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Provozovatelé
Zámecké restaurace
a Zámeckého fitnesscentra
na Zámku Oslavany oznamují,
že i přes ukončení aktivit
Ročník VI. • Číslo 22
7. prosince 2007
firmy G&C Pacific a.s.
provoz pokračuje.
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David a Petra Sakánkovi
tel.: 608 069 176
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Prezident navštívil Krumlov

ELEKTRO HANZEL
ZNOJMO • MIROSLAV • MOR. KRUMLOV

VYUŽIJTE SPECIÁLNÍCH
VÁNOČNÍCH CEN
NA NAŠICH PRODEJNÁCH
jedinečné ceny na LCD
a plazmové televizory a to vše
i na splátky s 0% navýšením
Všem našim zákazníkům
děkujeme za projevenou přízeň
v roce 2007 a do nového roku
přejeme hodně štěstí, zdraví
a mnoho pracovních úspěchů

kolektiv
Elektro Hanzel

majitel
Martin Hanzel

Hraniční přechody
budou bez kontrol

léto 2008

/Region/ Na základě rozhodnutí Evropské unie se Česká republika
spolu s dalšími osmi státy EU stane součástí Schengenského prostoru již 21. prosince letošního roku. Termín 21. prosince 2007 se týká
pozemních silničních hraničních přechodů. Tím zmizí kontroly také
na jihomoravských hraničních přechodech. Překračování vnitřních
pozemních hranic nebude omezeno žádnou provozní dobou hraničních
přechodů, závory proti volnému průjezdu zmizí.
V praxi to znamená, že pasové kontroly a prohlídky zavazadel končí
a cestovat se bude bez jakéhokoliv omezení, například jako kdybyste
jeli nakupovat do Brna. Informaci o vstupu na území sousedního státu
lidé získají podle tabulí modré barvy s kruhem dvanácti zlatých hvězd
s označením státu. Lidé ze Schengenského prostoru v něm mohou libovolně překračovat hranice. Platný doklad totožnosti ale u sebe mít
musí. Tím je například platný pas nebo občanský průkaz. Zpracování
definitivních stavebních úprav na hraničních přechodech bude probíhat
v součinnosti mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, vlastníky příslušných komunikací a jednotlivými složkami
Ministerstva vnitra České republiky v průběhu roku 2009.
Ministerstvo vnitra dokončuje ve spolupráci s dalšími orgány přípravu stěžejní části informační kampaně, jejímž cílem je poskytnout veřejnosti informace o všech změnách a souvislostech vstupu ČR do Schengenského prostoru. Součástí kampaně je kromě jiného informační leták
týkající se cestování po Evropě. Na letištích mají platit podmínky
pro vstup do Schengenu předběžně od 1. března 2008.
/jak/

/Moravský Krumlov/ V úterý
27. listopadu navštívil Moravský
Krumlov a posléze i Znojmo prezident ČR Václav Klaus s chotí,
a to v rámci své třídenní cesty
po Jihomoravském kraji, kterou
absolvoval na pozvání hejtmana
Stanislava Juránka.
Prezident s doprovodem přijel
na zámek v Moravském Krumlově krátce po druhé hodině odpolední a na nádvoří ho přivítaly
asi dvě stovky obyvatel, převážně
školou povinných žáků. Děti ze
souboru Krumlováček v krojích
nabídly prezidentovi chléb se
solí a poté následovala prohlídka
Muchovy Slovanské epopeje.
„Děkujeme za to, že v rámci
třídenní návštěvy Jihomoravského kraje jsme zavítali i do
Moravského Krumlova. Vážíme
si uvítání, kterého se nám dostalo
a že jste se tu shromáždili v hojném počtu i přes tu zimu, abyste
prezidenta a jeho manželku
pozdravili. Jste tu zocelení lidé.
My se opravdu snažíme nesedět
jen v Praze na Hradě, ale snažíme
se cestovat po celé zemi, mimo
jiné i formou těchto třídenních
návštěv. Návštěva jihu Moravy
je nesmírně milá a přátelská, uvědomujeme si tu vřelost zdejších
lidí. Rádi jsme shlédli Muchovu
Slovanskou epopej, i když jsem
ji viděl asi před více než 10 lety.
Dojmy z kraje máme pěkné, kraj
funguje, jde dopředu a nemá žádný velký problém a to je dobře.
Přejeme vám, aby se tu stále dařilo a aby až přijedeme příště, jsme
se mohli podívat, co se tu nového
podařilo,“ promluvil v úvodu prezident Václav Klaus.
„Na této návštěvě u vás v Moravském Krumlově jsem velmi
ráda také proto, že manžela vidím
více naživo, protože ho jinak
vidím více v novinách a televizi. Tyto cesty mám velmi ráda,
protože se dostávám do krásných
míst a vidím hodně zajímavých
budov a památek. Ale to nejdůležitější je, že vidím vás občany a
věřte, že pro mě osobně i manžela
jste pro nás to nejdůležitější, protože tím dodáváte spoustu energie
a optimizmu a za to děkuji,“ přidala svou zdravici Lívie Klausová, manželka prezidenta.
Poté v krátkosti promluvil k

foto: mask

prezidentskému páru a přítomným hejtman JM kraje. „Já jsem
na této cestě chtěl pro prezidentský pár co nejvíc překvapení a
věřím, že se zdejší Slovanská
epopej stala jedním z nich. Chtěl
bych nenápadně lobbovat na tom,
až se bude rozhodovat na jednáních v Praze o tom, kde Epopej
má být,“ řekl Stanislav Juránek.
V zápětí následovala beseda
s občany. „Zůstaňte ve funkci!“
ozval se hlas z davu. „To je hezký
pokyn, ale máme demokratický
parlamentní systém a o tom, kdo
bude prezidentem, budou rozhodovat senátoři a poslanci, takže
tento pokyn dejte jim,“ odpověděl prezident. „Zůstane Epopej
v Moravském Krumlově?“ zněl
další dotaz. „Já dobře vím, že
něco řeknu nevinně, ale ono je
tu zakuklených deset novinářů a
zítra to bude ve všech novinách,
takže si musím dát pozor. Přesto,
že jsem celoživotní Pražák, tak
mám pocit, že Praha má svých
památek nepřeberné množství
a když se k nim přidá jedna
Muchova epopej, tak to Praze
nepřidá nijak kulturně, malířsky,
turisticky. Bude to zanedbatelný
čin do klenotnice, takže proto
není důvod, aby se stěhovala. Ne-

vím, zda to podle odborníků nechce větší sály nebo vidět z větší
dálky, to je technická úvaha, do
které se plést nechci. Já bych
nejvíc spoléhal na úřednickou
pomalost, to je největší naděje.
Úřednická pomalost a nepráce, to
je mocná čarodějnice, která určitě
funguje ve prospěch Moravského
Krumlova,“ odpověděl prezident.
„Přijdete na náš stužkovací ples,“
zaznělo pozvání od studenta.
„Jestliže tu nebyl prezident 79 let,
tak myšlenka, že by tu byl v úterý
27.11. a přijel zase v sobotu 1.12.
tak si myslím, že to je nemožný
předpoklad. To by bylo docela
obtížné. Mezi tím musím ještě do

foto: mask
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Nevíte si rady
s vánočním dárkem?
Věnujte svým nejbližším
poukaz na dovolenou
a výběr destinace
nechte na nich!
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

Nigérie a pak stihnout váš ples a
nevím, zda ještě umím ty poctivé
taneční kroky. Hlavně, ať se vám
vydaří ta maturita,“ odpověděl
prezident Klaus.
Václav Klaus byl druhým prezidentem, který navštívil Moravský Krrumlov a k této příležitosti
byla připravena nová pamětní
kniha, aby ji svým prvním podpisem současný prezident uvedl
k dalšímu užívání. Poté prezident
veřejnosti podepsal připravené
památníčky a rozdal fotografie
s podpisem. Rozloučil se a tím
návštěva skončila. Pak kolona aut
s prezidentskou limuzínou odjela
z Krumlova do Znojma. /mask/
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2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Jak to vidí „na kraji“... Otevřeli nové náměstí
Dne 21. prosince vstoupí Česká republika do Schengenského prostoru.
Důkladné kontroly zmizí i na jihomoravských hranicích.
Co může vstup do Schengenského prostoru kraji přinést?
JM kraj svůj hlavní krok do Schengenského prostoru již udělal, když
v září minulého roku dobudoval nový odbavovací terminál na letišti
v Brně-Tuřanech, které je v majetku kraje. Brněnské letiště tak v současnosti dokonale splňuje podmínky odbavování cestujících v rámci
Schengenských dohod. Samotnou situaci, kdy JM kraj a sousední zahraniční regiony již nebude dělit hranice, chápu jako přirozené završení
dosavadního procesu, jako naprosto logický krok. Vždy jsme – a to již
v dávnější historii – byli sousedy, které spojovala velká spousta věcí
a společných problémů. Jak jsem se přesvědčil při své nedávné návštěvě
Dolního Rakouska, kterou jsem uskutečnil u příležitosti konference
k tématu „10 let EUREGIO Weinviertel – Jižní Morava – Západní
Slovensko“ v Poysdorfu, současné euroregiony, tedy sdružení obcí,
které leží na společné hranici dvou států, na této spřízněnosti a sdílení
společných témat již dávno fungují. Společně tak mohou nalézt řešení
k celé řadě otázek a problémů, které dané oblasti trápí a jsou v podstatě
totožné obcím na obou stranách hranice. Příkladem může být třeba problematika živelních pohrom, které samozřejmě státní hranice neberou
v potaz. Přímo se nabízí spolupráce při administrování projektů pro
přeshraniční spolupráci dotovanou z peněz Evropské unie nebo existence volnějších pracovních sdružení a podobně. Kvalitní kooperace
v rámci Schengenského prostoru si samozřejmě vyžaduje také kvalitní
dopravní infrastrukturu. Takže mě velmi potěšilo, když mi oficiální
dolnorakouští představitelé potvrdili skutečnost, že i z jejich pohledu
je realizace rychlostní komunikace R 52 přes Mikulov tím nejlepším
a jediným řešením, jak kvalitně a citlivě spojit oba naše regiony. Od
vzniku JM kraje před téměř sedmi lety se jeho představitelé snaží
upevňovat vzájemné vztahy se svými sousedy. Za pomyslné vyvrcholení těchto snah z posledního období lze považovat červnový podpis
pracovního programu, který vznikl v rámci Dohody o spolupráci mezi
Dolním Rakouskem a kraji Jihomoravským, Jihočeským a krajem Vysočina. Jsem přesvědčen, že jak na úrovni euroregionů, tak i na úrovni
vyšších územněsprávních celků bude život v Schengenském prostoru
jednodušší.
Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana JM kraje

/Olbramovice/ Minulý čtvrtek
otevřel starosta městyse Lubomír
Čech přestřižením pásky za účasti hostů a četných obyvatel nově
zrekonstruované náměstí .
„Stavba začala letos v srpnu a
končí dnes. Provedly se terénní
úpravy, nové osvětlení, přeložka
nadzemních sítí NN a samozřejmě povrchy silnic. Dnes z toho
není moc vidět, protože je vše
pod sněhem. Například žluté
chodníky, které ale vyniknou až
se zelenou trávou a parkovou
úpravou. Jsou nasvícené dvě
sochy, což se ocení až za tmy, to
je opravdu nádhera. Obě sochy i
s radnicí jsou zapsány do seznamu chráněných památek. Bude
tu ještě skalková výsadba. Naším hlavním cílem bylo, aby se
zlikvidovalo nevhodné nadzemní
vedení v tomto prostoru, což byl
především sloup u sochy Panny
Marie. Museli jsme celé náměstí
zakabelizovat do země, což ale

stálo milion, přitom je to vlastnictví síťařů, čímž jsme vlastně
zhodnotili jejich majetek. Stálo
to ale zato. Řekli nám, chcete
to? Tak si to zaplaťte! To náměstí
a obec s tisíciletou tradicí si to
zaslouží, protože jsme byli a jsme
stále významní,“ vysvětlil po otevření starosta Lubomír Čech.
„Myslím si, že lidé, co tu bydlí,
budou opravdu moc spokojeni. Je
to pro jejich pohodlí. Bývají tu
hody, takže se nový a krásnější
prostor určitě využije,“ uvedla jedna z přihlížejících, Jana Šidlová.
Celá stavba stála bezmála šest
milionů korun, z čehož polovina
byla čerpána z dotačních titulů.
„Po pracovní stránce s místními
lidmi žádné problémy nebyly,
pochopili celou situaci a od
srpna až do dneška byly vstřícní
a měli pochopení, a za to jim patří
dík. Vždyť jsme to dělali pro ně.
Při provádění technologických
a odborných prací proběhlo vše

bez problémů, takže ať náměstí
slouží dobře,“ sdělil za generál-

ního dodavatele majitel stavební
firmy Miloš Ryšavý.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Bude
v Moravském Krumlově zrušen
finanční úřad? Podle předpokladů
Ministerstva financí v okrese
Znojmo má zůstat jeden finanční
úřad a v Moravském Krumlově
bude jen pobočka. Důvodem tohoto kroku je pokračující reforma
finančních úřadů.
„Vláda ČR svým usnesením
schválila záměr sloučení výběru
daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a uložila ministru
financí zpracovat ve spolupráci
s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí
a ministrem zdravotnictví návrh
postupu tohoto sloučení a vyhodnocení jeho dopadů do jednotlivých systémů. Expertními

skupinami byl zpracován návrh
integrace a modernizace daňové
a celní správy, který v současné
době prochází vnějším připomínkovým řízením mezi resorty.
Vzhledem k tomu, že tento návrh
může v průběhu připomínkového
řízení a zejména schvalovacího
řízení v Parlamentu a Senátu
ČR doznat podstatných změn,“
vysvětlil ředitel krumlovského
finančního úřadu Zdeněk Říha.
Organizační změny by měly
nastat nejdříve počátkem roku
2010, a zda budou zachovány
služby pro plátce, v současné
podobě zatím není jasné. Předpoklad je, že platby na pobočce lidé
vyřídí, ale možná, že pro konzultace budou muset do Znojma.

To spustí lavinu, kdy především
podnikatelé se svými daňovými
přiznáními na začátku roku zahltí
znojemský úřad, což přinese spíše
komplikace než rychlé vyřízení
požadavků poplatníků.
„Slibované zjednodušení daňových formulářů se stále nedostavuje, naopak, jsou čím dále
„důkladnější“. Často se stává,
že bez daňových poradců nebo
bez vysvětlení nejsou poplatníci
schopni správně tyto tiskopisy
vyplnit. A kam se půjdou zeptat
na maličkost třeba banální? Do
Znojma? Z toho důvodu vnímám
redukci FÚ v Moravském Krumlově na „pokladnu“ či dokonce
„podatelnu“ jako velmi nepromyšlený a velmi předčasný krok.

Berní úřad, jehož bezchybná činnost je základem státních zdrojů,
může být „odlidštěn“ a vzdálen
poplatníkovi teprve tehdy, až
bude vše opravdu jednoduché a
daňové přiznání ke každé dani (je
jich kolem deseti druhů) skutečně
na slibovaném jednom listu. To
samozřejmě předpokládá také
elektronický kontakt s elektronickým podpisem, jakési rozšíření systému Czech Point, které
začíná v oblasti veřejné správy, i
na finanční úřady. Potom teprve
bude možné mít jedno dozorové či
konzultační místo, třeba v bývalém okresním městě. V současné
době je to nešťastná hurá akce,“
doplnil Jaroslav Mokrý, starosta
Moravského Krumlova. /mask/
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Skončí finanční úřad v Moravském Krumlově?

