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Zůstane Epopej
v bednách?
/Moravský Krumlov, Praha/
Světoznámé dílo secesního malíře
Alfonse Muchy zřejmě zůstane od
poloviny příštího roku skryto očím
návštěvníků. Tisíce turistů, kteří
jej doposud mohli zhlédnout na
zámku v Moravském Krumlově,
již tuto možnost mít nebudou.
Dílo se totiž má stěhovat do
Prahy, ale ta na něj nemá vhodné
výstavní prostory. Galerie hlavního města Prahy sice o půl roku
prodloužila zápůjčku pláten, ale
na konci dubna vyprší nájemní
smlouva Rytířského sálu a kaple
na moravskokrumlovském zámku,
kde jsou díla dosud. Výpověď dala
městu firma Incheba, která zámek
vlastní. Odůvodněním byla obava
o možné poškození pláten a fakt,
že nejsou pojištěná.
Plátna Epopeje by měla být

umístěna v Křižíkově pavilonu.
Ten ale není v nejlepší kondici.
Na výstavbu nového pavilonu určeného pro Muchovu epopej nemá
hlavní město dostatek finančních
prostředků. I přesto, že Praha
nemá prostory pro zpřístupnění
pláten pro veřejnost, na převozu
pláten stále trvá. Nastoluje se tedy
otázka, co dílu více uškodí, zda
úschova v bednách na výstavišti
v Praze, nebo její současné místo
na zámku v Krumlově.
Snad mají pražští radní v sobě
dostatek soudnosti, aby nedopustili nechat obrazy v bednách.
V to doufá i vedení Moravského
Krumlova, které se bude snažit
dojednat novou smlouvu o nájmu
s Inchebou. Jak celá spletitá věc
dopadne, se dozvíme na začátku
příštího roku.
/mask/

/Brno-venkov/ Zoufalý muž
vyrazil přepadnout poštu s dopisem v ruce a psy na vodítku. Toho
rána začala pracovnice pošty vyřizovat běžné věci, když v tom přišel k přepážce muž. Na pult hodil
dopis, ve kterém si žena přečetla,
že chce peníze, má u sebe pistoli,
ale nikomu nechce ublížit. Jakmile pošťačka dočetla, zavolala na
svého kolegu. V tom momentě
lupič zpanikařil, otočil se a bez
peněz utekl ven. Pracovnice pošty
vytočila 158 a zavolala policii.
„Na poštu okamžitě přijeli
policisté a začali zajišťovat stopy

a zjišťovat podrobnosti přepadení
i hledat pachatele v okolí. Druhý
den v poledne už před policejním
vyšetřovatelem seděl dvaatřicetiletý muž, který si vyslechl obvinění ze spáchání trestného činu
loupeže. Muž chtěl loupeží řešit
zoufalou finanční situaci,“ uvedl
mluvčí policie Aleš Mergental.
Zoufalec na loupež vyrazil vlakem, a to i se svými dvěma psy.
Jeho jedinou „zbraní“ byl dopis,
pistoli u sebe neměl a nikdy žádnou nevlastnil. Za takovéto přepadení mu hrozí trest vězení od
dvou do deseti let.
/jak/

Přepadení pošty mu nevyšlo

Průtah Mohelnem hotov

/Mohelno/ Nezničitelná zastávka vévodí novému silničnímu průtahu
v Mohelně. Ten je již hotov a slouží obyvatelům. „Po průtahu obcí jsme
volali moře let. Nejde o naši investici, protože je to komunikace kraje.
Městys financoval pouze obrubníky a chodníky. Samotný průběh prací
nás zaskočil, protože dvakrát se dílo muselo před předáním do užívání
opravovat. Teď již můžeme být spokojení, i poklopy u kanalizace nyní
jsou, jak mají být,“ konstatoval starosta Mohelna Jiří Kostelník.
Díky průtahu se také mohla udělat další právoplatná zastávka hromadné přepravy osob, protože Mohelno je velké a jedna zastávka nestačila. „Tím se ulevilo občanům v nové čtvrti. Masivní ocelová kostra
je hotova, stačí ji pokrýt polykarbonátem. Jízdní řád bude osvětlen,
takže půjde o určitý komfort pro cestující. Je trochu extravagantní,
prakticky nezničitelná a účelná,“ doplnil Jiří Kostelník.
/jak/

Foto: jak

Foto: mask

Policista i zloděj si zlámali
nohy skokem z okna
/Brno-venkov/ Jednou ráno vykrádal zloděj hospodu. Jela kolem
policejní hlídka, a protože zjistila podezřelé okolnosti, začala prohledávat budovu. Zloděj ve sklepě vyboural díru do zdi, proskočil do druhé
místnosti, vyběhl do prvního patra, odkud oknem vyskočil ven. Policista jej pronásledoval a z jiného okna v prvním patře vyskočil do dvora
za ním. Zloděj dopadl špatně, ale ještě se zraněnou nohou se stačil odbelhat k autu, ve kterém odjel pryč. Policista při skoku z okna dopadl
na plechovou stříšku, která jeho skok naneštěstí neudržela a zřítila se i
s policistou na zem. Policista si nešťastným pádem zlomil nohu.
Musela přijet záchranná služba a policistu odvezla do nemocnice.
Pro zloděje skončil lup až zatčením na chirurgickém oddělení nemocnice. Mužem, který vyskočil před policistou z okna, je jednadvacetiletý
mladík z Brna, který v den vloupání už neměl čisté svědomí. „Detailním šetřením policisté zjistili, že má na svědomí celkem osm vloupání
do různých objektů v různých obcích okresu Brno-venkov. Z poloviny
vloupání si však zloděj nic neodnesl – ve dvou restauracích a jedné
firmě byl při vloupání vyrušen, v další hospodě nic užitečného nenašel.
V dalších čtyřech případech byl úspěšnější: v restauraci vypáčil výherní automaty a odnesl si kila mincí za šestnáct tisíc korun, v cukrárně
vybral z kasy hotovost a stejně tak vybral pokladny ve dvou prodejnách,“ upřesnil mluvčí policie Brno-venkov Aleš Mergental.
/jak/

Rozpočet bude přebytkový
/Oslavany/ Město Oslavany má
již schválen rozpočet na příští
rok. Po dlouhé době se jedná o
rozpočet přebytkový. Byl schválen na částku 43,6 milionu korun
na straně příjmů a s výdaji se počítá ve výši 43,5 milionu.
V rámci rozpočtu města
Oslavany je pamatováno na bezproblémový chod města jako
takového, chod veškerých zařízení, především pak škol. Nezapomnělo se ani na investiční
akce. V rámci těchto je v plánu
především rekonstrukce místních
komunikací, dále proběhne rekonstrukce autobusového nádraží, počítá se s osazením nových

ústředen městského rozhlasu.
Je pamatováno na nová dětská
hřiště, a veřejné osvětlení. Do rozpočtu na rok 2009 se také podařilo zařadit nemalé finance na
obnovu strojního zařízení a vybavení zásahové jednotky SDH.
„Mimo rozpočet města se také
připravují žádosti na dotační tituly. V tomto okamžiku je požádáno o 5 milionu korun na komplexní obnovu zeleně na hřbitově
a alejí u zámku. V těchto případech je ale počítáno se spoluúčastí města. Osobně hodnotím rozpočet jako dobrý, funkční
a přebytkový,“ uvedl Vít Aldorf,
starosta města.
/jak/
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Přejeme našim zákazníkům
krásné Vánoce
a do nového roku 2009
hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobní pohody.
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Přehrada zatím bez vody Centrum historickou zónou Rozpočet Jihomoravského
kraje na rok 2009 schválen

/Mohelno/ Nová vodní plocha o rozloze šest hektarů bude od příštího léta sloužit turistům. Jezero Kočičák tak po Hadcové stepi bude
dalším lákadlem pro turisty. „Naši novou vodní nádrž jsme v letošním
roce dokončili, zkolaudovali a začali napouštět. Mrzí nás, že zklamalo
počasí, protože více nepršelo. Takže přehrada je napuštěna tak z jedné
poloviny. Doufáme, že zima se na napouštění podepíše a jarní tání
dílo naplní. Když budou splněny parametry, od léta příštího roku se
může naplno rozjet turistická sezóna. Já jsem se koupal již letos v létě, párkrát jsem si zaplaval v čisté vodě. Bylo to fajn, takže mohu už
teď všechny pozvat. Není to vodní ráj, ale přírodní koupání v krásné
krajině bez vodních atrakcí,“ vysvětlil starosta Mohelna Jiří Kostelník. Travnaté plochy kolem přehrady se budou pravidelně udržovat
sekáním. Jsou vysázeny i stromy. Sportovním rybářům tu ale prozatím
pšenka nepokvete. „Zavázali jsme se, že v nádrži nebude intenzivní
chov ryb, jen sportovní rybaření. Zarybnit se to dá, ale až po třech
letech. Je nutné, aby se vodní plocha stabilizovala. Obec poté bude
sportovní rybaření regulovat,“ dodal Jiří Kostelník.
/jak/

Občanská bezpečnostní
komise informuje

Vážení čtenáři, toto číslo Zrcadla dostanete těsně před Štědrým dnem,
a proto bych Vám chtěl i já dát nějaký dárek. Skutečný „dárek“ dostane
elektrárna těsně před svátky, kdy do Dukovan přijede druhý, 220 tun
těžký převinutý stator generátoru. Ten bude namontován na třetím bloku
v době odstávky. Odstávka začne 10. ledna a po 85 dnech skončí 4. dubna 2009. Třetí blok bude tak připraven pro další zvyšování výkonu.
Dárkem nejen pro elektrárnu, ale i pro nás všechny, je ukončení odstávky na 4. bloku s předstihem asi 20 hodin. Od počátku roku vyrobila
JE Dukovany 13,48 miliardy kilowatthodin elektrické energie. Plánované odstávky byly zkráceny celkem o 3,4 dne.
A teď skutečný dárek pro návštěvníky Dukovan. Elektrárna připravila
na 3. 1., 10. 1., 14. 2. a 28. 2. 2009 mimořádné exkurze, při kterých lze
nahlédnout na strojovnu a uvidět turbíny a generátory, o kterých čteme
v novinách a vídáme je v televizi. Rovněž lze ochutnat oběd v podnikové jídelně. Na možnost exkurzí se můžete informovat telefonicky na
číslech 561 104 626 a 602 268 566, případně e-mailem: vaclav.krejci@cez.cz. Lze zajistit i přítomnost komisaře OBK.
Již více jak rok Vás informuji o dění na naší elektrárně a o jaderné energetice na celém světě. Chci v tom pokračovat. Uvítám, když mi jakoukoliv
cestou dáte vědět, co Vás zajímá, prostě nová témata na příští rok.
Vážení příznivci této rubriky, přeji Vám příjemné prožití svátků
vánočních a šťastné vykročení do nového roku.
14. 12. 2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Foto: jak

/Ivančice/ Nový plán údržby
a renovace městské památkové
zóny přijalo zastupitelstvo města.
Již v roce 1990 byla v Ivančicích vyhlášena městská památková zóna a následně o čtyři roky
později zastupitelstvo města vyhlásilo první plán její regenerace.
Šlo o 15 bodů, které udávají postup
prací při obnově. Například v roce
2004 podal Národní památkový
ústav návrh na prohlášení domu
č. p. 84 - lékárna na Palackého
nám. za kulturní památku. V roce
2007 přibyla synagoga.
„Nejdříve jsme zhodnotili dosavadní postup v plnění obnovy
památkové zóny s tím, že jsme
přijali aktualizaci na období let
2009-2014, abychom mohli žádat
o dotace. Na pořadu dne, co se

týče oprav, je například oprava
synagogy. Zde už byly započaty
záchranné práce střechy, která je
již spravená. Až budou práce dokončeny, počítáme s tím, že bude
používána jako multifunkční sál
pro výstavy a díky výborné akustice i k pořádání koncertů,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Pospíchal.
Problémem radnice ale je, že
část památkově chráněných objektů je v majetku soukromníků,
a musí se tedy při opravách postupovat s jejich součinností.
„Po provedené kanalizaci se
také dočkáme nové tváře středu
města. Renovace se dočkají i
městské hradby, a to opět v součinnosti s majiteli, aby nedocházelo k devastaci hradeb,“ doplnil
Jaroslav Pospíchal.
/jak/

/Brno/ Ve čtvrtek 18. prosince byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje rozpočet na rok 2009 v celkové bilanci 5 438 mil. Kč
na straně příjmů a 5 552 mil. Kč na straně výdajů za současného zapojení financování ve výši cca 114 mil. Kč.
„Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2009 jsme s ohledem
na očekávaný negativní vývoj makroekonomické situace koncipovali jako vyrovnaný a konzervativní. Naším cílem je v nacházejícím
období, kdy lze přepokládat spíše negativní vývoj ekonomiky a tím
i snížení příjmové stránky rozpočtu, předložit návrh rozpočtu, který
nám umožní financovat naše programové priority, a to především
v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, sociální péče a školství. Návrh rozpočtu, který nám přenechalo předchozí vedení kraje,
byl v podstatě likvidační pro kraj, neboť obsahoval cca 2 miliardový
schodek na straně výdajů - fakticky to byl součet všech požadavků,
které byly předloženy.V rámci rozpočtu jsme s cílem minimalizace
rizik na hospodaření kraje snížili stranu příjmů o více jak 120 milionů
korun v oblasti daňových příjmů oproti původnímu očekávání a na
straně výdajů jsme museli provést korekce až ve výši cca 2 miliard
korun,“ vysvětlil hejtman kraje Michal Hašek.
S ohledem na volné prostředky z financování minulých let se mohly zapojit do návrhu rozpočtu volné finanční prostředky, které nebyly
vyčerpány, což umožnilo výdajovou stránku o stejnou částku navýšit.
Klíčovým cílem bylo připravit vyrovnaný rozpočet, a to se i podařilo.
Jedná se o seriózní rozpočet, který vytváří dobré předpoklady pro
hospodaření Jihomoravského kraje. Zapojení finančních prostředků
ve výši cca 114 milionů Kč je v souladu legislativou o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Podle hejtmana
je diskuse na téma nevyrovnaného rozpočtu s ohledem na praxi
minulých let uměle vytvářený problém.
/jak/
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VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2009

Nabízíme kvalitní autobaterie
BRIT v kapacitách od 45 Ah
a cenách již od 857 Kč
včetně DPH, záruka 2 roky.
HITL s.r.o.
Dobelice 57
Moravský Krumlov
tel.: 515 323 495
www.hitl.cz

REMAPLAST
www.remaplast.cz
•
•
•
•
•

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
ZIMNÍ ZAHRADY
KALKULACE zdarma

IJTE
VYUŽ H CEN!
DĚCÍC
Á
V
A
Z

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

tel.: 515 222 896, 777 325 225,
e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
------------------------------------------------ČESKÝ VÝROBEK

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

•

PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE

•

INŽENÝRA KVALITY
SE ZNALOSTÍ AJ

•

SPRÁVCE IS
- ADMINISTRÁTORA
SE ZNALOSTÍ AJ

Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107,
veronika.oplustilova@metaldyne.cz

NAVŠTIVTE
NOVĚ OTEVŘENOU
OBCHODNÍ PASÁŽ
Moravský Krumlov, ul. Růžová 155
(cca 50 metrů od České spořitelny).

