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Na rozvoj venkova 80 milionů
/Region/ Krajští radní v rámci
programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na rok 2010
schválili rekordní částku. Počítá
se s finanční dotací v objemu 80
milionů korun.
Dotační program, věcně navazující na vládní Program obnovy
vesnice, schválený v minulosti,
je určen pro obce a svazky obcí
a předpokládá účast obyvatel
venkova, občanských spolků a
sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.
Je zaměřen na hospodářský,
společenský a komunitní rozvoj
obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných i hospodářských objektů, obnovu a
výstavbu objektů občanské vybavenosti, technické infrastruktury
a péči o krajinu.
Hejtman kraje Michal Hašek
k tomuto dodal, že zvláštní pozornost hodlá kraj v příštím roce
věnovat podpoře zachování mateřských škol, případně posílení
jejich kapacity. Nepůjde o budování nových školek, ale o udržení
stávajících kapacit, případně
jejich rozšíření rekonstrukcí částí
prostor základních škol v obcích.
Tento dotační program je obsažen

v Programu rozvoje venkova.
Od roku 2004 se kraj snaží zvyšovat podíl prostředků vynakládaných na tento dotační program. Od
50 milionů v roce 2004 se objem
prostředků zvýšil až na 80 pro
příští rok, a to navzdory úsporným
opatřením, souvisejícím s krizí.
Součástí pomoci venkovu má
být i dotační program Podpora
pořízení mléčných automatů.
S jeho pomocí má být financováno pořízení automatů pro přímý
prodej mléka. Cílem je podpora
zemědělských podnikatelů na
jedné straně a zlepšení přístupu
obyvatelstva k čerstvému nepasterizovanému mléku na straně
druhé. Program by měl přispět
k rovnoměrnému rozmístění automatů na území Jihomoravského
kraje tak, aby byla garantována
snadná dostupnost nabízeného
produktu pro co největší množství obyvatel regionu.
Dotační program předpokládá
nejnižší jednotlivou dotaci 50
tisíc, nejvyšší pak 100 tisíc korun.
Na tento účel bude v rozpočtu vyčleněna částka 1,5 mil. korun. Minimální podíl finanční spoluúčasti
žadatele je polovina celkových nákladů na každý automat. /mask/

S prozatímním rozpočtem

Pøejeme Vám
i všem Vašim blízkým
pøíjemné prožití
vánoèních svátkù
a v novém roce

2010

pevné zdraví, mnoho
štìstí a spokojenosti.
Okresní výbor KSÈM Znojmo

/Oslavany/ V Oslavanech
na návrh rady města schválili
prozatímní rozpočet. Na základě
tohoto bude město hospodařit
do schválení řádného rozpočtu
na rok 2010. To se předpokládá
v průběhu měsíce ledna.
Rozpočtové provizorium je nastaveno dle výsledků hospodaření
za daný rok a vychází ze zákona o
rozpočtových pravidlech.
„Sestavování provizoria i samotného rozpočtu není v dnešní
době vůbec jednoduché. Oslavany jako většina měst a obcí
přichází díky recesi o 15 procent
svých příjmů, a to především daňových. Proto musíme intenzivně
hledat úspory. To na prvním místě
znamená snížení provozních
výdajů samotného městského
úřadu, ale i příspěvkových organizací. Těmi jsou základní škola,
mateřské školy, DDM. Úspory

budou mít samozřejmě dopad na
další oblasti, a to i na případné
plánované investice. Ty se budou muset buď omezit, nebo se
zaměřit jen na dofinancovávání
z dotačních titulů. Budeme muset
zvažovat každou vynaloženou
korunu, takže nelze realizovat
vše, co by občané potřebovali.
Přesto město bude fungovat dál
a platit své závazky i započaté
investiční akce,“ sdělil k situaci
starosta města Vít Aldorf.
Nezůstane ale jen u pasivního
hledání úspor, hledají se i nové
zdroje příjmů, pomoci mohou
i dotace. To je pro Oslavanské
jediný odpovědný přístup, který
lze v tomto okamžiku realizovat.
Navíc je situace o to komplikovanější, protože se začíná realizovat
jeden z největších investičních
projektů Oslavan. Ten se týká
kanalizací a vodovodů. /mask/

foto: JMK

Zaměřili se na pytláky
/Moravský Krumlov/ Kontrolní akce se udála v oboře u
Moravského Krumlova. Zde v
průběhu noci na dvacet policistů
v uniformách i kriminalistů zkontrolovalo osmdesát lidí.
Policisté v návaznosti na zprávy, že obora může být místem,
kde se často vyskytují pytláci,
připravili rozsáhlou akci. Celou
noc monitorovali pozemek o výměře více než dva tisíce hektarů
s početnými stády jelení, srnčí a
mufloní zvěře, vybaveni speciální
technikou. Při kontrolách se zaměřili především na to, zda osoby
při sobě mají lovecké zbraně a

zda mají k případnému lovu patřičné povolení. Žádná z osob se
v oblasti myslivosti nedopustila
protiprávního jednání. Naopak
policisté museli řešit několik přestupků v oblasti dopravy, které na
místě řešili blokovou pokutou.
„Policisté z místně příslušných
obvodních oddělení i kriminalisté
z Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje plánují
podobné kontroly i v příštích
týdnech. Navíc při každodenním
výkonu služby budou oblasti věnovat zvýšenou pozornost,“ sdělil
Bohumil Malášek, mluvčí policie
Brno-venkov.
/mask/

Nová Renta na Nádražní
/Moravský Krumlov/ Nově otevřený obchod na Nádražní ulici voní
novotou. Prodej byl slavnostně zahájen a už se do prodejny nahrnulo
mnoho zákazníků. Těch starých i celkem nových lidí, kteří přišli novou
prodejnu jen tak omrknout. Do prodejny mohou vstoupit třeba i vozíčkáři, kterým tu nepřekážejí žádné schody, a spokojeny jsou i maminky
či šikovné babičky s kočárky. Ty mají vyřešen problém s parkováním
kočárku před obchodem a současně pak nejsou vystaveny strachu
o svoji ratolest. Velký prostor není přeplněn a dává možnost se řádně
rozhlédnout a najít potřebné zboží.
Avšak problémy tu měli lidé s parkováním svých vozů. Před
Rentou, kde bylo parkoviště pro nakupující nejbližší, byla vybetonovaná nemalá odvodňovací stroužka. Každý, kdo přijížděl, musel
parkovat velmi opatrně! Ale auta, která přijížděla v brzkých ranních
hodinách a nebo po šestnácté odpoledne, měla smůlu. Ve tmě tato
nástraha nebyla vidět. A tak se „ škrábalo“ vanou u auta o zem - jen
to praštělo! Nejvíce si o těchto karambolech vyslechla paní vedoucí
této prodejny, a to i několikrát denně. Dnes je už tato stroužka zabetonovaná, a tak vám, jako zákazníkům, nic nehrozí.
Alex
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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Vánoce, Vánoce přicházejí aneb Ježíšek jezdí od Oslavan HOSPODY A HOSPŮDKY
Dětství jsem prožil v době, která nepřála náboženskému třeštění.
Záhy jsem se dozvěděl, že náboženství je pouze opiem lidstva a ta
iluzorní báchorka o Ježíškovi patří
na smetiště dějin. Byl jsem sice
v rámci vědeckého materialismu
poměrně záhy zbaven iluzí, ale na
Vánoce jsem se přece jenom těšil.
Byly prázdniny, nemusel jsem do
školy a moje klukoviny procházely v tento sváteční čas nepoměrně
lépe než kdy jindy.
Postupem času, jak jsem rostl,
jsem byl zapojován do rodinných
akcí. Vánoce byly a jsou pro mnoho rodin časem velkého úklidu.
Moje maminka nebyla a není vý-

jimkou. Úklid zahájila vždy brzo
ráno na Štědrý den, využívajíc
patřičně mých služeb až do pozdního odpoledne. Můj moudrý otec
raději pod nějakou záminkou utekl do svojí dílny. Když bylo vše
patřičně naleštěno, nastrojil jsem
stromeček a maminka usmažila
kapra. Poté si celá uštvaná rodina
konečně užila Vánoc a slavnostně
usnula u štědrovečerní pohádky.
Dnes tuto dobu vnímám jako
idylku. Skoro jako pohlednice od
mistra Lady. Tenkrát Vánoce začínaly skutečně až v druhé polovině
prosince. Dnes začínají už v září.
Stačí pouhá návštěva ve Vašem
oblíbeném hypermarketu. Venku

VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010
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je krásně teplo, vinné hrozny dozrávají, po burčáku ani potuchy,
ale z regálu se na Vás již pekelně
usmívá čokoládový čert s připomínkou, že Vánoce jsou již tady
a je nutno nakupovat. Jak čas letí,
k obchodníkům se přidávají i televizní reklamy. Nejhorší je doba adventní. Původně byla určena jako
čas modliteb s čekáním na příchod
vykupitele, dnes je to doba útoku
na obchody a vybírání toho nejlepšího dárku. Těsně před svátky je
nutno nakoupit dostatek potravin,
aby rodina náhodou neumřela hlady. Všude je plno nervózních lidí
těsně před kolapsem. Této době se
neříká advent neboli čas očekávání,
ale zcela moderně - vánoční šílenství. A tak není divu, že po svátcích
přijde kromě zkažených žaludků i
deprese s onou okřídlenou větou:
„Tak už je to konečně za námi!“
Toto šílení není nic nového.
Již staří Římané oslavovali zimní
slunovrat nemírným obžerstvím
a pitím. Teprve křesťané, kteří do
této doby datovali narození svého
vykupitele, dali těmto svátkům
jiný, duchovní rozměr. Nemusíte
vyznávat žádné náboženství, abyste se pokusili zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Věřte, vyplatí
se to. Uvidíte věci, které normálně
ve spěchu přehlížíte a připomenete
si, že v každém z nás je kus dítěte,
které se na Vánoce těší.

U nás se vánoční třeštění a nakupování omezuje na nejnutnější
míru. Já, jako hlava rodiny, bytostně nesnáším předvánoční obchodní sprint a kupodivu rodina to
dokáže respektovat (hlavně když
je k patřičnému obchodu zavezu
a jsem ochotný toto nakupování
přetrpět v nějakém příjemném zákoutí u kávy a dýmky). Stromek
nastrojím ve své dílně (otec se nezapře) v předvečer Štědrého dne
a počkám, až děti usnou. Poté ho
postavím na místo. Děti se ráno
probudí a není nic krásnějšího
než jejich vykulené pohledy. Je to
nádherný začátek Vánoc a nerad
si jej nechávám ujít. Pozdě odpoledne jdeme sami, bez maminky,
která musí usmažit chrochtajícího
kapříka, sledovat, kdy přijede
Ježíšek. Ten přijíždí zásadně od
Oslavan a vidí ho, nevím proč,
jenom táta. Pak se vrátíme domů
k prostřenému stolu a dárkům.
Vánoce by byly dokonalé, nebýt
těch tradičních zablácených holínek. Kdo ví, snad letos … ?
Nechceme brát svým dětem
iluze a sny. Na to bude dost času
někdy jindy. Jejich rozzářené oči
a víra v Ježíška je to nejkrásnější,
co nám, rodičům, ze starých, klidnějších dob ještě zbylo.
Klidné a spokojené prožití
vánočních svátků všem čtenářům
Zrcadla přeje Petr Sláma.