Hledáme korektorku
pro jazykovou a gramatickou kontrolu
novin ZRCADLO a dalších tiskových výstupů
nejlépe z Moravského Krumlova.
Bližší informace na tel.: 602 782 272

POHOSTINSTVÍ

oslavy • selata • firemní akce

AUTODOPRAVA
do 1,5 tuny • stěhování
vnitrostátní • mezinárodní

VÝKUP A PRODEJ
AUTOMOBILŮ
protihodnotou
vyřizujeme leasing

Miroslav NOVÁČEK
tel.: 608 509 176
Řeznovice 146, Ivančice
e-mail: autanovacek@seznam.cz
www.nomi.ic.cz

PEDIG
jakost AA • pr. 2,5 mm
přírodní - 180 Kč/500 g
barvený - 30 Kč/50 g
tel.: 602 782 280 (MK)

Přijímáme inzerci
do vánočního čísla Zrcadla
Tel.: 515 321 099, 602 782 232
e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
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Frutu nezachránili, vzácné stromy ano Evropské peníze seniorům

foto: M. Meisel

/Miroslavské Knínice, Znojmo/
Téměř husarský kousek se povedl
ochránci přírody, zahradníkovi
a nadšenci z Miroslavských Knínic. Po znojemské konzervárně
Fruta nezbylo téměř nic a zůstala
jen nostalgická vzpomínka zašlé
slávy. Továrnu se nikomu nepodařilo zachránit, ale něco málo
přece jen zůstalo.
Díky jeho duchapřítomnosti se
zahradnickému mistru Miloši
Meislovi, rodáku z Miroslavských
Knínic podařilo zachránit tři
vzrostlé stromy, ke kterým se
vážou jeho vzpomínky na učednické mládí. „K těmto stromům
jsem se dostal v patnácti letech,

kdy jsem přišel do Znojma
do školy. V té době probíhaly
sadařské práce ve Frutě, které
vedl zahradník pan Večerek, a on
udělal krásnou parkovou úpravu
kolem administrativní budovy
a já mu jako zahradnický učeň
ještě s dalšími pomáhal. Už tenkrát mě zaujal sortiment stromů,
které se vysazovaly a úplně přesně si pamatuji na jalovce,“ zavzpomínal Miloš Meisel.
Situace se změnila po čtyřiceti
letech. „Při likvidaci továrny mě
kamarád upozornil na stromy,
které ještě nestačili pokácet a
já se na ně přišel podívat. Viděl
jsem dva krásné jalovce a pře-

vislý jilm o 40 let starší od doby,
kdy jsem je sázel. Sedm let jsem
dělal v Rakousku v zahradních
školkách a tam se běžně přesazují velké stromy. Odsud jsem se
naučil techniku a postup tohoto
přesazování, takže pro mě není
problém přesadit patnáctimetrový
strom 30 let starý. Proto jsem se
rozhodnul tyto stromy přesadit.
Dali jsme se do kopání a tvarování kořenového balu, který musí
být úměrný velikosti stromu. Bal
má 1,5 metru a právě při zachování postupu a časového termínu
strom přežije v návaznosti na
další ošetření,“ vysvětlil zahradnický mistr Miloš Meisel.
Vykopány byly celkem tři
stromy - dva jalovce přes čtyři
metry velké ve stáří 40 let a jeden
převislý jilm. Ve všech třech pří-

padech jde nyní o tzv. big bonsaj.
„V současné době jsou stromy
vykopány a s kořenovým balem
uschovány v dřevěném kontejneru. Protože jsou rostliny již
prokořeněné, tak není důvod, aby
zahynuly, jedině že by se velmi
vážně mechanicky poškodily. Ze
Znojma budou transportovány
do Miroslavských Knínic do Zámeckého zahradnictví, kde budou
dále dělat radost jako okrasné
dřeviny. Takže jakmile se trochu
zlepší počasí, budeme stromy
převážet a přesazovat. Lze snad
jen konstatovat, že Fruta zachráněna nebyla, ale vzácné stromy
ano, a jsem asi jediný ze Znojma,
kterému něco z Fruty zbylo, což
pro mě má moc velkou hodnotu,
která je dána vzpomínkami,“
doplnil Miloš Meisel.
/mask/

Topoly budou zkáceny
/Oslavany/ Letité topoly na břehu řeky Oslavy zmizí. Povodí Moravy podalo na radu města Oslavany oznámení o kácení dřevin rostoucích po obou březích řeky od mostu u radnice až po válcový jez na
Nádražní ulici. V rámci této probírky bude odstraněno poměrně mnoho
stromů a křovin. Mimo jiné budou odstraněny také vysoké topoly na
levém a pravém břehu řeky mezi novým mostem u bývalé elektrárny
a jezem „Vál“. Tímto město samozřejmě přijde o svoji určitou dominantu, ale dané stromy jsou již přestárlé, všechny nemocné, proschlé
a bezprostředně ohrožují svým stavem okolí. Samozřejmě nezůstane
pouze u kácení, vzhledem k tomu, že rada města požaduje v nastávajícím vegetativním období náhradní výsadbu.
/jak/

/Oslavany/ Senioři v Oslavanech dostanou peníze a to z fondů Evropské unie. Město Oslavany má totiž třetí rok k dispozici kompletní
projektovou dokumentaci a stavební povolení na jeden ze zásadních
objektů nové části náměstí - domu chráněného bydlení. Jedná se o
finančně náročný projekt, který není možno realizovat bez dotačních
peněz. Rozpočet přesahuje téměř dvojnásobně roční rozpočet města.
V roce 2006 a 2007 byla ze strany města podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, které mělo vypsáno dotační titul na tento typ
chráněného bydlení. Bohužel v roce 2006 nebyly ještě zcela dořešeny
majetkové poměry na budoucí ploše náměstí, čímž bylo přidělení dotace znemožněno. V roce 2007 byl dotační titul snížen natolik, že i při
stoprocentní úspěšnosti získané dotace by daná výstavba byla poměrně
velkým hazardem a ekonomickým nesmyslem.
Protože se náměstí pomalu začíná klubat ke své budoucí podobě,
nevzdávají v Oslavanech ani záležitost získání potřebných peněz na
výstavbu tohoto objektu. Jako poměrně zajímavá cesta se jeví nové
rozpočtové období EU a to především dotační program - regionální
operační program NUTS2 Jihovýchod, který umožňuje získání financí
na zařízení sociální péče. Za tímto účelem město schválilo smlouvu
na zpracování potřebné projektové žádosti s konzultantskou agenturou.
Zpracovaná žádost by měla být podána počátkem roku 2008 do I. výzvy tohoto operačního programu. V rámci podané žádosti je nezbytné
upravit také projektovou dokumentaci a nastavit financování tak, aby
vše dané výzvě odpovídalo. Maximální výše možné finanční podpory
potom činí 85 % z celkových investičních nákladů, maximálně však
50 milionů korun. Celý projekt je proto upravován do podoby, kdy by
investiční nároky neměly přesáhnout částku 70 milionů, při nichž lze
uvažovat o relativně průchozím dofinancování ze strany města.
Nikdo samozřejmě neví, zda projekt uspěje již v první výzvě a zda
jej nebude nutno případně upravit i pro výzvy další. V případě, že se
stávající projekt ukáže jako neprůchozí, uvažuje se o případné změně
koncepce této části náměstí se zapracováním obdobného typu sociálního bydlení ve zredukované podobě. Každopádně nejen Oslavany, ale
i města a obce blízkého regionu po bydlení pro seniory volají. Město
Oslavany bude i nadále v této oblasti vyvíjet enormní snahu, která
by k dané výstavbě vedla a umožnila ji.
/jak/

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
smrk ztepilý • borovice černá
jedle kavkazská • jedle vysoká
smrk stříbrný
Jako v předešlých letech, čekají na vás
kromě dárků i nová překlavení,
tentokrát horká a voňavá.
Štědrý prosinec
vám přináší firma Belin.

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
e-mail: prodej@mazda-kral.eu
www.mazda-kral.eu
autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy
výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí
vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU
záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku
příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku
12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 121 1,3i DB

r.v. 1992, cena 45.000 Kč
tach. 125 tis. km, modrozel. metal
centál, el. okna, schrnovací střecha,
velmi dobrý stav

Mazda 3 1,6i TE

Mazda 323 F 1,6i

Mazda 6 2,0 MZR CD

r.v. 2005, cena 335.000 Kč
r.v. 1992, cena 35.000 Kč
tach. 97 tis. km, modrá metal.
tach. 145 tis. km, modrozel. metal.
digi klima, 8x airbag, ABS, EBD, hatchback, manual. převod
bohatá el. výbava, ALU kola 15“

r.v. 2003, cena 339.000 Kč
tach. 62 tis. km, sv. šedá metal.
digi klima, 8x airbag, max. el. výbava,
temp., palub. počítač, perfektní stav

Mazda 626 1,8i GF

r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach. 108 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio,
centrál, imobil., el. př. okna

ZIMNÍ PNEU
FIRESTONE winhawk
Mazda 626 GF 2,0i

r.v. 1997, cena 109.000 Kč
tach. 143 tis. km, sv. béž. metalíza
digi klima, 4x airbag, ABS, el.
výbava, nastav. volant, tón. skla

Mazda MX3 1,8i V6

r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 210 tis. km, červená
ABS, centrál, el. okna a zrc., ALU
kola, zadní stěr., mlhovky, el. stř. šíbr

Mazda 626 GF 1,8i kombi

r.v. 1998, cena 199.000 Kč
tach. 145 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, imobil., el.
zrc a okna, centrál, tón. skla

Mazda MX5 1,8i

155/70
165/70
175/65
185/60
195/65

R13
R13
R14
R14
R15

Nissan Almera 1,3i

999,1106,1356,1436,1570,-

r.v. 2000, cena 269.000 Kč
r.v. 2000, cena 99.000 Kč
tach. 87 tis. km, černá metal.
tach. 120 tis. km, tm. zelená metal.
kabriolet, dvě místa, perfektní stav, klima, ABS, manual. převod, dobrý
ALU kola 16“, 2x airbag
stav, koupeno v CZ

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

PŘI ZAKOUPENÍ
4 PNEUMATIK MONTÁŽ
A VÝMĚNA

za 599,- 299,- Kč

Nissan Micra 0,9i

další pneu na www.giga-pneu.cz

r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach. 155 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., otáčkoměr,
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Nissan Micra 0,9i

r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
2x airbag, ABS, imobil., centrál, el.
okna, dobrý stav
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Výběrové řízení na místo ředitele
MěKS v Moravském Krumlově

Vrátím se ke článku paní Škarkové v minulém čísle Zrcadla. Kromě jiného
zde píše, že dostala informace od jedné radní v době, kdy neměla v ruce oficiální vyjádření Rady města. Dále píše, že takové jednání radního města považuje
za vysoce neprofesionální a za veřejné porušení morálky a snad i platných
předpisů. Ačkoliv paní Škarková neměla odvahu jméno radní napsat, zřejmě
měla na mysli mne. Nebyla jsem členkou výběrové komise a žádné oficiální
informace jsem k dispozici neměla, když jsem s uchazečkou hovořila náhodně
ve vlaku. Rada města v tento okamžik ještě nezasedala k věci, takže oficiální
vyjádření rady města neměl nikdo. Paní Škarková naopak mně vyjádřila následně
vděčnost za zájem o záležitosti výběrového řízení na ředitele MěKS e-mailem a
zaslala mi v něm rovněž text své koncepce rozvoje kultury. Uvedený e-mail jsem
přeposlala jako důkazní materiál členům rady. Od té doby jsem tuto paní ani neviděla ani neslyšela, proto mne překvapil její otevřený dopis v tisku, kde mne obviňuje z neprofesionality, veřejného porušení morálky a snad i platných předpisů.
Stejně mne v mnoha bodech překvapila i odpověď pana Mokrého, kde kromě
jiného doporučuje vyvodit osobní důsledky z tohoto jednání (únik důvěrných
informací). Na můj dotaz paní Škarkové i panu Mokrému, který paragraf jakého
zákona jsem překročila, jsem bohužel dodnes nedostala odpověď. Naše zákony
úzce vymezují informace, jež podléhají utajení. Jsou to převážně osobní údaje
a obchodní tajemství. Žádné z dalších informací nejsou osobním majetkem starosty, radních nebo zastupitelů. Jsou veřejné, tajit se je snaží většinou jen ten,
kdo se za ně stydí. V tomto smyslu jsem dostala i potvrzení z odboru kontroly
a stížností krajského úřadu. Domnívám se, že v tomto případě se paní Škárková
stala nástrojem k zostouzení nepohodlného člověka, který strká nos kam nemá,
neakceptuje nestandardní a neprůhledné postupy a jak slyším, bude za tuto špinavost patrně i náležitě odměněna postem pověřené ředitelky MěKS.
Vrátím se však k výběrovému řízení na ředitele MěKS a jeho nestandardnímu
průběhu. Na počátku stálo usnesení RM, aby starosta s místostarostou a tajemníkem vypracovali návrh textu k vyvěšení a předložili jej ke schválení RM.
Usnesení nebylo splněno, výběrové řízení bylo vyhlášeno včetně kritérií bez
schválení RM. I proto se stalo, že zcela z koncepce rozvoje kultury, požadované
po uchazeči, vypadla požadovaná hospodárnost a zeštíhlení celého kulturního
systému města. Paní Škarková bohužel ve své koncepci předpokládá přijetí dalších dvou pracovníků a navýšení prostředků na muzejní činnost, což přepočteno
na finance představuje zhruba 1 mil Kč. To si bohužel naše město nemůže dovolit, volné finanční prostředky jsou omezené. A čekají nás velké investiční akce
- řešení náměstí a přilehlých komunikací, další úseky kanalizace a vodovodů
a oprava Sokolovny, hovoří se o domově důchodců. Složení komise hodnotící
uchazeče o místo ředitele MěKS bylo politické a ne odborné, neboť město řídí
politici a ne odborníci. Takové složení výběrových komisí je běžné i na JmKr,
jak potvrdil ostatně i krajský zastupitel . Členové komise, tak jak byli předkládáni ke schválení RM, byli natolik neakceptovatelní, že k značnému kompromisu
ve složení došlo na poněkolikaté. Považovala jsem za velký úspěch alespoň to,
že byli z této komise odstraněni případní budoucí podřízení uchazečů. Sečteno
a podtrženo. Paní Škarková není vhodnou ředitelkou MěKS neboť nenabídla
hospodárnější systémové řešení kultury ve městě (obdobnou koncepci předložil
i pan starosta Mokrý). Ředitel MěKS je garantem pozitivního mediálního obrazu města (v každé chvíli) Moravského Krumlova. Velice útočně se vyjadřuje
o komisi i radním města, aniž by měla oporu v zákoně nebo obecně platných
skutečnostech, od ředitele MěKS se očekává serióznost a korektnost. Pro mne
a některé členy komise bylo i výstrahou, že byla nemístně protěžována. Není
divu, že je žádoucí tyto „důvěrné informace“ utajovat. Kdo se omluví ostatním
uchazečům výběrového řízení na místo ředitele MěKS?
Daniela Kudrová

Anarchisté na prezidenta nachystali brambory
/Moravský Krumlov/ Asi jediné nepřívětivé uvítání pro prezidenta v Jihomoravském kraji
připravili anarchisté v Moravském
Krumlově. Ti nakreslili dva ne
příliš přívětivé plakáty, které pověsili na bránu v horním zámeckém parku.
Prezident ale transparenty neviděl, protože díky velké asistenci policie byly tyto transparenty
včas odhaleny a strženy. Na
jednom transparentu byl vyobrazen vztyčený prostředníček
s nápisem „Vašku jsi jednička“.
Na druhém byl červeně přeškrtnutý znak ODS. Podle Deníku
se této akce mělo zúčastnit asi 20
anarchistů, kteří chtěli naznačit,
že ne všichni jsou z návštěvy
politika nadšeni. Jejich dalším
protestem proti návštěvě měla
být sprška brambor a zeleniny
na prezidentovu limuzínu. Ani
tento záměr zcela nevyšel. Snad
třem mladíkům se podařilo k silnici dostat a na auta pár kousků
zeleniny hodit. Oficiální místa
Policie ČR o údajném incidentu
nic nevědí. Jak uvedl pro Deník
politolog Miroslav Mareš, anarchisté zbytečně riskovali a měli
vlastně štěstí, že jejich akce skončila fiaskem. Útok bramborou je
pouze přestupek, ale policie neví,
zda je to zelenina nebo granát.
Nějaký agilní člen ochranky si
může situaci vyložit po svém a
začít střílet.
„V průběhu třetí části návštěvy
pana prezidenta, při autogramiádě v Muchově Slovanské epopeji
na zámku, se ke mně protlačil
velitel Městské policie pan
Klikar a sdělil mně, že několik
anarchistů vyvěsilo dva hanlivé
transparenty na kovové bráně
k bývalému amfiteátru v horním
zámeckém parku. A že prý zřejmě

měli v úmyslu nějaké vystoupení
proti koloně, až pan prezident pojede kolem do Znojma. Přítomné
složky policie (Městská policie,
která měla službu na kruhovém
objezdu, Policie ČR a operativci,
kteří zajišťovali návštěvu) však
transparenty odstranily a skupinu výtržníků pacifikovaly, takže
k žádnému incidentu nedošlo.
Večer mně volal nějaký novinář,
představil se jako redaktor Znojemského deníku (usoudil jsem,
že se jedná o Rovnost) a ptal se
mne, co mu mohu říci k vystoupení anarchistů proti koloně pana
prezidenta - měli házet na kolonu
brambory a shnilou zeleninu.
Odpověděl jsem, že podle mých
zpráv, které mám od policie,
k ničemu nedošlo. „Policie lže“,
odvětil pan redaktor a ukončil
hovor. Ihned jsem volal znovu
Městskou polici, Polici ČR i znojemské operativce, abych zjistil,
jak to skutečně bylo. Ve středu
ráno pak mně podali podrobné
hlášení pan Klikar a pan Jobánek,
náčelník obvodního oddělení
PČR v Moravském Krumlově.
Dozvěděl jsem se, že policie přijela k asi desetičlenné
skupině a prolustrovala ji (dva
nebo tři mladíci utekli a již se
nevrátili). Součástí oné skupiny
byl i novinář, který všechno fotografoval. Při lustrování slovně
napadal policisty, chtěl vidět
jejich služební čísla a prohlašoval, že je porušována svoboda.
Poté se policisté zeptali, čí jsou
ty transparenty na bráně. Nikdo
se k nim nepřihlásil. Policisté je
tedy odstraňovali a byli přitom
opět slovně napadáni novinářem
s tím, že každý může vyjádřit svůj
názor. Zeptali se ho tedy, zda jsou
transparenty jeho. Důrazně to popřel. Podle zákona se tedy jednalo

o nalezenou věc, navíc pohoršujícího obsahu, a proto mohla a musela být odstraněna. Kdyby někdo
tyto transparenty držel nebo se
k nim hlásil, nebyl by takový
postup možný, protože by šlo o
vyjádření konkrétního názoru
konkrétní osoby. Prezidentská
kolona v klidu odjela, žádného
házení jakýchkoliv předmětů
si nikdo z té spousty lidí kolem
nevšiml, tedy nebylo (dodatečně
byla dotazována i ochranka pana
prezidenta a doprovod).
Náš novinář však nelenil a svou
verzi zprávy pustil po internetu do
světa včetně fotografií „policejního zásahu“. Tak se stalo, že o věci
psala a mluvila média, paradoxně
kromě Znojemského deníku, jehož šéfredaktor byl okamžitě ve
středu volán na krajskou poradu
a tam bylo asi řešeno, že o tak
„významné události“ neinformoval. Celá událost byla podle mého
názoru koordinována (možná
i vymyšlena a organizována)
zmiňovaným novinářem, který
k anarchistům inklinuje již delší

