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Nové hřiště pro Miroslav

Svoz popelnic zase dražší
/Moravský Krumlov/ Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zvýšil místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2008. „Občané budou platit 450 Kč za
osobu a rok, což je o 50 Kč více, než v roce 2007. Hlavní příčinou je to,
že hospodaření s odpady by mělo být vyrovnané, avšak v Moravském
Krumlově loni i letos vykazuje ztrátu přes 200 tisíc Kč. Tato ztráta,
spolu s očekávaným zvýšením DPH, cen PHM a energií v příštím roce,
je právě vyrovnána schváleným zvýšením poplatku,“ sdělil Jaroslav
Mokrý, starosta Moravského Krumlova. I nadále ale platí některá osvobození, neplatí se například za děti do tří let věku.
/mask/

Nové pozemky pro výstavbu

/Miroslav/ V úterý dopoledne
bylo v Miroslavi slavnostně otevřeno nové víceúčelové sportovní
hřiště. To by mělo sloužit především házenkářkám, ale i dětem
z místní základní a speciální školy.
Po krátkém projevu starosta
města Augustin Forman společně
s poslancem Ladislavem Šustrem
a mluvčím EDU Petrem Spilkou
přestřihli pásku, kterou uvedli
hřiště do užívání.
„Protože mám sepětí s komunální politikou, tak se snažím
podporovat aktivity jako je tato.
Zde dnes otvíráme hřiště, které je
částí tzv. „medvěda“, což je přerozdělování peněz v parlamentu.
Já bych chtěl prosadit, aby tento
„medvěd“ nešel do míst větších
než 4 000 obyvatel, protože
ve větších městech už to nikdo
neumí vyčerpat hospodárně a to
je špatně. Když se peníze dají
do malé obce, a ještě se něco přidá, jako zde ze tří zdrojů, dokáže
se udělat trojnásobek. V Praze se
z milionu udělá 200 tisíc. Tam
se maximálně oplotí pozemek
a přiveze buňka a je dotace vyčerpaná. Jsem rád, že se o takového
projekty někdo stará. Hlavně, aby
sem chodily děti a mládež, měly
dost trenérů a hřiště sloužilo,“
popřál poslanec Parlamentu ČR
Ladislav Šustr.
„Přátelé a příznivci házené,
podle mě by bylo nejlepší zahrát
si trochu, proběhnout se po novém
hřišti a zahřát se. Dnes otevíráme
již šesté hřiště podpořené nadací
ČEZ a při této příležitosti bych
popřál mnohá vítězství domácím.
Také, aby hřiště nebylo osiřelé a
měli jste dostatek dorostu a aby
se do jara dobře zapravil ten kře-

foto: mask

mičitý písek do umělého povrchu.
Myslím si, že je dobře, když se
může udělat dobrá věc a nadace
ČEZ mohla přispět,“ přidal se
Petr Spilka, mluvčí EDU.
K tomuto sportovnímu dárku
také přispěla realizační firma. „Pro
nás práce začaly demolicí starého
objektu a přípravou terénu s následným zhutněním podloží pro
hřiště a výstavbou objektu se sociálním zázemím. Stavba proběhla
bez problémů a komplikací v časovém termínu,“ doplnil jednatel
stavební firmy Miloš Ryšavý.
Stavba přišla na téměř osm
milionů korun s tím, že osvětlená sportovní plocha bude sloužit
především oddílům národní házené, ale i klubům volejbalu, nohej-

Neukáznění opilci skončí
v psychiatrické léčebně
/Brno/ Od nového roku (tedy i po rušné Silvestrovské noci) budou
zadržení podnapilí odvezeni do Psychiatrické léčebny Brno na ulici
Húskova č. 2. Jen na tomto místě totiž bude zajišťována činnost protialkoholní záchytné stanice pro celý Jihomoravský kraj. Toto opatření
odsouhlasila Rada JM kraje. Účelem je zajištění péče v protialkoholní
záchytné stanici pro osoby, které pod vlivem alkoholu nekontrolují
své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné
pohoršení. Krajský úřad bude financovat část provozních nákladů protialkoholní záchytné stanice, které nejsou uhrazeny z jiných zdrojů, například úhradou klientem. Zajištění financování služeb protialkoholní
záchytné stanice je zapracováno do návrhu rozpočtu Jihomoravského
kraje na rok 2008. Počítá se s částkou 6,8 milionu korun. Rozpočet
na tuto službu samozřejmě nepočítá s výdaji na přepravu a pobyt klientů
na stanici. Ti si řádově stokoruny budou muset zaplatit sami.
/jak/

PF 2008

/Moravský Krumlov/ Stavebníkům v Polánce budou nově nabídnuty pozemky pro výstavbu rodinných domků. Vyplynulo to z oznámeného záměru města Moravský Krumlov. To již dokončilo výkup
pozemků. V současnosti jsou k dispozici pozemky o výměře téměř
550 čtverečních metrů. „Byl učiněn základní krok ke splnění záměru
nabídnout zájemcům o výstavbu rodinných domků vhodné parcely.
K plnému uskutečnění záměru je však ještě dlouhá cesta. Nyní bude
následovat zpracování studie, rozměření parcel a projektová příprava
pro vybudování nutných sítí jako komunikací, vody, kanalizace, elektřiny, plynu, a žádost o dotaci na jejich vybudování. Teprve poté bude
možné prodávat konkrétní parcely konkrétním zájemců, a to formou
smluv o budoucích smlouvách, aby byla výstavba skutečně zajištěna.
Cena zasíťovaných parcel se bude pohybovat kolem částky v naší
oblasti obvyklé se zohledněním nákladů města,“ informoval starosta
Jaroslav Mokrý. Prodej parcel se uskuteční za jeden až dva roky. /mask/

Děkujeme našim klientům
za důvěru v roce 2007
a přejeme krásné Vánoce

a báááááječnou
dovolenou v roce 2008 !!
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
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Přejeme našim zákazníkům
krásné Vánoce
a do nového roku 2008
hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobní pohody.
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Úředníci se stěhovali Jak to vidí „na kraji“... hejtman Stanislav Juránek
/Moravský Krumlov/ Na městském úřadě v Moravském Krumlově
jsou již pohromadě všechny odbory zajišťující chod úřadu a služby pro
občany. Občané tak nově najdou vše pod jednou střechou. Z prostor
v budově České pošty na náměstí se přestěhoval obecní živnostenský
úřad a odbor životního prostředí na městský úřad na Klášterním náměstí. „Radě města Moravský Krumlov se podařilo s pomocí skupiny
ČEZ splnit jeden z bodů svého programového prohlášení a to přebudovat obřadní síň městského úřadu na víceúčelový prostor, který byl již
slavnostně otevřen. To umožnilo přestavět uvolněný prostor v přízemí
a přebudovat ho na kanceláře. Tím se tento týden mohl přestěhovat
odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad z pronajatých
náhradních prostor v budově České pošty. Tento krok znamená jednak
soustředění všech útvarů městského úřadu do jedné budovy, jednak
úsporu ve výši cca 400 tisíc Kč ročně na nájmu a uklízecí službě,“
vysvětlil starosta města Jaroslav Mokrý. Celková investice se tak vrátí během necelých tří let a občanům to zajisté přinese lepší komfort
při vyřizování úředních úkonů.
/mask/

Oslavany se budou zelenat

/Oslavany/ V Oslavanech se usilovně pracuje na ozelenění města,
ale jde spíše o vytvoření nového a zdravého vzhledu města jako takového. Jedním ze zásadních počinů je řešení zeleně na místním hřbitově,
kde dlouhá léta neprobíhaly žádné práce. V současnosti tu jsou stromy
přestárlé, které narušují pomníky a z hlediska zajištění bezpečí občanů
se musí postupně odstraňovat. První část rekultivace by měla proběhnout již v příštím roce, na což budou vyčleněny prostředky z rozpočtu
města. Nezůstane ale jen u rozpočtu, ale využijí se i nové evropské
dotační tituly a to na základě zpracovaných projektů. Tím by nezůstalo
jen u výsadby nových stromů, ale šlo by o celkovou parkovou úpravu
prostor hřbitova. Dalším záměrem je výsadba stromů v oblasti autobusového nádraží. Je navržena výsadba sedmi javorů. Ty by měly opticky
i hlukově oddělit nádraží od obytných domů. Další výsadba bude provedena na novém náměstí, kde je před polyfunkčním domem prostor
pro parčík s vodním prvkem. Vysázeny budou dva platany javorolisté.
„Možná se někomu může zdát, že jde o stromy do tohoto prostoru
příliš velké, protože dorůstají výšky až 35 metrů, ale po konzultacích
s projektanty byly stromy zvoleny. Porostou poměrně rychle a vytvoří
osobitý ráz této části náměstí. Na zeleň zapomínat nebudeme, součástí
revitalizace je i kácení nebezpečných stromů a jejich nahrazování,“
uvedl Vít Aldorf, starosta města.
/jak/

Blíží se konec roku 2007, prožíváme čas adventu. Jak byste
zhodnotil uplynulý rok ze svého
pohledu?
Končící rok 2007 byl pro náš
kraj především rokem klidným bez
dramatických momentů, povodní
či jiných nečekaných událostí,
během kterého se podařily další
kroky v rozvoji jižní Moravy.
Z pohledu celého kraje bylo a je
důležité starat se o rozvoj mezinárodního letiště v Brně-Tuřanech.
Spolu s nájemcem, společností
Letiště Brno a.s., se snažíme o to,
aby letiště bylo hnacím motorem
všech snah o rozvoj investic a
zvýšení turistického ruchu v Brně
i celém regionu. Pro zahraniční
investory je totiž dobře fungující
letiště jedním ze základních hledisek, podle kterého se rozhodují,
kam nasměrují své investice.
Proto je dobrou zprávou, že více
než dva roky úspěšně funguje
pravidelné letecké spojení mezi
Brnem a Londýnem, pravidelně
se létá mezi Prahou a Brnem,
od července letošního roku je
v provozu linka Brno-Moskva a
od konce října se z Brna létá také
do španělské Barcelony.
Velký význam má také postupné vytváření komplexní infrastruktury pro podporu inovativního podnikání v celém regionu
jižní Moravy – ať jde o Technologický inkubátor Vysokého učení
technického, který provozuje
Jihomoravské inovační centrum,
nebo Biotechnologický inkubátor, který bude umístěn v kampusu Masarykovy univerzity. To,
že v kraji nejde jen o rozvoj vědy,

techniky a ekonomiky, dokládá
fakt, že dlouholetá mravenčí práce zaměřená na realizaci projektu
Čistá Svratka, který směřuje k tak
potřebnému vyčištění Brněnské
přehrady a odstranění „prokletí“
v podobě sinic, finišuje. V minulých dnech uskutečněné vápnění
obnažených břehů je prvním
konkrétním krokem k nápravě
nepříznivého stavu.
Jak hodnotíte práci zastupitelstva JM kraje, co považujete za
největší úspěch?
Jsem rád, že jednání krajského zastupitelstva probíhají
bez větších emocí a na většině
projektů užitečných pro kraj se
dokážeme domluvit. Z letošních
akcí bych vyzdvihl například
I. etapu rekonstrukce a dostavby
nemocnice ve Znojmě, dále zateplení nemocnice v Břeclavi,
hodně prostředků spolkly opravy
a údržba silnic II. a III. třídy. Těší
mě také dokončená rekonstrukce
a dostavba Střední školy pro tělesně postižené v Brně a tak by se
dalo pokračovat.
Co nejvíce trápí JM kraj z Vašeho pohledu? Je něco, co se
nepovedlo?
Neřekl bych, že se něco nepodařilo. Všechny naše velké
krajské projekty jsou dlouhodobějšího charakteru. Jako aktivní
sportovec bych použil příměru,
že všechny jsou „během na delší
trať“ - já osobně jsem přesvědčen, že se nám je podaří uskutečnit všechny. Lidsky samozřejmě
každý z nás někdy „narazí na své
hranice“. Důležité je uvědomit
si, že člověk může a má změnit

