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Obdarovali nemocné děti
Vánoční vydání

Varna pervitinu odhalena 
/Jezeřany-Maršovice/ Velké bylo překvapení majitelů rodinného dom-

ku, ale i místních obyvatel v obci Jezeřany-Maršovice, když se zjistilo, 
že u nich vaří skupina lidí drogu pervitin. Konec této společensky velmi 
nebezpečné činnosti učinila až policie. „Jedná se o to, že v obci Jezeřany-
-Maršovice manželský pár pronajal svůj rodinný dům mladému manžel-
skému páru. Ten po čase přestal platit nájem a po kontrole majitelů bylo 
zjištěno, že rodinný dům je totálně vybydlený. Protože měli podezření, 
že se v domě vykonává protizákonná činnost, uvědomili policii. V do-
mě bylo policií zabaveno zařízení na výrobu pervitinu a určité množství 
nespecifi cké látky. Po testech zabavené látky bylo opravdu prokázáno, 
že se jedná o pervitin, který se v domě vyráběl. Celý případ se dál zpra-
covává a šetří. Na pachatele nebyla zatím uvalena vazba,“ uvedla Lenka 
Drahokoupilová, tisková mluvčí Policie ČR, ředitelství Znojmo. /mask/
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/Moravský Krumlov, Brno/
Část členů divadelního ochot-
nického souboru Bestget z Morav-
ského Krumlova v kostýmech
Mikuláše, anděla a čerta spolu 
s organizátorkou Martou Pro-
cházkovou navštívili děti z druhé 
dětské kliniky Fakultní nemocni-
ce Brno s dárky.

„Dnešní akce je takovým po-
kračováním Moravskokrumlov-
ských vánoc. V tento adventní 
čas jsem si rozpomenula na sebe, 
jak jsem jezdila na dialýzu, proto 
jsem se rozhodla právě tomuto 
oddělení věnovat dnešní den. To 
znamená, že jsme zorganizovali 
Mikulášskou nadílku  a rozdali 
jsme těmto dětem hračky na dru-
hé dětské klinice a dokonce zbylo 
i na děti z jiných částí nemocnice. 
Je to strašně krásné, když vidíte 
ty rozesmáté tváře dětí, ale raději 
bych je viděla si hrát venku na 
hřišti,“ uvedla Marta Procházko-
vá z o.s. Spolek pro obnovu tradic 
v Moravském Krumlově.

„Naše pracoviště sestává ze tří 
oddělení. Jedno je ryze zaměřeno 
na patologické novorozence, kdy 
sem svážíme potřebné děti z celé-
ho Jihomoravského kraje a je jim 
zde poskytována velice intenzivní 
péče. Další oddělení je orientová-
no podobně, ale pro starší děti
a třetí oddělení je standardní lůž-
kové oddělení, které slouží pře-
vážně dětem z Brna a okolí. 
Dnešní akci vnímám společně 
se svými spolupracovníky velmi 
pozitivně a ceníme si takového 
přístupu těch, kdo se ve volném 

čase snaží věnovat dětem a ještě 
jim rozdá dárky. Organizátoři 
dnešní akce nakoupili hračky za 
téměř 20 tisíc korun, což určitě 
je suma velká. Je potěšitelné, 
že hraček je tolik, že neobsáhne 
jen naši kliniku, ale co zbude, 
dáme ve prospěch celé dětské 
nemocnice. Jsem rád, že se akce 
uskutečnila. Je zajímavé, že orga-
nizátorka je do určité míry s námi 
spojena se svými zdravotními 
problémy, které v mládí měla. 
Vlivem chronického selhání led-
vin chodila na dialýzu, umělou 
ledvinu, prodělala transplantaci 

ledvin a my tady takové děti 
ošetřujeme. Je to taková paralela 
mezi takto postiženými dětmi
a organizátorkou, která se snaží 
pomoci možná i s ohledem na to, 
co prožila,“ uvedl Zdeněk Dole-
žel, profesor dětského lékařství 
a přednosta II. dětské kliniky 
Fakultní nemocnice Brno.

„Dárky se mi moc líbí, na básnič-
ku pro Mikuláše jsem si vzpomněl 
a řekl jsem mu ji,“ uvedl jeden 
z malých pacientů Tomáš Zabil.

Tato významná akce neunikla 
ani pozornosti na Krajském úřa-
dě. „Já jsem tu dnes na pozvání 

organizátorů a hlavně paní Mar-
ty Procházkové z Moravského 
Krumlova, která je myšlenkovým 
autorem a organizátorem této 
sbírky. Vážím si zejména toho, 
že tato záležitost, která tu dnes 
probíhá, je spontánní a jsem rád, 
když něco takového funguje,“ po-
chválil Igor Poledňák, náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje. 

„Ve Spolku pro obnovu tradic 
hodláme pokračovat v charitativ-
ních akcích a věnovat se těmto i 
jiným dětem. Budeme v této čin-
nosti pokračovat,“ doplnila na zá-
věr Marta Procházková.    /mask/

Příjemné vánoční svátky
plné pohody,

šťastný a veselý vstup
do nového roku 2007

svým čtenářům
a inzerentům

přeje redakce ZRCADLA

/Hostěradice/ Spousta míst-
ních občanů, maminek s dětmi 
a pozvaných hostů se ve čtvrtek 
sešla na slavnostním otevření 
nové mateřské školky v Hostě-
radicích. Její výstavba trvala fi r-
mě Miloš Ryšavý sedm měsíců 
a děti se tak mohou přestěhovat 
ze staré nevyhovující školky do 
nového předškolního zařízení. 

„Školku jsme vybudovali 
v tomto roce. Samotné práce 
byly zahájeny v měsíci květnu a 
kolaudace proběhla koncem lis-
topadu. Celkové náklady na stav-
bu se vyšplhaly na 17 milionů 
korun. dvanáct milionů bylo ze 

státního rozpočtu, necelý milion 
z Jihomoravského kraje a čtyři 
miliony si musela půjčit obec 
Hostěradice. Jsme rádi, že je 
školka hotova a předává se těm 
nejmenším dětem. Do budoucna 
ji budeme muset zaplnit. Proto 
v naší obci plánujeme novou by-
tovou výstavbu. Máme připra-
veny parcely pro 80 rodinných 
domků, tak předpokládáme, že 
bude velice brzy naplněna no-
vými dětmi,“ objasnil starosta 
Hostěradic Marek Šeiner.

„Jsem ráda, že se stěhujeme 
do nové budovy. Dodělávky a 
zařizování nebylo jednoduché, 

zůstali jsme tu i do jedné hodiny 
v noci. Moc se nám to ale líbí, 
je vidět že pracovníci fi rmy si 
dali záležet na všem. Školka je 
to moderní, jak má být, sociální 
zařízení a stravování je zabezpe-
čeno v souladu s novými hygie-
nickými požadavky. Jinak učím 
třídu Sluníček, děti sem přichází 
s otevřenou pusinkou, ale ještě 
společně s dětmi budeme interi-
ér dotvářet podle toho, jak se to 
bude dětem líbit. Dále je tu ještě 
třída Koťátek, ve třídách je ko-
lem 17 dětí a je jich dohromady 
45,“ oznamovala učitelka Hana 
Kelnerová.

„Je to tu hezké, už se těším 
na hraní,“ pochvalovala si před-
školačka Lucinka Schneiderová. 
„Chodím do Koťátek a moc se 
mi tu líbí,“ uvedla další z dětí 
Katka Venutová. „Já jsem ráda, 
že se stavba podařila zvládnout 
tak brzo. Když se tu začínalo, tak 
tu stála na poli jen taková budka 
se srdíčkem. Je to moc hezká 
stavba. I to vnitřní vybavení je 
nádherné, dětem z této školky je 
co závidět,“ uvedla poslankyně 
parlamentu ČR Marta Bajerová, 
které se podařilo zajistit z roz-
počtu potřebných dvanáct mi-
lionů korun.                     /mask/

V Hostěradicích otevřeli novou školku

Mají druhý největší věnec
/Vémyslice/ Druhý největší adventní věnec na okrese byl 3. prosince 

ve Vémyslicích slavnostně rozsvícen a posvěcen. Slovo advent se zno-
vu vrací do podvědomí lidí. Pro všechny představuje advent čas příprav 
na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Tradice adventních věnců se 
k nám dostala poměrně nedávno z Německa a Rakouska. Pravda, v Mi-
roslavi mají obří adventní věnec, ale druhý největší přinejmenším na 
Znojemsku je právě ten ve Vémyslicích. „K této tradici se snažíme také 
vracet ve Vémyslicích. Právě měli možnost vémysličtí občané oslavit 
první adventní neděli pod velkým adventním věncem, který vznikl zá-
sluhou Vlasty Tomkové. Tento adventní věnec byl umístěn na náměstí 
obce. Vánoční atmosféru umocnil zpěv koled předvedený sborem Lu-
káše Havla i samotné slavnostní posvěcení věnce kaplanem Jaromírem 
Gajdošem,“ sdělila jedna z návštěvnic akce Milada Pelajová.    /mask/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

PRODEJ A SERVIS
VÝROBKŮ FIRMY

Motorové pily • Křovinořezy
Strunové sekačky
Motorové sekačky

Broušení řetězů
Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2 • 664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

Rada města Moravského Krumlova
schválila dne 29.11.2006

záměr města odprodat nemovitý majetek a to:
1. část pozemku p.č. 1381/2 o výměře cca 1100 m2.

Jedná se o pozemek v lokalitě sídliště Zachráněná, který
je územním plánem města určen k zastavění stavbami

občanské vybavenosti.
2. soubor pozemků nebo jejich část v lokalitě Na Lerchu.

Pozemky jsou územním plánem města určeny k zastavění
stavbami pro výrobu a technická zařízení.

Bližší informace mohou zájemci získat v kanceláři
Správy majetku města Moravský Krumlov,

Zámecká 17, Moravský Krumlov,
nebo telefonicky u paní Hrdinové, tel.: 515 322 557.

VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2007

J. Vávry 2, Ivančice
tel.: 731 222 369

M SPORTSPORT
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

DĚTSKÉHO ZBOŽÍ „INKA“
Moravský Krumlov • Znojemská 389
(naproti jatkám vedle bistra „Kolis“)

Otvírací doba: po-pá 8.30-16.30, so 8.30-10.30
samoobslužný prodej • dětský koutek

s kočárkem do prodejny
Přijďte se podívat, těšíme se na vás !!!  

Svým zákazníkům přejeme
krásné a pokojné Vánoce

a do nového roku hodně štěstí.

Z kanalizace zbyl jenom 
kámen a billboard !

Základní kámen dlouho očekávané investiční akce „Moravský Krumlov 
- kanalizace a vodovod“ byl narychlo - 16.10.2006, těsně před komunálními
volbami, slavnostně položen, stavba však dosud zahájena nebyla. Nové 
vedení města zjišťuje, že dokonce ani zahájena být nemůže - nejsou k ní 
podepsány základní dokumenty.

Po informativních schůzkách se zástupci fi rmy Veselý Brno jako doda-
vatele prací, kterého již vybral svazek VaK (28.11.2006) a zástupci Vodo-
vodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči jako objednatele prací 
(29.11.2006), vychází najevo následující.

Není dosud podepsána smlouva se Státním fondem životního prostředí 
o poskytnutí dotace, není dosud podepsána smlouva o fi nanční spoluúčasti 
města na této akci (tyto smlouvy mohlo ještě „staré“ zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání 16.10.2006 alespoň projednat, kdyby mu byly vedením 
města předloženy!). Navíc se ukazuje, že oproti schválenému průběhu in-
vestiční akce (projednala Rada města na svém 51. jednání 13.6.2005), který 
dostalo Zastupitelstvo města na vědomí na svém 25. zasedání 27.6.2005, 
se objevila v předloženém návrhu smlouvy o fi nanční spoluúčasti města 
suma třikrát vyšší. Suma, se kterou bylo před rokem počítáno, činila totiž 
14.113 tis. Kč. Na tomto původním dokumentu je podepsán bývalý starosta 
Pitlach, investiční technik města Matulaj a zástupce VAKu Ing. Kokeš. Bez 
jakékoliv další informace však město dostalo před čtrnácti dny k podpisu 
návrh smlouvy o fi nanční spoluúčasti na zakázce „Kanalizace a vodovod 
etapa I.“ ve výši 42.361 tis. Kč. A to není změna poslední!

Bývalé vedení města přesvědčilo občany, že ČOV Zámecká je natolik ka-
pacitně dimenzovaná, že na ni lze bez problémů připojit místní části Polánku 
a Rokytnou. To se nyní zpochybnilo se zdůvodněním, že předpisy EU jsou 
daleko přísnější než v minulosti. V současné době probíhá tedy i výběrové 
řízení na zhotovitele akce („rozšíření kapacity“) ČOV - Zámecká s plánova-
nou spoluúčastí města 13.664 tis. Kč. Náklady na úpravu povrchů vozovek 
ve městě - Komunikace I. - pak dosud plně leží na městu a činí 24.891 tis. 
Kč. Jako dodavatel této byla rovněž investorem vybrána fi rma Veselý.

A co nám k tomu říká náš zástupce v představenstvu společnosti VAK, 
svazek obcí se sídlem v Třebíči, jednatel dceřiné společnosti EM-VAK, 
a dnes již i vedoucí střediska Vodárenské akciové společnosti a.s. Třebíč 
v Moravském Krumlově a člen výběrových komisí na dodavatele prací pro 
tyto akce pan Pitlach? „Nemohu si všechny změny pamatovat“ a slíbil, že 
odůvodnění přednese na zasedání zastupitelstva města 11.12. 2006. Neodů-
vodnil však nic. Jinak řečeno, „já nic, já už opět pouze muzikant“.

Nejzajímavější na celém vývoji situace je, že v průběhu roku došlo
k navýšení projektované částky 48.619 tis. Kč, ze které byla vypočítána 
80 % dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 38,895.200 Kč, 
na částku 75,237.811 Kč při zachování stejné částky dotace ze SFŽP, jejíž 
podíl se tím snížil na necelých 52 %! Nikdo ze zainteresovaných osob 
– tajemník VaK Ing. Kokeš či pan Pitlach – nebyl schopen říci, ve které 
fázi a proč k navýšení došlo. Rovněž tak zastupitelstvo nedostalo odpověď
na otázku, proč město efektivně nepožádalo o dotaci také z evropských 
strukturálních fondů, případně o navýšení dotace ze SFŽP.
Město Moravský Krumlov tak dostalo pod stromeček pěkný dárek: fi nan-
covat tuto obrovskou investici a navazující akce (ČOV, komunikace, kana-
lizace Polánka a Rokytná) na úrovni cca 70 miliónů Kč. Doufejme, že nám 
bývalý starosta poradí, jak to myslel. Takové částky městu půjčí banky jen 
na základě zástavy. Co však v tomto městě ještě zastavit? Půjčky na DPS, 
bytový dům na sídlišti, zvaný pěkně Esmeralda, a ČOV Rakšice nejsou 
dosud splaceny. Zástavy nejsou uvolněny a bankám tak není, čím ručit.
Nové vedení města má „za dlouhých zimních večerů“ o čem přemýšlet ...

