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Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

• 10.000,- až 80.000,- Kč
• zaměstnanci, důchodci i OSVČ
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa

volejte: 737 381 235
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Číslo 24

VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

17. prosince 2010

Vánoční vydání

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM
REDAKCE ZRCADLA

Boj o Epopej pokračuje
/Moravský Krumlov/ Na Epopej se opět chystají Pažáci. Tentokrát ale ne se záměrem stěhovat,
alespoň prozatím, ale zkontrolovat, v jaké jsou především smotaná plátna kondici. Plátna čeká
audit restaurátorů, na který čekají
nejen potomci Alfonse Muchy.
Tak, jak se očekávalo, byly
komunální volby a boj o teplou
židli na pražském magistrátu
mezníkem pro další vývoj stěhování pláten do Prahy. Epopej,
která byla pro řadu pražských
aktérů pouze zdrojem popularity,

se pro ně kvůli zájmu veřejnosti a
negativnímu postoji stala horkou
bramborou. Začíná tak další kolo,
které rozehrávají představitelé
Prahy a Moravského Krumlova.
„S primátorem Prahy Dr. Svobodou jsme dohodnuti na tom, že galerie vyšle do Krumlova odborníky,
kteří zkontrolují stav pláten, a na
základě vzniklého posudku se opět
sejdeme a budeme hledat cesty pro
vystavení Epopeje. Pevně věřím,
že to bude v Krumlově. Poté, co
se plátna stala kulturní památkou,
se zpřísnily i podmínky pro vy-

stavování a nebude jednoduché
tyto regule splnit,“ uvedl krumlovský starosta Tomáš Třetina.
Krumlov tedy očekává restau-

rátory, kteří plátna prohlédnou.
Zda se tak stane ještě před Vánoci
a zda jim to umožní nízká teplota,
je zatím nejisté.
/mape/

Rada je v plném počtu,
město bez místostarosty
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé na svém ustavujícím
zasedání 29. listopadu zvolili
starostu a pět radních. Na jménech neuvolněného místostarosty a dvou radních se dohodnout
nedokázali. Další pokus se
uskutečnil na druhém jednání
zastupitelů 13. prosince.
„Pondělní zastupitelstvo nezvolilo místostarostu, proto byla
dovolena rada města na předepsaný počet sedmi členů. Byly
zvoleny Ing. Špalková a paní

Kočí. Jsem rád, že je rada funkční
a může se pustit do práce,“ uvedl
starosta Tomáš Třetina.
Dále se na jednání zastupitelstva města, kromě jiného,
schválily dodatky ke smlouvám
na investiční akce Zateplení ZŠ
Ivančická a Výstavba autobusového nádraží.
„Všechny dodatky ke smlouvám byly důležité pro celkové
finanční vyúčtování. Potěšila mě
dělná atmosféra na zasedání,“
doplnil k jednání Třetina. /abé/
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Přejeme našim
zákazníkům a partnerům
krásné prožití Vánoc
a do nového roku 2011
AKCE!
hodně zdraví,
štěstí, profil
Sedmikomorový
s
izolaèním
trojsklem!
lásky a osobní pohody.

Nám. 13. prosince č. 8
Oslavany
Nám.664
13. 12
prosince
è. 8
664800
12 Oslavany
volejte zdarma:
101 150
volejte zdarma:
800
telefon:
546101
425150
181
telefon: 546 425 181
mobil:
608
505
529
mobil: 608 505 529
e-mail:
e-mail:rioslavany@ri-okna.cz
rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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Občanská bezpečnostní
komise informuje

Slovo úvodem

TAK UŽ JE TO TADY ZASE
Vánoce. Svátky, které jsou v našich zeměpisných šířkách provoněny
vanilkou a jehličím. Kdysi přicházely po�chu a nenápadně. Předcházeny
adventem, dobou uklidnění a rozjímání. V souladu s přírodou, která se
v prosinci uložila v zimnímu spánku. Byly to původně oslavy slunovratu
u starých Keltů či slavné římské Saturnálie nebo se skutečně jedná
o původní křesťanský svátek? Zahleďme se tedy trochu do minulos�.
Hypotéza o tom, že se jedná o pohanské svátky, pochází teprve z 18.
stole�. Některé literární prameny napro� tomu prokazují, že křesťané
s nimi spojovali datum narození Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus stanovil na tento den svátek zrození nepřemožitelného slunce. Tato
teorie se zakládá na propojení názvu svátku s raně křesťanskými verši
proroka Malachiáše, který obsahuje proroctví o Mesiáši, v němž „vzejde
slunce spravedlnos�“. Teorie však opomíná skutečnost, že mezi pojmy
„slunce spravedlnos�“ a „nepřemožitelné slunce“ neexistuje shoda.
Prvním skutečným dokumentem, který pak dosvědčuje přímo slavení
Vánoc, je slavný Filokalův Chronograf z roku 354, když uvádí narození
Krista mezi oslavami mučedníků římské církve. Kvůli jisté nepravidelnos� v seznamu úmr� papežů v témže kalendáři pak můžeme datovat toto
svědectví do roku 336. Tento údaj znamená, že křesťané Vánoce coby
narození Krista slavili v Římě nejpozději tohoto roku, pravděpodobně
však již dříve. Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro
nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času s v
rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince. Všechny
tři dny jsou oficiálním státním svátkem. S vánočním slavením je spojeno
množství místních či národních zvyklos�. U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromu či stromku, který se zdobí
vánočními ozdobami, a pod který se v rodinách kladou dárky. Charakter
Vánoc do značné míry ovlivňují také nádherné koledy. Česká a moravská
tradice koled je pak zvláště bohatá.
Jak čas plyne, tak se z původních křesťanských svátků klidu a míru
stávají opravdové římské Saturnálie. Dobu přípravy, advent, jsme
pojali jako dos�hy komerce. Místo koled posloucháme reklamy. Ze
samotného spěchu a nakupování jsme unaveni nakonec tak, že usneme spánkem blažených u štědrovečerní pohádky. Přitom stačí tak
málo. Zastavit se a naslouchat. Vždyť doba adventu i Vánoc je doba
radostných tajemství a lásky jednoho k druhému. Doba pochopení
a odpuštění. Vždyť od toho tady Vánoce jsou.
Šťastné a veselé za celou redakci ZRCADLA přeje Petr Sláma.

SATELITY - ANTÉNY
» montáže - opravy
» sat. komplety pro CS a SK programy
bez dalších poplatků 3.790 Kč
» antény pro pozemní digitální vysílání

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

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

Na třetím výrobním bloku byla 1. prosince ukončena vložená
odstávka a turbíny byly připojeny k elektrické síti. První turbína byla
přifázována v 11.29 a druhá v 17.28 hod. Plného výkonu dosáhl blok
2. prosince ráno v 5.00hod. Z původně plánovaných 25 dní tak byla
odstávka zkrácena o 1,4 dne, což znamená, že došlo vůči původnímu plánu k navýšení výroby o 16 733 MWh a zvýšení disponibility
o 0,1 %. Všechny plánované úkoly byly splněny.
Jaderná elektrárna Dukovany se i v oblasti ochrany životního prostředí snaží naplňovat požadavky mezinárodní normy ISO 14001:2004.
To ukázala i letošní kontrola. „Během auditu jsme byli velmi důslední.
Stejně jako v minulosti jsme očekávali vysoký standard, který elektrárna potvrdila. Celý systém je na vysoké úrovni a může být příkladem
i pro jiná průmyslová odvětví,“ zhodnotil audit jeho vedoucí Vlastimil
Pejčoch z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas.
Ještě před několika roky nikdo nevěděl, co je to blackout, a dnes je
totální rozpad sítě černým snem energetiků. Dukovanská elektrárna
nefunguje ve vzduchoprázdnu, je součástí reálné elektrizační soustavy,
a proto ji může rozpad sítě postihnout. Pak bude potřebovat podporu
z vnějšku. A proto se již několik let pravidelně cvičí podání napětí
z vodní elektrárny Dalešice.
Letos přišli režimoví technici z Dukovan s nápadem, že pro dochlazování elektrárny v případech rozpadu sítě by bylo možno využít i
vranovské vodní elektrárny. Je sice schopna dodat nevelký výkon, ale
má obrovskou přednost - může se rozjet bez cizí pomoci, jak se říká
„ze tmy“. V praxi byl tento nápad úspěšně realizován 14. prosince dopoledne. Napětí z Vranova bylo přes rozvodny Suchohrdly a Slavětice
dodáno na rozvodnu EDU a zde roztočilo příslušná čerpadla. Občanská
bezpečnostní komise celou zkoušku sledovala a byla spokojena s její
přípravou i realizací. 14. 12. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Příspěvek pro Mikroregion
/Ivančice/ Rada města schválila příspěvek pro Mikroregion Ivančicko v celkové výši 10.000 Kč. Tato částka bude určena na prezentaci
města Ivančice v rámci expozice na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011. Ten se bude konat 13. až 16. ledna 2011.
Petr Sláma

Vyhlášky schváleny
/Ivančice/ Veřejné zastupitelstvo města Ivančic schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Občané města, trvale hlášení cizinci i majitelé
rekreačních zařízení zaplatí v roce 2011 za každou osobu 500 korun.
Úlevu ve výši 50 Kč budou mít pouze děti do tří let a senioři nad 70 let.
Zastupitelé také schválili vyhlášku č. 3/2010, která stanovuje
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené ministerstvem financí. Podnikatelé,
kteří provozují v Ivančicích výherní hrací přístroje, zaplatí městu za
každý aparát 5.000 korun za tři měsíce provozování.
Petr Sláma

Provoz na nádraží zahájen

/Moravský Krumlov/ Autobusový terminál v Moravském Krumlově zahájil zkušební provoz. Změna organizace autobusové dopravy
přinesla cestujícím nové možnosti, ale také prvotní problémy.
„Vzhledem k tomu, že se zahajoval v neděli zkušební provoz v závislosti na změnách v jízdních řádech, jsme problémy očekávali. Samozřejmě jsme v předstihu řešili možné dopady a snažili se problémy minimalizovat. Situaci monitorujeme a po vyhodnocení budeme
řešit tak, abychom vzniklé chyby odstranili,“ uvedl starosta Tomáš
Třetina. Jedním z kroků krumlovské radnice má být i tištěný jízdní
řád s organizací autobusového provozu v Moravském Krumlově.
Ve formátu PDF jsou veřejnosti k dispozici jízdní řády na webových
stránkách města: www.mkrumlov.cz.
/mape/

Rozhodli o škole a školce

/Ivančice/ Rada města schválila smlouvu o nájmu bývalé speciální
školy v Ivančicích. Novým nájemcem se stane Středisko volného času
Ivančice. Za pronájem objektu zaplatí ročně 12.000 korun. Smlouva
o pronájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to v délce trvání 1 rok.
V tělocvičně Základní školy T. G. Masaryka Ivančice, bude provedena kompletní rekonstrukce osvětlení. Rada města Ivančic povolila
za tímto účelem čerpání peněz z rezervního fondu v celkové výši
60.000,- Kč na rekonstrukci osvětlení v tělocvičně školy. Petr Sláma

Analog v Krumlově končí Třetí zasedání ještě letos

/Moravský Krumlov/ Annalogový dokrývač ČT2 Moravský Krumlov (35. kanál) může být reálně vypnutý o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických
důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou lištou.
Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu
naladěného v televizním přijímači. Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize - multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi
programy ČT - v územní oblasti Brno, kam Moravský Krumlov patří,
zajišťují vysílače velkého výkonu Brno - Hády, Brno-město - Barvičova, Brno - Kojál a Mikulov - Děvín (všechny shodně na 29. kanálu).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou, nebo
kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje
také satelitní digitální vysílání - kdekoliv v České republice je možné
bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5°
východně, platformy CS Link a SkyLink). Na družici Astra 3A jsou
nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního
vysílání České televize na satelitu začne 3. ledna 2011.
/abé/