/EDU, Region/ „Krajinou Skupiny ČEZ“ tak s tímto sloganem
hodlá podpořit mikroregiony
z okolí JE Dukovany na veletrhu
Regiontour 2008 ČEZ.
Od 10. do 13. ledna 2008 bude
brněnské výstaviště opět patřit
největší středoevropské přehlídce
cestovního ruchu se zaměřením
na regiony. Veletrhu se každoročně účastní zastoupení všech krajů
i turistických regionů ČR, zahraničních turistických oblastí a významných cestovních kanceláří a
téměř 40 tisíc návštěvníků. Poprvé v historii se veletrhu zúčastní
se svým samostatným stánkem
právě Skupina ČEZ, která podporuje v okolí Jaderné elektrárny
Dukovany cestovní ruch.
Ve stánku pod názvem „Krajinou Skupiny ČEZ“ se budou
prezentovat svými turistickými
nabídkami mikroregiony Horácko, Hrotovicko, Rokytná a město
Jaroměřice nad Rokytnou, Ná-

měšťsko a město Náměšť nad Oslavou, Chvojnice, Moravia a obec
Višňové, Ivančicko, Oslavany.
Nebude chybět ani pozvánka
do Informačních center JE Dukovany a VE Dalešice.
„Jelikož rozmístění stánků vystavovatelů v pavilonu kopíruje
mapu České republiky, bude
stánek Skupiny ČEZ umístěn
v blízkosti Kraje Vysočina a JM
kraje. Stánek Skupiny ČEZ se
slavnostně otevře ve čtvrtek 10.
ledna 2008 v 10.30 hodin. Cílem
společné prezentace výše uvedených regionů je seznámit odbornou i nejširší veřejnost s bohatou
nabídkou cyklostezek, památek,
sportovních a kulturních akcí,
které v posledních dvou letech
zaznamenaly doslova boom.
Nejvýraznějším a nejúspěšnějším z projektů je zavedení lodní
dopravy na Dalešické přehradě.
Rádi bychom do našeho regionu
pozvali především návštěvníky

především sám sebe. A to je ten
nejtěžší úkol. Na ten by neměl
rezignovat nikdo z nás.
Jak hodnotíte situaci ve spolupráci našeho kraje se sousedními kraji, ale i státy?
Spolupráce pokračuje se všemi
regiony, kde byly kontakty navázány už dříve. Kooperace s bezprostředními sousedy (Dolní Rakousko, Trnavský a Bratislavský
samosprávný kraj) se zaměřuje
mj. na společnou ochranu území
před povodněmi, na oblast životního prostředí, dopravní spojení
apod. V případě vzdálenějších
regionů jde například o výměnné
pobyty studentů či kulturní akce.
Se spoluprací jsme spokojeni,
snažíme se zaměřit na užší a
konkrétnější spolupráci s menším
počtem regionů.
Jak budete relaxovat o zimních svátcích, chystáte se někam
s rodinou?
Rád bych co nejvíce času

strávil v kruhu své rodiny, u betléma a vánočního stromku. Jako
lesák se také těším na vycházky
zasněženým lesem. S běžeckou
sezónou se rozloučím na závodech ve Starém Poddvorově a na
Silvestra vyběhnu 144 bílovických schodů.
Co byste popřál občanům našeho regionu k nadcházejícímu
novému roku?
Jako hejtman Jihomoravského
kraje bych si přál každému z vás
podat ruku a osobně popřát radostné a pokojné vánoční svátky,
pohodu, spokojenost, zdraví a
dobrou náladu. Věřím, že i v roce
2008 budeme společně pracovat
na tom, aby se náš kraj, který je
plný dobrých lidí, rozvíjel a měnil stále k lepšímu. Pozvedám číši
našeho dobrého jihomoravského
vína a připíjím spolu s Vámi
na budoucnost kraje, ve kterém
máme svůj domov.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Kraj předpovídá dopravní
kolaps na jižní Moravě
/Brno/ Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje
konstatovala nespokojenost v přípravě stavby rychlostních komunikací
R43 Brno - Svitavy a R52 spojení Brna s Vídní. V konstatování, které
bylo zasláno předsedovi vlády České republiky i členům Parlamentu
a Senátu České republiky, kteří zastupují Jihomoravský kraj, bylo sděleno, že inovační projekty dopravního charakteru na území JMK jsou
v současném seznamu priorit ČR nedostatečné. Situace u rychlostních
komunikací R43 a R52 v návaznosti na postup budování rakouské
dálnice A5, dokončené v roce 2013 a současné pozastavení prací
na R52, která má znovu začít až po roce 2013 jsou nepochopitelné. Komunikace R43 nebyla do celostátních projektů vůbec zařazena. Podle
vyjádření kraje by tento neřešený stav mohl v nejbližší době způsobit
v Jihomoravském kraji dopravní kolaps.
/jak/

Elektrárna v lednu podpoří region na veletrhu

VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2008

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling

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

například autogramiádu kapitána lodi Vysočina, ochutnávku
Dalešického piva nebo dobrých
vín s mikroregionu Moravia,“
doplnila Kristýna Vohlídková
z oddělení komunikace EDU.
Dominantou stánku bude umělé
jezero, které bude symbolizovat
Dalešickou přehradu. Zde budou
probíhat každou hodinu závody
lodiček na dálkové ovládání. Kdo
má vlastní lodičku, může si ji
přinést s sebou. Soutěžit se bude
o ceny věnované Skupinou ČEZ
a mikroregionem Horácko.
Lodní doprava na Dalešické
přehradě má za sebou první sezónu, a to velmi úspěšnou. Loď
povozila 27 000 pasažérů. Mnozí
z nich navštívili také informační
centrum JE Dukovany a VE
Dalešice. Skupina ČEZ podporuje rozvoj turistického ruchu i
v dalších mikroregionech, které
se na veletrhu budou prezentovat
ve svých tradičních stáncích. /jak/

Žaluzie Koblížek

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

PEDIG

z Brna a okolí. Ale samozřejmě
i z ostatních koutů republiky
nebo ze zahraničí,“ uvedl tiskový
mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka.
„Doufáme, že stánek Skupiny
ČEZ neujde pozornosti návštěvníků. Snažili jsme se o netradiční
pojetí, což se nám, myslím, podařilo. Ústředním motivem celého
stánku bude pětimetrová stěna
s nasvícenými fotografiemi, které
by měly vystihovat hlavní lákadla
našeho regionu. Tedy lodní dopravu, cyklistiku, krásnou přírodu i technické zajímavosti. Před
touto stěnou bude umístěn pult,
kde budou návštěvníkům k dispozici tiskové materiály a mapy.
Obsluhu stánku budou zajišťovat
průvodci IC Jaderné elektrárny
Dukovany. V pravidelných intervalech bude na stánku probíhat
program, a to zejména prezentace
mikroregionů nebo přímo jednotlivých obcí. Můžeme jmenovat

) 602 733 688

FITCENTRUM
300 m

2

profesionálové v oblasti sportu, zdraví a výživy,
medajlisté mistrovství Evropy

- špičkové posilovací stroje
- běžecký pás, spinningová kola
- boxovací pytle
po - pá 11 - 21 so - ne 10 - 14
www.royalarena.ic.cz • tel.: 546 434 067
Městská sportovní hala, Rybářská ul. 33, Ivančice

UNIQA pojišťovna a.s. hledá vhodné kandidáty na pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Od zájemců očekáváme samostatnost, pracovitost, aktivitu,
dobré komunikační schopnosti a min. středoškolské vzdělání.
Zkušenosti s prodejem finančních produktů výhodou.
Nabízíme: zázemí silné společnosti, kvalifikované
zaškolení, 25.000 Kč nástupní plat. Nabídky s profesním
životopisem k zařazení do výběrového řízení zasílejte na:
UNIQA pojišťovna, a.s., oblastní vedoucí Ivana Šálková,
Kuchařovická 3611/11, 669 02 Znojmo, tel.: 603 282 510
nebo na e-mail: ivana.salkova@uniqa.cz

Silvestrovský večer
v hotelu EPOPEJ

K tanci a poslechu hraje skupina KAMARÁDI
začátek ve 20.00 hodin

Předprodej vstupenek na recepci hotelu
nebo na tel.: 515 321 317
Srdečně zve kolektiv hotelu Epopej
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Jiří DVOŘÁČEK
PRODEJ SVÍČEK

Ráj dětí a Ráj dětí a maminek
se těší na Vaši návštěvu

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

Ráj dětí Moravský Krumlov
Nám.TGM 44
Po-Pá 8-16.30, So 8.30-10.30
tel.: 515 324 235, mobil: 775 744 852
Ráj dětí a maminek Znojmo Přímětice
- největší prodejna s dětským, kojeneckým
a mateřským zbožím ve Znojmě
Po-Pá 9-18, So 8-11
tel.: 775 744 448

Kolektiv prodejen
Vám děkuje
za přízeň
v roce 2007,
přeje klidné
a požehnané vánoce
a mnoho dobrého v roce 2008.

děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce
a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.
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Šťastné a veselé
Vánoce
a do nového roku
hodně štěstí
a spoustu
krásných dní
přeje firma

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

STAVEBNINY
PLUS
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
fax: 546 436 429
info@stavebninyplus.cz
www.stavebninyplus.cz

STAVEBNINY
TRADE
FC Moravský Krumlov přeje
všem svým příznivcům
a fanouškům vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2008

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320
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Krumlováček na onkologii
/Moravský Krumlov, Brno/ Nejen starší a zkušenější členové národopisného souboru Krumlováček, ale i ti nejmenší si našli čas, aby
společně nacvičili pásmo písní, tanců a scének a před Vánoci s nim
přijeli potěšit děti do nemocnice v Brně Černých Polích.
„Dnešní návštěva dětí z Moravského Krumlova není první, takže
jsme předem věděli, co můžeme očekávat. Musím říci, že návštěva
je stejně, ne-li více zajímavá jako v předešlých letech. Všichni viděli
na našich pacientech, že jsou rádi, když za nimi někdo přijde a děti pacienti samy poznají, jak je návštěva míněná. Takováto návštěva jako
je souboru Krumlováček je přijímána s povděkem. Pro malé pacienty
je to přínos a potěšení, že vidí nové tváře, protože jsou dlouhodoběji
hospitalizováni a to i přes vánoční svátky,“ sdělila k návštěvě souboru
Věra Kadlecová, ředitelka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.

foto: mask

Děti z Moravského Krumlova nepřijely jen s programem, ale i dárky. „Již tradičně ve spolupráci nadací Krtek jsme navštívili dětskou
nemocnici v Černých Polích. Připravili jsme program, kde hlavní část
měl soubor Krumlováček s vystoupením lidových tanců a vánoční
hrou o narození Ježíška doprovázenou koledami. Nejmladší členové
souboru vystoupili s pásmem vánočních písní. Po vystoupení byly
připraveny drobné dárky pro děti jako perníky a cukroví, které napekli
žáci ZŠ Klášterní náměstí pod vedením Ivy Slezákové. Samozřejmostí
bylo rozdávání dárků, které věnovali sponzoři. Dárky jsme rozdali
dětem v nemocnici na transplantačním oddělení, onkologické jednotce
a dalších odděleních. Děti, které musí zůstat přes svátky v nemocnici,
tak dostaly dárky v malém předstihu. Do budoucna plánujeme také
spolupráci s JM krajským úřadem, aby zapojil své aktivity a prostředky pro nadaci Krtek,“ sdělila umělecká vedoucí souboru Krumlováček
Milada Pelajová. Všem přítomným, a to ať už se jednalo o zdravotní
sestry nebo děti ze souboru, byly největší odměnou rozesmáté tváře
malých pacientů, což byl hlavní smysl návštěvy.
/mask/

Zeptali jsme se: Zdeňka Veselého,
předsedy občanského sdružení S.P.O.Z.I.
Představte nám S.P.O.Z.I.
Skupina S.P.O.Z.I. se v první
řadě zaměřuje na military a airsoft. Pro ty, kdo airsoft neznají,
je tu malé přiblížení - simulujeme
výcvik armády s neostrými zbraněmi vystřelujícími plastové projektily. Jelikož jsme se chtěli také
zapojit do veřejného života, vzniklo občanské sdružení, které kromě výcviku má za cíl účastnit se
společenského dění, např. spoluúčastí na pořádaní kulturních akcí.
Kdy vlastně sdružení vzniklo
a co bylo důvodem ke vzniku?
Skupina S.P.O.Z.I. vznikla
před dvěma lety, především díky
narůstajícímu zájmu o airsoft. Sešlo se několik nadšenců, kteří se
nespokojili pouze se střílečkami,
ale chtěli něco víc, a proto jsme se
začali věnovat military. S.P.O.Z.I.
jako občanské sdružení je velmi
čerstvá záležitost. Z úcty k současným speciálním ozbrojeným
složkám nám nepřísluší imitovat
žádnou reálnou armádu. Z tohoto
důvodu nemůžeme být zapsáni
jako klub vojenské historie. Přesto jsme chtěli naši činnost oficiálně zapsat a proto jsme se rozhodli
pro formu občanského sdružení.
Dnešním dnem má S.P.O.Z.I. deset členů a jednoho čekatele.
Co je pro Vás v následujícím
období prioritní, jaké jsou Vaše
plány do budoucna?
Kromě průběžného zlepšování
fyzické kondice a týmové spolupráce se připravujeme na další
veřejnou akci. Tentokrát se bude
jednat o Rybnický živý betlém.
Je to akce s několikaletou tradicí,
které se letos budeme účastnit
jako spolupořadatelé. Především
půjde o technické zázemí a hudební doprovod.

