hospodářskou budovu v obytném areálu, ve které 
hoří uskladněná sláma. Zásah je o to těžší, že se zasahuje s dýchacími 
přístroji,“ uvedl Jaroslav Votava, velitel zásahu z jednotky Moravský 
Krumlov. Jak dodal, proč došlo k požáru je v této fázi ve vyšetřování. 
Podle postávajících místních obyvatel šlo o to, že vedlejší hospodář-
skou budovu zřejmě někdo úmyslně podpálil, protože již v minulosti 
se stalo, že majitelce kdosi na dveře nakreslil vulgární obrazec. Zasa-
hující požárníci museli rozebrat i část střechy, aby se dostali k ohnisku
požáru. Podle jednoho z nich hašení ztěžovalo i množství uskladněného
materiálu, který museli požárníci vynášet.                                   /mask/

foto: mask
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PF 2006 Příjemné prožití
vánočních svátků,

mnoho úspěchů
v osobním a pracovním 

životě a šťastnou
cestu s naší

dopravní společností
v roce 2006 přeje

Znojemská dopravní
společnost Psota, s.r.o.

Oční optika Kocandová
Palackého nám. 43, Ivančice • tel.: 546 437 116

UDĚLEJTE SVÝM BLÍZKÝM RADOST
ORIGINÁLNÍM VÁNOČNÍM DÁRKEM!

NABÍZÍME: DÁRKOVÉ POUKAZY
V HODNOTĚ 500,- a 1000,- Kč

lupy • pouzdra • čističe v dárkovém balení

Šťastné a veselé Vánoce a v roce 2006 hodně zdraví,
optimismu, pracovních i osobních úspěchů
přeje všem Oblastní sdružení ODS Znojmo. 

Děkujeme všem svým 
zákazníkům za projevenou

důvěru v roce 2005.
Přejeme krásné prožití Vánoc

a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

T.G.M. 44
672 01  Mor. Krumlov      Tel.,fax: 515 322 236

KOLA - SPORT - SERVIS
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Budou se rušit DDM?
Reaguji tímto na článek z minulého čísla, protože se na mne ob-

racejí lidé s dotazy „Proč se budou rušit DDM v Jihomoravském 
kraji?“ Osobně věřím, že tomu tak nebude. Mluvila jsem s panem 
místohejtmanem Šmídem a ujistil mne, že je to první nabídka k jednání
o převodu zřizovatelských kompetencí z kraje na obce. A DDM, která 
nebudou města chtít, si nechají pod krajem. Je pravda, že nevíme jak 
dlouho, protože v návrhu dlouhodobé koncepce kraje přechod zřizova-
telských kompetencí je. Myslím, že tato otázka by se měla řešit velmi 
individuálně. Já osobně bych chtěla zůstat pod krajem.

Posláním středisek volného času je motivovat, podporovat a vést 
děti, mládež, dospělé i rodiny s dětmi k rozvoji osobnosti. Zejména 
smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit
v bezpečném prostředí, s profesionálním zázemím v rámci zájmového 
vzdělávání. Tím se i odlišujeme od ostatních mimoškolních organizací. 
Proto jsme také měnili název, aby nás veřejnost chápala jinak, že ne-
jsme jenom pro děti. Snažíme se stále trendově rozšiřovat naši činnost 
i cílové skupiny. Naše Středisko volného času má i nadregionální akti-
vity. Zapojujeme se a chceme se zapojovat do krajských, celostátních 
i evropských projektů. Jsme krajským a okresním garantem několika 
vzdělávacích programů. Mám strach, že když budeme pod městem, 
budou chtít, abychom se zaměřovali pouze na naše město. A zpátky se 
nechci vracet. Chci jít stále do něčeho nového. Dalším úhlem pohledu 
je, že některá zařízení mají k městu opravdu blíže. V některých obcích  
dochází ke slučování DDM, kulturního střediska, knihovny, kina a dalších
v jedno zařízení jako centrum volného času. To vidím jako dobrý trend. 
Spojí se tak lidské, materiální a fi nanční zdroje a stávají se společným  
komunitním centrem ve městě. 

Neštěstí je, když představitelé města chtějí, aby zařízení okleštila čin-
nost ve špatném povědomí, že když dělají pro ně „nadstandartní“ regio-
nální aktivity, že je to pro město drahé, ale většinou jsou to činnosti, 
na které získáme peníze z různých dotačních programů. A zřizovatele 
to nic nestojí. Na platy dostáváme od státu a na provoz budov z části 
od zřizovatele. Ostatní provoz a činnost zajišťujeme z jiných zdrojů 
– z vlastních příjmů z našich aktivit, z různých projektů a grantů nebo 
ze sponzorských darů. Kdekdo nám síť středisek volného času nebo 
domů dětí a mládeže závidí, a to i v zahraničí, např. ve Francii, Belgii 
i na Slovensku. Proto je třeba společně hledat řešení, aby tato zařízení
fungovala i nadále.               Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice

/Miroslav/  Po osmi měsících 
usilovné práce se rybník v Ré-
nách u Miroslavi začíná napouš-
tět. Kolaudací a vydáním souhla-
su s napouštěním byla ukončena 
investice za téměř 17 milionů, 
kterou nebylo jen odbahnění, ale 
také oprava současné hráze a roz-
dělení lokality na dvě části.

„Revitalizace rybníka spočí-
vala v odstranění 50 tisíc kubíků 
bahna. Vybudovala se zemní hráz-
ka, která odděluje vodní plochu od
mokřadu, oprava hráze a nového 
bezpečnostního přelivu a sdruže-
ného objektu. Dnes se provedla 

kolaudace a kontrola ze státního 
fondu životního prostředí, které 
vydalo souhlas s napouštěním 
vodního díla. To znamená, že 
po dnešku se rybník začne opět 
plnit. Jeho napájení je z několika 
zdrojů, jednak ČOV, pak prame-
ny, které jsou v lokalitě rybníka
a v neposlední řadě srážková voda,
která spadne formou deště nebo 
sněhu. Vodu vytékající z rybníka 
nelze úplně zastavit. Dle nařízení 
se musí voda propouštět dál, pro-
tože napájí troskotovický rybník 
a soustavu mušovských jezer,“ 
konstatoval Roman Volf.

Po napuštění v jarních mě-
sících bude stanoven zvláštní 
režim, který budou muset všichni 
dodržovat a řídit se jím. Jedním 
z nařízení je, že na hrázku od-
dělující mokřad a vodní plochu 
bude přísný zákaz vstupu, což 
bude viditelně označeno tabulí. 
Pokud ke vstupu osob dojde, bude
to sankcionováno. „Místní rybáři 
napouštění vnímají pozitivně, je 

to pěkně udělané, ovšem zmen-
šila se nám původní plocha roz-
lohy rybníku více jak o polovinu. 
Hlavně se nám snížil zarostlý po-
rost, kde se tvoří plankton, což 
je hmota pro potravu ryb. Je to 
zatím jalová nádrž. Bude to trvat 
nějaký rok, než se vytvoří přírod-
ní potrava pro ryby,“ uvedl k Ré-
nám předseda místního sdružení 
rybářů Josef Diviš.            /mask/

Rybník v Rénách se napouští   

text a foto: mask

Koncert oživil jarmark
/Višňové/ V letošním roce Základní škola ve Višňovém nemohla vy-

užít prostorů v obecním kině, tak jak bylo tradicí, z důvodů jeho rekon-
strukce na víceúčelovou budovu. Proto plánovaný 8. vánoční koncert 
spojili s vánočním jarmarkem na jeden den a to na předvánoční sobotu 
10. prosince. „Protože jsme pořádali zároveň obě tyto akce, rozhodli 
jsme se uskutečnit je pod širým nebem před budovou základní školy. 
Na vánočním jarmarku byly vystaveny výrobky žáků naší školy, které 
si návštěvníci mohli zakoupit. Na vánočním koncertě zazpíval sbor 
žáků prvního i druhého stupně naší školy několik koled,“ uvedla orga-
nizátorka Markéta Hořínková. Pro návštěvníky byl připraven horký čaj 
a svařené víno, kterými se mohli návštěvníci v chladném počasí zahřát. 
Odpoledne se spokojení účastníci jarmarku rozcházeli domů.    /mask/  

Vánoční čas v Ivančicích
/Ivančice/ V pátek 25. listopadu byla slavnostní vernisáží otevřena vý-

stava s názvem Vánoční čas v galerii Památníku A. Muchy v Ivančicích, 
kterou instalovalo Muzeum Brněnska. Návštěvníci ji mohou shlédnout 
do 30. prosince. Tato výstava přibližuje atmosféru vánočních dnů od 
svátku svatého Ondřeje přes Vánoce až po Tři krále, jak je prožívali naši 
předkové před více jak sto lety. Vystaveny jsou sbírkové předměty Ivan-
čického a Podhoráckého muzea. Zvyky jsou dokumentovány předměty, 
maskami a pranostikami. Součástí výstavy je i velký dřevěný betlém 
vyrobený v Ivančicích. Výstavu zahájil ředitel Muzea Brněnska Antonín 
Reček a promluvy se ujala Irena Ochrymčuková. V kulturní části vystou-
pili žáci Základní umělecké školy v Ivančicích.                                 /jak/

/Moravský Krumlov/ Velké
množství především rodičů s dět-
mi navštívilo ve čtvrtek náměstí 
v Moravském Krumlově, kde se 
konal druhý ročník Krumlov-
ských Vánoc. Celou akci zahá-
jili krátkou promluvou místo-
starostka Marie Valachová a 
starosta Bartoloměj Pitlach. Poté 
následovaly na podiu vystoupení 
dětí z mateřských, základních a 
středních škol. Slovem provázela 
Hana Štěpánová. Hlavním orga-
nizátorkou byla Yvona Žáková, 
ředitelka DDM Moravský Krum-
lov za podpory městského úřadu a 
Jihomoravského kraje. Současně 
s kulturním vystoupením probí-
hal tradiční řemeslný jarmark, na 
kterém nabízely své výrobky také 
děti nejen z krumlovských škol. 
Vyvrcholením akce byl slavnostní 
ohňostroj.                           /mask/

Krumlovské Vánoce v režii dětí

Truhlářství 
HAMMERSCHMIED
671 34  Želetice 63
tel.: 732 203 820

Krásné prožití Vánoc
a  šťastný nový rok 2006

přeje svým zákazníkům

foto: mask
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Zeptali jsme se: ing. Stanislava Juránka, 
hejtmana Jihomoravského kraje

Jak hodnotíte práci zastupi-
telstva JM kraje? Co považujete 
za největší úspěch? 