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
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/Miroslav/ Miroslavští zastupitelé se ještě před Vánoci sejdou na
veřejném zasedání zastupitelstva města. V pondělí 20. prosince budou
kromě běžných bodů projednávat předpoklad financování konce roku
2010 a rozpočtové provizorium na rok 2011.
/mape/

Nový časopis pro seniory

/Kraj Vysočina/ Pro osm tisíc uživatelů Rodinných pasů na Vysočině vychází v prosinci první číslo krajského časopisu Vysočinka. Plnobarevné vydání nabízí rozhovory, tipy na výlety u nás i v
partnerském regionu Dolní Rakousko, recepty na vánoční cukroví
nebo popisy zajímavého balení dárků. 90% nákladů spojených s
redakční činností uhradí kraj z úspěšného přeshraničního projektu.
První číslo Vysočinky nabízí také rady zkušeného dětského lékaře
zaměřené na zimní trápení nejen dětí, mnoho luštění pro všechny generace a od dalších čísel také rubriku rodinných příběhů čtenářů.
Vysočinka bude zdarma k dispozici ve vybraných obchodníchcentrech, krajských nemocnicích nebo na informačních centrech. Ve
stejné době vychází také 50% slevový katalog - jedná se o TOP akce
pro držitele Rodinných pasů u zapojených poskytovatelů.
/abé/

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

OSLAVANY

Strojírenská výrobní společnost zabývající
se tvářením za studena a kovoobráběním
přijme do pracovního poměru:

»
»
»
»
»

inženýra kvality s NJ
technologa obrábění
seřizovače - obsluhu CNC
strojního mechanika
výrobního kontrolora

NOVĚ OTEVŘEN V IVANČICÍCH

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Provozní doba: po-pá: 9-17 hodin, so 9-13 hodin, neděle po tel. dohodě.
Na Brněnce u čerp. stanice. Tel.: 773 681 528. Těšíme se na vaši návštěvu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

kvalitní a prověřená auta všech značek
možnost prodeje na splátky

ZRCADLO
ČÍSLO 01/2011
VYCHÁZÍ V PÁTEK
14. LEDNA 2011
Redakční kalendář
na www.zrcadlo.info

DŘEVO

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

603 576 656

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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Letoun L-39 havaroval Ivančice a Znojmo - lékařská pohotovost zajištěna
na Třebíčsku
/Třebíčsko/ Ve čtvrtek u obce Pulkov na Třebíčsku se zřítil vojenský
letoun L-39. Nehoda se stala ve 14:42. Letounu pravděpodobně za letu
vysadil motor. Z neovladatelného letounu, který patřil 22. základně
letectva z nedaleké Náměště nad Oslavou, se oba piloti katapultovali
poté, co navedli letoun mimo obydlenou oblast.
Piloty po nehodě vyzvedl vrtulník letecké záchranné a pátrací služby. Byli převezeni na náměšťskou základnu ke zdravotní prohlídce
a poté skončili na pozorování v brněnské vojenské nemocnici.
Na místo nehody dorazil i náčelník Generálního štábu AČR armádní
generál Vlastimil Picek. Do vyšetření havárie zakázal letounům L-39
vzlétat. Černé skříňky byly nalezeny ještě ve čtvrtek večer a v pátek
probíhalo další ohledání místa nehody.
Generál Picek uvedl, že se jednalo o velmi zkušené piloty. Letoun
byl po výměně motoru a piloti jej zalétávali. Letadlo bylo vyrobeno
v roce 1982 a bylo při nehodě totálně zničeno.
/mape/

foto: LZ Náměšť nad Oslavou

Bezpečně na nákupy
/Znojemsko/ V předvánočním čase zahájila Policie České republiky
společně se strážníky Městské policie preventivně informační kampaně
pro občany Znojma. Před obchodními centry jste mohli být tento týden
poučeni například o tom, jak snížit riziko okradení či vyloupení vozidla. Preventivní akce budou pokračovat až do Vánoc. Finanční dotace
pro tisk informačních letáků byla získána od Ministerstva vnitra ČR.
„V průběhu prosince se více zaměřujeme na nákupní centra a jejich
okolí, snažíme se předejít krádežím a dopravním nehodám, které jsou
v hektické předvánoční době velkým rizikem. V této době každoročně
dochází k nárůstu kriminality v obchodech a přilehlých parkovištích.
Jedná se zejména o drobné krádeže, a to kabelek, tašek a peněženek.
Šetříme ale také vloupání do aut, v nichž majitelé nechávají viditelně
odložené cenné věci,“ uvedl policejní mluvčí nprap. Jan Křepela. /abé/

/Region/ Kraj schválil koncepci zajištění lékařské služby první
pomoci a lékárenské pohotovostní služby v JM kraji na rok 2011.
Ve městě Brně a v okrese
Brno-venkov bude lékařská pohotovostní služba pro dospělé,
stomatologická pohotovost a služba ohledání zemřelých zajištěna
společně na jednom místě v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Poskytovatel služeb bude vybrán ve
výběrovém řízení během prvního
čtvrtletí příštího roku. Do té doby
bude služba zajištěna v dosavadním rozsahu stávajícím poskytovatelem - Úrazovou nemocnicí Brno.
Lékařská pohotovost pro děti a
dorost bude zajištěna v brněnské
Dětské nemocnici. Lékárenská
pohotovost bude poskytována
rovněž jedním zdravotnickým zařízením, do skončení výběrového
řízení bude služba během prvního
čtvrtletí příštího roku zajištěna do-

Krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v novém roce 2011

savadním poskytovatelem K.E.I.
pharma, s. r. o. v Brně na Kolišti.
Koncepce lékařské pohotovosti
v kraji počítá s využiítím víceoborových lůžkových zdravotnických
zařízení kraje v každém z okresů
- Nemocnice Znojmo, Nemocnice
Břeclav, Nemocnice Vyškov, Nemocnice TGM Hodonín. Kraj se
bude na financování spolupodílet
formou příspěvku na provoz.
Návštěvní služba nebude při
lékařské pohotovosti poskytována. Koncepce stanoví počet
zdravotnických zařízení lékařské
pohotovosti s ohledem na podmínky kraje. Vždycky jde o jedno
lůžkové zdravotnické zařízení
v okrese, s výjimkou okresů Brno-město a Brno-venkov. Při tom
je splněna podmínka, aby 60 %
území spadajícího do spádové
oblasti zdravotnického zařízení
lékařské služby první pomoci
bylo dostupné běžnými dopravní-

mi prostředky do 60 minut.
Nad tento rámec v místech, kde
dosud byla lékařská pohotovost
provozována, například v Ivančicích, je dána místní samosprávě
možnost dále tuto službu zajišťovat
v režimu vícezdrojového financování, tj. s půlmilionovou dotací
z krajského rozpočtu a z rozpočtu
místní samosprávy za podmínky
zajištění minimální ordinační doby

pohotovosti pro dospělé v pracovní
dny 5 hodin (od 17 do 22 hod.)
a v nepracovní dny 12 hodin (od 8
do 20 hod.). Této možnosti, tedy
spolufinancování krajem, chtějí
Ivančice využít.
Na zajištění lékařské služby
první pomoci a lékárenské pohotovostní služby vynaloží Jihomoravský kraj v příštím roce 40,6
milionů korun.
/abé/

P.F. 2011

přeje všem občanům
vedení města Ivančice

Příjemné prožití
svátků vánočních,
hodně štěstí,
zdraví a pohody
v novém roce
přeje
Dobrovolný svazek obcí
Moravskokrumlovsko

Příjemné prožití
svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
vám přeje město Miroslav

PF 2011

PF 2011
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody
v novém roce přeje všem spoluobčanům jménem města
Moravský Krumlov a jménem svým
Mgr. Tomáš Třetina, starosta
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§ Advokátní poradna Rozpočet schválen poprvé Pozor změna předpisů!
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat: Půjčil jsem svému známému asi
před rokem peníze (jednalo se asi o 65 tisíc Kč), nepodepsali jsme však
žádnou dohodu nebo smlouvu. Peníze jsem mu půjčil, protože jsem
neočekával, že může nastat nějaký problém, teď se mi však známý
již nějakou dobu neozývá. Jakým způsobem mohu po něm požadovat
navrácení dlužné částky a jaký mu mám dát termín na vrácení?
K Vašemu dotazu uvádím, že současná platná právní úprava ke
vzniku smlouvy o půjčce nevyžaduje nutně písemnou formu, proto
je možné uzavřít smlouvu o půjčce i ústně. Samozřejmě v případě
uzavření smlouvy ústní formou je vždy problematičtější prokazování této půjčky. V případě, že by dlužník dlužnou částku nevracel
a věřitel se musel obrátit se svým nárokem na soud, musí u soudu
prokázat, že k půjčce došlo. K tomu může pomoci např. potvrzení
o převodu peněz z banky na účet dlužníka nebo například výpovědí
svědků, kteří byli přítomni sjednávání půjčky. Nejvhodnější je však
nějaký podepsaný doklad od dlužníka, nemusí to být jen smlouva
o půjčce, postačí jakýkoliv písemný podklad, kde dlužník potvrdí,
že částka mu byla půjčena.
U ústně uzavřených smluv o půjčce může být problematické určení
doby splatnosti půjčky, tj. kdy má být půjčka navrácena. Pokud není
splatnost půjčky dohodnuta ani určena např. právním předpisem, platí,
že lze dlužníka požádat o splnění dluhu kdykoliv, tzn. že termín navrácení dlužné částky dlužníkovi stanovíte Vy.
Dlužník je pak dle § 563 občanského zákoníku povinen plnit prvního
dne poté, kdy byl věřitelem o vrácení půjčky požádán. Zároveň je třeba
u těchto půjček dát pozor na promlčení. V těchto případech je totiž
třeba považovat za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí doby ten
den, který následuje po vzniku právního vztahu sjednaného na neurčitou dobu. Promlčení tak nenastává splatností, ale již den po vzniku
právního vztahu, tj. půjčky.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Autobusové nádraží