čas. Já ho považuji za celkem
šikovného fotografa, který však
nejraději fotí „odvrácenou stranu
Měsíce“. Do médií bych jeho výplody nedal - nejsou objektivní.
Přání zde bylo otcem myšlenky.
Díky včasnému zásahu lidí, kteří
měli pořádek a bezpečnost na starosti, k ničemu nedošlo, ale s tím
se pan novinář nehodlal smířit.
Proto ten cirkus, proto jeho fabulace do médií. Nemohu se smířit
s tím, že je tak jednoduché zmást
nejen veřejnost, ale i jinak seriózní média. Více než co jiného to
hovoří o stavu naší společnosti,
která nepotřebuje zdařilý vývoj,
kladné hrdiny, ale potřebuje krev!
Málem ji mohla mít, kdyby se
podařilo někomu něco hodit na
prezidentskou kolonu - ochranka
přece neví, zda je to brambor
nebo granát. Má pokyn okamžitě
reagovat - střílet. Naštěstí tedy
v tomto případě „hora porodila
myš“ a ta myš hned chcípla,“
vysvětlil k incidentu Jaroslav
Mokrý, velitel MP M. Krumlov
a starosta města.
/mask/

Pracoviště Czech POINT
na oslavanském úřadě
/Oslavany/ Na základě zákonné povinnosti bude na Městském
úřadě v Oslavanech od počátku příštího roku otevřeno pracoviště
Czech POINTu, tedy Českého podacího ověřovacího informačního
národního terminálu. Celý projekt Czech POINT a jeho jednotlivá
pracoviště jsou asistovanými místy pro komunikaci občanů s veřejnou správou, kde je umožněno zajišťovat ověřené výstupy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a živnostenského rejstříku.
V průběhu příštího roku se připravuje také rozšíření služeb o poskytování výpisu z rejstříku trestů. Czech POINT bude sloužit jako místo ke komunikací se státní správou tak, aby „obíhala data a ne občan“.
Pracoviště Czech POINTu naleznou občané v Oslavanech v kancelářích stavebního úřadu, kde jim bude k dispozici úředník zajišťující
tuto administrativu, který bude samozřejmě mimo Czech POINTu,
zajišťovat administrativu stavebního úřadu a pomocné správní
činnosti na stavebním úřadě.
/jak/

spol. s r. o., Padochovská 1, 664 12 Oslavany
přijme do pracovního poměru

•
•
•

Finanční účetní se znalostí AJ
Inženýra kvality se znalostí AJ
Mistra strojní údržby s komunikativním NJ

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy
přítomnostní odměny (až 8.000 Kč/rok za nulovou nemocnost) • závodní stravování
s příspěvkem od zaměstnavatele • zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce
a zpět do místa bydliště • společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.
Bližší profil pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz.
Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz
Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program

Tváření za studena je v posledních letech rozšířeno o strojní obrábění.

Lidské zdroje

Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného
personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o

uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech,
a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti

nabídnout jistotu práce a mzdy,
vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.
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Zeptali jsme se: seniorů z Letkovic
Představte nám Letkovice ?
Letkovice jsou ivančické předměstí s 210 čísly domů a necelými pěti sty obyvateli. V poslední
době se zde staví deset nových
domů, takže lze říci, že se rozšiřují. Do 2. světové války byly
samostatnou vesnicí s vlastním
starostou, spadající pod farnost
Oslavany. Bývala zde základní
škola - dvojtřídka, soukromé
pekařství, mlékárna, zámečnická
dílna a hospoda. Letkovice byly
převážně osídleny zemědělci a
část občanů byla zaměstnána
v alexovské tehdy Vlněně, později Mosilaně. Letkovice jsou součástí města Ivančic, takže o dění

a rozvoji rozhoduje Zastupitelstvo a Rada Města Ivančice.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár letech? Co se tu povedlo?
Změny nastaly až po připojení
Letkovic k Ivančicím. Vesnice
byla plně elektrifikována, plynofikována a je zde vybudována kanalizační síť, která je napojena na čističku odpadních vod. Což všechna
ivančická předměstí nemají.
Řekněte nám, co v současnosti
nejvíce občany tíží, a jak by se
tyto problémy daly vyřešit?
Co by bylo potřeba? Především
úprava návsi, kde se nachází jediná historická památka Letkovic

Za co budeme platit?

/Region/ Co nás vlastně ve zdravotnictví od počátku roku 2008
čeká? Budeme platit, platit a zase jen platit. A za co? Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení
lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny
pro zvláštní lékařské účely a úkony. Tímto obsáhlým pokynem by se
zdravotnická zařízení měla od počátku roku 2008 řídit.
Nová opatření ale neřeší zásadním způsobem špatnou situaci v resortu a nejsou produktivní. Podstatné pro pacienty ale je, že pro ně
se díky novým platbám u lékaře, v nemocnicích a na pohotovostech
v podstatě nic nezmění. A jestli za své peníze čekají větší komfort, lepší
jídlo v nemocnici nebo ubytování, tak toho se nedočkají. Náladovost
lékařů či nevstřícná sestra, nebo špatná informovanost, nechutné jídlo
v nemocnicích, nerespektování objednacích časů, upřednostňování
známých či úplatky - nic z toho legislativní změna zcela jistě nevyřeší.
Poplatky nebudou mít na komfort absolutně žádný vliv. Jejich hlavním
smyslem je, aby se zdravotnictví jako takové nezneužívalo.
Například podle našich informací se v nemocnici Znojmo a Ivančice
již montují automaty na „lístkový“ systém plateb a pokladny, aby měli
pacienti kde poplatky složit. Oslovili jsme odpovědné pracovníky obou
nemocnic, konkrétně ředitele těchto zdravotnických zařízení zřizované
krajem, aby nám celou situaci v jejich ústavech objasnili a včas tak informovali pacienty. Ředitel ivančické nemocnice Ing. Jaromír Hrubeš
neodpověděl do uzávěrky vůbec, i když měl dostatečný časový prostor.
Ředitel znojemské nemocnice MUDr. Miroslav Kavka sice odpověděl,
ale tak, že budeme vhodně a patřičně informováni a t.č. nebudou žádné
informace poskytovány. I tento postoj svědčí o přístupu k pacientům
samotným téměř v předvečer nepopulárních změn a novinek.
/jak/

- kaplička. Protože stojí bezprostředně u silnice, je po několika nárazech motorových vozidel v naprosto havarijním stavu. I když
jsou Letkovice součástí Ivančic,
charakter vesnice zůstal, čemuž
odpovídá i přístupová kratší cesta
z města, kudy chodí většina lidí i
děti do a ze školy, zejména v zimě
už za tmy. Dá se jít po silnici delší
cestou kolem podniku Ivacar, ale
i tam je tma. Město Ivančice reagovalo na petici občanů Letkovic,
která žádala právě osvětlení kratší
cesty. Dle slov pana starosty v besedě z TV studia, je už zpracován
projekt a k realizaci osvětlení by
mělo dojít na jaře příštího roku.
Letkovice jsou součástí města a
tak se snad jejich občané někdy
dočkají, aby i vozovka kratší cesty,
kterou chodí většina lidí do města
i na vlakové nádraží byla zpevněna a bez bláta. Málo kdo si totiž
uvědomuje, že jako do jediného
předměstí Ivančic, nejezdí do Letkovic žádný dopravní spoj. Takže
lidé jsou nuceni chodit pěšky
a pochopitelně nejkratší cestou.
Jaká je u Vás situace s možnostmi malého a středního podnikání?J e pro vás nezaměstnanost problém?
V současné době tu podniká
několik drobných podnikatelů
a řemeslníků. Bývalo zde dobře
prosperující Zemědělské družstvo
a jeho známým dlouhodobým
předsedou byl Jaroslav Dvořáček.
V Letkovicích si můžete objednat
firmy například na stavební práce,
sádrokartony, plynové spotřebiče
- topenářství, sklenářství, klempířství, autodopravu nebo autobusovou dopravu.
Rozvíjí se obec?
Svépomocí zde byla vybudována samoobsluha a kulturní
sál, který byl s odstupem času

přebudován na Mateřskou školku
- kde je nyní jedna ze tří restaurací. Dodnes se zde říká Ve školce.
Samoobsluha změnila několikrát
majitele a v současné době nevyužitá stavba chátrá. O zásobování
občanů se skvěle stará v soukromém obchodě paní Holešínská.
Jaká je komunikace mezi občany v obci? Schází se k diskuzím
o situaci v obci a jak Vám vychází vstříc město?
Komunikace mezi občany je
- až na výjimky - dobrá, ostatně
jako na vesnici. Dříve, když se
zde pořádaly tradiční rozmarýnové hody, byly přece jenom
sousedské vztahy lepší. Hody žila
celá vesnice doslova celý týden
a bylo veselo. Ty ale už několik let nebyly a nekonají se ani
podzimní leče. Dosud se udržuje
pouze tradice maškarní merendy
a slaví se každým rokem Silvestr
ve všech třech zde provozovaných hospodách.
A jak v oblasti kultury a sportu?
Z oblasti sportu je zde aktivní družstvo v malé kopané
„Jablíčko Letkovice“, které
trénuje na malém hřišti za ulicí
Lužní. Pravidelně zde pořádají
několikrát do roka turnaje mezi
oddíly ze širokého okolí. Je tu
dosud aktivní myslivecké sdružení Ivančice-Letkovice, které
sdružuje myslivce i z okolních
obcí. Chvályhodné jistě je, že
pokud sahá pamětníkům paměť,
vždy byla v Letkovicích na dobré úrovni Obecní knihovna a je
dosud. V poslední době zejména
díky rodině paní Poňuchálkové.
Letkovice, ač na okraji města,
mají stále charakter vesnice a
tomu odpovídá i vyžití občanů.
Většina má zahrádky i pole, a tak
mají o zábavu postaráno.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

AUTOBAZAR ROSICE

Učitelé stávkovali
/Region/ Učitelé v celé republice 4. prosince stávkovali. A ne jinak
tomu bylo i v našem regionu. Důvodem stávky byl neutěšený stav v resortu školství, především jeho financování. V tento den byla většina
škol zavřena a kantoři seznamovali veřejnost s chystanými změnami,
které se dotknou i samotných rodičů žáků.
„V den stávky ve Znojmě probíhalo setkání stávkových výborů, kdy
vystoupili zástupci základních, středních a soukromých škol, zástupci
starostů i studenti. Všude je prezentováno, že jde učitelům o zvýšení
platů, ale již se zapomíná na další okolnosti, o které učitelům šlo. O to,
že nejsou peníze na modernizaci škol a na učební pomůcky, že již nyní
platí rodiče za pracovní sešity do hodin jazyků, že platí za výkresy,
kružítka apod. a připravuje se placení dalších částek, pouze základní
školství je garantované Ústavou, že je bezplatné, takže se připravuje placení družin - 1000 Kč za měsíc, placení školného na státních
středních školách, zvýšení cen obědů apod. Nepedagogičtí pracovníci
za stejnou práci dostávají ve školství mnohem méně peněz než za stejnou práci v soukromé firmě apod. Našim uklizečkám musíme doplácet,
aby dosáhly minimální mzdy. Před nedávnem chtěli propouštět učitele
z důvodu krácení počtu zaměstnanců ve státní sféře, na druhé straně
ministr Bursík si prosazuje o 1000 úředníků více na své ministerstvo,“
vysvětlila jedna ze stávkujících učitelek Milada Pelajová ze ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově.
V den stávky byla zavřena drtivá část základních škol, ale například
obě střední školy v Moravském Krumlově normálně učily. Gymnázium v Moravském Krumlově bylo jediné v Jihomoravském kraji,
které nepřerušilo výuku. Výtky pedagogů padaly zejména na současnou vládu. „V návrhu rozpočtu naše bývalá ministryně zkrátila
školám prostředky ONIV o půl miliardy, ale svým úředníkům na
MŠMT připravila nárůst platů pro příští rok o 7,5 % , to je o 2.136
korun měsíčně. Zatímco pracovníkům regionálního školství mají platy
vzrůst o 1,1 % , to je o 300 korun! Náš současný ministr Bursík navýšil
v návrhu rozpočtu mzdové prostředky pro své Ministerstvo životního
prostředí o 40%! Zatímco my jsme museli bojovat, abychom nemuseli
zase propouštět zaměstnance školství, dušovali se ministři, že neměli na
mysli učitele, ale úředníky. Proto asi vláda schválila navýšení úředníků
pro Ministerstvo životního prostředí o 1000 lidí. Tato vláda na sobě
a svých úřednících nešetří. Šetřit chce pouze na nás! O to víc důvodů pro
stávku,“ konstatovala Růžena Šalomonová, předsedkyně OROS Znojmo.
Podle Českomoravského odborového svazu pracovníků školství,
který zorganizoval stávku proti snižování výdajů ve školství, vyzval
Martina Bursíka, předsedu Strany zelených, k zodpovědnosti. za krizi
ve školství, která se prohlubuje. V době, kdy je schvalován státní rozpočet, chybí klíčový politik, který by obhajoval zájmy tohoto zkoušeného resortu. Školství opět prohrává a je doslova výsměchem žákům,
studentům a pedagogům. Papírová proklamace bez konkrétních kroků
a nezájem vlády. Ministerstvo školství je v personálním rozkladu
a situace není konstruktivně řešena. proto vzhledem k prohlubující se
krizi nezbývá, než dát jasně najevo nesouhlas, 4. prosince uzavřít školy
a vyzvat k podpoře i veřejnost.
/mask/
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Audi Allroad 2,5 TDI quattro
r.v. 2001, cena 435.000 Kč
tach.: 192 tis. km, aut. klima

Audi A6 Avant quattro
r.v. 2003, cena 420.000 Kč
tach.: 236 tis. km, aut. klima

Audi A6, 3,0 TDI quattro
r.v. 2004, cena 729.000 Kč
tach.: 136 tis. km, aut. klima

Audi A6 avant 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 339.000 Kč
tach.: 180 tis. km, aut. klima

Audi Allroad 2,5 TDI quattro
r.v. 2004, cena 650.000 Kč
tach.: 87 tis. km (cena bez DPH)

BMW 318 TDS
r.v. 1997, cena 119.000 Kč
tach.: 136 tis. km

BMW X5 3,0i automat
r.v. 2001, cena 499.000 Kč
tach.: 272 tis. km (cena bez DPH)

Daewoo Matiz 0,8i
r.v. 1999, cena 69.000 Kč
tach.: 73 tis. km

Daewoo Nubira 1,6i LPG
r.v. 1999, cena 83.000 Kč
tach.: 159 tis. km, klima

Dodge Viper SRT 8,3 V10
r.v. 2004, cena 1.699.000 Kč
tach.: 5,5 tis. mil, aut. klima

Fiat Punto 1,2i
r.v. 1995, cena 55.000 Kč
tach.: 116 tis. km

Ford Fiesta 1,3i
r.v. 1998, cena 57.000 Kč
tach.: 72 tis. km

Ford Mondeo 2,5V 24V ghia
r.v. 2001, cena 184.000 Kč
tach.: 158 tis. km, aut. klima

Hyundai Atos 1,0i 40 kW
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Hyunday Galloper 2,5 TD
r.v. 1998, cena 159.000 Kč
tach.: 230 tis. km, klima

JEEP Cherokee 4,0 aut.
r.v. 1995, cena 99.000 Kč
tach.: 195 tis. km

Mazda 323 1,6i
r.v. 1990, cena 25.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Opel Tigra 1,6i
r.v. 1995, cena 75.000 Kč
tach.: 143 tis. km, klima

Opel Corsa 1,7D
r.v. 1997, cena 44.000 Kč
tach.: 176 tis. km

Peugeot 206 1,1i
r.v. 2000, cena 118.000 Kč
tach.: 45 tis. km

Peugeot 206 1,1i
r.v. 2004, cena 149.000 Kč
tach.: 44 tis. km

Peugeot 307 1,6 16V
r.v. 2002, cena 179.000 Kč
tach.: 99 tis. km

Peugeot 307 2,0 SW HDI
r.v. 2002, cena 239.000 Kč
tach.: 79 tis. km, klima

Renault Kangoo 1,4i
r.v. 1999, cena 119.000 Kč
tach.: 123 tis. km

Renault Clio 1,2i
r.v. 1998, cena 65.000 Kč
tach.: 140 tis. km

Seat Toledo 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 136 tis. km

Škoda Superb 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

Škoda Forman 135
r.v. 1993, cena 23.000 Kč
tach.: 125 tis. km

Škoda Octavia 1,8 20V
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach.: 207 tis. km

Škoda Felicia 1,9D
r.v. 1997, cena 49.000 Kč
tach.: 162 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 319.000 Kč
tach.: 46 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 239.000 Kč
tach.: 173 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 119.000 Kč
tach.: 168 tis. km

Toyota Avensis 2,0 D-4D
r.v. 2004, cena 364.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

VW Sharan 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 219.000 Kč
tach.: 128 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 269.000 Kč
tach.: 133 tis. km, aut. klima

VW Transporter 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 294.000 Kč
tach.: 198 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 115 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,6i
r.v. 1994, cena 60.000 Kč
tach.: 95 tis. km

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 126 tis. km, klima

VW Golf 1,9 TDI 74 kW
r.v. 2003, cena 199.000 Kč
tach.: 91 tis. km

VW Passat variant 1,9
r.v. 1998, cena 139.000 Kč
tach.: 205 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 1997, cena 155.000 Kč
tach.: 187 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 325.000 Kč
tach.: 171 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TD
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 223 tis. km

VW Touran 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 340.000 Kč
tach.: 121 tis. km, aut. klima