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

Čemu se profesně věnujete,
dá se to s činností a prací pro
S.P.O.Z.I. skloubit i časově?
Profesí jsem truhlář, v současné době pracuji jako mistr ve
stolařství. Práce a činnost pro
S.P.O.Z.I. se nijak nevylučují.
Akce S.P.O.Z.I. probíhají převážně o víkendu.
Na co byste potencionální
členy o.s. přilákal, aby vstoupili
do vašich řad?
Členové S.P.O.Z.I. jsou ve
většině případů osoby starší 18-ti
let se zájmem o military. Členové mají možnost nahlédnout do
taktiky boje a získat zkušenost
se zacházením se zbraní, byť jen
airsoftovou. Kromě „military“
složky týmu máme také tři čestné
členy, kteří nám pomáhají především s kulturními akcemi.
Spolupracujete i s jinými neziskovkami ?
Bohužel, nejsme si vědomi, že
by se v našem okolí nacházela
neziskovka podobného zaměření,
tedy nespolupracujeme. Musím
ale vzpomenout, že při zakládání
občanského sdružení nám vyšla
občanská sdružení airsofotového
zaměření vstříc, za což jim děkujeme.
Věnujete se i mládeži, pořádáte nějaké akce a jaké?
Občanské sdružení, jak jsem již
zmínil, je velmi čerstvá záležitost.
Sami jsme žádné akce nepořádali,
ale rádi bychom na příští rok
něco připravili. V letošním roce
jsme se účastnili např. loučení
s prázdninami v Rybníkách,
pomohli jsme při celotáborové
hře brněnského pěveckého sboru
Campanella.
Pro činnost organizace jsou
důležité i finance. Jak je získá-

váte a jak vám veřejnost může
pomoci ?
Co se týče airsoftu, každý člen
si výzbrojní a výstrojní součástky
obstarává sám dle svých možností. Při poslední veřejné akci, kterou byl koncert Jedním dechem,
jsme oslovili některé podnikatele
z Moravského Krumlova a okolí.
Musím říci, že nám všichni oslovení vyšli vstříc, za což jim chci
tímto velice poděkovat, jménem
mým i celé skupiny S.P.O.Z.I..
Kde jsme aktivity S.P.O.Z.I.
mohli naposledy vidět a s čím
přijdete v nejbližších dnech?

Poslední akcí veřejného života, do které jsme se aktivně
zapojili, byl již zmíněný koncert
Jedním dechem. Následovat bude
Rybnický živý betlém, na který
vás tímto chci všechny srdečně
pozvat. Jinak každých čtrnáct
dní probíhá cvičení skupiny
S.P.O.Z.I..
Kde je možné získat informace
o vaší činnosti?
Jako většina airsoftových týmů,
i my máme své webové stránky,
na kterých si můžete prohlédnout
fotografie z výcviku a akcí.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Jak se přidělují byty v Miroslavi
Jak se přidělují obecní byty v Miroslavi, je tak trochu záhadou. Jednou je byt přidělen osamělé matce s dítětem, protože je to tak správně,
po druhé svobodné a bezdětné slečně, a to je taky správné. Co se týče
přidělování bytů, bylo mi řečeno, že přidělení bytu navrhuje bytová komise, schvaluje rada města.
Žádost o byt jsem si podala do tzv. „Šmoulího domu“, protože pobírám
pouze rodičovský příspěvek a žiji sama s dcerou. Tento byt by pro mě byl
z finančních důvodů nejvýhodnější.
A jak rada rozhodla? Byt byl přidělen svobodné ženě, která má trvalý
pobyt v obecním bytě a tudíž má kde bydlet a byl jí přidělen další obecní
byt. Já mám trvalý pobyt u bývalého přítele, který chce, abych si trvalý
pobyt zrušila, protože má novou rodinu. A kde budu mít trvalý pobyt teď,
na obci? Nyní žiji se svou dcerou ve vypůjčeném bytě.
Říkám si, jestli je to spravedlivé? Má bytová komise a rada města
sociální cítění, a nebo má na každého jiný metr? Podle jakých kriterií se
přidělují byty v Miroslavi? Byla rada obeznámena se všemi žádostmi o
přidělení bytu? Je přidělení bytu v souladu se zásadami s přidělováním
dotovaných bytů?
Panu Robertu Salátovi bych chtěla tímto říct, že jsem měla dítě, až
když jsme měli s mým bývalým přítelem kde bydlet a ne jak on pronesl
na veřejném zasedání zastupitelstva, že je dobré vědět, kdy si dítě pořídit.
Nikdo nemůže dopředu vědět, jak jeho vztah dopadne. Někoho veřejně
odsuzovat je strašně jednoduché.
Proto bych chtěla touto cestou poděkovat paní Márii Kučerové, která
dokázala veřejně říci svůj názor, dále pak MUDr. Svobodovi a paní učitelce Kopečkové, kteří vystoupili na moji obranu. Bytové komisi a radě
města přeji klidný rok 2008 a čisté svědomí.
Ivana Krchňavá

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

•
•
•
•

přeje
Město Miroslav

Mistra strojní údržby se znalostí AJ nebo NJ
Finančního analytika se znalostí AJ
Inženýra kvality se znalostí AJ
Samostatnou účetní

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
odměna za nulovou absenci • 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.

Příjemné prožití
vánočních svátků
hodně zdraví, lásky,
spokojenosti a úspěchů
v novém roce 2008
přejí
starosta a místostarosta
města Oslavany
a všichni
zaměstnanci MěÚ.

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

Přejeme všem
radostné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
hodně štěstí,
pevné zdraví
a osobní pohodu.
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Krumlovský Klubáček hrál dětem i seniorům

foto: mask

Hostěradice uklízely
/Hostěradice/ V Hostěradicích
se nachází přírodní rezervace zvaná „U kapličky“, kde se vyskytuje
řada chráněných druhů rostlin.
Toto návrší s charakteristickou
stepní vegetací bylo ale z části
zavezeno domovním odpadem.
V těchto dnech je již všechen
nepořádek odvezen, a lokalita má
zase svou původní podobu.
„Problémem je, že se zde
vyskytuje mnoho sklepů, které
byly postaveny před asi 400 lety.
Ty jsou dnes již nevyužívané a
v průběhu posledních 50 let se
zavážely odpadem. Krajský úřad
životního prostředí jako správce
rezervace se rozhodl, že toto
území zbaví tohoto nežádoucího
odpadu. Oslovili náš obecní úřad
s nabídkou spolupráce a společného vyčistění tohoto prostoru
s tím, že krajský úřad poskytl

finanční zajištění sanace.
Akce probíhala dvoufázově.
V roce 2006 stála první část 280
tisíc korun. Letos se dokončila
druhá a konečná část úklidových
prací v nákladu 250 tisíc. V lokalitě se nejvíce nacházel domovní
odpad, popel, ale i železo. Byly to
pozůstatky z 60. a 70. let minulého
století, kdy nebylo kam tento odpad vyvážet, tak končil v chráněné
přírodní rezervaci,“ uvedl starosta
Hostěradic Marek Šeiner.
Dnes je již lokalita vyčištěna
a nežádoucí odpad je zlikvidován.
Na tento úklid ale navazovaly
další rekultivační práce: „Součástí byla i likvidace nežádoucích
křovin, čímž došlo k prosvětlení
celého návrší. Do budoucna plánujeme i instalaci informačních
tabulí nebo naučnou stezku,“ doplnil Marek Šeiner.
/mask/

Našim klientům přejeme
krásné vánoční svátky plné
lásky a pohody a do roku 2008
pevné zdraví a hodně štěstí.

UNIQA pojišťovna, a.s.
oblastní vedoucí Ivana Šálková
náměstí TGM 40, Moravský Krumlov
tel.: 603 282 510
e-mail: ivana.salkova@uniqa.cz

/Moravský Krumlov, Třebíč/
Děti z uskupení Klubáček při ZŠ
Ivančická v Moravském Krumlově přijely potěšit rodiče s dětmi do
Třebíče. Tam pro ně zahrály a zazpívaly v Kamenném sále zámku.
„Akce, na kterou jsme byli
pozváni, se jmenuje Muzejní vánoce, kterou organizačně zajišťuje
Horácké muzeum Třebíč. Přijeli
jsme na pozvání Ilony Kučerové,
která je lektorkou vzdělávacích
programů volného času. Celá akce
je v podstatě velká dílna pro děti
a jejich rodiče, a my ji zkrášlujeme
zpíváním. Zpíváme tady s formací
Klubáček, což je zajímavá věc,
protože zpívají děti ze třídy pro
zdravotně a tělesně postižené děti
společně se zdravými dětmi z šesté třídy a s nimi zpívají i speciální
pedagožky. Tady na Muzejních
vánocích zpíváme několik písniček, z nichž jsem pět napsala já
a pak máme v repertoáru lidové
písně a to i americké, které jsou

doslovně přeloženy a jen zrýmovány. Návštěvnost a nálada je
fantastická, těší mě, že lidé sedí
a poslouchají nás, dokonce utichl
i cvrkot kolem dílniček a všichni
se zaposlouchali. Děti z toho měly
velkou radost, hlavně z potlesku.
Jako pedagog hodnotím obecenstvo jako velmi ukázněné na
jedničku s hvězdičkou,“ vysvětlila
Lenka Ficová, speciální pedagožka základní školy Ivančická.
„Zorganizovali jsme tuto akci
dětských dílniček v prostorách
zámku a muzea. K této příležitosti jsme pozvali dětský pěvecký
soubor Klubáček z Moravského
Krumlova aby nám zahrál a
zazpíval. Pro nás je to v tomto
směru první počin, ale budeme
se snažit spolupráci dále rozšiřovat. Klubáčet navodil příjemnou
atmosféru pro četné návštěvníky,
takže budeme rádi, když přijedou
znovu,“ sdělila Ilona Kučerová,
lektorka vzdělávacích programů
volného času při Horáckém muzeu Třebíč.
To ovšem nebyla jediná akce
souboru Klubáček. V tomto týdnu také přišli zazpívat seniorům
do DPS v Moravském Krumlově.
„Zazpívali jsme také v Krumlovské DPS našim seniorům, což
pro děti byla novinka, protože
ještě v publiku neviděly takovou
koncentraci starých lidí. Dnes už
senioři žijí mimo rodinu a děti
s nimi nepřijdou tolik do styku.
Proto, když jsem viděla zděšené
oči dětí, tak jsem si myslela, že
nezazpíváme. Všechno se ale
povedlo a zazpívali jsme hezky.
Jsou šikovné děti. Největší radost
mám z toho, že dětem se tu líbilo
a chtějí se zase vrátit na další
představení. Takže to je velká
předvánoční výhra,“ doplnila
Lenka Ficová.
/mask/

Automaty se instalují
/Znojmo/ Nemocnice již chystá automaty na platby pacientů. I přes
informační embargo vedení znojemské nemocnice se nám podařilo
zjistit, že se zde bude instalovat deset automatů na placení regulačních
poplatků. Automaty budou fungovat tak, že po zaplacení hotovosti
dostane pacient kupon, který předloží v ordinaci. Poplatkům se nevyhneme nově ani v lékárnách. Od ledna 2008 pacienti budou platit třicet
korun za ošetření v ambulanci, devadesát korun za návštěvu pohotovosti
a šedesát korun za den pobytu v nemocnici. I když poplatek za hospitalizaci se bude platit až po skončení léčby, jsou připraveny i varianty, kdy
pacient u sebe nebude mít hotovost.
/mask/