Mám radost z rozvoje letiště 
v Brně-Tuřanech, které je od roku 
2004 v majetku kraje. V březnu 
2005 se podařilo zahájit provoz 
na pravidelné letecké lince Brno 
– Londýn, začala výstavba no-
vého terminálu letiště  a věřím,
že i nadále bude létat linka 
Brno – Mnichov, která fungu-
je od listopadu. Ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi se 

nám podařilo prosadit víceleté 
fi nancování nestátních subjektů 
působících v sociální oblasti. O 
zdravotně postižené a nepřízní 
osudu pronásledované tak bude 
možné pečovat s perspektivou 
přetrvávající kalendářní rok. 
Třešničkou na dortu je úspěšné 
uspořádání 2. Letní olympiády 
dětí a mládeže na konci června 
v Brně, kdy se mladým repre-
zentantům Jihomoravského kraje 
navíc podařilo obhájit celkové 
prvenství v bodování krajů. 

Je také něco, co se zastupite-
lům nepovedlo? 

Musíme zlepšit kvalitu silnic II. 
a III. třídy. Rozhodli jsme se vzít 
si úvěr, abychom jejich zanedba-
nost alespoň snížili. V roce 2006 
bychom měli do této oblasti vlo-
žit více než 1,5 miliardy korun.
Co nejvíce trápí Jihomoravský 
kraj z Vašeho pohledu?

V současnosti nás nejvíce trápí 
situace ve zdravotnictví - poslanci 
se chystají rozdělit nemocnice 
na „potřebné“ a „nepotřebné“. 
Nemocnice, které zatím chybějí 
v návrhu zákona o neziskových 
nemocnicích, budeme bránit, 
aby se nezhoršila léčebná péče 
v Jihomoravském kraji. 

Pane hejtmane, jaký je Váš 
názor na kriminalitu především 
mládeže a jakou úlohu by podle 
Vás měly sehrát odpovědné slož-
ky státní správy?

Vždy ve všech stoletích se 
říkalo, že je mládež zkažená a 
zapomínalo se na to, že podíl na 
jejich výchově mají především 
rodiče a veřejnoprávní instituce.
Jihomoravský kraj v rámci pre-
vence kriminality podporuje spor-
tovní aktivity mládeže a mys-
lím si, že to je ta správná cesta. 
V rámci Integrovaného záchran-
ného systému pak jako hejtman 
připomínkuji některé postupy 
policie. 

Jak hodnotíte spolupráci se 
sousedními kraji, ale i státy?

Existuje dobrá spolupráce s Bra-
tislavským a Trnavským samo-
správným krajem na Slovensku. 
Po povodních v roce 2002 se
rozvinula spolupráce také s Dol-

ním Rakouskem. V rámci regionu 
Centrope se přidalo město Vídeň, 
spolková země Burgenland a 
maďarské župy Györ a Šoproň. 
Jihomoravský kraj pomáhá tomu, 
aby vztahy se Slovenskem a 
Rakouskem byly celostátně lepší.

Jihomoravský kraj si klade za 
úkol smiřovat mezi sebou národy 
v rámci vzpomínkových akcí k vý-
ročí bitvy u Slavkova. Když jsme
stáli 4. prosince 2005 na Mohy-
le míru nad hroby padlých (bez
rozdílu zda vítězů nebo pora-
žených), byl to další krok kraje 
k tomu, aby si představitelé 
přítomných stran (zde tedy zemí 
Evropské unie a Ruska) podali 
ruce a hledali řešení toho, co 
nás tíží. 

Jak budete relaxovat o zim-
ních svátcích, chystáte se někam 
s rodinou? 

S rodinou budeme spolu, těším 
se na pohodu někde u jesliček. 
Budeme také objíždět své známé 
a přátele po celém kraji a účastnit 
se místních kulturních a sportov-
ních akcí. 

Co byste vzkázal občanům na-
šeho regionu k nadcházejícímu 
konci roku? 

Náš kraj má heslo smíření a 
nyní před Vánocemi je důležité, 
abychom se dokázali smířit sami 
se sebou, s blízkými v rodině 
a v zaměstnání. Pak můžeme 
dokázat zprostředkovat smíření 
na té nejvyšší úrovni třeba mezi 
Evropskou unií a Ruskem nebo 
mezi starými a novými členy 
Evropské unie.

Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

ing. Stanislav Juránek

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů

v novém roce 2006
přeje kolektiv firmy TPZ s.r.o.

Učitelky z MK na konferenci
/Moravský Krumlov/ V Praze se konala evropská konference 

Education international european region v hotelu Pyramida, na které 
zastupovaly jediné dvě zástupkyně nejen náš region, ale celou repub-
liku učitelky z Moravského Krumlova. Za českou stranu měly na sta-
rosti organizaci ČMOS a EI. Konference se týkala rovných pracovních 
příležitostí a národnostních menšin ve školském systému. Učitelky ze 
ZŠ Klášterní Milada Pelajová a Iva Slezáková byly vyslány ČMOSem, 
protože organizace ze strany EI zklamala, také proto na konferenci po 
celou dobu jako jediné reprezentovaly naši zemi.

První den jednání byl věnován národnostním menšinám a přistěho-
valcům v zemích EU a řešení této problematiky především z pohledu 
školských systémů v jednotlivých zemích. V úvodu dne vystoupil Doug 
McAvoy, prezident EI, Charlie Iennon, koordinátorka EI a Ionannis Di-
mitrakopoulos, vedoucí centra EU pro monitorování rasismu. Jednacím 
jazykem byla angličtina, francouzština a španělština. Veškeré referáty 
byly překládány do těchto jazyků. Po přestávce následovala práce ve 
skupinách. „My jsme byly zařazeny do skupiny společně se zástupci 
z Velké Británie, Itálie, Běloruska, Slovenska, Řecka. Každý referoval o 
menšinách ve své republice. Já jsem hovořila o novém školním zákoně, 
který se také dotýká národnostních menšin, o situaci s romskými menši-
nami a menšinami z asijských zemí,“ vysvětlila Milada Pelajová.

 Druhý den byl věnován rovným pracovním příležitostem žen, kde 
vystoupila zástupkyně z Běloruska Tatiana Babraiskiene, která hovořila 
o převaze žen ve státním sektoru, představitelka Polska Kalina Grzelat 
zase mluvila o diskriminaci žen ve všech oblastech života a jediný 
zástupce ze ČMOSu, Radovan Langer, referoval o šesti oblastech dis-
kriminace žen a o zastoupení žen v jednotlivých politických stranách: 
ČSSD 8%, ODS 18%, KDUČSL 22%, KSČM 25%. „Konference 
byla ukončena závěrečným prohlášením. Účastníci EU byli nadšeni
z města Prahy a z českého jídla. Myslím si, že naše příspěvky a diskuze 
s ostatními účastníky této mezinárodní konference byla přínosná. I přes 
nesrovnalosti po stránce organizační jsme důstojně reprezentovaly nejen 
naši školu, ale i Moravský Krumlov,“ doplnila Milada Pelajová.  /mask/

Vyšetřování skončilo, zapomeňte 
Dne 7.12. se konalo zasedání zastupitelstva v Moravském Krum-

lově. To mělo udělat defi nitivní tečku za výstavbou bytového domu 
Zachráněná – 54 bytových jednotek. Finanční výbor předložil zastupi-
telstvu kontrolu smluvního zajištění a fi nancování akce. Výbor shledal 
vše v pořádku. Odpověď na to, proč výběrové řízení vyhrála fi rma 
IMOS Brno, jejíž nabídka byla cca o devět miliónů dražší než nabídka 
fi rmy v pořadí druhé, jsme opět nedostali. Vše bylo podle zákona. Ptá-
me se však i nadále a čekáme od členů výběrové komise a zastupitelů, 
kteří výběr fi rmy odsouhlasili (KDU-ČSL, KSČM a ČSSD), odpověď. 
Máme na ni jako občané Moravského Krumlova  právo. V čem byla shle-
dána přednost fi rmy IMOS Brno, která naše město stála devět miliónů 
korun?    zastupitelé Stanislav Trefi l, Pavel Procházka, Daniela Kudrová

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2006

PNEUSERVIS
František Veselý

Moravský Krumlov
tel.: 602 740 825

  •  montáž
    •  servis
      •  opravy

GARÁŽOVÁ VRATA
TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142

mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

přeje svým zákazníkům
krásné prožití Vánoc

pevné zdraví,
hodně štěstí

a pohody
v novém

roce
2006

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Krásné vánoční svátky
plné radosti a štěstí

a do nového roku 2006
pevné zdraví a mnoho

osobní pohody

JAN MUSIL
UHLÍ • BRIKETY
AUTODOPRAVA

Široká 33a
664 12  Oslavany

tel.: 546 423 505
mobil: 603 581 402

Veselé Vánoce

PRODEJ PLETIVA, PLOTOVÝCH 
SYSTÉMŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krásné prožití
vánočních
svátků
a mnoho
zdraví, štěstí
a spokojenosti
v novém roce
2006
tel./fax: 568 620 650 Bývalý obchodní dům
 776 623 918 OSLAVAN
 728 366 221 Masarykovo nám. 63
www.plotove-systemy.cz Náměšť n. Oslavou

Krásné svátky vánoční
a do nového roku

hodně zdraví, štěstí
a pohody

Krontorádová
Jaroslava
Durdická 901, MK
tel.: 603 532 242

BLAHETEK JOSEF
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ

Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

přeje všem svým zákazníkům
sladké prožití vánočních dnů

a do nového roku 2006
pevné zdraví, hodně štěstí

a osobní pohodu.

MĚSTO MIROSLAV

Příjemné prožití Vánoc
a mnoho zdraví a úspěchů

v novém roce přeje
svým zaměstnancům

a obchodním partnerům
firma

Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody
přeje svým klientům a zákazníkům

MILAN VYŽRÁLEK
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Miroslavské Knínice 114

671 72  Miroslav
tel.: 604 897 231, 515 333 628

Zvláštní poděkování patří zaměstnancům
drůbežářského závodu PROMT a.s. Modřice

za projevenou důvěru na cestách.