•
•
•
•

HUDEBNÍ NÁSTROJE
VINOTÉKA
AVON CENTRUM
Realitní kancelář
OPEN REALITY

AVON centrum nabízí volné pracovní
místo ASISTENTKA PRODEJE.
Bližší informace na tel.: 721 953 334.

STAŇTE SE AVON LADY !!!

Příležitost pro aktivní a samostatné ženy.
Vhodné i pro ženy na MD. Zajímavé provize,
motivační dárky. Tel.: 721 953 334.

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Ivančice
tel.: 731 222 369

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

FC Moravský Krumlov přeje
všem svým příznivcům
a fanouškům vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2009.

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
v roce 2009.

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

Přejeme všem svým
zákazníkům a partnerům
příjemné svátky vánoční
a do roku 2009 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

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

PF 2009

Martin Sklenář

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:

Miroslav Vomáčka, 2006

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a pohody
v novém roce přejí jménem města Moravský Krumlov a jménem svým
Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta

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 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo
náměstí 38 • Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36. Informace na 515 321 099.
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Kolos dorazí do Dukovan
V minulém čísle čtrnáctideníku Zrcadlo se objevil autorský článek Ing. Jiřího
Tomka, ve kterém hovoří o ztrátě městského majetku Oslavan a povinnosti uhradit ze
strany města 167 mil. Kč. Aby se situace pro občany více vyjasnila, překládáme níže
uvedený text zprávy, kterou projednávalo ZM dne 8.12. 2008. Z daného vyplývá,
jakým způsobem se Tomek pokusil podvodně získat městský majetek a dosáhnout
nesmyslné exekuce, a také to, že k tomu nedošlo a zůstalo pouze u jeho pokusu,
nicméně dokonaného.
Znovu opakujeme, že na mediální sdělení ing. Tomka je nutno pohlížet s velkou
rezervovaností a nadhledem. Jeho prohlášení nejsou ničím jiným než cílenou a
záměrně matoucí propagandou. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování rozsáhlosti
a závažnosti dané činnosti ing. Tomka nelze nyní vydat podrobnější prohlášení, nicméně z daného je jasné, že v žádném případě žádný majetek ing.Tomkovi ani jeho
firmám v Oslavanech nepatřil a nepatří.
Je faktem, že ing. Tomek si zpracoval nesmyslnou žalobu na město Oslavany,
ve které město žaluje o veškeré nemovitosti k. ú Oslavany a Padochov a dále o částku ve výši 167 mil, která je společně s naším majetkem, dle jeho vývodů, částkou
za údajné zhodnocení zámku, zablokování jeho majetku v exekuci, údajného neumožnění jeho ekonomické činnosti atd. Samozřejmě si ke všem těmto fantastickým
výplodům připočítal patřičné penále, i když spíš nepatřičné, no ona je spíše nepatřičná a neuvěřitelná celá tato žaloba. Na realizaci žaloby poté použil rozhodčí řízení
zcela v rozporu s uzavřenou rozhodčí smlouvou a využil jakéhosi pana Vladimíra
Korunku jako rozhodce. Tato osoba nám od počátku nebyla zcela neznáma, protože
jsme ji znali z jiných zajímavých kauz ing. Tomka. Vladimír Korunka působil s Tomkem ve firmě Shark Brno s.r.o., která je nyní v konkurzu, a nedávno se podmínečně
vrátil z dlouhodobého výkonu trestu právě v souvislosti s firmou Shark Brno s.r.o.
Jen pro úplnost, pan Korunka je vyučený automechanik, nicméně je dle sebe a především panaTomka schopen řešit velmi složité rozhodčí řízení ve výši několik stovek
milionů korun dotýkající se samosprávy.
Z daného je snad jasné, že jde o velmi nestandardní záležitost nemající žádný racionální základ a zákonnou oporu. Dle našich několika renomovaných právníků, kteří
se celou záležitostí zabývají, jde o rozsáhlý podvod vůči městu Oslavany, dokonce
zatím nemající v ČR v oblasti samosprávy obdoby. Obdobné podvody se odehrály
zatím pouze v rovině firem v severních Čechách.

ZPRÁVA O KAUSE ING. JIŘÍ TOMEK - ZM 8. 12. 2008
Dne 1. 10. 2008 obdrželo Město Oslavany výzvu ze dne 30. 9. 2008 údajného„rozhodce“ Vladimíra Korunky k vyjádření se k žalobě ze strany společnosti G&C Pacific, a.s. a BGC Developers, a.s. přiloženou k výše uvedené výzvě. Vzhledem k tomu,
že smlouvy (nájemní) s výše uvedenými společnostmi obsahují rozhodčí doložky,
dotázali jsme se Sdružení rozhodců, s.r.o., zda došlo k jmenování tohoto rozhodce ve
věci výše uvedené žaloby (tj. zda byl v této věci jmenován rozhodcem pan Vladimír
Korunka). Z opatrnosti bylo podáno dne 6. 10. 2008 na příslušný útvar policie trestní
oznámení ve smyslu § 158 tr. řádu.
Dne 7. 10. 2008 jsme od Sdružení rozhodců, s.r.o. obdrželi zprávu, že osoba
pana Vladimíra Korunky není zapsána na seznamu rozhodců Sdružení rozhodců
a ani v minulosti nikdy zapsána nebyla, dokonce jim z profesní činnosti není ani známo, že by někdo tohoto jména jako rozhodce působil. Na základě tohoto sdělení jsme
zaslali k rukám údajného„rozhodce“ Vladimíra Korunky námitku jeho nepříslušnosti
v této věci působit jako rozhodce.
Přes veškerá opatření (tj. námitka nepříslušnosti rozhodce věc projednat, oznámení na Policii ČR atd.) byl tímto člověkem vydán rozhodčí nález a byl Městu Oslavany
doručen dne 24. 10. 2008 - Rozhodčí nález č. j. 15092008 ze dne 22. 10. 2008. Jen
pro úplnost uvádíme, že policejní šetření není doposud skončené a probíhá u Policie
ČR, Správa Jihomoravského kraje, SKPV, Brno.
Jelikož hrozilo nebezpečí z prodlení, byly učiněny následující kroky: 1) byla
vypracována a podána žaloba na zrušení rozhodčího nálezu, včetně žádosti
o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, 2) o doručení rozhodčího nálezu byla
uvědoměna Policie ČR, 3) bylo učiněno oznámení na příslušné katastrální pracoviště
o podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu (jelikož se město dozvědělo, že na katastrální úřad byl téhož dne doručen rozhodčí nález - průměrná délka zápisu záznamu
do KÚ trvá pouze cca 7 dní). Bohužel katastr nezkoumá pravost Rozhodčího nálezu
a na LV Oslavan byla zapsána poznámka, což je fakt, který nyní musíme řešit občansko právní cestou, 4) bylo učiněno příslušné podání na Okresní soud Brno-venkov
z důvodu možnému nařízení exekuce na Město Oslavany. Dne 26. 11. 2008 obdrželo
město Oslavany usnesení Okresního soudu Brno-venkov, č.j. 28 Nc 6316/2008-14,
ze dne 21. 11. 2008, kterým byl zamítnut návrh společnosti G&C PACIFIC NIUE
LIMITED na nařízení exekuce pro vymožení částky ve výši 167.583.020,- Kč.
Dne 4. 12. 2008 obdrželo město Oslavany usnesení Okr. soudu Brno-venkov, č. j.
20 C 217/2008-11, ze dne 2. 12. 2008, kterým byla odložena vykonatelnost rozhodčího nálezu „rozhodce“ Vladimíra Korunky, č. j. 15092008, ze dne 22. 10. 2008.
K celé záležitosti pouze podotýkáme, že rada města je průběžně informována o
kausách kolem Ing. Jiřího Tomka a prostřednictvím zápisu z rady města i všichni členové zastupitelstva. Veškeré tyto kausy vyplývají z nájemních vztahů, které jsou vyhrazené k projednávání radou města, a to dle ust. § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 103 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

/Dukovany/ Druhý nadměrný
náklad dorazí do dukovanské
elektrárny. V posledním adventním víkendu vykoná Jaderná
elektrárna
Dukovany
další
krůček v projektu „Bezpečně
16 Terrawatthodin EDU“. Tím
krůčkem je doprava druhého 220
tun těžkého statoru generátoru,

který umožní 3. bloku dodávat
do sítě až 500 MW. Předpokládá
se podobný scénář jako při převozu TG31 s tím rozdílem, že
TG32 bude dopraven přímo do
strojovny. Stator dorazí k elektrárně o předvánočním víkendu.
Do areálu elektrárny pak vjede
následující pondělí.
/jak/

Miliony půjdou do skládky
/Běhařovice/ V Běhařovicích
probíhá úspěšná rekultivace
skládek. Tento projekt je realizovaný z operačního programu Životního prostředí. Obec zahájila
v listopadu letošního roku rekultivaci starých skládek o celkové
ploše 12785 m². Jedná se o projekt, jehož cílem je odstranění

ekologické zátěže nacházející se
v také v Ratišovicích. Financovaní tohoto projektu za více jak
11 milionů korun je zajištěno
z Fondu soudržnosti Evropské
unie pro vodu, vzduch a přírodní
prostředí. Předpokládaný termín
ukončení projektu je na počátku
roku 2010.
/mask/

/Miroslav/ V současné době
se zahájily práce na renovaci
nového autobusového nádraží
v Miroslavi. Občané se od poloviny příštího roku dočkají nového
terminálu, protože město bylo
úspěšné v projektech financovaných z prostředků Evropské unie.
„Autobusové nádraží bude rozšířeno o nástupiště na ulici Malinovského, takže projekt v sobě
navíc zahrnuje i tuto úpravu
bezbarierovéhu přístupu. Práce
již byly zahájeny. Jsme si vědomi toho, že je pozdní čas, ale po
dohodě s dodavatelem ještě zahájíme mokré procesy výstavby,
pokud to počasí dovolí. Je stanoven harmonogram postupu prací,
který má své ukončení k 30. červnu příštího roku. Samozřejmě, že
stavba bude dozorována a budou

pravidelné kontrolní dny. Hlavní
díl prací vypukne až s jarními
měsíci,“ informoval Augustin
Forman, starosta Miroslavi.
V části týkající se ulice Malinovského dojde k posunu jednotlivých zastávek. Jedna bude
u víceúčelového hřiště a ostatní
blíže středu Miroslavi. Samotná
výluka provozu autobusového
nádraží bude co nekratší.
„Bude následovat výstavba
nové zdi, chodníku s nástupišti a
jako poslední přijde na řadu úprava samotné komunikace. S výlukou provozu se ale musí počítat,“
doplnil starosta Forman.
Oprava autobusového nádraží
bude stát 9,5 milionu korun s tím,
že podíl evropské dotace je 92
procent, zbytek bude hradit město
ze svých prostředků.
/mask/

Unie zafinancuje nádraží

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Kamila Mattese

v Moravském Krumlově a Ivančicích
Vám přeje krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a hodně úspěchů do nového roku.
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se
na další spolupráci s Vámi v roce 2009!