Stanislav Trefi l, Pavel Procházka, Daniela Kudrová,
Jaroslav Mokrý, Tomáš Třetina

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

ZRCADLO
REDAKČNÍ DOVOLENÁ
19.12.06 - 01.01.2007

VYDÁNÍ 01/07
vychází 12. ledna 2007
uzávěrka 9. ledna 2007

/Vémyslice/ Jen do poloviny 
měsíce budou muset občané, 
ale i jen projíždějící motoristé 
využívat objížděk kolem obce 
Vémyslice. Dokončuje se tu totiž
plánovaná výstavba nové kana-
lizace. Přesto, že vedení obce i 
přes urgence nemělo zájem pos-
kytnout informace o této inves-
tiční akci, podařilo se nám zjistit 
následující.

Z materiálů zveřejněných na 
ofi ciálních webových stránkách 
obce je patrné, že při realizaci 
projektu „II/396 Vémyslice 
průtah“ je fi nancování zajištěno 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
a z rozpočtu obce Vémyslice, 
při vyrovnaném podílu 50% na 
50%. Plánovaná uzavírka je pro 
motoristy, hasiče, rychlé záchran-
né služby a dopravní zdravotní 

služby zřízena od konce října, 
od kdy jsou zahájeny výkopové 
práce s tím, že délka uzavírky je 
250 metrů a délka objížďky cca 
20 kilometrů.

V průběhu výstavby bylo obje-
veno dřívější osídlení této lokali-
ty. „Na budovaném průtahu obcí 
Vémyslice probíhá v součinnosti 
se zemními pracemi také zá-
chranný archeologický výzkum. 
Ten se v současné době zaměřuje 
na trasy kanalizace, kde se poda-
řilo do dnešní doby zachytit cel-
kem 5 archeologických objektů 
středověkého stáří. Čtyři z nich 
náleží vůbec nejstaršímu zjiště-
nému raně středověkému osíd-
lení Vémyslic a jsou souborem 
keramiky datovány do průběhu 
13. století. Jejich hloubka od 
povrchu, téměř 1,5 m, dokumen-

tuje mohutný nárůst terénu dnešní 
návsi v průběhu vrcholného stře-
dověku a novověku. Poslední ze 
zmíněných objektů lze datovat 
do 14. - 15. století a dokládá nám 

rozsáhlé požáry, které Vémyslice 
v tomto období postihly,“ sdělil 
Zdeněk Čižmář ze znojemského 
pracoviště Ústavu archeologické 
památkové péče.                /mask/

Nová kanalizace odhalila osídlení z 13. století

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání

v roce 2007.

/Moravský Krumlov/ Od prv-
ního ledna vejde v platnost nový 
zákon o sociálních službách, 
který přináší řadu významných 
změn. Především jde o to, že in-
validé, ale i nemohoucní senioři 
budou peníze dostávat na ruku. a 
bude jen na nich, komu dají svůj 
příspěvek za poskytnutou péči.

„Hlavním posláním zákona 
je poskytnout pomoc a podporu 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci z důvodu zdra-
votního postižení, věku či jiné 
krizové životní situace. Nový 
zákon vymezuje tři základní 
oblasti služeb, a to sociální po-
radenství, služby sociální péče 
zabezpečující základní životní 
potřeby osob, které nemohou být 
zajištěny bez péče jiného člověka 
a služby sociální prevence. Podle 
místa poskytování jsou služby 
členěny na terénní, tj. především 
v domácnosti občana, ambulantní 
a pobytové, poskytované celoroč-
ně v zařízení, např. v domovech 
pro seniory. Důležitým principem 
je možnost kombinace různých 
druhů služeb, případně též s po-
mocí ze strany rodiny nebo jiných 
lidí. O vybranou službu bude 
možné žádat přímo poskytova-
tele, přičemž mezi uživatelem 
a poskytovatelem bude uzavírána 
smlouva,“ uvedla Věra Bártová, 

vedoucí odboru sociálních věcí 
při MěÚ Moravský Krumlov.

Zákon rozeznává čtyři stupně 
této závislosti, od mírné až po 
úplnou. Příspěvek bude vyplácen 
občanovi, o kterého je pečováno, 
nikoli tomu, kdo péči zajišťuje. 
Lidem, kterým je v současné 
době vypláceno zvýšení důchodu 
pro bezmocnost a lidem, o něž 
je nyní pečováno a pečujícímu 
je poskytován příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu, 
bude náležet příspěvek na péči 
k úhradě sociálních služeb, a to 
ze zákona bez nutnosti podat no-
vou žádost. Zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu bude 
odejmut k 31. 12. 2006. O všech 
změnách jsou příjemci stávajících 
dávek postupně písemně infor-
mováni. Novou žádost o přís-
pěvek na péči lze podat nejdříve 
po 1. lednu 2007. Občan žádá na 
obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností, v jejímž správním 
obvodu má žadatel trvalý pobyt, 
v našem případě na Městském 
úřadu Moravský Krumlov.

„Naše DPS je podle zákona 
dům speciálního určení. To 
znamená, že tu mohou bydlet 
pouze občané, kteří dosáhli sta-
robního důchodu nebo pobírají 
plný invalidní důchod. Je tu 74 

bytů a z toho 12 jich je určeno 
pro občany tělesně postižené. Je 
tu jeden vozíčkář, jinak se lidé 
pohybují o francouzských holích, 
nemáme tu závažné zdravotní po-
stižení. U nás je velkou výhodou, 
že je tu v pronájmu pečovatelská 
služba, která spadá pod Centrum 
sociálních služeb Znojmo, a oni 
pro naše klienty zajišťují pečova-
telské služby. Jedná se například 
o donášku obědů, běžný úklid, 
ale jde i o drobné ošetřovatelské 
služby jako píchání injekcí nebo 
výměna obvazů. Takže ti klienti, 
kteří chtějí odebírat pečovatel-
skou službu, tak tu možnost mají, 
zdraví těchto služeb nevyužívají. 
Změna nastane k 1. lednu 2007, 
kdy vejde v platnost nový soci-
ální zákon, který umožňuje těmto 
občanům, aby si sami zvolili jaké 
a od koho budou odebírat pečo-
vatelské služby. Mohou využít 
služeb Centra sociálních služeb, 
nebo Charity, ale klidně to může 
být i rodinný příslušník nebo zná-
mý. Dávky budou vypláceny pod-
le stanoveného rozpětí. Dopad to 
může mít různý, možná půjde jen 
o prvotní nárazovou vlnu a poz-
ději se každý rozhodne komu a 
za kolik svěří svou pečovatelskou 
službu, protože třeba rodinní 
příslušníci také nemusí mít vždy 
čas. Podle mě tu bude přechodné 

období, než se zase vše usadí,“ 
objasnila situaci Irena Kočí, ředi-
telka DPS Moravský Krumlov. 

„V okrsku Moravský Krumlov 
s 23 přilehlými vesnicemi máme 
asi 280 klientů. Poskytujeme 
veškeré potřeby, které konkrétní 
člověk potřebuje. Jsme schopní 
s 20 dobrovolnými sestrami a 5 
pečovatelkami z povolání poskyt-
nout opravdu vše, co klienti potře-
bují. Buď poskytujeme takzvanou 
komplexní péči, což je 6 až 8 ho-
din u jednoho klienta s veškerou 
péčí, nebo individuální podle přá-
ní, například jen nákup, úklid nebo 
koupel. Hodně klientů máme na 
pedikúru a donášku oběda. Zhruba 
devadesáti se věnujeme denně a to 
i v noci, například i na DPS v Mo-
ravském Krumlově. Od nového 
roku z toho máme trochu strach, 
protože bude na každém jednot-
livém člověku, jakým způsobem 
si nás koupí a nasmlouvá, podle 
takzvané dohody. Mám obavu, že 
o některé klienty přijdeme a záro-
veň, že některé sestry by mohly 
přijít o práci. Přesto si myslím, že 
časem každý zjistí, že nás potřebu-
je a budou znovu požadovat naše 
služby, ale toho začátku nového 
roku se obáváme,“ sdělila Marie 
Kohoutková, z Centra sociálních 
služeb Znojmo, okrsek Moravský 
Krumlov.                             /mask/

Nový model sociálních dávek již od 1. ledna

foto: mask
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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 2007 přeje hodně
pracovních úspěchů a spokojenosti

v osobním životě.

Našim zákazníkům
a obchodním partnerům

děkujeme za projevenou přízeň
v tomto roce.

Přejeme příjemné prožití
svátků vánočních

a hodně štěstí
v novém roce 2007.

Prodej ND agro  •  Miroslav, Česká 665/13
tel.: 515 333 086, mobil: 604 240 063
Pneuservis  •  Miroslav, Brněnská 1241
tel./fax: 515 335 086, mobil: 739 089 625

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Je strom nepřítel člověka ?

Není to tak dlouho, co jsem v jednom nejmenovaném geografi ckém 
časopise četla skoro stejný titulek o starých stromech, které z různých 
důvodů lidem začaly vadit. A tak, ať už je to stará lípa, třešeň, nebo 
o dost mladší smrček či borovička, se jednoduše skácí. Proč tolika 
generacím nevadila? Nebo nevadil? Myslela jsem, že se to děje jen 
jinde a jen ojediněle a týká se to jiných obcí a jiných lidí, než se přes-
ně to začalo dít i v naší vesnici. Nevím, jestli to někoho bude zajímat
a třeba nad tím každý mávne rukou, vždyť je to jen stromek, ale i ten 
stromek žije a dýchá jako my. Než někdo přijde s motorovkou a život 
mu vezme. Vždyť přece vadil, ne? Tak co s ním? Žádná snaha vyřešit 
to zkrácením haluzí, aby nevadily, ale okamžitě pryč a nemilosrdně. 
Uznávám, že někdy jiné řešení není, ale ruku na srdce, je to tak vždy?

Je to zrovna týden, co dožily takto moje stromky, zasázené před 
17. lety jako malinký, podřadný věchýtek stromečků darovaných od 
kamaráda, aby po čase zakryly na půl rozbořenou zeď a trávu, co tu na 
„obecním“ neošetřovaném kousku rostla. Až se to po létech povedlo
a spadané jehličí zamulčovalo trávu a stará zeď byla zakryta, přišel 
„masakr motorovou pilou“ a je to vše tak, jak před sedmnácti lety. 
Obnažená, stará zeď a pařezy smutně trčící ze země, napadané jehličí, 
které časem odfouká podzimní a zimní vítr a po roztání sněhu na jaře 
metrová tráva na sebe nenechá dlouho čekat. A při tom by stačilo tak 
málo, nejednat tak zbrkle a chladně a popřemýšlet, jak stromky zachrá-
nit s tou pro ně „vražednou“ motorovkou odřezat větve, které opravdu 
zavazely. A fámy o tom, že nazvednou už tak dost odfl áklou novou 
silnici, jsou jenom řeči na jakousi omluvu, kterým rozumný člověk 
se jen zasměje. Už se zkrátka s tím nic nedá dělat, jen lítost a slzy na 
záchranu nestačí před dnešním uspěchaným světem, který nezná úctu 
k naší přírodě, jak generace lidí před námi, kteří nejen stromy sázeli, 
ale dobře rozmýšleli, než nějaký skáceli. Proto nám ubližovaná příroda 
všechno stále více a častěji začíná vracet a nezlobte se, ono nám to 
patří! Kolik ještě bude muset umřít stromů a stromků, než to člověk 
konečně pochopí?                                    Vróbelová - Koterbová Marie 

Pokácené stromy
/Horní Dubňany/ K uvedené záležitosti se nám vyjádřil starosta 

Horních Dubňan Jiří Stanislav. „Jde o to, že se položila nová asfaltová 
cesta, stromy dosahovaly závratně velké výšky, vršky již začínaly pro-
růstat do elektrického vedení nad nimi, takže by je stejně fi rma E-On
musela zakrátit a není nic horšího, než uřezané špice jehličnatých 
stromů. Dalším nebezpečím, které hrozilo, bylo, že by kořeny mohly 
prorůstat pod novou asfaltku a mohly by ji zvedat. Proto bylo v zájmu 
většiny tyto stromy pokácet. I mě je líto těchto stromů a vždy dvakrát 
zvažuji variantu, jak tomu předejít. Zde nebylo jiné východisko. V plá-
nu je zjara vysázet jiné a vhodnější nízko rostoucí dřeviny, po poradě 
s odborníkem. Například nějaké malé túje. I přes to, že stromy byly vy-
sázeny bez povolení na obecním pozemku, tak jsme informovali paní, 
která je vysázela, i dřevo z těchto stromů dostala. Uváděná škaredá zeď 
je v majetku právě osoby, která stromy sázela a nikdo jí nebrání v tom, 
aby si ji opravila,“ uvedl starosta Jiří Stanislav.                          /mask/

/Miroslav/ Dosti rozporuplná 
diskuse se rozvinula v Miroslavi
nad osudem části pozemku zámec-
kého parku, který se má prodávat 
do soukromých rukou. Mělo by 
se jednat o pozemek přiléhající 
k bývalému hotelu, který vlastní 
nový majitel. „Prodej části zá-
meckého parku má své výhody
a nevýhody pro město. Pro prodej 
hovoří skutečnost, že do městské 
pokladny přinese určitou sumu 
peněz a že se město o prodanou 
část parku nebude muset starat
a udržovat ji. Nevýhodou prodeje 
je, že se sníží schopnost města 
najít účelné využití zámku, pro-
tože cokoliv, co se v budoucnu 
se zámkem bude dít, je úzce 
spojeno se zámeckým parkem. 
Další negativum lze spatřovat

ve zmenšení klidové zóny města, 
v omezení přístupu občanů do 
prodaných částí parku a ve sku-
tečnosti a pravděpodobně bude 
potřeba upravit i studii využití 
parku, která s žádným prodejem 
nepočítala. Velmi znepokojující je 
fakt, že bude vytvořen precedens 
a mohou se přihlásit další zájemci 
o koupi jiných částí parku,“ sdělil 
svůj názor Karel Palata, předseda 
Občanského sdružení Společně.