Příjemné prožití svátků vánočních,
   hodně zdraví, štěstí
      a úspěchů v novém roce 2006

Město Moravský Krumlov
přeje všem občanům
krásné prožití Vánoc

a do nového roku 2006
hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti

Přejeme svým současným i budoucím zákazníkům
šťastné, klidné a provoněné svátky vánoční

a úspěšný nový rok.
Moravský Krumlov, Růžová 39 - nádvoří Knížecího domu

Voňavý krámek

koření • olivy • olivové oleje
balsamické octy • hmoždíře

Přejeme svým současným i budoucím zákazníkům

koření • olivy • olivové oleje
balsamické octy • hmoždíře

LÉKÁRNA
NA ZAHRADNÍ

Zahradní 275, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 039

přeje všem svým příznivcům
klidné prožití Vánoc,

pevné zdraví a mnoho štěstí,
lásky a pohody v roce 2006. 

přeje všem svým příznivcům

Krásné vánoční svátky
plné pohody a radosti

a do nového roku 2006
pevné zdraví a štěstí

přeje svým zákazníkům

STK Moravský Krumlov
Okružní 399

tel.: 515 321 305, 515 321 059

M.K. QUATRO spol. s r.o.
Okružní 399, M. Krumlov

tel.: 505 322 604

Přejeme svým zákazníkům
veselé Vánoce

a do nového roku
hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti

Příjemné vánoční svátky
plné pohody,

šťastný a veselý vstup
do nového roku 2006

svým čtenářům
a inzerentům

přeje redakce ZRCADLA



GATEX
KOŠÍČEK JAN

GALANTERIE • PRÁDLO
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY • AKVARISTIKA

nám. T.G.M. (Knížecí dům)
Moravský Krumlov
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Pěkné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2006 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti všem našim
žákům a jejich rodičům

přeje

Pavel Jech
Dobřínsko 123, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 603 961 912
jech.pavel@centrum.cz
www.yamahaskola.cz

Děkujeme za důvěru a přízeň.

 tel.: 515 324 222  mobil: 602 520 793, 606 723 520
 fax: 515 321 055  e-mail: sedrla.elektro@quick.cz 
  www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro 

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

ELEKTROMONTÁŽE

ŠEDRLA PETR

přeje příjemné
prožití Vánoc
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2006

Krásné prožití
vánočních svátků

a vše nejlepší
v novém roce

2006
přeje

účetní poradce
Marie Benešová
Tiskárenská 433

M. Krumlov
tel.: 515 321 056

Krásné vánoční svátky
a do roku 2006 pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti

přeje

ČIPRO, Zámecká 26, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 031, www.cipro.cz

Příjemné prožití Vánoc
a do nového roku 2006

hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeje

kolektiv prodejny

Lubomír Šedrla
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

nám. TGM 47, M. Krumlov
tel./fax: 515 322 372

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12, Ivančice, tel.: 546 435 429

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639, M. Krumlov, tel.: 515 323 320

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7, Dolní Kounice, tel.: 546 421 910

Klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2006

hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů

přejí všem svým zákazníkům

Krásné vánoční svátky
plné štěstí a radosti 

a do nového roku 2006
pevné zdraví

a mnoho osobní pohody

Krásné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok
a mnoho osobních a pracovních úspěchů

přeje podlahář Bohumil Matějka
Jamolice 137, tel.: 515 322 186, mobil: 602 765 796
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WHC therm, s.r.o.
Dr. Odstrčila 51, M. Krumlov

tel./fax: 515 322 331
e-mail: whc.therm@tiscali.cz

přeje svým zákazníkům
veselé Vánoce

a do nového roku
hodně štěstí, zdraví

a spokojenosti

JAN PRUSTOMĚRSKÝ
 aplikace hydroizolačních systémů

Břízova 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504

Krásné prožití Vánoc
hodně zdraví, štěstí

a pohody v roce 2006
přeje

JIŘÍ BLOUDÍČEK 
klempířské, tesařské,
pokrývačské práce

prodej • montáž
U mostu 588

Moravský Krumlov
tel.: 515 322 417

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné prožití 

vánočních dnů
a vše nejlepší

do nového roku 2006.

přeje všem svým klientům
příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů

v roce 2006

ÚČETNICTVÍ
BUREŠOVÁ Vlasta

Pionýrská 532, Mor. Krumlov
tel.: 515 323 398, 728 728 619

Radostné svátky
vánoční, krásný

Štědrý den
a do nového
roku 2006

pevné zdraví
a spoustu

krásných dní
přeje

Jan Šimša
autobusová doprava

Rybniční 8
Miroslav

tel.: 515 333 623
602 787 745

PF 2006Ivančice

AUTOBAZAR
Krumlovská 30
664 91  Ivančice

telefon/fax:
546 452 948

mobil:
602 526 745
606 385 292
602 536 741

e-mail:
avtom@volny.cz

www:
www.tipcars.com

/cz/laukar

otevřeno:
pondělí - pátek
9.00-17.00 hod.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2006

Medlice 20, 671 40 Tavíkovice
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil: 736 624 955
e-mail: autoserviscerny@t-email.cz, autopneuserviscerny@quick.cz

Krásné vánoční svátky plné radosti a štěstí
a do nového roku 2006 pevné zdraví

a mnoho osobních i pracovních úspěchů

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ

Našim zákazníkům
posíláme poděkování za přízeň.

Přejeme jim krásné
a spokojené Vánoce

a v novém roce jen vše dobré
přeje Jana Ukropová a kolektiv

Ráj dětí • Moravský Krumlov
náměstí T.G.M. 44

Tel.: 515 324 235, 777 744 852
Otvírací doba: po-pá 8.00-16.30, so 8.00-11.00

Ráj dětí a maminek • Znojmo
Přímětice 420 (budova AZ Marketu)

Tel.: 775 744 448
Otvírací doba: po-pá 8.00-18.00, so 8.00-12.00

Prodejny dětského a kojeneckého zboží

 Stavební firma Lubomír Valda - Tulešice 4
tel.: 515 338 381, mobil: 603 249 594

fax: 515 323 701, e-mail: valdalub@volny.cz

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků

a hodně úspěchů v roce 2006
přeje

Firma se stoletou pekaøskou tradicí pøeje 
všem svým zákazníkùm a zamìstnancùm 
krásné a klidné Vánoce
a mnoho štìstí do nového roku.

Moravský Krumlov
• nám. TGM 40, tel.: 515 322 108
• Znojemská 241, tel.: 515 324 746
Znojmo
• Pøímìtice 520, tel.: 515 288 406
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Studio AXIS rozdalo ceny
Koupelnové studio AXIS sídlící v Moravském Krumlově na ulici 

Okružní připravilo pro své zákazníky i letos soutěž o zajímavé ceny. 
Do slosování byli zařazeni všichni zákazníci z Moravského Krumlova, 
Ivančic a okolních obcí, kteří si ve studiu vybrali a zakoupili komletní 
koupelnu. Výherci si své ceny převzali přímo na prodejně. Pan Novák 
z Oslavan získal automatickou pračku, paní Mašová z Moravského 
Krumlova vyhrála barevný televizor a mikrovlnou troubu si odvezla 
paní Kolegarová z Vedrovic.

Studio AXIS si velmi cení té skutečnosti, že přibývá stále více zákaz-
níků, kteří požadují koupelnu tzv. „na klíč“. Kompletní služby studia 
- návrhem koupelny počínaje a stavební realizací konče - jsou využívány
nejen u novostaveb, ale také u rekonstrukcí starších koupelen v rodin-
ných domech i v panelákových bytech s klasickými bytovými jádry.

Pro příští rok připravilo koupelnové studio AXIS pro své zákazníky 
v oblasti obkladů a dlažeb, koupelnového nábytku a baterií řadu novi-
nek. Studio kromě rekonstrukcí koupelen rozšířilo své služby také na 
kompletní rekonstrukce bytů a domů. Nespornou výhodou těchto slu-
žeb je ta skutečnost, že zákazník získá materiál o 14% levněji a navíc 
záruku jak na práci, tak na instalovaný materiál. Studio spolupracuje 
pouze s výrobci, na jejichž výrobky je poskytován dlouhodobý servis
a náhradní díly a bezodkladně řeší případné reklamace.

Koupelnové studio AXIS, Moravský Krumlov si velmi váží důvěry 
svých zákazníků a přeje jim a jejich rodinám šťastné Vánoce, hodně 
zdraví a pohodový rok 2006.             /abé/

foto: AXIS

Kominík odjakživa platil za sym-
bol štěstí. Kdo ho potkal na ulici, 
honem se chytal za knofl ík, aby si 
pojistil štěstí na delší dobu. Ještě 
účinnější prý bylo sáhnout si na 
kominíka. Patronem kominíků a 
hasičů je svatý Florián, ochránce 
v nebezpečí ohně, vody a války. 
Znázorňuje ho postava ve zbroji 
římského vojína s mečem a ko-
rouhví, vylévající vodu z vědra 
na hořící dům v připomínce toho, 

že prý kdysi svou modlitbou od-
vrátil plamennou zkázu. Stal se
typickou postavou štítových vý-
klenků vesnických chalup, oz-
dobou náměstíček a symbolem 
ochrany před ohněm.

Dříve kominík patřil jako ne-
odmyslitelná postavička do den-
ního života měst i vesnic. Jenže 
co bylo, to bylo. Přitom k má-
lokteré části domu se změnil 
vztah tak radikálně jako právě ke 

komínu. První zásadní změnu při-
nesly centrální zdroje tepla, které 
zejména ve městech nahradily 
lokální vytápění s přímým odvo-
dem spalin do komína. Čas sporá-
ků a kachlových kamen vystřídal 
čas radiátorů a akumulaček.

Ale právě komín je jistotou 
tepelné pohody a nezávislosti 
při mimořádných situacích. Když
vypadne elektrický proud, ply-
nové topení přestane fungovat
a radiátory vychladnou. Komín s 
kamny, či krbem se rázem stává 
příslibem pohody a vítězství nad 
zimou. Je tedy zřejmé, že starý 
dobrý komín, ovšem v moderním 
kabátě, by měl mít v každém 
domě své nezastupitelné místo.

„Dnes již zřídka potkáte komi-
níka umouněného od sazí a kont-
roly se provádí ne štětkou, ale ko-
mínovou kamerou. Kominíků je 
málo, v celé republice okolo 800. 
V mnoha městech a vesnicích 
mají s tímto nedostatkem velké 
nesnáze. Hlavní problém je v tom,
že kominické práce nemůže v pl-
ném rozsahu provádět zaučený 
pracovník a také, že pravidelné 
kominické práce nejsou právě

výnosné,“ vysvětlil Karel Kučera, 
kominický mistr.

„Kominické práce však musí 
být provedeny odpovědnou oso-
bou - kominíkem a za provedení 
odpovídá majitel objektu. Nepro-
vádění kominických prací se stá-
vá časovanou bombou, která již 
zavinila mnoho neštěstí, požárů
a ztrát na životech lidí. Zejména
v obcích, kde při plynofi kaci 
vložkaři komínů z neznalosti no-
rem nezajistili přístup do komína 
a nelze je čistit a kontrolovat 
průchodnost. Proto je nutno zjed-
nat nápravu. Co se týká termínů 
čistění komínů, je dle vyhlášky 
povinností provádět čistění a kon-
trolu komínů. V absolutní většině 
občané respektují provádění ko-
minických prací a sami se starají, 
aby tyto práce byly kominíkem 
zajištěny. Je pravdou, že komi-
níka si může každý občan vybrat 
sám a nemusí pustit zrovna toho, 
kdo přijde. Je ale lepší využívat 
hromadně prováděné práce, indi-
viduelní návštěvy jsou drahé, pro-
tože obsahují navíc čas na cestu
a dopravu pracovníka,“ doplnil 
Karel Kučera                     /mask/

Kominíci nosí štěstí aneb znovuzrození komína

foto: mask

Předvánoční čas zabíjaček

foto: mask

/Miroslav/ Již devátý ročník 
Gulášové Olym-piády proběhl 
v sobotu v Miroslavi. Na této 
tradiční akci se letos sešlo 48 
gulášů. Jak již názvy některých 
napovídali, jednalo se o vskutku
gurmánské výtvory: Klokaní, Laj-
prtické zvěřinové spektrum, Hu-
bertova srnčí pochoutka, Kotlíko-
vý doktora Ratha.