Dobrý den, rád bych se zeptal na moji situaci ohledně majetkového vypořádání. Jsem půldruhého roku ženat, ale s mou ženou jsem sedm let žil
jako druh a družka. Ještě v té době /3roky zpět/ jsme koupili byt, na který
jsem vložil akontaci 150 tis. a tento byt jsme napsali pouze na manželku,
protože v té době jsem měl exekuci. Byt jsme postupně modernizovali jak
za vztahu předešlého, tak za manželství. Do bytu bylo investováno a bylo
pořízeno vybavení. Na byt je tedy hypotéka, kterou platíme společně, ale z
účtu manželky. Měli jsme dohodu, že ona bude platit hypotéku s inkasem a
já vše ostatní. Tzn. nákupy, řemeslníky, materiál, leasingy a další. Vše fungovalo řadu let perfektně až do prosince 2008, kdy mi oznámila, že se mám
vystěhovat, nebo že jde ona a nakonec postupně stěhuje věci a je definitivně
rozhodnuta odejít.
Jsem nyní bez finančního příjmu, povinován platit leasing na dvě auta,
která jsou naopak zase psaná jen na moji osobu. Zajímalo by mne proto,
zda-li mě může manželka nechat vystěhovat, na jaké vyrovnání mám v takovém případě nárok a mám-li nárok na nějaké další odškodnění. Jsem v
předdůchodovém věku, manželka má dvě nezletilé děti z prvního manželství.
S rozvodem nesouhlasím. Děkuji za Vaši odpověď.
Váš dotaz je poměrně rozsáhlý a složitý, pokusím se tedy na všechny
části odpovědět, a to obecněji, jelikož obdobné dotazy se opakují. Jestliže za
trvání manželství bydlíte v domě, který je ve vlastnictví druhého z manželů
nebo i tehdy jestliže je například ve vlastnictví rodičů jednoho z manželů,
máte právo po dobu manželství v tomto domě bydlet a nemůžete být vystěhován. Toto právo je tzv. odvozeným právem bydlení a odvozuje se z Vašeho manželského svazku, kdy dle zákona o rodině je mimo jiné povinností
manželů žít spolu. Do právní moci rozsudku o rozvodu manželství (tedy do
doby, dokud jste manželé) tedy dle mého názoru nemůžete být vystěhován.
Pokud s rozvodem manželství nesouhlasíte, je samozřejmě možné se
proti návrhu Vaší manželky na rozvod manželství bránit. Zákon o rodině
dává možnost soudu, aby výjimečně manželství nerozvedl, důvodem mohou
být např. zvláštní zájmy dětí nebo možnost způsobení zvlášť závažné újmy
manželovi, který rozvod manželství nechce. Je třeba si na druhou stranu
uvědomit, že manželství je dobrovolný svazek a kromě zcela výjimečných
okolností nelze manžela proti jeho vůli v tomto svazku držet. Jednoduše
řečeno, pokud manželka bude na rozvodu manželství trvat, s největší pravděpodobností k tomuto rozvodu po nějaké době dojde.
Otázka týkající se majetkového vypořádání manželů a ostatně i vypořádání předešlého vašeho vztahu jako druh a družka je právně velmi složitá a u
těchto případů bych opravdu doporučoval obrátit se na advokáta. Nelze totiž
zcela přesně říci, jak vypořádání proběhne a dopadne, v těchto případech
jde vždy o jednání, dokazování a prokazování skutečností, např. investic
do bytu jednoho z manželů. Pokud tedy stručně laicky shrnu Váš dotaz, na
jaké vyrovnání máte nárok, bude záležet na jednání s druhým manželem,
pokud by jakékoliv jednání nebylo možné, bude třeba vypořádání společného majetku manželů řešit přes soud. Do majetkového vypořádání je třeba
zahrnout veškerý majetek, ale i závazky, které jste získali za trvání manželství. Součástí vypořádání společného majetku manželů není majetek, který
jste za manželství získali darem či v rámci dědictví. Majetek a závazky před
manželstvím se v rámci vypořádání společného majetku manželů nevypořádávají a jsou toho z partnerů, který je získal či obdržel.
Na závěr k Vaší poslední otázce týkající se nějakého dalšího odškodnění
pro Vás, je třeba uvést, že stejně jako manželka máte i Vy nárok na výživné.
U široké veřejnosti často panuje názor, že výživné je pouze pro manželku,
ale samozřejmě po splnění zákonných podmínek má na výživné nárok kterýkoli z manželů. Pokud tedy jsou Vaše finanční příjmy velmi rozdílné, je
možné žádat nejprve po manželce tzv. výživné manžela a dokonce lze žádat
výživné i po rozvodu manželství, kdy se jedná o tzv. výživné rozvedeného
manžela. Pro přiznání výživného rozvedeného manžela však jsou podmínky
ze zákona složitější než pro výživné manžela. O výživné manžela můžete
žádat v průběhu manželství, jestliže Vám druhý manžel, který má výrazně větší příjmy, nedává dostatečné finanční prostředky, kdy zásadně platí,
že životní úroveň obou manželů by měla být stejná.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51
672 01 Moravský Krumlov
Kontakt: tel./fax: 515 323 398
mobil: 728 728 619
E mail: Burešova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

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

Zdeněk Gothard

Přejeme našim klientům
příjemné prožití Vánoc,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2009.

vodoinstalatérství
topenářství

přeje svým
zákazníkům krásné
vánoční svátky
a mnoho zdraví,
štěstí a pohody
v roce 2009.
Pod Zámkem 207
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 426
mobil: 774 442 423
e-mail : gothardz@seznam.cz

Přejeme svým zákazníkům
veselé Vánoce a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
telefon: 515 322 331
e-mail: whc.therm@tiscali.cz
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Zeptali jsme se: Petra Ondry, frontmena Jeden den v Oslavanech
byl zapsán do kroniky
třebíčské country kapely Červen 29

Foto: mask

Na sklonku roku jsme oslovili
s žádostí o rozhovor Petra Ondru
frotmena skupiny Červen 29.
Jak se skupina dala dohromady? Před sedmi roky jsem
začal hrát s kytaristou Pavlem
Švaříčkem jako duo. Před pěti
lety se k nám přidal basista
Aleš Lysák, Milan Zoubek na
benžo a foukací harmoniku. Tím
vznikla celá kapela. Ještě s námi
hraje jako host Georg Tomášů na
housle. S Jirkou, jak mu říkáme,
je to trochu zvláštnost, protože je
z Vídně a dojíždí za námi, ale je

nám rozhodně přínosem, protože
na housle umí perfektně.
Jak vůbec vznikl název skupiny Červen 29? Uvažovali jsme
o různých názvech našeho hudebního uskupení. Pavel si vzpomněl
na jmeniny, a protože je oba
máme kalendářně 29. června
(Petr a Pavel), a navíc jsme dva
kytaristé a zakladatelé skupiny,
tak jsme u tohoto názvu zůstali.
Kde vlastně hrajete a co?
Hrajeme především country a
trampskou hudbu. Začínali jsme
u ohňů, jezdili jsme na potlachy.

Zmizelo 115 kubíků dřeva
/Brno-venkov/ Dřevorubci se několik dní lopotili, aby pořezali stromy a udělali z nich klády. Připravili si je k cestě na odvezení a hlavně
na prodej. Když se ale rozhodli přichystané klády odvézt, čekalo je
nemilé překvapení. Po kládách zůstala jen hromádka kůry. Celkem
měli lesníci připraveno sto patnáct kubíků bukového, dubového, smrkového a habrového dřeva. Dohromady mělo palivové dřevo cenu sto
deseti tisíc korun. Policisté začali zjišťovat okolnosti, za kterých mělo
ke krádeži dojít. Jisté je jedno, k odvezení klád museli pachatelé použít
nákladní auto, jedním by jeli hned několikrát.
/jak/

Rozneslo se, že nám to hraní jde,
a začali si nás, zvát a to nejen
na tyto akce. Hráli jsme také po
hospodách a country klubech
převážně převzaté písně. S přibývajícím věhlasem, jestli se to
tak dá říci, jsme začali přecházet
na vlastní písňovou tvorbu. Začal
jsem skládat písničky s tematikou
zatopeného údolí řeky Jihlavy,
protože jsme tam často jezdili a je
to naše srdeční záležitost. Pravidelně hrajeme na Halířce, kde se
vzpomíná na trampy, kteří již nejsou mezi námi. Také jsme chtěli
zachránit trampskou píseň, takže
dnešní náš autorský repertoár čítá
více jak 20 písní.
Jezdíte i na nějaké soutěže,
jsou úspěchy? Pravdou je, že
jsme dvakrát vyhráli Náměšťskou
placku. Jedna písnička nám vyšla
na americké poštovní známce, a

to bych považoval asi za největší
náš dosavadní úspěch. Na známce
je fotka skupiny u totemu na Halířce s textem písně. Má hodnotu
24 centů a vydal ji náš krajanský
spolek v USA. Je to pro nás čest.
A plány do budoucna? No
rozhodně bychom chtěli vydat
naše první CD, na kterém by byl
soubor těch nejlepších písní, co
jsem napsal. Pokud se vše podaří, tak bychom ho chtěli v roce
2009 vydat. Určitě se zúčastníme Placky, protože musíme
potřetí obhájit. Ten, komu se
toto podaří tPlacku jako putovní
trofej získává nastálo. Chceme
se zúčastnit festivalu trampské
písně v Horním Jelení. Ale nejvíc nás těší, když hrajeme pro
kamarády například ve vinárně
U Hastrmana ve Vanči.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Smělé plány do budoucna
/Miroslav/ Vedení radnice v Miroslavi má smělý plán, jak v příštím
roce zlepšit vzhled a funkčnost veřejných prostranství ve městě. Proto
podali dvě žádosti o dotace na financování těchto projektů. Jedním
z těchto prostranství je prostor před hasičárnou.
„V tomto případě je naším cílem prodloužit obchodní zónu z náměstí
Svobody o tržnici. Ostatní prostor by měl být využit na pořádání kulturních a sportovních akcí. Jednalo by se o jakési shromažďovací místo
například pro hasičské soutěže. Pokud budeme úspěšní, v prostoru
sokolovny by vyrostla lanová dráha, malá lezecká stěna a houpačka.
U hasičské zbrojnice by byla umělecká skulptura, která by znázorňovala ovoce typické pro Miroslav doplněná vodním prvkem. Počítáme
s informačním panelem a výsadbou nových stromů. Vznikly by tu nové
parkovací místa a prostor bude nově osvětlen a vybaven moderním mobiliářem,“ vysvětlil Roman Volf, místostarosta Miroslavi.
Oproti tomu klidovou zónou by měl být prostor v okolí kostela svatého Petra a Pavla, kde se klade důraz na pietu a klid. Zde se počítá
s chodníkem, lavičkami, osvětlením, redukcí zeleně s novou výsadbou.
V současnosti se čeká na vyjádření komise, zda město bylo v projektech úspěšné. Pokud budou projekty vybrány, tak reálný předpoklad
počátku výstavby je srpen 2009.
/mask/

/Oslavany/ Pamatujete si ještě, co se stalo v pondělí 22. září 2008?
Že ne? Tak v Oslavanech to vědí zcela přesně. Ludmila Prušová, kronikářka města, požádala prostřednictvím čtrnáctideníku ZRCADLO občany a instituce o pomoc při zaznamenání důležitých okamžiků tohoto
dne. Nyní Vás seznámíme s některými fakty.
V pondělí 22. září letošního roku bylo celý den zataženo a kolem
osmé hodiny ranní i trochu sprchlo. Průtok řeky Oslavany byl 0,87
m3/s, což je průměrná hodnota pro dané období. V pondělí dne 22. září
proběhlo 17. zasedání rady města za přítomnosti všech sedmi členů
rady. Rada mimo jiné schválila nákup hrušní pro výsadbu na ulici
Letkovské a poskytnutí dotace ve výši 90.000 korun na pořízení nového hodinového stroje do kostelní věže kostelu sv. Mikuláše.
V ZŠ Oslavany je 466 žáků rozdělených do 20 tříd. V pondělí 22.
září bylo přítomno celkem 414 žáků, nejvíce žáků (11) chybělo v 9.
A. Hlavní příčinou absence byla prudká změna počasí. Na 1. stupni
bylo odučeno 52 vyučovacích hodin a na 2. stupni 54. Za zmínku stojí
výkon Barbory Vojtěské ve 12minutovém běhu, kdy zaběhla rekord
školy výkonem 2400 m. Ve škole byl ukončen sběr šípků, celkem bylo
nasbíráno 1186 kg šípků, za které bylo utrženo 9.488 Kč. Školní jídelna
na tento den připravila k obědu trutnovský zelný guláš s bramborovým
knedlíkem a jako oběd č. 2 kostky v labužnické omáčce s těstovinami.
Celkem bylo vydáno 430 obědů.
V MŠ Duha bylo přítomno 112 žáků a 51 dětí bylo omluveno, odučených bylo 72 hodin. DDM a ŠK Oslavany nahlásilo přítomnost 43
dětí ve školní družině, omluvených bylo 11. V pondělí 22. září proběhlo cvičení aerobiku s účastí 20 žen, břišní tance cvičilo 28 cvičenců,
zájmový kroužek šikula navštívilo 10 dětí, florbal hrálo 11 chlapců
a mninifotbálek 13 chlapců. ZUŠ Oslavany navštívilo 22. září celkem
63 dětí, nejmladší žačka byla šestiletá a nejstarší žák měl 18,5 roku.
V hudebním oboru bylo odučeno 28 vyučovacích hodin a ve výtvarném oboru 6 vyučovacích hodin. Městskou knihovnu v Oslavanech
navštívilo v tento den 34 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 147 knih.
Zapsáni byli 4 noví čtenáři.
Pošta Oslavany doručila 22. září 63,3 kg obyčejných zásilek, 88 ks
doporučených zásilek a 15 ks balíků a 6840 letáků. Podáno bylo 138
obyčejných zásilek, 48 doporučených zásilek a 12 balíků. Nejdále byl
poslán dopis do Austrálie a peníze byly poslány na Ukrajinu. Cena
obyčejného dopisu byla 10 korun a doporučený dopis byl za 26 korun.
Ceny některých potravin: chléb 28,00, rohlík 2,20, mléko polotučné
12,90, máslo 250 g 24,40, hl. mouka 12,90, cukr krystal 21,80 a salám
vysočina 125,00, kuře 66 korun za kg. Cigarety Moon 49, Start 59
a Marlboro 82, pivo Starobrno 100 za 9,70 a 110 za 10,70. V tento den
se nenarodil žádný nový občánek ani nikdo nezemřel.
/jak/

19. prosince 2008

Více informací: p. Wech, tel.: 602 950 128

ASTRE s.r.o.
pobočka Brno, Mezírka 1
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889
pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 43
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

Veselé a šťastné
vánoční svátky
a do nového roku
pevné zdraví
a mnoho
optimismu
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účetní poradce
MARIE BENEŠOVÁ

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

Tiskárenská 433
Moravský Krumlov
tel.: 515 206 867
mobil: 724 021 338

Ráj dětí Moravský Krumlov
Nám.TGM 44
Po-Pá 8-16.30, So 8.30-10.30
mobil: 775 744 852
Ráj dětí a maminek Znojmo Přímětice
- největší prodejna s dětským, kojeneckým
a mateřským zbožím ve Znojmě
Po-Pá 8.30-17.30, So 9-12
tel.: 775 744 448

Děkujeme všem svým
klientům za projevenou
důvěru v roce 2008.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

Kolektiv prodejen
Vám děkuje
za přízeň
v roce 2008,
přeje klidné
a požehnané Vánoce
a mnoho dobrého v roce 2009.