Vysočina ani v zimě nespí

/Dalešice/ Výletní loď Vysočina, která od letošního léta brázdí vlny
Dalešické přehrady, nespí ani v zimě. Díky relativně nepříliš mrazivému počasí totiž nezamrzla hladina přehrady a loď tak může plout stále.
Nebude pravděpodobně zahálet ani o vánočních svátcích 25. a 26. prosince, kdy bude vozit návštěvníky.
/jak/

Občanská bezpečnostní
komise informuje

Před časem jsem se zmínil, že dukovanskou elektrárnu navštívili
zástupci uranových dolů v Dolní Rožínce, hosté OBK. V minulém
týdnu byli naopak komisaři OBK pozváni na Vysočinu.
Zde nás uvítal Ing. Michálek, náměstek ředitele odštěpného závodu
GEAM v Dolní Rožínce. Při prezentaci nás seznámil se způsobem,
rozsahem a dalšími perspektivami těžby uranové rudy na Vysočině.
Na to navazovala exkurze v úpravně rud DIAMO v Rožné. Technologie není příliš složitá. Vytříděná ruda putuje do kulových mlýnů, kde
se z ní při mokrém mletí stane černé „ bahýnko“. To je po zahuštění
podrobeno působení řady chemikálií a výsledkem je hromádka žlutého
prášku, označovaná v odborné literatuře jako „žlutý koláč“ – diuranát
amonný. V něm je obsaženo asi 74% uranu. Po naplnění do speciálních
kontejnerů pak putuje k výrobcům paliva pro jaderné elektrárny.
Součástí naší cesty byla také prohlídka lokality Olší, kde byla těžba
již ukončena a celý areál byl postupně rekultivován. V době největšího
rozkvětu těžby uranu jsem bydlel v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem
a proto jsem tuto oblast důvěrně znal. Když jsme přišli do míst, kde
dříve stály větrací šachty, vlastní důl, odvaly a pomocné provozy,
nepoznal jsem nic, co by onu dobu připomínalo. Zalesněné odvaly
a zrekultivovaná pole se ničím nelišily od okolní krásné Vysočiny. A to
bylo pro mne tím největším příjemným překvapením.
Vážení čtenáři, rok končí a proto bych Vám chtěl popřát krásný
a šťastný rok příští a za nás komisaře chci zopakovat slova ředitele
elektrárny, pronesená na předvánočním setkání starostů: „Přeji všem
občanům dobře provozovanou jadernou elektrárnu“.
16.12.2007, Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Životní, majetkové
a sdružené pojištění vozidel,
léčebné výlohy u ČP, a.s., penzijní připojištění u PF ČP, a.s.,
finanční a úvěrové poradenství, nejvýhodnější stavební spoření - Modrá pyramida

Veselé Vánoce
a do nového roku
hodně štěstí a zdraví
přeje svým klientům

Milan BŘEZINA
přeje svým klientům příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2008
K přání se také připojuje kolektiv spolupracovníků
Zdeňka BŘEZINOVÁ, Vladimír KOLOUCH, Zdenka NEZVEDOVÁ,
Božena STOSZKOVÁ a Miluše BECHOVÁ.
Kancelář: Moravský Krumlov, nám. T.G.M. 30, tel.: 515 322 886
67171 Trstěnice č. 68, tel.: 515 339 903, 603 886 200, 605 767 398

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

PRODEJNA STAVEBNIN

Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
v roce 2008.

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

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za projevenou důvěru
v letošním roce.
Přejeme vám
krásné Vánoce
a do nového roku
pevné zdraví
a hodně štěstí.
Zaměstnanci firmy Belin

Radostné prožití svátků
vánočních a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeje

STK MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 399
Moravský Krumlov
tel.: 515 321 305
mobil: 606 737 348

Krásné svátky vánoční
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody
svým zákazníkům přeje
Oční optika
Šárka Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2008

www.optikakocandova.cz

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Příjemné
prožití svátků
vánočních
a do nového roku
hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
přeje kolektiv prodejny
Lubomír Šedrla
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
nám. TGM 47, M. Krumlov
tel./fax: 515 322 372

Přejeme
svým zákazníkům
veselé Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
telefon: 515 322 331
e-mail: whc.therm@tiscali.cz

Přejeme krásné Vánoce
a do roku 2008
pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

Petr Šedrla Elektromontáže s.r.o.
Tiskárenská 433, M. Krumlov
tel.: 515 321 057, 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz

Přejeme všem svým
zákazníkům a partnerům
příjemné svátky vánoční
a do roku 2008 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7
ÚČETNICTVÍ

BUREŠOVÁ Vlasta
Dr. Odstrčila 51 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 398 mob.: 728 728 619
www.ucetnictvi-buresova.com

Příjemné prožití
svátků vánočních a šťastné
vykročení do nového roku
Vám přeje

přeje všem svým klientům
krásné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví
a hodně úspěchů

Jednatelství
Janíčková Ludmila
Brněnská 27, Miroslav
Tel.: 515 221 539

Moravský Krumlov
• nám. TGM 40
tel.: 515 322 108
• Znojemská 241
tel.: 515 324 746
Znojmo
• Pøímìtice 520
tel.: 515 288 406

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

Přejeme všem svým klientům
krásné a veselé Vánoce
a do nového roku 2008
pevné zdraví a hodně štěstí

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné Vánoce
a mnoho zdraví a štìstí
do roku 2008.

Krásné prožití
vánočních dnů
a do nového
roku 2008
pevné zdraví
a mnoho
osobních
úspěchů přeje
JAN
PRUSTOMĚRSKÝ
aplikace
hydroizolačních
systémů

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

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2008
pevné zdraví
a hodně štěstí

Lubomír VALDA
stavební firma

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

Pokud se chcete i Vy podělit s Vaším receptem, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Oslavme konec roku
Recept na hezký rok

Vezme se 12 měsíců, pořádně očistí od veškeré zlomyslnosti,
chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozdělí střídavě na 29, 30, 31
dílků, takže vystačí na celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se
vezme jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, 2 dávky dobré
nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti. Vše se pěkně promíchá a bohatě
zaleje láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti
a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.
A ještě pár receptů na zpříjemnění oslav konce roku. Zarputilí vinaři snad prominou míchané nápoje s vínem.

Ořechové jednohubky

Co budeme potřebovat: jeden balíček neochucené Lučiny, 5 dkg
sýru Niva, dvě lžíce bílého jogurtu, dva stroužky česneku, sůl.
Postup: jádra z 5 vlašských ořechů usekáme a smícháme s rozetřeným česnekem, přidáme ostatní ingredience. Hmotu utřeme dohladka
a mažeme s ní na kolečka nakrájené rohlíky.

Silvestrovská pomazánka na chlebíčky

Co budeme potřebovat: 10 dkg másla, lžíci plnotučné hořčice,
3 lžíce majonézy, 10 dkg tvrdého Eidamu, 5 dkg sýru Niva, 10 dkg
šunkového salámu, 2 vařená vejce, 1 okurku, citron, sůl.
Postup: Máslo utřeme s hořčicí a majonézou, přidáme strouhané
sýry, salám, vajíčka a okurku. Mírně osolíme a zalijeme trochou
citrónové šťávy a důkladně promícháme. Dochucujeme dle potřeby
a mažeme na veku.

Horké vinné pochutnání

Co budeme potřebovat: 1 lžičku cukru, šťávu z půlky citronu,
1 dl bílého vína, 1,5 dl vody.
Postup: Do sklenice dáme cukr, zalejeme vínem a šťávou z citronu, dolejeme vroucí vodou.

Barová vinná směs

Co budeme potřebovat: 1,5 dl nejlépe červeného vína, 1,5 dl
citronové limonády, 2 – 3 kostky ledu.
Postup: Do vyšší sklenice nalejeme víno, přidáme limonádu
a kostky ledu. Můžeme ozdobit plátkem citronu. Upozorňuji, že jde
o omamující pití.

Miroslavský svařák

Co budeme potřebovat: 1 litr nejlépe červeného vína, 4 lžíce
cukru, 5 hřebíčků, 1 celou skořici (trubičku), 1 hvězdičku badiánu,
1 dl vody.
Postup: Do vína dáme hřebíček, skořici, badián, vodu a ohříváme
do té doby, než se začne vytvářet pěna. Přidáme cukr a chvíli mícháme. Pozor, voda nesmí vřít. Nalejeme do hrníčků a pijeme horké.

Moták baby Jagy

Co budeme potřebovat: 100 ml červeného vína, 50 ml rumu,
50 ml černého čaje (neslazeného), lžičku cukru, plátek citronu.
Postup: Předem si uvaříme černý čaj, který necháme vychladit.
Do skleničky nalijeme víno, rum a studený čaj. Přidáme lžičku cukru
a zamícháme. Na ozdobu přidáme plátek citronu.

Víno & Tonik

Co budeme potřebovat: 1,5 dl nejlépe bílého vína, 1 dl toniku,
2 kostky ledu, plátek citronu.
Postup: Do vyšší sklenice nalejeme víno, přidáme tonik a led,
na ozdobu plátek citronu. Nápoj se hodí nejen pro Silvestrovský rej,
ale i pro horké letní dny ...
/mask/

V Suchohdrdlech natáčeli
český seriál Strážce duší
/Suchohrdly u Miroslavi/
Pozorný návštěvník, který přijel
v uplynulých dnech do Suchohrdel u Miroslavi si mohl všimnout
štábu České televize, která zde
natáčela jeden z dílů druhé řady
seriálu Strážce duší.
Jednalo se o lokalitu U Háječku pod železničním viaduktem
směrem na Miroslav. Byl tu televizní štáb ČT Ostrava. Celý týden
byla úplná uzavírka silnice na
Miroslav dokonce i výluka vla-

ků. Natáčely se tu i kaskaderské
scény do dílu s názvem Syndrom
ozvěny, který, jak už název celého
seriálu napovídá, je spjat se záhadami z minulosti a tajemnem.
Při natáčení jste tu mohli
potkat Lukáše Vaculíka v roli
spisovatele Armína a Zuzanu Norisovou jako Katku Nelserovou,
ale i mnoho dalších populárních
herců. Seriál České televize by se
na brazovky měl dostat v průběhu
příštího roku.
/mask/

Výstava v zámecké kapli
/Oslavany/ V sobotu 8. prosince mohli návštěvníci vánočního jarmarku v Oslavanech shlédnout zajímavou výstavu žákovských prací,
která příjemně dokreslila atmosféru nadcházejících vánočních svátků.
Práce vytvořili žáci Základní školy Oslavany. V hodinách pracovních
činností, pěstitelských prací, estetické a výtvarné výchovy vytvořili
obrázky a prostorové výrobky plné zimních barev a fantazie. Byly
vystaveny svícny, adventní věnce, vánoční dekorace, ozdobné dekorované svíčky, stromky ozdobené různými vánočními ozdobami
a řetězy, výrobky z vizovického těsta, perníky, obrázky a další předměty s vánočními motivy. Vnímaví diváci si tak mohl prožít tuto výstavu
doslova všemi smysly – zrakem, sluchem i čichem. A možná si uvědomit, zvlášť v předvánočním shonu, kolik krásy je kolem nás.
/jak/

Seminář „Vaše šance“

V pátek 11. ledna 2008 od 16.30 hodin v kulturním domě v Miroslavi
se uskuteční zcela neobvyklá akce. Cílem projektu, který připravují
štáb televizního pořadu POKR, Svaz českomoravských výrobních
družstev v programu EU a Agentura KA Production ve spolupráci
s městem Miroslav je výuková pomoc pro vznik drobného podnikání
v mikroregionech Moravy a Vysočiny se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel (zdravotně postižení, ženy samoživitelky, senioři).
V první části proběhnou vystoupení odborníků, osobní jednání
s přítomnými experty a diskuse. Doplňkem bude instruktážní film
a informační materiál. Důležité je, že akce je pojímána jako výchovně-kulturně-společenský večer. V kulturním programu se představí barmanská show, Ivonne Přenosilová a Jana Chládková. Ve společenské
části bude připraveno pohoštění s ochutnávkou místních vín. Celým
večerem bude provázet známý moderátor Aleš Cibulka. Závěrem bude
provedeno slosování o hodnotnou cenu a při odchodu obdrží každý
účastník malý dárek. Slavnost je pro všechny účastníky zcela zdarma.