VW Multivan (cena bez DPH)
r.v. 2004, cena 620.000 Kč
tach.: 96 tis. km, aut. klima

Loď Milenium 485 75
r.v. 2001, cena 269.000 Kč
velmi dobrý stav
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Lékařská pohotovost
bude jen v nemocnicích
/Moravský Krumlov/ Občané Moravského Krumlova a okolí
budou muset od příštího roku v případě nutného zdravotního ošetření
mimo pracovní dobu obvodních lékařů jezdit do nemocnice v Ivančicích. Důvodem je zrušení lékařské služby první pomoci v tomto
městě, které plánuje krajský úřad. Pohotovosti mají fungovat pouze při
odděleních v nemocnicích a z ambulance nebudou do budoucna lékaři
k nemocným vůbec vyjíždět. Přitom o úspoře krajských peněz nemůže
být ani řeč, protože pro rok 2008 je na LSPP vyčleněna stejná částka
jako pro letošní rok. Od příštího roku se také sjednotí doba, po kterou budou pohotovosti v celém kraji otevřeny. Ve všední den to bude
od 17:00 do 22:00 hodin, o víkendech a svátcích od 08:00 do 20:00
hodin. Když budou lidé potřebovat pomoc lékaře mimo tyto hodiny,
ošetří je v nemocnicích. Širší ordinační hodiny bude mít pohotovost
pouze v Brně - denně bude otevřena od 17:00 do 07:00 hodin, v nepracovní dny nepřetržitě. Podle krajského radního Františka Adamce byla
služba málo využívaná. Zčásti ji tak může nahradit záchranná služba.
„Lékařská služba první pomoci je krajským problémem již několik
let. V letošním roce Ústavní soud rozhodl, že zajištění LSPP patří mezi
pravomoci a povinnosti krajů. Kraje se tedy rozhodly řešit tuto službu
ve svých zařízeních, když už ji musí na vlastní náklady zajišťovat.
Těmito zařízeními jsou krajské nemocnice. V našem okrese se jedná
o nemocnici Znojmo, která je vzdálena od Moravského Krumlova cca
35 km. Většina občanů však preferuje nemocnici Ivančice v okrese
Brno-venkov, která je vzdálena cca 10 km. Toto zařízení se nijak
nebrání službu poskytovat, zatím však není znám model financování
- jaký podíl za správní obvod Moravský Krumlov obdrží Znojmo
a jaký Ivančice. Pravděpodobně se bude hledat model podle počtu
ošetřených.V Moravském Krumlově dosud zajišťovala LSPP pro celý
správní obvod soukromá společnost lékařů APEX v Domě zdraví.
Město na tuto službu dostávalo krajskou dotaci 55 tisíc Kč na měsíc,
za rok 2007 to bylo 660 tisíc Kč. Tato částka plně pokrývala LSPP
ve známém rozsahu. Ze svého rozpočtu město na LSPP nedoplácelo
nic, platilo pouze zvláštní službu ohledání zemřelých. Za uvedenou
částku bylo v LSPP ošetřeno ročně cca 1300 případů, tj. jedno ošetření
přišlo na cca 500 Kč. Při jednání o zachování či zrušení LSPP byly tyto
údaje rozhodující. Nemohli jsme se totiž rovnat městům, kde počet
ošetřených byl desetinásobný. Z malých měst JMK dostal výjimku
pouze Mikulov, kde je počet ošetření zhruba dvojnásobný než u nás, ale
vzhledem k frekventovanému hraničnímu přechodu zahrnuje mnoho
cizinců. Město Moravský Krumlov nemá volné zdroje, a proto nepočítá
s tím, že by LSPP financovalo, ohledání zemřelých však bude platit
jako dosud. Ordinační hodiny LSPP v nemocnicích Znojmo a Ivančice
budou oznámeny po 13.12. t.r., kdy je stanoví krajská porada. Jsme
přesvědčeni, že tato změna bude z nutnosti akceptovatelná. Většina občanů stejně jezdila do zmíněných nemocnic. Přihodí-li se akutní případ,
bude k dispozici rychlá záchranná služba, která má být podle ohlášeného projektu posílena,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.
/mask/

Astronom navštívil první kolo olympiády

foto: jak

/Mohelno/ Za žáky základní
školy v Mohelně přijel Tomáš
Bezouška z České astronomické
společnosti, což je dobrovolné
sdružení odborných a vědeckých
pracovníků v astronomii. Důvodem návštěvy bylo probíhající
základní kolo Astronomické
olympiády.
„Tomáš Bezouška navštívil
naši školu na základě výsledků,
které dosahujeme již od počátku
v Astronomické olympiádě. Výsledky žáků ZŠ Mohelno byly
vždy kvalitní a proto vážil cestu
z Prahy za dětmi, které vypracovávají první kolo Astronomické
olympiády, aby viděl jak zpracovávají náročné a přitom zajímavé
otázky z astronomie,“ informoval
ředitel školy Raimund Urban.
„Olympiády se účastníme již
pátým rokem, tedy od samotného
počátku. Výsledky máme opravdu
dobré, naši žáci se dostávají až do
národního kola, což by bez soustavné práce a zájmu nešlo. Letos
se přihlásilo celkem 33 žáků
do dvou kategorií. V kategorii
mladší se účastní 5 dětí ze 7 třídy

a v starší kategorii je to 28 žáků
z 8 a 9 tříd,“ sdělila učitelka základní školy Ludmila Laitnerová.
Astronomická olympiáda je
soutěž, která je určena zájemcům
o přírodní vědy, především astronomii. Pořadatelem soutěže je
Česká astronomická společnost.
Olympiáda probíhá na základních
školách a víceletých gymnáziích
tříkolově a nabízí netradiční
pojetí přírodovědné soutěže, ať
už možností používat libovolné
pomůcky ve školním kole nebo
praktickými úlohami v druhém
kole. První kolo tzv. školní vypracovávají žáci během jedné vyučovací hodiny. Žák, který splní předepsaný bodový limit, postupuje
do druhého korespondenčního
kola. Na zpracování úloh tohoto
kola mají žáci již dva měsíce. Ve
druhém kole zpracovávají žáci
náročnější úlohy, doplněné praktickým pozorováním oblohy nebo
některého astronomického úkazu.
Dvacet nejlepších řešitelů postupuje do třetího finálového kola,
které se koná na jaře v Praze.
„Letos se výbor astronomické

olympiády rozhodl, že navštíví
některé školy při organizaci
školního kola. Hlavní myšlenkou
návštěvy není kontrola pořádající
instituce, ale naopak se chceme
seznámit, jak probíhá samotná
soutěž v praxi a vyslechnout si
připomínky a nápady učitelů,
které můžeme využít při dalším
zkvalitňování této soutěže,“
uvedl Tomáš Bezouška z České
astronomické společnosti.
„Zúčastnila jsem se astronomické olympiády a k této zálibě
jsem se dostala přes paní učitelku
Laitnerovou. Hvězdy a souhvězdí
mě zajímají a tak jsem se začala
koníčku více věnovat a skončila
jsem jako účastnice olympiády.
Pro mě dnešní základní kolo dopadlo zřejmě dobře, do dalšího
kola bych se měla dostat, otázky
byly lehké, navázala další devaťačka Nikola Grumtorádová.
„Když jsme vybírali školy,
které navštívíme, jako první

Nezaměstnaných ubylo
Díky snižování míry nezaměstnanosti úřady práce budou muset
najít alternativní náplň svého poslání. Tak například na Ivančicku bylo
v červnu letošního roku nabízeno 207 volných míst, nezaměstnáno
bylo 797 práce schopných občanů, což činilo míru nezaměstnanosti
6,6 procent. V říjnu, kdy se dalo očekávat zvýšení nezaměstnanosti
vlivem skončených sezónních prací, byla ale situace překvapující. Nabízelo se 441 volných míst, nezaměstnáno bylo 737 práce schopných
občanů, což činilo míru nezaměstnanosti 6,0 procent. Oproti tomu
v okrese Znojmo se v červnu nabízelo 1510 volných míst pro 6074
práce schopných občanů (10,33%). Ve srovnání s říjnem bylo nabízeno
1286 volných míst, nezaměstnáno bylo 5856 práce schopných občanů,
což činilo míru nezaměstnanosti 9,66 procent. Z toho vyplývá, že ani
v průběhu měsíce října se nekonal příliv nezaměstnaných, ale v listopadu končily veřejně prospěšné práce. Přesto je potěšující, že se čísla
udávající nezaměstnanost pomalu, ale jistě snižují. Pokud bude tento
vývoj pokračovat, tak bude muset dojít k posunu role úřadů práce.
V případě poklesu nezaměstnanosti by se úloha úřadu měla profilovat
spíše na nabídku rekvalifikací a péči o zvlášť ohrožené skupiny občanů
na trhu práce. Možná, že celkové situaci s klesajícím počtem nezaměstnaných také napomáhá dobrý ekonomický vývoj země.
/jak/
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nás napadla škola v Mohelně.
Žáci této školy se pod vedením
paní učitelky Leitnerové účastní
soutěže již od prvního ročníku
a každý rok se minimálně jeden
zástupce školy probojoval až do
pražského finále. Základní škola
v Mohelně je tedy jednou z mála
škol, které se podařilo mít každý
rok svého žáka mezi dvacítkou
nejlepších řešitelů Astronomické
olympiády z tisíců soutěžících
z celé republiky. Navíc práce
žáků z mohelenské školy vždy
také patří k nejlépe zpracovaným.
Děti nejenže vypracují správně
úlohy a úkoly dle propozic, ale
vždy přidají ke svým pracím další
hodnoty. Zaslaly nám třeba milý
dopis, ve kterém vyjádřily své pocity a názory o soutěži, připojily
fotografie z návštěvy planetária či
pozorovacích akcí nebo přiložily
informace o svém regionu, mapky a pohledy své obce a okolí,“
doplnil Tomáš Bezouška.
/jak/
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V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav:
František Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová,
Palackého 27 • Oslavany: Trafika Urbanová na Hlavní a Hlavní AN
• Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní
Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno:
Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL pod věží Alena
Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, Kovářská 17 • Prodejny
Jednoty s.d. Moravský Krumlov: Běhařovice • Bohutice • Horní
Dunajovice • Dolní Dubňany • Horní Dubňany • Hostěradice • Ivančice
• Jamolice • Jezeřany-Maršovice • Kubšice • Loděnice • Mašovice
• Miroslav • Moravský Krumlov - samoobsluha • Moravský Krumlov Tabák • Polánka • Rakšice • Rešice • Řeznovice • Skalice • Tavíkovice
• Trstěnice • Tulešice • Vedrovice • Vémyslice • Višňové • Žerotice.
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Gulášovka již po jedenácté Nevidomá hrála pro nadační fond Krtek
/Miroslav/ Minulou sobotu, v první prosincový den, se uskutečnil
v kulturním domě Miroslav již 11. ročník Gulášovky. Jde o přehlídku
asi 50 druhů nejrůznějších gulášů, z nichž jen namátkou se dá ochutnat
kančí, srnčí, hovězí, rybí, kuřecí, zplynující segedin. Ty dodaly nejen
místní restaurace a jídelny, ale i občané. V průběhu večera předal
předseda organizačního výboru kuchařům „Řád zlaté vařečky“. Dále
proběhla degustace vín a piv. Na začátek „Guláš-párty“ připravili pořadatelé atraktivní módní přehlídku, na které byly předvedeny kolekce od
společenských šatů po spodní prádlo. Po skončení následovala taneční
zábava. O pohodu návštěvníků se do časných ranních hodin starala
kapela Jerry Band a místní umělecké těleso Dněpr.
/mask/

Mléčné dobroty z automatu
na ZŠ Ivančická v Krumlově

/Moravský Krumlov/ Charitativní koncert Mirky Pilařové
s názvem „Jedním dechem“ se
uskutečnil v pátek 23. listopadu
v atriu základní školy Ivančická
v Moravském Krumlově.
„Dnes ZŠ Ivančická společně
s občanským sdružením S.P.O.Z.I.
pořádají koncert Mirky Pilařové.
Je to koncert charitativní a výtěžek z dobrovolného vstupného
se Mirka s maminkou rozhodla
věnovat nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek, k čemuž mají
osobní důvody. Je hezké, že chtějí
udělat radost. Mirka je slabozraká
holka, kdy zbytky zraku nejsou
pro běžný život využitelné. Mirka
je plně odkázaná na asistenci. Je
to fantastická dívka, která skvěle
hraje a kromě toho, že je slabozraká, tak je ještě vážně nemocná, ale
nepřipouští si to. Je to člověk, který má oči v rukách,“ informovala
jedna z organizátorek, učitelka
Lenka Ficová.
„Na koncert se těším a jsem
ráda, že tu vůbec mohu vystu-

povat, hraji na flétnu, klavír
a ráda zpívám. Dnes zahraji osm
skladeb. Ráda bych hrála na více
vystoupeních, ale nevím, jestli se
mi to podaří. Doposud jsem vystupovala na menších koncertech
a besídkách především v Brně,
kam chodím do školy,“ uvedla třináctiletá flétnistka Mirka Pilařová
z Moravského Krumlova.
Páteční vystoupení bylo její
první sólové, kdy ji doprovodili
na kytaru Jan Fic, harmoniku Radek Vespalec, housle Vojta Friml
a pěvecký sbor Klubáček ze ZŠ
Ivančická.
„Mirka hraje od druhé třídy na
flétnu a klavír. Pro mě je to něco
krásného, když může takto hrát
veřejně a ještě pomáhat, i když je
sama nevidomá,“ ocenila Markéta Pilařová, matka Mirky.
Koncert a nevšední hudební
zážitek si nenechalo ujít na stovku posluchačů. „Dnešní koncert
jsme si vzali pod záštitu a společně s Lenkou Ficovou jsme se
pustili do organizování koncertu,

foto: mask

sehnali jsme sponzory. Musím
říci, že všichni oslovení nám vyšli
vstříc, ať to byly učitelky ze školy nebo sponzoři. S Mirkou spolupracujeme půl roku a tak jsme
jí chtěli splnit sen,“ konstatoval
spoluorganizátor Zdeněk Veselý,
předseda občanského sdružení
S.P.O.Z.I.
Páteční večer byl plný dárků,

kdy Mirka všem dala krásné písničky a nakonec byla uspořádána
jako dárek pro ni ohňová šou, a
tu Mirka viděla, protože jde o
záblesky ve tmě. Dalším dárkem
bylo křeslo pro postižené děti ze
ZŠ Ivančická s handicapem, které darovala Znojemská Charita.
Prostě se všichni navzájem obdarovávali a to je skvělé.
/mask/

Neobvyklá naučná stezka kolem Miroslavi
foto: ZM

Tak, máme tu moderní dobu a s ní přišel i super automat na mléčné
výrobky od Mlékárny Kunín. K tomu, aby si děti mohly z automatu
vybírat ochucená mléka nebo jogurty, potřebují dvě karty: jednu na
mléka, druhou na jogurty. A jak postupovat? Naťukáte číslo výrobku
na který máte chuť, vložíte příslušný typ karty a po pípnutí si ji zase
odeberete. Vyjede výtah, naloží vám vybranou dobrotu, sjede dolů a
po dalším pípnutí si můžete výrobek odebrat. A teď už jen ta výborná
chuť. „Mňam!“. Ne vždy je ovšem chuť a obsah jen na jazyku. Občas
se ocitne také na učebnicích, sešitech nebo oblečení. Nejhorší je, když
se mléko vyleje v aktovce, to je pak hotová pohroma. Automat je doplňován poctivě každý den. Vybrat si můžete mléko z několika příchutí:
kakaové, vanilkové, jahodové, jogurtové s příchutí banánu a manga
nebo bez příchutě. Jogurty nabízí malinové, borůvkové a meruňkové,
dále pak vanilkový nebo čokoládový Kunínek. Nám dětem všechny
moc chutnají a těšíme se na ně každý den. Děkujeme Mlékárně Kunín.
Tibor Sojka, 5.B ZŠ Ivančická

Adventní věnec

/Miroslav/ V pondělí 26. listopadu na náměstí Svobody v Miroslavi
rozsvítil starosta města společně s katolickým farářem P. Pavlem
Mertou vánoční strom a adventní věnec. V kulturním programu vystoupili žáci mateřských škol, základní školy a chrámový sbor. Letos
je již osmým rokem součástí vánoční výzdoby největší adventní věnec
v České republice, který je doložený certifikátem Agentury Dobrý
den z Pelhřimova. Je vyroben ze 42 metrů trubkového rámu, kontejneru slámy, 4 kontejnerů smrkového a borového chvojí a 250 metrů
světelného kabelu. Každou adventní neděli se rozsvítí jedna adventní
svíce. Konstrukci postavili pracovníci SMM Miroslav. Hlavní díl práce
– kompletní zdobení věnce provedla paní Helena Kondlerová s kolektivem. Nazdobení jí trvalo zhruba týden. Město Miroslav také vydalo
věnec na vánoční pohlednici, která je k dostání v místních trafikách
a obchodech. O tom, jak se dílo povedlo, se mohou návštěvníci města
přesvědčit po celou dobu adventu a následně až do svátku Tří králů,
kdy bude věnec rozebrán.
/mask/

V listopadu roku 2006 jsme
podali žádost na získání finanční
podpory ze dvou projektů
Skupiny ČEZ „Po oranžové“ a
„Oranžový rok“. Skupina ČEZ
má zájem na podpoře regionů,
ve kterých působí, tedy i v okolí
Jaderné elektrárny Dukovany a
chce být partnerem měst a obcí.
Projekt „Po oranžové“ podporuje zviditelnění krásy prostředí
a má za cíl přilákat do oblasti
turisty. „Oranžový rok“ podporuje komunitní život, tj. významné
společenské akce, sport, vzdělanost a zájmovou činnost.
V rámci projektu „Po oranžové“ jsme vybudovali v národní
přírodní památce Miroslavské
kopce a kolem Miroslavského
rybníka naučnou stezku. Hlavním
motivem ochrany na kopcích je
výskyt rostlinných a živočišných
společenstev skal a stepních lad
na slepencovém podkladě. Významný je především výskyt kriticky ohrožených druhů lněnky
rolní a pískavice provensálské
a silně ohrožených druhů: vstavač
vojenský, křivatec český, koniklec luční, koniklec velkokvětý,
pryskyřník ilyrský, kavyl sličný,
lomikámen trojprstý, smil písečný a violka obojaká.