„Tuto Gulášovou Olym-piádu 
pořádá sdružení dobré nálady již 
devátým rokem. Oslovili jsme 
všechny, kteří se chtějí pochlu-
bit svým gulášem. Všichni, kteří 
přinesli guláš, jsou oceněni řádem
zlaté vařečky. Součástí večera je
i zábava. Guláše dáváme zadar-
mo, stejně tak i pivo, které je od 
sponzora - pivovaru Hostan. O 
hudbu se postarala tři hudební 
uskupení, je tu ochutnávka vína 
a takovým zpestřením je módní 

přehlídka,“ informoval o akci její 
organizátor Otto Schlesinger.

„Celý večer je velmi pěkný, 
zdařila se módní přehlídka. 
Ochutnal jsem guláš z klokana a 
srnčí a musím říci, že oba byly 
vynikající,“ pochvaloval si jeden 
z hostů Miroslav Sulik. Proběhla 
i tombola, ve které byl hlavní ce-
nou autobus. Ten nakonec získal 
Libor Dostál ze Znojma. Na jeho 
dotaz, zda má autobus klimatizaci,
otevřel dárce ceny Jan Šimša 
okénko. „Šťastný“ výherce nako-
nec výhru nepřevzal.

„Tato tradiční akce potvrzuje, 
že i tato země může dostat název 
stejný, jako dala moje manželka 
Konstancie guláši, který přivezla, 
a sice Neregulovaný. Naše země 
je naštěstí neregulovatelná, což 
potvrzuje dnešních 48 gulášů
a já si tipnu, že z těchto 48 je jich 

48, které odporují regulacím EU. 
Zatím jsem ochutnal jen dva, ale 
chystám se na další a jak jsem 
slyšel, jsou dobré všechny,“ uvedl

čestný host Olym-piády europo-
slanec Vladimír Železný, který 
všem kuchařům předával řády 
zlaté vařečky.                     /mask/

V Miroslavi měli svátek odborníci na guláš

foto: mask

Srdečně vás zveme na

SILVESTR S FANTAZIÍ
Program:

K tanci a poslechu hraje hudební
skupina FANTAZIE

Předtančení: latinsko-americké
a standardní tance

- taneční škola ORION
Orientální tanec

Půlnoční kankán - Diskotéka

Cena vstupenky: 250,- Kč
(v ceně je občerstvení)

Vstupenky je možno zakoupit
v baru hotelu Epopej,

rezervace na tel. čísle: 515 322 373

začátek 31.12.
ve 20.00 hod.
v hotelu Epopej

Čas adventu není jen časem shánění vánočních dárků, úklidu 
nebo pečení cukroví, ale je také časem domácích zabíjaček. Na 
rozdíl od cukroví, na které se těší především děti, ti dříve narození 
si pochutnávají na zabíjačkových výrobcích. Jak uspořádat v domá-
cím prostředí zabíjačku prasete, aby výsledkem práce byly chutné, 
kvalitní a dlouho uchovatelné produkty, Vám poradí řezník.

Především odborně provede porážku, čištění a vykrvení prasete i 
bourání půlek až po přípravu pokrmů upotřebitelných v kuchyni. Vaše 
asistence je u díla samozřejmá, ale ruku na srdce, kdo by si takovou 
příležitost nechal ujít. Sami si můžete vyzkoušet nabíjení a špejlování 
jelítek i jitrnic, krájet a škvařit sádlo až do zlatých škvarků, ale přede-
vším ochutnávat a ochutnávat vše, jak se postupně bude dodělávat. Od 
ovárku, prdelačky, jitrnic a jelítek až po gulášek a další lahůdky. Maso 
se vybourá, vykostí a naporcuje do balíčků tak, abyste je doma mohli 
uložit do mrazáků s vědomím, že máte v zásobě čerstvé domácí masíč-
ko. Pokud budete unaveni, stačí ochutnat dobré pivečko, nebo vínečko.

Mistr řezník Miroslav Klouda by mohl vyprávět. „Samozřejmě 
v tento čas je velká frekvence domácích zabíjaček a jsem v tuto dobu 
k roztrhání. Za ta léta, co tuto práci dělám, se přihodilo hodně úsměv-
ných situací. Majitel vepře se svým kamarádem se šli v předvečer 
zabíjačky rozloučit s čuníkem posíleni alkoholem. Při loučení vepř vy-
razil z chlívku. Odnesla to zlomená žebra a čuník musel být zabit ještě 
téhož večera. Nebo při jedné ze zabijaček si pomocník při mletí masa 
v mlýnku málem umlel prst,“ zavzpomínal Miroslav Klouda.

Samozřejmě, že k Vánocům patří dobré jídlo a pití. Štědrovečerní
rybou s bramborovým salátem to zdaleka nekončí. Pečené husy, kach-
ny, krůty, knedlíky houskové či bramborové, cukroví a vánočky útočí 
na naše zažívání. Případné projevy onemocnění žlučníku nebo akutního
zánětu slinivky břišní jsou pestré a zahrnují celou škálu stavů, které 
nám dokáží dny sváteční pěkně znepříjemnit, takže pozor na přejídání. 
Stále platí přísloví: jez do polosyta, pij do polopita.                    /mask/

foto: mask
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Kulturní programy
19. 12. - 15. 1. 2006

Český zahrádkářský svaz Petrovice 
pořádá dne 31.12.2005 v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Hrají Dolňáci, vstupné 100 Kč, začátek ve 20 hodin,

Srdečně zvou pořadatelé.

Muzeum Brněnska si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Vánoční čas
Galerie Památníku A.Muchy v Ivančicích. Otevřeno po, st 9 - 12, 
13 - 17 hodin, út, čt, pá 9 - 12, 13 - 16 hodin, so, ne 13 - 17 hodin.

Sobota 24.12. zavřeno. Výstava potrvá do 30.prosince 2005.

Školní pěvecký sbor Gymnázia Moravský Krumlov pořádá
v úterý 20.12.2005 od 18.00 hod. v Galerii v Knížecím domě

tradiční vánoční koncert
K poslechu vánočních písní známých i méně známých

zveme širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné.

Restaurace v Horních Dubňanech Vás srdečně zve na  

SILVESTROVSKÝ VEČER
K tanci a poslechu hraje skupina Dreams. Začátek v 19.00 hodin. 
Vstupné 200 Kč (0,7 l.vína, brambůrky, oříšky), 100 Kč večeře. 

Předprodej vstupenek do 20.12. tel.: 721 169 483.

Český střelecký svaz - sportovně střelecký klub Miroslav
pořádá v neděli 18. prosince 2005 na střelnici v Miroslavi-Štěpánově
 od 10.00 hodin Střeleckou náborovou soutěž pro mládež od 9 let

„O Vánočního kapra“
ve střelbě ze vzduchových zbraní.

Součástí závodu bude ukázka střeleckých disciplín z pistolí, 
revolverů a z pušek na 100 m. Kontakt: Pavel Bartoš,

tel.: 515 333 339, 776 626 586.

Ivančický pěvecký sbor zve své příznivce na 

Novoroční koncert
V neděli 8.ledna 2006 v 15.00 hodin. Kostel Nanebevzetí

Panny Marie Dobrovolné.Vstupné věnujeme kostelu.

Restaurace Horní Dubňany Vás srdečně zve na zábavu

rockové skupiny Morava
dne 17. prosince 2005, začátek v 21.00 hodin v pohostinství Horní 
Dubňany. Občerstvení zajištěno. Informace na tel.: 721 169 483.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 21.12. ve 20.00 NESVATBOVI
  Romantická komedie USA

• ne 25.12. ve 20.00 SANTA JE ÚCHYL
  po 26.12. v 18.00 Komedie USA, Německo

• stř 28.12. ve 20.00 PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
  Drama Norsko, Švédsko 

• ne 1.1. v 18.00 KARLÍK  A  TOVÁRNA
  NA  ČOKOLÁDU
  Rodinný fantastický film USA

• stř 4.1. ve 20.00 MR. & MRS. SMITH
  Akční komedie USA, titulky. 

• so 7.1. ve 20.00 DĚJINY  NÁSILÍ
  ne 8.1. v 18.00 Krimi thriller SRN, USA, titulky. 

• stř 11.1. v 18.00 ANDĚL  PÁNĚ
  Pohádka ČR 

• so 14.1 ve 20.00 NOČNÍ  HLÍDKA
  ne 15.1. v 18.00 Akční horor Rusko, titulky.

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 21.12. v 17.00 ANDĚL PÁNĚ
  ve 20.00 Pohádka ČR

• ne 25.12. ve 20.00 JESKYNĚ
  Akční film USA? Německo

• stř 28.12. ve 20.00 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
  Thriller ČR, USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 25.12 v 18.00 KURÝR 2
  Film Fra., USA, titulky 

Zaměstnanci kina přejí všem návštěvníkům
a příznivcům kinematografie hodně štěstí, zdraví, 

pohody a krásné vánoční svátky.
Nechť Vás doprovází po celý nový rok jenom úsměv.

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN

TJ Moravský Krumlov pořádá v Rybárně na Vrabčím hájku

Silvestr 2005
od 20.00 hodin, hraje: STONE vstupné: 100 Kč

Občerstvení zajištěno. Vstupenky zakoupíte:
p. Krška Petr -TIP Sport, p.Böhm Jaroslav - hřiště.

TJ Moravský Krumlov pořádá v sobotu 17.12.
tradiční vánoční turnaj v malé kopané 

„Vánoční kapr“
začátek v 9.00 hod. na pískovém hřišti TJ Moravský Krumlov 

(Střelnice), sraz účastníků v 8.30 hod., startovné 350 Kč
za mužstvo, bližší informace Tipsport (p. Krška).

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 67172 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 19.12 dopoledne - Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně ZŠ.
• 20.12. v 17.00 hod. - Vánoční koncert v kulturním domě - ZUŠ Miroslav.
• 22.12.v 17.00 hod. - Vánoční rockový koncert - budou hrát skupiny No Pro-
blem, Apologize, Shark a Random - pořádají DDM, MKIC a OPS Marek.
• 24.12. dopoledne - Betlémské světlo - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. v 22.00 hod. - Půlnoční mše s vytrubováním koled z věže kostela,       
Římskokatolický farní úřad.
• 25.12. v 8.00 hod.- Slavnostní mše na Boží hod vánoční - ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - Sváteční bohoslužby na Boží hod vánoční s večeří Páně,        
v evangelickém kostele.
• 26.12. v 8.00 hod. - Štěpánská mše svatá - Římskokatolický farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - Bohoslužby mládeže v evangelickém kostele. 
• 26.12. v 15.30 hod. - „O pastýřích a Ježíškovi“ malá divadelní hra - hrají 
děti z kostelní scholy Rybníky - sál na Radnici (výtěžek bude odeslán na konto 
KRTEK dětské onkologie).
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok, ŘK farní úřad.
• 31.12. v 19.00 hod. - bohoslužby v evangelickém kostele.
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestr 2005 v miroslavských pohostinských zařízeních.
• 1.1.2006 v 0.15 hod. - Přípitek před kulturním domem na „Zdar nového 
roku“ - pořádá město Miroslav a MKIC.
• 1.1.2006 v 0.30 hod. - Novoroční ohňostroj u KD,pořádá MKIC, město.
• 1.1.2006 v 8.00 hod. - Novoroční mše - Římskokatolický farní úřad.
• 1.1.2006 v 8.30 hod. - Sváteční bohoslužby s večeří Páně v ev. kostele.
• 4.1.2006 ve 14.00 hod. - Setkání k 9. výročí zprovoznění DPS Miroslav.
• 14.1.2006 ve 20.00 hod. - Tradiční myslivecký ples v KD, Myslivecké sdru-
žení Hubertus.