Občané Miroslavi se ve vel-
ké míře o prodeji dozvěděli 
tak, že se v jejich poštovních 
schránkách objevil leták, který 
o chystaném prodeji pozemků 
informoval a vyzýval všechny 
občany, kteří nesouhlasí s pro-
dejem, aby podpořili snahu o 
jeho zastavení. K tomu má dojít 

na jednání zastupitelstva města, 
které je svoláno na 18. prosince. 

Iniciátorem letáku bylo Občanské 
sdružení Společně.            /mask/

Nechtějí prodat část parku

Do dopisních schránek v Mi-
roslavi byl doručen leták s člán-
kem popisujícím prodej parku. 
Jsme velmi rádi, že se členové 
Občanského sdružení Společně 
aktivně zajímají o dění ve městě 
a svými kritickými připomínkami 
přispívají k řešení problémů. Do-
mníváme se ale, že v tomto člán-
ku je mnoho informací podaných 
nepřesně, proto si dovolujeme na 
ně reagovat.

Patrně zásadním problémem 
(v minulosti již mnohokrát zo-
pakovaným) bylo neuvážené 
bezúplatné převedení zámku, 
zapsaného jako kulturní památka 
číslo 6560, do majetku města. 
Takže, nikoli cituji „Dějem his-
torických událostí se zámek a 
zámecký park stal vlastnictvím 
občanů města Miroslavi“, ale 
rozhodnutím a schválením za-
stupitelstva města. O tom, že se 
jedná o krásný historický objekt, 
nikdo nepochybuje. Otázkou jen 

zůstává, zda se někdy podaří 
získat další fi nanční prostředky 
na nákladnou rekonstrukci. Stále 
se snažíme hledat různá řešení, 
ale výsledky moc optimistické 
nejsou. Kromě podávání projektů 
a žádostí o granty také hledáme 
solventního partnera, který by 
památku opravil a užíval. Každé-
mu zájemci je předem oznámeno, 
že v žádném případě nemůže 
počítat s tím, že by se město 
zbavilo parku, který je klidovou 
zónou a důležitou komunikační 
tepnou města. Mnoho zájemců 
nám také položilo otázku, co se 
bude dít s komplexem bývalého 
hotelu, který hlavně v zadní části 
– sousedící s parkem, vykazuje 
značný stupeň devastace. Byli 
jsme proto velmi potěšeni zprá-
vou, že hotel má pána. Pět metrů 
široký pás, o který nový majitel 
požádal, hodlá využít k tomu, 
aby zde provedl odvlhčení zdiva 
a zabezpečení objektu. V tom, 

že zde bude zřízen plot, také 
nevidíme nic závadného, protože 
z jedné části již několik desítek 
let plot stojí. Mluvit o tom, že 
se sníží schopnost města najít 
účelné využití zámku asi není 
pravdou, protože pokud dojde 
k převedení kritizovaného po-
zemku o výměře 187 m2, jedná se
o 1,15%  z celkové výměry parku 
- 16 196 m2. Stejný důvod je pro 
snížení klidové zóny. Ano, sníží 
se, ale opět o výše uváděných 
1,15%. Vytvoření precedentu na 
přihlášení dalších zájemců o pro-
dej parku je nereálné. Pozemky 
kolem parku jsou ze dvou částí ve 
vlastnictví města, z dalších dvou 
stran stojí průmyslové závody 
s pevně zbudovanými ploty, tak-
že žádné rozšiřování výrobních 
areálů nehrozí. Posledním bodem 
letáku s vypsanými obavami je 
uváděna nutnost upravení studie 
využití zámeckého parku. Opět 
jde o mylnou informaci. Nikdy 

žádná studie vypracována nebyla. 
Byl zpracován, obhájen a zrea-
lizován projekt „Rekonstrukce 
zámeckého parku v Miroslavi“, 
který byl řádně proveden a park 
zrevitalizován. Všem zájemcům 
doporučujeme návštěvu zámec-
kého parku, aby se na vlastní oči 
přesvědčili, jakou „újmu“ chtějí 
zastupitelé prodejem popisova-
ného pozemku občanům města 
provést. Hranice je vyznačena 
dřevěnými kolíky a bezpečnost-
ní páskou. Úsudek o správnosti 
nebo špatnosti záměru nechť si 
každý udělá sám.

Celá záležitost bude projedná-
vána na 3. zasedání zastupitelstva 
města, které proběhne v pondělí 
18. prosince od 17.00 hodin 
v jednacím sále na radnici.

Ing. Augustin Forman, staros-
ta, Roman Volf, místostarosta, 
Mgr. Jaroslav Máca, Mgr. Robert 
Salát, Drahoslav Mikulka, radní 
města Miroslavi

Reakce na článek „PRODEJ ZÁMECKÉHO PARKU“

foto: mask
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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

Krásu a vůni dřeva objevíte
také v našich kuchyních ...

Veselé vánoční svátky,
radostného Silvestra
a do nového roku 2007
spoustu šťastných dní 
Vám přejí zaměstnanci firmy TPZ

Vánoční a novoroční zdravice starostů 
MORAVSKÝ KRUMLOV

Vážení spoluobčané, blíží se 
konec roku a s ním i osobní a pra-
covní bilancování, dělají se plány 
do budoucna. 

V právě končícím roce došlo 
k výměně vedení města Morav-
ského Krumlova. Vytkli jsme si za 
svůj nemalý cíl položení základ-
ních kamenů pro trvalý rozvoj 
našeho města, přičemž chceme 
zohlednit především oprávněné 
potřeby vás, našich spoluobčanů. 
Chceme toho dosáhnout důrazem 
na týmovou práci, tolik potřeb-
nou osobní zdrženlivostí, pokorou 

každého z nás a oddáním se ve-
řejné službě.

Rádi bychom vám vytvořili 
podmínky pro spokojený rodinný 
život, našli či položili základy pro 
zlepšení situace v zaměstnanosti, 
vašim dětem umožnili kvalitní 
vzdělávání a vyžití ve vlastním 
volném čase. Věříme, že se nám to 
společnou poctivou prací podaří.

Adventní čas je časem očeká-
vání a smíření. Každý sám i ve 
společenství ostatních očekává, 
že se něco v jeho životě změní 
k lepšímu. Musí se ovšem největší 
měrou o to sám přičinit. Každý 
z nás by měl najít smíření nejen 
v sobě, ale i vůči svému okolí. 
Neodmítejme tuto příležitost.

Přejeme Vám šťastné prožití 
vánočních svátků, v novém roce 
pevné zdraví, mnoho štěstí a 
osobní spokojenosti.

Ing. Jaroslav Mokrý, starosta
Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta

MIROSLAV

Vážení občané Jižní Moravy, 
je mi ctí pozdravit vás a popřát 
vám opravdu pěkné vánoce, 
stálé zdraví a úspěšný Nový rok 

pod stejným nebem, ve stejné 
zemi, se stejnými lidmi a pokud 
možno v laskavějším světě. Přeji 
vám, abyste našli odvahu nestát 
stranou doby, abyste si na složité 
otázky dění ve světě nehledali 
zjednodušené odpovědi, abyste se 
nenechali ničím uvěznit ve vlastní 
nejistotě a nevzdávali odvahu
k aktivnímu životu.

Ing. Augustin Forman, starosta 
Miroslavi a člen Jihomoravského 
krajského zastupitelstva  

IVANČICE

Vážení čtenáři Zrcadla. Za vede-
ní města Ivančice i pracovníky 
městského úřadu vám přeji pří-
jemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2007. Samo-
správy měst a obcí, které vzešly 
z letošních komunálních voleb, 
čeká opět mnoho práce pro rozvoj 
našeho kraje. Všem přeji hodně
organizačních schopností a úspě-
chů v získávání nezbytných fi nan-
čních prostředků pro uskutečnění 
stanovených cílů. A nám všem 
společně samé dobré zprávy a 
hodně zdraví.

MUDr. Vojtěch Adam, starosta

OSLAVANY

Vážení spoluobčané, vážení 
příznivci města Oslavany, vážení 
přátelé.

Stejně rychle jako teče voda 
uplynul v toku času i rok 2006
a za chvíli budeme stát na prahu 
nového roku 2007.

Proto mi dovolte při této 
příležitosti vám poděkovat za vaši 
důvěru v letošních komunálních 
volbách, díky kterým zůstávám 
ve vedení města a vaši podporu 
se budu snažit zúročit v práci pro 
rozvoj Oslavan a Padochova. 

Nastávající období je vždy 
časem naděje a víry v budoucnost. 
Proto si vám dovoluji v tomto 
adventním čase plném rozjímání 
a očekávání příchodu svátků 
vánočních popřát klidné a pří-
jemné prožití štědrého dne a 
do nového roku 2007 vám přeji 
mnoho štěstí, zdraví, úspěchů
a splnění vašich osobních přání. 
Hodně spokojenosti a úspěchů
v novém roce 2007 vám přeje

Vít Aldorf, starosta města

Ing. Jaroslav Mokrý

Mgr. Tomáš Třetina

Ing. Augustin Forman

MUDr. Vojtěch Adam

Vít Aldorf

SPOLEČNĚ v Miroslavi
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom za kandidáty ODS a nezávislé 

všem našim voličům, co nás volili, upřímně poděkovali, i když trochu 
se zpožděním. Považujeme za úspěch, že jsme získali 1/3 všech hlasů 
voličů a obsadili druhé místo. Je to po naší krátké a slušně vedené vo-
lební kampani dosti velký úspěch. Přesto respektujeme výsledky voleb 
a vítězům blahopřejeme. Ale bylo pod naší úroveň v povolebním vy-
jednávání propůjčit naše jména ke kupčení s mandáty !!! Pevně doufá-
me, i když máme malé zastoupení v zastupitelstvu, že naši zastupitelé 
nebudou přehlíženi a bude jim dán prostor podílet se na řešení otázek, 
týkajících se rozvoje našeho města. S politováním musíme konstato-
vat, že ani jednomu našemu zástupci nebylo umožněno v radě praco-
vat. ODS a nezávislí nebudou v ilegalitě, ale vytvoří ve městě kvalitní 
a konstruktivní opozici. Budeme se všemožně snažit prosazovat body 
našeho programu. Založili jsme obč. sdružení s názvem „SPOLEČNĚ 
o.s.“. Je to sdružení schopných lidí jakéhokoli oboru a podnikatelů 
města Miroslavi, kteří v průběhu dalších let budou vlastními silami
a prostředky budovat Miroslav, rozšiřovat fi rmy a vytvářet nová pra-
covní místa pro místní občany. Je nám velkou ctí, že jediným čestným 
členem našeho obč. sdružení je náš slavný rodák, akademický sochař 
pan Pavel Krbálek. Chtěli bychom vyjádřit přání, aby nové zastupitel-
stvo pracovalo napříč politickým spektrem a hlavně ku prospěchu všech 
občanů Miroslavi. Všem občanům Miroslavi přejeme vánoční svátky 
plné radosti, pohody a do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho 
pracovních i osobních úspěchů.    Členové ODS a nezávislí v Miroslavi

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem 

regionálním neziskovým a příspěvkovým
organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS

V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních 
akcí, kontaktujte naši redakci e-mailem
na adrese: noviny.zrcadlo@seznam.cz,
nebo telefonicky na čísle: 515 321 099.

Vyžádejte si redakční kalendář
čtrnáctideníku ZRCADLO na rok 2007.
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BLAHETEK JOSEF
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ

Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2007
hodně štěstí, pevné zdraví 

a osobní pohodu.

Přejeme všem zákazníkům
příjemné prožití Vánoc,

hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti

v novém roce 2007

Pohodové Vánoce
plné lásky a radosti,
šťastný a úspěšný

rok 2007 přeje
Krontorádová
Jaroslava
Durdická 901, MK
tel.: 603 532 242

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

Veselé a šťastné
vánoční svátky

a do nového roku
pevné zdraví

a mnoho optimismu

PRÁDELNA
ŽEHLÍRNA

Libuše Nesvačilová
Jiráskova 634 (budova DPS)

Moravský Krumlov, tel.: 608 384 083

přeje všem svým zákazníkům
klidné prožití Vánoc,

pevné zdraví a mnoho štěstí,
lásky a pohody v roce 2007. 

přeje všem svým zákazníkům
hezké vánoční svátky

a do nového roku 2007
pevné zdraví 

a hodně štěstí.

KOMINICTVÍ
Karel Kučera

Pod zámkem 200, M. Krumlov
tel.: 515 322 114, 603 499 126

LÉKÁRNA
NA ZAHRADNÍ

Zahradní 275, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 039

přeje svým příznivcům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2007

Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich podporu
a přejeme všem klidné a provoněné svátky vánoční,
hodně štěstí a hlavně zdraví po celý příští rok 2007.

Voňavý krámek

koření • sypané čaje • olivy • olivové oleje • sypané suché plody • mlýnky • hmoždíře

Nejen koření pro Vaše chutné vařeníNejen koření pro Vaše chutné vaření

Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich podporu
a přejeme všem klidné a provoněné svátky vánoční,

Nejen koření pro Vaše chutné vaření

Růžová 39
672 01  MORAVSKÝ KRUMLOV

tel.: 603 288 286

Moravský Krumlov, Růžová 39
Nádvoří Knížecího domu

Tel.: 777 584 264, 602 879 732
E-mail: koreni@razdva.cz

Provozní doba:
po-pá 8.00-16.30, so 8.00-11.00

MORAVSKÝ KRUMLOV
nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.

Šálková Ivana, tel.: 603 282 510
Ryšavá Michaela, tel.: 604 215 793

Krásné vánoční svátky
plné radosti a štěstí

a do nového roku 2007
pevné zdraví a mnoho

osobní pohody

Srdečně vás zveme na

SILVESTR S FANTAZIÍ
Program:

od 20.00 hodin DISKOTÉKA
xxxxxxxxxxxxxx

k tanci a poslechu hraje
hudební skupina FANTAZIE

xxxxxxxxxxxxxx

standardní a latinsko-americké tance
xxxxxxxxxxxxxx

ukázka historické módy
xxxxxxxxxxxxxx

půlnoční kankán a ohňostroj

Cena vstupenky: 400,- Kč
(vstupné, silvestrovská večeře,

slavnostně prostřený stůl)
Předprodej vstupenek v recepci

hotelu, nebo tel. rezervace
na čísle 515 321 317.

začátek 31.12. ve 20.00 hodin
V NOVĚ OTEVŘENÉ

restauraci hotelu Epopej
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Ivančice

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.avautobazar.cz

otevřeno:
pondělí - pátek
9.00-17.00 hod.