Právě před Vánocemi nám nadělují vánoční dáreček stavbaři v podobě dokončeného autobusového terminálu. Nechci se tady nyní rozepisovat o ceně prováděného díla, opodstatnění víceprací a výběrovém řízení
na tuto stavbu, toho už se napsalo dost a nikdo s tím nic už neudělá.
Mne ale zarazila jedna dost podstatná věc. Pan projektant nebo
projektanti asi nikdy nejezdili hromadnou dopravou, protože jinak by
nemohli navrhnout to, co my nyní budeme používat dlouhá léta.
Všiml jsem si, že když začalo sněžit a chumelit, nebylo na autobusovém nádraží jediné místo, kam by se člověk schoval před sněhem.
Přístřešky, které tam jsou namontovány, sice vypadají pro někoho
architektonicky zajímavě, ale v žádném případě neplní funkci úkrytu
před sněhem a deštěm. Další povedená „vychytávka“ je zastřešení
těchto přístřešků průhledným polykarbonátem, takže ani v létě se
nebude možno kam schovat před silným sluníčkem. A do třetice přístřešky. Pokud si myslíte, že se máte kde schovat před větrem, tak s tím
taky nepočítejte. Ty dělící svislé stěny u laviček jsou totiž z děrovaného
plechu, takže při nepříjemném větru se nikam neschováte.
Škoda, že opět byl záměr architektů a stavbařů spíše zaměřen
na estetické pojetí nádraží a cenu než na účelovost jednotlivých detailů
a stavby jako celku, která má sloužit široké veřejnosti.
Rada závěrem. Choďte na nádraží akorát na Vámi požadovaný
spoj přesně načas, protože jinak strávíte chvíle čekání v nehostinném
prostředí.
V Moravském Krumlově 8. 12. 2010, Radek Švestka

v historii jednomyslně

/Kraj/ Zastupitelstvo Jihomoravského kraje s podporou všech
politických stran jednomyslně
schválilo rozpočet kraje na rok
2011. Rozpočet počítá s výdaji ve
výši 6,081 miliardy korun, což je
o 700 milionů více než v letošním
roce. Plánované zvýšení výdajů
je orientováno především na
investiční akce, z nichž většina
bude spolufinancována z fondů
Evropské unie. Ke krytí vlastního
podílu na dofinancování těchto
akcí kraj použije část úvěru z Evropské investiční banky ve výši
963 milionů korun.
„Velmi si vážím toho, že již
potřetí v tomto volebním období
návrh rozpočtu podpořilo celé
krajské zastupitelstvo včetně
opozice. Ukazuje to, že i v hek-

tické době jsme schopni na jižní
Moravě najít konsensus a nepolitikaříme. Schválený rozpočet i
v době krize počítá s masívními
investicemi v oblasti dopravy,
školství, zdravotnictví či sociální
péče s využitím úvěru Evropské
investiční banky. To je výrazný
rozdíl proti státnímu rozpočtu
ČR, který investice tlumí. My
chceme pomoci regionální ekonomice i udržení zaměstnanosti.
Šetříme na provozu díky úsporám
z centrálních tendrů, nikoli na lidech jako centrální vláda. Věřím,
že schválený rozpočet pomůže
jižní Moravě tlumit dopady hospodářské krize a udržet rozsah i
kvalitu veřejných služeb pro naše
občany,“ řekl hejtman Michal
Hašek po hlasování.
/abé/

/Vysočina/ Také kraj Vysočina
má schválen svůj rozpočet. Krajští představitelé budou příští rok
hospodařit s rozpočtem ve výši
zhruba 8,6 miliardy korun. Krajský propočet daňových příjmů
se pohybuje přibližně na úrovni
daňových příjmů roku 2007.
„Preventivně jsme navýšili o
více než 100 % rezervu krajského
rozpočtu na konečnou čtvrtmiliardu korun. Je lepší být připraven,
než překvapen,“ uvedl Vladimír
Novotný, náměstek hejtmana pro
oblast financí s tím, že například
od příštího roku nebude stát přispívat na evropské projekty 7,5 %,
tato povinnost přejde na kraje.
To bude představovat skutečnou
finanční zátěž, kterou bude muset Vysočina pokrýt z vlastních
prostředků.

Výdajová stránka rozpočtu
bude ovlivněna řadou úsporných
opatření, která se týkají nejenom
výdajů kapitoly Zastupitelstvo
kraje, ale také úsporou promítnutou do chodu krajského úřadu.
„Už v roce 2009 se do platů zaměstnanců promítlo 3% snížení.
To bylo naší první, dobrovolnou
reakcí na přicházející hospodářskou krizi. V roce 2010 byla celková částka na platy pro krajský
úřad stejná jako v roce předcházejícím. Pro nový rok předpokládá
schválený rozpočet další ponížení
objemu peněz na platy, tentokrát
o 2 %. Podotýkám, že v soukromém sektoru obecně mzdy i v
době hospodářské recese rostly,
byť třeba jen minimálně,“ upřesnil ředitel Krajského úřadu Vysočiny Zdeněk Kadlec.
/abé/

S novým rokem nás naši milovaní zákonodárci opět zásobili pěknou
řádkou předpisů ve všech oblastech. Nepříjemně by mohli být překvapeni zejména motoristé a majitelé všech druhů komínů, ba i komínků.
Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost novelizace vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména její příloha číslo 14 - Druhy lékárniček, jejich obsah
a výbava. Oproti minulé úpravě jsou nyní povinné kvalitní nůžky
(nejméně 14 cm dlouhé), izotermická fólie, resuscitační maska a leták
o postupu zvládání dopravní nehody. Ve všech motorových vozidlech
musí být i reflexní vesty.

Rozpočet také na Vysočině

Letecky z Brna do Říma
Přímou linku z letiště v Brně –
Tuřanech na římské letiště Fiumicino zahájí od 27. března letecká
společnost Wizz Air. Informoval
o tom předseda představenstva
brněnského letiště Jiří Filip, podle
kterého zpočátku poletí dva spoje
týdně - v úterý a v neděli. Jak
novinářům sdělil marketingový a
obchodní ředitel společnosti Wizz
Air Attila Dankovics, letenky
jsou již k dispozici na firemním

www.stavebninyhladikova.cz

webu. Ceny za jednosměrnou
letenku včetně poplatků začínají
na 467 korunách.
Itálii spojuje s Brnem v tuto
chvíli již pravidelná linka mezi
Brnem a Milánem (Bergamo)
společnosti Ryanair. Společnost
Wizz Air od čtvrtka zvýší frekvenci na své lince z Brna do
Londýna (Luton) na tři spoje týdně. Stejným počtem spojů týdně
spojují Brno s Londýnem. /abé/

ilustrační foto
Ty, kteří se chystají za hranice všedních dnů, třeba do Tater, upozorňuji, že vesta musí být v SR dosažitelná z kabiny vozidla a počet vest
musí být shodný s počtem pasažérů. Slovenští policisté také s oblibou
hledají v našich vozidlech tažná lana či desinfekce v lékárničkách. Jsou
zde součástí povinné výbavy a odvolávat se na dohody z EU nemá
obyčejně smysl. Jsou nekompromisní. Ještě jedna drobnost. Zimní
pneumatiky jsou na území SR povinné.
Od 1. ledna 2011 také končí platnost již velmi omšelé vyhlášky MV
ČR č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. Je nahrazena nařízením vlády
č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nemusíme již nutně, jako šťastní
majitelé tepelných spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, volat na vyčištění průduchů komínů komunál. Můžeme tak učinit sami. Ovšem
pozor. Jednou ročně musí tento komín zkontrolovat osoba odborně
způsobilá, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví
a vydá o kontrole komína písemnou zprávu. Majitelé komínů s tepelným spotřebičem nad 50 kW musí tak učinit dvakrát do roka. Stranou
kontrol samozřejmě nezůstávají ani komíny tepelných spotřebičů na
plynná a kapalná paliva. Tam je stanovena lhůta jedenkrát ročně.
Kontrolu musí provést opět kominík.
Tak nezapomeňte vyměnit lékárničky v autech a nechat prověřit
v novém roce 2011 komíny. Nehoda není náhoda a na případný průvan
v peněžence stačí vaše děti. Šťastný nový rok 2011.
Petr Sláma

AUTO - MOTO - SERVIS
BRUSÍRNA VÁLCŮ

Libor HOLÁTKO

přeje všem svým zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný rok 2011

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Kamila Mattese

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 2011!

Od 1. ledna 2011 Vás advokátní kancelář v Ivančicích přivítá na stejné adrese, ale v nových prostorách v I. patře.

BLAHETEK JOSEF

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

Přejeme svým zákazníkům,
zaměstnancům a partnerům
krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2011.

Moravský Krumlov - Rakšice
V Domcích 1121
tel.: 515 322 398, 603 871 061
e-mail: l.holatko@seznam.cz

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2011
hodně štěstí, pevné zdraví
a osobní pohodu.
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Hlasujte pro sympaťáka Znojemska! Vyberte strom roku!

První prosincový den proběhla
tradiční vánoční výstava SOU a
SOŠ Přímětická ve Znojmě, na
které bylo možné zhlédnout prezentace šikovných studentů, firem spolupracujících s učilištěm
a nasát vánoční atmosféru.
V rámci pořádané akce byla

zahájena výstava k anketě Strom
roku Znojemska 2010. Mezi organizátory této akce patří Klub
přátel stromů Znojemska, kteří
se již v loňském roce zasadili
o umístění lípy Samaritánky
(Hradiště u Znojma) na 5. místě
v celorepublikovém kole Strom

roku 2009, Ekoporadna Živého
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko a Ekoporadna při Správě
národního parku Podyjí.
Výstava Strom roku Znojemska 2010 je sestavena z fotografií devatenácti navržených
kandidátů do ankety z řad široké
veřejnosti. Na výstavě se také
můžete seznámit s tvůrčí keramikou Táni Nedvědové, která
se zabývá detailem pylových
zrn, plodů, pecek či dalších částí
stromů. Na probíhající výstavě
je možné podat osobně svoje
anketní hlasy pro jednoho až tři
sympatické stromy nebo alej.
Na střední škole Přímětické
ve Znojmě je výstava otevřena
od 1. do 21. prosince 2010, vždy
každé pondělí až pátek od 8 do 14
hodin, ve 4. patře budovy školy.
Od 10. ledna se výstava návrhů ankety přesune do prostor
Domu umění Jihomoravského
muzea na Masarykově náměstí

KOMINICTVÍ

PETR ROZMAHEL
Moravský Krumlov
tel.: 724 729 045

ve Znojmě. Ke zhlédnutí bude
každé úterý až sobotu, od 9 do
17 hodin. Výstava bude probíhat
do 31. března 2011, kdy končí
i samotné hlasování do ankety.
Všechny návrhy, včetně popisu
i příběhů stromů, si můžete také
prohlédnout na www.nppodyji.cz/
stromroku, kde je přístupno i online hlasování do ankety.
Je zapotřebí všímat si našeho
okolí, chránit zeleň kolem nás, ale
také je nutné se o stromy a zeleň
patřičně starat. Proto pro širokou
veřejnost připravují pořadatelé
akce i vzdělávací seminář na
téma péče o stromy. Seminář se
uskuteční 9. února 2011 v Domě
umění JMM ve Znojmě, akce
je realizovanána za finanční
podpory projektu Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji. Aktuální informace o semináři s podrobným
programem najdete před konáním
na www.zivepomezi.cz.

Kraj chystá dopravní
stavby za 900 milionů
/Kraj/ Rada Jihomoravského kraje schválila celkem 19 zadávacích
řízení na dopravní stavby za téměř 900 milionů korun. Na rozdíl od
centrální vlády, který na příští rok nevypíše žádnou veřejnou zakázku,
Jihomoravský kraj počítá s tím, že i v době hospodářské krize investuje
do dopravní infrastruktury.
„Dnes jsme schválili konkrétní zadání devatenácti výběrových
řízení na silniční stavby a na uzly Integrovaného dopravního systému v souhrnné hodnotě téměř 900 milionů korun. Znamená to, že i
v příštím roce na jižní Moravě poběží výstavba silniční infrastruktury. Dáme práci firmám a pokusíme se tak pomoci naší regionální ekonomice. V rámci výběrového řízení jdeme po konzultaci s Úřadem
regionální rady Jihovýchod a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže do jiného systému zadávání, než jaký platil do roku 2009.
Chceme, aby na všechny tyto veřejné zakázky proběhlo takzvané otevřené výběrové řízení. Je to vlastně nejvyšší stupeň tendru, který zná
náš zákon. Jsme přesvědčeni, že díky tomu se podaří docílit takových
nabídek firem z hlediska ceny, že může dojít k úsporám v krajském
rozpočtu,“ uvedl hejtman Hašek.
Devatenáct projektů, které schválila rada k realizaci, jsou financovány z Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního programu
a zbytek mezi evropskou dotací a celkovou cenou bude financován
z rozpočtu Jihomoravského kraje nebo z úvěru Evropské investiční
banky. Mezi projekty je také průtah Moravským Krumlovem, kde
z celkových 76,5 milionů korun kraj zafinancuje 63 milionů.
/abé/

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

přeje všem svým zákazníkům
do nového roku 2011
hodně zdraví a osobní pohody
a taky trochu štěstíčka.