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

fax: 546 437 119,  e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• Vangl hledá superstar. Soutěžící si mohou vyzvednout přihlášky od 1.12. 
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 23.12. od 15.00 do 17.00 hod. - Vánoční nadílka ve stáji. Přineste zvířátkům 
mrkvový nebo jablečný balíček. Ti, kteří donesou nakreslený obrázek koně, 
získají odměnu, statek Padochovka .
• 30.12. v 18.00 hod.- Silvestrovská diskotéka, SVČ, Tesařovo nám. 7 (hasič-
ka). Klub mládeže Medúza, poplatek: 20 Kč.
• Připravujeme: • 15.1. - 20.1. 2006 - Jeseníky - Malá Morávka, chata Brans. 2 - 5-ti 
lůžkové pokoje, soc. zařízení společné, jídelna, klubovna, bar, herna. V místě uprave-
né zasněžované sjezdovky. Poplatek: děti do 10-ti let 2400 Kč, do 16-ti let 2550 Kč, 
ostatní 2900 Kč, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování s plnou penzí, pedagog. dozor, 
instruktoři lyžování. Přihlášky na SVČ, Komenského nám. 12. do konce prosince.
• 4.2. - 11.2.2006 - Vysoké Tatry, 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zaříze-
ním, jídelna, bar, herna. Blízké lyžařské areály: Štrbské pleso, Starý Smokovec. 
Poplatek děti do 10-ti let 3400 Kč, do 16-ti let 3500 Kč, ostatní 3700 Kč v 
ceně je zahrnuta doprava, ubytování s plnou penzí, pedagog. dozor, instruktoři 
lyžování Přihlášky na SVČ, Komenského nám. 12. do konce prosince. • Lyžo-
vání v rakouských Alpách: • 21.1. - Semmering - Hirschenkogel. Poplatek: 
do 6 let - 400 Kč, do 14 let - 850 Kč, do 18 let - 1150 Kč, dospělí - 1250 Kč, 
senioři - 1200 Kč. • 25.2. - Lackenhof am Ötscher. Poplatek: do 7 let - 450 Kč, 
do 15 let - 850 Kč, do 19 let - 1050 Kč, dospělí - 1250 Kč, senioři - 1050 Kč.
• 18.3. - Spital am Semmering - Stuhleck. Poplatek: do 6 let - 400 Kč, do 15 let 
- 900 Kč, do 19 let - 1200 Kč, dospělí - 1300 Kč. Odjezd vždy v 5.00 hod. od Be-
sedního domu. Poplatek zahrnuje: dopravu, skipas, lyžařské pojištění, pedagogický 
doprovod. S sebou: lyžařské, popř. sáňkařské vybavení, jídlo a pití na celý den.
• 11.2. - Lyžování v Říčkách - Orlické hory, odjezd v 6.00 hod. od Besedního 
domu, poplatek: 280 Kč (doprava, pedagogický dozor). Přihlaste se v SVČ  Ko-
menského nám.12, společně se zálohou 200 Kč na osobu. Lyžování se uskuteční 
pouze při účasti 40 účastníků a více. Více info v SVČ.

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

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.12. - Předvánoční vycházka do Moravského Krumlova. Odjezd vlakem 
z Ivančic v 8.04 do Moravského Krumlova, dále pěšky přes kopec Křižák na 
občerstvení do malé stylové hospůdky “U Kozy”. Bližší informace u vedoucí 
akce pí Bednářové (Tel.: 737 840 958).
• 18.12. - po roce opět do Dolních Kounic - vycházka. Odjezd vlakem v 8.04 
do Mor. Bránic, odtud pěšky přes Karlov, kolem místa, kde má být motokrosový
areál, přes Šibeničnou a Nové Bránice do Ivančic (asi 12 km). Vede p. J. Flíček.
• 26.12. - Štěpánský pochod do neznáma, pořádá KČT TJ Třebíč. Trasy 12 a 
21 km, start v 8.45, vlak z Tetčic v 6.56. Další informace ve skříňce KČT nebo 
u pí Bednářové (Tel.: 737 840 958).
• 27.12. - “Vánoční posezení v Letkovicích” - restaurace Konečných (bývalá 
škola) od 16.00 hod. Dobrou náladu s sebou.
• 31.12. - “Silvestrovský pochod” - 23. ročník se startem v 8.45 - 9.00 hod. na 
nádraží ČD v Oslavanech. Jsou dvě pěší trasy: 14 a 20 km. Startovné se neplatí, 
každý účastník obdrží “Účastnický list”, zajímavost o Ivančicích. Hezké zážitky 
ze zimní přírody! Hlavní organizátor p. J. Flíček.

Pozvánka
ZŠ Olbramovice pořádá

vánoční vystoupení spojené
s výstavkou dětských prací

Vystoupení: 20.12.2005 v 17.00 hod., kostel sv. Jakuba
Výstavka: 20.12.2005 od 14.00 hod., na ZŠ u kostela

21.12. od 10.00 hod., na ZŠ u kostela.
Srdečně zvou žáci a učitelé ZŠ

Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský 
domov v Ivančicích zvou všechny milovníky Vánoc do svého 

Živého Betléma
který se bude konat  ve středu 21. prosince v 16.00 hodin ve dvoraně 
školy. Budete moci sledovat příběh lidského zrození a obdarovávání 
sehraný dětmi a pedagogy „ústavu“. Navíc pro Vás zajišťujeme náš 
Živý Betlém on-line. Stačí se v uvedenou dobu podívat na školní 
www stránky http://specialniskola.euweb.cz a následovat odkaz
na kameru. Přejeme Vám krásné Vánoce.

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 15. ledna - Výstava - Petr Dillinger - kresba a grafika, ilustrace
ke knize „Tři zlaté poháry“ Mirka Elpla a další autorova díla. Památník A. Muchy.
• do 30.12. - Vánoční čas - vánoční zvykoslovná výstava, galerie Památníku
A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 20.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Štědrej večer nastal. Pořad pro MŠ, I. stupeň ZŠ 
a maminky s dětmi, kino Réna. Účinkují GAJDOŠI Brno. Vstupné: 30 Kč.
• 5.1.2006 v 18.00 hod., - Pravěká podzemí krumlovského lesa, přednáška, 
kino Réna - malý sál. Objev světového významu představí Doc. PhDr. Martin 
Oliva Ph.D., vedoucí brněnského ústavu Anthropos. Vstupné: 20 Kč.
• 6.1. - 29.1. - Výstavy, Marcela Chvátalová - fotografie, Helena Kondeiová - 
paličkované obrázky. Galerie a sklepení Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 6.1. v 19.00 hod. - Slavnostní novoroční koncert. Známé skladby W. A. 
Mozarta, J. S. Bacha, J. Haydna, A. Dvořáka, O. Nedbala přednese Oslavanský 
komorní orchestr „OKO“. Památník A. Muchy. Vstupné: 40 Kč. Předprodej 
vstupenek v KIC Ivančice.
• 7.1. od 20.00 hod. - Ples města Ivančic. Plesem provází populární skupina 
GRIF 05, sál Besedního domu Ivančice. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupe-
nek v KIC Ivančice.
• Připravujeme: • 17.1. v 8.30 a 10.00 hod. - Čert a Káča, nové ztvárnění zná-
mého příběhu, účinkuje divadlo Duha, kino Réna. Pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ 
a maminky s dětmi. Vstupné: 30 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• listopad - prosinec - výstava fotografií - Rudolf Karber (Rakousko), MěÚ, 1. patro.
• 19.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert ZUŠ, kinosál, vstupné dobrovolné.
• 20.12. v 18.00 hod. - Vánoční koncert - Gymnázium M. Krumlov, galerie 
Knížecí dům, vstupné dobrovolné.
• 21.12. v 15.00 hod. - Koncert ZUŠ pro obyvatele DPS
• 25.12. v 15.00 hod. - Vánoční koncert, vystoupí „Sbor Lukáše Havla“, kostel 
sv. Vavřince v Rakšicích.
• 28.12. - Ginger a Fred, zájezd, Městské divadlo Brno, obsazeno.

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
21.12. v 16.00 hod. - Vánoční zpívání na zámeckém nádvoří. Vánoční vy-
stoupení Dětského chrámového sboru Oslavany na oslavanském zámku. Pořádá 
Dětský chrám sbor a KIS Oslavany
• 26.12. ve 20.00 hod. - Štěpánská taneční zábava se skupinou Stíny, Dělnický 
dům. Pořádá p. J. Aldorf, Oslavany.
• 29.12. v 16.00 hod. a 30.12. v 15.00 hod. - Pohádka Kašpárkovy rolničky. 
Vánoční pohádka v podání herců Divadla „Na Mýtině“. Ve velkém sále Dělnic-
kého domu. Pořádá TJ Oslavany, Divadlo „Na Mýtině“.
• 30.12. ve 20.30 hod. - Předsilvestrovská videodiskotéka s DJ Steenem. Ta-
neční  diskotéka spojená s hudební videoprodukcí. Dělnický dům. Pořádá KIS.
• 31.12. - Silvestrovské setkání „Oslavaňáků“. Setkání občanů na náměstí u 
radnice od 22.00 do 24.00 hod. zakončené půlnočním ohňostrojem. K dobré ná-
ladě hraje hudební skupina Stíny. Občerstvení zajištěno. Pořádá KIS Oslavany.
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestr v Padochově. Hraje skupina P. Priehody. 
V ceně vstupného 200 Kč je započtena večeře a příspěvek na ohňostroj, sál 
Sokolovny Padochov. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 6. a 7.1.2006 - Tříkrálová sbírka. • 13.1. - Ples DDM.