Vese lé  Vánoce
a  šťastný  nový  rok  2007

JAN PRUSTOMĚRSKÝ
 aplikace hydroizolačních systémů

Břízova 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504, 515 323 984

Krásné vánoční svátky
a do nového roku 2007
pevné zdraví a mnoho

osobních úspěchů přeje

přeje všem 
svým klientům
příjemné prožití 
Vánoc a mnoho 

úspěchů 
v novém roce 

2007

ÚČETNICTVÍ
BUREŠOVÁ Vlasta

Sídliště 359 
Moravský Krumlov

tel.: 515 323 398 
mob.: 728 728 619

www.ucetnictvi
-buresova.com

PRODEJNA
STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343

Děkujeme našim
zákazníkům za projevenou

důvěru v letošním roce.
Přejeme všem krásné Vánoce

a do nového roku
pevné zdraví a hodně štěstí.

Zaměstnanci firmy Belin

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

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

Krásné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí a úspěchů v roce 2007 přeje

Příjemné prožití Vánoc
a do nového roku 2007

hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeje

kolektiv prodejny

Lubomír Šedrla
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

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

Děkujeme všem svým 
zákazníkům za projevenou

důvěru v roce 2006.
Přejeme krásné prožití

vánočních svátků
a do nového roku

mnoho zdraví a úspěchů.

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

KOLA - SPORT - SERVISKOLA - SPORT - SERVIS
MEZINÁRODNÍ DOPRAVA

PA
VE
L

NO
VO
TN
ÝCYKL      SERVISCYKL      SERVIS

Děkujeme všem svým 

Veselé Vánoce, 
krásný Štědrý den
a do nového roku 

hodně štěstí
a spoustu

krásných dní
přeje

Jan Šimša
autobusová

doprava

Rybniční 8
Miroslav

tel.: 515 333 623
602 787 745

Našim zákazníkům
posíláme poděkování za přízeň.

Přejeme jim krásné
a spokojené Vánoce

a v novém roce jen vše dobré.
Kolektiv prodejny

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 8.30-11.00

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

Tel.: 775 744 448
Otvírací doba: po-pá 8.00-18.00, so 7.00-11.00

Prodejny dětského a kojeneckého zboží

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

Krásné svátky vánoční
a do nového roku

hodně zdraví, štěstí
a pohody
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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

Krásné prožítí svátků vánočních
a do nového roku 2007

pevné zdraví, hodně štěstí 
a osobních úspěchů

přejí všem svým zákazníkům

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

Přejeme svým zákazníkům
veselé Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti

M.K. QUATRO spol. s r.o.
Okružní 399
Moravský Krumlov
tel.: 515 322 604

Krásné vánoční svátky
plné pohody a radosti

a do nového roku 2007
pevné zdraví a štěstí

přeje svým zákazníkům

STK Moravský Krumlov
Okružní 399

tel.: 515 321 305, 515 321 059

JIŘÍ BLOUDÍČEK 
klempířské, tesařské,

pokrývačské práce
prodej • montáž

U mostu 588, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 417

mobil: 602 974 191

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2007 pevné zdraví,

hodně štěstí a úspěchů.

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

Krásné prožití
vánočních svátků,
šťastný nový rok

a mnoho osobních
i pracovních úspěchů přeje svým zaměstnancům

a cestujícím příjemné prožití svátků 
vánočních, do nového roku hodně 

zdraví, štěstí a osobní pohody 

MILAN VYŽRÁLEK
Miroslavské Knínice 114

671 72  Miroslav • tel.: 724 233 331
e-mail: vyzralekautobusy@tiscali.cz

www.vyzralek.cz

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

za projevenou důvěru na cestách.

AUTOBUSOVÁ
A NÁKLADNÍ DOPRAVA

FC Moravský Krumlov přeje 
všem svým příznivcům

a fanouškům vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví

v novém roce
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Pohádkové Vánoce
/Moravský Krumlov/ Bohatý kulturní a společenský program i přes 

nepříznivé počasí přilákal v sobotu na náměstí T.G. Masaryka v Morav-
ském Krumlově davy lidí. Konaly se tu totiž tradiční Pohádkové váno-
ce. „Tuto akci organizuje Spolek pro obnovu tradic společně s Domem 
dětí a mládeže. Máme tady stánky s výrobky dětí ze základních škol
a DDM. K tomuto jsme vyhlásili soutěž jak budou zpracovány stánky 
a ceny již byly dětem předány. Myslím si, že nálada je tu výborná. 
Celou akci zahájily děti koledami, zahrát a zazpívat přijeli například 
Maxim Turbulens, Lucka Vondráčková nebo František Nedvěd. Nálada 
je senzační i když počasí nám moc nepřeje. Všechny děti, co tu dnes
na náměstí jsou, dostávají dárky od Mikuláše,“ informovala spoluorga-
nizátorka akce Marta Procházková. 

K vidění byl i řemeslný jarmark a samozřejmě bylo zajištěno i ob-
čerstvení. „Přišli jsme sem společně s neteří. Tady v DDM vyrábíme 
svícen z korálků pro maminku, která doma peče cukroví. Je to super, 
ten program se nám líbí, i akce zde na Domečku. Podívaly jsme se
i do městské galerie na leporelo, jsme obě spokojeny,“ uvedla jedna 
z návštěvnic Radka Dvořáková.

„My jsme tady na řemeslném jarmarku s medem svíčkami, medovi-
nou a se vším ostatním, co se dá označit jako včelí produkt. Moc se mi 
tu dnes líbí, je tu spousta lidí a známých, je vidět, že děti jsou nadšené, 
teď zrovna z Lucky Vondráčkové. Jen to počasí nás trochu zklamalo,“ 
sdělila Eva Grunová z petrovické včelí farmy.        /mask/

Resumé: Hlavním organizátorem byl Spolek pro obnovu tradic. Akci 
fi nančně podpořil Jihomoravský kraj a město Moravský Krumlov. 
Poděkování patří řadě sponzorů: Proimpex, Pekárna IVANKA, Textil 
Kamila Poláchová, Jiří Dvořáček, Cykloservis Novotný, Lékárna Pa-
racelsus, Penzion Milana Černá, Autodoprava Janda, Axis Koupelny, 
Vector SS s.r.o., Cukrárna Blahetek, M+S Martin Sojka, Elektro Han-
zel, Drogerie Šedrla, Jednota M. Krumlov, Solárium Jedličková, Hotel 
Epopej, Západomoravské rozvodné závody, Josef Klíma, Eduard Čech. 
Poděkování patří místnímu DDM, všem školám a školkám, které se zú-
častnily vánočního jarmarku a kulturního programu. Bohaté občerstvení 
zajistil pan E. Čech ke spokojenosti všech přítomných. Zvláštní podě-
kování náleží Střední odborné škole obchodní a Střednímu odbornému 
učilišti řemesel za zajistění zázemí a občerstvení pro všechny účinkující 
a hosty. Je třeba také poděkovat vedení města, starostovi i místosta-
rostovi, Odboru školství a kultury - jmenovitě paní Brikové, za TaZs 
panu Kubíkovi za technické zajištění a propagaci akce. Velký dík patří 
pořadatelům paní Aleně Holátkové, Ing. Michalu Šotnerovi, Rudolfu 
Holátkovi, Jiřímu Dvořáčkovi, Kamile Poláchové za režii celé akce, 
Janu Klikarovi a městské polici, řediteli ZŠ Ivančická Mgr. Zieglerovi 
a čtrnáctideníku Zrcadlo za propagaci akce. Je třeba ocenit moderátora 
celé akce V. Ostrovského ml., který opravdu bravurně provázel celým 
pořadem a s přehledem zvládl drobné organizační zmatky. Hračky pro 
bohatou mikulášskou nadílku zajistila paní Marta Procházková. 

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA PRO VÁS - POUKAZ NA 500 Kč NA ZÁJEZD K MOŘI !!!

/Miroslav/ První prosincová 
sobota patřila v Miroslavi tradič-
ní místní zábavě a to ochutnávce 
gulášů. „Na dnešek jsme zorgani-
zovali již jubilejní desátý ročník 
Gulášové olympiády. Hned na 
úvod jsme využili nabídky eu-
roposlance Vladimíra Železného 
na řízenou degustaci mladých vín 
z jeho vlastní produkce. Takže 
jsme začali o hodinu dříve a 
pozvali na tuto prostorově ome-
zenou akci především sponzory. 
Jinak organizační kolektiv se za 
těch 10 let nezměnil, naopak se 
rozrostl o děti, které za těch 10 
let už vyrostly a pomáhají. Naše 
akce je už tolik známá, že není 
již potřeba ji příliš propagovat, 
lístky jsou už dopředu vyprodány 
a bylo jich 400. Gulášů se nám le-
tos sešlo 42. Je to tak akorát, aby 
se to dalo zvládnout s ohříváním. 
Oproti loňsku jsme udělali změnu 
a guláše stojí 10 korun porce, pro-

tože se nám stávalo, že lidé si jich 
brali velkou spoustu a pak se jich 
ani nedotkli. V té ceně je vlastně 
kelímek, lžička, pečivo a cibule, 
což je vlastně cena za servis. Ti, 
kdo guláše dodávají dávají mini-
málně 5 litrů, ale my to neměříme 
a je to zpravidla i více, někdy až 
10 litrů. Já jsem při příležitosti 
předávání gulášů chutnal téměř 
všechny a můžu říci, že ty kla-
sické převládají, jen mají zvláštní 
názvy. Zajímavé a specifi cké jsou 
Zaječí, Koule pana starosty nebo 
Bendis guláš od Petra Bendeho,“ 
uvedl organizátor akce Otto 
Schlesinger.

„Začal jsem ochutnávkou vín, 
která byla opravdu vynikající a 
pak jsem přešel na guláše, které 
byly moc dobré, je to opravdu 
kultivovaná zábava,“ uvedl jeden 
z návštěvníků, ale i dodavatel 
gulášů Petr Juračka. Co se týká 
gulášů, tak nejvzdálenější byly 

přivezeny z Bruselu a slovenské-
ho Popradu.

„Já mám gulášovou olympiádu 
rád z toho důvodu, že aniž lidem 
cokoli dáte, přesto přesvědčíte 
velké množství lidí a oni se poch-
lubí nějakým svým produktem. 
Kromě toho se tu sejde několik 

set lidí, kteří raději přijdou, než 
by se dívali na televizi. Jdou se 
společně bavit a ochutnávat na-
vzájem své guláše. Tato akce se 
jen tak nevidí. Opravdu se mi tu 
líbí, jinak bych tu nebyl a nepři-
vezl guláš,“ sdělil europoslanec 
Vladimír Železný.             /mask/

Gulášovka v Miroslavi jubilejně po desáté

Cestovní agentura TMK travel pro vás připravila soutěž o poukaz v hodnotě 500 Kč z celkové ceny zahraničního zájezdu leteckou dopravou v sezóně 2007, který si u nás vyberete. Nevstahuje se na Last 
minute. Pokud se chcete zúčastnit křížovkářské soutěže, zašlete nejpozději do pondělí 8. ledna 2007 na korespondenčním lístku správné znění tajenky na adresu redakce Zrcadla: Růžová 39, 672 01 
Moravský Krumlov, společně s tel. číslem, na kterém Vás budeme kontaktovat v případě výhry. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let. Výherce bude zveřejněn v Zrcadle 01/07 13. ledna 2007.

V neděli 10. prosince vstoupil 
v platnost nový jízdní řád ČD. 
Většinu novinek cestující veřej-
nost asi zaregistrovala, zmíníme 
se tedy spíše o souvislostech, které
v jízdním řádu uvedeny nejsou.

Z historického hlediska je 
asi největší novinkou zavedení 
nového „půlnočního“ vlaku do 
Bohutic, s odjezdem z Brna ve 
22:40. Tento vlak jede DENNĚ 
a PŘÍMO až do Bohutic, tj. bez 
nutnosti přestupování. Pouze ve 
Střelicích se odpojuje přední část 
vlaku do Třebíče. 

Občané z Bohutic a okolí žst. 
Rakšice tak mají po 13 letech 
(nepočítáme-li krátké intermezzo 
v JŘ 1994/5) možnost najít  si 
v Brně zaměstnání na odpolední 
směny. Tyto obce (a vlastně i 
Krumlov) se tak konečně zařadily 
k ostatním obcím v okolí Brna, 
pro něž je přímé spojení po 22. 
hodině již léta samozřejmostí. 

Ano, ale na jak dlouho? Táží 
se oprávněně občané, kteří si již 
v minulosti v Brně odpolední práci 
našli, ale díky necitlivému zrušení 
půlnočního vlaku ji opět ztratili.

České dráhy uskutečňovaly 
dlouhá léta oběh souprav na trati 
244 tak, že na noc přesunovaly 
všechny soupravy do Brna, popř. 
do Hrušovan nad Jevišovkou, a 
ráno je z Brna přetahovaly zpět 

do výchozích stanic ranních 
vlaků. Tento způsob oběhů byl 
samozřejmě velmi nákladný, a 
proto také každý pokus o vedení 
„půlnočního“ vlaku velmi rychle 
skončil nezdarem. V Oslavanech 
bylo zázemí pro přenocování sou-
prav a vlakového personálu dlou-
há léta vybudováno, proto Ivanči-
ce, Bránice ani Silůvky s večerní 
dopravou nikdy problémy neměly. 
Občané těchto obcí  proto půlnoč-
ní vlak hojně využívají a berou ho 
jako samozřejmost. 

Poté, co starosta Bohutic 
v únoru 2006 obdržel od KÚ do-
pis, že večerní doprava v regionu 
je dostatečně zajištěna autobuso-
vým spojem z Ivančic do Krum-
lova, byl Krajskému úřadu a ČD 
odeslán dopis s požadavkem na 
vysvětlení, proč Kraj zbytečně 
proplácí ČD náklady na vedení 
nočních soupravových vlaků a 
náklady autobusovému dopravci 
na vedení spoje z Ivančic, když 
v žst. Rakšice stojí nevyužitá sta-
niční budova, v níž navíc, v době 
výstavby EDU, v minulosti býva-
la nocležna. Ke cti Českých drah 
lze konstatovat, že neztrácely čas 
vysvětlováním a zejména záslu-
hou úsilí pracovníků Krajského 
centra osobní přepravy v Brně 
byly v Rakšicích vytvořeny 
podmínky pro přenocování hned 

dvou vlakových souprav, včetně 
personálu. 