Jiří DVOŘÁČEK

Krásné svátky vánoční
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody
svým zákazníkům přeje

PRODEJ SVÍČEK

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

Oční optika
Šárka Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce
a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.

www.optikakocandova.cz

Přejeme krásné Vánoce
a do roku 2009
pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

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

STAVEBNINY TRADE

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

Dvořákova 639
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2009
pevné zdraví
a hodně štěstí

Šťastné a veselé
Vánoce
a do nového roku
hodně štěstí
a spoustu
krásných dní
přeje firma

STAVEBNINY
PLUS
Lubomír VALDA
stavební firma

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

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

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

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné Vánoce
a mnoho zdraví a štìstí
do roku 2009.

M.K.QUATRO s.r.o.
Okružní 399
M. Mrumlov
tel.: 515 322 604
přeje svým
zákazníkům
krásné
Vánoce
a mnoho
zdraví, štěstí
a pohody
v roce 2009
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PRODEJNA STAVEBNIN

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

Veselé Vánoce
a úspěšný
nový rok 2009

Krásné prožití
vánočních dnů
a do nového
roku 2009
pevné zdraví
a mnoho
osobních
úspěchů přeje
JAN
PRUSTOMĚRSKÝ
aplikace
hydroizolačních
systémů

#

Břízova 253
Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504,
515 323 984
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Z regionální kuchyně Krumlováček na onkologii
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, 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.

Silvestrovské chuťovky

Oslavy konce roku se neuvěřitelně rychle blíží a naše ledničky a sklípky se
plní alkoholem rozličného původu i kvality. Bývá ale zvykem připravit pro silvestrovskou hostinu něco k zakousnutí. Aby se Váš výběr nezúžil pouze na kupované brambůrky a oříšky, nabízíme pár tipů, jak silvestrovský stůl obohatit.

Jednoduchá špekáčková pochoutka

Na vykrajovátky vytvořená kolečka chleba položte kolečko opravdu
kvalitního špekáčku, na to trošku cibulky.

Uzené maso

Nejlépe domácí uzené maso potřené hořčicí opět spočívající na kousku
chleba je výtečné, přitom obyčejné a neobyčejně dobré.

Klobásová klasika

Velmi oblíbená je varianta dobré klobásy (nejlépe domácí) jako obložená
mísa v kombinaci sýru, kyselé okurky či nakládané papriky. Přikusovat můžete
rohlík. Ale doporučuji opravdu kvalitní klobásu, na té stojí celý úspěch. Dobrou
změnou je vystřídat okurku za olivu.

Klasická česneková pomazánka se sýrem

Varianta 1: 30 dkg nastrouhaného eidamu, jedna majonéza - 250 dkg,
trocha pomazánkového másla, 5 stroužků česneku, sůl, pepř a pro barvu mletou
papriku. Varianta 2: 1 balení tavených sýrů, 1 pomazánkové máslo, 5 stroužků
česneku, sůl, pepř. Mažeme na jednohubky nebo chlebíčky.

Smaženky přítelkyně Soni

Co budeme potřebovat: cibuli (asi 1 velká na osobu), 2 vejce, 10 dkg
tvrdého sýru, pepř, sůl, drcený kmín, papriku, hladkou mouku. Postup: cibuli
oloupeme, nakrájíme na cca 1 cm tlusté plátky (můžeme použít i kolečka
salámu, nebo rohlíků). Z vajec a strouhaného sýra umícháme těstíčko,
přidáme koření a zahustíme moukou, aby vznikla hustá konzistence. V těstě
obalíme kolečka cibule. Usmažíme na rozpáleném oleji dozlatova. Podáváme
nejlépe teplé. Doporučení: do těsta můžeme přidat i trochu solamylu (dodá
bramborovou chuť), nebo jiných kořenících ingrediencí (worcestrová a sojová
omáčka). Kolečka rohlíku obalená a osmažená se dobře hodí na jednohubky
nebo jako příloha k cibuli a salámu.

Jednohubky

Úplně nejlepší jsou s česnekovou pomazánkou, ale můžeme použít i jiné
druhy pomazánek. Na jednohubky můžete dát po kuličce hroznového vína
(kompotovaného). Zkuste také obměnu s půlkou vlašského ořechu. Klobása je
klasika, pro dospěláky může být ostřejší.

Kuře v bagetě s broskví

Co budeme potřebovat: 4 kuřecí řízky po 100 g, sůl, pepř, 3 lžíce hladké
mouky, 2 vejce, olej na smažení, strouhanku, 4 bagety, 4 listy salátu, 80 g majonézy, 4 plátky tvrdého sýra, 2 půlky kompotovaných broskví. Postup: Kuřecí
plátky po obvodu párkrát nařízneme, naklepeme, osolíme, opepříme. Poté obalíme v klasickém trojobalu a usmažíme z obou stran dozlatova. Bagety rozkrojíme
napůl, obložíme listem salátu vložíme usmažený řízek, sýr, potřeme majonézou,
dáme plátek broskve a přikryjeme druhou polovinou bagety, dáme do trouby
rozpéct. Podáváme teplé.
Recepty dodala řeznice Soňa Syrová z Třebíče

Horká kompotová limonáda

Co budeme potřebovat: 4 sáčky černého čaje, 4 lžičky cukru, 4 lžíce kompotovaných mandarinek, 4 lžíce kompotovaného ananasu, 400 ml pomerančového
džusu, 4 plátky pomeranče a meduňku na ozdobení. Postup: Do varu uvedeme
800 ml vody a přidáme čaj, necháme 3 min luhovat a osladíme. Do 4 sklenic
rozdělíme mandarinky a ananas. Částečně zalijeme čajem a dolijeme pomerančovým džusem. Sklenici ozdobíme plátky pomeranče, přidáme meduňku.

Limonáda pro zahřátí

Co budeme potřebovat: 80 ml sirupu z lesního ovoce, 80 ml citrónového sirupu, 4 lžičky medu, 4 plátky citronu, lístky máty na ozdobení. Postup: litr vody
uvedeme do varu. Do sklenic rozdělíme po 20 ml obou druhů ovocných sirupů,
přidáme med, a zalijeme vroucí vodou. Vše dobře promícháme. Plátky citronu
nařízneme a ozdobíme jím okraje sklenic, přidáme lístek máty.
/mask/

rozdával dárečky

/Moravský Krumlov, Brno/
V adventním čase se stalo dobrou
tradicí setkávání dětí z Krumlováčku, který působí při ZŠ
Klášterní náměstí v Moravském
Krumlově, s dětmi onkologického oddělení nemocnice Brně
- Černých Polích. Tato návštěva
proběhla i letos.
Děti ze ZŠ Klášterní připravují dárky pro své vrstevníky
v nemocnici, pečou perníky, ze
svého kapesného kupují nejrůznější drobnosti, jen aby potěšily
nemocné pacienty. Do shánění
dárků zapojují své rodiče a příbuzné, takže v kabinetě u paní
učitelky Milady Pelajové, která
celou akci pravidelně organizuje,
se postupně shromažďují dary od
paní Illkové, reklamní předměty
z ČEZU, dary z knihkupectví
v Krumlově a podobně.
„Chtěla bych touto cestou všem
dárcům poděkovat, mám pocit a
velkou radost z toho, že touto naší
záslužnou aktivitou žije celý Mo-

ravský Krumlov a jeho okolí, lidé
si nedokážou představit předvánoční čas bez našeho vystoupení
v nemocnici,“ informovala umělecká vedoucí souboru Krumlováček Milada Pelajová.
Jako každoročně bylo vystoupení rozděleno do dvou oblastí,
první část tvoří samotný program
sestavený z koled známých i méně
známých a vystoupení malých
i velkých členů národopisného
souboru. Druhá část je samotné
předávání dárků těm pacientům
v nemocnici, jejichž zdravotní
stav nedovoluje účastnit se programu konaného ve výtvarné dílně
nemocnice. Pro členy Krumlováčku i pro všechny ostatní žáky ZŠ
Klášterní je toto setkávání nezapomenutelným zážitkem.
„Vše se ale málem neuskutečnilo, kvůli mé nemoci, proto s dětmi
jela kolegyně Lucie Havlišová,
která soubor i ostatní vystupující
žáky do nemocnice doprovodila,“
dodala Milada Pelajová. /mask/

/Ivančice/ V ivančickém kině
Réna proběhlo krajské kolo postupové soutěže Mládež a Evropa
aneb Nebojme se Evropy, uspořádaná v rámci kampaně Evropa
mladýma očima.
Soutěž byla zaměřena na zvyšování povědomí dětí a mládeže
o různých aspektech Evropské
unie a Evropy. Formou vědomostní, ale i zábavné, prožitkové až
adrenalinové soutěže se žáci poměřují ve znalostech o Evropské
unii a Evropě vůbec. Smyslem
soutěže je přiblížit školské veřejnosti obsah evropských záležitostí a umožnit jim utvořit si

vlastní názor o těchto záležitostech a na základě kvalitních
informací seznámit s hlavními
argumenty o roli České republiky v Evropské unii a o rozhodovacích procesech. Pětičlenné
týmy ve školních kolech se poměřovaly v odpovídání otázek o
EU - poznávání států, hádání cizí
řeči a písniček ze zemí EU. V oblastních kolech děti odpovídaly
na otázky o EU, vyjadřovaly své
názory, stavěly si svoji Evropu
formou věže, poznávaly státy EU
a evropské dominanty a hádaly
jestli se mohli potkat evropské
osobnosti.
/jak/

/Moravský Krumlov/ Ve foajé
radnice v Moravském Krumlově
je nově instalována výstava známek secesního malíře Alfonse
Muchy, který se tu představuje
také jako grafik. Právě proto, že
malíř je znám především z kreseb
obrazů a maleb plakátů, stojí
za to nevšední výstavu shlédnout,

protože dodává nový rozměr
jeho dílu. Tuto možnost budou
zájemci mít nejen o vánočních
svátcích, ale i v lednu 2009.
Zajímavou výstavu uspořádal
Klub filatelistů Alfonse Muchy
z Brna. Jedná se o největší klub
tohoto druhu, který byl založen
již v roce 1922.
/mask/

II. ročník soutěže Nejlépe opravená
kulturní památka v JM kraji v roce 2008
Rada JM kraje vyhlásila II. ročník soutěže „NEJLÉPE OPRAVENÁ
KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2008“.
Soutěž má motivovat širokou veřejnost, nejen vlastníky kulturních
památek, k obnově kulturních památek v jejich okolí. Do soutěže
mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2008.
Návrhy může podávat kterýkoliv občan. Účastníkem soutěže se
stává vlastník navrženého objektu. Uzávěrka přihlášek: 30. 12. 2008.
Písemné návrhy lze zasílat na odbor kultury a památkové péče
JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo na e-mail
smuk.rostislav@kr-jihomoravsky.cz. Podrobné informace na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz (odkaz Kultura a památky).
Ing. Andrea Stejskalová, odbor školství a kultury, MěÚ Moravský Krumlov

Benefiční koncert pro klavír
Nezvyklé slovní spojení v názvu mimořádného koncertu, který
se uskutečnil ve čtvrtek 11. prosince v koncertním sále ZUŠ A. Muchy v Ivančicích, souviselo s myšlenkou napomoci ve spolupráci se
společností PETROF vybavení koncertních sálů festivalových měst
špičkovými nástroji. Stojí za ní spolupořadatel koncertu - Mezinárodní
festival 13 měst Concentus Moraviae, jenž pravidelně v červnu obohacuje kulturní život měst vynikající hudbou a hledá cesty jak propagovat
i práci základních uměleckých škol. Jako první by mohl získat kvalitní
koncertní křídlo ivančický sál Besedního domu a Benefiční koncert pro
klavír byl prvním krokem naplňování této ideje.