Velkým překvapením pro všechny bylo zjištění výskytu suchokvětu ročního, který se v uplynulých několika desetiletích na
území České republiky vůbec
nevyskytoval.
Podle historických pramenů
se Miroslavský rybník na těchto
místech nacházel již na přelomu
15. a 16. století. V letech 1948
- 1952 byl obnoven do podoby,
která zůstala až do jeho odbahnění
a revitalizace v roce 2005. V souvislosti s odbahněním, které bylo
realizováno za podpory Státního
fondu životního prostředí České
republiky, jsme také regenerovali
některé části navazujícího mokřadu. Tímto netradičně pojatým
způsobem odbahnění byly vytvořeny ideální hnízdní biotopy pro
řadu vodních a mokřadních druhů
ptáků a velmi dobré podmínky
zde nachází také obojživelníci,
včetně prioritního druhu Evropské unie - celoevropsky ohrožené
kuňky ohnivé. Z ptačích druhů
zde můžeme pozorovat potápku
černokrkou, bukáčka malého, bukače velkého, husu velkou, motáka pochopa, chřástala vodního,
moudivláčka lužního, volavku
bílou, orla mořského, orlovce říčního a mnoho dalších.

Na Miroslavských kopcích
jsou umístěna dvě odpočívadla a
pět informačních tabulí, na hrázi
rybníka Rény stojí tři infotabule
a jedno odpočívadlo. Odborné
texty a fotografie zajistili RNDR.
Julius Klejdus, Mgr. Petr Slavík
a Josef Diviš. V současné době
připravujeme také publikaci Fau-

na a flóra Miroslavska. Skupina
ČEZ vyčlenila na zřízení naučné
stezky částku 150 000,- Kč, zbylý podíl byl uhrazen z rozpočtu
města Miroslavi.
O tom, jaké přírodní krásy
okolí města nabízí, se můžete
přesvědčit při pěkné nedělní
procházce.
Roman Volf

Petr Bende v Oslavanech

/Oslavany/ Ve středu 21. listopadu připravila základní škola pro své
žáky ve spolupráci s KIS Oslavany vystoupení zpěváka Petra Bendeho.
Jednalo se o plnohodnotný 1,5 hodiny trvající koncert s kvalitní aparaturou, ozvučením a světelnými efekty. Během vystoupení Petr Bende
zazpíval své nejznámější písně a předvedl obdivuhodný pěvecký
výkon. Už od začátku koncertu se mu podařilo skvěle navázat kontakt
s publikem a v sále tak zavládala příjemná bezprostřední atmosféra.
Vrcholem koncertu byly dvě písně, které zpěvák zazpíval společně
s dětským chrámovým sborem Oslavany. Po skončení koncertu byla
pro žáky připravena autogramiáda, při níž se zpěvák téměř hodinu trpělivě podepisoval na plakáty a fotografie. Celou akci se podařilo zajistit
jen díky spolupráci školy s pracovníky KIS Oslavany a technických
služeb MÚ Oslavany.
/jak/

Alpy k vidění z rozhledny

V podvečer první adventní neděle se naskytl třem desítkám návštěvníků rozhledny Vl. Menšíka na Hlíně nádherný pohled na alpské
velikány v pohoří Totes Gebirge, asi 40 km před ledovcem Dachstein.
Dva vrcholy, Gross Priel 2523 m a Rabenstein 2100 m orámované
červánky zapadajícího slunce přinesly úchvatný a jedinečný zážitek.
přihlížejícím. Samozřejmě, že bylo vidět i pohoří Schneberg kousek
za Vídni, ale ty pravé Alpy, to bylo super!
Jaroslav Vašulín

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
YI, Rajter,
Lohe, Emeš,
niu, yearly,
Oahu, Kire
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Každoročně
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Egypta se nachází pouhých 25 km od nejjižnějšího cípu (1.
díl tajenky). Původně rybářská osada se během posledních
deseti let proměnila ve velice atraktivní a supermoderní
přímořské středisko, s komfortem na světové úrovni. Jeho
nespornou výhodou je možnost kombinovat dovolenou
u moře - dokonale vyhřátá voda v moři i na okrajích sezóny
a nejlepší (2. díl tajenky) s výlety do pouští a hor Sinajského
poloostrova, za biblickými památkami i k pyramidám.
K příjemnému pobytu přispívá řada nákupních příležitostí
s nabídkou typických výrobků z kůže, zlatých šperků
i keramiky, rozmanitých restaurací, barů a kavárniček,
diskotéky i noční kluby.
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KULTURNÍ PROGRAMY
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
• 13.12. - 15.12. od 14.00 - 17.00 hod. - Vánoční dílny pro veřejnost.
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo dárek. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, poplatek dle náročnosti výrobku. S sebou: možno vzít nádoby
na zdobení ubrouskovou technikou.
• 15.12. v 15.00 hod. - Evropou na kole. Cestopisná dokument. projekce Petra
Doležala, který projel na kole 14 evropských zemí a urazil 20 000 km, povídání
s fotoprezentací. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), vstup zdarma.
• 20.12. v 15.00 hod. - Slet andělů. Diskohrátky pro malé andílky, SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7 (DC), 30 Kč/dítě.
• 21.12. v 18.00 hod. - Vánoční diskotéka pro náctileté. SVČ Ivančice,
Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), 20 Kč, členové klubu 10 Kč. Akce: Free
christmas drink pro každého!
• 23.12. od 15.00 - 17.00 hod. - Vánoční nadílka ve stáji. Přineste zvířátkům
mrkvový nebo jablečný balíček. SVČ Ivančice, statek Padochovka. Ti, kdo
donesou nakreslený obrázek koně, získají odměnu.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 9.12. v 8.00 hod. - 2. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 9.12. v 8.30 hod. - 2. adventní bohoslužby v evangelickém kostele,
v 16.00 hod. vystoupení zpěváků z Mašovic.
• 9.12. v 15.00 hod. - Setkání dětí mateřských škol s Mikulášem v kult. Domě.
Pořádají město Miroslav, Dům dětí a mládeže, Římskokatolický farní úřad
a laskaví sponzoři.
• 11.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Sluníček.
• 12.12. - Vánoční koncert žáků ZUŠ v kulturním domě, dopoledne pro ZŠ,
odpoledne pro veřejnost.
• 12.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Berušek.
• 12.12. v 15.00 hod. - Předvánoční setkání v DPS.
• 13.12. - dopoledne - Divadlo Pernštejni, pro žáky ZŠ v KD.
• 13.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Motýlků.
• 14.12. v 15.00 hod. - Vánoční besídka v MŠ Sluníčko.
• 15.12. od 8.00 hod. - Vánoční trh na náměstí Svobody,
• 15.12. dopoledne - „Vánoční strom řemesel“. Pořádá Dům dětí a mládeže,
město Miroslav, MKIC a OPS Marek. Připraveno je také občerstvení,
vystoupení Komorního pěveckého souboru Heleny Halířové-Supové při SŠ
Informatiky a spojů Brno v 10 - 11 hod., vyhlášení soutěže „Kam poletí draci“
a prodej výrobků DDM.
• 16.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše - Římskokatolický farní úřad
• 16.12. v 8.30 hod. - 3. adventní bohoslužby v evangelickém kostele
• 16.12. 2007 v17.00 hod. - Netradiční vánoční témata.
Prof. Dr. J. Nechutová - evangelický kostel.
• 18.12.v 17.00 hod. - Žákovská vánoční besídka ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 19.12. dopoledne - Vánoční turnaj ve stolním tenisu, pořádá DDM a ZŠ.
• 20.12. dopoledne - Vánoční turnaj ve vybíjené, pro I. stupeň ZŠ, pořádá
DDM a ZŠ.
• 20.12. v 16.30 hod. - Vánoční rockový koncert kapel z DDM v KD.
• 23.12. v 8.00 hod. - 4. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 23.12. v 8.30 hod. - 4. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 23.12. v 16.00 hod. - Vánoční koncert Znojemského komorního sboru,
evangelický kostel.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• Prosinec - Výstava „100 let muzea v Moravském Krumlově“, galerie
Knížecí dům M. Krumlov, výstava potrvá do 28. března 2008, otevírací doba:
po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• Prosinec - výstava fotografií - Klub Moravskokrumlovských fotografů,
MÚ M. Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 10.12. v 14.00 hod. - Vánoční literární kavárna - „Hledání radosti“,
městská knihovna M. Krumlov, vstupné 35 Kč.
• 12.12. v 18.30 hod. - vánoční koncert s dechovou hudbou „Naše kapela“,
sál MěKS.
• 14.12. v 16.30 hod. - vánoční koncert MŠ Husova - PS Sluníčko, sál MěKS.
• 17.12. v 17.00 hod. - adventní koncert ZUŠ, kinosál M. Krumlov.
• 17.12. v 17.00 hod. - vánoční besídka MŠ Palackého, sál MěKS.
• 20.12. v 18.00 hod. - vánoční zpívání - Pěvecký sbor gymnázia, sál MěKS.

10.12. - 23.12. 2007
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 13.1. - Panenky 1890 - 1980. Galerie Památníku A. Muchy, Muzeum
v Ivančicích. Výstava historických panenek ze sbírky Aleny Benešové.
• do 6.1. - výstava Miroslava Kadlece. Ivančické kostelíky ze sirek a papírový
Betlém M. Alše, Chodba Památníku A. Muchy, Vstup zdarma.
• 14. - 16. 12. -Vánoční trhy. Palackého náměstí.
• 18.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Tři pohádky na vánoce. Kino Réna Ivančice,
pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo Pohádka
Praha. Vstupné 35 Kč.
• 29.12. v 9.30 hod. - zájezd Praha/Karlín – Noc na Karlštejně. Muzikál K.
Svobody. Od Besedního domu, cena (vstupenka a doprava) 940 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 15.12. - 16.12. - Vánoční posezení. Náměty na vánoční dárek. Pořádá Spolek
Lidový Dům a KIS Oslavany.
• 20.12. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.12. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Stíny. V Dělnickém
domě. Pořádá hudební skupina Stíny.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 8.12. od 10.00 - 16.00 hod. - Vánoční hvězda. V rámci akce Pohádkové Vánoce
budou v prostorách Domu dětí a mládeže připraveny vánoční rukodělné dílny,
kde si můžete Vy i vaše děti vlastnoručně vyrobit levné dárky pro své nejbližší.
• 14.12. od 13.00 hod. - Vánoční pečení. Zveme všechny děti, které v předvánočním shonu chtějí pomoci maminkám s pečením, aby se přišly podívat
a vyzkoušet si „Jak na to!“. Poplatek 20 Kč.
• Připravujeme: Chorvatsko - Baška Voda 13. - 22. 6. 08 - Pobytový zájezd
do jižní Dalmácie. Ubytování: kemp Baško Polje, ve srubech s vybavenou
kuchyňkou. Stravování: vlastní, doprava autobusem z Mor. Krumlova. Cena:
3.950 Kč + pobytová taxa a poplatek za povlečení. Zájemci nechť se nahlásí do
20. 12. 2007. Bližší informace na DDM, Yvona Žáková.

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
• 8.12. v 13.06 hod. - Vycházka vhodná pro rodiče s dětmi. Odjezd vlakem
ve 13.06 hod. do Moravských Bránic, odtud zpět do Ivančic se zajímavými
výhledy. Závěr v galerii a kavárně manželů Zahradníkových na Stříbském
mlýně. Vede J. Flíček.
• 28.12. v 16.00 hod. - Přátelské posezení nad kronikami pro členy a jejich
hosty. V restauraci Konečných Ve Školce v Letkovicích. Zajišťuje Ing. Moravec.
Obec Dobřínsko Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT ŠOHAJKY

21. prosince v 17.00 hodin v kulturním domě Dobřínsko
Vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek na OÚ Dobřínsko, tel.: 515 338 149.
Dne 29. prosince se koná v pohostinství v Řeznovicích

PRESTIŽNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
VE ČTYŘECH
stratovné 50 Kč, v ceně je domácí klobása a malé pivo.
Informace u pana Nováčka nebo na tel.: 608 509 176.
Srdečně zve Svaz mariášníků

Žáci a učitelé při MŠ a ZŠ Olbramovice
Vás srdečně zvou dne 19. prosince na

VÁNOČNÍ VÝSTAVKU
A VYSTOUPENÍ DĚTÍ

VÁNOČNÍ HVĚZDA

sobota 8.prosince od 10.00 do 16.00 hodin
V rámci akce Pohádkové vánoce budou v prostorách
DDM připraveny vánoční rukodělné dílny, kde si můžete
Vy i Vaše děti vlastnoručně vyrobit levné dárky pro své nejbližší.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 8.12. ve 20.00
ne 9.12. v 18.00
• st 12.12. ve 20.00
• so 15.12.ve 20.00
• ne16.12. v 18.00
• st 19.12. ve 20.00
• so 22.12. ve 20.00
• ne 23.12. v 18.00

INVAZE
Sci-fi thriller USA
MÉ DRUHÉ JÁ
Thriller USA
HAIRSPRAY
Muzikálová komedie USA, VB.
VDÁŠ SE, A BASTA!
Romantická komedie USA
TEN VEČER
Drama USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 9.12. ve 20.00
• st 12.12. ve 20.00
• ne 16.12. v 17.00
ve 20.00
• st 19.12. ve 20.00

GYMPL
Komedie ČR
INVAZE
Sci-fi thriller USA
HVĚZDNÝ PRACH
Fantasy USA
SAW IV.
Horor USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 8.12. v 18.00

• ne 9.12. v 18.00
• so 15.12. v 18.00
• ne 16.12. v 18.00
• so 22.12. v 18.00

DENNÍ HLÍDKA
Akční fantasy thriller Rusko
OKAMŽIK ZLOMU
Thriller, drama USA
SKANDÁL
Drama USA
EDITH PIAF
Drama Francie, V.B, ČR
HVĚZDNÝ PRACH
Fantasy USA

Změna programů vyhrazena.

V pátek 7. prosince začíná ve 20.00 hodin v miroslavském KD

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

se skupinami ARGEMA a J.A.M.P.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

PORADNA PRO UŽIVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) otevřela
v Brně poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je otevřena
všem uživatelům sociálních služeb. Adresa poradny je: Veselá 5,
602 00 Brno, úřední dny vždy v pondělí a ve středu.
Tel: 542 214 110 - 111, mobil: 736 751 211, email: brno@nrzp.cz.
Další informace najdete na int. adrese www.poradnaprouzivatele.cz

ZŠ Dolní Dubňany zve všechny, kteří hledají zastavení v předvánočním
čase i ty, kteří potřebují načerpat vánoční atmosféru na

VÁNOČNÍ KONCERT

14. prosince v 17.30 hodin v dolnodubňanském kostele.
V programu uslyšíte tradiční koledy i novější vánoční písně
za doprovodu varhan a fléten. Po skončení koncertu proběhne
v budově školy tradiční Vánoční jarmark. Můžete si koupit
zboží, které vyrobily děti s pomocí rodičů a zaměstnanců školy,
např. stromečky, perníčky, svícny, magnetky, slaměné ozdoby,
zdobené květináče a další vánoční zboží. Bude pro Vás připraveno
občerstvení: čaj, káva, svařené víno, párek v rohlíku, banán
v čokoládě a další sladkosti. Všichni jste srdečně zváni.

Otevření vánoční výstavky je ve 14.00 hodin v budově ZŠ u kostela
a vystoupení dětí začíná v 17.00 hodin před kostelem sv. Jakuba.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na divadelní představení

Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá 31. prosince v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Mahenovo divadlo Brno
Třeskutá komedie o milostných vztazích v česko - slovenském podání
30. ledna 2008 v 18.00 hodin
Cena vstupenky 230, 173 a 115 Kč, doprava individuální
Závazné přihlášky na MěKS do 21. prosince 2007, tel.: 515 322 225

SM DOMINO Branišovice srdečně zve na

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého Krumlova
Otáčivé hlediště

PLES MĚSTA IVANČIC

ve spolupráci se SVČ Ivančice
sobota 12. ledna 2008 ve 20.00 hodin
v Besedním domě Ivančice
K poslechu hraje skupina Melody Music, ve vinárně diskotéka.
• 20.00 hod. - slavnostní zahájení plesu • 20.10 hod. - vystoupení
mažoretek Kopretina • 21.30 hod. - vystoupení taneční skupiny
„A je to“ • 23.30 hod. - tombola • 02.00 hod. - ukončení plesu
Vstupné 150 Kč. Předprodej od 6.12. v SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292.