Na otázku „Jak dlouho bude 
jezdit půlnoční vlak?“ lze tedy 
dnes odpovědět jednoduše: Do 
Rakšic prakticky neomezeně, pro-
tože zřízením nocležny se ušetří 
ročně nezanedbatelný objem 
fi nančních prostředků. Důkazem 
toho je i skutečnost, že půlnoční 
vlak z Brna do Bohutic jezdí 
denně, a v Moravském Krumlově
od něj rovněž denně jezdí autobus.    

Jestli bude půlnoční vlak za-
jíždět z Rakšic až do Bohutic, 
to záleží v tuto chvíli pouze na 
občanech této obce. Soupravu slo-
ženou ze tří vozů využili v neděli 
10.12. pouze 2 cestující do Krum-
lova, v pondělí 11.12. jich už bylo 
sedm, ale také jen do Krumlova. 

Vzhledem k minulým nebla-
hým zkušenostem občanů s opa-
kovaným zaváděním a rušením 
půlnočních vlaků počítají tvůrci 
jízdního řádu s tím, že na nový 
vlak si budou občané nejméně 
jeden až dva roky zvykat. Přesto 
si dovoluji požádat občany, kteří 
mají tu možnost, aby s hledáním 
zaměstnání na odpolední směny 
v Brně dlouho neotáleli, a také 
aby cestující, kteří budou v bu-
doucnu tímto vlakem jezdit až 
do Bohutic, nastupovali v Brně 
pouze do motorového vozu, ne-

boť zbylá část soupravy zřejmě 
bude odvěšována v Rakšicích, 
aby nebylo nutno s ní zbytečně 
couvat zpět. 

Další novinky a tipy:
1) Hned v prvních minutách 

platnosti JŘ 2006/7 se stalo po-
měrně velkým překvapením, že 
novým nočním vlakem 4460 ze 
Střelic do Oslavan, který tvoří 
přípoj od vlaku z Brna s odjez-
dem v 0:37 (oba jezdí pouze v so-
botu a v neděli), cestovalo hned 
napoprvé 12 cestujících.

2) Cestující ranního autobusu 
z Horních Dunajovic a Vémyslic 
mohou nově využít vlak s odjez-
dem ve 4.11 z Rakšic do Brna. 
Do Brna přijedou ve 4:58, tj. stej-
ně jako navazující autobus z žst. 
Rakšice, ale při použití In-karty, 
zpáteční slevy, popř. tarifu IDS 
(z Krumlova) ušetří za jízdu jed-
ním směrem oproti autobusu až 
9,50 Kč. Cestující mohou po pří-
jezdu autobusu ve 3:55 nasednout 
ihned do přistavené soupravy.    

3) Po mnoha letech čekání byl 
zaveden nový vlak s odjezdem 
v 6:46 z Brna, takže cestující 
z noční směny budou doma
o hodinu dříve. Občané jezdící
do Brna na sedmou hodinu ranní 
už rovněž ocenili nový vlak s od-
jezdem v 5:30 z Rakšic.   

 Ing. Pavel Roháček

Půlnočním vlakem opět do Bohutic

Nápověda:
shake, Eck, 

Domin,
Eibl, kank

Předložka Natírat
mastí

Omakat • Reklamní
snímek

Hon Řemeny • Vlněný
šátek

Šicí
potřeba

Značka
pracího

prostřed.

MPZ
Slovinska

Pneuma-
tika

Zpěvný
mužský

hlas

Populární
hudba
Horská
bouda

Okraj
Jednodu-
chá zbraň

Vyhynulý
pštros

Zčásti
odejmouti • Desetina

litru
Inkoust
(angl.)

Divadelní
hvězda

Steh
Vysoká
karta

Ústit
Slitina
nahraz.
stříbro

•
Jiráskovo

dílo

Sůl kyseli-
ny olejové

Část
molekul

Tomáš
(dom.)

Pobídka Postup
(práce)

Schéma

•
1. díl

tajenky
Zasyčení

Dosa-
hovat

Barel

Citoslovce
Zisk

MPZ
Slovenska

Slabé
světlo

Když
(slov.)
Český

keramik

Rudná
žíla

(zastar.)
Řím. 1504

Hokej.
brankář

Slabo
Stupeň

citlivosti
filmu

2. díl
tajenky

Truhlík
na hašení

vápna

Jméno
zpěvačky
Sklovské

SPZ aut
Ústí nad
Labem

Alkohol Obkladek Ledvina

Snad
Roh

(něm.)

Popravčí
Samuel
(dom.)

Budova
Delší
dobu

Ruská
řeka

Hrabavý
pták

Ch. zn.
antimonu
Obyvatel

Saska

Evropské
plavidlo

Vidiny

Turistické
přístřeší

Postranní
části

Lékařská
zkratka

Univerzita
Karlova

Tlusté
ženy

Jednotka
aktivity

Zkratka
slovenské

měny
Spojka

Právo
odporovat

Velký
kámen

• Míchat
(angl.)

Slovenské
hory

Mořská
vydra

Samci
tura

Někdo

Horní díl
obleku

Hlubiny
v potoce

Pryč
Český
botanik

Domácky
Udo

Pokladny

Cestujte s námi
Město Rhodos - zvláštností pulsujícího města 
rozkládajícího se na severním výběžku ostrova, který lemují 
překrásné pláže, je, že ze západní strany je omýváno mořem 
Středozemním a z východní strany mořem Egejským. 
Během jeho dlouhé existence prošlo městem mnoho národů, 
a tak zde dnes najdeme budovy z antiky, známé stavby
z doby nadvlády maltézských rytířů, (1. a 2. díl tajenky). 
Nechejte se očarovat fascinující atmosférou starého města 
obehnaného zachovalými původními hradbami se sedmi 
vstupními branami. Vychutnejte si kouzlo malebného 
přístavu Manraki, kde kdysi stával „kolos rhodský“, 
pokládaný za jeden ze sedmi divů světa.

foto: mask

foto: mask
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Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA

Kulturní programy
18. 12. 06 - 14. 1. 07

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 20.12. v 18.00 KARCOOLKA
  Bláznivý animovaný film USA.  
• so 23.12 ve 20.00 STRÁŽCE
  Thriller USA.    
• stř 27.12. ve 20.00 HEZKÉ  CHVILKY  BEZ  ZÁRUKY
  Česká komedie 
• so 30.12. ve 20.00 KLIK - ŽIVOT
  NA DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ
  Fantastická komedie USA. 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 17.12. ve 20.00 KLIK - ŽIVOT
  NA DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ
  Film USA
• stř 20.12. ve 20.00 VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ  
  Film USA, Italie, V.B. 
• pá 22.12. ve 20.00 DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
  Film USA, 
• stř 27.12. ve 20.00 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
  Komedie USA
• pá 29.12. ve 20.00 TEXASKÝ MASAKR
  MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
  Horor USA
• stř 3.1. v 17.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ
  Animovaná, veselá pohádka
• ne 7.1. ve 20.00 ILUZIONISTA
  Drama Film USA, ČR
• stř 10.1. ve 20.00 CANDY
  Romantické drama USA
• ne 14. 1. ve 20.00 PO HLAVĚ DO PR….
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 27.12. v 18.00 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
  Film USA
• ne 30.12. v 18.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY  
  Komedie  ČR

Změna programů vyhrazena.

Spolek přátel dobrého mariáše Řeznovice pořádá
dne 25.prosince 2006 v pohostinství Řeznovice tradiční

 „ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ“
v mariáši ve čtyřech.

Začátek v 16 hodin. Info na tel.: 608 509 176.

„RADOST V BETLÉMĚ“
příběh o narození Ježíška s vánočními zpěvy

sobota 6. ledna 2007 v 14.30 hodin - farní kostel Vedrovice.
Účinkuje Sbor Lukáše Havla

Dechový orchestr Bobrava - orchestr mladých při ZUŠ Ořechov
a ZUŠ Alfonse Muchy v Ivančicích pořádá:

ADVENTNÍ KONCERT S BOBRAVOU
Víra - naděja - láska

v kostele Nanebevzetí Pany Marie v Ivančicích v sobotu 16.12.
Začátek koncertu v 16.30 hodin

 Školní pěvecký sbor Gymnázia Moravský Krumlov pořádá
v úterý 19.12.2006 od 17.30 v Galerii v Knížecím domě

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
K poslechu vánočních písní známých i méně známých

zveme širokou občanskou veřejnost. Vstupné dobrovolné.

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 30.12. - Co se dá udělat doma. Výstava Miroslava Kosíka - vyřezávané
figurky, obrázky, rytiny..., Památník A. Muchy.
• 19.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Vánoční kouzlo. Pořad pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a maminky s dětmi, kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 21.12. v 19.00 hod. - Vánoční vinšování s Ondrášem. Vystoupení vojen-
ského uměleckého souboru ONDRÁŠ, kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč. 
Předprodej v KIC Ivančice.
• 2.1.2007 v 19.00 hod. - Slavnostní novoroční koncert - MUSICA DA CA-
MERA BRNO, kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice. Vstupné: 80 Kč. 
Předprodej v KIC Ivančice.
• 4.1. - 21.1. - „Docela obyčejné fotografie Ivančic a okolí“ - Vladimír Rohá-
ček, výstava, galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 6.1. ve 20.00 hod. - Ples města Ivančic 2007, sál Besedního domu Ivančice. 
Plesem provází populární skupina GRIF 05. Program: 20.00 - slavnostní zahá-
jení plesu • 20.10 - předtančení - LA QUADRILA • 21.30 - taneční vystoupení 
- LA QUADRILA - irské tance • 22.15 - taneční vystoupení - LA QUADRILA 
- irské tance • 23.30 - vyhlášení tomboly • 02.00 - ukončení plesu. Vstupné: 150 
Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 10.1. - 28.1. - 85 let skautingu v Ivančicích - výstava, sklepení Pam. A. Muchy
• 12.1. - Veselé paničky Windsorské. Zájezd Brno - Mahenovo divadlo, odjezd
v 17.30 hod. od Besedního domu. Cena: 330, 270, 220 Kč (vstupenka a doprava).

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
• 21.12. v 16.00 hod. - Studená kiuchyně - výroba pochutin, předkrmů, chuťo-
vek, SVČ, Komenského nám. 7, poplatek: 120 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 22.12. v 18.00 hod. - Předvánoční diskotéka aneb Možná přijde „Ježíšek“
 v SVČ, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), popl.: 20 Kč; členové klubu 10 Kč.
• 23.12. od 15.00 do 17.00 hod. - Vánoční nadílka ve stáji, přineste zvířátkům 
mrkvový nebo jablečný balíček, SVČ Ivančice, statek Padochovka. Ti, kdo do-
nesou nakreslený obrázek koně, získají odměnu.
• 30.12. v 18.00 hod. - Silvestrovská diskotéka  aneb Nový rok je za dveřmi,
v SVČ, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek: 20 Kč; členové klubu 10 Kč.
• 9.1. v 17.00 hod. - Malování a vosková batika na hedvábí, šátky, šály, SVČ, 
Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 13.1. v 15.00 hod. - Odpoledne s pohádkou - zábavné odpoledne s Mrazí-
kem, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 25 Kč.
• Jeseníky - Malá Morávka pro děti, mládež, dospělé, rodiče s dětmi 28.1. 
- 4.2.2007. Poplatek: děti do 3 let - 1250 Kč, do 6 let - 2600 Kč, děti I. st. ZŠ 
- 2700 Kč, děti II. st. ZŠ - 3000 Kč, ostatní - 3400 Kč, poplatek zahrnuje: ubyto-
vání dopravu, plnou penzi, pedagogický dozor. Bližší info a přihlášky v SVČ.
• Jarní prázdniny ve Vysokých Tatrách - Tatranská Štrba 10.2. - 17.2.2007. 
Poplatek: děti do 15 let - 3500 Kč, děti do 18 let - 3650 Kč, ostatní - 3900 Kč, 
poplatek zahrnuje: ubytování dopravu, plnou penzi, pedagogický dozor. Bližší 
informace a přihlášky v SVČ Ivančice.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 16.12. od 8.00 hod. - Vánoční trh na náměstí Svobody, pořádá město. 
• 16.12. od 9.00 do 12.00 hod. - „Vánoční strom řemesel“- pořádá DDM, měs-
to Miroslav, MKIC a OPS Marek. Návštěvníci si v KD mohou vyzkoušet tyto 
řemeslné techniky: točení svíček, lití svíček a výroba ozdob ze včelího vosku
s ochutnávkou medů a medoviny, sladko slaná pekárna, výroba vánočních svíc-
nů, magnetky, dekupáž, zdobení baněk, vánoční ozdoby z překližky a další zají-
mavé rukodělné dílny, připraveno je také občerstvení a výstava výrobků DDM. 
• 16.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert operní pěvkyně Stanislavy Šinkov-
ské, v katolickém kostele.
• 17.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 17.12. v 8.30 hod. - 3. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 17.12. v 16.00hod. - Vánoční koncert Přemysla Forsta a jeho přátel v ev. kostele.
• 19.12. v 17.00 hod. - Koncert - vánoční besídka ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 20.12. dopoledne - Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 21.12. dopoledne - Vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ a v 
sokolovně, pořádá DDM a ZŠ.
• 21.12. v 16.30 hod. - Vánoční rockový koncert kapel z DDM v KD.
• 24.12. v 8.00 hod. - 4. adventní mše - Římskokatlický farní úřad.
• 24.12. v 8.30 hod. - 4. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 24.12. dopoledne - Betlémské světlo - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. ve 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.
• 25.12. od 10 hod. - Turnaj ve stolním tenise v sokolovně.
• 25.12. od 20 hod. - Vánoční maškarní „besídka“ na Pramenu B52.
• 26.12. v 8.00 hod. - Štěpánská mše svatá - Římskokatolický farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - Mučedníka Štěpána - bohoslužby mládeže v ev. kostele.
• 31.12. v 8.00 hod. - Nedělní mše svatá.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok, ŘK farní úřad.
• 31.12. v 8. 30 hod. - bohoslužby v evangelickém kostele.
• 31.12. v 17.00 hod. - Nešpor v evangelickém kostele.
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestr v kulturním domě - pořádá FC Miroslav.
•1.1.2007 v 0.15 hod. - Přípitek před KD na „Zdar nového roku“
• 1.1. v 0.30 hod. - Novoroční ohňostroj u KD, pořádá MKIC, město Miroslav.
• 1.1. v 8.00 hod. - Novoroční mše - Římskokatolický farní úřad.
• 1.1. v 8.30 hod. - Sváteční bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele.
• 4.1. v 15.00 hod. - Setkání k 10. výročí zprovoznění DPS Miroslav, pořádá DPS.