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

Hotel Besední dům
Chcete stolovat v restauraci ze začátku XX. stolení? Rádi byste nasáli atmosféru měšťanského prostředí? Jste milovníky secese a rádi byste
tento umělecký styl obdivovali v rodném městě jejího zakladatele
Alfonse Muchy? Pak neopomeňte navštívit dvojctihodný hotel Besední dům v Ivančicích. Tato ivančická dominanta byla zbudována
v roce 1890 Občanskou záložnou. O této doby je centrem kulturního,
společenského a politického života. Samotný objekt hotelu je krásnou
ukázkou novorenesanční architektury se secesní výzdobou interiérů.
Není divu, autorem projektu je známý architekt Josef Kočí.
V hotelu se můžete dobře a hlavně za rozumnou cenu ubytovat. A to
je ve vzdálenosti 30 km od naší moravské metropole velmi důležité.
Hlavně v období veletrhů či sportovních klání. Hosté si mohou vybrat
z posezení ve stylové vinárně, baru či v restauraci. V prvním patře je
nádherný sál, kde se konají reprezentační plesy.
Jako mladík jsem do Besedního domu chodil velice nerad. Mizerná
obsluha (jednou jsem jí to změřil, trvalo ji plných 60 minut, než si mě
soudruh číšník ráčil všimnout). Z restaurace, kde pravidelně sedávali
v minulosti otcové města, se stala IV. cenová skupina.
Ovšem klobouk dolů před současným majitelem. A hodně hluboko.
Udělal z Besedního domu to, čím od svého založení vždy byl. Reprezentačním místem, kde můžete v klidu posedět, dobře poobědvat či
v klidu a pohodě vést obchodní či politická jednání. Obsluhovat vás
budou pouze profesionálové. Diskrétně a rychle. Okny budete sledovat
ruch ve městě a sami budete sedět v oáze klidu.
Můj tajný tip? Cokoli z jídelního lístku. Je bohatý a vychází vstříc
všem hostům. Kuchaři tohoto hotelu jsou skutečnými mistry svého
řemesla a uspokojí všechny chuťové buňky svých hostů. Besední dům
v Ivančicích je zkrátka a jednoduše podnik na úrovni.
Petr Sláma

SATELITY - ANTÉNY

Dva certifikovaní

Děkujeme svým
žákům za důvěru
a přejeme všem
krásné proži�
Vánoc a mnoho
šťastných kilometrů
v novém roce
za volantem
nebo řidítky...

» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků od 4.490 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

SÁDROKARTONÁŘI

zhotoví sádrokartonové
podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma.
Praxe dva roky. Možno zaslat
fotografie našich prací.
Více na tel.: 732 949 100

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

AUTOSKLA

smluvní partner

AKCE:

ke každému čelnímu
sklu 3 litry kapaliny
do ostřikovačů
(pla� do 31. 3. 2010)

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA
POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU
Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91 Ivančice
e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» 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

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

RD 3+1 Dobřínsko

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

pozemek 1350 m2
hospodářské budovy a sklípek

PŮJČKY

cena: 1,150.000 Kč • tel.: 602 568 693

Tel.: 532 193 161, 739 443 544
Česká 11, Brno • www.dinero.cz

vyplácení exekucí
zástavy nemovitostí
konsolidace i hypotéky
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Děkujeme našim klientům
za důvěru v roce 2009
a přejeme krásné Vánoce

a SUPER

dovolenou v roce 2010 !!!
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
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Krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v novém roce 2010

PF 2010

přeje všem občanům
vedení města Ivančice
Příjemné prožití adventu a svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a optimizmu v novém roce
přejí všem spoluobčanům jménem města
Moravský Krumlov a jménem svým
Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a pohody
v novém roce
přeje
mikroregion
Moravskokrumlovsko
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Poznámka redakce: oba níže uvedené články byly naší redakci doručeny téměř současně a přesto nezávisle na sobě. Jeden tedy není reakcí
na druhý. Dle našeho názoru by ale měly být otištěny najednou. Články vyjadřují názor autorů, nikoliv redakce Zrcadla.

Co dál se zámkem v Oslavanech a jak se
zadávají zakázky kamarádům
Veřejnost si jistě povšimla, že
aktivity v oslavanském zámku
utichají. Jakž takž doposud funguje restaurace, pivovar a posilovna. Expozice byly na základě
návrhu a rozhodčí žaloby podané
městem Oslavany zrušeny a vystěhovány. Restaurace ke svému
provozu používá zařízení, které
patří jiné osobě, a samozřejmě
za to nic neplatí. Jeden z jednatelů společnosti Zámecký pivovar
Oslavany, s. r. o., byl vzat do vazby pro rozsáhlé podvody a obě
společnosti, v nichž má účast pan
Sakánek, tedy INASAK, s. r.o. ,
a Zámecký pivovar Oslavany,
s.r.o., jsou v insolvenčním řízení a neplatí za zámek nájemné.
Zařízení pivovaru je pak vlastnictvím naší společnosti, což
v brzké době doložíme soudním
rozsudkem. Kvalita piva upadá
a restaurace zeje prázdnotou.
Chudák pan Sakánek podporován
vedením města se zřejmě domníval, že využití oslavanského
zámku je zlatým dolem. Jak se
nyní přesvědčil, není tomu tak.
Je to naopak dlouhá koncepční
práce a obrovské investice. Konec podnikání těchto společností
na zámku v Oslavanech se tedy
chýlí ke konci.
To však nijak nevadí panu
starostovi Vítu Aldorfovi, aby
společnosti INASAK, s.r.o.,
zadal veřejnou zakázku v rozsahu 120.000,- Kč, což je zřejmé
z usnesení rady města ze dne 23.
11. 2009. Zastupitelstvo o této
skutečnosti, jak je jeho dobrým

zvykem, neinformoval, stejně
tak jako cudně zamlčel, že obě
Sakánkovy společnosti jsou v insolvenci a že byl jednatel společnosti Zámecký pivovar Oslavany,
s. r. o., zatčen. Nebývá rozhodně
zvykem, aby obec zadávala zakázky podezřelým firmám v insolvenci, ale pan Aldorf v případě
svého kamaráda pana Sakánka
zjevně učinil výjimku.
Jak již byla veřejnost informována, dne 24. 10. 2008 nabyl
právní moci rozhodčí nález, na
jehož základě byly naší společnosti přisouzeny veškeré nemovitosti, které dosud město Oslavany
vlastnilo v k. ú. Oslavany a Padochov, tedy i oslavanský zámek.
Rozhodčím nálezem nám také
byla přisouzena náhrada škody
ve výši 167.000.000,- Kč, kterou
nám nekompetentní postup města
Oslavan blokováním majetku a
obchodní činnosti způsobil. Ve
věci je vedeno soudní řízení, které
dosud nebylo ukončeno a je ve
fázi odvolání. V souladu se zdravým rozumem jsme přesvědčeni,
že nám dá odvolací soud za pravdu. Nemovitosti města Oslavan
jsou tedy nadále téměř všechny
zablokovány a městu stále hrozí
exekuce na veškerý jeho majetek.
Navrhovali jsme ve věci již
několikrát jednání o smíru a své
požadavky jsme radikálně snížili. Nikdo z vedení města se tím
nezabýval, natož pak aby s věcí
seznámil zastupitelstvo. Nelze
tedy, než se nezeptat, jak dlouho
ještě budou zastupitelé města

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Ve čtvrtek 10. prosince se Občanská bezpečnostní komise sešla na
svém posledním letošním jednání. Úvodem poděkovali komisaři odstupujícímu řediteli Ing. Zdeňku Linhartovi za trvalou přízeň projevovanou komisi. Ve své závěrečné řeči ředitel vysoce hodnotil přínos
komise pro obě strany, jak pro občanskou veřejnost, tak i elektrárnu.
Dalšího jednání se účastnil již nový ředitel Ing. Tomáš Žák. O provozu JE a dalších plánech modernizace referoval Ing. Jaroslav Vlček.
Modernizace je běh na dlouhé trati, ale třetí blok s výkonem 500 MW
je první ukázkou této snahy.
Základní informace o případné výstavbě „EDU 5“, tedy pátého
nového bloku v Dukovanech, přednesl manažer projektu Ing. Martin
Uhlíř. Je velice pravděpodobné, že tématem podzimního semináře,
pořádaného pravidelně OBK, bude právě podrobnější informace a diskuze o problematice výstavby tohoto zdroje s ohledem na celý region.
Dále komise ještě projednala návrh plánu práce na příští rok.
Vážení přátelé, uzavírám třetí rok pravidelných informací o malých
i velkých událostech na dukovanské elektrárně i v celém světě jaderné
energetiky a hodlám v tom pokračovat i nadále. Podobné informace
budou v příštím roce dostávat i čtenáři Třebíčského deníku. Pokud se
budete chtít dozvědět o dané problematice více, navštivte stránky OBK
na adrese www.obkjedu.cz, kde naleznete i kontakt na mne. Uvítám
vaše dotazy a náměty pro další práci.
Přeji Vám krásné a klidné prožití svátků a šťastné vykročení
do příštího roku, a to určitě tou správnou nohou.
13. 12. 2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Mikroregion Ivančicko
vybavuje obce

Nové lavičky, odpadkové koše, nádoby na posypový materiál, nádoby na květiny či dokonce autobusová zastávka - to vše je v období
od podzimu do konce roku 2009 pořizováno a instalováno v členských
obcích Mikroregionu Ivančicko. Snad v každé obci na Ivančicku
najdeme hned několik míst, která by si zasluhovala naši zvýšenou
pozornost - ať už je to většinou absence odpadkových košů, laviček,
či jiného potřebného vybavení na veřejném prostranství. Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Ivančicko se alespoň částečně snaží tuto situaci zlepšit a v rámci svých možností obcím pomáhat.
Celkovým cílem projektu je zlepšení občanské vybavenosti
členských obcí Mikroregionu Ivančicko, zatraktivnění a zlepšení
vzhledu obcí. Projekt se dotýká všech obyvatel a návštěvníků
obce, jednoznačně přispívá ke zlepšení životních podmínek obyvatel a ke spokojenosti občanů.
Dosažení těchto cílů je možné díky podpoře partnera Skupiny
ČEZ a dotaci získané v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Realizací tohoto projektu získají obce v souladu
se svými potřebami a požadavky nové vybavení v hodnotě řádově
několika desítek tisíc korun.
Ing. Bohumil Smutný, tajemník Mikroregionu

18.12.2009

tolerovat jednání pp. Aldorfa a
Hoška, kteří vedou město k neodvratnému krachu a oslavanský
zámek k opětovné devastaci ?
Já sám bych chtěl všechny
ujistit o tom, že nadále hodláme
zámek v Oslavanech rekultivovat
a vrátit mu nejen dřívější aktivity,
ale rozvinout i nové. Rozhodně
však nepočítáme s realizací tak
bláznivých nápadů, jako byla
představa, že pan Sakánek, kterému město Oslavany hodlalo
prodat zámecký park za korunu
za metr čtvereční, vybuduje
v této památkové zóně akvapark. Zároveň chci znovu ujistit
všechny občany Oslavan, jakož i
hasiče, vlastivědnou společnost a
muzeum, které zámek také užívají, že vzniklou situaci nechceme
řešit v žádném případě na jejich
úkor. Jsme připraveni k okamžitému jednání o smírném ukončení všech sporů, avšak základním
předpokladem je to, že bude
s kým jednat. O tom, kteří lidé
tato kritéria nesplňují, však musí
řádným způsobem rozhodnout
Zastupitelstvo města Oslavan
na základě vůle občanů. Čím
rychleji se tak stane, tím lépe.
Děkuji tímto také všem, kteří
nám doposud zachovali přízeň i
přes masivní negativní kampaň,
a věřím, že je co nejdříve budeme
moci přivítat na znouzprovozněném zámku v Oslavanech.
Ing. Jiří Tomek, ředitel společnosti G&C Pacific Niue Ltd.,
Spojené království Velké Británie
a Severního Irska

Soud vyhověl městu Oslavany ve věci
podvodného rozhodčího nálezu
Dne 7.12. 2006 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Oslavany, které mimo jiné tak jako
Rada města Oslavany, opětovně
projednalo další vývoj kauzy
podvodného rozhodčího nálezu,
prostřednictvím kterého se Ing.
Tomek pokusil zmocnit neoprávněně zámku a majetku města ,
poté co musel nuceně vyklidit
a opustit prostory oslavanského
zámku jako dlouhodobý neplatič
nájemného.
Dne 2. 12. 2009 proběhlo
jednání u Okresního soudu Brnovenkov ve věci zrušení tohoto
rozhodčího nálezu č. j. 15092008
ze dne 22. 10. 2008 vydaného
údajným rozhodcem Vladimírem
Korunkou, kde po provedeném
soudním řízení výše uvedený
soud rozhodl, že rozhodčí nález
se v plném rozsahu zrušuje a
žalovaní, tedy firmy pana Tomka, jsou společně a nerozdílně
povinni nahradit městu Oslavany
náklady soudního řízení.
Vzhledem
k
obstrukcím,
které ing. Tomek se svojí ženou
JUDr. Tomkovou dělají ve všech
různých soudních sporech a vyšetřováních policie, a to nejen
ve vztahu k městu Oslavany,
se zcela určitě předpokládá, že i
přes jasně prohraný spor podají
odvolání k odvolacímu soudu,
snad aby si alespoň ještě trošku
zachovali tvář a snad aby opět
získali čas, i když už není moc
jasné proč.
V této souvislosti jsou ing. Tomek i jeho údajný rozhodce pan