Přejeme svým zákazníkům
a partnerům veselé Vánoce
a do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Firma GODY s.r.o.
tepelná čerpadla • topení
přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2011.

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

TRUHLÁŘSTVÍ

Krásné a veselé Vánoce
a v novém roce pevné zdraví,
a hodně štěstí přeje
všem svým klientům

Pavel Rozmahel

Přejeme svým zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním partnerům krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2011.

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

ERACO - WECH a.s.

Mgr. Zdenka Župová
Zámecká 13
Moravský Krumlov
tel.: 777 181 870

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

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR
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Palackého nám. 22,

17.12.2010

se těší na Vaši návštěvu

Ivančice
tel.: 731 222 369

Ráj dětí Moravský Krumlov
náměstíTGM 44
Po-Pá 8.00-16.30, So 8.30-10.30
mobil: 775 744 852
e-mail: rajdetiimaminek@seznam.cz
www.rajdetiimaminek.cz

Děkujeme Vám
za přízeň v roce 2010.
Přejeme klidné
a požehnané Vánoce
a mnoho dobrého
v roce 2011.

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme
se na setkání v roce 2011.

CYKLOSERVIS

Jiří DVOŘÁČEK

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

PRODEJ SVÍČEK

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou
důvěru v roce 2010.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

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

Příjemné proži�
svátků vánočních
a šťastné vykročení
do nového roku 2011
přeje všem
svým klientům
D.M.ÚČETNICTVÍ s.r.o.
Dr. Odstrčila 51
Moravský Krumlov
tel.: 515 323 398
mobil: 728 728 619
buresova.vlasta@seznam.cz

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2011
pevné zdraví
a hodně štěstí

Lubomír VALDA
stavební firma

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

Krásné prožití vánočních dnů
a do nového roku 2011
pevné zdraví a mnoho
osobních úspěchů přeje

RETEX a.s.
U Nádraží 894
Moravský Krumlov
tel.: 515 209 511
retex@retex.cz
www.retex.cz

17.12.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

JIŘÍ BLOUDÍČEK
práce klempířské, tesařské,
pokrývačské, prodej, montáž
Bohutice 2, tel.: 515 322 417
mobil: 602 974 191

Všem svým zákazníkům
přeje příjemné svátky vánoční
a do roku 2011 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.
Zahradnictví Vedrovice
Kopetka Jan
www.zahradnictvivedrovice.cz
a společnost
DESIGNWORKSHOP
Mgr. Iveta Kudláčková

děkují svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2010
a těší se na spolupráci
v novém roce 2011.

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 2011.

PF 2011

Cestovní agentura TMK TRAVEL oznamuje, že k 31. 12. 2010
končí svou obchodní činnost. Provozovna v Moravském Krumlově
bude k tomuto dni uzavřena.
Děkujeme našim klientům za projevenou důvěru a všem přejeme
pohodové chvíle při cestách za poznáním či odpočinkem.

Všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům
přeje krásné vánoční svátky
a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu osobních úspěchů

IZOLACE

Jan Prustoměrský
Břízova 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504, 515 323 984
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ Vánoční jarmark u „Menšíků v Ivančicích
Německé spolky - II. část
TURNÉŘI
Tělocvičný turnérský spolek byl v Moravském Krumlově založen
v roce 1886. Turnérské hnutí bylo jakousi obdobou Sokola - spolek
byl zaměřen nacionálně a tělocvičně v duchu tužení těla a mysli.
Spolek pořádal především cvičení a vycházky, z nářadí vlastnil pouze
kladinu a koně, vlastní tělocvičnu neměl. Představiteli spolku byli
po sobě JUDr. H. Kaniak, K. Czerweny, A. Potschka, W. Kugler, H.
Weigel a JUDr. S. Grohsschmiedt.

Náměstí - východní strana před r. 1945. foto městské muzeum

Zprávy o spolku jsou velmi kusé. Víme, že 8. až 9. června 1912 se
v M. Krumlově konal manifestační turnérský sjezd, kterého se účastnili
tehdejší vrchní funkcionáři spolku a zástupci ze Znojma, Brna atd. Při
sjezdu proběhla prohlídka historického centra města. Hlavním bodem
programu sjezdu byly tělocvičné závody v různých disciplínách. Slavnost a večerní taneční zábava probíhala v „Německém domě“. U příležitosti sjezdu byla vydaná brožura, která měla dokazovat německou
podstatu města od jeho založení ve středověku. Mezi lety 1920 a 1925
měl spolek až 143 členů, v roce 1935 počet klesl na 84 osob. V roce
1923 se objevil ojedinělý novinový článek v Zájmech lidu, kde je popisována přednáška člena Hawlata o německé národnosti a rozšíření
Němců na zemi. Následně měl mít i E. Sloschek přednášku o významu
hákového kříže. Spolek je doložen i v roce 1937.

Že jste ještě nikdy neviděli
zlaté prasátko? Tak to nemohou
říct všichni ti, kteří 9. a 10. prosince navštívili tradiční Vánoční
jarmark v ZŠ V. Menšíka v Ivančicích. Oni si ho dokonce odnesli
domů! Nevadí, že bylo vyrobeno
dětskou rukou a z papíru, ale bylo
zlaté a určitě každému přinese to
vytoužené štěstí.
V předvánočním čase jsme
chtěli na chvilku zapomenout
na starosti všedního dne, úklid,
pečení cukroví a připomenout si,
že Vánoce jsou o radosti, klidu,
pohodě a úsměvu.
Vánoční jarmark, který každoročně v tomto adventním čase
pořádáme, se nesl ve stejném
duchu.Všichni návštěvníci si určitě odnesli kousek od každého.
Radost a úsměv na tváři rozdávali
naši nejmenší školáčci vánočními
básničkami a koledami a potěšili
nejenom maminky, tatínky, babičky a dědečky, ale jistě udělali
radost i kamarádům z mateřské
školky, které jsme rádi na jarmarku uvítali. Ani starší žáci
nezůstali pozadu a v jejich podání
byl k vidění živý betlém. Pro
dětské návštěvníky z ivančických
mateřských školek byla po oba
dny dopoledne připravena tvořivá dílna, kde si školáčci mohli
sami nazdobit perníček, pustit
ořechovou lodičku nebo vyrobit
papírového andílka.
Počasí bylo v tento den mimo-

Exkurze pro veřejnost

SPOLEK SVORNOST A „NĚMECKÝ DŮM“
V roce 1892 vznikl německý spolek Eintracht – Svornost. Nesprávně
byl jeho spolkový dům nazýván Německým domem. Spolek Svornost
byl zřejmě nedůležitějším německým spolkem, protože zastřešoval
německé politické a kulturní křídlo, výbor spolku se částečně kryl
s předsednictvem Městské spořitelny, tedy i s německým obecním
výborem. Podporu pro stavbu spolkového domu nebylo tedy těžké
získat. Představiteli spolku byli postupně notář F. Proksch, advokát
JUDr. H. Kaniak, ředitel Městské spořitelny W. Proksch, lesmistr S.
Grohsschmiedt, hoteliér G. Lustig a řídící učitel H. Forst. Po roce 1918,
kdy přešla Městská spořitelna do rukou českého obecního výboru, hrozilo, že Němci o Deutsches Haus přijdou, protože přešel i s majetkem
spořitelny do vlastnictví. Proto byl neprodleně koupen do soukromých
rukou. V roce 1936 měl spolek 290 členů. Za druhé světové války byl
Německý dům bombardován a následně demonstrativně srovnán do
základů. Podobná praxe byla např. i v Brně a Ostravě.
SVAZ NĚMECKÝCH NÁRODNÍCH AKADEMIKŮ
(VYSOKOŠKOLÁKŮ) PRO MORAVU A SLEZSKO
Ostře vyhraněný nacionální spolek působil v M. Krumlově mezi
lety 1920 až 1925. Jeho předsedou byl dr. S. Grohsschmiedt. Účelem
spolku bylo sdružit vysokoškoláky árijského původu. Jeho předsedou
byl Ing. Viktor Hawlat, zakládajícími členy pak advokát JUDr. Heinrich Kaniak, notář JUDr. Josef Krk, městský lékař MUDr. Adolf Kindelmann, ředitel Městské spořitelny Wilhelm Proksch, JUDr. Stefan
Grohsschmiedt a tehdy budoucí inženýři a právníci Viktor Hawlat,
Heinrich Christl, Franz Christl, Fritz Kindelmann, Lothar Faber, Karl
Faber, Erich Sloschek, Kamillo Worlitschek, Adalbert Worlitschek a
Johann Kuba. Spolek měl sdružovat osoby německé národnosti, hájit
jejich kulturní a hospodářské zájmy, pořádat přednášky, šířit tiskopisy,
zakládat knihovny a čítárny, podporovat nacionálně ochranné podniky.
V roce 1931 byl pro nečinnost vymazán ze spolkového katastru.
Mgr. Hana Prymusová
Literatura a prameny: MZA, B40, inv. č. 1847; kart. 3883, inv.
č. 1848; SOkA Znojmo, (MK/1.), (1974), sign. K - I - 479 – Kronika
města 1928 – 1938; Materiály Městského muzea; PAVLÍČEK,
R.: Statistická příručka…Mor. Krumlov 1928. SLOSCHEK, E.:
Geschichte der Stadt… Mor. Krumlov 1937.
JUDr. Heinrich Kaniak
foto městské muzeum

řádně příznivé. Při slavnostním
zahájení ředitelky školy Lenky
Vokurkové a úvodním slovu p.
místostarosty Mgr. Radka Musila
se dokonce z oblohy začaly sypat
sněhové vločky. Už nyní můžeme
říct, že Vánoce byly ve škole „u
Menšíků“ opravdu bílé. Zimní
atmosféru podtrhoval i dětský
vánoční punč, který všechny dostatečně zahřál.
Velmi netrpělivé byly vystavené výrobky - určené k prodeji.
Skládaní andílci, sněhuláci a čertíci se usmívali tak kouzelně, že
netrvalo dlouho a každý si našel
svého majitele. Také košíky z pedigu, korálkové náramky, ozdoby
na stromeček, svícny, věnce,
obrázky, polštářky, přívěsky na
klíče a spousta jiných drobností
určitě udělaly radost a snad přinesou i štěstí.
Jarmark se vydařil. Velké díky
patří nejen žákům, ale i rodičům,
kteří nám pomáhali vytvářet
výrobky v tvořivých dílnách
během podzimních měsíců.
Jejich seznam si můžete přečíst
na webových stránkách naší
školy v sekci Poděkování www.zsvm.cz. Výtěžkem z této
akce jsme přispěli našemu adoptovanému spolužákovi z Ugandy
na jeho další studia.
Těm, kteří se na nás přišli podívat, děkujeme, a i všem ostatním přejeme pohodové Vánoce
a krásný nový rok 2011!

ilustrační foto EDU
/Dukovany/ Jaderná elektrárna
Dukovany připravila mimořádné
exkurze. Kromě běžné provozní
doby Informačního centra EDU
(pondělí - neděle: 9.00 - 16.00
hod.) jsou pro veřejnost připraveny dvouhodinové mimořádné
exkurze v termínech: 8. 1.; 15. 1.;
22. 1.; 29. 1.; 5. 2.; 12. 2.; 19. 2.
a 26. 2. Exkurze proběhnou vždy
v časech od 9.30 do 11.30 hod.
a od 11.30 do 13.30 hodin.
„V rámci této exkurze si prohlédnete Informační centrum
EDU, navštívíte trenažér blokové
dozorny, projedete se autobusem
areálem elektrárny a navštívíte
sklad použitého paliva. V informačním centru se můžete mimo
jiné seznámit s modely zařízení
elektrárny a mlžnou komorou,
kde na vlastní oči uvidíte „zviditelněné“ stopy záření, které

je součástí našeho přirozeného
prostředí, včetně záření kosmického,“ uvedl k pozvánce tiskový
mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka.
Počet míst pro jednotlivé termíny je vzhledem k režimovým opatřením omezen. Exkurze se mohou
zúčastnit jen osoby starší 15 let
s českou státní příslušností. Při
vstupu do areálu se musíte prokázat platným občanským průkazem.
Přihlásit se můžete mailem na
adrese: infocentrum.edu@cez.cz.
V přihlášce uveďte: datum a čas
exkurze, počet osob a u každé
osoby jméno a příjmení, číslo OP
a datum narození.
Uzávěrka přihlášek je vždy
týden před vlastním termínem
exkurze. O přijetí přihlášky a
dalších podrobnostech exkurze
budete obratem informováni.