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
• 28.12. od 17.00 hod. - vánoční posezení v Letkovicích - restaurace u Koneč-
ných (bývalá MŠ). Budou k dispozici kroniky našeho odboru, budeme hodnotit 
i plánovat příští činnost.
• 31.12. - Silvestrovský pochod - 24.ročník. Sraz v 8.45 na nádraží ČD v 
Oslavanech. Zde obdrží přítomní „Účastnický list”, startovné se neplatí. Bude 
možnost vybrat ze dvou tras. Vede J. Flíček.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• Vyhlášení výtvarné soutěže na téma Království hraček - uzávěrka soutěže 
je 31. ledna.2007
• Od měsíce ledna začíná nový kurz pro dospělé Základní dovednosti s PC. 
Základy  MS Word, MS Excel, Internet. Cena: 1 200 Kč/ 20 hod. Info v DDM.

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

• prosinec - „Bezpečnost silničního provozu nejen pohledem dětí“. Městský 
úřad, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• prosinec - Maxileporelo a kožené knižní vazby „Dějiny udatného českého 
národa“ - prostorové komixové leporelo, galerie Knížecí dům, M. Krumlov,         
výstava potrvá do 28. 12. 2006.
• 18.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert ZUŠ, kinosál Moravský Krumlov
• 20.12. -Vánoční výstava - ruční práce a květinová aranžmá, sál MěKS, Břízo-
vá ul., M. Krumlov, výstava potrvá do 30.12.2006 .
• 25.12. v 15.00 hod. - -Vánoční koncert, kostel sv. Vavřince Rakšice, Chrámo-
vý sbor Lukáše Havla z Rakšic.
• 26.12. - Prodaná nevěsta, opera. Janáčkovo divadlo Brno.
• 6.1.2007 ve 14.30 hod. - Koncert chrámového pěveckého sboru L.Havla
z Rakšic, kostel Vedrovice.  
• 7.1. v 15.00 hod. - Tříkrálový koncert. Smíšený pěvecký sbor Karla Ně-
mečka M. Krumlov, Pěvecký sbor ZUŠ M. Krumlov a hosté, farní kostel
Moravský Krumlov, Palackého ulice.
•  9.1. v 18.00 hod. - Jak fotografovat, beseda s J. Kristiánem, sál MěKS, Břízová ul.
• 19.1., 8.00 a 10.15 hod. - Aladinova kouzelná lampa, školní pořad pro MŠ
a ZŠ, kinosál, účinkuje brněnské divadlo Polárka.

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. - Taneční zábava se skupinou DARKEN, v sále Dělnic-
kého domu Oslavany. Pořádá Vavřík P., Oslavany.
• 31.12 ve 20.00 hod. - Silvestrovská metelice. Společenský taneční večer. 
Hudbu všech hudeb. žánrů hraje MORAVIA Trio Brno. Vstupenka s místenkou
270 Kč /vstupné, večeře na osobu a  šampus pro dvojici/.Vstupenky jsou slosova-
telné o hodnotné ceny, v sále Dělnického domu Oslavany. Pořádá KIS Oslavany.
• 31.12. ve 24.00 hod. - Silvestrovský ohňostroj. Společenské setkání občanů  
na náměstí u radnice. Pořádá  KIS Oslavany.

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

• 19.12. v 18.00 hod. - Slavnostní ples tanečních. Zahájení plesové sezóny ab-
solventy středoškolských tanečních, v Dělnickém domě Oslavany. Vstupné 50 Kč
do sálu, 20 Kč na galerii. Vstup do sálu pouze ve společenském oblečení!
• 20.12. od 15.00 do 17.00 hod. - Výroba vánočních ozdob a svícínků -  sví-
cínky, výrobky z šustí, drobné ozdoby, poplatek 30 Kč.
• 12.1.2007  ve 20.00 hod. - IV. společenský ples, v Dělnickém domě Oslavany, 
vstupné: 50 Kč. Hraje hudební skupina: HOBBIT. Bohatá tombola a kulturní 
program. Předprodej vstupenek v DDM Oslavany Hybešova 3 v pokladních 
hodinách nebo na tel.: 546 423 520 od 8. 1. 2007.

Ocenili nejlepší práce žáků
/Miroslav/ Pondělní dopoledne v základní škole v Miroslavi pano-

vala slavnostní nálada. Uskutečnilo se tu totiž předávání věcných darů 
žákům, kteří nejlépe zpracovali slohovou práci na dané téma.

„V podzimních měsících měl na naší škole přednášky nevidomý ob-
čan z Miroslavi Pavel Kubíček. Přednáška proběhla ve čtyřech třídách 
na téma život nevidomých. Po této besedě žáci dobrovolně zpracovali 
slohové práce o této problematice. Zúčastnilo se celkem 11 žáků. Práce 
vyhodnotila učitelka Jana Teplíková a pan Kubíček s tím, že nejlepší 
práce dnes budou ohodnoceny,“ uvedl zástupce ředitele základní školy 
v Miroslavi Robert Salát.

Konkrétně v Miroslavi žijí čtyři zrakově handicapovaní lidé a město 
bere na jejich potřeby ohled. „Po vyhodnocení prací žáků dnes oceňu-
jeme ty nejlepší. Téma prací byla pomoc a přístup k nevidomým z po-
hledu dětí. Námětově psaly o tom, co si zapamatovaly z mých předná-
šek a co si o této problematice myslí. Líbila se mi vítězná práce, která 
obsahovala opravdu všechno o těchto lidech, jak k nim přistupovat
a pomáhat jim. Podstatné je, že tento hoch si uvědomuje podstatu 
přístupu a život nevidomých,“ uvedl iniciátor akce nevidomý Pavel 
Kubíček. I Pavel Kubíček před několika lety viděl všechny krásy světa, 
chodil na ryby a zabývá se aktivně hudbou. Bohužel zákeřná cukrovka 
způsobila, že postupem času oslepl a s tím bylo třeba naučit se žít. 

Jako nejlepší byla vyhodnocena práce Tomáše Procházky z 8.C, 
který podle porotců nejlépe vystihnul podstatu života nevidomých. 
Za svůj výtvor byl oceněn hodnotnými dary od sponzorů a města 
Miroslav. Spolu s ním byli obdarováni i žáci, kteří se umístili na dru-
hém a třetím místě. Zvláštní ocenění získali i další žáci za nevšední 
zpracování tématu. „Z fi lmu a přednášky, které proběhly zde na škole 
jsem si zapamatoval, jak se k nevidomým chovat a jak jim pomáhat, 
proto jsem se rozhodl napsat sloh na toto téma. Také, když jsem viděl 
přístroje, které nám pan Kubíček přinesl ukázat a vysvětlil nám, jak mu 
v životě pomáhají, to mě opravdu oslovilo,“ sdělil vítěz této nevšední 
školní akce Tomáš Procházka. „Tak jako slepí tápou v našem světě, tak 
i my tápeme ve světě slepých – nevíme o nich většinou nic,“ takto pojal 
úvod své práce Tomáš Procházka.                                                /mask/

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
dne 31.12.2006  od 20.00 hod. v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Hraje Sileta, vstupné 100 Kč.

Srdečně zvou pořadatelé

Vážené dámy, pánové, kamarádi a všichni známí více či méně. 
Dovoluji si Vás všechny pozvat na

II. MUZIKANTSKÝ SRAZ
který se uskuteční dne 25.12.2006 od 19.00 hod.

v Dobřínsku u Moravského Krumlova v hospůdce U Anežky. 
Tato pozvánka není určena jen pro hudebníky a jejich drahé 
polovičky, ale i pro všechny ty, kteří zrovna neumí na nic hrát či 
zpívat. Vstupenkou na toto bohulibé setkání je dobrá nálada, láhev 
kvalitního vína, jakýkoliv hudební nástroj nebo alespoň nátrubek či 
trsátko atd. Na setkání s Vámi se těší Pavel Jech, info: 603 961 912, 

e-mail: jech.pavel@centrum.cz

ČSS-SSK Miroslav na střelnici Štěpánov pořádá v sobotu dne 
30.prosince od 10.00 hodin veřejnou střeleckou soutěž

„O silvestrovský pohár“
z ručních, krátkých a dlouhých zbraní vč. brokovnic.

Startovné 50 Kč. Informace na telefonu: 515 333 339. 

Město Moravský Krumlov ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem pořádá

„ZPÍVÁNÍ POD VĚNCEM“
dne 23.12.2006 od 17.00 hodin na náměstí

v Moravském Krumlově

Základní škola Dolní Dubňany pořádá v pátek 22. prosince v 17.00 
hodin v dolnodubňanském kostele

VÁNOČNÍ KONCERT
 V programu složeném z koled, vánočních písní a básniček vystoupí 
současní i někteří bývalí žáci naší školy. Po skončení koncertu 
proběhne v budově školy tradiční Vánoční jarmark. Nabídneme 
Vám vánoční věnce, svícny, výrobky z květináčů, fi gurky andělů, 
bylinkové polštářky a další vánoční zboží. Máme připraveno 
tradiční pohoštění (čaj, svařené víno, kávu, párek v rohlíku, banán 

v čokoládě a různé sladkosti). Všichni jste srdečně zváni.

foto: mask



Blíží se konec roku a každý 
z nás bilancuje a rozvažuje, co 
se povedlo, co by mohlo být lep-
ší a co naopak změnit. Nejinak je 
tomu i u nás.

Naše cestovní agentura za-
hájila provoz v Moravském 
Krumlově v červenci roku 2004. 
Na začátku naší cesty bylo důle-
žité, abychom pro naše budoucí 
klienty vybrali co nejlepší, nej-
stabilnější a ověřené cestovní 
kanceláře, které budeme zastu-
povat a nabízet. Rozhodujícím 
kritériem pro nás také bylo, 
aby námi vybrané CK nabízely 
odjezdy a odlety z Brna, byly 
cenově dostupné a měly široký 
záběr destinací a doprovodných 
služeb. V sítu nakonec zůstala 
dvacítka cestovních kanceláří, 
se kterými po celou dobu spo-
lupracujeme a které nás (a co je 
důležitější ani vás) nezklamaly.

Během působení jsme dostá-
vali náměty a tipy od vás - kli-
entů - na další doplňkové služby 
naší agentury. Proto jsme rozší-
řili naše služby i o prodej letenek 
od společnosti ČSA a autobuso-
vých jízdenek do zahraničí od 
Student Agency. První rok naší 
činnosti byl ve znamení roz-
jezdu, oťukávání a nejistoty ze 
strany potencionálních klientů. 
Přece jen se nabízela otázka, zda 
nám mohou důvěřovat, svěřit 
své peníze a jestli u nás nekoupí 
dráž, nežli třeba v Brně. Ti z vás, 
kteří to „riskli“ a vše vyřídili
u nás, již vědí, že tomu tak není. 
Zaručujeme stejné ceny, které 
nabízejí cestovní kanceláře v ka-
talozích, last minutech, letácích 
i na internetu. Uplatníte u nás 
veškeré slevy, na které máte 
nárok (seniorské, novomanželé, 

pro držitele průkazu ZTP, včas-
ný nákup apod.) a cenu o naše
služby nenavyšujeme. My jsme 
placeni smluvní cestovní kan-
celáří - ne vámi klienty. Naopak 
nabízíme příjemné prostředí, klid
a čas na rozmyšlenou a ušetříme 
vám bolavé nohy při běhání po 
různých cestovkách, vždyť u nás 
jich máte na jednom místě 20!

Vybírat jste mohli ze zahranič-
ních pobytů z celého světa, po-
znávacích zájezdů, lázeňských 
pobytů, chat a chalup a samo-
zřejmě pobytů v naší republice i 
na Slovensku. Sezóna 2005 byla 
o poznání lepší. Spokojení kli-
enti z loňských pobytů se k nám 
vrátili, přivedli i klienty nové, 
dali doporučení známým, někte-
ří z vás přišli sami a tak se „naše 
rodina“ začala rozrůstat. Letošní 
rok 2006 jsme zaznamenali opět 
zvýšený počet cestovatelů, kteří 
nám dali důvěru.

A kam že to nejraději cestu-
jete? S jasnou převahou vítězí 
Chorvatsko, na druhém stupni 
se umístilo Tunisko, bronz 
má u nás Řecko, pomyslnou 
„bramborovou“ dostala Itálie 
spolu s ČR a dále následuje 
Egypt, Slovensko, Bulharsko, 
Španělsko, Černá Hora. Z le-
tošních poznávacích zájezdů 
jste si nejvíce vybírali Francii. 
Nejstarší účastník, který s námi 
vycestoval, měl 78 let a nej-
mladší cestovatelkou byla 1,5letá
Terezka. Na cesty jsme vypravili
téměř pětset klientů.

Zájezdy se slevou za včasný 
nákup nejčastěji objednáváte 
v únoru, last minuty „frčí“nej-
více v červenci a lidé starší 
generace cestují nejraději v září. 
Oblíbili jste si stany, karavany 

a bungalovy u moře, roste také 
počet klientů, kteří si rádi zaplatí 
dovolenou tzv. all inclusive 
(kompletní služby hotelu, celo-
denní strava, pití). Převážnou 
většinu klientely tvořili lidé 
z Moravského Krumlova, Ivan-
čic, Oslavan, Miroslavi, Duko-
van, Mir. Knínic, Hrotovic.

Nejčastěji jste vybírali z ka-
talogu CK Cílka, stříbro u vás 
získala CK Exim tours společně 
s CK Galatea a CK Tipa, bronz si 
letos odnesla CK Voma, na čtvr-
té pozici máme  CK Sunny Days 
s Čedokem. Jsem osobně velice 
ráda za to, že nás neberete jako 
strohou kancelář, kde formálně 
vyřídíte vaše požadavky. Za ce-
lou dobu našeho působení jsme 
s vámi navázali velice dobré 
vztahy, povykládali o dětech, 
vnoučatech, zdraví a nemocech, 
Vašich trápeních a radostech
a to vše přispělo k celkově dob-
rým vztahům, vzájemné důvěře 
a spokojenosti. S potěšením 
čteme vaše pohlednice z dovo-
lených a hřeje nás dobrý pocit, 
že jsme společně dobře vybrali 
a že jste si na své dovolené také 
vzpomněli na nás.