Čestným občanem
před 90 lety /II./
Druhá polovina působení V.
Haňáka od začátku nového století
přináší na dolnodubňanské škole
své ovoce, i když s rodiči dál svádí
boje o uvolnění žáků na pomoc
doma. Stává se známým svým
vystupováním v okolí. Sám se
také dál vzdělává, např.v létě 2004
na uviversitním kursu v Náchodě,
kde přednáší i T. G. Masaryk a o
rok později v v rakouském Solnohradě. Tam čerpá od rakouských
a německých profesorů. Vědomostí předává doma učitelské i
ostatní veřejnosti. I když se zdá,
že se vše daří, jeho manželství
není naplněno dětmi. Je mu to dokonce připomenuto při pravidelné
inspekci školy. Postěžuje si v kronice: „že je tím vrážen klín do jeho
domácnosti, kdežto on v pokoji
a míru se svou paní žije“. Tamtéž
pak stroze komentuje svůj zdravotní stav, že trpí katarem sliznice
a tvrdou stolicí. Bez projímadel se
nemůže ani najísti. Těšívá se na
prázdniny, především pěší túry.
Významným je rok 1913, kdy
7. července vychází jeho kniha
Vlastivěda moravská - Moravsko-krumlovský okres. Má 370 stran,
61 vyobrazení a mapu okresu, nevázaná za 5 K. Práce na něho zbyla
po odmítnutí petrovickým farářem
Bártkem a okresním školdozorcem Charvátem. Musel ji psát po
večerech za neochoty německých
obcí okresu. Krátce nato odjíždí
na 45denní poznávací cestu po
Německu a Švýcarsku. Nazpátek
se musí ve Vídni podrobit operaci,
při které se věhlasní operatéři měli
zřeknout honoráře.
Dalšího roku 1914 přinese léto
začátek hrůzné světové války.
Obec je zasažena odvody mužů
ve věku 21-42 let, což postihne
i učitele, v dalších letech se octnou

v erárních seznamem i mužové
jeho stáří. Řídící Haňák je nucen
proti své vůli provádět všemožné
soupisy zásob obyvatel, a co horšího, asistovat při stálých rekvizicích. Během války rozděluje cukerné a kávové příděly. Hejtmanství přes učitele a starostu organizuje úpis 8 válečných půjček.
Ač sám vždy něco upíše, je viněn
z neúspěchu jako např. při sbírce
„zlato dal jsem za železo“, kde výsledek byl nulový. Ke konci války
se sám stává kritičtější, když učitelé trpí velkou nouzí a on sám chodí
„v roztrhaných botách a košili“.
Po vyhlášení nové republiky
už v listopadu 1918 organizuje
dodávku brambor pro České srdce
v Brně a také navíc ihned a opakovaně upisuje půjčku novému státu
v rámci Národní obrody. Pro daný
účel si zadlužuje nově zakoupený
dům. Ještě koncem roku je aktivní
při rezoluci učitelů na požadavky
akademického vzdělání, odluky
církve od státu a srovnání podmínek s ostatními státními úředníky.
Po Novém roce přednáší v okolí
sokolům a upozorňuje na škodlivé hnutí bolševické, zanešené
zejména Němci a Maďary. Dokončuje v roli správce školní rok.
A ten další vlastně začíná 5. října
1919 v 6 hodin navečer slavností
na jeho počest. Zde je /ač sám
se urputně brání/ všemi veleben
a oceňován. A starosta Jan Kohoutek mu nato podává diplom
čestného občanství s přiměřeným
oslovením. Snad nejvýstižněji
znějí tehdy pronesená slova: „Život jeho - toť ustavičná práce. Byl
nejen výborným učitelem dětí,
ale i dospělých. Přednáškami,
rozmluvami uvědomoval občaany
a povznášel celou obec. Byl to
poctivý, pevný charakter.“

Vladimír Korunka, který mu vydal rozhodčí nález, jenž Tomkovi
přiřkl, veškerý nemovitý majetek
města Oslavan, včetně zámku, v
současné době v rovině trestněprávní obžalováni státním zastupitelstvím z pokusu o podvod, a to
pro nemalou částku (cca 300 mil),
která je tvořena hodnotou nemovitého majetku města a údajných
dluhů, které má město Oslavany
vůči společnosti pana Tomka.
Je to samozřejmě velmi pozitivní informace pro město
Oslavany, protože právě tento
podvodně vydaný rozhodčí nález
blokoval a zatím blokuje, nebo
minimálně komplikuje městu
nakládání s jeho nemovitým majetkem. Škody tímto způsobené
bude samozřejmě město vymáhat, mimo jiné také právě v rámci
trestního řízení s Ing. Tomkem
a panem Korunkou.
Dokonce lze uvažovat, že daný
rozhodčí nález mohl být jakousi
formou vydírání města Oslava-

ny, jak jsme toho nyní svědky u
dalšího majetku na zámku, např.
zařízení pivovaru, které prokazatelně patří firmě VIVA leasing
Praha a i tady Tomek tvrdí, že je
vše jeho a mimo komplikací ve
věci tohoto majetku volí taktiku,
kdy na společnosti, se kterými má
problémy, podává k soudům návrhy insolvenčních řízení a komplikuje jim život. I tady se však
dá předpokládat, že jeho různá
podání budou zamítána jako bezpředmětná a i tady po něm budou
jistě postižení uplatňovat náhradu
způsobených škod.
Veškeré dokumenty vztahující se k výše uvedené věci jsou
k nahlédnutí na Městském úřadě
Oslavany u Ing. Bc. Milana Hoška DiS., který společně s dalšími
advokáty zastupuje město v řešení záležitostí způsobených
Tomkem .
Vít Aldorf, starosta města, a
Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města

MĚSTSKÉ MUZEUM Moravský Krumlov zve na

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK

konaný u příležitosti vydání odborné publikace
„MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH“.
12. ledna 2010 - „TAJEMSTVÍ KRUMLOVSKÉHO LESA“ - doc.
PhDr. Martin Oliva, Ph.D., 26. ledna 2010 - „O POČÁTCÍCH
MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA“ - Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,
9. února 2010 - „ZLATÝ VĚK MORAVSKÉHO KRUMLOVA“ - Mgr.
Dalibor Hodeček, 23. února 2010 - „OD TŘICETILETÉ VÁLKY
PO REVOLUČNÍ ROK 1848“ - doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.,
2. března 2010 - „PAMĚŤ MĚSTA (PRVNÍ ZPRACOVATELÉ DĚJIN
MĚSTA, KRONIKY A KRONIKÁŘI, ARCHIV A MUZEUM)“ - Mgr.
Eva Grunová. Všechny přednášky se uskuteční v Galerii Knížecího
domu od 18.00 hodin. Kniha zde bude v prodeji. VSTUP VOLNÝ!!!

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO,
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA

OTEVŘENO: čtvrtek: 12.00 - 16.00 hodin, pátek: 8.00 - 12.00 hodin.
Tel.: 515 230 240, 607 179 049, skype: ekoporadna.zivepomezi,
ICQ: 471 199 740, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz, kontaktní
osoba: Bc. Adéla Barterová.
ZEPTEJTE SE A MY VÁM PORADÍME
„Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP,
MŽP a Jihomoravského kraje“

V polovině října si bere půlroční dovolenou a natrvalo se stěhuje
do Brna, Králova Pole. Zemská
školní rada jej 30. dubna 1920
dává po 40 služebních letech spolu se ženou na odpočinek. Umírá
8. 4. 1946 ve svých 85 letech, jeho
choť pak 24. 7. 1964 v 92 letech.
Autoři příspěvku byli svými
rodiči odmala zpravování o úctě
k osobě pana řídícího Viléma

Haňáka, který na všechny působil
osobním příkladem, byl přesvědčeným abstinentem a nekuřákem.
Navíc je v naší rodině využíván
a opatrován jeho dárek – jídelní
servis pro 12 osob. V článku byly
použity informace ze školních
kronik a kroniky obecní i další
soukromá sdělení. Fota jsou
z archivu B. Kohoutka a pisatelů.
Karel a Marie Kolářovi

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, jsem spoluvlastníkem nemovitosti, a to jedné poloviny,
a chtěla bych se dohodnout na prodeji nemovitosti, protože ji nevyužívám. Pouze za svoji polovinu platím poplatky a složenky, navíc mám
obavy z toho, že dům bude potřebovat opravy a já je budu muset z poloviny hradit. Chtěla bych se tedy své poloviny zbavit, problém je však
v tom, že druhý spoluvlastník se nechce dohodnout na prodeji domu a
nemá vůbec na to, aby mě mohl vyplatit. Chtěla bych se tedy zeptat, co
můžu dělat, aby se nemovitost prodala a já dostala svůj podíl, i když
spoluvlastník dům prodat nechce. Děkuji za odpověď.
Ve Vašem případě mě napadají v zásadě dvě možnosti řešení. První možností je spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny prodat,
jelikož samozřejmě tento spoluvlastnický podíl může být předmětem
samostatného prodeje. Zde je potřeba pouze dbát na § 140 občanského zákoníku, který stanoví, že spoluvlastník má předkupní právo.
Čili pokud chcete prodat svůj podíl na nemovitosti, musíte jej napřed
nabídnout spoluvlastníkovi, a pokud podíl nechce odkoupit, můžete jej
prodat libovolnému zájemci. Zde je však problém v tom, že prodejnost
tohoto podílu bude asi obtížná.
Druhou možností je zrušit spoluvlastnictví, jelikož dle zákona nelze
žádného spoluvlastníka ve spoluvlastnickém vztahu nutit, aby v něm
setrval. Zrušení spoluvlastnictví je možné dohodou, a pokud jí nelze
dosáhnout, tak je třeba věc řešit soudem. Postup soudu v případě zrušení
spoluvlastnictví Vám upravuje § 142 občanského zákoníku, kdy soud
postupuje dle následujícího pořadí: rozdělení věci, pokud to není možné,
přikázání věci jednomu či více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu,
a pokud toto není možné (resp. nemovitost nikdo nechce), prodej věci.

18.12.2009
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www.stavebninyhladikova.cz

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51
672 01 Moravský Krumlov

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Přejeme našim klientům
příjemné prožití Vánoc,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2010

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok
všem svým zákazníkům
a čtenářům Zrcadla

tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: Buresova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Kamila Mattese

Přejeme svým zákazníkům
veselé Vánoce a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

v Moravském Krumlově, Ivančicích
a Pohořelicích
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 2010!

Firma GODY s.r.o.
vodoinstalatérství
topenářství

přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2010.

Pod Zámkem 207
672 01 Moravský Krumlov
mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

BLAHETEK JOSEF

TRUHLÁŘSTVÍ

PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ
Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

Rozmahel Pavel

Přejeme svým zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním partnerům krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2010

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2010
hodně štěstí, pevné zdraví
a osobní pohodu.

přeje svým zákazníkům
příjemné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěs�
a spokojenos�

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ • PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235
Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko
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Ráj dětí a Ráj dětí i maminek
se těší na Vaši návštěvu
Ráj dětí Moravský Krumlov
Nám.TGM 44
Po-Pá 8.00-16.30, So 8.30-10.30
mobil: 775 744 852
Ráj dětí i maminek Znojmo
Masarykovo náměstí 445
- největší prodejna s dětským, kojeneckým
a mateřským zbožím ve Znojmě
Po-Pá 9.00-17.00, So 9.00-12.00
mobil: 775 744 448

Děkujeme Vám
za přízeň v roce 2009,
přejeme klidné
a požehnané Vánoce
a mnoho dobrého
v roce 2010.