Vánoční strom řemesel
/Miroslav/ Dům dětí a mládeže
Miroslav ve spolupráci s městem
Miroslav, městským kulturním a
informačním centrem a občanským sdružením Marek pořádají
v sobotu 18. prosince od 9.30 do
12.00 hodin v Kulturním domě
v Miroslavi tradiční Vánoční
strom řemesel.
Pro návštěvníky bude připraveno třináct řemeslných dílen
(např. točené a lité svíčky, voňavé
ozdoby, vánoční pekárna, vánoční kovárna, kašírování, korálkové
ozdoby, vánoční hvězdy, pome-

rančové vůně, barevné hvězdičky,
lipové ozdoby, vánoční přáníčka,
barevná světýlka), dále ochutnávka medoviny a burza výrobků.
„Vánoční atmosféru budou
svým hudebním vystoupením dotvářet děti ze zájmových kroužků
Veselé pískání, Hraní pro radost,
Pěvecký sbor, Šest strun a Škola
nejen rocku. Vlastní tvorbu představí také nadějná písničkářka
Kristýna Klejdusová. Přijďte
se všichni vánočně naladit do
Miroslavi,“ zve širokou veřejnost
místostarosta Roman Volf. /abé/

Mladí hasiči oslavovali
/Ivančice/ Své celoroční snažení završili mikulášskou besídkou
členové oddílu mladých hasičů. V
pátek 3. prosince se sešli již tradičně v prostorách firmy Sysel u
rozsvíceného vánočního stromku,
aby zhodnotili letošní rok. A nevedli si vůbec špatně. Děti vedené
třemi vedoucími se snažily celý
rok poctivě zvládnout všechny
taje práce dobrovolných hasičů.
Zúčastnily se s úspěchem i soutěže v požárním sportu, případně

nazvané „Plamen“.
Na besídce děti čekala řada soutěží a občerstvení, které obětavě
obstarali manželé Syslovi. A protože to byla besídka mikulášská, tak
si děti rozdaly i dárky. Ten největší
dostaly od Jihomoravského kraje.
Krajský úřad přispěl dětem 50.000
korunami na vybavení. Za tuto
částku byla pořízena „mašina“,
čerpadlo se spalovacím motorem
určené k hašení požárů vodou,
a nezbytné doplňky. Petr Sláma

Setkání na nejvyšší úrovni
/Ivančice/ Setkání představitelů na nejvyšší vesmírné úrovni se
uskutečnilo na Palackého náměstí v Ivančicích dne 5. prosince v 17.00
hodin. Jeho milost, svatý Mikuláš, se zde sešel se samotným vládcem
pekel, hrozbou hříšníků a nejvyšším žhavičem kotlů s vroucí smolou,
knížetem Luciferem XXIII. Diplomatická mise obou nadpřirozených
bytostí se uskutečnila za účelem celoročního vyhodnocení hříchů ivančických dětí. Skromný svatý Mikuláš do Ivančic přijel pouze s šéfem
svých poradců, andělem. Jeho příjezd oznamovaly dopředu trumpetisté, kteří hráli na ochozu symbolu města, historické kostelní věži, vánoční koledy. Aby našel lépe cestu na slavnostně vyzdobené pódium,
odpálili organizátoři summitu světelné fontány. Lucifer XXIII,, milující nádheru a pompu, nechtěl zůstat pozadu a požadoval pro sebe a svoji
početnou družinu stejné uvítání.
Jednání obou pohlavárů proběhla bez závažných problémů. Bylo
shledáno, že hříchy ivančických dětí nepřekročily míru danou nebeskou normou NPR č. 1116667 (norma platná pro peklo a ráj - pomůcka
pro vyhodnocování hříchů dětí), a tudíž nebylo nutno žádného zlobivce
vzít do pytle a odtransportovat do pekla. Vzhledem k těmto skutečnostem rozdal svatý Mikuláš velké množství darů. Odměnou tomuto
uměnímilovnému světci bylo množství písniček a básniček, kterými se
mu odvděčily za dary děti. Diplomatická mise skončila ve vzájemné
shodě. Zároveň se oba dva vedoucí delegací domluvili na následném
jednání, a to v termínu 5. prosince 2011.
Za to, že jednání dopadla ke vzájemné spokojenosti, bez organizačních zádrhelů a následného konfliktu, vděčíme speciální diplomatické
službě města Ivančic, Středisku volného času Ivančice, řízenému pevnou
a zkušenou rukou ředitelky Mgr. Jany Heřmanové.
Petr Sláma

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

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

CUKRÁRNA U ČERNÉHO LVA
Ahoj koťata. Můj milovaný tatínek krouží kolem maminky a pro
její vánoční perníčky zapomíná na celý svět. I na psaní. Proto jsem
se podloudně připlížila k počítači a chtěla bych vám všem, hlavně mimovančickým, popovídat o další cukrárně. Je umístěna na centrálním
ivančickém náměstí, hned naproti historické kašně. Táta tvrdí, že je
nejstarší v Ivančicích. Jednou o tom vedl diskuzi s prababičkou a ta
tvrdila, že ještě starší byla U Tří kohoutů, ale o té já už nic nevím.
Cukrárna „U Černého lva“ je v přízemí skutečného starého měšťanského domu. Přesně takového, o jakém nám nedávno vyprávěla naše
paní učitelka. Vnitřek cukrárny je velmi krásně a stylově vybavený. To
tvrdí pěkně prosím naše maminka. Od dobré kávy a vynikajícího zákusku můžete sledovat pěkně v teple i život na náměstí. To se teď v zimě, před Vánoci, docela hodí. V létě se dá sedět i venku a jen tak lízat
zmrzlinu. Ovšem dominanta této cukrárny je nejzajímavější. Prosklený
pult a za ním celá spousta sladkostí, které vám vždy a ochotně nabídne
milá obsluha. Už se docela těším, až bude mít táta vánoční dovolenou
a maminka bude chtít jet nakupovat. Mlsání budeme mít sice doma
dost, ale do mlsárny U Černého lva zajdeme vždycky rádi. Tak šťastné
a veselé. A hlavně hodně dárků!
Vaše Kristýna Slámová

Dárek hlavně kuchařkám
/Oslavany/ O tom, že naše školství, zvlášť to mateřské, trpí chronickým nedostatkem peněz, ví své i oslavanská firma Metaldyne, spol. s r. o.
Z tohoto důvodu se rozhodlo její vedení udělat radost kuchařkám
v místní Mateřské škole Duha. Dostaly pěkný dárek pod stromeček,
který jim usnadní život a zpříjemní tak nepopulární činnost, jako je
umývání nádobí. Společnost darovala školce průmyslovou myčku na
nádobí v hodnotě 70.000 korun.
Petr Sláma
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
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. - 23.12. vždy od 17.00 hod. - FESTIVAL „FILMOVÉ VÁNOCE“:
• 20.12. - „Pyšná princezna“ • 21.12. - „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
• 22.12. - „Byl jednou jeden král“ • 23.12. - „Hrátky s čertem“. Slosování
vstupenek, průvodní slovo, sboreček Broučci, po představení možnost návštěvy
promítací kabiny a autogramiáda promítače. Vstupné 39 Kč, abonent 116 Kč,
rodinné 116 Kč, předprodej IC, Zámecká 2, MK.
• 20.12. ve 14.30 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ POETICKÉ ČTENÍ A KOLEDOVÁNÍ „Milý Ježíšku…aneb Naše tajná přání“. DPS, vstupné: 25 Kč, punč
a vánoční cukroví. Pořádá MěKS.
• 21.12. v 17.00 hod. - KONCERT – PĚVECKÝ SBOR – GYMNÁZIUM.
V galerii Knížecí dům. Pořádá GMK.
• 21. 12. - PŘES PŮL EVROPY ZA VELBLOUDY - školní pořad pro II. stupeň ZŠ, přednáška Rudy Frani z cesty do Egypta. Kinosál MK, pořádá MěKS.
• 23.12. od 17.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - PS K. NĚMEČKA, nám.
TGM Moravský Krumlov, pořádá SPOT.
• 26.12. od 10.30 hod. - „ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE“, kostel Rakšice.
• 31.12. - Silvestr s kapelou „SKALÁCI“. Orlovna Rakšice.
• leden - VÝSTAVA „50. LET ZALOŽENÍ ŠKOLY“. Pořádá SOŠO a SOUŘ,
MěKS, v galerie Knížecí dům MK. Výstava potrvá do 16. ledna 2011.
• leden - VÝSTAVA - KRESBY - MGA. PAVEL KAŠPÁREK. MěÚ Mor.
Krumlov - 1. patro. Výstava potrvá do 30. ledna 2011.
• 2.1. - 1. NOVOROČNÍ VYCHÁZKA. Sraz účastníků ve 13.15 hodin na
nádraží v MK. Klub přátel turistiky v MK, info: www.turistimk.estranky.cz.
• 2.1. v 15.00 hod. - NOVOROČNÍ KONCERT - účinkuje Chrámový sbor L.
Havla. Kostel v Rakšicích.
• 2.1. v 17.00 hod. - NOVOROČNÍ KONCERT. Účinkuje Smíšený pěvecký
sbor Karla Němečka a hosté. Farní kostel M. K.
• 6.- 27.1. - „POD ŠIRÝM NEBEM“ - putovní výstava fotografií ze Zanskaru.
Výstava v prostorách knihovny v rámci projektu sbírky pro malé čtenáře v Indii.
• 7.1. v 19.00 hod. - MAŠKARNÍ OLDIES. Restaurace hotelu Epopej. Pořádá
Divadelní spolek BEZGEST.
• 11.1. - POVÍDÁNÍ O CESTOVÁNÍ. Školní pořad pro MŠ a ZŠ, Knížecí dům.
• 15.1. od 20.00 hod. - VII. PLES MĚSTA. Hotel Epopej. Hraje skupina Hurikán
a cimbálová muzika Šmytec. Předprodej vstupenek na IC, tel.: 515 321 064.
• 17.1. v 17.00 hod. - KONCERT vítězů šk. kola soutěže ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.