Děkujeme všem a těšíme se na 
vás - stálé klienty i na vás, kteří 
jste nás ještě nenavštívili a v tuto 
chvíli se rozhodujete, kam příští 
rok na dovolenou. Přejeme vám 
krásné Vánoce plné pohody, 
radosti a do nového roku pevné 
zdraví a splnění všech novoroč-
ních přání.

TMK travel
Moravský Krumlov

Knížecí dům, Růžová 39
tel.: 515 321 099

e-mail:
tmktravel@seznam.cz
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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 2007.
S našimi zákazníky se těšíme

na další spolupráci.

Zážitky z dovolené Vám nikdo nevezme
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo poštou. 
Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 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 1/07 vyjde 12. ledna 2007, uzávěrka 9. ledna 2006. REDAKČNÍ DOVOLENÁ OD 19. PROSINCE 2006 DO 1. LEDNA 2007.

Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného ná-
bytku. Autolux, Krumlovská 30, 
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• předválečný motocykl nebo různé 
díly i  drobnosti, dále dobovou moto 
literaturu, fotografie a různé reklamní 
cedule, sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• kabinu na Zetor 5611-6945, nabíd-
něte. Tel.: 604 344 680.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. ne-
komplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Opel vectra, r.v. 11/01, max. vý-
bava, navigace, vyhřívané sedačky, 
kůže, xenony, 1. majitel, servis. kníž-
ka, senzor na couvání, naj. 114 tis. 
km, 225.000 Kč. Tel.: 604 121 622.
•• Mitsubishi Colt 1,3, r.v. 96, STK 8/
08, centrál DO, imobilizér, airbag, sta-
vitelný volant, sedadlo řidiče, servo,
rádio, garážovaná, 68.000 Kč. Tel.:
776 013 501.
•• Citroen Xsara combi 1,9TD,
r.v. 98, zelená metal., klima, airbag, 
centrál na DO, el. okna, nehavaro-
vaný, super stav, cena vč. přihlášení 
119.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Peugeot 106 1,0i, 3 dveř., r.v. 96, sv. 
zelená, nový model, 2x airbag, naj. 112 
tis. km, 45.000 Kč. Tel.: 731 459 001.
•• Fiat Regata 100 S, nové pneu, ná-
plně + filtry + řemeny, cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339.
•• Š.Favorit 136L, garážovaná, dobrý 
stav, barva šedá, r.v.89, tažné zařízení, 
STK do 07, provoz na LPG, cena do-
hodou. Tel.:728 087 262.
•• Š Favorit, r.v. 90, tažné zař., rádio, 
plyn, dobrý stav. Tel.: 608 509 176.
•• Š Fabia kombi, stříbrná metal.,
r.v. 11/01, 2x airbag, 150.000 Kč nebo 
dohoda. Tel.: 605 814 956.
•• Š 105L, r.v. 86, taž. zařízení, STK 
2008, 5.500 Kč. Tel.: 732 606 795.
•• Š Forman solitare, r.v. 94, nová 
metalíza, STK ještě 2 roky, centrál, 
alarm, imobilizér, litá kola, dohoda. 
Tel.: 736 765 342.
•• Simson S53 Enduro, r.v. 95, 15.000 
Kč. Tel.: 736 201 403.
•• sklápěč Praga S5E nebo pouze korbu 
na výrobu vlečky. Tel.: 602 839 684.
•• Avia 21.1, komplet. kabina, motor, 
5-ti rychl. převodovka, startér, vstři-
kovací čerpadlo, chladič, hlava na Š 
Favorit, ceny dohodou. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• nové ND na Š 105, alternátor, 
kompl. brzd. soustava aj. Velmi levně. 
Tel.: 607 836 217.
•• 5 ks originálních plast. krytů kol
Š Felicia, 500 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• plechové disky na Mazdu 626, 5ti 
děrové 14“ + orig. poklice Mazda, 
1.800 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• 2x letní pneu Dunlop 205/55 R16, 
vzorek 5-6 mm, 1 sezonu jeté, 1.000 
Kč/ks. Tel.: 777 209 235.
•• 2 plechové disky Fiat obuté na 
zimních 13/145/70, jsou na Fiat 
Panda, popř. Uno, Punto, Seicento 
Quiquecento, vzorek 4-5mm, 700 Kč. 
Tel.: 606 268 287.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 1+1, 2+1 v MK, Miroslavi. 
Tel.: 723 019 369. 
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 775 022 721.
•• kousek zahrady, louky, nebo sadu 
pro stavbu malého domečku. Může být 
i malý objekt vh. k rekonstrukci (zahr. 
domek, chata, dílna, garáž), IS v dosa-
hu podmínkou. Tel.: 776 671 771.
prodám
•• RK PROLUX nabízí: Byt 1+1 
v OV Ivančice, nové lodžie v ceně;
RD 7+1 Tavíkovice, garáže, dílny, 
k bydlení i podnikání; St. pozemek 
Ivančice-Alexovice, 1.700 m2, sítě v do-
sahu. Informace na tel.: 608 654 680.
•• RD v Božicích po celkové rekon-
str., 950.000 Kč. Tel.: 602 439 920.
•• RD v MK, k rekonstrukci, nová 
střecha, menší pozemek, 525 tis. Kč. 
Tel.: 739 179 728.

•• DB 3+1 ve 3. poschodí v MK, po 
modernizaci. Tel.: 515 322 945.
•• nebo vyměním (+ doplatek) DB 
3+1 v MK za 1+1 v MK. Tel.: 515 
224 350, 774 575 555.
•• garáž v Oslavanech blízko sídliště. 
Tel.: 723 968 914.
•• stavební místo s ovocným sadem 
v Bohuticích, 2.500 m2, hezké, klidné 
místo, sítě u pozemku, 150.000 Kč. 
Tel.: 732 843 003.
•• kvalitní orná půda u řeky Rokytné, 
kú Rybníky, 0,6 ha, 12 Kč/m2, vh. 
na zahrádku. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
pronajmu
•• garáž v Ivančicích, Na Úvoze. Tel.:
736 765 342.
•• byt 1+1 v Miroslavi, 2.000 Kč/měs. 
+ inkaso. Tel.: 602 439 920.
hledám pronájem
•• garsonky 1+1, 2+1 v Ivančicích, 
nabídněte. Ne RK. Tel.: 605 809 115.
•• v Ivančicích a okolí, prosím na-
bídněte za slušnou cenu. Tel.: 731 
208 192.

Stavba - zahrada
koupím
•• svářečku Triodina CKD, prvotip, 
nabídněte. Tel.: 724 257 481.
•• svářečku Triodinu. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• 600 ks očištěných cihel, 2 Kč/ks. 
Tel.: 728 402 943.
•• použité prosklené dveře 80L, 2 celé 
kotliny. Tel.: 721 998 781.
•• láhve kyslík + acetylén, plné, 5.000 Kč. 
Tel.: 605 304 011.
•• 2 ks plechových garážových vrat, 
dohoda. Tel.: 736 765 342.
•• dvoukřídlá garážová vrata vč. 
zárubní, plech, dohoda jistá, sympat. 
cena. Tel.: 602 755 971.
•• starší pálená křidlice (jednofalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 h.
•• stropní versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• balkon. dveře 80x220 se zárubní, 
3 r. použ.; dveře vnitřní bílé, plné 80. 
Tel.: 604 710 758.

Vybavení domácnosti
prodám
•• starý špajz, nutná oprava dveří, 4 
šuplíky, dohoda, Ivančice. Tel.: 774 
855 566.
•• Ručně dělanou obývací stěnu 
tmavší barvy, levně, d:2,5 m, nutné 
vidět. Tel.:739 020 215.
•• plynové topidlo (Vaf), výkon 4 kW, 
dohoda. Tel.: 608 224 920.
•• dvě větší křesla z hnědého mikro-
plyše. Tel.: 776 684 259.
•• světlou pokojovou stěnu vh. do 
dětského pokoje, velmi dobrý stav, d. 
3,8, v. 2 m, 2.000 Kč; kuchyňský lustr 
stahovací, kouřové sklo + dřevo, 200 
Kč; 4 ks kuchyň. židlí, dřevěné, pol-
strovaný sedák, horší lak, 100 Kč/ks. 
Tel.: 605 412 234, Oslavany.
•• dvě barové židle, dřevo tm. barvy/
ořech, kvalitní lak, na 4 nohách, nepo-
škozené, jako nové, dovoz Rakousko, 
1.500 Kč/ks. Tel.: 515 221 831.
•• porcelánové umyvadlo, bledě 
modré, 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• rohový počítač. stolek s odkládací 
přihrádkou, v bezvadném stavu, pěkný, 
koupený v r. 04, 900 Kč. Foto mohu 
poslat mailem. Tel.:606 268 287.
•• pokojový koberec, nízká smyčka, 
4x4 m, mramorový vzor av. barvy 
šedo-modro-oranžový, pěkný,zacho-
valý. Tel.: 731 069 270.
•• sedačku se dvěma většími taburety, 
zachovalá, 800 Kč. Tel.: 607 978 380.
•• mosazný 8 ramenný lustr, 50-tá léta, 
2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• schůdky k poschoďové posteli, 
3 stupně, 1,1m, 400 Kč; zábrana na 
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč; sou-
prava židle + stolek, 400 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• černý stolek pod TV; černý konfe-
renční stolek vč. skla; černou proskle-

nou skříňku, vše v dobrém stavu, cena 
dohodou. Tel.: 737 478 798. 
daruji
•• starší ložnici sv. barvy v dobrém 
stavu, 2x šatní skříň, 2x policové skří-
ně, 1x manž. postel s nočními stolky. 
Za vystěhování a odvoz, spěchá. Tel.:
775 219 850.

Elektro a elektronika
prodám
•• PC Brave, 512 MB, 120 GB, AMD 
Sempron 3000+, čtečka karet, 5x USB, 
DVD mechanika, 17“ monitor, myš, 
klávesnice, možno přikoupit tiskárnu 
HP 1510, 15.000 Kč. Tel.:608 820 891.
•• Nokia 6020 s pouzdrem, 1⁄2 r. pou-
žívaný, 3.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• baterii z Nokie 3200, vh. i na jiné typy 
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-
play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• starší automat. pračku Tatramat 
345 s horním plněním, přípoj na stu-
denou i teplou vodu, 350 ot./min., 800 
Kč; el. mandl, š. 80 cm, příkon 2 x 
1000W, 400 Kč. Tel.: 723 255 699.
•• pult. mrazák, levně. Tel.: 605 
501 163.
•• el. sporák Mora, 1.000 Kč, stěho-
vání. Tel.: 724 690 907.
• kompletní chladící box Frigera 2x3 
m, montovatelný, cena dohodou. Tel.:
515 322 102.

Vše pro děti
prodám
•• dětskou autosedačku Concord, 
modrobílá do 36 kg, 1.000 Kč. Tel.:
728 402 943.
•• autosedačka Hamax, 15-36 kg, málo 
použ., 800 Kč; autosedačka do 20 kg, 
5-ti bodová, 600 K4. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod..
•• dřevěná vysoká stolička rozkládací 
na židličku a stolek, 400 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• sportovní kočárek skládací, 3 nafu-
-kovací kola, brzda, zvonek, polohov. 
stříška, potah šedo-fialový, jako nový, 
2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• dětská motokára, chybí řídící tyč a 
volant, 600 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• růžová koloběžka, větší kola, 
vzadu dvojkolečka, na 3-4 roky, 300 
Kč; trojkolka na 3 r. zn. Kettler, nová 
500 Kč; trojkolka starší, chybí šlapát-
ko, 250 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako san-
dálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• dětskou autosedačku 9-18 kg, po-
lohovatelná, snímatelný prací potah, 
žlutomodrá; kočárek golfové hole, 
polohovatelný, tm. potah, 300 Kč. 
Tel.: 731 069 270.
•• 3/4 dívčí horské kolo v dobrém sta-
vu, 1.500 Kč. Tel.: 606 470 827.
•• sport. kočár Hauck-De, poloho-
vací, černo/stříbrno/červený, pěkný, 
nepoškozený, doklad + zár. list, 2.300 
Kč nebo dohoda. Tel.: 515 221 831.
•• hrací kolotoč nad postýlku s mo-
tivem zvířátek + dětskou hrazdičku, 
300 Kč; kolečkové brusle vel. 40-41, 
šedomodré, málo používané, 600 Kč. 
Tel.: 732 283 337.
•• těhotens. kalhoty, vel. M, PC 1.200, 
nyní 600 Kč; těhot. bílou halenku, 200 
Kč, nošeno jen 6 týd.; koupací vanič-
ku, 100 Kč. Tel.: 737 478 798.

Zvířata
koupím
•• něm. ovčáka, černého se žl. odzna-
ky, pohlaví nerozhoduje, stáří do 2 let, 
nabídněte. Tel.: 515 334 557.
prodám
•• agapornis růžohrdlý, kroužkovaní 
06, přírodní a lutyno traka, klecovou 
skříň pro jejich chov. Tel.: 604 303 267.
•• zadám štěňata krátkosrsté čivavy, 
očkov., odčerv., odběr od 6.1.07. Tel.:
723 048 329.
•• westík štěňátka bez PP. Tel.: 602 
770 376.

•• štěně francouzského buldočka, fen-
ka, milý veselý společník vh. k dětem. 
Tel.: 774 504 232, 774 247 773. 
•• selata 50 Kč/kg. Tel.: 603 892 473.
•• štěňata zlatý retrívr, čistokrevná,  
2.500 Kč. Tel.: 724 680 841.
•• prase asi 130 kg. Tel.: 728 921 466.
•• psa, 6-ti letého fr. buldočka. Tel.: 
605 787 506.
•• beránka od jara, cena dohodou. 
Tel.: 546 425 362.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
barva trikolor, očkov., odčerv. Tel.:
732 765 649.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 
smetanová, očkov., odčerv.; štěňata 
vestíků bez PP, očkov., odčerv. Tel.:
724 033 609.
•• 3 páry nepříbuzných, chovných, kva-
litních párů holubů moravských pštrosů 
červených, levně. Tel.: 606 141 962.
•• čínské kačeny na vánoční stůl. Tel.:
603 307 573, 605 588 257.
•• štěně čau-čau, fenka, očkov., od-
červ., za dobrou cenu, zvyklá venku. 
Tel.: 774 504 232, 774 247 773.
•• štěně srnčího ratlíka, pejsek bez PP, 
barva černá s pálením, očkov., odčerv. 
Tel.: 607 907 452.
•• Selata 50 Kč/kg. Tel.:603 892 473.
daruji
•• do dobrých rukou fenečky jezev-
číka, odběr koncem prosince. Tel.:
724 792 392.