CYKL

L
VE NÝ
PA VOT
NO

T.G.M. 44
672 01 Moravský Krumlov

Krásné prožití
vánočních dnů
a do nového
roku 2010
pevné zdraví
a mnoho
osobních
úspěchů přeje

18.12.2009

Jiří DVOŘÁČEK
PRODEJ SVÍČEK

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

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

JAN
PRUSTOMĚRSKÝ
aplikace
hydroizolačních
systémů

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

Jednatelství Janíčková Ludmila
nám. Sobody 3/3, Miroslav
Tel.: 515 221 539

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

SERVIS
Tel.,fax: 515 322 236

KOLA - SPORT - SERVIS
MEZINÁRODNÍ DOPRAVA

Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou
důvěru v roce 2009.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

Krásné prožití
svátků vánočních
a do nového roku
pevné zdraví,
hodně štěstí
a spokojenosti
přeje kolektiv
Hotelu Epopej

Moravský Krumlov
náměstí TGM 27
tel.: 515 321 317

Přejeme
svým zákazníkům
veselé Vánoce
a do nového
roku 2010 hodně
zdraví, štěstí
a spokojenosti

STAVEBNINY
TRADE
Karlovská 7,
Dolní Kounice
tel.: 546 421 910
Dvořákova 639,
Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

Šťastné a veselé Vánoce
a do nového roku 2010
hodně štěstí a spoustu
krásných dní přeje firma

JIŘÍ BLOUDÍČEK
klempířské, tesařské,
pokrývačské práce
prodej • montáž
U Mostu 588, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 417
mobil: 602 974 191

STAVEBNINY PLUS
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel./fax: 546 435 429

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2010 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

Palackého nám. 22,

Ivančice
tel.: 731 222 369

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

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
v roce 2010.

www.m-msport.cz

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

Zahradnictví Vedrovice
Kopetka Jan,
společnost www.e-rostliny.cz
a společnost
DESIGNWORKSHOP
Mgr. Iveta Kudláčková
děkují svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2009
a těší se na spolupráci
v novém roce 2010.
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Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2010
pevné zdraví
a hodně štěstí

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 2010

Lubomír VALDA
stavební firma

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

M.K. QUATRO, SPOL. S R. O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
tel.: 515 322 604

Přejeme našim
zákazníkům
a partnerům
příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a pohody
v roce 2010.

PF 2010

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399
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Mikuláš v Ivančicích
V sobotu 5. prosince přišlo, opět po roce, na ivančické náměstí přivítat
Mikuláše s Andělem mnoho dětí společně s rodiči. V 17 hodin rozzářil
ivančickou věž slavnostní ohněpád. Po dopadu poslední hvězdičky z věže
zavítal Mikuláš společně s Andělem mezi nedočkavé děti. Za velkého burácení a dýmení přišel se svou početnou družinou čertů Lucifer. Čerti se
rozběhli mezi děti, aby překontrolovali, zda-li mezi nimi nejsou ty, které
trošku zlobily. Lucifer poté čerty svolal zpět. Pak už nastal nejvyšší čas,
začít rozdělovat dětem balíčky. Mikuláš postupně volal děti a četl, co měl
napsáno v nebeské knize. Svého slova se ujal i Lucifer. Děti káral za „čertoviny“, které měl zapsány v knize hříchů. Děti přednášely básničky, říkanky a písničky a za odměnu dostaly mikulášskou nadílku. Při odchodu
se Mikuláš s Andělem a celá čertovská družina s dětmi rozloučili a slíbili,
že se za rok zase sejdou.
/Středisko volného času Ivančice/

Ne vždy naděloval Ježíšek

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce – jsou přede dveřmi. Svátky míru
a hojnosti všemi, ale hlavně dětmi radostně očekávané. Mladí i staří se
těší na slavnostní večeři, na radostnou vánoční atmosféru, na dárky, kterými jeden druhého překvapí... O tom, že Ježíšek přichází na Štědrý den
nadělovat dárky, nikdo nepochybuje. Málokdo ví, jak trnitou cestu musel
projít, aby 24. prosince mohl dělat radost velkým a hlavně malým.
Ne vždy tomu tak bylo, že dárky naděloval Ježíšek. Dříve měl tuto
činnost na starosti sv. Mikuláš. Původ vánočního zvyku Ježíška ztotožňovaného s malým Jezulátkem, které přichází na svět každý rok v noci
z 24. na 25. prosince v Betlémě, sahá do doby reformace v Německu.
Dárkům, které měly zastínit oblibu světce Mikuláše, se říkalo Christkind
- Ježíšek. Velkým zastáncem tohoto zvyku byl jeden z nejvýznamnějších
církevních reformátorů Martin Luther. Ten odmítal dávat dárky svým
dětem o svátku „papežence“ sv. Mikuláše a naděloval jim až o Štědrém
dnu. Děti však nechápaly ideologickou nevhodnost mikulášské nadílky
a s „Christkindem“ se nechtěly smířit. Spor prý vyřešila paní Lutherová,
která dávala dětem dárky o sv. Mikuláši i o Štědrém dnu.
Ovšem Ježíšek to zpočátku neměl lehké. Těžko si na něj zvykali
protestanti i katolíci. Po celé 16. století tak probíhal boj nejen o reformu církve, ale i o Ježíška. Obyčej dávat dětem dárky v předvečer
svátku Narození Páně nebo na Boží hod se sice rychle rozšířil po celé
západní Evropě, ale ne všude naděloval Ježíšek. V protestantské Anglii je bez ohledu na svůj „papeženský“ původ roznášel sv. Mikuláš,
kterému se říkalo Santa Claus. V Nizozemí ho zase nazývaly Winter
Klaus. České domácnosti začal Ježíšek navštěvovat až v 19. století a
od té doby zdomácněl. Nemohu zapomenout na vyjádření druhého
dělnického prezidenta A. Zápotockého, který vysvětloval, že Ježíšek
už zestárnul, už to není to malé jezule z betlémů, a proto přijíždí
z východu děda Mráz. To bylo snad nejmodernější vysvětlení.
K Vánocům patří nerozlučně vánoční stromeček. Ještě v 16. století
se v celé Evropě před Štědrým dnem zdobívaly pouze větve jehličnanů
pentlemi, obrázky a papírovými růžemi. Prvním dokladem osvětleného
vánočního stromku je zpráva v brémské kronice z roku 1570 o jedli,
ozdobené datlemi a sladkostmi, postavené v cechovní budově údajně
pro potěchu dětí cechovních mistrů. V průběhu dalších let se zvyk
zdobení vánočního stromku na Vánoce začal šířit i v dalších oblastech.
V Brně se první vánoční stromek objevil v roce 1773 v rodině německého obchodníka. V Praze překvapil své hosty po vánoční večeři v roce
1812 ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich, když otevřel po
večeři pokoj, kde zářil slavnostně ozdobený strom. V roce 1816 se
vánoční stromek objevil i na rakouském císařském dvoře. Další rozšiřování tohoto zvyku se datuje od 40. let 19. století na popud šlechty
a místních vzdělanců – jako první mívali stromeček na zámku, faře a
ve škole. Do podvědomí lidí, hlavně dětí, vešel vánoční stromek ve
spojení s dobročinnými nadílkami. Pro veřejnost se vánoční stromeček stával samozřejmostí až počátkem 20. století. Před několika roky
někdo ozdobil pěkný smrček nedaleko „Křížku“ na Réně. Aby se také
zvěři připomnělo, že jsou Vánoce.
Jiří Široký
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Vánoční strom
Přes 50 roků býval na ivančickém náměstí rostlý smrk.
V předvánoční době byl ozdoben barevnými žárovkami, aby
v pátek před prvním adventem se
rozsvítil a upozorňoval všechny,
že se blíží Vánoce. Tradici vánočních stromů spojenou s charitativní sbírkou zahájil v Brně
na náměstí Svobody v prosinci
1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspirací mu byl osud
odloženého novorozence, kterého
nalezl v prosinci roku 1919 v lese
u Bílovic nad Svitavou.
V Ivančicích nezůstali dlouho
za Brnem a již v roce 1925 byl
na náměstí postaven první vánoční strom. Svědčí o tom zápis
v Pamětní knize města Ivančice:
„Letos poprvé byl postaven na
popud Ochrany matek a dětí vánoční strom republiky na nám.
Palackého. Vyjímal se krásně.
Dobrodinci přispěli hlavně peněžními dary i praktickými dárky.
Závěrem děkovala žákyně básní,
kterou napsal ředitel.“
Vánoční strom se stavěl každoročně, nevím zda také za německé
okupace, ale po osvobození tato
tradice pokračovala. Připomeňme
si zápis v Pamětní knihy města
Ivančic z roku 1945.
„V neděli 9. prosince o 1⁄2 10
hod. byl postaven na náměstí vánoční strom republiky, první zas
ve svobodném státě. Je značná
zima. Kolem stromu se řadí žactvo
národ. škol, opodál hraje městská

kapela fanfáry z Libuše. První
proslov má místopředseda Okres.
péče o mládež Jaromír. Zavřel.
Slavnostní řečník, odborný učitel Jan Kouřil, připomíná hlavní
myšlenku Těsnohlídkovu. Sbor
mužů Míst. osvět. besedy pěje za
řízení ředitele gymnázia Václava
Horáka Förstrovu „Motlitbu“.
Hoch a děvče recitují přiléhavé
básně Sovovy a Vrchlického. Za
řízení Jana Kouřila pěje sbor dívek měšťanské školy krásné české
koledy. Člen Národního výboru,
ředitel Met. Herman, vkládá do
pokladny první příspěvek obce
2000 K. Závěrem promlouvá
Anežka Šmahelová, vybízejíc veřejnost k hojným darům, jež mají
sloužiti místním chudým, ale i sirotkům slezským. Hudba pak koncertuje na náměstí – odpoledne
se koná zábava skautů – junáků
v Besedním domě.“
V dalších letech už nejsou zápisy, nebo jsou jen skromné.
V zápisu jednání rady MNV
v Ivančicích ze dne 13. prosince
1950 je v bodu 8. uvedeno: „MNV
dal zasadit na nám. Palackého
vánoční strom míru. Referentka
Eiblová apeluje na matky, aby
domluvily svým dětem, aby strom
nebyl zbytečně ničen, aby vydržel
pro další příští roky.“
Ne všem se vánoční strom líbil.
V roce 1967 se začalo s úpravami
dlažby a chodníků náměstí. Ve
farní kronice se tato záležitost
uvádí a připomíná se i vánoční

Kterak přišel Mikuláš
Odpoledne 8. prosince jsme se sešli s našimi ratolestmi na dvorku
Mateřské školy Palackého, abychom společně vyhlíželi příchod Mikuláše.
Paní učitelky s dětmi měly připravené pásmo milých písniček, aby čekání
nebylo tak dlouhé. Během zpívání se konečně objevil tajemný Mikuláš
a děti hned zbystřily, ale v některých byly rázem malé dušičky, plné údivu
a respektu. K dalšímu překvapení patřilo i vystoupení Jany, Jitky a Bořivoje Švédových, kteří nám všem zazpívali, zahráli a navodili příjemnou
atmosféru. Na závěr této akce jsme shlédli malý ohňostroj a poté Mikuláš
všem dětem nadělil sladkosti. I přes nepříjemné a ,,vlezlé“ počasí se nám
dospělým , ale hlavně dětem toto předvánoční setkání s Mikulášem líbilo
a paní učitelky si zaslouží veliké poděkování.
/Jana Černá/