 Společenské centrum Cesta 
V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333

• pondělí od 16.30 - 18.30 hod. - masáže šíje  (nejlépe objednat:732 334 038).
• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy. 
• úterý od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).
• Služba Mlýnek: - možnost namletí čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď
v době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě.
Společenské centrum CESTA přeje všem ivančickým hodně vánočního tepla
a radosti v kruhu svých nejmilejších a v celém příštím roce množství společných 
pohodových chvil.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 - Aby záda nebolela. Pro velký zájem ve-
řejnosti DDM otevírá cvičení pro prevenci vertebrogenních obtíží pod vedením 
fyzioterapeutky Hanky Ptáčkové. Poplatek: 40 Kč/1 hodina.
• 21.12. od 13.30 hod. - Švihadlo CUP v klubu Poškolák. Hrátky, zručnost a 
dovednost se švihadlem. Poplatek: 5 Kč.
• 9. - 12.1. 2005 vždy dopoledne - Den bez úrazů pro MŠ pásmo soutěží a her 
pro děti z krumlovských a mimokrumlovských MŠ s tématikou prevence úrazu.
• 11.1. od 13.30 hod. - Šachové odpoledne v klubu Poškolák se bude konat 
turnaj v této královské hře. 
• 12.1. od 14.30 hod. - Macramé, technikou drhání a vázání provázků si vyro-
bíte originální oděvní doplněk. Poplatek 30 Kč.
• 13.1. od 14.00 hod. - Smalty, vyrobíte si podle své fantazie plecháček nebo 
šperk. Poplatek:  50 Kč/šperky, 80 Kč/plecháček.
• Cvičení pro dospělé na DDM: • MIX AEROBIC - pondělí od 17.30 - 19.00 
hod. s Lenkou Musilovou • TAE BO - úterý od 17.30 - 18.30 hod. s Danou 
Bystrianskou. • BŘIŠNÍ TANCE - úterý od 18.30 - 20.00 hod. se Soňou Sou-
kupovou • BODYSTYLING - od 19.00 hod. s Evou Vybíralovou • ABY ZÁDA 
NEBOLELA - čtvrtek od 17.30 hod. s Hankou Ptáčkovou.

Dům dětí a mládeže Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 18.12 ve 13.30 hod. pro veřejnost, Pro MŠ a ZŠ v pondělí 19.12 od 8:00 
hod - Čarodějná zem, vánoční pohádka nastudovaná divadelním kroužkem 
Klubáček pod vedením p. Tondlové, p.Vévodové. Poplatek 10 Kč.
• 2.1.2006 - 8.1.2006 - Zimní tábor - ozdravný pobyt v Jeseníkách, Štědrákova
Lhota u Rudy nad Moravou, v místě tři vleky, turistická ubytovna Lesanka, 2 - 8 
lůžkové pokoje, 2000 Kč. V ceně je zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, 
pedagogický dozor.
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•  Komplexní občanská a bytová výstavba
•  Kompletní průmyslová výstavba
•  Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
   zpevněné plochy, chodníky, komunikace
•  Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
   čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény

•  Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
•  Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
•  Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
•  Nákladní doprava
•  Prodej stavebního materiálu
•  Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

671 42 Vémyslice 228, provozovna: Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, mobil: 603 510 525

e-mail: mirysavy@volny.cz, http://www.volny.cz/mirysavy

Přejeme všem svým spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům
příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a osobní pohody v roce 2006.

S našimi zákazníky se těšíme na další spolupráci.

Příjemné prožití 
vánočních svátků 

hodně zdraví, lásky, 
spokojenosti a úspěchů 

v novém roce 2006
přejí

starosta a místostarosta 
města Oslavany

a všichni
pracovníci města.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Okružní 394

672 01 Moravský Krumlov
Tel./fax: 515 322 341

e-mail: osp-mk@volny.cz
www.osp-mk.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001

Děkuje všem svým zákazníkům
za projevenou přízeň v letošním roce

a do roku 2006 přeje hodně
pracovních úspěchů a spokojenosti

v osobním životě
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Auto - moto
prodám
•• Mazda 323, kombi, r.v. 87, STK 
1/06, tažné zažízení, dvě sady kol, 
12.000 Kč, sleva možná. Tel.: 732 
938 734 po 17 hod.
•• Opel Vectra 1,8 16 V motor, r.v. 98, 
provoz 99, stříbrná metal., mlhovky, 
4x airbag, ABS, digiklima, anatom. 
sedačky, taž. zařízení, alu kola na 
nových pneu zimní + letní, dovoz, 
1. majitel v ČR, 190.000 Kč. Tel.:
604 484 923.
•• Opel Vectra 1,6i, r.v. 95, lehce ha-
varovaná, ne SMS. Tel.: 724 755 848.
•• Fiat Regata 100S, po STK, cena doh., 
možnost splátek. Tel.: 776 626 586.
•• Renault 19, 1,8, r.v. 91, nová STK 
do 11/07, lehký tuning, alu kola 15“, 
rádio, dobrý stav, 42.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 732 562 498.
•• Š 120L, r.v. 86, upadlé zadní kolo 
na straně řidiče, 4.000 Kč. Tel.: 724 
755 848.
•• Felicii combi 1,9D, r.v. 96, bez ko-
roze, 60.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, naj. 120 
tis. km, nová baterie, brzd. kotouče, 
čepy, náplně, pneu, 18.000 Kč. Tel.:
777 714 432.
•• Š Forman 136 L, r.v. 94, garážo-
vaný, cena: 35.000 Kč. Tel.: 723 076 
944, 515 338 370.
•• Š 105L, r.v 84, STK 10/07, barva 
bílá, 9.900 Kč. Tel.: 603 157 265.
•• Š Forman Solitare, r.v. 7/94, LPG, 
centrál, litá kola, stř. okno, tažné 
zařízení, 2. majitel, naj. 150 tis. km, 
mnoho ND, výborný stav, 60.000 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• Suzuki Swift 1,3 na ND + doklady, 
r.v. 89, cena: 20.000 Kč, Miroslav. 
Tel.: 604 443 968.
•• malý motocykl (50 ccm) PUCH N 
50 SL. Paprsková kola, přední kotou-
čová brzda, kapotáž. STK do 12/06, 
cena: 7.900 Kč. Tel.: 603 157 265.
•• moped Hero gismo, cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339, 776 626 586.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top 
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm + disky, 
1.800 Kč; pneu Good Year 185/70 
R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek 3 
mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• Š Forman, různé ND, pohon LPG, 
vč. TP,  cena dohodou. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• komplet. kola na Avii (disk + Ba-
rum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks 
750-16C MB 60, vzorek 90%, 1.800 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. funkční motor + převod. 
(5-ti rychlostní) na Avii 21,31, 10.000 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kabina na Avii 21,31, 
modrá, 6000 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chla-
zením, r.v. 91, 7000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• elektrony na BMW, obuté na zimu, 
205/15, jak nové, super cena 12.000 
Kč. Tel.: 608 509 176.
•• zadní sklo s vyhříváním na Š Favo-
rit, 200 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• traktorovou duši 14-34, novou,  
500 Kč. Tel.: 728 048 401.
•• z havarovaného Favorita motor
a převodovku, levně. Volat večer. Tel.:
515 334 139.
•• liaz měchy, nové topení Š 120, 
topení do Avie, nové várnice na tábor, 
převodovku Felicie, tudor motor a 
převodovka. Tel.: 721 557 918.
•• levně hydraulickou shrnovací rad-
lici k malotraktoru TK14K. Tel.: 546 
421 250.

Byty - nemovitosti
prodám
•• byt v OV v centru MK, výměra 

70 m2, celý po rekonstrukci, volný k 
1.1.2006, vh. k bydlení, možnost pro-
dejny, ordinace aj. Tel.: 777 582 899.
•• DB 3+1 s komorou v MK. Tel.: 605 
163 188.
•• garáž na Sídlišti MK. Tel.: 723 
544 019.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 
8 Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/
m2. Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
pronajmu
•• prostory k podnikání v Ivančicích, 
v blízkosti města, Tel.: 607 182 662, 
po 15 hod.
•• garáž v MK na 1 r., u drůbežárny, plat-
ba předem, dohoda. Tel.: 604 191 420.
•• byt 1+1 v Ivančicích v OV na st. síd-
lišti, část. zařízen. Tel.: 546 437 428.
hledám pronájem
•• nejlépe 2+1 v Ivančicích, spěchá. 
Tel.: 607 916 394, 731 802 468.
•• pro budoucí psí salon hledám
v MK odpovídající prostory k pronáj-
mu - prádelna, suterén, sklep. Pod-
mínkou je možnost vybudování mi-
cího pultu a toalety, nebo přístup k ní. 
Nabídněte na tel.: 723 573 674.

Stavba - zahrada
koupím
•• sazenice révy vinné: mopr, pálava, 
MT. Tel.: 721 557 918.
prodám
•• samoinvelační stěrku k opravě be-
tonu s velkou tvrdostí, vh. do garáží, 
cena dohodou. Tel.: 721 550 559.
•• závitořez do 3“, dohoda. Tel.: 603 
793 890.
•• kamenou brusku na podstavci, dom. 
výr., 1.500 Kč. Tel.: 604 425 880.
•• polystyren síla 10 cm. Tel.: 721 
557 918.
•• deskové plech. radiátory s vlnkou, 
velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m, 900 
Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 800 Kč, 1 ks dvo-
jitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 900 Kč. 
Při odběru všeho sleva 10%. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• stropní versalitové desky 60x60, 
80 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 
5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• vnitřní dveře, dýha mahagon, 2/3 
sklo, 90L, nové. Tel.: 606 420 144.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kdo daruje nebo levně prodá ole-
jová kamínka pro vytápění obytné 
místnosti. Tel.: 728 100 570.
prodám
•• nerez dřez s odkládací plochou, 
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5, 
hl. 14 cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.
•• atomatickou pračku Tatramat Mini 
248, plně funkční, za odvoz a láhev 
rumu. Tel.:737 043 703.
•• myčku Indesit DG 6445, 3 roky 
stará, šířka 45 cm., levně. Tel.:606 
585 896.
•• plynová kamna Gamat 4000, 2 r. 
staré, 3 ks, dohoda. Tel.: 603 793 890.
•• ložnici komplet, čalouněné postele 
s ÚP, noční stolky s lampičkou, kos-
metický stolek s taburetkou, proskle-
né skříně s posuvnými dveřmi 2x 180 
x 120 + prosklené nástavce, 8.000 Kč. 
Tel.: 606 175 943.
•• 2 válendy s ÚP, za obě 500 Kč. 
Tel.: 775 341 375.
•• rozkládací otoman v dobrém sta-
vu, 400 Kč. Tel.: 737 713 696.

Elektro a elektronika
prodám
•• MT Siemens ST 55, foťák, polyfon, 
velký display 65000 barev, průhledný 
obal, nová baterie, MMS, výborný 
stav, 2.000 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• MT Alcatel 303, nabíječka, bate-

rie nová, dobrý stav, bez SIM karty, 
1.000 Kč. Tel.: 776 033 242.
•• MT Siemens A60, barevný display, 
nová baterie, nabíječka, obal, cena: 
800 Kč. Tel.:732 615 485.
•• kapesní počítač Acer N35 + nabí-
ječka, autonabíječka, autodržák, USB 
kabel, pouzdro, vh. pro navigační sys-
tém, 6.500 Kč, málo používaný. Tel.:
731 887 006.
•• Play Station 1 s příslušenstvím, vo-
lant, bezdrátové ovladače, 12 her ori-
ginály, 3.500 Kč. Tel.: 606 782 008.
•• epilátor zn. Braun silk epil, málo 
používaný, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18. hod.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná.  Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• novou automat. pračku Elektrolux 
1060, př. plnění, záruka ještě 20 měs., 
tř. A+, 1000 ot. Tel.: 724 932 956.