Knihovna Muzea Brněnska

/Region/ Milovníci historických knih a tisků mají nyní větší možnost začíst se do těchto análů mapujících minulost nejen našeho kraje.
Muzeum Brněnska totiž převzalo do své správy knihovnu Benediktinského opatství Rajhrad a zpřístupnilo na svých webových stránkách
lístkový katalog této knihovny. Byla otevřena také badatelna sloužící
ke studiu knih jak z knihovny Muzea Brněnska, tak publikací patřících
do knihovny Benediktinského opatství Rajhrad. Rovněž byl pořízen
knihovní systém a začalo se s elektronickou katalogizací knihoven.
K dnešnímu dni je v elektronickém katalogu, který je rovněž zpřístupněn na stránkách Muzea Brněnska, www.muzeumbrnenska.cz
zpracováno na 6500 svazků monografických titulů, 1150 starých tisků,
na 400 titulů periodik a cca 400 historických map. V současné době
také probíhají jednání o zasílání záznamů do databáze spravované Souborným katalogem ČR. Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi
údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Začalo se také
s digitalizací rukopisů, které patří do fondu knihovny Benediktinského
opatství Rajhrad. Prozatím byl digitalizován jeden husitský rukopis,
a letos byla zhotovena digitální kopie dalších dvou rukopisů.
/jak/

foto: mask

Setkání s živými obrazy
/Moravský Krumlov/ Ve středu se v prostorách Rytířského sálu
a zámecké kaple krumlovského zámku odehrály živé výjevy z obrazů
Alfonse Muchy. Bylo to k příležitosti tradičního adventního setkání
pořádaného Jadernou elektrárnou Dukovany. „Již v závěru roku 2001
jsme se začali scházet na těchto adventních setkáních, takže jde už
o šestou akci. Je to takové přátelské posezení, kdy starostové a naše
partnerství si to zaslouží. V uvolněné atmosféře spíše bilancujeme,
také proto, že jsme nepřehlédnutelná elektrárna, která vyrábí 1/5
elektřiny. Proto je nutné se s partnery vidět a nepracovně si popovídat
a v závěru roku si i popřát. Setkávají se tu dosti vytížení lidé a to jak
starostové, politici, tak i management elektrárny,“ sdělil k akci tiskový
mluvčí EDU Petr Spilka. Na prohlídku Epopeje se také přijely podívat
osobnosti veřejného života jako senátor za okres Třebíč Vítězslav Jonáš,
poslanec František Bublan i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystčil.
„Já považuji pro Moravský Krumlov za velkou čest, že skupina ČEZ
se u nás rozhodla uspořádat tradiční adventní setkání starostů z okruhů
5, 10 a 20 kilometrového pásma od EDU a energetických specialistů.
Město se tak dostává do podvědomí veřejnosti, ale i ČEZu. Podařilo se
nám uspořádat úspěšnou akci s využitím zámeckého dvora, prohlídkou
Slovanské epopeje s živými obrazy, které zajistili ochotníci z Moravského Krumlova s tím, že závěr byl v hotelu Epopej. Byli bychom rádi,
kdyby takovýchto akcí bylo více,“ uvedl starosta Jaroslav Mokrý. /mask/

Pohádkové vánoce již
tradičně na náměstí

/Moravský Krumlov/ Program pro děti i dospělé připravil v sobotu
8.12. Spolek pro obnovu tradic v Moravském Krumlově na náměstí
TGM. Jednalo se již o 4. ročník Moravskokrumlovských vánoc.
Akce byla zahájena v deset hodin dopoledne, kdy začalo vystoupení
a autogramiáda Lucie Vondráčkové. Tu vystřídaly děti z mateřských
a základních škol a ty na téměř profesionální úrovni spolek místních
ochotníků BEZGEST. Následoval Fleret s Jarmilou Šulákovou. Program navštívilo na tisíc diváků od nejmenších až po babičky a dědečky.
Celý den probíhal také jarmark, kde žáci jednotlivých škol prodávali ve
stáncích za babku svá výtvarná díla. Další stánkaři obohatili sortiment
zboží, jiní zajišťovali občerstvení. Tradičně se zúčastnili kováři Střední
odborné školy obchodní a středního odborného učiliště řemesel Moravský Krumlov. Tato škola poskytla i technické zázemí účinkujícím.
V půl páté program na náměstí uzavřel ohňostroj. Pokračování bylo
večer v sále hotelu Epopej, kde k poslechu, tanci i dalšímu programu
hrála místní kapela Hurikán a cimbálová muzika ze Vsetína. Spolek
pro obnovu tradic tímto děkuje JM kraji a městu Moravský Krumlov
za dotace a také všem sponzorům z řad místních podnikatelů. /mask/

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
Rokl, Duša
Železnič.
alopat,
Alda, eat,
dílny
Alder, add

Odvětví

Včelí
produkt

Ženské
jméno

•

Roubené SPZ Lohr
stavení
(Něm.)

Jak
(slov.)

Množné
číslo

•

Stromořadí

Záhada

Římsky
1505

•

Metla

Český
keramik

Opičí

Africká
poušť

Modla

•

U rodiny

Peřej

Bankovní
automat

Někdo

Cvik

Vzácné
dřevo

Náš
klavírista
Časové
údobí

Harmonie
Spojka
(kniž.)

Úřední
místo
(nářeč.)
Sněžný muž

Pádová
otázka
Řím
(orig.)

Český
herec

1. díl
tajenky

Čajová
růže
Dítě
SPZ Jablonné/N.

Polní
míra

•

Seveřan

Tma
(bás.)

Německý Značka
vysavačů
určitý
Irové
člen
(slov.)

Tanec
Foukat

Hmyz
Menší
trubka

Vřískot
Básník
Skutečnost
Potom
(hudeb.)

Psice
Irská
osvob.
armáda

2. díl
tajenky

Potomek

Nebo
(ang.)

Bufet

Pasé

Česká
básník

Přidat
(ang.)
Iniciály
Zátopka

A sice
Tibetský
Lovecký
skot
pes

Divadelní
akademie

Měsíční
moře

Osobní
zájmeno
Německý
chemik

Značka
bonbónů
Sbírky
fotografií

Střední
učiliště

Druh
lékaře
Na onom
místě

Indické
koření
Řadová
číslovka

Přístav
Karetní
hra

Nuže

•

Mužské
Předložka
jméno

Mycí
prostředek

Rakousko – Pitztal

Německá
řeka
Tyto
(rus.)

Zkratka
centimetru

Předložka

Chlad

Hasnice

Jíst
(ang.)

A tak dále
(lat. zkr.)

Ostrý
přízvuk

Úřední
spisy

Kusy
ledu

Shoda
veršů

Lyžařský areál Pitztal leží cca 60 km západně od
Innsbrucku, (1. díl tajenky) Rakouska Wildspitze
(3774 m). Tento skiareál byl otevřen roku 1983
a během několika mála desítek let se stal velmi
vyhledávaným cílem zimních dovolených. Pitztal
se pyšní širokými udržovanými sjezdovkami, které
jsou ideální jak pro velké oblouky (2. díl tajenky).
Pro příznivce snowboardingu je zde připraven funpark s téměr 200 m U-rampou. Na své si přijdou
také milovníci freeridů či běžeckých stop.
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KULTURNÍ PROGRAMY 24. 12. 2007 - 13. 1. 2008
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
• 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.
• 28.12. v 18.00 hod. - Silvestrovská diskotéka pro náctileté. Čekají vás
zábavné soutěže o ceny. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), vstupné
20 Kč, členové klubu 10 Kč.
• 5.1. v 9.00 hod. - Turnaj v přehazované pro kluky a holky. Tým tvoří
5 hráčů (možnost náhradníků), Ivančice, orlovna na Chřestové ul., 40 Kč/os.,
s sebou sportovní obuv a oděv, pití. Tým nahlaste nejpozději do 4.1.2008.
• 5.1. v 10.00 hod. - Turnaj Magic the gathering. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let, ceny: 1⁄2 a 1 booster na hráče.
• 9.1. v 17.00 hod. - Malování na hedvábí, šátky, šály. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, děti, mládež 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál.
Nutné se předem přihlásit.
• 11.1. v 18.00 hod. - Step mánia - taneční koberce. Soutěžní klání v tancování
na tanečních podložkách. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza),
20 Kč/os., členové klubu 10 Kč.
• 12.1. v 8.00 hod. - Lezení na umělé stěně v Kuřimi. Pro děti, mládež, dospělé
i rodiče s dětmi. Ivančice, autobusové nádraží, 180 Kč/děti, 220 Kč/dospělí.
S sebou jídlo a pití na celý den, tenisky, kapesné. Nutné se nahlásit předem.
• 12.1. ve 20.00 hod. - Ples města Ivančic. K poslechu hraje skupina Melody Music.
Ivančice, Besední dům, 150 Kč/os.. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
• Připravujeme: 19.1.08 - Lyžování v Orlických horách - Říčky, pro děti,
mládež, dospělé i rodiče s dětmi. Odjezdy: Zbýšov (MěÚ) 5:30 hod., Oslavany
(aut. nádraží) 5:45 hod., Ivančice (aut.nádraží) 6:00 hod., Neslovice 6:15 hod.,
Tetčice, žel.stanice 6:30 hod.350 Kč (doprava, pedagogický dozor). Nahlaste
se nejpozději do 11.1. • 20.1.08 - Seminář orientál. tance. Představí se vám
Taneční studio Zaynah, 150 Kč. Nahlaste se nejpozději do 11.1.2008.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.12. - dopoledne - Betlémské světlo - radnice, DPS, zvonička v Kašenci
• 24.12. ve 22.00 hod. - Půlnoční mše s vytrubováním koled z věže kostela,
Římskokatolický farní úřad.
• 25.12. v 8.00 hod. - Slavnostní mše na Boží hod vánoční, ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - Sváteční bohoslužby na Boží hod vánoční s večeří Páně
v evangelickém kostele.
• 25.12. od 20.00 hod. - Vánoční maškarní „besídka“ v Music baru B52.
• 26.12. v 8.00 hod. - Štěpánská mše svatá, Římskokatolický farní úřad
• 26.12. v 8.30 hod.- Mučedníka Štěpána - bohoslužby mládeže v evan. kostele
• 30.12. v 8.00 hod.- Nedělní mše v katolickém kostele.
• 30.12. v 8.30 hod. - Bohoslužby s hostem v evan. kostele - farářka M. Kadlecová.
• 30.12. v 15.00 hod. - Dětský živý betlém, nám. Svobody u adventního věnce
• 31.12. v 15.00 hod.- Te Deum - poděkování za prožitý rok - ŘK farní úřad
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestr v restauraci Slávie a Music baru B52
• 1.1. v 0.15 hod. - Přípitek před kulturním domem na „Zdar nového roku“,
• 1.1. v 0.30 hod. - Novoroční ohňostroj u KD - pořádá MKIC a město Miroslav
• 1.1. v 8.00 hod. - Novoroční mše, Římskokatolický farní úřad
• 1.1. v 8.30 hod. - Sváteční bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele
• 6.1. v 16.00 hod. -Novoroční koncert Přemysla Forsta a učitelů ZUŠ Miroslav
• 9.1. v 15.00 hod. - Setkání k 11. výročí zprovoznění DPS Miroslav
• 11.1. v 17.00 hod. - „Vaše šance“ - výchovně - kulturně - společenský večer
v KD. Moderuje Aleš Cibulka, vystoupí Jana Chládková, barmanská show,
ochutnávka vín, občerstvení.