Vánoční strom
v Ivančicích
oto:
Vladimír Voborný

strom: „Velký boj byl o strom republiky. Strom přes všechen odpor
přece zůstal stát. Letos (1968) byl
opět vyzdoben jako vánoční strom
a vybíralo se na vesničku SOS
– pro děti osířelé.“
Naštěstí smrk přečkal i normalizaci. Další nebezpečí hrozilo
v roce 2005, kdy strom začal
usýchat. Asfaltový povrch v blízkosti byl odstraněn, aby se umožnilo zalévání a umožnil se přístup
vody ke kořenům při dešti. Snad
tato úprava trochu pomohla, ale
dne 21. června 2007 silná vichřice v 17 hodin strom vyvrátila.
Při zasedání rady města dne
7. srpna 2007 bylo rozhodnuto
postavit v čase adventu do připravené šachty řezaný vánoční
smrk o výšce cca 15 metrů. Její
projektant požadoval, aby byl
nejprve proveden geologický
průzkum podloží. Proto byl dne
17. září proveden průzkumný vrt
až do hloubky 8,2 metru. S velice
zajímavými výsledky tohoto průzkumu budou čtenáři seznámeni
v některém z příštích čísel.
V pátek dne 27. listopadu

v 17.30 hod za účasti četných zájemců se rozsvítil vánoční strom
míru na ivančickém náměstí. Letošní stříbrný smrk byl darem ze
soukromé zahrádky ve Zbýšově,
přivezen a usazen do připravené
šachty. Už dlouho se pod vánoční
strom nedává pokladnička – strom
je symbolem vánočního období.
Ještě jeden vánoční strom
musíme připomenout. Dne 11.
prosince 1989 Alois Mock a Jiří
Diensbier, ministři zahraničních
věcí, přestřihli symbolicky v
Laa ostnatý drát na rakousko-československých
hranicích.
O šest let později se zde setkali
prezidenti obou zemí p. Thomas
Klestil a Václav Havel. Oběma
prezidentům byl představen také
ivančický starosta ing. Roman
Sládek. Večer byl v Laa rozsvícen
vánoční strom, dar ivančických
občanů občanům Laa.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Pamětní kniha města Ivančic - SOkA
Rajhrad, fond C 36, 198 • Kronika fary v Ivančicích • Ivančický
Zpravodaj č. 1/2006 a 7/2007

Děkujeme našim čtenářům
a luštitelům za přízeň.
Přejeme všem krásné
Vánoce a do roku 2010
pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu dobrých zpráv.
Redakce ZRCADLA

18.12.2009
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KULTURNÍ PROGRAMY 21. 12. 2009 - 17. 1. 2010
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 20.12. v 18.00 hod. - ADVENTUS - PŘÍCHOD - koncert Všech svatých
M. Krumlov. V. Matějček, V. Roubal - koncert slova a hudby, vstupné dobrovolné.
• 23.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - vystoupí sbor K. Němečka,
nám. TGM Moravský Krumlov.
• 24.12. ve 23.00 hod. - PŮLNOČNÍ MŠE - zpívá pěvecký sbor K. Němečka,
kostel Všech svatých.
• 25.12. v 10.30 hod. - MŠE SVATÁ - zpívá pěvecký sbor K. Němečka, kostel
Všech svatých.
• 26.12. v 17.00 hod. - SVĚCENÍ VÍNA - Orlovna Rakšice.
• 31.12. ve 20.00 hod. - SILVESTR 2009 - zábava se skupinou „HORIZONT“,
Orlovna Rakšice.
LEDEN: VÝSTAVA - „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE
2009“ - výstava je přístupna po dobu otevření MěÚ, 1. patro.
• 4.1. - 29.1. - VÝSTAVA OBRAZŮ - Karel Věstínský „ÚHORY“. Vernisáž
se koná 4. ledna 2010 v 18.00 hod., galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov.
Otevřeno: po-pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 8.1. v 19.00 hod. - MAŠKARNÍ OLDIES PÁRTY - divadelní spolek
„BEZGEST“, restaurace hotelu Epopej Moravský Krumlov, vstupné: 50 Kč.
• 10.1. v 15.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - zpívá pěvecký sbor Karla
Němečka, farní kostel Moravský Krumlov, vstupné: 20/40 Kč.
• 14.1. v 18.30 hod. - „NAŠE KAPELA“ - koncert, Orlovna Rakšice.
• 16.1. ve 20.00 hod. - VI. PLES MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA
- hotel Epopej Moravský Krumlov, hraje hudební skupina „HURIKÁN“
a cimbálová muzika „ŠMYTEC“. Předtančení studentů Gymnázia, vystoupení
Aerobic team při DDM a taneční skupina Single ze Znojma. Vstupné s místenkou:
120 Kč. Předprodej vstupenek: IC - tel.: 515 321 064 od 6. ledna 2010.
PŘIPRAVUJEME: • 19. 2. 2010 - VÍDEŇ A TERMÁLNÍ AKVAPARK
LUTZMANNSBURG - jednodenní poznávací zájezd. Vídeň - prohlídka centra
(2 - 3 hodiny s průvodcem nebo individuálně), Lutzmannsburg - koupání v
moderním akvaparku za odpolední vstupné (15.00 - 22.00 hod.).Pro všechny:
tobogány dlouhé 202, 143, 111 a 68 m, bazén s umělým vlnobitím, masážní
trysky, vířivky... Od 14 let: klidová zóna, termální masážní a relaxační bazény,
komplex saun (finské, páry, aroma...). Odjezd z Moravského Krumlova v 8.00
hod., návrat v sobotu mezi 0.00 - 1.00 hod. ráno. Cena za dopravu: 410 Kč
(dospělí), 390 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let). Vstupné: 16,20 EUR (cca
420 Kč) - celý areál, 12,60 EUR (cca 330 Kč) - jen sportovní aktivity + venkovní
rekreační bazén, 6,70 EUR (cca 180 Kč) - děti do 15 let - jen sportovní aktivity
+ venkovní rekreační bazén. Informace a přihlášky: MěKS, nám. T.G.M 40,
tel.: 515 322 330, 725 579 923. Doporučujeme individuálně sjednat cestovní
pojištění (dle pojišťovny cca do 20 Kč/osoba/den).

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 9.1.2010 ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČIC 2010 v Besedním
domě. Hraje skupina GRIF 05, taneční vstupy: manželé NOVOSÁDOVI
(mix standardních tanců) a AL FAYYUM DANCERS (orientální tanec).
Vstupné: 150 Kč. Předprodej zahájen od 7.12. v KIC.
PŘIPRAVUJEME: • 23.1. - ZÁJEZD - PRAHA - HUDEBNÍ DIVADLO
KARLÍN - „LIMONÁDOVÝ JOE“ - muzikál. Hrají: Aleš Háma, Jiří
Korn, Václav Vydra, Marek Vašut, Zuzana Norisová...Cena: 1.060 Kč
(vstupenka + doprava).

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
• 20.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. 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“. Vstupenky lze objednat v kanceláři KIS
Oslavany, nebo na tel.: 546 423 283, 604 108 641. Silvestrovský půlnoční
ohňostroj na novém náměstí v Oslavanech.
PŘIPRAVUJEME: • 21. 1. 2010 v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ.
Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá klub důchodců
Oslavany. • 23.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina
„The Box“ v Dělnickém domě. • 23.1. ve 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES
V PADOCHOVĚ. Hraje skupina „Melody Music“ v sále Sokolovny.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
PŘIPRAVUJEME: • 21.01. - ZÁKLADNÍ KOLO MISS OSLAVANY 2010.
• 30.01. - 06.02.2010 - JESENÍKY 2010 - místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad
Moravou, lyžování: v místě tři vleky, ubytování: Turistická ubytovna Lesanka,
2 - 8 lůžkové pokoje, cena: 2.600 Kč (bez skipasu), 3.300 Kč (se skipasem),
v ceně je zahrnuto: plná penze, doprava, ubytování, pedagogický dozor.
POZOR!!! • Volná místa v kroužku MINIHÁZENÁ, každé úterý od 14.30 15.30 hod., pro holky a kluky od 3. do 5. třídy v DDM Oslavany ve velkém sále.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 29.12. - „POVÁNOČNÍ POSEZENÍ“ ve školce v Letkovicích od 17.00
hod. Přijďte posedět nad kronikou, fotografiemi a zavzpomínat na proběhlé
akce v letošním roce.
• 31.12. - „27. ROČNÍK TRADIČNÍHO SILVESTROVSKÉHO
POCHODU“ - sraz účastníků na nádraží ČD v Oslavanech v 9.00 hod.
Odjezd z Ivančic v 8.40 hod. Vedoucí akce p. Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.
• 1.1.2010 - „NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM“ - vedoucí akce
paní Hana Šťastná. Bližší informace budou vyvěšeny v našich inf.h skříňkách
v průběhu měsíce.
• Doporučujeme návštěvu do 24.1.2010 v Umělecko-průmyslovém muzeu na
Husově ul. č. 14 v Brně, kde probíhá výstava ivančického rodáka ALFONSE
MUCHY (od plakátů a kreseb přes akvarely a přípravné práce k zakázkám).
Výstava se již uskutečnila v Japonsku a Maďarsku.
Výbor přeje klidné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2010.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že knihovna bude otevřena do středy
23.12.2009. Půjčování bude obnoveno v úterý 5.1.2010. Otevírací doba:
úterý - pátek: 8.45 - 16.30 hod.
S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové.
Ať jsou plné štěstí a lásky...Jděme jim do sněhu vyšlapat cestičku.
PF 2010 - pracovnice Městské knihovny.

PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 22.12. od 9.00 - 16.30 hod - JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE +
DISKOTÉKA. Doma se peče a chystá na Vánoce a ty se nemůžeš dočkat Ježíška?
Přijď si zkrátit čekání na Štědrý den na Domeček. Vyrobíš si nějaký malý dárek,
zasoutěžíš o sladké odměny a navíc od 17.00 hod. - DISKOTÉKA, hraje DJ
Václav Ostrovský. S sebou: sportovní oblečení, přezůvky, svačinu a dobrou náladu.
Vstupné: 20 Kč, účast nahlašte předem v kanceláři DDM Moravský Krumlov do
21.12.2009!!! Přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody a splněných přání.
Děkujeme za přízeň v letošním roce a těšíme se na Vás na akcích i v kroužcích
v roce 2010. Pracovnice DDM.

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 16.30 hod. - VÁNOČNÍ NADÍLKA VE STÁJI.
Přineste zvířátkům mrkvový nebo jablečný balíček. Ti, kdo donesou
nakreslený obrázek koně, získají odměnu. Statek Padochovka, Ivančice.
• 25.12. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU
REFLEXY. Besední dům Ivančice. Poplatek bude upřesněn. Předprodej
vstupenek od 25.11.2009 v SVČ Ivančice.
• 9.1. - LYŽOVÁNÍ NA VYSOČINĚ - JIMRAMOV. Pro děti, mládež i rodiče
s dětmi. Odjezd v 7.30 hod. z Ivančic od Besedního domu. Cena: 250 Kč/osoba
(doprava + pedagogický dozor). Nutné se přihlásit do 5.1.2010 v SVČ Ivančice.
• 13.1. v 17.00 hod. - VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU - SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, poplatek: 35 Kč/děti, mládež, 50 Kč/dospělý. Nutné
se přihlásit do 11. ledna 2010 v SVČ Ivančice.
• 14.1. v 17.00 hod. - EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA. Chceš poznat
cizí zemi, seznámit se s mladými lidmi, vyjet na 2 měsíce a déle? Přijď se
informovat o svých možnostech, SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, zdarma.
• 15.1. - VÝLET DO RODINNÉHO PARKU BONGO BRNO - svět
pro opičárny Vašich dětí. Odjezdy: v 16.00 hod.: Ivančice (autobusové
nádraží), v 16.10 hod.: Neslovice, v 16.20 hod.: Tetčice. Návštěva Bonga
od 17.00 do 19.00 hod., děti do 2 let: zdarma, děti do 18 let: 200 Kč, 150
Kč ostatní. Nutné se přihlásit do 11.1.2010 v SVČ Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 22.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ HÁZENKÁŘSKÝ
PLES A PLES SVČ IVANČICE. Velký sál: skupina „Dreams“, Vinárna: „oldies
party“. Ivančice, Besední dům. Vstupné: 150,-Kč/osoba. Předprodej vstupenek v
SVČ Ivančice od 4.1.2010. • 22.1. v 18.00 hod. - BREAKE DANCE SHOW vystoupení taneční skupiny „SYSTÉM BEATU“. SVČ Ivančice, Tesařovo nám.
7 (KM Medúza). Vstupné: 30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 23.12. - VEČER SE ZDEŇKEM JUNÁKEM. Přijďte strávit příjemný
podvečer s hercem Městského divadla Brno a představitelem praporčíka
Ambrože ze seriálu „Četnické humoresky“. Začátek v 18.00 hod. v městské
knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 25.12. - VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE - pásmo vánočních písní
a koled v provedení žáků ZUŠ Rosice v kostele sv. Martina.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608,
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 19.12. VÁNOČNÍ TRH na náměstí.
• 19.12. - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“. Pořádají DDM, město
Miroslav, MKIC a OS Marek, od 9.00 hod. do 12.00 hod. si mohou
návštěvníci v KD jako již tradičně vyzkoušet mnoho řemeslných technik.
Připraveno je také občerstvení, vystoupení Pěveckého sdružení Vítězslava
Nováka ze Znojma a kroužků DDM Miroslav.
• 20.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad,
v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele,
v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZNOJEMSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU v evangelickém kostele.
• 21.12. v 16.30 hod. - ROCKOVÝ KONCERT SKUPIN Z DDM v KD.
• 25.12. od 20.00 hod. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“
v MUSIC BARU B52.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR v restauraci Slávie a MUSIC BARU B52.
• 1.1.2010 v 0.20 hod. - PŘÍPITEK PŘED KULTURNÍM DOMEM
na „Zdar nového roku 2010“, v 0.30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
u KD, pořádá MKIC a město Miroslav.
• 3.1. v 8.00 hod. - NEDĚLNÍ MŠE v katolickém kostele, v 8.30 hod.
- BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele, v 16.00 hod. - NOVOROČNÍ
KONCERT „Pěvecké sdružení Vítězslav Novák“ ze Znojma.
• 9.1. ve 20 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 11.1. - 12.1. - SKŘIVÁNEK - pěvecká soutěž v DDM Miroslav
PŘIPRAVUJEME: • 21.1. - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Miroslav. • 30.1. v 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN
Z MIROSLAVSKA - IV. ročník, restaurace Slávie. Pořádají miroslavští
vinaři a restaurace Slávie.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• KLUB PRO VOLNÝ ČAS: PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010:
• pondělí: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Ing. Jana Jurková. • úterý: HIP HOP
4. - 9. ročník od 16.30 - 18.00 hod. - Leona Novosadová. Hudební škola od 15.30
- 16.15 hod. - Tomáš Küfhaber. Orientální tance od 18.00 - 19.00 hod., od 19.00
- 20.00 hod. - Leona Novosadová. • středa: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Petr
Hanskut. • čtvrtek: maminky a děti od 16.00 - 17.30 hod. - Martina Janderková.
Hudební škola od 17.45 - 18.30 hod. - Tomáš Küfhaber. Počítače od 16.00 - 19.00
hod. - Bc. Hana Kozlová. • pátek: Hudební škola Yamaha - Tomáš Küfhaber.
• 9.1.2010 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 v Dolních Kounicích.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého

SLUHA DVOU PÁNŮ

v sobotu 26. června 2010 ve 21.30 hodin,
otáčivé hlediště - režie: JIŘÍ MENZEL. Komedie o tom, že dvěma
pánům sloužit nelze. Účinkují herci Jihočeského divadla.
Cena: vstupenka - 650 Kč, doprava - 400 Kč.
Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí
řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky na MěKS do 29. ledna 2010.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
so 19.12. v 18.00
ne 20.12. v 18.00
so 26.12. ve 20.00
ne 27.12. v 18.00
st 30.12. v 18.00
so
ne
st

2.1 v 18.00
3.1. v 18.00
6.1. ve 20.00

so 9.1. v 18.00
ne 10.1. v 18.00
st

13.1. v 18.00

so 16.1. ve 20.00
ne 17.1. v 18.00

( 515 322 618

2012
Akční film USA
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Romantická komedie USA
HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný film USA
G. I. JOE
Akční sci-fi film USA
ULOVIT MILIARDÁŘE
Komedie ČR
ZATAŽENO,
OBČAS TRAKAŘE
Animovaný rodinný film USA
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Dobrodružná komedie ČR
WHISKY S VODKOU
Komedie Německo

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
ne 20.12. ve 20.00 SAW VI.
Horor USA
ne 27.12. v 15.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
v 17.00 Film ČR
ve 20.00 Dobrodružná komedie
st 30.12. v 18.00 LOVE AND DANCE
ve 20.00 Romantický taneční film Polsko
ne 3.1. v 15.00 DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
Film USA
ne 3.1. v 18.00 2 BOBULE
ve 20.00 Komedie ČR
st
6.1. ve 20.00 2012
Akční film USA
ne 10.1. v 18.00 VÁNOČNÍ KOLEDA
ve 20.00 Animovaný film USA
st 13.1. v 18.00 TŘI SEZONY V PEKLE
ve 20.00 Film ČR / SR / Německo
ne 17.1. v 18.00 TWILIGHT SÁGA:
ve 20.15 NOVÝ MĚSÍC
Romantický film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 19.12. v 18.00 ULOVIT MILIARDÁŘE
Komedie ČR
so
2.1. v 18.00 G - FORCE
Dobrodružná komedie USA
ne 3.1. v 18.00 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Romantická komedie USA
so 9.1. v 18.00 2 BOBULE
Komedie ČR
ne 10.1. v 18.00 V HLAVNÍ ROLI JÁ
Komedie Irsko
so 16.1. v 18.00 CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Romantická komedie USA
ne 17.1. v 18.00 2012
Akční film USA

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• úterý 18.30 - 19.30 hod. - (začínáme 12. ledna 2010) - VEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
PRO RADOST, ZDRAVÍ A VITALITU. Milí přátelé, ženy i muži, přijďte si
společně zazpívat za doprovodu kytary, bubnů a dalších nástrojů, rozeznít se,
posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat,...
a zažít stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Poplatek: 40 Kč/ 35 Kč členové
Houpačky. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie).
• 21. ledna 2010 - VÝLET NA OVČÍ FARMU. V 10.00 hodin sraz
u skautského domku na Malovansku. Máte rádi přírodu, čerstvý vzduch a nebojíte
se bláta na botách? Zveme Vás na vycházku na ovčí farmu. Vycházka je určena pro
všechny, kteří chtějí zažít zajímavé dopoledne, nakrmit a pohladit ovečky a možná
i krůty - pokud neuletí. S sebou: tvrdé pečivo na krmení (rohlíky, plátky chleba),
jablka, mrkev, pro sebe teplý čaj. Poplatek: 10 Kč pro Měsíční Houpačku.
• 23. ledna od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Setkání pro dívky, matky,
zralé ženy i babičky….vždy jednou za měsíc. Hojení vztahu k vlastnímu tělu,
péče o sebe, posílení sebeúcty, rovnováha ženského a mužského principu v nás –
sňatek citu a rozumu, propojení ženského těla i duše s přírodními rytmy, poselství
našich matek a babiček – obnova spojení s linií předků. Odpuštění a přijímání,
ženské mýty a rituály. Metody a nástroje: Spontánní tanec; tanec plodnosti,
muzikoterapie – zpěv, bubny a další etnické nástroje, masáže a aromaterapie působení přírodních esenciálních olejů, šamanské tradice a spiritualita přírodních
národů, energetizační a relaxační cvičení, vizualizace a imaginace, vzájemné
sdílení vlastních zkušeností. Poplatek: 160 kč / členové 140 kč. Vede: Kateřina
Pokorná – vedení ženských skupin (8 let), lektorka tance, muzikoterapie (PdF UP
Olomouc), masáží dětí a kojenců (I. stupeň).
• 28. ledna 2010 - MĚSÍČNÍ KLUB. Herna 9.00 - 12.00; program 10.00
- 11.00 hod. Měsíční Klub je určen pro maminky s dětmi. Kromě volného
hraní v herně je připraven krátký program – přednáška, beseda, promítání…
Prezentace výrobků z ovčí vlny. Pružnost, jemnost a hřejivost předurčují tuto
přírodní, ekologicky nezávadnou surovinu k výrobě lůžkovin - přikrývek,
polštářů, ponožek, podložek a dalších doplňků. Všechny výrobky jsou ze 100%
českých surovin. Prezentuje: Hanka Juranková. Poplatky: přednáška: 10 Kč,
měsíční Houpačce herna: dle ceníku služeb.
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ V JM KRAJI. Hledáme ty, kdo
přispívají ke zlepšování podmínek života rodin, a máme zájem je ocenit certifikátem
Společnost přátelská rodině a zveřejnit jejich příklad! Navrženy mohou být státní,
nevládní i soukromé společnosti a organizace, kulturní a sportovní instituce, školy,
nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady. Návrhy mohou podávat
„uživatelé“ - tedy rodiny, ale i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet. Držitelem
certifikátu se mohou stát i zaměstnavatelé, kteří vytvářejí zaměstnancům
podmínky, jež usnadňují slaďování rodinného a pracovního života.
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Všem našim zákazníkům
děkujeme za důvěru
v letošním roce.
Přejeme Vám šťastné
a pohodové Vánoce
a do nového roku 2010
štěstí, pevné zdraví
a spoustu optimismu.

18.12.2009

18.12.2009
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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) - TEXT 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: 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 řád.
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
» AUTO - MOTO
prodám
•• 4 ks zimních pneumatik 165/70
R14 s pozinkovanými disky na Fiat,
cena dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• levně 4 plechová kola s letním
vzorkem, 165/R14 81 T. Cena: 2.000
Kč/za vše. Tel.: 723 376 991.
•• Jawa 50-4T - 4rychlostní, cena
dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• pneumatiky 165/70 R13 - 2 ks,
zimní, jeté, dále pak 3 - 4 ks letní,
nové. Cena: 1.000 Kč /za vše. Tel.:
777 674 527.
•• Babeta 210/000 po celkové GO +
spousta vyměněných dílů, cena dohodou. Tel.: 776 626 586.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• cihlový byt 3+1 v OV s příslušenstvím a pozemkem z roku 1976,
kompletně zařízený a vybavený, cena
dohodou. Více informací na tel.: 515
333 339. Zn.: Miroslav.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, realitní činnost, provádí zaměření RD, staveb, vytyčení hranice
pozemků. Nabízíme k prodeji nemovitosti: RD 5+1 Ivančice, garáž,
zahrada, pozemky Lesonice 1,3 ha,
prodej bytu Brno 1+kk, Nové Medlánky. Více informací na tel.: 515
322 897, 777 582 899.
•• levně zahradu s dřevěnou chatkou
a veškerým vybavením. Možnost
využití k zahrádkaření i rekreaci, 15
min. od Sídliště v Moravském Krumlově. Tel.: 602 930 258.
•• starší RD v Rouchovanech, cena
dohodou. Tel.: 739 097 064.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
Novostavbu domu 4+1 před kolaudací - Ivančice, garáž, zahrada,
pozemek 450 m2, cena: 2.700.000
Kč, RD 6+1+garáž Ivančice, zahrada s bazénem, blízko centra,
cena: 4.500.000 Kč, novostavbu RD
4+1+garáž Ivančice, pozemek 526
m2, cena: 3.979.000 Kč, stavební pozemky 600 - 1.000 m2 Ivančice, sítě
na hranici, cena: 1.400 Kč/m2, byt
1+1 v OV Ivančice, cena: 850.000
Kč, chata 2+1 Stříbský mlýn, pozemek 516 m2, před kolaudací, cena:
450.000 Kč, novostavbu bytu 2+kk
v OV v Oslavanech, cena: 1.150.000
Kč. Více informací na tel.: 605 749
319 nebo www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+1 v Ivančicích.
Cena: 3.500 Kč + inkaso, možno
i zařízený. Tel.: 608 505 529.
•• pronajmu garáž v Oslavanech, ul.
Novoveská. Tel.: 724 537 104.
vyměním
•• byt 3pokojový v OV na Sídlišti
v Moravském Krumlově - 2. poschodí
s výtahem, za 1pokojový byt s doplatkem. Tel.: 602 930 258
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• levně zařízení bytu z důvodu stěhování, starší i nové, kuch. rohová lavice, stůl, židle, sedačka 3+1+1 bordó
potahy, lednice v záruce, psací stůl,
obývací stěna a další. Více informací
na tel.: 739 301 503.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• 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.
•• plastová okna zn. Gealan, 240 x
140, celkem 3 ks, možno i jednotlivě.
Cena: 3.000 Kč/ks. Při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 604 858 621.
•• hydroizolační fólie pro střešní
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm,
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč /
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.

» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• elektrickou vrtačku Narex EVP 13
D-2H3. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 737 330
385. Zn.: Nevyužitá.
» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• dívčí zimní boty č. 32, vyšší s růžovým kožíškem, nové a nepoužité.
Cena: 698 Kč. Tel.: 602 782 280, Moravský Krumlov. Zn.: Nevhodný dar.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka jorkšírského teriéra bez
PP, odběr možný ihned, cena dohodou. Tel.: 775 434 047.
•• štěňata zlatých kokršpanělů, fenky,
očkovaná. Tel.: 604 285 341. Zn.:
Moravský Krumlov.
•• štěňata trpasličích pudlů bez PP,
barva apricot a kavalíry bez PP, barva
tricolor. Výborný společník pro děti
i dospělé. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata hrubosrstých jezevčíků,
otec i matka pracovně výborní, ihned
k odběru. Tel.: 723 457 045.
daruji
•• štěňátka, oba rodiče kříženci
malých plemen. Štěňátka budou
očkovaná + odčervená, odběr možný
ve druhé polovině ledna. Po domluvě
možno vidět, jsou krásná a milá. Tel.:
732 164 218.
•• daruji do dobrých rukou pejska jezevčíka, slyšící na jméno Kessa, odběr možný ihned. Tel.: 602 841 833.
•• daruji štěně, kříženku rhodéského
ridgebacka, hladkosrstá, přítulná, odčervená. Tel.: 728 035 544.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
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.
•• 30 kg vlašských ořechů. Cena: 25
Kč/1 kg. Tel.: 732 615 485.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• novou nerozbalenou samostmívací
svářecí kuklu. PC: 1.450 Kč, nyní:
1.000 Kč. Tel.: 724 690 907. Zn.:
Nevhodný dar.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• snowboard 160 cm s vázáním +
boty vel.: 44. Cena: 3.000 Kč. Tel.:
608 414 764. Zn.: Málo používaný.
•• menší vozík za osobní auto a plechová vrata, výška: 215, šířka: 250,
cena dohodou. Tel.: 724 537 055.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici: automechanik.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
info@piras.cz. Jako předmět uveďte
pracovní pozici. Pro více informací
volejte na tel.: 736 625 272.
•• GENERALI pojišťovna, a. s. přijme na DPP zaměstnance na pozici
podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Možnost zajímavých výdělků.
Vhodné pro studenty a absolventy.
Více informací na tel.: 603 903 305
- pan Kaufman nebo na e-mail: zdenek_kaufman@generali.cz.
•• hledáme automechanika - autoelektrikáře. Více informací na tel.: 515
323 495, nebo na e-mail: finance@
hitl.cz. Životopisy prosím zasílejte
na adresu: HITL, s. r. o., Dobelice 57,
672 01 Moravský Krumlov.

•• nabídka možnosti přivýdělku pro
příjemné a komunikativní studentky,
ženy na MD, schopné důchodkyně,
v oblasti kosmetiky. Více informací
na tel.: 731 042 910.
» SLUŽBY
•• Vánoční svátky - noční můra?
Nemáte na dárky, nikdo Vám nepůjčí
a děti už si píší dopisy Ježíškovi?
Pomůžeme Vám! Nabízíme všechny
typy půjček z bankovního i nebankovního sektoru, registry neřešíme.
Peníze do 48 hodin. Více informací na
tel.: 777 162 757.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• student pedagogické fakulty doučí
ČJ, M, F, připraví na přijímací zkoušky z ČJ a M. Tel.: 724 726 950.

•• Ještě stihnete koupit dárky! Peníze na ruku. Tel.: 605 720 362.
» SEZNÁMENÍ
•• vdova 59, žijící v RD, všestranných
zájmů, by se ráda seznámila s mužem
55 - 62 let, který už také nechce být
sám. Pouze čestné a vážné nabídky.
Tel.: 774 546 088.
•• rozvedený, zajištěný nekuřák,
sportovně založený, hledá ženu od 43
do 53 let, čestné jednání, budoucnost.
Tel.: 728 552 371.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Poděkování paní Janě Drtílkové. Jano, jsou tu opět Vánoce
a my přicházíme s díky a přáním
po roce. Aerobik a protažení těla
z nás opět mladé holky dělá. Alespoň se tak cítíme, proto cvičit
rády chodíme. Rády se s Tebou i
zasmějeme a v létě po cvičení na
pivo a kávu jdeme. Stále nás přibývá, a to tak obvyklé nebývá. Za to,
Jano, Tobě dík! Do nového roku Ti
přejeme hodně zdraví, optimismus
a elán, kterým nás obdarováváš. Cvičenky SOKOLA.

Středisko volného času IVANČICE pořádá pro všechny
co maji rádi vodu, pro děti a jejich rodiče i samotné děti

PLAVÁNÍ V HROTOVICÍCH

v sobotu 9. ledna 2009
Odjezdy: v 15.30 hod. - Ivančice (autobusové nádraží), v 15.35 hod.
- Ivančice - Němčice (sokolovna), v 15.35 hod. - Ivančice Alexovice,
v 15.40 hod. - Ivančice Řeznovice (Jednota), v 15.50 hod. Polánka (Jednota). Koupání v bazénu od 16.30 do 17.30 hod.
Vstupné: děti do 3 let/ZDARMA, děti do 12 let/120 Kč, ostatní/140
Kč. Nutné se přihlásit do 6. ledna 2010 v SVČ Ivančice.

MěKS Moravský Krumlov DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2010:

BEZ PŘEDSUDKŮ

ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 19.00 hodin.
Divadlo KALICH Praha. Komedie pro odvážné diváky a ještě
odvážnější herce. Hrají: FIONA - Jana Paulová, DIEGO - Pavel
Zedníček. Nevhodné pro děti do 15 let!!!

TO BYL TEDA SILVESTR

ve čtvrtek 11. února 2010 v 19.00 hodin - Divadelní spol. HÁTA
uvádí komedii Zbyška Pantůčka. Hrají: Ivana Andělová/Mahulena
Bočanová, Zbyšek Pantůček/Martin Zounar, Adéla Gondíková/
Veronika Jeníková/Olga Želenská, Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhlíková, Michal Hruška/Filip Tomsa a další...

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE
TO JMENUJETE?

březen 2010 v 19.00 hodin - Divadlo PALACE Praha. Hrají: Ondřej
Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Herčíková/Jitka Ježková, Jaromír
Dulava, Jana Janěková ml./Dana Černá/Kamila Špráchalová a další...

O RYTÍŘI BOJANOVI

ve čtvrtek 15. dubna 2010 v 19.00 hodin
Divadelní spolek BEZGEST. Hrají: Adéla Dvořáková, Naďa
Dvořáková, Jiří Nejedlý, Radek Straka, Marek Ostrovský, Bořivoj
Švéda a další...
ABONENTNÍ LEGITIMACE: Za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji
v Informačním centru Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.: 515 321
064, e-mail: Infocentrum2@seznam.cz. Možnost výběru rezervace
místa od 10. listopadu - 10. prosince 2009.
VÝHODY DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO: • sleva oproti ceně
při volném prodeji, • stálá místa v hledišti - kinosál M. Krumlov,
• přenosná abonentní legitimace. CENA ABONENTNÍ
LEGITIMACE: 800 Kč. Vstupenky v prodeji pro NEABONENTY
na první představení od 15. prosince 2009.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zajišťuje
vstupenky na KONCERT

JAN JAKUB RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

v sobotu 26. prosince 2009 ve 20.00 hodin.
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno. Účinkují: D. Straková - Šedrlová,
J. Zerhauová, Z. Korda, R. Novák, orchestr Czech Virtuosi, Mátlův
akademický sbor, dirigent: L. Mátl. Cena vstupenky: 310 Kč (plné),
220 Kč (senioři, studenti). Závazné přihlášky na MěKS
do 10. prosince 2009, tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

Pozvánka - propozice střelecké závody

14. ROČNÍK - VÁNOČNÍ KAPR

v neděli 20. prosince 2009
Místo: Veřejná sportovní střelnice ČSS-SSK Miroslav - Štěpánov.
Časový program: v 8.30 hodin - zápis střelců,
v 9.00 hodin - rozprava, v 9.15 hodin - zahájení.
Disciplína: DLOUHÁ ZBRAŇ NA 100 M: Otevřená mířidla - a)
samonabíjecí = 10+10+10, b) opakovací = 5+5+5. KRÁTKÁ
ZBRAŇ: 10 - 20 m, 20 ran. BROKOVNICE: cca 20 ran na popry a
holuby. Hodnocení: Celkový počet bodu dosažený za celkový čas.
Věcné ceny: dle kategorie A nebo B za 1. - 3. místo ostatní možností
pořadatele. Hlavní cena sponzora se losuje. Startovné: 200 Kč při
zápisu střelců (trenér) předloží zbr. průkaz a průkaz zbraně, mládež
do 18 let: 100 Kč. KONTAKT a PŘIHLÁŠKY:
Pavel Bartoš, tel./fax: 515 333 339, 776 626 586.

Obecní úřad Dobřínsko srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT

v neděli 20. prosince 2009 od 18.00 hodin v kulturním domě.
Hraje „ŠOHAJKA“
Město Moravský Krumlov a Městské kulturní středisko
vás srdečně zvou na

KONCERT SLOVA A HUDBY
ADVENTUS - PŘÍCHOD

VLADIMÍR MATĚJČEK - SLOVO
Biblické texty, J. Vrchlický, V. Vančura, B. Reynek, J. Hora, F. Šrámek
VLADIMÍR ROUBAL - VARHANY
Chorální skladby, J. K. Kuchař, J. J. Ryba, J. F. Seger, J. Zach
MORAVSKÝ KRUMLOV, KOSTEL VŠECH SVATÝCH
neděle 20. 12. 2009 v 18.00 hodin

Městká knihovna Moravský Krumlov srdečně zve
veřejnost na předvánoční poetické čtení

PUTOVÁNÍ ZA HLASEM
VÁNOČNÍCH ZVONŮ

s punčem a tradičním vánočním cukrovím.
v pondělí 21. prosince 2009 začátek ve 14.30 hodin
na Domě s pečovatelskou službou, Jiráskova 634.
Vstupné: 20 Kč.

Spolek pro obnovu tradic, o. s. a Město Moravský Krumlov
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

ve středu 23. prosince 2009 v 17.00 hodin

na náměstí T. G. Masaryka v Moravském Krumlově.
Zazpívá „SMÍŠENÝ SBOR Karla Němečka“. Přijďte přivítat
kouzlo Vánoc vánočními písněmi a vánočním přípitkem!!!

TJ Oslavany - oddíl stolního tenisu
Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

neregistrovaných hráčů v pátek 25. prosince 2009 v 8.00 hodin
v hale stolního tenisu na stadionu, ulice Sporovní.