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
• 18.12. - VÁNOČNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ.
• 18.12. od 9.00 do 12.00 hod. - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“. Točení
svíček, lití svíček, řezbářská dílna, pekárna, nepečená cukrárna, drátování
skleniček, výroba voňavých mýdel, malování na hedvábí, výroba dekoračních
svícnů, korálkové ozdoby, decoupage hrnků a další zajímavé dílny.
• 19.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 19.12. v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangel. kostele
• 19.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT ZNOJEMSKÉHO
KOMORNÍHO ORCHESTRU v evangelickém kostele.
• 20.12. od 8.00 hod. - TURNAJ VE VYBÍJENÉ. Pořádá DDM a I. stupeň ZŠ.
• 20.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ ROCKOVÝ FESTIVAL v KD se skupinami
z DDM: No Problem, Pár teček, Kapuce, Rainbow, Ledová tříšť a Dragons.
• 21.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU.
• 24.12. dopoledne - BETLÉMSKÉ SVĚTLO - radnice, DPS, zvonička v Kašenci.
• 24.12. ve 22.00 hod. - PŮLNOČNÍ MŠE s vytrubováním koled z věže
kostela sv. Petra a Pavla a vystoupením chrámového sboru.
• 25.12. v 8.00 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE na Boží hod vánoční - ŘK farní úřad.
• 25.12. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY na Boží hod vánoční
s večeří Páně v evangelickém kostele.
• 25.12. od 20.00 hod. - MAŠKARNÍ „BESÍDKA“ v MUSIC BARU B52.
• 26.12. v 8.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ MŠE SVATÁ - Římskokatolický farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - MUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA - bohoslužby mládeže v ev. kostele.
• 26.12. v 15.30 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM - nám. Svobody u adv. věnce.
• 27.12. od 10.00 hod. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 29.12. od 10.00 hod. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok - ŘK farní úřad.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR v restauraci Slávie, MUSIC BARU B 52 a KD.
• 1.1. v 0.20 hod. - PŘÍPITEK před kulturním domem na „Zdar nového roku“.
• 1.1. v 0,30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ u KD.
• 1.1. v 8.00 hod. - NOVOROČNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad.
• 1.1. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele.
• 2.1. v 8.00 hod. - NEDĚLNÍ MŠE v katolickém kostele.
• 2.1. v 8.30 hod. - BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 2.1. v 16.00 hod. - NOVOROČNÍ KONCERT. Pěvecké sdružení Vítězslav
Novák ze Znojma v evangelickém kostele.
• 5.1. v 16.00 hod. - SETKÁNÍ KE 14. VÝROČÍ ZPROVOZNĚNÍ DPS
MIROSLAV. Pořádá DPS.
• 15.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES. Pořádá MS Hubertus.

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
• 17.-19.12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA ve vestibulu kina dělnického
domu. Ukázky tradičních českých i dnešních Vánoc, vánoční dekorace, ozdoby, občerstvení.. V sobotu 15.30 slavnostní zahájení výstavy vystoupením dětí
ze Školní družiny. Otevřeno: pátek 17.12. od 15.00 do 18.00, sobota 18.12. od
10.00 do 18.00, neděle 19.12. od 10.00 do 18.00 hodin. Ve dnech 20.-22.12.
dopoledne pro děti ZŠ a MŠ. Pořádá KIS Oslavany a DDM Oslavany.
• 19.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele Sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou
„DARKEN“ v sále Děl. domu. Pořádá pan Vavřík Pavel.
Připravujeme: PLESOVÁ SEZONA V OSLAVANECH V ROCE 2011:
• 14.1. RYBÁŘSKÝ PLES • 29.1. MYSLIVECKÝ PLES • 4.2. SPORTOVNÍ
PLES • 11.2. PLES ZŠ OSLAVANY • 18.2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
OSLAVANY • 4.3. PLES DIVADLA NA MÝTINĚ • 6.3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES DIVADLA NA MÝTINĚ • 11.3. ROCKOVÝ PLES. PLESOVÁ
SEZONA V SOKOLOVNĚ PADOCHOV: 21.1. I. SOKOLSKÝ PLES
• 26.2. II. SOKOLSKÝ PLES

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým,
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS.
Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry,
pozvat je na vaše kulturně-společenské či sportovní
akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,
nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info

20. 12. 2010 - 16. 01. 2011

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.12. od 16.00 hod. - BOHATÝRSKÁ POHÁDKA - divadelní představení
pro děti a jejich rodiče inspirované ruskými pohádkovými příběhy v provedení
divadelního souboru „Koráb“ z Brna v kině Panorama. Vstupné: 40 Kč
(v předprodeji), 50 Kč (na místě). Pořádá OS DSEK.
• 25.12. - VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE - pásmo vánočních
písní a koled v provedení žáků ZUŠ Rosice po skončení ranní bohoslužby
v kostele sv. Martina. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 3.1. - 31.1. - SBĚRATELSKÁ VÝSTAVA BALENÝCH CUKRŮ. Balené
cukry z doby dávné i nedávné a cukry dovezené z různých zemí světa představí
výstava Jarmily Hájkové. V půjčovní dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 5.1. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Nový cyklus her pro
maminky s dětmi se bude konat vždy první středu v měsíci. První dil Zvířátka v
zimě bude věnovaný povídání, čtení, malování o tom, co dělají zvířátka v tomto
ročním období. Pořádá městská knihovna.
• 8.1. v 10.00 hod. - TANEČNÍ SEMINÁŘ. Program: 1. hodina - orientální
tanec, 2. hodina - arabsko španělský tanec/flamenco, 3. hodina - zumba. V
tanečním sále Zámeckého kulturního centra, vstupné 150 Kč, jednotlivé hodiny
60 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 9.1. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZÁREK. Prodej dětského a
kojeneckého oblečení, dětské obuvi a potřeb pro miminika. Ve společenském sále
Zámeckého kult. centra. Přihlášky do 5.1. 2011 v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.
• 13.1. v 16.00 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHULÁCI. Zimní
pohádku zahrají děti z kroužku Hrajeme si divadýlko, které působí při SVČ.
Pořádá městská knihovna.
• 15.1. v 19.30 hod. - TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hraje kapela Proměny z
Třebíče, ukázky tanců předvedou Aleš a Katka z Komety Brno. Vstupné 40 Kč,
místenka 100 Kč. V KD Cristal. Pořádá SDH Rosice.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.12. od 17.00 hod. - „POVÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v restauraci „U
Konečných“ v Letkovicích. Přijďte posedět a zavzpomínat na akce.
• 31.12. „SILVESTROVSKÝ POCHOD - NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK“.
Odjezd autobusem v 8.28 hod. nebo pěšky v 8.00 hod. od gymnázia Jana
Blahoslava. Start v Oslavanech v 8.45 hod. - 9.00 hod. Kdo má zájem o
objednání řízku v Čučicích, je potřeba objednat do 19.12. (12.00 hod.) na tel.:
776 322 536. Vede paní Hana Pokorná.
RŮZNÉ: • Pro příznivce zimního sportu zakládáme pro členy KČT „BĚŽKO
KLUB“. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo přes SMS u paní Hany
Pokorné na tel.: 776 322 536, nebo na e-mail: hanapokorna@seznam.cz.

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. - 23.12. - VÁNOČNÍ NOC NA DOMEČKU. Necháme se naladit
vánoční tematikou, vyzkoušíme starodávné zvyky, zahrajeme si množství
vánočních her, vyrobíme si něco pro radost a nebude chybět ani filmová
pohádka… Cena: 50 Kč. Začátek v 16.00 hodin, s sebou: přezůvky, svačina.
Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A ÚŽASNÝ
ROK 2011! DĚKUJEME VŠEM EXTERNÍM SPOLUPRACOVNÍKŮM, DOBROVOLNÍKŮM, SPONZORŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI V UPLYNULÉM
ROCE. BEZ VÁS BY TO NEŠLO! Váš Domeček

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 21.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ NADÍLKA. Pro děti z družiny a jejich
rodiče jsme připravili v prostorách školní družiny vánoční nadílku plnou písní,
tance, výrobků a pohoštění. Srdečně zvou Vaše děti.
• 22.1.2011 - 29.1.2011 - JESENÍKY. Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou,
Jeseníky, v místě 3 vleky, turistická ubytovna „Lesanka“, 2-8 lůžkové pokoje.
Cena: 3.500 Kč (včetně skipasu), 2.700 Kč (bez skipasu). V ceně:plná penze,
doprava, ubytování, pedagogický dozor, instruktor lyžování. Přihlášky a info
v DDM, na tel.: 546 423 520, 739 634 100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.
Zaměstnanci z DDM a ŠD Vám přejí krásné a pohodou provoněné Vánoce.

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 hod. 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.
• 6.1. v 16.00 hod. - EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA. Chceš poznat
cizí zemi, seznámit se s mladými lidmi, vyjet na dva měsíce a déle? Přijď se
informovat o svých možnostech. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 8.1. od 16.00 do 17.30 hod. - RÁKOSNÍČEK HLEDÁ HVĚZDY. Na děti
ve věku 2 - 5 let čeká Rákosníček se svými kamarády se, kterými zažijí spoustu
dobrodružství. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 40,- Kč/dítě, Přezůvky s sebou!
• 14.1. v 18.00 hod. - KLUBOVÁ DISKOTÉKA. Hraje DJ Blaster (dance,
trance, house, techno). Každý účastník obdrží míchaný španělský nealkoholický
nápoj zdarma. SVČ Ivančice, klub mládeže, Réna, 30,- Kč/osoba.
• 15.1. od 10.00 hod. - ZIMNÍ HRÁTKY. Pro děti jsou připraveny soutěže na
bobech, lyžích, lopatě, … Ivančice, rybník u letkovské lávky, 30,- Kč/účastník
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 15.1. od 16.00 do 20.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 1.- 4. ročník
SŠ nebo gymnázií tým tvoří 4 hráči+brankář (možnost náhradníků). Ivančice,
sportovní hala na Rybářské ul., 50,- Kč/osoba, s sebou: sportovní obuv a oděv,
pití. Nutné se přihlásit do 10.1. v SVČ Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 13.3.2011 - 19.3.2011 - LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKÝCH
ALPÁCH. Středisko SCHLADMING DACHSTEIN (640 m - 2.996 m) - pro
děti, mládež, dospělé i rodiny s dětmi. Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje,
sociální zařízení v patře, jídelna. Strava: polopenze (snídaně, balíček na lyžování,
večeře), pitný režim. Program: hry a soutěže pro děti, lyžování, snowboarding.
Děti: 2-6 let: 3.600 Kč, 6-8 let: 5.600 Kč, 8-16 let: 7.650 Kč, 16-18 let: 8.100
Kč, ostatní: 5.900 Kč + 165 EUR (na místě skipas).V ceně je zahrnuta: doprava,
ubytování, strava, pedagogický dozor, instruktoři lyžování, pro děti skipas).
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565,
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s. přeje všem krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku spokojenost s výběrem jejich aktivit v obci
Suchohrdly u Miroslavi.
Dále informuje, že v novém roce bude pokračovat ANGLICKÝ JAZYK PRO
DOSPĚLÉ - MÍRNĚ POKROČILÍ pod vedením Mgr. Heleny Habánové.
A to každé pondělí od 3.1.2011 v 17 hodin (budova základní školy). Zájemci se
mohou přidat ke kurzu kdykoliv během ledna.
POKRAČOVAT BUDE ROVNĚŽ cvičení rodičů s předškolními dětmi, cvičení pro mládež, angličtina pro nejmenší, cvičení TAE-BO a aerobicu, keramika
pro děti a dospělé. Veškeré informace jsou k dispozici na emailové adrese:
kom.skola@seznam.cz či na www.kcsuchohrdly.estranky.cz