PROGRAM KIN

Hrají Dolňáci, vstupné 100 Kč, začátek ve 20 hodin
Srdečně zvou pořadatelé

I. DĚTSKOU SILVESTROVSKOU
DISKOTÉKU

Tato se uskuteční dne 29. prosince 2007 od 16.00 hodin
v sále KD v Branišovicích. K tanci a poslechu hraje DJ Petr.
Vstupné pro dospělé 20 Kč

TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU

ROBIN HOOD

hrají herci činohry Jihočeského divadla
sobota 28. června 2008 v 21.30 hodin
Cena vstupenky 650 a 455 Kč, doprava 400 Kč
Odjezd v 8.00 hodin.
Dle zájmu prohlídka: zámecké barokní divadlo, město, zámek.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. ledna 2008, tel.: 515 322 225

Dovolujeme si Vás co nejupřímněji pozvat na

15. prosince 2007 dopoledne
pořádá DDM, město Miroslav, MKIC a OPS Marek

„VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“
Od 9.00 - 12.00 hodin si mohou návštěvníci v kulturním domě
vyzkoušet tyto řemeslné techniky: točení svíček, lití svíček a výroba
ozdob ze včelího vosku s ochutnávkou a prodejem medů a medoviny,
řezbářskou dílnu, jogurtovou pekárnu, výrobu skleněných svícnů,
veselé magnetky, korálkové ozdoby, malování keramiky, sněhové
skleničky, pomerančové dekorace, třpytivé hrnečky a další.
Připraveno je také občerstvení, vystoupení Komorního pěveckého
souboru Heleny Halířové - Supové při SŠ Informatiky a spojů Brno
v 10.00 -11.00 hodin, vyhlášení soutěže „Kam poletí draci“
a prodej výrobků DDM.

OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ V MIROSLAVI

Školní pěvecký sbor Gymnázia Moravský Krumlov
pořádá ve čtvrtek 20.prosince od 18.00 hodin
v sále Městského kulturního střediska na Břízové ulici

Po skončení oficiální části bude následovat přátelské setkání
v kulturním domě. Pásku společně přestřihnou starosta Miroslavi
ing. Forman, ředitelka Nadace ČEZ ing. Speratová a zástupce
MŠMT ČR Bc. Cikl. Výstavba sportoviště byla společně financována
z prostředků MŠMT ČR, Nadace ČEZ a města Miroslav.

K poslechu písní známých i méně známých zveme širokou
občanskou veřejnost. Vstupné dobrovolné.

11. prosince v 11.00 hodin.

Hřiště vybudovaly firmy: Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý
a OSP M. Krumlov. Projekci a stavební dozor provedl Ing. Petr Čada.
Na hřišti budou hrát mistrovské soutěže oddíly národní házené.
Dále je hřiště připraveno pro zájemce o malou kopanou, volejbal,
košíkovou a tenis. Těšíme se na setkání s Vámi.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Házenkářský klub Ivančice pořádá

PYŽAMOVÝ BÁL

25. prosince od 20.00 hodin
Hraje skupina Reflexy, Besední dům v Ivančicích.
Vstupenka + místenka 150 Kč. Předprodej na tel.: 602 528 003.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Zázrak v Ivančicích v roce 1312

Ukázka latinsky psané Zbraslavské kroniky

Ve Zbraslavské kronice, jejíž
autorem byl opat zbraslavského
kláštera Petr Žitavský, je velice
zajímavý popis zázraku, který se
přihodil v roce 1312 v Ivančicích.
Kronikář doprovázel v uvedeném
roce královnu Elišku, byl 4. května 1312 v Ivančicích a mohl použít „čerstvé“ informace. Nechme
tedy vyprávět kroniku.
Léta Páně 1312 milostivě ráčil
na utvrzení svaté křesťanské víry
sám Ježíš Kristus, jednorozený
syn Boží, Spasitel náš, učiniti ve
svátosti svého Nejsvětějšího těla
následující zázrak. Neboť když
se v krajině moravské v městě,
které se dodnes jmenuje Ivančice, před svátky velikonočními
v samý den Velkého pátku sešel
k svatému přijímání těla a krve
Kristovy podle zvyku v kostele
hojný zástup věřících, hle, když
příliš vzrůstal počet lidu, chtějícího toho dne přijímati, nemohly
stačit tomu množství celé hostie,
které byly ten den předtím, to na
Zelený čtvrtek, posvěceny a na
následující den Velkého pátku pro
přijímání lidu uschovány. A tím se
stalo, tak jako se už udržel zbožný
a církevní zvyk, že kněz, střídník
řečeného kostela, rozděloval po
kouscích několik hostií rozlomených na menší částečky, aby tak
požití pokrmu života potěšilo a
nasytilo lačné duše tak hojného
lidu a tak zbožného.
Naposledy, když většina zbožně
přijímala od oltáře z ruky knězovy
onen nebeský chléb ve způsobě
jen malé částečky omezený, přistoupil jeden muž, syn nedůvěry
a malý víry, který přijímaje od
kněze do úst nepatrnou část těla
Páně, hned v srdci tichý a v mysli
nevěřící a reptáním mluvil: „Co
a kolik jsi přijal? Jak velikou asi
sílu anebo jakou účinnost může
v sobě míti tak chudičká částečka? Zajisté skromnou nebo žádnou. Kéž bych byl dnes nechodil
k oltáři. Bylo by mně zajisté tolik
platno vůbec se zdržeti přijímání,
jako přijmouti tak nepatrnou částečku.“ Ale když takto a podrobně
u sebe převráceně rozvažoval
v rozličných rouhavých myšlenkách a nevolí a nedůvěrou, začala
náhle ona svatá hostie, na jejíž
malou velikost si onen ubohý člověk, neznající božských tajemství,
už krátce předtím stěžoval, tak ve-

lice růsti a znatelně se zvětšovati
v ústech přijímajícího, že vyplnila
jeho obě tváře a její nečekaná velikost mu nedovolovala zavřít otevřená ústa; zajisté, že takové věci
působil ten, který byl tělesně skryt
ve svátosti, jenž není ani menší
v nejmenším ani větší ve velikém.
A ačkoli byl onen vzrostlý objem
kousáním zubů toho člověka rozmělňován, přece ho nijak nemohl
onen nevěřící člověk spolknouti.
Stál onen nevěřící člověk,
třesa se, ve strachu, že se zadusí,
jen sám si vědom, co se sním
nepozorovaně dělo a proč tak
vzrostla ona svátost těla Páně,
kterou byl pro svou nedůvěru
nehoden přijmouti pro útěchu své
duše. Trápen jsa nutností a boje se
smrti, vložil ruku do úst a stěží
a námahou vytáhnouti částečku
posvěcené hostie, kterou pro její
malost pokládal vůbec za hodnou
opovržení. A protože měl onen
kostel žalostným požárem, který
založili Maďaři, ve svých zdech
dosud přemnoho pukli, přiblížil
se onen člověk celý v úzkostech
k jedné stěně chrámové a zcela
tajně vložil do jedné trhliny zdi
Tělo Páně, jak mohl nejhlouběji. A vykonav to, vrátil se onen
člověk do svého domu zmaten a
v „trpkosti duše své“ rozvažoval
všechno, co se mu onoho dne tak
zázračně přihodilo. Brzo navští-

Královna Eliška

ven milostí Boží a ostře hryzán
svědomím, z celého srdce je bodán výčitkami, prolévá hojně slzy,
s bolestí vstane, běží ke svému
zpovědníkovi a vyloží mu věc, jak
se mu po pořádku přihodila.
Zpovědník, uslyšev slova jeho
zpovědi, měl velkou soustrast
s jeho nářky, a když ho onen
vinný člověk vedl a ukázal místo,
v němž bylo tělo Páně neuctivě
schováno, sám se pokusil s uctivostí odtud vyjmouti onu spasitelnou hostii. Div divoucí, když
vytáhl kněz poprve vloženou ruku
ze štěrbiny zdi, ukázaly se zřejmě
čerstvou krví konečky prstů, kterými se dotkl hostie v dutině zdi.
Užasne kněz, k úžasu se přidruží
bázeň, přece však podruhé vloží
třesoucí ruku do štěrbiny. A když
vytáhl kněz svatou hostii z úkrytu zdi na světlo, začala ihned
z různých částí té hostie jako
z žil lidského těla vytékati hojná
krev, takže byly postříkány nejen
prsty knězovy, ale také stěna na té
straně i země. Spatřiv ten úžasný
zázrak, vykřikne kněz a modlí se;
pláče laik a bojí se a přiběhnou
tam na tak velikou podívanou,
která se nemohla nikterak utajiti,
všichni lidé, bijící se v prsa při pohledu na to; přemnozí pak zpěvy
a oslavováním velebiti Hospodina,
že učinil tak veliké věci v jejich
chrámě, když ráčil i takto v onen
den obnoviti tak podivuhodně památku svého spasitelného utrpení.
Ctihodná pak v Kristu paní
Gisela, abatyše v Oslavanech,
kterýžto klášter je blízko v sousedí onoho města, na zprávu, že se
tam stal tak slavný zázrak, vzala
sebou několik svých sester, jeptišek onoho kláštera, a přišla tam.
A když ty zřejmě viděly událost
i zkrvavenou hostii a uctivě se jí
klaněly, byla dána jedné z nich
před ostatními jejími družkami
od Boha hojnější milost viděti
ono božské tajemství. Neboť
ten, který byl neviditelně skryt
v oné viditelné svátosti, jenž činí
zázraky na nebi i na zemi, náhle
otevřel oči i srdce oné jeptišky a
osvítil její duši tak znamenitým
světlem poznání a útěchy, že viděla v onom světle světlo, které
ostatní přítomní neviděli; by byla
při onom podivuhodném vidění
oblažena v duchu tak hojnou rosou Božího požehnání, že se od té
chvíle nikterak zdržeti ona služebnice Kristova, aby jí přehojně nevytékaly bez přestání zevně z očí
hlavy potoky slz, známky onoho

(z knihy Toulky českou minulostí)

pramene, který vyrazil zevnitř.
A na otázku, proč aspoň někdy
neupouští od tak nesmírných
slz, odpověděla: „Uviděla jsem
Boha Spasitele a ženicha svého
v těle svém, třebas nezaslouženě,
způsobem zajisté zázračným, ne
po způsobu obecném, nýbrž pod
způsobu a tvářností, jak se zalíbilo
tomu, který se mně chtěl ukázati,
a už mně stačí moje tajemství.“
Potom šla bez přestání v neustálém pláči ta následovnice beránka
Božího a plakala, rozsévajíc símě
své, a následujícího jedenáctého
dne, sklízejíc s plesáním, co rozsévala se slzami, odešla z tohoto
života a šťastně zesnula v Pánu.
V oné době okolo svátku Nanebevzetí Páně přišla do krajin
moravských jasná paní Eliška,
královna česká a polská, dcera
blahé paměti pana Václava, krále
týchž království, prvního zakladatele Zbraslavi, a uslyšela tam
z pravdivého vypravování paní
abatyše z Oslavany a od četných
jiných hodnověrných osob, které
byly při té události přítomny, co
se slavně stalo s onou spasitelnou svátostí. A proto hned začala
z vrozené sobě zbožnosti vřele
planouti zbožnou touhou, aby
mohla uviděti onu tak spasitelnou
a zázračnou hostii. Řízením tedy
Božím zachytila hodinu příhodného času a přišla do onoho města,
jak chtěl sám původce svátostí,
a tam obdržela darem na snažné
naléhání závažných proseb od
lidu, jásajícího na návštěvou tak
slavné královny nad dobrodiním
tak vzácného daru, to dala jasně
najevo radostným plesáním zevně
slovem i skutkem a ten, který to
viděl, podává o tom svědectví.
Neboť jsem byl tehdy při tom
s ctihodným v Kristu otcem, panem Konrádem, prvním opatem
zbraslavským, já služebník jeho,
a mně královna velmi zbožně svěřila onen předrahocenný poklad
v nádherné monstranci opatrovat
a donést na Zbraslav. Ó ty, nejsvětější tělo Pána našeho Ježíše
Krista, nasyť mě a pomáhej mně
v poslední hodince života mého!
Amen.
Tolik Zbraslavská kronika. Text
nebyl mluvnicky upraven.
Některé pojmy v textu vyžadují
vysvětlení:
• Hojný zástup věřících ukazuje
na lidnatost farnosti, především
ale vypovídá o tehdejším zvyku
přijímat svátost oltářní více než
jedenkrát do roka, právě ve velikonočním čase
• Střídník řečeného kostela je
zástupce faráře a spolu se zpovědníkem ukazují na početnější sbor
kněží na bohaté faře.
• Požár, který založili Maďaři.
Myslí se vypálení kostela a Ivančic Kumány v roce 1304.
• Velký pátek, kdy se zázrak stal
připadl v roce 1312 na 24. března.
Svátek Nanebevzetí Páně, kdy
královna Eliška navštívila Ivančice byl 4. května 1312.
• Monstrance s hostií z Ivančic
byla věnována zbraslavskému
klášteru. Klášter byl vydrancován
a vypálen husitskými hordami,
takže i monstrance s ivančickou
hostií zmizela.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Žitavský P.: Zbraslavská kronika,
nakladatelství Svoboda, 1975 • Hora P.:
Toulky českou minulostí, díl II., nakladatelství Práce, 1991 • Kratochvíl
A.: Ivančice, bývalé královské město
na Moravě, 1906 • Kolektiv autorů:
Ivančic, dějiny města, 2002

♣ Z regionální kuchyně
Domácí zabijačka
Nadchází předvánoční čas, plný sváteční výzdoby, nakupování dárků,
ale také čas domácích zabíjaček, kdy už při vyslovení tohoto kouzelného
slova cítíme vůni zabijačkové polévky, jitrnic, jelit a vařeného ovaru.
Aby domácí zabijačka dopadla co nejlépe, je třeba předem dohodnout
den, kdy se bude konat, objednat řezníka a udělat všechny potřebné
přípravy. Nejdříve je třeba obstarat drcenou kalafunu a kroupy, které
předem uvaříme. Zajistíme dostatečné množství špejlí, které na jedné
straně ořízneme do špičky a také sáčky na tlačenku a provázek na podvázání. Nakoupíme koření jako pepř, nové koření, kmín, majoránku,
muškátový oříšek, bobkový list a mletou papriku. Oloupeme asi 1 kg
cibule, 7 hlaviček česneku, z nichž polovinu pečlivě utřeme. Připravíme
dostatečně velké hrnce na vaření masa, na zachycení krve, větší nádobu
na míchání náplně do tlačenek, jitrnic a jelítek. Upravíme místo pro
opracování, zavěšení prasete. V den domácí porážky zajistíme dostatečné
množství vřelé vody, které je třeba na opaření kůže, na udržování čistoty,
na mytí rukou a pod. K tomuto účelu se z mé praxe nejlépe hodí kotel
na pevná paliva, který je připraven na dvorku, využijeme ho nejen na
ohřátí vody, ale na vaření masa, poté jitrnic a jelit, polévky a škvaření
sádla. Po skončení posledních příprav řezník v den „D“ prase omráčí a
ihned vykrví proříznutím tepny. Do nádoby zachycenou krev dokonale
promícháme. Při míchání krve se srážejí vlákna, která z krve odstraníme
a vymíchanou krev uložíme na chladném bezpečném místě, aby nemohla
být znečištěna nebo jinak znehodnocena. Vykrvené prase umístíme na
vhodnou desku a řezník opaří kůži. Po opaření zbaví kůži štětin a opláchne čistou vodou. Potom upraví šlachy na zadních nohách k zavěšení. Pak
otevře břišní dutinu a opatrně vyjme vnitřnosti tak, aby nepoškodil střeva
a neznečistil maso jejich obsahem. Uvolní hrudní dutinu a vyjme osrdí
s játry a jazykem. Osrdí rozdělí, rozřízne jícen, z jater vyjme žluč, srdce
prořízne a celý drol opere v pitné vodě a zavěsí, aby okapal. Ihned sebere
maso určené k vaření, tj. hlavu s lalokem bez mozečku, rozdělenou na
dvě půlky, plíce se srdcem, jazyk, slezinu, měkké části boku, polovinu
jater, maso od rány a popřípadě jednu plec na tlačenku. Vybrané suroviny
vypereme v pitné vodě a pečlivě zbavíme všech zbytků štětin. Mírně je
osolíme a vaříme tak, aby bylo možno z masa vyjmout kosti, ale aby maso
zůstalo mírně tuhé. Mezitím řezník kus rozsekne na dvě podélné půlky.
Vyňatá střeva rozdělí a vyjme střevní sádlo, které po oprání nakrájíme
na větší kusy a dáme škvařit. Střeva řezník propláchnutím zbaví obsahu,
obrátí a dokonale vypere v pitné vodě. Po vyprání nesmějí být střeva cítit
typickým střevním pachem. Vypraná střeva nakrájí na přiměřeně dlouhé
kusy a s jedné strany zašpejluje. Žaludek obrátí, důkladně vymne v soli
a stejně pečlivě vypere. Uvařené maso vyjmeme z polévky a odstraníme
kosti, chrupky a tvrdé sliznice. Polévku přecedíme, vypláchneme drobné
kostičky, polévku nalijeme do původní nádoby a uvedeme znovu do varu.
Čisté maso roztřídí řezník na jednotlivé druhy.

Zabijačková paštika mistra Kloudy

Co budeme potřebovat: 600 g vepřového bůčku, 500 g vepřové plece,
500 g jater, 500 g pečeného masa, 3 stroužky česneku, 3 velké cibule, 1/2
lžičky mletého černého pepře, 2 lžičky soli, nové koření, (v paštice musí
být 65% tučného masa, aby nebyla jalová).
Postup: Ráno upečeme 500 g vepřových vrabců. Vařené maso a syrová játra spolu s pečeným masem jemně rozemelte. Přidáme česnek, cibuli, koření a dobře promícháme. Zavařovací sklenice naplníme do 3⁄4 směsí
a zavíčkujeme. Po sterilaci se paštika se musí srazit dospod a „plavat” ve
vlastní šťávě. Po vychladnutí se nahoře pod víčkem utvoří vrstva sádla.
Sterilujeme ve sklenicích na 92˚C 1,5 - 2 hodiny.