Vše pro děti
prodám
•• kočár Knorr, barva fialová s potis-
kem, skládací, přehazovací rukojeť, 
výška 75 cm, kabelka pro panenky + 
kabela na rukojeť, spodní košík, 900 
Kč. Tel.: 606 175 943.
•• kočár 4 kombinaci po 1 dítěti, bar-
va vínová-khaki, newline z růžového 
pantera, prodloužená korba, nafuko-
vací kola, přehazovací rukojeť, cena 
3.000 Kč. Záruka do 2/07, Ivančice. 
Tel.:775 311 214.
•• chlapecké horské kolo pro 5-8 let, 
pěkné, 1.300 Kč. Tel.: 603 302 482.
•• šlapací tříkolku a kolo do 10 let. 
Tel.: 721 557 918.
•• oblečení na podzim - zima na 2 
letou holčičku a jaro - léto na 3 letou 
holčičku, od 20-40 Kč; na chlapečka, 
vel.: 74-80, 30 Kč/ks; kojeneckou 
láhev, zakoupena v Lavetě, 150 Kč. 
Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• dětskou hopsandu pro dítě od 6 
měs. Tel.: 546 423 057 po 18 hod.
•• hrací kolotoč nad postýlku, rok v zár., 
200 Kč. Tel.: 737 652 861 po 18 hod.
•• knížky: Výživa kojenců, Vaříme 
dětem, Kojení, Výchova batolete, Ne-
chuť k jídlu, od 70 - 100 Kč, Ivančice. 
Tel.: 607 890 076.
•• sedačka bezpečnostní za kolo, 500 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• dětská autosedačka zn. Chico, pro 
děti 0-13 kg, cena 600 Kč, Tel.: 605 
984 386.
•• botičky do vody (možno i jako 
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. h.

Zvířata
koupím
•• 2 letého psa franc. buldočka, tmavé-
ho, vh. do chovu. Tel.: 728 921 466.
•• osmáky degu, cena 30 Kč. Tel.: 
776 037 176.
prodám
•• štěňata, pejsky zlatého retrívra, 
odčervená, očkovaná, odběr ihned. 
Tel.: 605 957 914.
•• štěňata Anglického kokršpaněla 
zlaté barvy, po kvalitních rodičích, 
bez PP. Odběr možný ihned. Tel.: 
608 766 390
•• rhodeského ridgebacka, hodná, 
poslušná, vyrostla s dětmi. Tel.:606 
355 925.
•• sharpej štěňátka bez PP, oba rodiče 
k vidění, již k odběru, výbavička + 
kupní smlouva, 5.500 Kč. Tel.: 608 
874 038.
•• štěňata bíglů, barva trikolor, bez 
PP, očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
•• vietnamské prasnice, stáří 1,5 roku, 

ruším chov. Tel.: 739 024 028.
•• husy živé i zabité, cena dohodou. 
Tel.: 737 117 666.
•• prase 120 kg, 35 Kč/kg. Tel.: 515 
273 234.
•• prase 230 kg, 35 Kč/kg. Tel.: 606 
821 885.
•• 10 l. klisna Ct s PP po Landruf, 
vysoká mohutná hnědka s hvězdou, 
100% hodná, zdravá, klidná, očkova-
ná, odčervená, kovaná, ježděna občas 
rekreačně, nevyužita, dřív skákala, po 
2 hříbatech, super charakter, 30.000 
Kč, hřebeček Silvio II, vys. hnědák 
s lysinou a podkolenkou, hodný, zá-
kladní návyky, očkovaný, odčervený, 
PP, DNA, estet. vada spěnky, vh. na re-
kreaci, 15.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata 75% salaš. pes, 25% stře-
doasiat, nestandartní zbarvení triko-
lor, očkovaná, odčervená, odběr po 
20.12.2005, 2 pejsci + 1 fenka, 2.000 
Kč. Tel.: 777 877 631.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa, 
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
daruji
•• koťata černobílé a tříbarevné, 
zvyklé na děti. Tel.: 515 252 355.

Služby
•• Nebankovní půjčky pro zaměst-
nance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka 
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nej-
schvalovanější hotovostní půjčky 
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří, sítě proti hmyzu, 
lamelové dveře a laminátové pod-
lahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321, 
602 719 156. 
•• Čištění koberců, sedacích sou-
prav, židlí a všeho čalouněného, 
vyčištěním namokro. Horka Jozef, 
tel.: 737 713 696.

Různé
prodám
•• šlapací šicí stroj Lada, šije i kůži, 
400 Kč; 2 ks 10 kg PB lahví, 300 Kč. 
Tel.: 736 262 940.
•• el. kvočna na odchov kuřat nebo 
bažantů, 1.500 Kč/ks, možná sleva. 
Tel.: 603 793 890.
•• dětské kolo, 200 Kč; březová koš-
ťata; dvoják 2 m dlouhý, 6 příček; lyže 
s novým vázáním; betlém s 50 figur-
kami, vyřezávaný; obrázky od Alše, 
stáří cca 50 let. Tel.: 515 336 601.
•• brambory na zimní uskladnění, 
ručně přebrané. Tel.: 732 562 498.
•• za symbolickou cenu nechám k ro-
zebrání velký skleník, Ivančice. Tel.:
736 765 342.

•• MED. Hledáme stálé zákazníky.
Celoročně nabízíme výběrové medy
přímo od včelaře. Rodinné včelař-
ství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, telefon: 515 320 787, 
mobil: 721 169 343.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 
ks, 100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod. 
•• smalt. plech na kruh. bazén, hnědý, 
700 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 
ks, 100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18. hod.

Hobby
prodám
•• akvárium 200 l, vč. příslušenství 
a stojanu, 500 Kč. Tel.: 723 076 944, 
515 338 370.

•• kulečník 210x105 cm s výměným 
horním rámem pro hru karambol a 
pool + 2 tága a koule pro obě hry. 
Cena dohodou. Tel.: 728 764 523.
•• staré rádio Tesla kantáta + staré 
gramo 4 rychlosti, leštěné ve skříňce, 
pěkné. Tel.: 546 452 781.
•• knihu a brožury archeologie. Tel.:
721 557 918.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salo-
mon, 200cm; Blizard, váz.  Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• Automobil a jeho obsluha 1925, 
dopr. předpisy převzaté z Rak.-Uher., 
technika atd; Fronk: Automobil a mo-
tocykl v obrazech, 2 díly; Tech. Na-
učný slovník 1962, 3 díly; Čvančara: 
Zemědělská výroba v číslech; Malá
encyklopedie zemědělství; Zeměděl-
ská výroba v kostce; Zahradnický a 
ovocnicko-vinař. slovník naučný, díl 
III.; Lexikon A-Z in einem Band ;ob-
sáhlý slovník čes. německý atd. Tel.:
732 110 005.
•• nabízím jízdy na koních za práci 
ve stájích, Ivančice - Němčice. Tel.:
608 444 388.
•• golfové hole červené, červený 
potah s obrázky, dvojkolečka, 800 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 400 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Seznámení
•• Jsem 32/170 svobodný s vlastním 
domem a rád bych se seznámil s bez-
va dívkou, hledající prima vztah, dítě 
není překážkou. Tel.: 732 426 980.
•• V novém roce ve dvou. Jsi-li sama 
25-35 let, napiš, dítě není překážkou. 
Tel.: 723 570 857.
•• Muž 31/190 silné postavy, hledá 
hodnou a milou ženu přiměřeného 

věku, která má ráda zvířata a život na 
vesnici. Tel.: 721 169 483.
•• Muž stř. let hledá partnerku k erot. 
schůzkám, stav a věk neí důležitý. 
Dlouho nepřemýšlej a volej na tel.:
603 551 926.
•• Hledám statného důchodce pro 
život na statku, ubytování zdarma, 
Vysočina. Tel.: 605 401 887.
•• Žena 52 let v rozvodovém konání 
hledá hodného a milého kamaráda 
do 55 let, který by potěšil zraněnou 
duši, napiš, dozvíš se víc. Tel.: 605 
720 362.
•• Najdu milou, štíhlou dívku, neku-
řačku, která mi bude kamarádkou, 
přítelkyní, milenkou v jedné osobě? 
Jsem 30letý, 190/83, sport.postavy, 
Ivančice a okolí. Tel.:721 697 181.

Zaměstnání
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 55
•• Přijmeme kuchaře s praxí, nástup 
ihned, Ivančice. Tel.: 605 401 887.
•• Hledám výpomoc do hostince Je-
zeřany, vlastní doprava podmínkou. 
Tel.: 723 388 569. 
•• Hledám dívky a ženy k fotografo-
vání, dlouhodobá spolupráce, fin.vý-
pomoc, vhodné pro studentky. Tel.:
732 180 721.
•• Nabízím práci na přivýdělek z do-
mova. Tel.:723 249 338.
•• Přijmu řidiče mezinárodní dopravy 
po zemích EU vozidlem Avie+vlek. 
Volejte p.Kubálek, tel.:546 434 591 
(8-16 hodin).
•• Přijmeme schopné a zodpovědné 
řidiče mezinárodní kamionové do-
pravy s praxí a řidičským průkazem 
skupiny: C,E. Znalost NJ vítána, bez-
úhonost nutná. Tel.:602 788 643.

Výzvy
•• Jiří, ozvi se, v Brně Restaurace
u Hada, peněnežka na památku, če-
kám. Tel.: 607 983 251.

SPOLEK LIDOVÝ DŮM OSLAVANY
děkuje Všem spoluobčanům, příznivcům a především všem

aktivním členům za pomoc a obětavost.
Přeje všem pohodové prožití Vánoc. V Novém roce 2006

se těšíme na setkání při dalších kulturních akcích.