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny
• úterý od 9.00 hod. do 11.30 hod., čtvrtek od 15.00 hod. do 18.00 hod.,
- KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228.
• pátek od 14.00 hod. do 16.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ. Míla Drozdová,
tel.: 721 583 833.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.
• 19.12. od 14.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ESTER“. Příběh o
dívce, která se stala královnou a zachránila svůj národ. Převážně dětští herci,
divadlo okořeněné filmem. Po skončení představení další dětský vánoční program. Drobné občerstvení. Vstupné dobrovolné.
• 31.12 od 15.00 do cca 19.00 hod. - SILVESTR V ZAHRADĚ. Dětský program - tanec masek, soutěže, hry, občerstvení, tombola. Vstupné volné.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 21.12. od 18.30 do 20.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU.
Setkání pro všechny, kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem
za doprovodu bubnů, kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických
nástrojů. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie),
info na tel.č.: 731 145 643. Poplatek: 50 Kč / členové, 60 Kč /ostatní.
• 18.1. od 17.00 do 18.30 hod. - MALÁ ŠKOLA AROMATERAPIE v péči
o dítě a pro posílení imunity v zimním období. Podstata aromaterapie a
způsoby užití rostlinných a éterických olejů, kontraindikace, jak voní domácí
aromalékárna, samoléčba respiračních onemocnění: jak na rýmu, kašel,
chřipku...., aromaterapie v dětském pokoji, praktická ukázka: masáž při léčbě
rýmy. poplatek: členové 60 Kč, ostatní 70 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• 7.1. od 18.00 do 21.00 hod. - TANEC ŽENSKÉ SÍLY. Večerní program pro
ženy. Tancem v sobě znovu probouzíme radost a oslavujeme život. Umíme-li
mluvit, umíme zpívat. Písní promlouvá naše duše. Je čas osvobodit svůj hlas
a začít zase zpívat. Naše společné prožitky umocní bubny, vonné oleje, živly,
sdílení... Vedou:Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie),
info na tel.č. : 731 145 643, 200 Kč / členky, 230 Kč / ostatní.
• 18.1. od 19.00 do 20.30 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro všechny,
kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za doprovodu bubnů,
kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických nástrojů. Vedou: Tomáš a
Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie), info na tel.č.: 731 145 643,
50 Kč / členové, 60 Kč /ostatní.
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ.
Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o volných místech na tel. č.:
602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info o volných místech na tel. č.:
603 576 988). Poplatek: 200 Kč / členové, 250 Kč / ostatní / 5 lekcí.
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve stylu
waltz, polka, funky, irsko, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené
WCDF. Poplatek: 50 Kč/hod. Vede: Romana Kopuletá (mob. 776 818 101).
• každé úterý od 9.45 do 10.45 hod. a čtvrtek od 11.45 do 12.45 hod. pokročilí; každé úterý od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA
PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Vede: Veronika Rybníčková, info na
tel.č.: 732 243 731. Poplatek: 240 Kč a 480 Kč / měsíc.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod - MOHENDŽODÁRO - TANTRA
JÓGA PRO ŽENY. Tantra jóga pro ženy – 4měsíční cyklus říjen-leden.
Mohendžodáro je tantrické cvičení výhradně pro ženu. Posiluje její zdraví
tím, že rozvádí sexuální energii do celého těla. Vede: Jitka Jedličková
(www.mohendzodaro.com). Poplatek: 2.400 Kč / členky, 2.250 Kč /ostatní.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Muzikoterapie pro maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka
muzikoterapie). Poplatek: 200 Kč /členové, 250 Kč/ostatní (říjen-prosinec).
• v pondělí od 10.45 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU.
Hodinka říkanek spojených s kreslením a malováním pro děti od 2 let a jejich
rodiče. Vede: Mgr. Martina Turečková. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč /
ostatní vč. materiálu (říjen-prosinec).
• v úterý od 16.00 do 16.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S
RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, max. 8 dětí. Představení angličtiny zábavným
způsobem. Lekce plné her, obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových,
výtvarných aktivit. Rodič získá návod jak opakovat učivo - hrát si doma.
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek:
1200 Kč /členové, 1300 Kč / ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011)
• v úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY.
Pro děti 6, 7 let bez předchozích znalostí angličtiny, max. 8 dětí. Zábava i
lehká přípravka na angličtinu ve škole. Lekce plné her, obrázků, písniček,
příběhů, říkadel, pohybových, výtvarných aktivit. Vede: Mgr. Jitka Pydychová
Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 1200 Kč /členové, 1300 Kč /
ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011).
• ve středu od 9.30 do 10.00 hod. - nelezoucí děti a od 10.15 do 11.00 hod.
- lezoucí, chodící děti - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA.
Cvičení plné říkadel, písniček a pohybových her pro rodiče s dětmi. Naučte se
básničky a písničky, které můžete zpívat svým dětem. Jednotlivé aktivity jsou
obohaceny pestrými pomůckami a hračkami. Vede: Bc. Soňa Pomezná. Info na
tel. 722 938 173. Poplatek: 300 Kč / členové, 350 Kč / ostatní / říjen - prosinec.

Krásné vánoční svátky a spoustu kulturních zážitků
v roce 2011 Vám přeje
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Galerie Slovanská epopej, městská knihovna,
městské muzeum, infocentrum a kino.

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce přeje klub HK Ivančice.

ZDRAVÍ, POHODU, ŠTĚSTÍ, LÁSKU A VŠE DOBRÉ
V ROCE 2011 PŘEJÍ ČLENOVÉ
AC MORAVSKÝ KRUMLOV A ZUZKA MARKOVÁ.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
v neděli 19. prosince od 17.00 hodin v KD Dobřínsko.
Akci pořádá „DOBŘÍNSKÝ DECHFEST o. s.“ ve spolupráci s obcí
Dobřínsko. Hraje „MORAVANKA“ Jana Slabáka, vstupné: 100 Kč.
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Přes půl Evropy za velbloudy - díl II.
30. 4. 2010

Vstávám první, budím kluky,
kterým se nechce. Dávám sprchu,
balím a snídám. Zasypávám se od
pasu dolů zásypem Pedig, super
věc. Pokud ho používám, nemám
opruzeniny a jedny ponožky
mi vydrží na nohách 2 až 3 dny
(nesmrdí). Přijíždíme do městečka Villa San Govanni, odkud se
naloďujeme na trajekt přes Messinskou úžinu.

Při každé zastávce Milan na
požádání ochotně pózuje a sděluje všem cíl naší cesty. Přejezd
sicilské dálnice nás stál 9,70
euro, vcelku dobrý peníz asi za
160 km. Zlaté české dálniční
známky (taky už mají pomalu odzvoněno). Po příjezdu do Palerma
hledáme kemp. Ten nacházíme
v příměstské části na ul. Via Pegaso (cena 8 euro). Stavíme stany
a ohřívám dvě plechovky guláše
pro mne a Jirku. Poté odcházíme

Za námi leží Messinská úžina

Je velmi teplo a Milan je
trošičku nervozní, jeho první
jízda na lodi. Lodní lístek stojí
10 euro. Odstavuji motorku a po
příchodu na horní palubu zjišťuji,
že již plujeme. Plavba trvá asi 20
minut. Projíždíme po přecpaných
silnicích z Mesiny ven na dálnici
směrem do Palerma. Několikrát
zastavujeme na pumpě, kde vzbuzujeme velkou pozornost, jako
po celé Itálii. Mnozí nám přejí
šťastnou cestu.

doplnit proviant do asi 10 minut
vzdáleného obchůdku. Milan zůstává u motorek. Po našem návratu si vyměňujeme role a Milan po
našem podrobném popisu cesty
odchází na nákup. Jeho orientační
smysl opět nezklamal, po mírném
bloudění se vrátil s trošku dražším pivem za 3,70 euro. Milan se
zlobí a nemluví na mě. Při sledování divadelní hry „Vyšetřování
ztráty třídní knihy“ na přenosném
DVD usínám.

1. 5. 2010

V půl čtvrté ráno se budím
a nemohu spát, jdu se umýt. Ve
sprše teplá voda neteče, využívám dřez na nádobí a v teplé
vodě se opláchnu. Zalézám
do stanu, kde usínám a do půl
sedmé spím. Všechny budím,
snídáme. Milan začal opět komunikovat a sděluje nám, že
předchozí večer, když hledal
obchod. narazil na faráře a snažil
se ho zeptat, kde je obchod, tím
způsobem, že otevřel igelitku
a ukázal posunky na otevřená
ústa. Farář to pochopil tak, že
žebrá a má hlad. Snažil se Milanovi dát peníze na jídlo. Milan
mu vysvětlil, že je český turista
a nežebrá. Při vyprávění historky
se s Jirkou pěkně bavíme.
V půl deváté vyrážíme směr
přístav. GPS nás vede bez problémů, po cestě tankujeme benzín.
V přístavu potkáváme české
motorkáře, kteří jsou na cestě po
Sicílii. Vyřizujeme formality jako
vyzvednutí lodních lístků, vypisujeme formuláře pro opuštění
zemí Schengenské dohody. Asi
za dvě hodiny jsme na lodi, kde
personál upevňuje motorky, se
kterými se loučíme a odcházíme
do horních pater lodi. Vyplouváme asi s hodinovým zpožděním.
Asi po 2 hodinách plavby, kdy
obeplouváme Sicílii, se Evropa
ztrácí v mlžném oparu. Stojím
na palubě a moje myšlenky jsou
někde s mojí rodinou. Mám je
rád. Na lodi se rozkoukáváme.
Sedáme si s Jirkou do zákoutí a
čtu časopis Motoroute, usínám.
Milan se ztrácí k baru a popíjí
pivo. Časem chytá pěknou depku
(alkoholové opojení). Asi po 9
hodinách plavby připlouváme do

hlavního města Tunis. JSME V
AFRICE a začalo úřední martirium. Asi 2 hodiny vyřizujeme formality s tím, že největší problém
jsou naše GPS a bylo třeba je
řádně zaprotokolovat. Po výjezdu
z přístavu, bylo asi 23:00 hodin,
odjíždíme hledat kemp, silnice se
ve světle reflektoru strašně leskne, jak u nás při náledí. Motorka
neklouže. Kemp nacházíme asi za
45 minut, díky GPS. Odcházím
hledat správce, mezi tím Milan
usíná na motorce tak, že s ním
musíme zatřepat, aby se vzbudil.
Ubytováváme se a jdeme spát.
Najeto 383 km. Po Evropě celkem 2774 km.

2. 5. 2010
Ráno se budíme hýkáním osla
v 07:15 hod. tuniského času (nemají letní čas) a v campu jsme
společně se třemi expedičnímu
vozidly sami, po nějaké době dvě
odjíždějí. Zůstal tu s námi pouze
jeden mladý pár, pravděpodobně
Angličani. Po snídani balíme
a odjíždíme směrem na město
SOUSE. V obchodě u cesty
nakupujeme vodu. V kavárně si
dáváme výbornou kávu a Jirka
nám vypráví historku z předešlého večera, kdy se šel před spaním
vysprchovat a ve sprchovém boxu
ho navštívil nahý správce s tím,

Amfiteátr ve městě EL-Je

17.12.2010
Konečně na trajektu do Afriky

zda si nemůže půjčit mýdlo. Jirka
měl nejprve obavu o své pozadí.
Po zápůjčce se správce dvakrát
namydlil (Jiří vlastnil mýdlo zn.
FA) a poté mýdlo vrátil.
Odjíždíme podél pobřeží stále
na jih. Po cestě míjíme nekonečné
plantáže přestárlých olivovníků,
obehnané živými ploty z kvetoucích opuncií. Při jedné ze zastávek dávám Milanovi ochutnat
plod opuncie. Souse objíždíme po
dálnici. Je čas oběda. U cesty zastavujeme a po chvilce dohadů o
ceně skopového masa si je necháme opéci na grilu. Jako přílohu si
dáváme hranolky. Při dotazu, zda
si můžeme dát kávu, dostáváme
kladnou odpověď, majitel mizí
v dáli. Po chvíli se vrací a na pod-

nose nám odněkud z ulice přináší
kafe. U nás v Čechách by toto
bylo nemyslitelné, tam bychom
slyšeli jenom - „nemáme“. Tady
skutečně platí - náš zákazník, náš
pán. Po této zkušenosti je nám již
jasné, že kafe se vaří pouze v kafetériích, kterých je kolem cest
spousta. Po zaplacení odjíždíme.
Po chvíli nám Milan signalizuje,
že musí zastavit. Zjišťujeme, že je
mu mdlo a motá se mu hlava. Přiznává skutečnost, že kafe normálně nepije. Posazujeme ho do stínu
a pije vodu. Otočím se a v dálce
vidím amfiteátr (koloseum).
Milana necháváme odpočívat a
s Jirkou to odjíždíme omrknout...
Do svého deníku zaznamenal
Rudolf Fráňa. Pokračování příště.