Evropa mladýma očima

Výstava známek A. Muchy

V úvodní části programu vystoupili žáci - malí klavíristé ivančické ZUŠ. Zahráli krásně i přes obrovskou zodpovědnost, vždyť byli
„předskokany“ hlavních interpretů večera, a těmi bylo renomované
DUO ARDAŠEV - manželé Renata a Igora Ardaševovi. Oba špičkoví
umělci vystupují na domácích i zahraničních pódiích sólově i v tomto
jedinečném spojení. Slovanské tance a Mou vlast v originální čtyřruční
verzi budou například hrát začátkem roku 2009 v Římě u příležitosti
výročí vstupu ČR do EU a na oslavu předsednictví ČR. Posluchačům
v nabitém školním koncertním sále přednesli II. řadu Slovanských
tanců Antonína Dvořáka. Jejich brilantní provedení včetně přídavku
(Uherský tanec J. Brahmse) bylo pro návštěvníky nevšedním zážitkem
a pro malé adepty klavírní hry cennou a motivující inspirací.
Děkujeme hlavnímu partnerovi úspěšné akce, jímž byla Skupina ČEZ.
Dagmar Fialová, ředitelka ZUŠ A. Muchy Ivančice

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Marie Ekslerová ze Žerotic.
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V Kordule, na půl cesty mezi Rouchovany a Rešicemi se
kdysi konávaly pouti. Při jedné takové slavnosti se mladý
šlechtic napil víc, než měl a musel zůstat přes noc v domě
u hodných lidí. Chtěl hrát karban, ale neměl s kým. Vtom, kde
se vzal, tu se vzal, myslivec, který páchl sírou. Šlechtici došlo,
že mu ke hře přišel samotný pekelník a ve stodole se pustili
do hry. K ránu už šlechtic všechno prohrál a čert mu poručil:
„Za rok přineseš (1. díl tajenky) pod lípu na rozcestí.“ Zanedlouho porodila šlechtična syna. Rodiče byli nešťastní, přemýšleli, jak své dítě zachránit. Pán si vzpomněl, že čert řekl
pod lípu na rozcestí. Nechali ji tedy pokácet. Oklamaný čert
se rozzlobil a dupl tak mocně, že (2. díl tajenky). Místo, kde
stávala lípa, lidé obehnali plotem a nechali zarůst křovím.

19.12.2008

KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 23.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - tradiční setkání v podvečer
Štědrého dne, nám. TGM M. Krumlov, pořádá Spolek pro obnovu tradic.
• 24.12. - PŮLNOČNÍ MŠE - pěvecký sbor K. Němečka, kostel Všech svatých MK.
• 25.12. - MŠE SVATÁ - pěvecký sbor K. Němečka, kostel Všech svatých MK.
• 26.12. v 10.30 hod. - ZPÍVANÁ ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ Antonína
Hradila, zpívá Chrámový sbor L. Havla, kostel sv. Vavřince Rakšice.
• 26.12. - 28.12. od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 16.00 hod. - OTEVŘENA
MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ.
• 27.12. - ZÁJEZD DAVID A GOLIÁŠ - Stavovské divadlo Praha s prohlídkou.
• 4.1.2009 v 15.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - vystoupí Smíšený
pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova. Farní kostel, Palackého
ul., M. Krumlov. Vstupné: 20/40 Kč.
• 8.1.2009 v 18.00 hod. - III. BENEFIČNÍ SETKÁNÍ - Spolek pro obnovu
tradic, galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 10.1.2009 ve 20.00 hod. - PLES VERTEXU - hotel Epopej M. Krumlov.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 6.12. - 4.1.2009 - PRODEJNÍ VÝSTAVA - „Člověk na cestě“ - Eva Vencovská
- obrazy, Václav Havelka - plastiky. Vernisář v so 6.12. v 16.00 hod., galerie
Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 6.1.2009 v 18.00 hod. - NOVOROČNÍ KONCERT - ženský vokální soubor
„SIREN“. Galerie Památníku A. Muchy, předprodej od 15.12.2008 v KIC
Ivančice. Vstupné: 60 Kč.
• 8.1. - 1.2.2009 - TAJEMNÉ ZDROJE HARMONIE - výstava obrazů Jiřího
Firona. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 10.1.2009 ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČIC. K tanci a poslechu hraje
skupina REX. Sál Besedního domu Ivančice, předprodej od 1.12.2008 v KIC
Ivančice. Vstupné: 150 Kč.
• 12.1. - 8.2.2009 - OZVĚNY TÓNŮ ZAHRAD A HOR - výstava akvarelů
Pavla Adamce. Chodba Památníku A. Muchy. Vernisáž 12.1.2009 v 17.00 hod.
• 22.1.2009 v 18.00 hod. - TERÉNNÍM AUTEM VNITROZEMÍM
ISLANDU ANEB KAM CESTOVKY NEJEZDÍ - přednáška cestovatele
PhDr. Jana Suchardy s promítáním diapozitivů. Možnost zakoupení knihy
- Island, země neznámá, kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 25.1.2009 v 16.00 hod. - DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
- PINOCCHIO - známý příběh oživlého dřevěného panáčka, který prožívá
různá dobrodružství. Účinkuje Hravé divadlo Brno. Předprodej od 15.12.2008
v KIC Ivančice. Vstupné: 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 17.2.2009 - NA SLOVÍČKO PANE DOKTORE
- zábavný pořad MUDr. Radima Uzla, kino Réna Ivančice, předprodej
od 5.1.2009 v KIC Ivančice. Vstupné: 70 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
• 21.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele Sv. Mikuláše.
Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.12. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou
DARKEN. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. - 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 sektu. Pořádá KIS Oslavany.
• 3.1. - 4.1.2009 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - otevřete nejen dveře, ale i svá
srdce malým koledníčkům.
• 8.1.2009 - PREZENTACE MĚSTA OSLAVANY NA CESTOVNÍCH
RUCHU REGIONTOUR V BRNĚ. Pro veřejnost otevřeno sobota a neděle
od 10.00 do 18.00 hod.
• 10.1.2009 - v 15.00 a v 18.00 hod. - SLUNCE SENO OSLAVANY opakování úspěšné veselohry.
• 24.1.2009 ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina The Box.
Dělnický dům.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 20.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH - nám. Svobody - pořádá město Miroslav.
• 20.12. dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“ - od 9.00 do 12.00
hod. si mohou návštěvníci v KD vyzkoušet tyto řemeslné techniky: točení svíček,
lití svíček, řezbářskou dílnu, pekárnu, nepečená cukrárna, drátování skleniček,
výroba voňavých mýdel, malování na hedvábí, výrobu dekoračních svícnů,
korálkové ozdoby, decoupage hrnků a další zajímavé dílny. Připraveno je také
občerstvení, vyhlášení soutěže „Kam poletí draci“, výstava papírových betlémů,
čajovna, přádelna a k poslechu bude hrát bluegrassová skupina EARLY TIMES.
Pořádá DDM, město Miroslav, MKIC a OS Marek.
• 20.12. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v KD.
• 25.12. od 20.00 hod. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“ v Music baru B52.
• 27.12. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 28.12. v 15.00 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM - nám. Svobody u adv. věnce.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR v restauraci Slávie a Music baru B52.
• 1.1.2009 v 0.20 hod. - PŘÍPITEK PŘED KULTURNÍM DOMEM na „Zdar
nového roku“, v 0.30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ u KD.
• 7.1.2009 v 15.00 hod. - SETKÁNÍ K 12. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DPS
MIROSLAV - pořádá DPS Miroslav.
• 17.1.2009 ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 20.1. - 22.1.2009 od 17.00 hod. - KONCERTY ZUŠ pro ZŠ v kulturním
domě. Koncert pro veřejnost.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 29.12. od 17.00 hod. - POVÁNOČNÍ POSEZENÍ V RESTAURACI
U KAPLIČKY v Letkovicích. Přijďte posedět nad kronikou, fotografiemi
a zavzpomínat na proběhlé akce v letošním roce.
• 31.12. v 9.00 hod. - 26. ROČNÍK TRADIČNÍHO SILVESTROVSKÉHO
POCHODU - sraz účastníků na nádraží ČD v Oslavanech v 9.00 hod. Odjezd
z Ivančic v 8.42 hod. Vedoucí akce paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 6.12. od 10.00 hod. do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA v rámci akce
„Pohádkové Vánoce“ v prostorách DDM budou připraveny dílničky, ve kterých
si každý může vyrobit vlastnoruční dárek pro své nejbližší.
• 12.12. od 14.00 hod. - VÁNOČNÍ PEČENÍ. Srdečně zveme všechny děti,
které chtějí v předvánočním shonu pomoci svým maminkám při pečení cukroví,
aby se přišly podívat „Jak na to!“ Poplatek: 20 Kč.
• 22.12. od 9.00 - 16.00 hod. - JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE. Den plný
vánočních her a soutěží pro děti. Cena: 20 Kč.
NOVINKA: od 14.11. od 17.00 do 18.00 hod. - CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
- každý pátek na DDM. Redukce bolesti zad, zlepšení držení těla, nácvik relaxace,
nácvik dýchání při porodu apod. Účastnický poplatek: 40 Kč/za lekci.
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22. 12. 08 - 11. 01. 09
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 do 17.00 hod - VÁNOČNÍ NADÍLKA VE STÁJI. Přineste
zvířátkům mrkvový nebo jablečný balíček. Ti, kdo donesou nakreslený obrázek
koně, získají odměnu. SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 25.12. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU
REFLEXY. Ivančice, Besední dům, předprodej vstupenek od 24.11. v SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12, bližší informace pan J. Obršlík.
• 3.1.2009 v 15.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÁ JÍZDA - zimní vyjížďka do terénu
na vlastních koních. SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 13.1.2009 v 16.00 hod. - ODPOLEDNE S POHÁDKOU - odpoledne, které
děti prožijí s Ferdou Mravencem. SVČ, Komenského nám. 7. Vstupné: 30 Kč/dítě.
• 17.1.2009 v 10.00 hod. - ZIMNÍ HRÁTKY - pole pod Boží Horou, s
sebou: vše, na čem se dá jezdit na sněhu. Poplatek: 20 Kč/dítě. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 20.1.2009 v 16.00 hod. - LIDSKÉ ČLOVĚČE, NEZLOB SE - hra v zábavném
provedení lidských figurek na velkém hracím plátně. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7. Poplatek: 20 Kč/dítě. Pětičlenný tým je nutné přihlásit do 19.1.2009.
• 20.1.2009 v 15.00 hod. - HRAČKY Z DOMÁCÍ DÍLNY - přijďte si s námi
ušít pejska nebo kočičku. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7 (DC). Poplatek
30 Kč. Nutné se předem přihlásit a vybrat si hračku, kterou budete vyrábět.
• 21.1.2009 v 17.00 hod. - PLETEME Z PEDIGU košíky, podnosy. SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7, s sebou: zahradnické nůžky. Poplatek: 30 Kč
+ materiál/děti, mládež a 50 Kč + materiál/dospělí. Nutné se předem přihlásit.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 20.12. - LEZENÍ V KUŘIMI - celodenní výlet na umělou lezeckou stěnu
v Kuřimi. Výlet se koná v sobotu dne 20.12. Sraz účastníků je na vlakovém
nádraží Oslavanech v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem je v 18.50
hod. na vlakové nádraží v Oslavanech. Pořádá DDM Oslavany. Přihlášky
k vyzvednutí v DDM. Cena výletu: 180 Kč. V ceně je zahrnuto jízdné, celodenní
vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný instruktor. S sebou:
vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití na celý den (možnost koupit
v supermarketu). Podrobnější informace v DDM Oslavany na tel.: 546 423 520,
739 634 100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.
• 11.1.2009 - PLEJBEKŠOU - 2. ročník úspěšného vystoupení mladých
zpěváků a hudebních skupin od 15.00 do 17.00 hod. Vyberte si svého
oblíbeného interpreta a napodobte ho co nejpřesněji na plejbek. Přihlásit se
můžete do úterý 6.1.2009, kdy proběhne výběrové kolo od 15.00 do 17.00 hod.
na malém sále v DDM. S sebou: CD s vlastní nahrávkou s vlastním kostýmem.
Vstupné: 150 Kč.
• 16.1.2009 - SNĚHOVÉ HRÁTKY - sraz ve 14.00 hod. u DDM. Přijďte
určitě: v případě nedostatku sněhu - sněhové koule zajištěny!!! Poplatek:10 Kč.
• 17.1. - 24.1.2009 - ZIMNÍ TÁBOR - Jeseníky - Štědrákova Lhota u Rudy
nad Moravou, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena 2.600 Kč/plná penze, ubytování,
doprava, pedagogický dozor. Více informací v DDM Oslavany, nebo na tel.:
546 423 520, 739 634 100.
• 30.1.2009 - MISS 1. KOLO - těšíme se na účast krásných dívek. Začátek
ve 14.00 hod. ve velkém sále DDM.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 16.1.2009 od 17.00 do 19.00 hod. - FILCOVÁNÍ. Za pomoci speciální
plstící jehličky vyrobíme z měkoučkých česanců přírodní a barvené ovčí vlny
drobné ozdůbky a doplňky. Přijďte si vyzkoušet práci s přírodním, stoprocentně
obnovitelným materiálem, který je v současné době umělých vláken považován
za odpadní... Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč nečlenové + materiál 120 Kč.
(přírodní a barvená ovčí vlna, plstící jehlička, houbová podložka)
• 20. 1. 2009 od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH
STŘEPŮ. Po zdařilé a hojně navštívené listopadové premiéře tu je možnost
pokračovat v realizaci vašeho (nebo našeho:) dalšího návrhu. Přijďte a odneste
si vlastní autorský obraz velikosti cca obrazovky notebooku. Kapacita dílny je
omezena počtem 12 ti tvůrců. Pokud máte doma nebo v rodině nebo u sousedů
zbytky pěkných barevných obkladů po budování nové koupelny apod., směle si
je přineste, o to se vám sníží cena za materiál. Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč
nečlenové + materiál cca 70 Kč.
• 24. 1. 2009 od 13.00 do 18.00 hod. - HOMEOPATIE PRO MOJI RODINU
- 2. seminář. První pomoc při úrazech a zlomeninách, při bodnutí hmyzem, při
popáleninách a při náhlých příhodách. Poplatek za 1 seminář: 600 Kč členové,
700 Kč nečlenové. V ceně jsou zahrnuty i studijní materiály. Hlaste se předem
na e-mailu: astracoeli@seznam.cz.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
HERNA PRO DĚTI S RODIČI: pondělí: 9.00 - 12.00, (10.00 - 10.30
muzikohrátky), středa 9.00 - 12.00 1. a 3. středa v měsíci astro- a homeoporadna,
čtvrtek 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 (15.30 - 16.30 výtvar. hříčky pro děti od 3 let)
JÓGA: Harmonie těla a mysli, Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo,
mysl a vědomí do rovnováhy. Jóga pro denní život zahrnuje protažení, posílení
a relaxaci; zvyšuje pružnost, vytrvalost a koncentraci, zlepšuje soustředění
a vyrovnanost. Vhodné pro všechny, kteří hledají klidné spojení akce a
relaxace. Každé pondělí 17.30 - 18.30 hod. a 19.00 - 20.00 hod., každý čtvrtek
16.30 . 17.30 hod. V tuto chvíli obsazeno, v případě, že se uvolní místo, ihned
oznámíme. Poplatek:45 Kč / členové 35 Kč. Vede: Ing. Lenka Duranová
MUZIKOHRÁTKY: muzikoterapie pro rodiče s dětmi - zpívání, práce
s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, relaxace. Každé pondělí 10.00
- 10.30 hod. Poplatek: 30 Kč rodič s dítětem / 20 Kč členský rodič s dítětem.
OSLAVA ŽENY PRO MAMINKY S DĚTMI: tanec jako oslava vlastního
ženství, fyzická a psychická regenerace pro ženy po porodu, prvky muzikoterapie, relaxační techniky, posílení role ženy-matky v bezpečí ženského kruhu.
Každá středa 10.00 - 11.30 hod. Poplatek: 50 Kč / členové 40 Kč.
KVÍTEK: Setkání pro děvčátka ve věku 4 - 10 let, hravé tančení s prvky
břišního tance, muzikoterapie - hry se zpěvem, rytmem a pohybem, relaxační
techniky hravou formou rozvoj pohybové koordinace, muzikálnosti a tvořivosti.
Každá středa 15.00 - 16.00 hod. Poplatek: 35 Kč/ členové 30 Kč.
OSLAVA ŽENY: Kdysi dávno si ženy vážily samy sebe pro svou moudrost,
sílu, půvab a schopnost darovat život. Přijďte znovu probudit a oslavit svoje
zapomenuté ženství tancem s orientálními prvky, africkým tancem, bubny,
meditací, společným zpěvem a vzájemným sdílením. Každý čtvrtek 18.00
- 20.00 hod. Poplatek: 70 Kč/ členové 60 Kč. Taneční a muzikoterapeutická
setkání vede: Kateřina Pokorná (lektorka tance, muzikoterapie, babymasáží)
VÝTVARNÉ HŘÍČKY PRO DĚTI OD 3 LET: pro rodiče s dětmi; rozvoj
motoriky, fantazie i výtvarného cítění dětí, seznámení s různými druhy
materiálů, objevování světa barev. Každý čtvrtek 15.30 - 16.30 hod. Poplatek:
25 Kč/ členové 15 Kč + materiál. Vede Tatevik Badoyan.
PORADNY: „Co se skrývá v našich dětech“ - vždy první středu v měsíci 9.00
- 12.00 hod., „Homeopatie pro děti“ - změna!!! vždy třetí středu v měsíci
9.00 - 12.00 hod., vede RNDr. Alena Bratková, objednávky: tel. 777 332 239,
homeopatka a lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku
a zdravotnictví. „Laktační“ - pomoc při potížích s kojením; vede vyškolená
laktační poradkyně Lucie Třísková na tel. 737 461 761 (12.00 - 14.00 hodin)
„Co má Země ze mě“ - eko-poradna, inspirace a tipy pro domácí ekologii
AROMATERAPIE: Prodej arom. kosmetiky a olejů Nobilis Tilia, poradenství.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