Spolek přátel kvalitního mariáše Řeznovice pořádá

TRADIČNÍ TURNAJ
V MARIÁŠI VE ČTYŘECH

v sobotu 26. prosince 2009 v 16.00 hodin.
Pohostinství Řeznovice Miroslav Nováček. Případní zájemci se
musí nahlásit k účasti v Pohostinství Řeznovice panu Miroslavu
Nováčkovi mladšímu, nebo po telefonické domluvě s ním na čísle:
608 509 176. Uzávěrka: 22. prosince 2009. Ceny pro nejlepší
mariášníky zajištěny!! Srdečně zveme všechny příznivce mariáše

SPORTCENTRUM OSP pořádá

TURNAJ SMÍŠENÝCH
DVOJIC V KUŽELKÁCH

v neděli 27. prosince 2009 v 10.00 hodin.
Přihlášky na tel.: 739 666 463 do 23. prosince 2009.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

ve čtvrtek 31. prosince 2009 ve 20.00 hodin v kulturním domě.
Hraje „CODEX“ (bývalý Synchron), vstupné: 120 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

TJ Sokol Padochov pořádá:
v sobotu 12. prosince 2009 v 19.00 hodin

SILVESTR S PEPOU
„GULIWEREM“ NOVOTNÝM

účastníkem X-Faktoru.
ve čtvrtek 31. prosince 2009 ve 20.00 hodin
Bližší informace o plánovaných akcích budou na plakátech
a na e-mailu: mi.ruza@seznam.cz.
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Hasičský Mikuláš

Gratuluji

V pátek 4. prosince 2009 uzavřeli mikulášskou
oslavou mladí ivančičtí dobrovolní hasiči další
rok své činnosti. A bylo co oslavovat. Čtyři vedoucí věnovali společně s 18 dětmi v roce 2009
přípravě na poslání dobrovolných hasičů 774 hodin. V průběhu roku se aktivně podíleli na mnoha
akcích. Mohli jsme je vidět v květnu na Palackého
náměstí v Ivančicích, kde předvedli útok z CAS
25. Pomáhali i při přípravách a průběhu oslav
130 let od založení SDH v Ivančicích.
Děti společně s vedoucími, za asistence rodičů,
si mikulášskou oslavu řádně užily. Po řadě soutěží
si rozbalily dárky, které našly pod vánočním stromečkem. O to, aby mladým hasičům nevyhládlo,
se postaral jejich sponzor pan Tomáš Sysel, známý ivančický podnikatel ve stravování. Ten ostatně také zapůjčil pro tuto akci svoje prostory.
Přejeme všem hasičům, ať už malým nebo
velkým, šťastné a veselé Vánoce a mnoho
úspěchů v novém roce. Za svoji záslužnou práci
pro společnost si to zaslouží.
Petr Sláma

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vašim společnostem poblahopřál k novému nápadu, jak
osvěžit cestování dopravními prostředky IDS JM.
Po dloudobé soutěži pod názvem : „Nacpi si svůj
autobus!“ pořádané pro vaše zaměstance každý
den odpoledne na Mendelově náměstí v Brně,
dostalo se zasloužené zábavy i cestujícím. Polární
expres. Gratuluji. Měl jsem s ním tu čest dnes v
05.05 hod. cestovat z Ivančic do Brna (linka 406).
Skutečně, netopil! Jsem vám vděčný za to, co pro
mě, jako pro svého stálého zákazníka děláte. Otužujete mě, infart mě nesklátí, prodlužujete mi tím
život a také zjistím, jak se jezdí s autobusem za
polárním kruhem. Ostatní spolucestující sice trochu remcali, ale znáte je, ty nevděčníky. Jen tak
dál !!! S pozdravem Petr Sláma, vděčný zákazník

Setkání
u dechovky

GE Money Bank pomáhá dětem
Krumlovská GEMB spolupracuje s městem prostřednictvím
své GE Volunteers Elfun. Jedná
se o sdružení dobrovolníků z řad
zaměstnanců, které již několik
let pomáhá občanské společnosti.
Podpora šla nejdříve DDM v Moravském Krumlově a poté i samotnému městu. Spolupráce byla
jak finanční, tak formou dárků na
podporu akce „Den Země“, který
DDM pořádalo.
„Rok 2009 byl v rámci spolupráce mezi městem a naší
bankou velmi úspěšný. V první
řadě se podařilo sehnat prostřednictvím Grantového fondu GE
Money Bank podporu ve výši 30
000,-Kč pro Speciální třídu dětí s
těžkým multihendikepem ze ZŠ
Ivančická. Tato částka umožní
těmto dětem trávit čas pláváním
v bazénu. Děkuji žákům a učitelům této třídy za pozvání na krásné
prázdninové posezení, kde jsme
s nimi strávili krásné okamžiky.
Další akce, kterou jsme podpořili částkou 20 000,- Kč, byl
dětský den nazvaný „Zaparkujte
děti v parku“. Šlo o velice milé
setkání s dětmi a jejich rodiči.
Musím tady poděkovat svým
kolegyním, které se této akce
ve svém volném čase zúčastnily
a pomohly pořadatelům. Vidět
nadšené a veselé děti a jejich
spokojené rodiče byla ta nejlepší
odměna,“ uvedla Blanka Matouš-

ková, vedoucí obchodního místa
GEMB v Moravském Krumlově
Poslední akcí, na které se
banka podílela, a to finančně příspěvkem 24 000,- korun místním
školám na výrobu dárků, byly
pohádkové Vánoce. „Samy jsme
nabízely perníčky, které nám vyrobily děti z Dětského Domova
v Ostravě Hrabové.Výtěžek ve
výši 2 682 korun jsme věnovali
žákům speciální třídy s těžkým

multihendikepem na ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově.
Za tuto podporu moc děkujeme
všem krumlovským občanům.
Tuto akci hodnotím jako velice
vydařenou. Na náměstí se sešla
velká spousta lidí, která přišla
nadechnout vánoční atmosféru,
zhlédnout zajímavý program a
podpořit děti z krumlovských
škol,“ doplnila Blanka Matoušková.
/abé/

Král Jiří Matějec letos obhájil titul
Téměř 20 jezdců, kteří startují
za MX Junior Club Oslavany Dolina se sešlo 12. prosince k slavnostnímu zakončení sezóny, jež
se konalo v restauraci U Slavíků
v Nové Vsi. Největší účast má
tento klub ve třídě 65 ccm, kde
startují Daniel Adam, Denis Pytela, Patrik Benhart, Hana Šulcová,
Marek Černý, Filip Zimmermann,
Ondřej Pokorný a Jaroslav Veselý.

V pětaosmdesátkách jeli David
Sakánek, Filip Gross, Jakub Karbaš a Filip Samlík. V kategorii MX
125 + Open za řídítka usedal Karel
Smejkal, Ladislav Benhart, Lukáš
Gross, Tomáš Hrabal a Roman
Karbaš. Nejmenší zastoupení je
ve třídě 50 ccm, kde startoval Ondřej Peška a Jiří Matějec. Během
oficiálního vyhlášení byli všichni
jezdci oceněni poháry. Poté se roz-

Foto: Květoslav ADAM Motokrosový král se svojí družinou.

dělovaly tituly těm nejlepším, ale
také největším smolařům.
Titul „Skokan roku“ ve svých
třídách získali: Ondřej Peška,
Filip Zimmermann, David Sakánek a Karel Smejkal. „Smolařem roku“ byli jmenováni
Hana Šulcová a Jaroslav Veselý.
„Páni Princové“ jsou tři: Ondřej
Pokorný, jenž vybojoval celkově
stříbrnou pozici ve Vysočina MX
CUP, páté místo v RO-OL CUP
a šestou pozici v K.A.kap . Filip
Gross se stal vítězem seriálu RO-OL CUP, třetí skončil v K.A.kap
a šestý ve Vysočina MX CUP.
Filip Samlík zvítězil v poháru
K.A.kap, šestá pozice mu patří
v RO-OL CUP a sedmý byl ve
Vysočina MX CUP. „Králem
roku 2009“ se stal Jiří Matějec.
Tento mladíček v letošním roce
obhájil loňské vítězství ve Vysočina MX CUP. Výrazný úspěch
však vybojoval v mezinárodním
Mistrovství České republiky, kde
skončil na celkově čtvrtém místě.
V závěru sezóny Jirka přesedl na
pětašedesátku a hned v prvním
závodě zvítězil. /Ctibor Adam/

/Jamolice/ Ve vánočním čase se každoročně setkávají jamoličtí občané u dechovky
v místním Klubu důchodců. Jedná se o šikovné
a aktivní seniory, kteří si přijdou poklábosit a posedět
a někdy i zazpívat a zatancovat na dechovku. Každým rokem tu hraje část kapely Venkovanky pod vedením pana Jarolíma a to už slibuje občanům Jamolic
skutečný kulturní zážitek. Se svojí troškou do mlýna
přispějí kulturou i děti z Mateřské školky a dospívající mládež. Je skvělé, že si na starší občany v tomto
čase udělá zastupitelstvo obce čas a tuto aktivitu pořádá. A my se už velmi těšíme, až vám budeme moci
napsat, jak to všechno dopadlo.
/Alex/

Redakční dovolená
od 21. 12. 2009
do 2. 1. 2010
ZRCADLO č. 1/2010
vychází
15. ledna 2010.
Kontakt:
602 782 272
noviny@zrcadlo.info

Pohádkové Vánoce v Krumlově
Na náměstí v Moravském Krumlově bylo opět živo. V sobotu
5. prosince zde totiž Spolek pro
obnovu tradic ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov a Střední
odbornou školou obchodní a středním odborným učilištěm řemesel
Moravský Krumlov pořádal již
4. ročník Pohádkových Vánoc.
Program byl zahájen v dopoledních hodinách, na úvod promluvil
místostarosta města pan Mgr. Tomáš
Třetina, který přivítal všechny přítomné hosty a všem popřál příjemnou zábavu. Hned po úvodním slovu
mělo být na programu vystoupení
dětí s multifunkčním handicapem při
ZŠ Ivančická ze souboru KlubÁček,
které se z důvodu nemoci nekonalo,
avšak to nic neměnilo na tom, že
zástupci SPOTu těmto dětem předali
finanční částku ve výši 10 000,- Kč,
která je určena na podporu této
speciální třídy. Tato částka byla výtěžkem z akce Vítání léta 2009, které
se mnozí z vás zúčastnili.
Program nabíral na obrátkách a
po vystoupení tanečního souboru
Krumlováček ze ZŠ Klášterní a pěvecké soutěže Lyra ze ZŠ Vémyslice se všichni přítomní nemohli dočkat snad nejočekávanějšího hosta
dnešního dne, kterým byla Tereza
Kerndlová, s níž si zazpívali téměř
všichni přítomní. Po vystoupení
dětí z MŠ Palackého (Broučci) a

MŠ Husova (Sluníčka) následovala
pohádka pro děti i dospělé, kterou
již tradičně nacvičili členové SPOTu a Bezgestu a navíc, letos netradičně, ještě SOŠO a SOUŘ a Speciální třída pro děti s multifunkčním
handicapem při ZŠ Ivančická. Poté
patřilo pódium ZŠ Dolní Dubňany,
ZUŠ Moravský Krumlov, ZŠ Ivančické se souborem Motýlci a také
minicirkusu.
Následoval koncert skupiny
Fleret s Jarmilou Šulákovou, zcela
zaplněné náměstí zpívalo a tančilo
na známé melodie. Atmosféra byla
báječná, bavili se nejen návštěvníci
koncertu, ale i samotní muzikanti a
k hodinovému vystoupení přidali
téměř třičtvrtěhodinku svých nejznámějších písniček.
Poté vystoupil soubor Karla Němečka pod vedením Bartoloměje
Pitlacha, který na pódiu vystřídala
děvčata z Výchovného ústavu s čertovským tancem. A protože Mikuláš
nebyl daleko, přidal se společně s
návštěvníky nízkoprahového klubu
Coolna (Diecézní charita Brno,
obl. Charita Znojmo) k děvčatům
a mikulášská nadílka s čertovskou
discoshow mohla začít. To už se ale
náměstí začalo ponořovat do tmy a
následoval velmi očekávaný ohňostroj, při kterém se nám všem tajil
dech. Tímto byl celodenní program
na náměstí ukončen a organizátoři

se s námi začali loučit a děkovat
všem účastníkům Pohádkových
Vánoc, ale i prodejcům, kteří se
postarali o celodenní jarmark, na
kterém jsme si mohli zakoupit čistě
přírodní a ručně vyráběné produkty,
a hlavně také sponzorům, bez kterých by se akce takového rozsahu
rozhodně nemohla uskutečnit.
Velké díky patří sponzorům Pohádkových Vánoc: Město Moravský
Krumlov, GE Money, Mikroregion
Moravskokrumlovsko, Skupina ČEZ,
Pavetex, Pekárna Ivanka, Lékárna
Paracelsus, Štulík Autodoprava,
Jiří Dvořáček, Cykloservis Pavel
Novotný, Textil - oděvy Kamila Poláchová, Drogerie Šedrla, Zelenina
Pijanovi, OSP Moravský Krumlov,
M. Krumlov NET - Mařík, Jan Vavroušek - pojišťovací makléř, AXIS
koupelny - Ing. Šupková, TPZ kuchyňské studio, Compact servis
- Ing. Večeře, Jan Červinka, Elektro
Jaša, Cukrárna Blahetek, Autobazar
- Vaněk-Adamík, Eva Smrčková úklidové služby, Salon Ideál - Věra
Havelková, Autodoprava Janda
A nám všem nezbývá, než si rok
počkat, abychom se zase mohli sejít
u již 5. ročníku Pohádkových Vánoc. Už teď se moc těším. Uplynulé
ročníky si můžete připomenout ve
fotografiích a videu na stránkách
SPOTu www.spotmk.webnode.cz
Libor Fiala