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.
• 25.12. v 15.00 hod - Koncert „Za vánoční hvězdou“. Kostel sv. Vavřince,
Rakšice. Vystoupí Chrámový sbor L. Havla z Rakšic.
• 26.12. v 19.30 hod. - Vánoční koncert. Katedrála sv. Petra a Pavla Brno,
Vánoční oratorium - Charles Camille Saint-Saëns, doprava individuální.
• 26.12., 29.12. a 30.12. - od 12.00 - 16.00 hod. - Přístupna Muchova
Slovanská epopej. Zámek M. Krumlov, vstupné: 50 a 100 Kč
• Leden - „100 let muzea M. Krumlov“. Výstava potrvá do 28.3., galerie
Knížecí dům, nám. TGM 40, otevřeno po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hod.,
ne 14.00 - 16.00 hod.
• Leden - Moravskokrumlovští fotografové. Výstava v 1. patře městského
úřadu, do poloviny ledna.
• 4.1. v 19.00 hod. - Maškarní Oldies party. Pořádá Divadelní spolek Bezgest,
vinárna na nám. TGM, vstup pouze v maskách.
• 5.1. v 15.00 hod. - Tříkrálový koncert. Farní kostel na Palackého ul.,
účinkuje Smíšený pěvecký sbor K. Němečka M. K. a hosté.
ČSSS - SSK Miroslav pořádá na střelnici Štěpánov
23. prosince 2007 v 9.00 hodin
veřejnou střeleckou soutěž

O VÁNOČNÍHO KAPRA

Disciplíny: nastřelování kulovnic, puška opakovací, samonabíjecí
na 100 m, krátké zbraně na sestavu terčů a kulovnice na popry
a holuby. Všichni jste srdečně zváni.

HOLKY A KLUCI!

Rádi se pohybujete, běháte, cvičíte, rádi hrajete sportovní hry?
Máte chuť si občas zasoutěžit na různých běžeckých tratích?
Jestli je vám 12 - 18 let, neváhejte a přihlaste se do vznikajícícho
běžecko - atletického kroužku pod odborným běžeckým dohledem
Petra Koláře, telefon 732 162 168.

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.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 29.12. v 9.30 hod. - zájezd Praha/Karlín – Noc na Karlštejně. Muzikál
K. Svobody. Od Besedního domu, cena (vstupenka a doprava) 940 Kč.
• do 13.1. - Panenky 1890 - 1980, Galerie Památníku A. Muchy, Muzeum Brněnska
- Muzeum v Ivančicích. Výstava historických panenek ze sbírky A. Benešové.
• do 6.1. - výstava Ivančické kostelíky ze sirek a papírový betlém M. Alše,
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 16.1. v 18.00 hod. - Slavnostní novoroční koncert barokní a klasické hudby
trio Bel Canto, Galerie Památníku A. Muchy, Beata Blažková Zádrapová
- soprán, Vítězslav Drápal - flétna, Libor Janeček - kytara. Vstupné 60 Kč.
Předprodej v KIC.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 26.12. - ve 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou Darken. V Dělnickém
domě. Pořádá Pavel Vavřík
• 31.12. - Silvestr v Dělnickém domě. K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina Modrá rosa. Vstupné 270 Kč/osoba. V ceně vstupného je zahrnuta
večeře a pro každý pár láhev sektu, tradiční půlnoční ohňostroj na náměstí.
Pořádá KIS Oslavany.
• 11.1. ve 20.00 hod. - Ples MŠ a DDM. Hraje skupina p. Lesczinského,
v Dělnickém domě. Pořádá DDM Oslavany.
• 17.1. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 11.1. od 15.00 hod. - Decoupage, v dílně DDM, báječná možnost, jak změnit vzhled okoukaných předmětů pomocí barevných ubrousků, lepidel, barev
a laku. Cena děti 40 Kč, dospělí 80,Kč. Vzhledem k omezené kapacitě dílny
je nutné se nahlásit předem nejpozději do 7. 1. 2008!

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.12. v 16.00 hod. - Přátelské posezení nad kronikami pro členy a jejich
hosty. V restauraci Konečných Ve Školce v Letkovicích. Zajišťuje Ing. Moravec.
• 31.12. - 25. ročník Silvestrovského pochodu. Sraz účastníků na nádraží
ČD v Oslavanech v 8.50 hod. Vlak z Ivančic - města odjíždí v 8.38 hod., z hl.
nádraží v 8.40 hod.. Bude možnost vybrat si ze 2 tras (12 nebo 18 km). Pro
zájemce bude k dispozici pamětní kožená medaile, pro všechny účastnické listy.
Neváhejte a přijďte se projít naposledy v tomto roce v krásné zimní přírodě
(a naposledy v režii dosavadního vedoucího akce).
• 1.1. - doporučujeme samostatnou účast na 37. ročníku Novoročního
výstupu na Babí lom (vrchol mezi 10 -14 hod.). Výstup lze začít z Kuřimi
nebo z Lelekovic. Hlavní organizátor M. Stejskal z Brna.
• 10.-13.1. - veletrh turistiky “Regiontour” a “GO 2008” na brněnském
Výstavišti. Pro veřejnost je otevřeno v sobotu a neděli. Bohatý kulturní
program, účast samostatně.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 11.1. – VI. Společenský pes, v sále Dělnického domu Oslavany.
• Připravujeme: 2.2.- 9.2. zimní tábor a 16.2. - 23.2.pro rodiny - Jeseníky, skiareál
Panoráma, cena 2.200 Kč, bližší info na DDM Oslavany, tel.:546 423 520.
TJ Sokol Padochov a GURŮ pořádají
v sobotu 22.prosince v 19.00 hodin

5. ROČNÍK POSEZENÍ S KYTAROU
K tanci a poslechu hrají skupiny Wokno, Pumpařp, Hejkalové,
Dým a Woraz. Vstupné 60 Kč. Vstup do sálu bez kanad!
V pátek 28.12.2007 v 15.00 hodin v sále

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Přihláška a informace u p. Kalába na tel.: 736 732 513.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

TEN VEČER
Drama USA
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
Horor USA
• so 29.12. ve 20.00 MEDVÍDEK
• ne 30.12. v 18.00 Komedie ČR
• st 2.1. v 18.00
SHREK TŘETÍ
Animovaná komedie USA
• so 5.1. ve 20.00
INTERVIEW
• ne 6.1. v 18.00
Film USA
• st 9.1. ve 20.00
CRASH ROAD
Komedie ČR
• so 12.1. ve 20.00
SEJMI JE VŠECHNY
• ne 13.1. v 18.00
Krimifilm USA
• so 22.12. ve 20.00
• ne 23.12. v 18.00
• st 26.12. ve 20.00

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

ZBOUCHNUTÁ
Komedie USA
• pá 28.12. ve 20.00 POKOJ 1408
Horor USA
• st 2.1. ve 20.00
POSLEDNÍ LEGIE
Historický film USA/ V. B./Francie
• ne 6.1. v 17.00
POHÁDKY TISÍCE
A JEDNÉ NOCI
Kreslená pohádka ČR
• st 9.1. ve 20.00
HALLOWEEN
Horor USA
• ne 13.1. ve 20.00 GYMPL
Komedie ČR
• st 26.12. ve 20.00

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 22.12. v 18.00
• so 5.1. v 16.00
• ne 6.1. v 18.00
• 12.1. v 18.00
• 13.1. v 16.00

HVĚZDNÝ PRACH
Fantasy USA
DIVOKÉ VLNY
Animovaná akční komedie
MEDVÍDEK
Komedie ČR
WARHOLKA
Drama USA
RATATOUILLE
Animovaný film USA

Změna programů vyhrazena.

31. prosince 2007 v Oslavanech

SILVESTR V DĚLNICKÉM DOMĚ

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Modrá rosa
Vstupné 270 Kč/osoba
V ceně vstupného je zahrnuta večeře a pro každý pár láhev
šampaňského. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS
nebo na tel.: 604 108 641. Na náměstí bude připraven tradiční
půlnoční ohňostroj.
Dne 29. prosince v 16.00 hodin 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

Mateřská škola Oslavany Vás zve na

PANENKY 1890 - 1980

ze sbírky Aleny Benešové
Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích,
Palackého nám. 9.
Otevřeno: pondělí, středa od 9 - 12 a 13 - 17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 9 - 12 a 13 - 16 hodin
sobota, neděle od 13 - 17 hodin
středa 26. prosince od 13 - 17 hodin
Ve dnech 24. a 25. 12., 31. 12. 2007 a 1. 1. 2008 zavřeno.
Výstava potrvá do 13. ledna 2008.
SM DOMINO Branišovice srdečně zve na

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

VI. SPOLEČENSKÝ PLES

který se koná v pátek 11.ledna 2008
ve velkém sále Dělnického domu v Oslavanech
Srdečně Vás zvou pracovníci Mateřských škol a DDM.
Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá 31. prosince v kulturním domě

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

Hostinec Pod věží ve spolupráci s panem janíčkem pořádá
v sobotu 5. ledna 2008 v 10.00 hodin

IV. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
O POHÁR HOSTINCE POD VĚŽÍ.
Startovné je 50 Kč. V ceně guláš. Srdečně zvou pořadatelé.

KONCERT DO KOSTELA
NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ivančický pěvecký sbor Vás zve na

2. BENEFIČNÍ NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

6. ledna 2008 v 15.00 hodin
Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby kostela

čas a místo konání: 10.1.2008 v 18.00 hodin
v átriu ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov
módní přehlídka - sportovní oblečení Cykloservis,
společenská a plesová móda - Kamila Poláchová a Dancing Models
vystoupení ZUŠ Moravský Krumlov

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého Krumlova
Otáčivé hlediště

PORADNA PRO UŽIVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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

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

KUCHYŇSKÉ LINKY NA MÍRU
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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

koupím
•• vozík PAV k motocyklu Jawa CZ
i bez dokladů, na díly do 2.000 Kč a jednosedadlového pionýra i Stadion, stačí
sms, zavolám. Tel.: 777 617 577.
prodám
•• 4 letní pneu 195/60 R14, vz. 4 mm,
levně. Tel.: 603 544 145.
•• zimní pneu na discích na BMW,
pěkný vzorek, cena 3.000 Kč/4 ks.
Tel.: 737 800 602.
•• zimní pneu 4 ks 175/65 R14 Pirelli
winter, vz. 3-5 mm, cena 200 Kč/ks,
Ivančice. Tel.: 777 209 235.
•• 4 zimní pneu 145/13 na discích na
Oltcit za 1.200 Kč, jen kompletně.
Tel.: 608 762 815.
•• pláště 4 ks - 8,25 x 20 šipáky, jako
nové. 1. 000 Kč/ks. Neprodávám jednotlivě. Tel.: 728 087 193.
•• Mitsubishi Lancer 1,5 GLXi, r.v.
89, STK 2009, červená metal., el.
okna a zrc., centrál, výšk. stav. volant,
sedadlo, rádio, dobrý stav, spěchá,
rychlé jednání sleva, cena 16.000 Kč,
foto emailem. Tel.: 605 900 949.
•• Fiat Panda 1,0, r.v. 92, emise 7/09,
cena 9.000 Kč. Tel.: 721 550 190.
•• Lada Vaz 2102 com. - oba zadní
blatníky, dosud nepoužité. Cena 200
Kč/ks. Tel.: 603 788 657 nebo e-mail:
Rdoma@seznam.cz
•• Š Favorit 136L, r.v. 89, bílá, najeto
88 tkm, tažné zař, STK 3/08, stav
dobrý, cena 10.000 Kč. Tel.: 606
533 844.
•• Mazda 323F 1,6, 16V, r.v. 02, zlatá
metal., 4x airbag, klimatizace, ABS,
tažné zaž, koupeno v ČR, servis. knížka, výborný stav, najeto 100 tkm, cena
155.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• pěkná zimní kola 13“ Peugeot/
Citröen, obutí Fulda 155/70/13, rok staré, cca 6 - 7 mm, nově vyvážená. Cena 3
tis.Kč, Jawa 550 - zadní kyvka vč. madla. Cena 500 Kč. Citröen Saxo 1.5D,
r.v. 00, veškeré ND z bouraného vozu,
dále např. orig. střešní nosič Neumann,
zánovní atd. Tel.: 606 268 287.
•• různé ND na PF 62, nový válec,
katalogy ND, zapalování, magneto aj.
Tel.: 515 334 244.
•• jakékoli ND na Š Favorit + tažné
zařízení, zahrádka Neuman, 4 zimní
kola na plech discích, zad. světla z
novějšího typu. Tel.: 605 900 949.
•• převodovka vč. poloos a homol.
kloubů na Favorit za 2.000 Kč. Tel.:
728 179 905.
•• jednoosý vlek za traktor bez korby.
Tel.: 606 437 424.
•• prodám zkrácený diferenciál
z Pragi V3S zadní vč. kol + náhon.
Díly vh. na malotraktor. Cena dohodou, tel.: 732 124 232.