so 20.12. ve 20.00 STAR WARS:
ne 21.12. v 18.00 KLONOVÉ VÁLKY
Animovaný film USA
so 27.12. ve 20.00 CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
ne 28.12. v 18.00 Dobrodružný film USA
so 3.1.09 v 18.00
ne 4.1.09 v 18.00

OKO DRAVCE
Drama USA

st 7.1.09 v 18.00

ŽENY
Komedie USA

so 10.1.09 v 18.00 DĚTI NOCI - OFKA
ne 11.1.09 v 18.00 Drama ČR

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

ne 21.12. v 17.00

KOZÍ PŘÍBĚH
- POVĚSTI STARÉ PRAHY
Animovaný film ČR

ne 21.12. ve 20.00 SAW V
Horor USA
ne 28.12. v 18.00

SISSI A YETTI
Animovaná komedie Německo

ne 28.12. ve 20.00 KRÁLOVNA PŘÍZEŇ
Historický film USA
ne 4.1.09 v 18.00 MAMMA MIA
ne 4.1.09 ve 20.00 Komedie USA
st 7.1.09 ve 20.00

MALÉ OSLAVY
Film/Drama ČR

ne 11.1.09 v 17.00 MADAGASKAR 2
Animovaný film USA
ne 11.1.09 ve 20.00 RALLYE SMRTI
Akční film USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

so 20.12. v 16.00
so 20.12. v 18.00

KOZÍ PŘÍBĚH
- POVĚSTI STARÉ PRAHY
Animovaný film ČR

so 3.1.09 v 18.00

DĚTI NOCI - OFKA
Drama ČR

ne 4.1.09 v 18.00

RUDÝ BARON
Válečný film Německo / VB

so 10.1.09 v 18.00 TROPICKÁ BOUŘE
Akční film USA
ne 11.1.09 v 18.00 QUANTUM OF SOLACE
Akční film USA

Obecní úřad Morašice pořádá v sále kulturního domu v Morašicích

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY ŠOHAJKA

v neděli 21. prosince v 16.00 hodin
Lístky na koncert si můžete zajistit na obecním úřadě v Morašicích
na tel.: 515 339 154. Srdečně zvou pořadatelé z Morašic.

Dobrovolný spolek vinařů ve spolupráci s městem Moravský Krumlov
a Jednotou Orel Rakšice pořádá v prostorách Orlovny v Rakšicích
v pátek 26. prosince 2008 v 18.30 hodin

SVĚCENÍ MLADÝCH VÍN

Součástí večera bude krátký kulturní program, ve kterém vystoupí
pěvecký sbor Lukáše Havla. Srdečně zveme všechny pěstitele, výrobce
vín a širokou veřejnost k přátelskému posezení při harmonice.
Za dobrovolný spolek vinařů Jiří Vít.

SM DOMINO Branišovice pořádá
v neděli 28. prosince 2008 od 16.00 hodin

DĚTSKOU OSLAVU SILVESTRA

K tanci a poslechu nám v tomto roce naposledy zahraje DJ HONZA.
Samozřejmě nebude na naší diskotéce chybět slavnostní přípitek
a novoroční přání a předsevzetí, a kdo ví, možná, že ještě někdo přijde...
Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
ve středu 31. prosince 2008 ve 20.00 hodin
Hraje CODEX (bývalý SYNCHRON)
Vstupné: 120 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Hostinec pod věží Olbramovice
ve spolupráci s panem Janíčkem srdečně zvou širokou veřejnost
v sobotu 3. ledna 2009 v 10.00 hod

NA 5. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
O PUTOVNÍ POHÁR
Hostinec pod věží v Olbramovicích
Startovné: 50 Kč, v ceně je výborný guláš
a pro vítěze jsou zajištěny zajímavé a lákavé ceny.

Klub důchodců Oslavany pořádá v Dělnickém
v neděli 18. ledna 2009 v 17.00 hodin

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÉ
SETKÁNÍ SENIORŮ
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Všem našim zákazníkům
děkujeme za důvěru
v letošním roce.
Přejeme Vám šťastné
a pohodové Vánoce
a do nového roku 2009
štěstí, pevné zdraví,
a spoustu optimismu.
Těšíme se na Vás
v nové expozici
v kuchyňském studiu
v Moravském Krumlově.
TPZ, s.r.o.
...v novém roce,
v nové kuchyni ...

19.12.2008

19.12.2008
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - INZERÁT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru
a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná.
Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním
obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku
- 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Auto - moto

•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku.
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• motocykl CZ 125 - 150, moped
S 11 - 22, Pionýr 550 - Pařez nebo jiné
starší moto. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Škoda 120L, STK do 10/2010.
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 728 476 765.
•• Škoda Favorit PickUp, r. v. 1993,
cena dohodou. Tel.: 736 513 670.
•• Nissan Sunny 1,6 i, r. v. 1987, bílá
barva, najeto 170.000 km, stav odpovídající stáří, mírná koroze, spolehlivý pracant. Cena: 4.000 Kč, dohoda
jistá. Tel.: 736 540 762.
•• Fiat Tipo 2,0 Tds, r. v. 1990, STK
do 07/2009, centrální zamykání, tažné
zařízení, rádio, zimní + letní pneumatiky, mnoho ND. Cena: 10.000 Kč.
Tel.: 777 198 319.
•• Jawa 20 s revma plechy, STK
na 2 roky, přidám náhradní díly. Cena:
2.300 Kč. Tel.: 723 847 045.
•• Jawa 250 panelka, r. v. 1969, po
celkové GO, nový modrý lak. Cena:
15.000 Kč. Tel.: 777 051 215.
•• traktor 4011 bez SPZ, vlek + další
náhradní příslušenství. Cena dohodou. Tel.: 776 897 090.
•• Zetor 3511, nové plechy, nové
pneumatiky, nová baterie, motor po
GO, platná STK do 2010. 100% stav
+ nakladač 500. Cena dohodou. Tel.:
723 945 153.
•• nádrž na LPG + zánovní výfuk
na Škoda 105, 120, levně. Tel.:
722 561 181.
•• letní pneumatiky 205/55 R16,
4 kusy, staré 3 měsíce. Cena: 4.000
Kč. Tel.: 607 925 569.
•• litá kola + letní pneumatiky na
Škoda Felicia a Škoda Favorit. Tel.:
606 461 488.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např.
pro Š Octavia. Další držná tyč pro
vozy se širší střechou. Nepoužívané,
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.000
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• autovysílačku Harry II, kompletní.
Cena: 3.200 Kč. Tel.: 721 276 102.
•• motorový olej Castrol Magnatec
10W-40, 4 litry. PC: 1.200 Kč, nyní:
600 Kč. Tel.: 602 179 408.
•• zimní protektory (5 ks) na Škoda
105 (nové) i s disky. Cena: 700 Kč/ks.
I jednotlivě. Tel.: 605 120 989.
Byty - nemovitosti
•• byt 3+kk v OV – Oslavany, novostavba cihlového domu v Oslavanech. Celková plocha 74 m2, balkon
6 m2, 4. patro, vlastní plynový kotel.
Hezké místo, zastávky IDS nedaleko. Nízké měsíční náklady. Možnost
hypotečního úvěru. Více informací
na tel.: 602 721 797, nebo na stránkách: www.adpreality.cz. Cena:
2.080 000 + provize RK (nejsme
plátci DPH).
•• RK ACITY Vám nabízí: pěkný
dům 4+1 s obchodem v centru
Oslavan, zahrada, vjezd, po rekonstrukci, ihned k bydlení, pozemek
400 m2, cena 2,8 mil. k jednání •
RD 4+1 v centru Ivančic - výrazná
sleva 1,8 mil., RD 3+1 se zahradou
a bazénem, Ivančice, kolaudace
r. 2007, cena 3,4 mil., • RD 3+1
Oslavany, po rekonstrukci, zahrada 1.200 m2, cena 1,9 mil. k jednání,
více info na tel.: 605 749 319 nebo
na: www.acity.cz.,