Nový Klub u tří koťátek
/Oslavany/ V Oslavanech zahájil činnost nový klub s názvem U tří

koťátek, který je určený pro maminky s dětmi. V tomto klubu se spo-
lečně setkávají ženy na mateřské dovolené, vyměňují si zkušenosti
a dostávají se do společnosti. Velký přínos má klub především pro ty 
maminky, které se přistěhovaly nebo přivdaly do města a nemají tu 
známé a přátele. „Ke zřízení této aktivity mě vedlo to, že i já jsem byla 
nedávno na mateřské dovolené, mám čtyřletou dceru a vím, jaké to je, 
když maminky jsou izolovány od ostatního světa a týká se to i dětí. Děti 
potřebují společnost už od raného věku, kdy začínají vnímat svět. To 
znamená, že zhruba od jednoho roku věku už maminka s dítětem může 
chodit do kolektivu. Proto jsme zřídili tento klub, kde se scházíme 
jednou za týden, ve čtvrtek na dvě hodiny. Děti tam mají hračky a spo-
lečně si hrají. Na závěr máme malou pohybovou chvilku na jednoduchá 
říkadla. Protože jsme teprve v začátku, zatím jsme neorganizovali větší 
akce, ale určitě do budoucna, pokud bude zájem ze strany maminek
a rodičů, určitě něco zorganizujeme, jako plavání nebo návštěva ZOO,“ 
uvedla k nově založenému klubu jeho vedoucí Ivana Janačíková, po-
voláním učitelka mateřské školy. „Doma mám ročního syna a protože 
jsme všichni v rodině dospělý, tak syn neměl kontakt s vrstevníky. 
Chtěla jsem, aby měl možnost setkávat se se stejně starými dětmi, 
proto jsme začali chodit do klubu U tří koťátek. Líbí se nám tam moc, 
atmosféra je krásná a děti se učí si spolu hrát a pomaličku si na sebe 
zvykají, i na cizí lidi, což jsou maminky ostatních dětí. Myslím si, že je 
to rozhodně přínosné, protože se naučí chovat v kolektivu, což je prů-
prava pro školku,“ řekla jedna z maminek Světlana Hošková.       /jak/

Spolek mariášníků v Řeznovicích pořádá

1. ročník turnaje v mariáši
dne 26. prosince v místním pohostinství.

Informace na tel.: 608 509 176
Uzávěrka přihlášek je 22. prosince 2005.
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Začátkem prosince se konalo 
vyhlášení výsledků letošního 
seriálu motokrosařů VYSOČINA 
MX CUP 2005. Při této příleži-
tosti jsem vyzpovídal vedoucího 
AMK MOTOSPORT TEAM NE-
SLOVICE Martina Schneidera.

Jak hodnotíš letošní sezónu?
V letošním roce jsme startovali 

v seriálu mistrovství Vysočiny, 
kde Erik Shneider /KTM/ obsadil
celkově třetí místo ve třídě 50 
ccm. Zároveň byl vyhlášen nej-
produktivnějším jezdcem tohoto 
seriálu, když ze 14-ti jízd jich 
dokázal vyhrát deset. Na stejném
místě skončil i jeho starší bratr
Dominik /Kawasaki/, který  ovšem
startuje v silnější třídě do 65 ccm.

To určitě nejsou všechny vý-
sledky, kterých jste v tomto roce 
dosáhli.

Největším úspěchem pro nás 
bylo mistrovství Evropy, které se
konalo v Opatově u Svitav. Erik 
se na této trati stal Mistrem Ev-
ropy v padesátkách  a Dominik 
skončil na vynikajícím druhém 
místě  v pětašedesátkách. V mi-
strovství republiky patří Erikovi 
stříbrná medaile v celkovém 
hodnocení. Dominik se umístil 
na bronzovém stupínku v mladší 
věkové kategorii třídy 65 ccm.

Jaké bylo obsazení týmu v u-
plynulé sezóně?

Společně s mými dvěma syny 
jezdil za náš tým Jiří Nykodým, 
kterého v průběhu sezóny nahra-
dil čtrnáctiletý Tomáš Hrabal
z Ivančic. Ten startuje s motocyk-
lem Kawasaki 85 ccm. V mistrov-
ství Vysočiny startoval ve dvou 
závodech a vybojoval celkově 36. 
místo. Jeho prozatím největším 

úspěchem je druhé místo ve vol-
ném závodě v Hamrech.

Každý sport je fi nančně náročný.
Jak to zvládáte u Vás v týmu?

Samozřejmě provozování mo-
tokrosového týmu je velmi ná-
ročné nejen po fi nanční stránce. 
Obecně vzato, bez sponzorů by 
se tento sport nedal vůbec provo-
zovat. Proto bychom chtěli podě-
kovat fi rmám, které nás podpořily 
v uplynulé sezóně: HUTIRA PSV 
Ivančice, ARTTEC s.r.o. KOZÁK 
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY s.r.o., 
BONMOTO - Oblečení s.r.o., 
Poštovní Spořitelna a.s., G&C  
PACIFIC, Oslavanský pivovar, 
SELF Servis, Obec Neslovice 
a Plyn - Železný. Mediálně nás 
podporuje Nezávislý regionální 
čtrnáctideník ZRCADLO, Ivan-
čická Televize a TVB 1. Dou-
fáme, že jsme je svými výkony 
nezklamali.

Máš již určité představy o příš-
tí sezóně?

Příští rok Erik přestupuje do 
třídy 65 ccm. Dominik a Tomáš 
zůstávají ve svých objemových 
třídách. V současné době pro-
bíhají jednání se sponzory a 
ostatními subjekty. Dne 4.2. 2006 
se uskuteční tisková konference 
našeho týmu, na které již budou 
známy podrobnější informace.

Jménem ZRCADLA přeji celé-
mu týmu poklidné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho úspěchů 
nejen na sportovním poli v novém 
roce 2006.

Také já bych chtěl čtenářům 
ZRCADLA popřát  pěkné Váno-
ce a šťastný nový rok 2006.

S Martinem Schneiderem roz-
mlouval Ctibor Adam.

Medailemi z Vysočiny 
zakončili úspěšný rok

Foto: Květoslav ADAM                               Erik,Tomáš a Dominik /zleva/

Úspěšná Vémyslická lyra
Prostě mi to nedá a musím se podělit o své pocity z kulturní akce, 

která proběhla v minulých dnech a to o Vémyslické lyře.
Tuto pěveckou soutěž pro děti škol z okolí Moravského Krumlova 

organizuje škola z Vémyslic pod vedením Dagmar Drahozalové. Jde o 
velmi zdařilou akci pro malé a začínající zpěváky, kteří se učí nejen zpí-
vat, ale i vystupovat před publikem, mluvit a zpívat na mikrofon, cho-
vat se a přemýšlet nad sebou samým. Vémyslická škola pořádala tuto 
přehlídku již po osmé a tím se zařadila mezi organizátory tradičních 
akcí v regionu. V dnešních podmínkách je velmi složité organizovat
podobnou akci, není až tak problém se nadchnout pro něco podobného, 
jako spíš si to nadšení udržet a pořádat něco poněkolikáté. Je dobře pro 
celý region a pro školy na Krumlovsku, že vémysličtí vydrželi a jsou 
ochotni každým rokem v listopadu potěšit spoustu nadšených malých 
zpěváčků a dát jim šanci k vlastní realizaci.

V letošním ročníku jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku 
příprav celé lyry. Je opravdu úžasné sledovat těšení účinkujících, kteří 
si vše opravdu prožívají, nadšení učitelů z Vémyslic pro svou lyru, 
muzikanty, jak řeší, jak tu kterou písničku hrát, nervozitu rodičů před 
vystoupením svých ratolestí. Letošní ročník ukázal, že na Krumlovsku 
máme opravdové talenty. Slyšet Vodu živou v podání Míši Lukášové, 
Beatles od Blanky Ferousové z Olbramovic nebo Nikolu Dvořákovou 
z Vémyslic stojí opravdu za to. Závěrečná písnička od Lenky Filipové, 
kterou zazpívala hlavní organizátorka a duše celé lyry Dagmara Draho-
zalová s dětmi v pozadí, byla takovým milým pohlazením.

Držím organizátorům palce, ať se jim daří zachovat tuto zdařilou 
akci, přízeň sponzorů a nadšení pro tu jejich Vémyslickou lyru. Jen 
houšť takovýchto akcí.                               Tomáš Třetina, ZŠ Bohutice

Prvňáci na Ivančické
Uplynuly již tři měsíce ode dne, kdy naši prvňáčci usedli poprvé

do školních lavic. Je tedy na čase zhodnotit, jaké tyto dny byly pro děti, 
jejich rodiče a pro paní učitelku.

V loňském školním roce byl poprvé na ZŠ Ivančická realizován 
projekt Metoda dobrého startu. Díky němu mohli budoucí prvňáci půl 
roku navštěvovat školu, učit se různým dovednostem a seznámit se 
s prostředím a s budoucí paní učitelkou.

První dny probíhaly tedy bez zbytečných obav jak ze strany dětí, 
tak ze strany rodičů a vyučujících. Velkou výhodou pro děti bylo to, 
že znaly prostředí, své spolužáky a paní učitelku. „Všechny děti jsem 
znala jejich jmény, věděla jsem o potížích, se kterými se potýkaly 
například při uvolňování ruky, držení psacích potřeb, atd.,“ říká Mgr. 
Hana Vančurová, propagátorka a realizátorka projektu. „Myslím, že 
jsme společně prožili pěkné pohodové dny.“ 

Po této velmi dobré zkušenosti bude i v letošním školním roce pro-
bíhat na ZŠ Ivančická příprava pro prvňáčky. Rodiče, kteří budou mít 
zájem, aby jejich dítě tuto přípravu navštěvovalo, se mohou více infor-
mací dozvědět ve své mateřské škole a také ze schůzky s pedagogický-
mi pracovníky ze ZŠ Ivančická, která proběhne v lednu 2006.
Mgr. Hana Vančurová, třídní učitelka, Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy

Mikulášů v ulicích ubylo
/Region/ Pondělí v předvečer svátku svatého Mikuláše bylo jako 

každoročně ve znamení sladké a ovocné nadílky, kterou dostávaly děti 
od Mikuláše, anděla a čerta. Malí zlobivci se báli výprasku a hudrování 
od čerta, ale i oni byli nakonec odměněni. Jen v letošním roce toho 
typického zvonění a řinčení řetězů bylo trochu méně než v letech minu-
lých. Možná to také zavinilo sychravé, spíše podzimní počasí. Pravdou 
je, že několik let nazpět v tento den už dlouho nebylo po sněhu ani 
památky a tak místo sněhulí by se spíše hodily gumáky a pláštěnka. 
Nevím, zda je na vině jen počasí, ale já jsem v ulicích potkal jen tři 
skupinky tak typické pro tento večer, jak nadělovaly. Pro děti jsou tyto 
okamžiky plné napětí i trochu strachu, pro ty dříve narozené letmá 
vzpomínka na čas svého mládí. Aspoň, že v našich městech a obcích 
neubylo mikulášských besídek, které byly četně organizovány. Nerad 
bych zjistil, že tato tak krásná předvánoční tradice je na ústupu, protože 
je stále méně ochotných lidiček. Proto neuškodí připomenout si původ 
této tradice. Mikuláš se stal jako mladý biskupem v Lykii, dnešní Myře. 
Brzy poté začalo pronásledování křesťanů a i on se dostal do zajetí, kde 
byl v žaláři trýzněn. Zemřel 6. prosince. Ale až po více jak dvou sto-
letích se začal postupně šířit jeho kult po Evropě od východu směrem
na západ. Možná právě proto, že byl biskupem, je často znázorňován 
s biskupskou berlí a typickou pokrývkou hlavy zvanou mitra.      /jak/

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

Děkujeme našim klientům za důvěru
v roce 2005 a přejeme příjemné prožití

vánočních svátků, mnoho úspěchů
a báječnou dovolenou v roce 2006.