Byty - nemovitosti

prodám

•• 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 2+1 v Rybníkách, koupelna,

WC, z větší části po rekonstrukci,
ihned k nastěhování, větší dvůr a zahrada u domu. Tel.: 774 412 675.
nabízím pronájem
•• byt 1+1 v Miroslavi.2.000 Kč/měs.
+ inkaso.Tel.: 602 439 920.
•• byt v Brně za 3.000 Kč měs/vč. inkasa.
Možnost i pro 2 osoby - jednotlivec
za 1.500 Kč. Tel.: 602 439 920.
•• 2+1 v MK, ihned. Tel.: 732 790 928.
hledám pronájem
•• pracující žena středního věku
hledá podnájem nebo pronájem
malého bytu v MK, nabídky sdělte
na tel.: 731 008 430.
•• mladá žena hledá podnájem bytu
nebo části RD. Tel 721 973 672.

Stavba - zahrada

koupím
•• kamna na TP Favorit, nabídněte,
MK a okolí. Tel:: 515 322 314.
•• seno nejlépe balíkované, nabídněte.
Tel.: 515 320 000.
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.
•• filtraci k bazénu 5ti komorovou,
PC 6.000 Kč po domluvě levně. Tel.:
603 544 145.
•• zánovní protipožární vchodové
dveře 80L barva mahagon. Cena 700
Kč. Tel.: 604 384 293
•• svařovací kabel 35 mm průřez,
2x18 m za cenu mědi v kovošrotu,
držák elektrod 2 ks. Tel.: 515 334 244.
•• 2 ks staveb. vysouvací kozy, 3 PB
lahve 30 kg, demižon 50 l v koši. Tel.:
737 884 165, 721 954 317.
•• vzrostlou pokojovou rostlinu Juka,
2,2 m za 2.500 Kč. Tel.:604 303 267.
•• porobetonové tvárnice tl. 5 cm, různé
vzory, 2 m3, dohoda. Tel.: 515 333 339,
776 626 586.
•• 10 ks skořepin na garáž 60x300
za 700 Kč/ks. Tel.: 728 505 664.
•• čerpadlo, hadice, pístnici na sklopku, garážová vrata 2,4x2 m s ramenem a 2x2 m bez. Várnice 12 l.,
kameninové roury 15 cm, plynový
kotel na RD, mlýnské kamenné
kolo, staré pískovc. dlaždice, kmeny
švestek, sprch. rohov. vaničku, lyže.
Tel.: 720 444 245.

Vybavení domácnosti

prodám
•• dvě křesla Poang z Ikey, rám z
lakované dubové dýhy se snímatelným
potahem ze 100% bavlny 68x83x100
cm. Tel.: 774 267 606.
•• starší manž. postel s ÚP za 400 Kč.
Tel.: 724 347 243.
•• rozkládací stůl a 6 čalouněných
židlí, tmavé, psací stolek světlý. Tel.:
605 776 380.
•• mosazný elektr. křišťál. lustr,
8 ramen za 2.000 Kč, rohová 4 patr.
skříň kov + sklo + zrcadla vh. do
salonu, PC 8.000 Kč, nyní 2.000 Kč.
Tel.: 515 320 000.
•• dřevěná zábrana na schody - délka
93 cm za 400 Kč, masivní dřevěné
schůdky k posteli, 3 stupně za 300
Kč. Tel.: 728 179 905.
•• starší manželskou postel 160x200 s
ÚP, cena 400 Kč. Tel.: 724 347 243.

Elektro a elektronika

prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat EO 5N, zcela nový a nepoužitý,
nevhodný dar. Výrazná sleva. Tel.
724 246 387.
•• kombinovanou lednici Indesit
v provozu, 160 a 170 l., za 1.500 Kč.
Tel.:736 225 053.

•• elektr. sporák Mora, horkovzduš.
trouba, velmi zachovalý, z důvodu
přechodu na plyn, za 1.500 Kč. Tel.:
723 416 074.
•• PC HP, 2 mechaniky, HDD 120
GB, OS Windows XP, různé vyp. a
přehrávací programy, repro, webkamera, monitor 17“, cena 10.000 Kč.
Tel.: 722 528 434.
•• nový, nevybalený Set-top-box.
PC 2.500 Kč, nyní 1.990 Kč. Tel.:
605 766 313.
•• MT Alcatel s nabíječkou za 600
Kč. Tel.: 776 033 242.
•• videorekordér VHS Panasonic NV
- J23 HQ, velmi málo hraný, PC 16.500
Kč, nyní 1.000 Kč. Tel.: 603 914 392.
•• šuplíkový mrazák 130 l. zn. Philco,
cena 600 Kč. Tel.: 724 763 316.
•• automatickou pračku Ardo s před.
plněním ve tř. A, obs. 5 kg, spotř. 45
l., 1,5 r. v provozu z důvodů stěhování,
dohoda. Tel.: 723 660 983.
hlé jednání sleva. Tel.: 724 400 427.
•• kombinovanou lednici Whirpool
v provozu, dohoda. Tel.: 737 500 478.
•• kvalitní el. ladičku Guitar bass
tuner Seiko ST-727. Nepoužitý, jen
přezkoušený, nahrávač tel. hovorů
VTR 350 pod názvem Špion pevné
linky. Sleva 50%. Tel.: 603 914 392.

Vše pro děti

prodám
•• starší postýlku s bílou matrací
za 600 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• nový kojen. polštář šitý doma
za 300 Kč, 205 cm dlouhý a obvod
60 cm, šedé barvy bez povlaku.
Náplň 50 l. spec. čištěnými a chem.
nezávad. EPS perličkami. Tel.:
775 603 494, Oslavany.
•• 3 ks dětských školních aktovek
po 1 dítěti ve výborném stavu. 2
ks dívčí s potiskem panenek a 1 ks
chlapecká s auty. Cena od 300 Kč/
ks. Tel.: 603 788 657 nebo e-mail:
Rdoma@seznam.cz
•• polštář a deku do dětské postýlky,
náplň duté vlákno. Cena 350 Kč. Tel.
605 412 234.
•• sáňky140 cm, lyže 70 cm, kolo 1/4
pěkné. Tel.: 605 776 380.
•• zimní kombinézu, vel.: 164, modro
- šedá, chlapecké brusle vel.: 23, jako
nové, 1x použité. Cena 400 Kč. Tel.:
605 412 234.
•• chlapecké kopačky Puma vel.: 30
- 31, málo používané za 200 Kč. Tel.:
515 320 000.
•• kopačky Umbro červenostříbrné
barvy, vel.: 34, zachovalé, cena 500
Kč. Tel.: 733 502 417.
•• atypickou trojkolku, vpředu velké
kolo, šlapadla chrom + kov, na 4 - 6
let za 1.000 Kč, koloběžka vzadu
dvojkolečka na 4 - 5 let za 800 Kč a
trojkolka (chybí šlapadlo) za 500 Kč,
vše Kettler. Tel.: 728 179 905.
•• motokára dětská šlapací na 4 - 6
let za 800 Kč, souprava koupaček,
kovový opěrný rám za 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000.

Zvířata

prodám
•• papoušky mnichy 500 Kč/ks.
Tel.: 605 573 394.
•• štěňata šeltije bez PP, zlatá a bílá,
trikolor, očkov., odčerv. (malá kolie).
Tel.: 607 907 452.
•• štěňata pražského krysaříka bez
PP, černá s pálením, očkov., odčerv.
Tel.: 607 907 452.
•• štěňata trpasl. pudlů bez PP, barva
bílá a meruňková, očkov., odčerv.
Tel.: 732 765 649.
•• štěňata trpasličí pinč, malý hladkosrst. Tel.: 724 849 471
•• štěňata bíglů bez PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata labradorů bez PP, černí,
smetanoví, hnědí, očkov., odčerv.
Tel.: 732 765 649.
•• štěňata kavalír king charles španěl,
bez PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.:
724 033 609.

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

•• štěňata fr. buldočka, pejsky bez PP,
černá s bílou náprsenkou, odběr ihned
za 3.800 Kč. Tel.: 736 527 760.
•• čistokrevná štěňata labradora, černé, smetanové, bez PP, odběr ihned,
očkov., odčerv., za 2.000 Kč. Tel.:
732 922 619.
•• štěňátka zlatého retrievera bez
PP, vh. k malým dětem. Možnost
os. výběru ještě před odstavením.
Odběr po 15.12.07.Při odběru budou
očkov.,odčerv. Tel.: 605 957 914.
e-mail:jiri.kuncik@seznam.cz
•• prase 1/2 za 48 Kč/kg, králíky
jateční. Tel.: 737 778 268.

Služby

•• WÜSTENROT stavební spořitelna
a.s., kancelář JUDr. Toman Jiří,
Ivančice, Široká 1 - stavební spoření,
hypotéky, úvěry, Revit, povinné
ručení, havarijní pojištění, pojištění
životní i neživotní (i domy, chaty,
panelové domy). Středa + čtvrtek,
9-16 hod. + dle dohody. Tel.: 723
530 725.
•• Půjčky - dnes žádáte, zítra vyplácíme. Tel.: 777 044 033.
•• Až 50.000 Kč do domu, měsíční
splátky, bez poplatku. ID, MD, důchodci. Nejlepší podmínky v regionu (ne Provident). Tel.: 605 720 362.
•• 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).
•• Potřebujete hotovost? Nabízím
půjčku na cokoliv, bez poplatků
předem. Tel.: 722 767 963.
•• Provedu veškeré zednické, obkladačské a stavební práce. Tel.:
774 171 204.

Různé

•• hledám spolujízdu na trase
Dobelice -Třebíč, příp. Dobelice - JE
Dukovany a to na měsíc leden a únor.
Tel.: 723 410 613.
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.
•• opál a krystaly křišťálu a ametystu..
Tel.: 737 773 443.
•• vál kovový 3 m, brány polní 4 ks, drtič na ovoce - jádroviny, dámské kolo
v dobrém stavu, lyže sjezdové 130 cm,
dětské 80 cm, březová košťata, vše
velmi levně. Tel.: 515 336 601.
•• jednolúžkový pletací stroj Modeta i na
silnější příze za 300 Kč. Tel.: 723 416 074.
•• dámské oblečení, kalhoty, rifle,
svetry, bundy, trička, sukně, boty,
vel.: 36, 38, boty 40,41, velmi levně.
Tel.: 737 800 602.
•• promítací plátno 120x120 cm na
stojanu za 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• starožitnou ručně vyřezávanou
skříňku v: 102, š: 89, hl: 42 c, cena
11.500 Kč, rádio Carmen Normende
ve dřevě v:38, š: 56, nehrající, cena
3.500 Kč. Tel.: 724 607 822.
•• lyže Sulov mini master, vázání markr za 400 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• basový reproduktor Tesla 100W, perfektní stav, 500 Kč. Tel.: 737 302 419.
•• elektrický psací stroj přenosný, málo
používaný s textilní páskou. Značky
Brother AX-310, výrobce Brother, cena
1.500 Kč. Tel.: 775 603 494, Oslavany.
•• levně 2 dechové hudební nástroje
- křídlovky, vh. i pro sběratele. Tel.:
603 914 392.
•• trakční lehátko, nové za 2.000 Kč
(PC 5.000 Kč), biolampu za 4.500 Kč
(PC 9.000 Kč). Tel.: 721 550 190.
•• 2 ks prošívaných péřových dek,

málo používané za 500 Kč/ks. Tel.:
515 322 662.
•• letošní meruňkovici pálenou v
pálenici. Cena 220 Kč/l, tel. 732
124 232
•• sjezdové lyže zn. Blizard , vázání
Tyrola, d: 150, 170, 195 cm bez holí,
400 Kč/pár. Běžky zn. Trak, Racing d:
200, 210 cm bez holí za 400 Kč/pár.
Tel.: 728 179 905.