nabízím pronájem
•• místnosti v Brně, max. pro 2 osoby.
Cena: 4.000 Kč včetně inkasa. Tel.:
721 276 102.
hledám pronájem
•• garáže na Sídlišti v M. Krumlově,
prosím nabídněte. Tel.: 602 782 232.
Stavba - zahrada
koupím
•• pletivo do betonu, el. kabel tříramen.1,5, zářivky. Tel.: 602 439 920.
prodám
•• lanový zvedák 3,2 a 0,8 t (hupcuk)
nepoužitý, k tomu lano – 15 m. Tel.:
733 204 557
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• ocelové příhradové vazníky, 10
kusů, délka: 6,30 m, vhodné na sedlovou střechu, cena dohodou. Tel.:
776 210 110.
•• 5 kubíků smrkové kulatiny
v celých délkách z odvozního místa
Ivančice - Alexovice. Cena: 800 Kč/1
kubík. Tel.: 603 212 743.
•• samostatný motor Vari s řídítky,
dvoutakt, plastová nádrž, v dobrém
stavu, spolehlivý. Tel.: 776 019 353.
Vybavení domácnosti
prodám
•• rozkládací křeslo oranžové barvy,
na příležitostné spaní, levně. Tel.:
721 506 511.
•• sedací soupravu oranžové barvy,
vyšší, gauč + 2 křesla, levně. Tel.:
721 506 511.
•• sedací čalouněnou soupravu, oranžová barva, rozkládací na 2 lůžka
+ 2 křesla, mohutnější boky. Tel.:
731 066 181.
•• zachovalou sedací soupravu hnědé
barvy, gauč (trojmístný) + 2 křesla.
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 736 507 645.
•• nový vlněný dvojplyšový koberec
o rozměru 4 x 3 m, barva smetanovo-hnědá, velmi pěkný. PC: 15.000 Kč,
nyní dohodou. Tel.: 732 669 989. Zn.:
Nevhodný dar.
•• celočalouněné letiště v dobrém stavu, lamelový rošt, matrace ze studené
pěny, úložný prostor. Cena: 3.000 Kč.
Tel.: 775 958 181.
•• obývací stěnu, barva hnědá, bohaté
prosklení. Cena: 1.500 Kč. Tel.: 602
179 408.
•• sedací soupravu 2 + 1 + taburet.
Cena: 2.000 Kč. Foto pošlu e-mailem.
Tel.: 602 179 408:
Elektro a elektronika
prodám
•• elektronický psací stroj, zn.
Olivetti personal 510, 1 rok používaný ke studiu, funkce mazání chyb.
PC: 5.000,-Kč, nyní: 800 Kč. Tel.:
775 120 782.
•• elektronický psací stroj kufříkový, zn. Optima SP-520, výborný
stav. Cena: do 1.000 Kč. Tel.:
736 128 744.
•• lednici s mrazákem, zn. Gorenje, v
záruční lhůtě, používaná jen 3 měsíce. PC: 6.500 Kč, nyní: 4.200 Kč. K
tomu rychlovarná konvice zdarma.
Tel.: 775 610 505.
•• televizor Panasonic, uhlopříčka
63 cm, stáří 4 roky, vynikající stav.
Cena: 3.900 Kč. Foto možno zaslat
e-mailem. Tel.: 602 179 408.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

Vše pro děti
prodám
•• dřevěnou kolébku pro novorozence. Tel.: 515 336 601.
•• dětskou autosedačku zn. Nania,
0 – 18 kg, barva oranžovo-černá,
jako nová. Cena: 600 Kč. Tel.:
724 795 978. Oslavany.
•• dětský kočár zn. Wiejar-Meteor,
možno předělat na sporťák, ještě
v záruce, perfektní stav, plná výbava, nánožník na sporťák, síťka proti
hmyzu (zabudováno v boudě), pláštěnka, kabela, velká nafukovací kola,
přehazovací rukojeť, k tomu saténové
peřinky jako fusak. Cena: 3.300 Kč.
Tel.: 723 036 494.
•• dětskou motorku SX-Biemme
sprint na el. pohon + akumulátor, červená barva, pro děti ve věku 3 – 6 let,
jako nová. PC: 6.900 Kč, nyní: 3.200
Kč. Tel.: 732 669 989.
•• fusak do kočárku z ovčí vlny, vrchní mat. modrý silon, jako nový. Tel.:
721 506 511.
•• kvalitní dětský kočárek, zimní
fusak, jako nový. PC: 8.000 Kč, nyní:
2.800 Kč. Tel.: 723 300 604.
•• masivní postýlku, velká, použitelná pro děti od 0 – 4 let dítěte, nebesa,
matrace + povlečení jsou součástí.
PC: 10.000 Kč, nyní 3.000 Kč. Tel.:
723 300 604.
•• školní aktovku po žákyni 1. třídy,
růžová s princeznou, velmi pěkná.
PC: 1.500 Kč, nyní: 450 Kč. Tel.: 723
699 213.
•• dětský psací stůl. Cena: 100 Kč +
dětskou točící židli. Cena: 200 Kč.
Jako nové. Tel.: 776 643 810.
daruji
•• kočárek zn. Deltim – trojkombinace, nafukovací kola, po 1 dítěti. Tel.:
737 987 390.
Oblečení a obuv
prodám
•• pouštní hnědé maskáče – komplet,
řemen, kanady, tričko, vše nové a nepoužité. Cena: 2.800 Kč. Možno i jiné
vojenské věci. Tel.: 775 120 782.
•• pánské kalhoty – 4 ks. Cena:
70 Kč/ks. Dále pak pánské sako.
Cena: 50 Kč/ks. Tel.: 515 320 657.
•• pěkné oblečení na holčičku od 0
do 2 let, 45 ks. Cena: 600 Kč. Tel.:
605 108 554.
•• dětské zimní boty zn. Peddy,
vel.: 27 (spíše menší), nenošené,
ještě s etiketou. Cena: 200 Kč. Tel.:
724 795 978. Oslavany.
Zvířata
koupím
•• morče drsnosrsté nebo šeltii, i větší
množství, prosím nabídnětě. Tel.:
720 463 061. Ivančice a okolí.
prodám
•• prase - půlky. Cena: 39 Kč/kg živé
váhy. Tel.: 737 778 268.
•• prase o váze 150 kg. Cena 32 Kč/
kg. Tel.: 728 962 987.
•• štěně zlatého retrívra, očkovaný
+ odčervený, stáří 6 měsíců, spěchá,
k odběru ihned. Tel.: 515 323 219.
•• štěňata rotvajlerů, pejsky, levně
– jako vánoční dárek. Tel.:
737 166 451.
•• štěňata jorkteriérů, 2 pejsci, očkovaní + odčervení, odběr možný ihned.
Cena: 6.000 Kč. Tel.: 568 440 057.
•• štěně jorkšírského teriéra pejsek +
štěně čivavy dlouhosrsté, očkovaná
+ odčervená, cena dohodou. Tel.:
776 840 218.
•• štěňata jorkšírského teriéra, odběr
možný ihned. Cena: 4.000 Kč. Tel.:
739 004 138.
•• štěňata francouzských buldočků,
očkovaná + odčervená, odběr možný
ihned. Tel.: 739 004 138.
•• štěňata francouzských buldočků,
očkovaná + odčervená, odběr možný
ihned. Tel.: 605 782 258.
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP, barva tricolor, velmi pěkná,
odrostlá, zvyklá venku, 3x očkovaná
+ odčervená. Cena: 1.500 - 2.500 Kč.
Tel.: 607 907 452.

•• štěňata labradorů bez PP, barva
smetanová, očkovaná + odčervená.
Tel.: 607 907 452.
•• štěňata trpasličích pudlů bez PP,
barva apricot, výborný společník
pro děti i dospělé, 3x očkované
+ odčervené. Tel.: 724 033 609.
daruji
•• štěňata špice, fenku a pejska, ihned
k odběru. Tel.: 515 322 314.
•• krásná štěňátka ihned k odběru.
Tel.: 739 910 537.
Různé
koupím
•• staré obrazy, hodiny, porcelán, nábytek, platím ihned. Tel.: 606 294 846.
•• vzduchovku vz. 47, nebo jinou
i nefunkční. Tel.: 724 468 171.
•• staré dřevěné kříže s Kristem,
prosím nabídněte. Osobně přijedu a
dobře zaplatím. Tel.: 724 468 171.
•• kovářský svěrák, kovadlinu,
výheň a sloupovou vrtačku. Tel.:
608 626 289.
prodám
•• MED přímo 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 prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• brambory na uskladnění. Cena:
5 Kč/kg. Tel.: 732 124 232.
•• brambory tříděné, odrůda Marabel.
Cena: 4 Kč/kg. Tel.: 739 857 760.
•• neloupané ořechy ze sklizně roku
2007. Tel.: 776 019 353.
•• husitské zbraně, replika, dřevěný
trakař vhodný na výzdobu, replika
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní
kovové brány. Tel.: 515 336 601.
•• šicí stroj zn. Phoenix na dřevěném
podstavci, funkční, r. v. 1939 i pro
sběratele. Tel.: 721 506 511.
•• houpačky pro děti i pro dospělé,
1 až 4 osoby najednou, houpání
po zemi, vhodné pro všechny, kteří
se rádi houpají. Tel.: 731 039 524,
604 619 249.
•• starší chomouty na koně, cena dohodou. Tel.: 776 210 110.
•• starší zachovalý dvojmístný kajak,
barva červená, žlutá. Cena: 2.900 Kč.
Tel.: 607 747 541.
•• akordeon pro začátečníka, barva
čero-šedá perleť, 32 basů. Cena:
1.000 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• monitory k PC (2 ks), 17 palců.
Cena: 500 Kč/ks. Tel.: 607 747 541.
•• dřevěný žebřík 6 m dlouhý ve velmi dobrém stavu. Tel.: 732 657 083.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nově otevřené relaxační – masážní studio SLUNEČNICE. Masáže a sauna, Orlovna Rakšice ,
M. Krumlov. • klasické, sportovní
a rekondiční masáže, • lávové kameny, • Dornova metoda, • zcela
nová sauna. Objednávky na tel.:
604 151 130 (i SMS), nebo přímo
v restauraci Orlovny Rakšice. Kontaktní osoba: paní Dana Ničová.
•• Jezděte levněji, montáž LPG!
Přestavba vozidel na propan butan.
Provádíme opravy vozidel, školení.
Spolupracujeme s Ministerstvem
dopravy ČR, Policií ČR, s výzkum.
ústavy ÚVMV a ÚSMD. AUTOGASWORK, Podruhova 5, 628 00
Brno-Líšeň., tel.: 544 234 693-4,
777 866 607, 602 732 799, e-mail:
agw@agw.cz, www.agw.cz. Kontakt: pan Ing. Ladislav Unger.

•• Udělejte si hezké Vánoce, hotovost
až 50.000 Kč na ruku do domu.
Měsíční splátky bez poplatku. Tel.:
605 720 362.
•• Levný textil - „MODRÝ SEKÁČ“: Oslavanská ulice, Ivančice
oznamuje, že od 22. 12. 2008 budou předvánoční a dále novoroční
slevy 50% na veškeré (i výběrové a
skladové zásoby) až do 10. 01. 2009.
Otevřeno: 22. 12. 9-17, 23. 12. 9 -17,
27. 12. 9-12, 29. 12. 9-17, 30. 12. 917, 02. 01. 9-17, 03. 01.9-12 hod.
Další týden slevy až do 10. 1. 2009,
od 12. 1. 2009 - NOVÉ ZBOŽÍ!!!
Seznámení
•• muž 37/175 mladšího sympatického vzhledu hledá dívku či ženu
z nedostatku příležitostí pro trvalý
a vážný vztah. Romantika a vycházky
přírodou ve dvou. Tel.: 602 782 240.
•• muž 46/175/84 s vlastním zázemím hledá přítelkyni nejlépe s dítětem pro trvalý a hezký vztah, věk
nerozhoduje, Vánoce s Tebou... Tel.:
515 320 539.
•• rozvedený obyčejný muž 50/184/83
hledá pohlednou, štíhlou a upřímnou
ženu do 45 let k vytvoření pěkného
vztahu ze Znojma a okolí. Tel.: 733
204 557. Pouze sms.
•• podnikající zajištěný mladý muž
na úrovni se rád seznámí s ženou
ve věku 35 - 45 let, štíhlé postavy,
všestranných zájmů, milenecký vztah.
Tel.: 775 361 911. Pouze sms, děkuji.
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.
•• kamarádku na popovídání, výlety
a jiné. Je mně 32 let, jsem bez dětí,
z M. Krumlova. Tel.: 773 168 484.
•• sympatická žena 32 let hledá
solventního muže k občasným schůzkám. Tel: 773 168 484.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• JEDNOTA SD M. Krumlov, nám.
T. G. Masaryka 28, přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou
pracovníka na pozici: „Informační
technik – správce“. Požadujeme SŠ
nebo VŠ vzdělání tech. směru, orientaci v problematice IT, Ethernet
v sítích a IP protokolu (LAN, WI-FI), MS SERVER 2003, LINUX,
schopnost pracovat samostatně
i v týmu, odp. přístup k práci,
pečlivost, flexibilitu a ochotu učit
se novým věcem, pozitivní přístup.
Podmínkou znalost AJ, ŘP tř. B.
Nabízíme dobré plat. podmínky,
pracoviště v M. Krumlově. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Bližší info na tel.: 515 300 326
p. Sobol. Svoji žádost s přiloženým
životopisem zasílejte na e-mail:
marie.machova@jednotamk.cz.