Vousatá polévka – černá zabijačková podle Jakuba a Marka

Co budeme potřebovat: Polévku 65 %, vařené kroupy 20 %, krev 15 %,
sůl, utřený česnek, pepř mletý, nové koření mleté, majoránku.
Postup: Do bílé polévky, která mírně vře, přidáme kroupy promíchané
s krví. Když je krev dostatečně povařená za 1,5 hodiny, polévku mírně osolíme, okořeníme česnekem, pepřem, novým kořením, majoránkou a vaříme
další 1,5 hod. Hotovou polévku rozlijeme do několika větších nádob, aby
byla v co nejnižší vrstvě a mohla rychle vychladnout. Při chladnutí musíme polévku několikrát zamíchat, abychom rozrušili povrchovou tukovou
vrstvu a polévka se mohla vypařovat. Po vychladnutí plníme například do
igelitových sáčků a dáme zamrazit.

Tlačenka bílá

Co budeme potřebovat: Na masovou tlačenku použije řezník zčásti libové maso z plece, maso z hlavy, srdce, jazyk, tučný lalok, kůže
k množstevnímu poměru, trochu česneku a majoránky. Libové suroviny
60 %, tučné suroviny 15 %, srdce a jazyk 10 %, vařené kůže, sůl, pepř
mletý, nové koření mleté.
Postup: Připravenou surovinu nakrájíme na větší kostky o rozměru asi
2x4 cm. Předvařené kůže, sejmuté s laloků, oušek a podobně, umeleme
jemně strojkem na maso. Pokrájené suroviny vloží řezník do větší nádoby, okoření, osolí a smíchá s mletými předvařenými kůžemi. Zamíchanou
směs plní do tlačenkových sáčků, poté zaváže. Omejeme ve studené vodě
a rozložíme a v časových intervalech otáčíme do ztuhnutí.

Jitrnice

Co budeme potřebovat: Vepřové maso (z hlav, laloků a boků) 40 %,
předvařené plíce 15 %, syrová játra 8 %, vařená vepřová játra a tučná
polévka 10 %, rohlíky 27 %, sůl, pepř mletý, nové koření mleté, česnek
třený, zázvor, majoránku, 5 syrových cibulí.
Postup: Syrová vepřová játra, tvrdší maso, plíce a maso s kůžemi umeleme strojkem na maso. Do větší nádoby vložíme rohlíky, přidáme trochu
bílé polévky a pečlivě promícháme, přidáme ostatní mleté suroviny. Prejt
okořeníme, osolíme a dostatečně promícháme. Pak plníme do připravených, rozvlažených, s jedné strany zašpejlovaných vepřových tenkých
střev. Po zašpejlování s druhé strany jaternice vkládáme do horké vody
asi 65 ˚C, dostatečně vařené jitrnice vyplavou na hladinu. Vařené jitrnice
vyjmeme a dáme do studené vody, opláchneme a rozložíme na desky.

Kroupová jelítka

Co budeme potřebovat: Vařené vepřové laloky, škvarky ze střevního
sádla, vařené kroupy, vepřová krev, polévka a koření. Škvarky 5 %, vařené kroupy 25 %, vepřová krev 15 %, polévka 5 %, sůl, smažená cibulka,
pepř mletý, nové koření mleté, kmín mletý, majoránka, utřený česnek.
Postup: Škvarky spolu s cibulkou semeleme. Do větší nádoby vložíme
umleté suroviny, přidáme vařené kroupy, přecezenou vepřovou krev a
polévku. Prejt osolíme, okořeníme a pečlivě promícháme a ihned plníme
do připravených, rozvlažených, s jedné strany zašpejlovaných tlustých
vepřových střev. Po zašpejlování druhé strany jelítka vkládáme do horké
vody asi 75 ˚C. Zda jsou jelita hotová, zjistíme tak, že jednu napíchneme
špejlí. Pokud vytéká čisté sádlo, jsou hotová, pokud jde krev ještě ponecháme ve vodě. Vařená jelítka z polévky přendáme do studené vody,
opláchneme a rozložíme na dřevěné desky
Tento zjednodušený postup zabijačky je sepsán za asistence mistra
řezníka Miroslava Kloudy z Miroslavi.
/mask/
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
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: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

OZNÁMENÍ REDAKCE
Upozornění všem inzerentům!
Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze
v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno,
bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla. V opačném
případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení.

Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného
nábytku. Autolux Jozef Horka,
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.:
737 713 696.
koupím
•• Š Felicia kombi 1,3, po 1.majiteli,
najeto cca 100 tkm, cena dohodou,
nabídněte. Tel.: 731 511 510.
•• auto v dobrém tech. stavu, obsah
do 1,1, zimní a letní pneu, Ford Fiesta,
Peugeot, golf atd. do r. 95. Tel.: 723
224 165.
•• levně Š 105, 120 nebo Favorit k okamžitému ježdění. Tel.: 736 765 532.
•• PF 62. Tel.: 515 322 293 po - pá
6.00 - 14.30 hod.
prodám
•• pneu 4 ks 195/60 R14, vz. 4 mm,
letní, velmi levně. Tel.: 603 544 145.
•• 4 ks zimní pneu na disku 155/70
R13, v disku 3 otvory, cena 750 Kč
za ks. Tel.: 723 219 924.
•• 4 alu disky + pneu na Š Favorit/
Felicie 165/70 R13, rozteč šroubu 100
mm, 500 Kč/ks. Tel.: 602 193 628.
•• disky s pneu zimní 3 mm vzorek
165/13, rozteč 4x108 na vozy Ford,
cena asi 350 Kč. Tel.: 604 781 270.
•• nové nepouž. disky na Š Fabia 6J
14“, PC 4.200 Kč, nyní 2.500 Kč, 4 ks,
dohoda možná. Tel.: 736 765 532.
•• kola na Vaz 2107, 150 Kč/ks,
kola na Ford escord, 150 Kč/ks.
Tel.: 602 337 122.
•• sada zimních kol 155/70/13 Fulda
na pěkných nyní nově vyvážených
discích Citröen 4x108 vzorek , cca
ještě 5 - 7 mm. Cena 3.500 Kč Tel.:
606 268 287.
•• 4 ks zimních pneu Matador 185/65
R14, najeto 1.200 km, cena 5.000 Kč.
Tel.: 603 309 809.
•• Š Octavia clasic 1,6i, r.v. 03, šedá
metal., 23 tkm, tažné, garážovaná, 1.
majitel, 250.000 Kč, možná dohoda.
Tel.: 604 871 872.
•• Š 105, motor Š 130, dobrý stav, tažné zař., letní a zimní pneu, STK 4/09,
cena 7.000 Kč. Tel.: 739 319 242 mezi
16 - 20 hod.
•• střešní nosič Neumann na Citroen Saxo, nebo P106 - 5dveří,
téměř nepoužitý. Cena 900 Kč, tel.:
606 268 287.
•• čelní sklo na Opel Kadet, dohoda.
Te.: 721 021 889.
•• VW Golf 1,5D, r.v. 79, STK do 09,
cena 7.000 Kč. Tel.: 603 773 485.
•• Mercedes 220D, kraťas, pojízdný,
STK 9/08, RZ v depozitu, opr. podlah,
cena 7.000 Kč. Tel.: 607 546 806.
•• VAZ 2103, r.v. 78, tažné, koroze
karoserie, dohoda. Tel.: 603 547 467.
•• Pionýr Jawa 20, TK 11/11, cena
3.000 Kč. Tel.: 732 853 237.
•• Jawa 550, r.v. cca 55, bez TP a motoru, stav viz. foto - nekompletní, pevná
cena 4.000 Kč. Tel.: 606 268 287.
•• shrnovací radlici na sníh k Vari,
1.900 Kč. Tel.: 602 553 905.

Byty - nemovitosti
koupím

•• byt 2+1 v Ivančicích. Platba v hotovosti! Nejsem RK. Za nabídky
předem děkuji. Tel.: 777 735 369.
•• byt 2+1 nebo 1+1 v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.
•• vyměním 1+1 velký v Ivančicích
za 2+1 v MK. Tel.: 737 042 404.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• garsonku nebo 1+1. Tel.: 776 202 051,
606 538 559.

•• Brněnský podnikatel hledá chalupu
se zahrádkou v klidné a pěkné obci.
Hotovost! Volejte tel.: 607 939 428.
•• Češka žijící ve Švýcarsku hledá
pro své rodiče domek se zahradou
v okolí Dolních Kounic nebo Ivančic.
Tel.: 776 634 565.
•• Mladá rodina se 3 dětmi koupí
domek 4+1 nebo 5+1 do 35 km od
Brna. Předjednaná hypotéka. Tel.:
777 732 559.
•• RD, řadovku na ul. Pionýrská, MK,
spěchá. Tel.: 731 069 270.
•• RD v Ivančicích, MK a blízkém okolí, do 500 tis. Kč. Tel.: 775 924 581.
•• garáž v Oslavanech na ul. Starohorská, Letkovská. Tel.: 605 412 234.
prodám
•• RK ACITY nabízí: RD 6+1
Kupařovice, 1500 m2, 954 tis. Kč,
poslední st. pozemek Na Brněnce,
Ivančice, 745 m2, pozemek Ivančice
- Alexovice ke stavbě RD nebo
komerci, 3100 m2. Informace na
tel.: 605 749 319.
•• RK BASTA nabízí: byty v Židlochovicích 2+1 OV 1,6 mil. Kč,
Medlov 2 garáže + chata se zahr. a
bazén 1,8 mil. Kč, RD Rybníky 2+1
1,45 mil. Kč, Jamolice 4+1 400 tis.
Kč, Neslovice 5+1 za 3 mil. Kč, Hrotovice 4+1 za 935 tis. Kč, M. Krumlov
chatka se zahr. 150 tis. Kč, Střelice
pozemek pro chaty 75 Kč/m2, Ivančice zahr. pro chatu 19 tis. Kč, Dalešická přehr. pozemky na chaty od
200 Kč/m2. Volejte tel.: 777 200 557.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• RD 3 generační v MK, cca 3,5 mil.
Kč. Tel.: 732 126 169.
•• RD 3+1 v Olbramovicích,
ÚT plyn, koupelna s WC, ihned
k nastěhování, dvůr a zahrada
u domu. Tel.: 604 795 874.
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna,
WC, z větší části po rekonstrukci,
ihned k nastěhování, větší dvůr
a zahrada u domu. Tel.: 774 412 675.
•• byt OV 1+1 v Ivančicích na
novém sídlišti, letos po celkové
modernizaci. Nové stoupačky, dlažba
plovoucí podlaha, hluboká vana,
plastová okna vč. žaluzií a sítí proti
hmyzu. Kuchyňská linka na míru
vč.vestavných spotřebičů Siemens.
Vše nové v záruce, nutno vidět. Tel.:
737 712 326.
•• zahradu, chatu v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.
•• garáž se sklepem v Miroslavi, ul.
Rybniční, po celkové rekonstrukci,
220 + 380 V. Tel.: 602 341 250.
•• obchodní místnost 36 m2 v Němčicích, částečně podsklepená, půdní
prostor, elektrika, plynové topení.
Vh. také jako stání pro dvě os. vozidla
s dílnou. Tel.: 736 145 850.
hledám pronájem
•• muž středního věku hledá podnájem nebo pronájem malého bytu
nebo části domu v Miroslavi (možno
i prodej). Nabídky sdělte na tel.:
732 911 909.

Stavba - zahrada

koupím
•• seno nejlépe balíkované, nabídněte.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• dveře vnitřní 90L i prosklené do kovových zárubní. Tel.: 546 421 869.
•• kompletní stavební vrátek (motor, plošina, kladka, lešení). Tel.:
737 481 635.

prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého
plechu 2 mm, délka 1 metr, průměr
20 cm, nová, nevybalená, PC 700 Kč,
nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• pískovou filtraci 5ti komorovou,
bez čerpadla, PC 6.000 Kč, nyní
1.500 Kč. Tel.: 603 544 145.
•• dvoukřídlá plech. vrata 2x3,48
m, zámkovou dlažbu 250 ks,
koupelnovou vanu. tel.: 605 449 318.
•• zahradní benzinové, třístupňové
čerpadlo. Tel.: 606 461 488.
•• trojradličný pluh za traktor, motor
a převodovku z 1203, vozík za os. auto
bez TP, tov. výroby. Tel.: 604 876 408.
•• zahradní kultivátor Vari, málo
používaný, PC 18.000 Kč, nyní
10.000 Kč. Tel.: 605 562 123.
•• křídla z dřev. eurooken, vh. pro
skleník, pařeniště. Tel.: 604 303 267.

Vybavení domácnosti

prodám
•• rozkládací stůl a 6 židlí, leštěný
mahagon, děts. psací stolek s židlí
90 cm, koupelnovou skříňku s
umyvadlem, 3 poličky, 2 ks/80 cm a 1
ks/60 cm a kulaté zrcadlo 70 cm, vše
bílé lamino. Tel.: 605 776 380.
•• sedačku 3+2 z buvolí kůže,
konstrukce masiv. dřevo + masiv.
dřevěný stůl. Za soupravu 2.000 Kč,
rychlé jedn. sleva. Tel.: 605 588 673.
•• pěknou ložnici z r. 1950, dohoda.
Tel.: 776 752 311.
•• rohová 4 patrová skříň, kombin. sklo
+ zrcadla, vh. do salonu, PC 8.000 Kč,
nyní 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• nerezovou myčku, jako nová za
4.000 Kč. Tel.: 739 290 712.
•• plynový bojler, nerez, 80 l. za 1.500
Kč. Tel.: 774 306 155.
•• přenechám za odvoz starší obýv.
stěnu, barva třešeň. Možnost odběru
ihned. Tel.: 605 163 157.
•• rozkládací sed. soupravu, d: 1,90
m + 2 křesla, zachovalá, za 3.000 Kč.
Tel.: 775 341 376.
•• mosazný elektr. křišťál. lustr osmiramen., 2.000 Kč. Tel.: 728 179 905.

Elektro a elektronika

koupím
•• funkční mob. telefon do 500 Kč.
Tel.: 728 742 256.
prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat EO 5N, zcela nový a nepoužitý,
nevhodný dar. Výrazná sleva. Tel.
724 246 387.
•• MT Samsung SGH - C140, barev.
displ., skoro nový, se ZL do 29.8.09,
dohoda. Tel.: 731 739 319.
•• digitální piano Casio PX-300,
kladívková mechanika, 88 kláves,
168 zvuků, 120 rytmů, metronom
a další funkce, pedál + stojan. Nové,
málo použité, cena 13.000 Kč. Tel.:
777 107 374.
•• mrazák Mio Star, 170 l, 1.500 Kč,
aut. pračka Tatramat mini, nefunk.
ždímání, horní vkládání za 500 Kč,
2 plečky. Tel.: 732 110 005.
•• PC sestava Athlon 2900+ XP-M,
RAM 512 MB/400, RADEON 9550,
160 GB SATA, SL-KT 880 E-RL (DVI
i analog, TV, 6 x USB), DVD R/RW +
přísl. (kl., myš, repro, monit.) Vyvážená sestava, 100 % stav. Možno kdykoliv vyzkoušet. Tel.: 724 677 892.

Vše pro děti

prodám
•• houpačku zn. Takko, žlutozelená
za 750 Kč, klokánek modrozelený za
200 Kč, vše skoro nové, možná sleva.
Tel.: 608 874 073.
•• malé sáňky, ohrádku na sáně, lyže
a hůlky d: 70 cm, růžové v plastu,
stolní kulečník, auto Tatra, tříkolku z
plastu pro nejmenší, kolo dětské 1/4,
koloběžku plech. Tel.: 605 776 380.
•• síťovou ohrádku žluté barvy, motiv
medvídci, 790 Kč. Tel.: 724 468 125.
•• chlapecké brusle vel. 23, jako
nové (1x použité). Cena 400 Kč. Tel.:
605 412 234.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA zadat také
na naše webové stránky: www.zrcadlo.info

•• dětský boxovací pytel s rukavicemi,
málo používaný. Tel.: 724 687 971.
•• chlapecké brusle v: 40, děts. oblečení
na 5 - 6 let, levně, kalhoty - maskáče
na výšku cca 160 cm, téměř nenošené,
za pol. cenu, děts. kolo Velamos pro 5 - 6
let, levně. Tel.: 724 687 971 MK.
•• monitor dechu Nanny, PC 2.400
Kč, nyní 1.400 Kč, rok záruka,
dětskou plastovou hrazdičku ( závěsy
i na bocích), PC 550 Kč, nyní 130 Kč,
klokanku s dětskými motivy, jako
nová, PC 450 Kč, nyní 120 Kč, Tel.:
607 971 767, Ivančice.
•• 2 měsíce používané dětské chodítko
růžové barvy s hracím pultem a se
záručním listem, cena 400 Kč. Tel.:
728 120 593.
•• dětské lyže Blizzard s vázáním, d: 170
cm. Cena 500 Kč. Tel.: 603 598 895.
•• dětskou postel s vyvýšeným lůžkem,
žebříkem, roštem a postranní skříní, cena
5.500 Kč. Tel.: 606 769 591 Ivančice.
•• dřevěnou postýlku s matrací za
400 Kč. Tel.: 603 793 087.