Seznámení

•• muž 64 let hledá partnerku nebo
přítelkyni. Samota je zlá. Tel.:
604 457 567.
•• z nedostaku příležitosti hledám fajn
holku kolem 30 let. Jsem svobodný,
abstinent a nekuřák. Společné vánoce.
Jen MK a okolí. Tel.: 606 305 423.
•• 56/170 SŠ hledá muže k seznámení a trvalému vztahu. SMS na
tel.: 724 949 238.
•• velice rád bych poznal štíhlou
ženu do 45 let pro trvalý vztah s
vlastním zázemím (dům, zahrada,
apod.) Samota tíží. Domácí kutil, SŠ
49/180/80. Tel.: 733 204 557 - sms.
•• je mi 38 let, chodím o fr. holích.
Hledám muže, kterému by tato skutečnost nevadila, který je také sám
a chtěl by to změnit. Tel.: 608 573 252.
•• nudíš se? chceš to změnit? Hledám
mladší holku na výlety a k občasným
schůzkám u mně. Jsem muž štíhlé postavy, 40 let. Tel.: 739 100 792.
•• já 39/177, 2x v lásce zklamán,
touto cestou hledám ženu do 40 z
Ivančic a okolí, děti nejsou překáž-

kou. Jen vážně. Samota je těžká. Tel.:
776 633 111.
•• hledám přítelkyni, štíhlou, mladšího vzhledu do 60 roků k příležitostným schůzkám. Tel.: 602 857 201.
•• hledám ženu do 40 let, která nechce být sama a která chce dát věrnou
a upřímnou lásku. Tel.: 515 320 539.

Zaměstnání

•• hledám šikovného řezníka, který by
byl ochoten provést komplet. zabíjačku
u sebe doma. Tel.: 737 884 165,
721 954 317.
•• 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.
•• hledáme topenáře a instalatéra na
stálé zaměstnání. Veškeré podmínky
dohodou. Požadujeme spolehlivost
a kreativitu, nabízíme dobré platové
podmínky. Tel.: 606 704 379.
•• Přijmeme stavební dělníky, montážníky oken. Tel.: 736 624 954.
•• Hledám brigádu, nebo hlídání dětí
na měsíc únor a březen 2008. Tel..
776 534 609.

Poděkování

Srdečně děkuji za pomoc při péči
o dceru Hanku paní Ptáčkové & spol.,
I. Staškovi, B. Polické, D. Frimlové, I.
Hájkové, S. Kocandové, Mgr. Třetinovi
st. a M. Vránkové.
J. Všetulová

CHCETE NAKOUKNOUT
DO STROJOVNY JADERNÉ
ELEKTRÁRNY DUKOVANY?
a vidět turbínu ve skutečné velikosti
a ochutnat oběd v podnikové jídelně? V tom případě využijte
mimořádné nabídky exkurzí ve dnech 5. 1., 6. 1., 20.
1., 2. 2., 3. 2., 16. 2. a 17. 2. 2008!
Počet míst je omezený a exkurzí se mohou zúčastnit pouze
osoby nad 15 let (nutný občanský průkaz, který musíte mít
s sebou, abyste mohli při vstupu do areálu elektrárny prokázat
svoji totožnost). Exkurze se budou konat od 9.30 do 13.30 hodin
a v rámci nich navštívíte informační centrum, trenažér (výcvikové
pracoviště operátorů), strojovnu a jídelnu. Oběd si účastníci
exkurze hradí sami (55 - 100,- Kč dle vlastního výběru).
Program exkurze je pevně stanoven pro všechny zúčastněné
a z důvodů režimových opatření jej nelze měnit! Sraz
nahlášených účastníků bude v 9.20 hodin v informačním centru
JE Dukovany. Zájemci o tyto exkurze, volejte na telefonní číslo
561 105 519 nebo pište na e-mail infocentrum.edu@cez.cz
a nahlašte tyto údaje: jméno a příjmení, číslo OP, státní
příslušnost a telefonní kontakt.
Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před uskutečněním exkurze!
Těší se na vás kolektiv průvodců IC JE Dukovany

HLEDÁME DISTRIBUTORY
PRO NOVINY ZRCADLO
PRO OBLAST IVANČICE.
VOLEJTE NA 604 244 697,
NEBO PIŠTE NA: distra@distra.cz
Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí,
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese:
noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
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Mladí motokrosaři bilancovali

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE

Foto: Květoslav ADAM

V sobotu 8.12. se v restauraci
U Slavíků v Nové Vsi konalo
slavnostní zakončení sezóny
dětského motokrosu 2007 Ivančického mikroregionu.
V této lokalitě se tímto sportem
zabývá více než dvacet chlapců,
ale i několik děvčat. V našem
okolí mají tratě v Oslavanech
„Na Dolině“a v Neslovických

Motokrosový král se svojí družinou.

kasárnách, kam jezdí pravidelně
trénovat.
Jezdci startují ve třídách od
50 ccm až po stopětadvacítky.
V uplynulé sezóně se účastnili jak různých pohárových klání, tak i národních šampionátů
nejenom v České republice. Talentem roku 2007 byli vyhlášeni
Ondřej Pokorný a Filip Gross,

Skokanem roku 2007 jsou Eva
Schneiderová společně s Jiřím
Matějcem. Králem mikroregionu Ivančicko se stal Dominik
Schneider z Neslovic.
Po předání nablýskaných pohárů připravili organizátoři manželé
Pokorní z Ivančic pro děti různé
hry, soutěže, bohatou tombolu
a diskotéku, takže nikdo neod-

» 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

lizaci a třídění odpadů, úspory
energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní
tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní
ekokodex, analyzují současnou
situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která
se snaží posléze naplnit.
„Jaderná elektrárna Dukovany,
do podpory vzdělávání a péči o
modernizaci vybavení škol ve
svém okolí věnuje každoročně
značné finanční prostředky.

Nemalou měrou se na realizaci
tohoto projektu podílí i zřizovatel
školy Městys Mohelno a firma
ENVINET a.s., kteří projekt
oranžové učebny podpořili tak,
že mohou být modernizovány
celkem dvě učebny. Do oranžové
učebny fyziky byla instalována
nová multimediální technika a
v počítačové učebně byl umístěn
nový nábytek. Pro žáky ZŠ tak
bude výuka výpočetní techniky
pohodlnější. Škola v Mohelně
uvažuje v nejbližší době i o za-

cházel k domovu s prázdnou.
Nezbývá než dodat, aby příští rok
byl pro jezdce ještě úspěšnější
a vyhýbala se jim zranění, ke
kterým v tomto sportu není nikdy
daleko.
/Ctibor ADAM/

koupení nových PC a učebna tak
bude kompletně zmodernizována,“ informoval Tiskový mluvčí
EDU Petr Spilka.
Součástí slavnostního předání
bylo i kulturní vystoupení žáků
školy během vánoční besídky pro
rodičovskou a širokou veřejnost,
včetně pozvaných hostů. Premiéru
zde měl také nový skákací hrad
Skupiny ČEZ ve tvaru chladicí
věže. Děti z Mohelna tak měly
jako první možnost podrobit ho
zatěžkávací zkoušce.
/jak/

Škodovka bez motoru na dopravním hřišti
/Oslavany/ Připoutáš mě!? Tak
tuto otázku si položili v Oslavanech a zapojili se do stejnojmenného projektu organizovaného
Ministerstvem dopravy ČR.
Díky tomu se na dětském
dopravním hřišti ZŠ Oslavany
objevil skutečný osobní automobil vybaven všemi typy dětských
zádržných systémů. Návštěvníci
dopravního hřiště se tak budou
moci nově seznámit s možnostmi
jejich praktického využití a zvolit
tak nejvhodnější dětskou sedačku
pro přepravované dítě. K dispozici bude i tištěný průvodce pro
výběr a používání autosedačky.
„Projekt Připoutáš mě přispěje
ke zvýšení informovanosti o
správném využití dětských autosedaček. Byl zahájen v roce
2005 v rámci kampaně Euchires.
Jde o evropskou kampaň, které
se účastní 17 evropských států
včetně ČR a je finančně podporo-

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

ZŠ v Mohelně dostala oranžovou učebnu
/Mohelno/ Jaderná elektrárna
Dukovany předala těsně před vánočními svátky dětem z Mohelna
neobvyklý dárek - Oranžovou
učebnu. Stalo se tak ve středu,
kdy byla slavnostně předána do
užívání.
Základní škola v Mohelně tak
byla Skupinou ČEZ oceněna
za získání mezinárodního titulu
EKOŠKOLA. To je mezinárodní
program, v rámci kterého se žáci
učí o environmentálních tématech
a zároveň sami usilují o minima-

ZIMNÍ SLEVY

vaná ze strany Evropské komise.
Partnery této kampaně spolu
s Ministerstvem dopravy - BESIP
je Evropská komise, Chicco a
Škoda Auto a.s.“, řekla Ing. Sunkovská z Ministerstva dopravy.
Cílovou skupinou jsou děti
a rodiče a hlavním cílem kampaně
je zvýšit používání dětských zádržných systémů a zodpovědnost
rodičů. „Jedná se o novou formu
dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích. Automobilka Škoda Auto a. s. bezúplatně
zapůjčuje na dětská dopravní
hřiště s celoročním provozem pro
veřejnost automobily, do kterých
firma Piccollo, s. r.o. bezplatně
poskytla všechny typy dětských
autosedaček Chicco. V každém
kraji je takto vybaveno jedno
dětské dopravní hřiště. Pro Jihomoravský kraj bylo vybráno to
u nás v Oslavanech,“ vysvětlil
Petr Horák ze ZŠ Oslavany.

Vernisáž obrazů v Miroslavi
/Miroslav/ V Miroslavské restauraci Slávie se uskutečnila vernisáž
výstavy olejomaleb Jiřiny Uhříkové s názvem „Dotýkání“. „Malovat
jsem začala už jako malé dítě a provází mě to celý život. K intenzivnímu malování jsem se dostala před 15 lety a to poté, co jsem se
přestěhovala do Miroslavi. Zde jsem se seznámila s panem Krbálkem,
který se stal mým učitelem. Maluji oleje a akvarely, kreslím do zpravodaje, ale zkouším i jiné nové techniky pro vyjádření svého pocitu na
plátně,“ prozradila Jiřina Uhříková. A kde bere umělkyně inspiraci?
„Náměty na obrazy jsou spíše poetičtější, jde spíše o představy. Z realistických děl jde o okolní krajinu Miroslavi. Vystavovala jsem na
více místech a tato výstava je první v Miroslavi. Je to první souhrnná
výstava olejomaleb. Malování se chci věnovat i do budoucna, zajímají
mě například biblická témata,“ doplnila Uhříková.
/mask/

Kováři z Moravského Krumlova opět v Rakousku
Již po páté i letos dostala naše škola SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov pozvání na víkend 7.-9. prosince 2007 do rakouského Altheimu, kde probíhaly vánoční trhy. Této slavnosti se zúčastnili umělečtí
kováři 2. a 3. ročníku : Kamil Krul, Tomáš Sobotka, Jaroslav Marx
a Martin Špička pod pedagogickým vedením Ing. Horníka, Ing. Koukolové, Mgr. Nováčkové a MOV pana Haita a pana Ondráčka. Pozvání
přijal i starosta Moravského Krumlova. Tato akce probíhá pod záštitou
rakouské televize ORF a výtěžek je věnován organizaci LICHTS IN
DUNKEL, volně přeloženo „Světlo lidem“. Na náměstí na pódiu probíhal bohatý program a asi největší atrakcí byl večerní průvod čertů.
Naši žáci zde opět předvedli své kovářské dovednosti a stali se středem
zájmu všech návštěvníků jarmarku. Bližší informace i fotografie jsou
zveřejněny na internetové adrese www.altheimtv.at Ing. Lenka Dobešová

Poselství míru a přátelství

V sobotu 15. prosince proběhl ve Vídni slavnostní ceremoniál předávání Betlémského světla skautům z celé Evropy. Zúčastnila se ho i
více než stočlenná výprava z okresu Brno-venkov, mezi nimi i několik
ivančických skautů. Betlémské světlo putuje každoročně z místa narození Ježíše Krista speciálním letadlem do Vídně, odkud jeho cesta
pokračuje do většiny zemí Evropy, letos navíc i do Argentiny a USA.
Nápad vznikl v roce 1986 v hornorakouském studiu ORF a hlavním
partnerem projektu se záhy stali právě skauti, pro které je Betlémské
světlo symbolem míru a přátelství - atributů, které jsou jejich hnutí
vlastní. Dne 22. prosince dorazil tento novodobý symbol Vánoc i do
domácností v Ivančicích. Místní skauti ho rozdávali na Palackého náměstí před kostelem, kam si pro něj lidé mohli přijít.
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám touto cestou popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, úspěchů a dobrých zpráv i skutků
v novém roce.
ivančičtí skauti