•• Firma zabývající se potravinářskou
výrobou - masná výroba, přijme do
HPP muže na pozici: řidič - údržbář,
dále pak muže - řezníka míchače,
popř. zaučíme vyučeného kuchaře.
Výrobna se nachází v Tetčicích u
Rosic. Platové podmínky dohodou.
Tel.: 606 877 867, na inzerát volejte
od pondělí do pátku.
hledám
•• umělecký fotograf hledá ženy
a dívky nejen na portréty v exteriéru +
v interiéru. Možná spolupráce s agenturami. Tel.: 602 782 240. Pouze sms.
•• VŠ pedagog hledá práci v oboru i
mimo obor, méně fyzicky náročnou
na HPP i na VPP. Tel.: 736 435 858.
Výzva
•• Prosím paní s dcerou, které se byly
podívat na pejska (fenku špice), aby
se ozvaly, dřívější zájemce nepřijel,
děkuji. Tel.: 515 322 314. Nyní je
opět k dispozici!

INZERENTI
POZOR !!!
Od 1. ledna 2009 bude
možné zadat soukromý
řádkový inzerát do tištěné
formy Zrcadla POUZE
placenou SMS.
Váš soukromý inzerát v délce
max. 160 znaků zašlete jako
SMS bez diakritiky (tedy čárek
a háčků) ve tvaru: ZR mezera
text inzerátu na níže uvedená
telefonní čísla:

INZERÁT STANDARDNÍ
na 903 55 30 (30 Kč/SMS)
INZERÁT V RÁMEČKU
na 903 55 50 (50 Kč/SMS)
Příklad standardního inzerátu:
SMS ve tvaru: ZR Prodam tri
sudy, 200 litru a motorovou
sekacku na travu. Zn. levne.
zašlete na 903 55 30. Cena
SMS bude 30 Kč.
Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplňeno automaticky.
Po odeslání SMS Vám bude
doručena SMS s potvrzením
o přijetí inzerátu. Komerční
inzeráty budou vyřazeny.
Cena je včetně DPH 19%.
Službu technicky zajišťuje
TOPIC PRESS s.r.o. e-mail:
info@topicpress.cz

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem
regionálním neziskovým
a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA SERVERU
ZRCADLO.INFO
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. 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 a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou.
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Adventní setkání pomohlo Motokrosaři MX Junior Club Dolina bilancovali
V sobotu 13. prosince zaplnili byli oceněni všichni jezdci, se
nemocným dětem
sál Restaurace U Slavíků v Nové také rozdělovaly ostatní tituly.
/Třebíč/ V třebíčském divadle Pasáž se konalo tradiční adventní
setkání organizované Jadernou elektrárnou Dukovany. Na tomto přátelském posezení se sešli starostové z dvacetikilometrového pásma
s vedením elektrárny a hosty. V uvolněné atmosféře se bilancovala
vzájemná spolupráce a zároveň se pomohlo nemocným dětem.

Vsi jezdci MX Junior Clubu
DOLINA, aby zhodnotili nedávno zakončenou letošní sezónu.
V uvedeném clubu je registrováno více než dvacet jezdců, mezi
kterými nechybí i dvě slečny. Ve
třídě do 50 ccm zde jezdí Eva
Schneiderová, Ondřej Peška, Daniel Adam, Marek Kotlán a Denis
Pytela. V silnějších pětašedesátkách jsou to Hana Šulcová, Marek Černý, Filip Zimmermann,
Ondřej Pokorný, Patrik Benhart,
David Sakánek, a Filip Gross.
Třídu 85 ccm sedlají Dominik
Schneider, Roman Fráňa, Jakub
Karbaš, Filip Samlík a Ladislav
Benhart. V kategorii do 125 ccm
jezdí za tento Club Lukáš Gross,
Tomáš Hrabal a Roman Karbaš.
Během oficiálního vyhlášení, kdy

„Skokanem roku“ byl jmenován
Jaroslav Veselý (65 ccm), který
se proti sezóně 2007 výrazně
zlepšil a posunul se výsledkově
směrem vzhůru.
Titul „Páni Princové“ získali
Erik Schneider (65 ccm), celkový vítěz poháru Vysočina Cup a
O´Neal Cup. Dominik Komárek
(85 ccm) , jenž obsadil třetí místo
v O´Neal Cupu a čtvrtý skončil
ve Vysočina Cupu. Dalším Princem byl vyhlášen Karel Smejkal
(85 ccm), který má celkově druhé
místo z Vysočina Cupu a třetí pozici z O´Neal Cupu. Titul „KRÁL
ROKU“ získal s padesátkou
startující Jiří Matějec. Tento mladičký jezdec je vítězem Vysočina
Cupu a O´Neal Cupu. Na halovém motokrosu v Ostravě získal

Foto: Květoslav Adam

čtvrté místo a v Mistrovství ČR
skončil na 13. místě. Po předání
pohárů byl pro všechny přítomné připraven společenský večer

plný různých her a soutěží. Zaplněný sál navštívil také kouzelník
a ježíšek, který předal dárky všem
jezdcům.
/Ctibor Adam/

Poslední leč ukončila Od bankomatu s prázdnou
Až příliš zamyšlený byl devětačtyřicetiletý muž,
letošní loveckou sezónu který/Brno-venkov/
si šel vybrat peníze do bankomatu. Bylo to kolem poledne, když

„Na dnešní akci jsme byli pozváni skupinou ČEZ, která pro naši
nadaci zorganizovala benefiční akci spojenou s adventním koncertem.
Byl uspořádán prodej adventních věnců, jehož výtěžek šel na podporu
nadace Krtek. Nadaci také přispěli umělci z Městského divadla v Brně.
Celkový výtěžek z akce je 61 tisíc korun. Tyto prostředky budou použity ve prospěch nemocných dětí, a to především pro dárky hospitalizovaným
dětem a obnovu herny v nemocnici, aby si malí pacienti měli kde hrát.
Doplníme knížky a hry,“ uvedla Stáňa Martínková, manažerka nadace
Krtek, která působí při dětské onkologii fakultní nemocnice v Brně.
Nejen osobnosti veřejného života jako senátor za okres Třebíč Vítězslav Jonáš, nebo hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek se tak kladně
zapojili do kupování věnců. Došlo i na kulturní vystoupení s muzikálovými písněmi nebo cimbálovou muzikou.
„Adventní setkání s partnery EDU jsou tradiční a letos přišla řada
na Třebíč. Přátelsky tu rekapitulujeme na závěr roku. Protože advent
a Vánoce jsou o obdarování, tak jsme akci udělali benefiční,“ sdělil
k akci tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka. /jak/

TJ Sokol Padochov pořádá
ve středu 31. prosince 2008 ve 20.00 hodin

SILVESTR 2008

Hraje skupina MELODY MUSIC.
Předprodej vstupenek v Hospůdce do 24. 12. 2008.
Vstupné: 260 Kč na osobu. V ceně je zahrnuta večeře
a příspěvek na ohňostroj.

Český střelecký svaz, SSK Miroslav vás zve na

8. ROČNÍK - VÁNOČNÍ KAPR

21. prosince 2008 od 8.30 hodin - prezence, od 9.00 hodin - zahájení
Program: puška na 100 m na terč/na čas, pistole, revolver na terč/na
čas, brokovnice na popry a holuby/na čas. Pro návštěvníky možnost
střelby z luku, kuše a praku. Více informací: www.strelnicemiroslav.
estranky.cz, nebo na tel.: 515 333 339, 776 626 586

muž vložil kartu do bankomatu, naťukal kód, potvrdil výběr sumy pět
tisíc korun, vyjmul kartu a odešel. Odkráčel bez peněz, což si uvědomil
asi po deseti minutách. Okamžitě se otočil a běžel zpátky k bankomatu.
Vybraných pět tisíc už ale na něj nečekalo. U přístroje ani v okolí nikdo
nebyl. Nešťastný se vydal na policii oznámit, že jeho peníze někdo našel a vzal. Policisté začali zjišťovat okolnosti výběru a hledat člověka,
který si vzal z bankomatu peníze, které mu nepatřily. Detailním šetřením se policistům v těchto dnech podařilo nepoctivého člověka najít.
Je jím třicetiletá žena, která si také přišla vybrat peníze z bankomatu.
Když ale chtěla zadat PIN, uviděla, že z přihrádky na ni kouká několik
tisícovek. Peníze dala do kabelky a šla domů. Pět tisíc použila pro své
osobní nákupy. Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu zatajení
věci, za což zákon ukládá trest vězení až rok vězení.
/jak/

Vzal dárečky za 120 tisíc
Foto: mask

/Rouchovany/ Příznivci Hubertova cechu se sešli v Rouchovanech na poslední leči, aby tak
ukončili letošní loveckou sezónu.
Honicí psy byli nedílnou součástí honu na naháňku černé
zvěře a dohledání ulovené. „Dnes
jsme se sešli na poslední leči, což
je pro nás svátek. Je to hon spojený se zábavou, který ukončuje
letošní loveckou sezónu. Budeme
lovit v lese a na poli. V lese lovíme černou zvěř, zajíce a kohouta
bažanta, na poli zajíce, bažanta
kohouta a slepici. Budeme dělat
čtyři leče a po nich bude následovat výřad, což je poslední pocta
ulovené zvěři. Účastníci lovu se
podělí a vyhlásíme krále lovu,“
vysvětlil Radoslav Novák ml.,
hospodář Mysliveckého sdružení
Rouchovany.
Tyto svatohubertské slavnosti
se pořádají každoročně na vrcholu
lovecké sezóny a hon na bažanty
je nedílnou součástí poslední leče.
Po výřadu šli účastníci honu do restaurace, kde byla zábava s živou

hudbou a tombolou. Král honu
tu přijal pocty, které mu náleží.
Proběhlo také pasování mladého
adepta na myslivce. Na večeři
byla svíčkovou z divočáka.
„Letos jsme měli celkem tři
hony, dva poplatkové na bažanty a tuto poslední leč. Nastává
doba svátků, tak nechceme zvěř
zbytečně štvát v době klidu,
protože strádá. Naopak zvěř
přikrmujeme. Naše myslivecké
sdružení Rouchovany má 1500
hektarů a je to honitba společenstevní a pronajatá. Máme vlastní
odchovnu bažantů s inkubátorem,
čímž zazvěřujeme honitbu,“
doplnil Radoslav Novák. Králem honu se stal Jan Klusáček
z Dalešic, který ulovil 2 zajíce
a 26 bažantů. Celkem se ulovilo
128 bažantů a 10 zajíců. /mask/

/Brno-venkov/ Zaměstnanec soukromé firmy zpronevěřil dárky za
více než sto dvacet tisíc korun. Nářadí, počítače nebo navigace měly
být dárky pro firmu od společnosti, ve které si firma nakupovala zboží.
Sedmadvacetiletý muž nakupoval od partnerské obchodní společnosti
různé zboží. Prodejce si obchodů vážil a jako podporu prodeje poskytoval firmě právě vrtačky, brusky, pily, stavební pistole, notebooky
nebo mobil s navigací za velmi výhodnou cenu. Zaměstnanec si
myslel, že na všechny vyzraje, dárky nikde nezaeviduje a nechá si je
pro sebe. Některé z věcí si vzal domů, jiné prodal dál jiným firmám.
Obohacoval se takto asi tři čtvrtě roku, až se na mizení dárků přeci
jen přišlo. Šetřením kriminalisté prokázali nepoctivému zaměstnanci,
že zpronevěřil firmě majetek za více než sto dvacet tisíc korun. Muže
pak obvinili ze spáchání trestného činu zpronevěry, za což mu hrozí
od půl roku do tří let vězení.
/jak/

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá
X. ročník tradičního turnaje v malé kopané.

TURNAJ
O VÁNOČNÍHO KAPRA
sraz 20. prosince v 8.30 hodin na fotbalovém hřišti
začátek turnaje v 9.00 hodin • občerstvení zajištěno

Dostali k Vánocům opravenou školku
/Moravský Krumlov/ Po celkové rekonstrukci byl do užívání
slavnostně předán objekt mateřské školy na ulici Palackého.
Po symbolickém přestřižení
pásky pozvané hosty přivítaly děti
z mateřské školy svým vystoupením sborečku Broučci a za svoje
pěvecké výkony byly odměněny
drobnými dárečky.
„V letošním roce bylo nutné
provést rekonstrukci budovy mateřské školy na ulici Palackého.
Tato investice se vyšplhala na
4,5 milionu korun s tím, že jsme
od Skupiny ČEZ dostali 750 tisíc
korun. Byla provedena celková

rekonstrukce vnitřního zařízení,
včetně inženýrských sítí. Udělalo
se nové zateplení a fasáda. Školka je dnes již v provozu a rozdíl
ve stavu budovy je zřetelný. Já
osobně z tohoto mám hezký pocit
z dobře odvedené práce,“ ocenil
místostarosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.
Úvodního projevu se ujal starosta města Jaroslav Mokrý, krátce
vystoupili zástupci Skupiny ČEZ
Jaroslav Vlček, zástupce ředitele,
a Petr Spilka, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany.
Slavnostnímu aktu byli dále
přítomni zástupci dodavatelské

firmy OSP, členové zastupitelstva města, zástupci městského
úřadu a zaměstnanci mateřské
školy. Záměrem města Moravský
Krumlov jako zřizovatele mateřské školy bylo zvýšení počtu dětí,
které lze do mateřské školy při
splnění hygienických a provozních požadavků přijmout.
Mateřská škola má dvě oddělení, v každém z nich jsou zajištěny
prostorové podmínky pro předškolní vzdělávání dětí, výdejna
stravy, sociální zázemí a šatnová
část. Mateřskou školu na ulici
Palackého tak může navštěvovat
padesát dětí.
/mask/