Zvířata

prodám
•• štěňata srnčího ratlíka, možnost
výběru. Tel.: 724 831 615.
•• králíky chovné i jateční, celoročně.
Tel.: 724 957 358.
•• rotvajlera, 12 měs., poslušný, hodný k dětem, očkov. průkaz, dohoda.
Tel.: 737 962 814.
•• štěňata trpasl. pudlů bez PP, bílá apricot, očkov., odčerv., Tel.: 724 033 609.
•• štěňata srnčích ratlíků bez PP,
černá s pálením, očkov., odčerv. Tel.:
732 765 649.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 607 907 452.
•• štěňata bernského salaš. psa, hodní
k dětem a klidné povahy, bez PP, cena
3.000 Kč. Tel.: 723 945 153.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté, očkov.,
odčerv., cena 7.000 Kč, ihned. Tel.:
603 773 485.
•• prase, 1/2 , 48 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• štěňata kavkazského ovčáka bez
PP, ihned, vh. k venkovnímu odchovu. Tel.: 603 863 470.
•• štěně srnčího ratlíka, velmi pěkný
pejsek. Tel.: 731 067 305.
•• prase 1/2 za 42 Kč/kg, volat po 19
hod. Tel.: 732 124 323.
•• holuby něm. výstavní, velmi levně.
Tel.: 515 323 208.
•• štěňata kavalír king španěl bez
PP, trikolor, očkov., odčerv., tel.:
607 907 452.
•• štěňata pudlů bez PP, bílá a meruňková, očkov., odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• bílého dlouhosrst. pejska čivavy,
odběr od 15.12. Tel.: 723 048 329.
daruji
•• 3 krásná štěňátka, 2 fenky, 1 pejsek,
odběr vánoce, do dobrých rukou. Tel.:
724 755 873.

Služby

•• nabízím místa v autě na pravidelné
jízdy z Oslavan do Brna a zpět. Bližší
info na tel.: 737 416 169.
•• Plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří. Žaluzie vertikální a horizontální, sítě
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové
dveře a laminát. podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Půjčky - dnes žádáte, zítra vyplácíme. Tel.: 777 044 033.
•• Peníze na Vánoce! Až 50.000
Kč do domu, měsíční splátky,
bez poplatku. ID, MD, důchodci.
Nejlepší podmínky v regionu (ne
Provident). Tel.: 605 720 362.
•• Vážení pánové, chcete překvapit
nevšedním vánočním dárkem svou
ženu či přítelkyni? Ráda Vám
s jeho výběrem pomohu a poradím.
Dárek připravím a přivezu. Tel.:
724 473 905.
•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.

•• MED PŔÍMO OD VČELAŘE.
Celoročně nabízíme různé druhy
medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice
46, tel.: 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz. Naše medy
můžete koupit také v M. Krumlově v prodejnách: Pekárna Ivanka
na Znojemské ul. a Květinka na
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).
•• Úvěry a hypotéky bez poplatku,
nízké splátky od 500 Kč. Neprověřujeme dluhy v bankovním registru
a st. institucích. Vyřízení do 7 prac.
dnů. Vhodné i pro důchodce, ID,
MD, OSVČ. Tel.: 774 458 811.
•• Nevíte co na Vánoce pro své blízké?
Nabízím cenově dostupné šperky
stříbrné, zlacené a z chirurgické oceli
a dále pak ekologické, ekonomicky
výhodné a neodolatelně parfémované
čistící prostředky do Vaší domácnosti.
!!! V nabídce: Akční dárkové sady !!!
Více na : www.sarah410.wbs.cz nebo
na tel: 605 788 581, Pavla Němcová.

Různé

koupím
•• skořepinu. Tel.: 723 224 165.
•• SIM kartu TWIST tel.: 603 598 724.
•• učebnice: S počítačem nejen k maturitě 2 díl, Potraviny a výživa v kostce,
Německy od Adama 1A - Kettnerová a
Tesařová, Lexikon spol. chování - Smejkal, Bachrachová, Technologie v kostce
- Vodochodská, Odmaturuj! ze spol.
věd. Levně. Tel.: 737 981 363.
prodám
•• fotoaparát Olypus C-745 digitální
zrcadlovka, zoom 10x, 2 roky starý
s přísluš. za 1/2 PC. Nepoškozený,
plně funkční, vh. pro začínající profi
fotografy. Tel. 602 782 240.
•• kamna Petry za 1.000 Kč, bomba
velká za 500 Kč, BTV za 1.200 Kč.
Tel.: 603 789 725.
•• reklamní áčko hlinikové, cena
dohodou. Tel.: 777 044 033.
•• akordeon Delicia, 96 basů, černý.
Tel.: 602 931 870.
•• akvária, želvária, topítka, filtry,
polyst. boxy, kyslík. bombu, sudy 120
l., mrazák Samsung 220 l. (4 r. starý).
Vše levně. Tel.: 737 785 830.
•• 56% meruňkovici r 04, 220 Kč/l.,
Tel.: 515 322 543.
•• kotlík na grilování, pánve z nerezu.
Tel.: 602 337 122.
•• GPS navigaci Mio C720, 36 států,
foťák, bluetooth, MP3, video, slot pro
paměť. kartu. Nová v orig. krabici.
Cena 7.700 Kč. Tel.: 736 765 532.
•• věci z pozůstalosti, staré obrazy,
mandl, koše na prádlo, malovanou
truhlu aj. Tel.: 724 806 320.
•• vepřové půlky vč. rozdělání, 50 Kč/
kg, možno dovoz. Tel.: 603 863 470.
•• karty hráčů NHL v zásobníku,
vh. pro začínající sběratele i jako
vánoční dárek. Tel.: 728 742 256.
•• eta vysavač, napařov. žehličku, el.
vánoční svíčky (ne vietnam.), 2 ks
reprobeden dřevo, plechový kanystr
10 l. Tel.: 605 776 380.
•• vál kovový 3 m, polní brány 4 ks,
drtič ovoce - jádroviny, sjezd. lyže
2 páry 130 cm, dětské lyže 70 cm,
březová košťata 10 ks, košťata 2 m
dlouhá. Tel.: 515 336 601.
•• 2 ks nové nerozbalené SIM karty
O2, přednabito na 50 Kč se 100% bonusem na první dobití, nevh. dar, cena
80 Kč/ks. Tel.: 724 709 650.
•• chladící boxy, objem 26 l. Cena
za ks 100 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• větší množství chemlonu, různé
barvy. Tel.: 737 481 635.
•• vzácné knihy : Čvančara: Zemědělská výroba v číslech, Malá encyklopedie zemědělství, Zemědělská
výroba v kostce, Automobil a jeho
obsluha 1925, Fronk: Automobil
a motocykl v obrazech - oba 2 díly,
aj. a levně mnoho dalších ze zeměděl.
a strojíren. Tel.: 732 110 005.
•• kvalitní dvanáctistrunnou kytaru
zn. Amada, masiv, jako nová, velká
sleva, za 3.000 Kč .Tel.: 603 914 392.
•• akvárium pro želvu, 50x25x30 cm.
Cena 500 Kč. Čistička do akvária 200
Kč. Tel.: 603 598 895.

•• hokejky pro praváky Passvilan
za 300 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• dvoumístný nafuk. kajak Helios,
tm. zelený + 2 pádla, cena dohodou.
Tel.: 737 571 172.
•• silniční kolo Amulet tour, ráfky
aero, pláště hutchinson, zapouzdřený
střed, 12 převodů, za 2.000 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• dřevěný žebřík 6 m. dlouhý, jako
nový. Dohoda. Tel.: 732 657 083.
•• starší zachovalý dvojmístný uzavřený kajak, barva červená - žlutá, 2.900
Kč, akordeon pro začátečníka, barva
perleť černo - šedá, 32 basů, 1.200 Kč,
porcelánové umyvadlo, bledě modré
150 Kč. Tel.: 607 747 541.

Seznámení

•• muž střední postavy 36/176 hledá
ženu pro toulky přírodou, kino i zábavu. Rodinný život, vzájemná důvěra
a věrnost. Tel.: 602 782 240.
•• muž 45 let hledá upřímnou dívku
do 35 let z MK a okolí, možno i s dítětem. Doufám, že mě nezklameš. Tel.:
515 320 539 po 17. hod.
•• já hravý, štíhlý a vysoký, mlsný
kocourek, hledám hodnou kočičku,
nádhernou v srdíčku. Klidně už i
milující maminečku maminku (nekuřačku) pro šťastnou a úplnou rodinku.
Měla by jsi mít ráda děti, pohádky,
zvířátka a zahrádku. Myšičko myš,
odepiš. Tel.: 608 371 140
•• ozve se mi na tohle č. fajn kluk
z Vémyslic jménem Tomáš? 8.9. jsi
byl na Artemis a měls červenou mikinu s kapucí. Jsi menší, černovlasý,
asi 28 let. Řídils auto. Ztratila jsem
kontakt. Tel.: 731 858 358.
•• hledám ženu, přítelkyni do 45 let,
která nechce být sama, dovede přijímat i dávat lásku. SŠ 50/184/83, dom.
kutil. Tel.: 603 702 160.
•• hledám muže od 60 - 68 let na trvalý vztah. Tel.: 720 449 784.
•• 31 let hledá muže kolem 30 - 35 let
pro trvalý vztah. Tel.: 515 322 135.

Zaměstnání

•• přijmeme pro pracoviště M.
Krumlov a Ivančice pracovníky na
HPP i VPP (ŽL) na práci převážně
admin. charakteru v silné tuzemské a.s.
SŠ vzdělání, ŘP sk. B výhodou, není
podm. Práce je vhodná i pro zájemce
se ZPS nebo ZTP. Zaručujeme prof.
růst, školení a zapracování v režii
společnosti, aktivním uchazečům
nadprůměrné výdělky. Zájemci nás
mohou kontaktovat na tel.: 515 321
344, 546 434 009, 602 523 214.
•• práci hledá šikovná, spolehlivá,
s maturitou, 4 roky praxe, ŘP sk. B.
Tel.: 776 596 180.
•• fa. Teraco Wech a.s. - výrobce
zámkové dlažby příjme do HPP
technika pro řízení výroby armovaných prefabrikátů. Minimálně
SŠ vzdělání stavebního směru.
Bližší info na tel.: 602 950 128.
•• amatérský fotograf hledá dívky
k fotografování v ateliéru i venku,
dlouhodobá spolupráce možná. Tel.:
732 180 721.
•• hledám doučování němčiny pro
pokročilé.V MK. Je mi 24, ráda bych
se ucházela o práci v Rakousku. Tel.:
605 585 921.
•• hledám paní na úklid panelového
domu v Ivančicích, odměna dohodou.
Tel.: 606 788 706.
•• Přijmeme stavební dělníky, montážníky oken. Tel.: 736 624 954.
•• hledám práci: prodej, výpomoc
ke starým lidem, do kuchyně apod.,
nabídněte. Tel.: 724 770 605.
•• sháním 1 - 2 dívky na ježdění
na 3leté huculce, cca 137 kvh, nejlépe
už pokročilé, ve věku nad 12 let, do 60
kg. Požaduji docházku min. 2x týdně,
výpomoc a příspěvek 200 Kč/měs.
Koník je ustájen v Hrubšicích, jezdí
pravid. IDS. Tel.: 777 877 631.
•• nabízím doučování z Mat, ČJ a AJ
pro děti ZŠ, velmi levně, Oslavany
a Ivančce, info a domluva po 15 hod
na tel.: 723 820 593.
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Oční optika Šárka Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116
www.optikakocandova.cz

Také se těšíte na Vánoce?
Řekněte v naší prodejně
heslo „JEŽÍŠEK“
a získejte 50% slevu
na plastové brýlové čočky
1,5 s antireflexní úpravou!
akce trvá do konce roku 2007

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

AB PORTAFER 664 91 Ketkovice • tel./fax: 546 210 938
mobil: 606 278 403, 774 167 469 • hanzal@ab-portafer.cz • www.ab-portafer.cz

ÓNeal Cup oceňoval nejlepší jezdce
Pod záštitou firmy RADEVA
RACING s.r.o. z Olomouce byly
vyhlášeny výsledky osmi závodů
ÓNeal Cupu 2007, který se konal
na šesti závodištích. Velký sál kulturního domu ve Vanovicích byl
v sobotu 24. listopadu zaplněn do
posledního místečka jak malými,
tak i velkými motokrosaři.
Po slavnostním uvítání všech
přítomných zpříjemnily podzimní
podvečer taneční skupiny moderního tance a ukázka thajského
boxu. Následně pak byly vyhlašovány výsledky jednotlivých tříd.
Kluci a děvčata ivančického mikroregionu se neztratili, ba naopak
zazářili na předních místech. Ve
třídě do 50 ccm se seriálu zúčastnilo celkem 31 jezdců a zvítězil
Ondřej Pokorný z Ivančic se ziskem 240 bodů. Dalším oceněným
byl Jiří Matějec na sedmém místě
se ziskem 107 bodů, devátým byl
pak Filip Zimmermann z Ivančic.
Jedenácté místo obsadila Eva
Schneiderová se ziskem 54 bodů,
třináctá byla Hana Šulcová s tři-

ceti body, dvacátédeváté místo
obsadil Marek Kotlán z Oslavan
a jednatřicátý byl Marek Černý
z Ivančic.
Ve třídě do 65 ccm startovalo
celkem 26 jezdců a prvním byl
Dominik Schneider z Neslovic
s počtem 288 bodů (všechny závody poháru vyhrál) na druhém
místě se umístil jeho bratr Erik
Schneider s počtem 199 bodů, na
třetím místě se umístil Filip Gross
z Nové Vsi s 180 body a devatenácté místo patří Davidu Sakánkovi z Oslavan s 20 body, který
bodoval jen ve dvou závodech.
Třída do 85 ccm byla taktéž
obsazena jezdci mikroregionu
a na cekovém druhém místě se
umístil Dominik Komárek z Dolních Kounic s počtem 148 bodů,
na šestém místě pak Filip Samlík
získal celkem 110 bodů. O stejný
počet bodů (54) se rozdělili jezdci
Ladislav Benhart z Kratochvílky
a Jakub Karbaš z Ivančic na 13
místě. Tato kubatura měla na
startu celkem 36 jezdců.

Stejný počet jezdců byl i ve
třídě do 125 ccm, kde startoval
Roman Karbaš a s pouhými čtyřmi starty se umístil na 27. místě
s jednadvaceti body.
Pořadatelé mile překvapila
děvčata, která startovala v jednotlivých třídách a pozvala je na pódium pro ocenění za jejich výkony: Barbora Laňková (125 ccm)
Velké Meziříčí, Hana Geršlová
(125 ccm) Jevíčko, Eva Schneiderová (50 ccm) Neslovice, Hana
Šulcová (50 ccm) Ivančice a páté
místo obsadila Markéta Ehlová
(65 ccm) z Dobrušky. Celý sál
dal hlasitě najevo nadšení z výkonů těchto děvčat, která se pustila
do boje s kluky a za své umístění
se nemusí stydět.
Nejvyšší počet bodů v celém
seriálu ÓNeal cupu získal Dominik Schneider z Neslovic, který
nedal svým soupeřům šanci ani
v jediném startu poháru. K titulu
Mistra Slovenské republiky, vícemistra České republiky tak přidal
i titul vítěze ÓNeal cupu 2007.
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Holkám z aerobiku Oslavany se dařilo
V sobotu 24. listopadu se uskutečnil v Třebíči závod v aerobiku
a zároveň 2. kolo 0 putovní pohár. První ročník v loňském roce
vyhrály naše dívky z Aerobního
klubu TJ Oslavany. Bojovaly o něj
v semifinále v listopadu 2006 a
19. května 2007 ve finálovém kole
si ho odvezly domů, kde zůstane
až do 26. dubna 2008, kdy bude
finále druhého ročníku JOLLY
FIT v Třebíči. Tam ho bud‘ obhájí,
nebo předají novému vítěznému
družstvu. A protože teď v listopadu začala semifinále velmi dobře,
šance na obhajobu je vysoká.
Výsledky našich dívek v kategoriích, ze kterých sbíraly body
do klání o putovní pohár:
4 - 7 let: do finále se dostaly Nela

Zahradníčková, Nikola Sakánková, Kamila Vejvodová, Tereza
Klapalová a Denisa Ondráčková,
která se umistila na 3. místě.
8 - 10 let: do finále se dostaly Jana
Straková, Tereza Hansová, Monika Kratochvílová a Karolína
Krčmová, která zvítězila a dostala
pěknou cenu na památku - MP3
přehrávač.
11 - 13 let: do finále se dostaly
Eliška Řeřuchová, Eliška Aldorfová, Sabina Chalabalová a Lucie
Malinková. Lucie obsadila 2.místo.
I4 - 18 let: do finále se dostala
Nikola Hrubešová. Už po čtvrté
! Stala se tak v tvrdé konkurenci
vítězkou a za svoje umístění byla
odměněná velmi hodnotnou cenou,
mobilním telefonem. Ostatní dív-

ky, které se do finále neprobojovaly, si alespoň pěkně zacvičily s mistrem světa Robertem Mrkvičkou.
Body si dívky dovezly i za pódiovou skladbu, kterou secvičily
v tomto složení: Aneta Zahradníčková, Natálie Kocábová, Lucie Malinková, Eliška Aldorfová,
Nikola a Monika Hrubešovy.
Konkurence při těchto závodech
je veliká. Soutěží tu kluby z Třebíče, Chotěboře, Šumperku, Brna,
Bystřice nad Pernštejnem, Rosic,
Havlíčkova Brodu a z Nymburka.
Už se těšíme na jaro a pevně
věříme, že našim děvčatům bude
štěstí přát a jejich trenérky Petra
Zahradníčková a Martina Répalová budou mít z jejich výsledků
jen radost.
TJ Oslavany
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Dne 22.12.2007 pořádá fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov
9. ročník tradičního turnaje v malé kopané .

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
pískové hřiště v MK • hráčů v poli: 4 + 1 • začátek turnaje: 8:30 hodin
startovné: 400 Kč za mužstvo • občerstvení zajištěno
Nahlášení mužstva a zaplacení vkladu proveďte nejpozději do 21. 12. 2007
u pana Kršky v Tipsportu v MK nebo na telefonech 723 285 103 a 602 506 886.