Služby
•• Chovatelská stanice Appassiona-
ta nabízí celoroční úpravu a stříhá-
ní bišonků. Tel.: 737 400 094.

•• Nabízíme úklidy pravidelné i 
mimořádné. Spolehlivě a diskrétně. 
J+J. Tel.: 739 425 327.

•• Nabízíme úvěry bankovní i ne-
bankovní. Dále hledáme spolupra-
covníky do týmu. Tel.:775 668 456.

•• Finanční půjčky. Máte dluhy, exe-
kuce, scházejí Vám peníze? Najdeme 
řešení! Půjčky dostupné pro všechny 
klienty i s minimálním příjmem. 
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

•• Finanční půjčky, i pro důchodce 
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil: 
724 781 310.

•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsně a dveří, sítě proti 
hmyzu i sítě atypické, lamelové dve-
ře a laminátové podlahy, garážová 
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 221. 
Tel.: 568 865 321, 602 719 156.

•• VÁNOČNÍ SLEVY! Nabízíme počí-
tače, tiskárny, příslušenství a jiné 
komponenty za velkoobchodní ceny. 
Vše se zárukou, dokladem a dovo-
zem do domu. Tel.: 777 331 638.

•• Peníze na dárky pro vaše blízké, 
splátky již od 900 Kč/měs. Úvěry 
10-40 tis. Kč bez ručitele a poplat-
ků předem, úvěry na nemovitosti 
a vyplacení exekucí bez poplatků 
předem. Tel.: 739 205 815.

•• Půjčíme a bez poplatku předem. 
Úvěry a hypotéky pro každého, 
také pro důchodce a invalidní dů-
chodce. Nevíte si rady? Volejte tel.: 
721 164 790. (inverzně za 400)

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoroč-
ně nabízíme výběrové včelí medy: 
akátový, lipový, lesní, slunečnicový, 
řepkový, pohankový a jiné. Ro-
dinné včelařství Bronislav a Eva 
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320 
787, mobil: 721 169 343, e-mail: 
b.gruna@seznam.cz.

koupím
•• moravské vltavíny, nejraději z oko-
lí Mohelna-Boleniska nebo Dukovan. 
Tel.: 774 855 662.
•• sbírku poštovních známek ČSR 
1918-38, pohlednice do r. 1945, ob-
razové dopisnice a známkové sešitky 
ČSR 1945-92. Tel.: 723 255 699.

prodám
•• knihy A.Solženicina: Souostroví 
Gulag 3 díly, 150 Kč vše; knihy kres-
leného humoru Jiránek, Renčín, 150 
Kč. Tel.: 728 402 943.
•• velmi levně klávesovou harmoniku, 
modrá, bez kufru. Tel.: 774 855 566.
•• vyloupané vlašské ořechy 90 Kč/
kg, namleté vlašské ořechy 130 Kč/
kg. D.Kounice. Tel.: 721 408 388.
•• obrazy olejomalby, krajina, akt. 
Tel.: 604 303 267.
•• 200 L a 50L sudy a hoboky od oleje 
a vazeliny, 150 a 50 Kč, Tel.: 728 352 
260, bigglebowsky@seznam.cz
•• starší zachov. dvojmístný uzavřený 
kajak, barva červená-žlutá, 2.900 Kč; 
akordeon pro začátečníka, barva perleť, 
32 basů, 1.500 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• technologie mrazírny (cca 8-10 m3), 
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• nové impregnov. montérky pro
svářeče, nehoř. materiál na postavu 180 
cm, silnější pas. Tel.: 604 710 758.
•• ruční plečku, 500 Kč Tel.: 724 
690 907.
•• pokojovou květinu monsteru, 
vzrostlá ke stropu. Tel.: 604 710 758.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka + 
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 600 
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 
250 Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 8 , 
300-500 Kč; dětské vel. 30, 31, 34, 
36, 37, 200 Kč; brusle dívčí č. 36, 
350 Kč; chlapec. č. 3, 200 Kč; páns. 
č. 42, 450 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• vlašské ořechy vyloupané 90 Kč/
kg. Tel.: 546 434 321.
•• Dopletu + 90 jehel. Tel.: 546 
123 462 po 18 hod.
•• 2 udice i s navijáky a 2x cívka, 
malý podběrák, rozkládací křeslo, 
háčky, brka, třpitky. Vše za 1.000 Kč. 
Tel.: 728 319 263.

Seznámení
•• Jsem 182/66/95 fin. zajištěn, s vy-
řešenou minulostí, nekuřák. Hledám 
solidní ženu ženských tvarů k váž-
nému seznámení. Byt nemám, jsem 
v podnájmu. Vánoce spolu. Tel.: 737 
884 165, 721 954 317.
•• Podnikatel střed. let hledá mladou 
přítelkyni k trávení hezkých, společných, 
volných chvilek. Tel.: 739 100 792.
•• Jsem 55/167 a hledám přítele do 61 
let. Samota tíží. Tel.: 515 334 527, od 
20.00-21.00 hodin.

Zaměstnání
•• Hledám svářeče na CO2, státní 
zkouška podmínkou, velmi dobré pla-
tové podmínky. Tel.: 728 155 211.
•• Hledám práci: úklid v dom., hlídá-
ní dětí, výpomoc. Tel.: 721 231 438.
•• Hledáme nové spolupracovníky do 
našich kanceláří. Tel.: 724 321 199.
•• Hledám práci, brigádu nebo výpo-
moc, plný úvazek. Ivančice a okolí. 
Tel.: 724 770 605.
•• Chcete poskytovat úvěry? Spol. 
Profireal hledá zprostředkovatele 
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdar-
ma. Tel.: 603 561 579.
•• 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: 777 969 552.
•• Fotograf hledá dívky a ženy 
k fotografování v ateliéru. Finanční 
výpomoc možná, vh. pro  studentky. 
Tel.: 732 180 721.

•• Občanské sdružení ALMA Dobe-
lice hledá externí účetní. Pod-
mínkou je zkušenost s podvojným 
účetnictvím nestátních neziskových
organizací a znalost legislativy sou-
visející s NNO. Bližší informace na 
tel.: 515 321 099, nebo e-mailem:
sdruzenialma@seznam.cz
•• Hledám šikovnou pletařku, která by 
pomohla zpracovat zásobu přízí a uplet-
la mi několik svetrů. Tel.: 777 338 257.
•• Do lékárny v Ivančicích hledáme 
magistry farmacie na plný nebo čás-
tečný úvazek. Ing. P. Pokorný, tel.:
602 744 598.

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35, M. Krumlov pořádá

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ NA DOMEČKU
MIX AEROBIC – pondělí od 17.30 - 19.00 a středa 19.00 - 20.30

TAE BO – úterý od 17.30 - 18.30 a čtvrtek 17.00 - 18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – každé úterý 18.30 - 20.30

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každý čtvrtek 18.00 - 19.00

Peklo Rouchovany pořádá v pátek 22. prosince od 20.00 hodin 

VÁNOČNÍ HARDCOROVÝ VEČER
se skupinami Bad Victim z Vel. Meziříčí, Barricade z Kroměříže, 

Experim. Homo Sapiens z Mor. Krumlova.
Vstupné: ve 20.00 hod. - 50 Kč, od 21.00 hod. - 60 Kč.

Každý desátý návštěvník obdrží pitný dárek
a držitelé ZTP vstup zdarma.

Sběrný dvůr města Moravský Krumlov
na ul. Dělnická, zřídilo od 1. prosince 2006 

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Zde mohou občané, ale i podnikatelé bezplatně odevzdat veškeré 
nefunkční elektrozařízení a elektrospotřebiče z domácnosti. Jedná 
se např. o: lednice, pračky, vrtačky, TV, počítače, videa... Spotřebiče 
musí být kompletní.
Provozní doba:  út - pá: 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
  so: v zimním období: 9.00 - 12.00 hod.
  V letním období:  9.00 - 13.00 hod.
Prodejci elektrospotřebičů se při odevzdávání spotřebičů musí 
prokázat kartou účastníka systému zpětného odběru.

Orel Jednota Rakšice pořádá dne 27.12.2006 v 9 hod

V. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE
V MALÉ KOPANÉ

na hřišti za Orlovnou v Rakšicích.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

FC Moravský Krumlov pořádá

SILVESTROVSKÝ VEČER 
S COUNTRY KAPELOU PRAK

Vrabčí hájek od 19.00 hodin, vstup 150 Kč (v ceně sekt zdarma). 
Tombola: 1.cena – sele.
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Děkujeme našim klientům za důvěru
v roce 2006 a přejeme příjemné prožití

vánočních svátků, mnoho úspěchů
a báječnou dovolenou v roce 2007.

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

(Zastávka u Brna, Dukovany, 
Muzeum průmyslových železnic 
- www.mpz-brno.cz)

Dne 4.12. 2006 proběhla ČEZ - 
Mikulášská jízda, kterou uspořádalo 
Muzeum průmyslových železnic 
(MPŽ) ve spolupráci se skupinou 
ČEZ a Mikroregionem Kahan  - svaz-
kem obcí Babice u Rosic, Lukovany, 
Příbram, Vysoké Popovice, Zakřany, 
Zastávka u Brna, Zbýšov. Muzeum 
průmyslových železnic je občanské 
sdružení – nezisková organizace, za-
bývající se shromažďováním, renova-
cemi a prezentací úzkorozchodných 
lokomotiv a vozů a přestavbou bývalé 
vlečky Zastávka u Brna – Zbýšov 
na turistickou železnici s provozem 
historických vlaků s parními lokomo-
tivami v letní sezóně.

Jízdy se účastnili žáci vybraných 
základních škol ze Zastávky u Brna 
a Řeznovic s doprovodem.. Po pří-
jezdu „Mikulášského vlaku“ k brá-
ně elektrárny Dukovany přestoupili 
účastníci do připravených autobusů, 
které je převezly do informačního 
centra elektrárny Dukovany. Zde 
se děti dověděly mnoho zajímavých 
informací o způsobech výroby elek-
třiny, zajištění bezpečnosti při jejím 
výrobě i historii elektráren. Výklad 
byl doplněn praktickými ukázkami 
a prohlídkou interaktivních modelů 
různých elektrárenských provozů, 
promítáním fi lmů k tématu a elek-
tronickou prezentací fotografi í z his-
torie Muzea průmyslových železnic 

i z horké současnosti budování 
muzea ve Zbýšově.  Druhým bodem 
programu byla návštěva přehrady 
Dalešice, kde proběhl týž výklad 
a demonstrace zaměřené na vodní 
energetiku a prohlídka specifi cké 
technologie vodních elektráren.

Jízda byla uspořádána ve spo-
lupráci se Skupinou ČEZ na pro-
jektu „Podpora turistického ruchu 
mikroregionu Kahan - Regionální 
úzkorozchodná želenice“. Koncem  
roku 2006 začala spolupráce MPŽ 
se skupinou ČEZ jako velmi silným 
partnerem v oblasti popularizace 
muzejnictví energetiky, dopravy a 
hornictví. Nabízí se zde zajímavá 
srovnávání různých trakcí a histo-
rických období těchto odvětví. MPŽ 
spolupracuje i s Vlastivědným spol-
kem rosicko-oslavanska při stavbě 
expozic na oslavanském zámku. 
V Oslavanech dosud stojí na Mora-
vě nejstarší, dnes již nepoužívaná, 
uhelná elektrárna s typickou vyso-
kou haldou popela, takže zejména  
pro obyvatele pamatující plný pro-
voz rosicko-oslavanského uhelného 
revíru je srovnání uhelné, vodní
a jaderné energetiky jistě zajímavé.  

,,ČEZ - Mikulášská jízda“ byla 
první vlaštovkou spolupráce, jejíž 
výstupy budou viditelné i v nově 
vznikajícím muzeu a nádraží MPŽ 
ve Zbýšově již na jaře příštího roku. 
Tím se skupina ČEZ zařadila mezi 
ostatní partnery muzea, jako jsou 
obce Zastávka a Babice, město 

Zbýšov, Jihomoravský kraj a Vele-
trhy Brno, a.s. Ve spolupráci s nimi 
vniká každý rok expozice MPŽ
a Mikroregionu Kahan na veletrhu 
Regiontour v Brně, kam při této pří-
ležitosti všechny příznivce našich  
malých vláčků zveme. V roce 2007 
se veletrh koná 11.-14.ledna.

Zvláštní vlak ,,ČEZ - Mikulášská
jízda“ byl veden historickým moto-
rovým vozem řady M240 z roku 
1967 brněnského Klubu přátel ko-
lejových vozidel, který se zabývá 
železničním muzejnictvím normálně
-rozchodných vozidel a kde si 
lze podobné jízdy zvláštních vla-
ků kdykoli objednat. MPŽ toho 
využívá vždy, když jde o jízdu 
vlakem kamkoli mimo naši úzko-
-rozchodnou (pouhých 60 cm) síť 
kolejí. Jízda historického vlaku do 
Dukovan byla zvolena proto, že 
úzkorozchodná železnice Zastávka 
– Zbýšov ještě není zprovozněna 
v celé trase a že doprava za pouče-
ním do informačních center obou 
elektráren provedená historickým 
vlakem byla pro děti mimořádně 
atraktivní. Tak se poprvé dostal na 
vlečku Rakšice  - jaderná elektrárna 
Dukovany historický osobní vlak, 
což bylo možné díky velké vstříc-
nosti a pochopení skupiny ČEZ. Za 
toto i za všechnu ostatní podporu 
Muzeu průmyslových železnic a tím
i specifi ckým odvětvím českého 
železničního muzejnictví je třeba 
této společnosti poděkovat a popřát 
jí i všem zaměstnancům nejen spo-
kojené prožití Mikuláše a vánočních 
svátků, a nejen celý příští, ale i další 
roky. 
Další informace:
www.mpz-brno.cz, www.zastavka.cz,
www.mestozbysov.cz, www.cez.cz

Mikuláš s čertem v jaderné elektrárně

Dovolená od 19. prosince 2006 do 1. ledna 2007. Po dobu dovolené bude kancelář CA uzavřena.