17.12.2010
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

PROGRAM KIN

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
20% 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 20% DPH. Rozsah řádkového
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

» AUTO - MOTO

prodám
•• automobily Škoda 110 L, Pontiac
a úplně zrenovovanou Tatru 54/30
z roku 1933. Tel.: 724 788 611.
•• střešní box zn. Neumann. Cena
dohodou. Tel.: 606 201 232.
•• navigaci Garmin Nuvi 250w s doživotní aktualizací map. Cena dohodou. Tel.: 606 201 232.
•• motocykl Yamaha DT 50 R otevřená verze, nově zakupeno v ČR v
r. 2006, po 1. majiteli, najeto 5000
km,výborný stav, cena dohodou. Tel.:
776 626 586.
•• Jawa Babeta dvourychlostní po
GO, mimo barvy. cena dohodou. Tel.:
776 626 586.
•• moped Puch po GO motoru. Cena
dohodou, Tel.: 515 333 339,

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• DB 3+1 s garáží, cihlový dům, MK,
tel.: 777 582 899.
•• byt v OV 1+1 v MK, Sídliště, 4. patro s výtahem, po rekonstrukci, volný
ihned. Tel.: 724 147 557.
•• byt v OV 2+1 v Ivančicích, nové
sídliště, lodžie, zateplení, plast. okna,
nové podlahy. Tel.: 774 550 913.
• RD 3+1 v Petrovičích, 2x hala,
podsklepený, možnost nadstavby,
velký dvůr, garáž, UT, vlastní studna,
možnost napojení voda, plyn, vinný
sklep, 10 arů vinohradu. Tel.: 728 506
862, od 17 do 19 hodin.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
obchod k pronájmu v centru
Ivančic, 96 m2, nájemné 15.000
Kč + provize a energie • Byt 3+1 v
OV Ivančice, 75 m2, 4 patro, nová
lodžie, plast. okna, cena 1,540 mil.
Kč k jednání • Novostavby RD 5+1
+ garáž Ivančice, pozemek 475 m2,
ZP 138 m2, dokončení r. 2011, ceny
od 3 mil. Kč • Stav. pozemky na
okraji Ivančic 475-1019 m2, všechny
sítě a komunikace, cena 2.107 Kč/m2
• Celoročně obyv. novostavbu chaty
3+1 u MK, ZP 28 m2, pozemek 1020
m2, voda, el., terasa, sklep, cena
695 tis. + provize • Poslední volnou novostavbu domů na klíč, typ
bungalov 4+kk Neslovice, pozemek
od 413 m2, cena 2.650.000 Kč • RD
7+1+garáž centrum Ivančic, zahrada, bazén, cena 4 mil. Kč k jednání
• DB 3+1 s garáží Oslavany, 1 NP,
lodžie, plast. okna, cena k jednání.
Další info a nemovitosti na tel. 605
749 319 nebo www.re.max.cz.

hledám podnájem/pronájem
•• hledám pronájem nebo podnájem
bytu nebo RD v Hor. Kounicích a blízkém okolí, možnost péče i starší osobu.
Prosím nabídněte, tel.: 728 536 443.
nabízím podnájem/pronájem
•• Firma WHC therm, spol. s r. o.,
Dr. Odstrčila č. 51, Moravský
Krumlov nabízí pronájem nebytových prostorů o celkové výměrě 16,5
m2 v objektu budovy Dr. Odstrčila
č.51, MK (v blízkosti náměstí TGM).
Nebytové prostory jsou vhodné pro
kancelář. Nájem je možný od 1. 1.
2011. Bližší info na tel. 515 322 331.

»ELEKTRO, ELEKTRONIKA

prodám
•• ledničku, pračku, mikrovlnku za
symbolickou cenu. Tel.: 739 301 503.
•• ledničku zn. Beko s mrazákem. Používaná dva měsíce, v záruční lhůtě.
Vysoká 95 cm. Cena dohodou. Tel.:
776 598 068.
•• volant, pedály a řadící páku k PC.
Málo použité. Cena 500 Kč. Volat
po 18 hodině. Tel.: 602 723 725.

»NÁBYTEK

prodám
•• válendy, stoly, starší skříň s nástavcem a spoustu jiných věcí, jako
je nádobí, sklo apod. za symbolickou
cenu. Tel.: 739 301 503.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• stará školní kamna pro použití, nebo
použitá krbová kamna s výměníkem.
Prosím nabídněte. Tel.: 728 536 443.
•• koupím, popř. vyměním svářečku
zn. Triodyn, nebo KS 250-350 za
svařovací investor 160 A, nový v záruce. Tel.: 606 605 738.
prodám
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• přenosné suché výčepní zařízení,
2 výpustě + 2 narážeče, kompresor,
málo používané. PC: 38.000 Kč,
nyní: 20.000 Kč. Více info na tel.:
728 536 443.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290 D, bez hůlek. Cena: 300 Kč.
Tel.: 602 782 272.

»VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětskou dřevěnou ohrádku, po
1 dítěti, za 400 Kč. Tel.: 773 164 981.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňata francouzských buldočků
(pejsci + fenky), bílé strakoše a černé
s žíháním + bílými znaky, bez PP,
očkovaná a odčervená. Odběr možný
zač. ledna 2011. Tel.: 734 466 272.
•• štěňata zlatých angl. kokršpanělů
po čistokrev. rodičích, zvyklá venku,
očkovaná, odčervená, ihned k odběru.
Cena 2.500 Kč. Tel.. 604 285 341.
•• čistokrevná štěňata border kolie
bez PP. Cena 5.000 Kč. lze i dohoda.
Tel.: 776 262 972.
•• chovný pár činčil s mláďaty, barva
šedobílá. Info na tel.: 737 870 183.
•• prase asi 100 kg, cena 32 Kč/kg
a selata asi 20 kg za 1.000 Kč. Tel.:
731 275 855.
daruji
•• německého vlčáka, stáří 6 let, s PP,
zdravý, hodný. Důvod: ukončení hlídací služby. SPĚCHÁ. Tel.: 774 552 676.

•• Renomovaná realitní společnost
COLOSEUM Reality s. r. o. hledá
realitní makléře/ky pro svoji pobočku v Moravském Krumlově.
Požadujeme: velmi dobré komunikační schopnosti, časovou flexibilitu,
řidičský pr. sk. B. Nabízíme vysoce
kvalitní zaškolení ZDARMA, přidělování vlastních zakázek, osobní
asistentku, kancelář v okolí místa
bydliště, přidělení vlastního území.
Vše bez jakýchkoliv poplatků realitní kanceláři. Velmi vhodné pro
absolventy SŠ, nepožadujeme předchozí praxi. Práce na ŽL. Info na:
wwwcoloseumreality.cz.

hledám
•• Hledám práci v administrativě.
Znalost AJ. Tel.: 723 707 130.
nabízím
•• Firma s „masnou“ výrobou přijme
na HPP ženy a muže do výroby a na
balení a expedici výrobků. Výrobna
se nachází v Tetčicích u Rosic. Více
informací na tel.: 724 128 241.

•• Poskytuji komp. finanční služby.
Nabízím dlouhodobou pomoc ve
složité finanční situaci. Poskytuji
poradenství ve směru dlouhodobého zajištění a finanční soběstačnosti. Pavel Procházka - obchodní
zástupce společnosti OVB ALLFINANZ, a. s., tel.: 737 381 235.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Přijmeme ihned vyučeného
automechanika pro provoz v MK
- Rakšice. Auto-moto-servis - brusírna Libor Holátko. Tel.: 603 871 061,
515 322 398, l.holatko@seznam.cz.
•• Hledáme hodnou a spolehlivou
paní jako pečovatelku ke starší paní
v Trstěnicích. Převážně pouze ve
všední dny. Za příslušnou odměnu.
Tel.: 722 787 144.
•• Firma TC MACH s. r. o. hledá
kandidáta na pozici: asistent/ka
oddělení produkce. Prac. úkoly:
system. práce s materiál. zásobováním, nákupní činnost a sklad.
hospodářství. Požadavky: min. SŠ s
maturitou, prac. zkušenosti v oblasti zásobování, sklad. hospodářství,
dobrá uživ. znalost MS Office a
nějakého informač. systému, vysoké prac. nasazení, pečlivost, týmový
duch. Nástup ihned. Nabízíme: motiv. fin. ohodnocení podle splnění
cílů, zázemí české spol., zaměst.
výhody. Své nabídky zasílejte na:
tcmach@tcmach.cz, nebo na TC
MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov

» SLUŽBY
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Nabízím vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové
agendy, zhotovení daňového přiznání. Tel.: 728 580 378.
•• Nebankovní půjčky i pro OSVČ,
pro ženy na MD, důchodce, aj.
Vhodné i na konsolidace a výplaty
exekucí. Pro více info volejte na
tel.: 721 733 271.
•• Peníze okamžitě na ruku, bez
poplatku předem. MD, důchodci,
OSVČ. Měsíční splátky. Informace:
605 720 362.

» SEZNÁMENÍ

•• kluk, 33 let, hledá holku (25 - 30
let) bez závazků pro vážný vztah.
Tel.: 732 669 393.

Český střelecký svaz, Sportovně-střelecký klub Miroslav pořádá
v neděli 19.12. od 9.00 hodin na veřejné sportovní střelnici
SSK Miroslav-Štěpánov veřejnou střeleckou soutěž

Spolek přátel kvalitního mariáše Řeznovice pořádá

10. ročník střelecké trojdisciplíny: • dlouhá zbraň na 100 metrů
- otevřená mířidla - (opakovačky 10 ran, samonabíjecí 20 ran)
• krátká zbraň 10 - 15 metrů, (20 ran) • brokovnice na popry a
holuby (cca 20 ran na 20-50 metrů). Pro každého účastníka cena,
občerstvení zajištěno. Hlavní výhra se losuje.
Heslo akce: nezavazajme doma babám, když uklízí na Vánoce.

sobota 18. prosince v 16 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: 17.12.
Ceny pro nejlepší mariášníky zajištěny. Srdečně zveme všechny
příznivce mariáše a dobré nálady.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35, tel.: 515 322 252
Vás od 6. ledna do 27. ledna 2011 srdečně zve ke zhlédnutí výstavy

Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na

„
„O VÁNOČNÍHO KAPRA

POD ŠIRÝM NEBEM
Putovní výstava fotografií ze Zanskaru dokumentující nelehký život
obyvatel v oblasti malého Tibetu. Díky své sounáležitosti s Indií
zůstává Zanskar jednou z mála oblastí, kde tradiční tibetská kultura,
společnost a architektura přežily čínskou kulturní revoluci.
Výstava fotografií je nainstalována ve vestibulu knihovny
a ve studovně v rámci zapojení knihovny do projektu
sbírky pro malé čtenáře v Indii.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna Moravský Krumlov bude
otevřena do čtvrtka 23. prosince. Půjčování bude obnoveno
v úterý 4. ledna 2011. Otvírací doba: po: zavřeno
út – pá: 8.45 – 16.30 hodin

TRADIČNÍ TURNAJ
V MARIÁŠI VE ČTYŘECH

VII. PLES MĚSTA

15. ledna 2011 v hotelu Epopej, zahájení ve 20 hodin.
Hraje skupina HURIKÁN a cimbálová muzika ŠMYTEC
Předtančení, AEROBIC TEAM při DDM,
Démáirt-soubor irských tanců YMCA Brno
Tombola, vstupné s místenkou 120 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru, Zámecká 2 od 7. ledna 2011.
Hostinec pod Věží Olbramovice,
ve spolupráci s panem Janíčkem, pořádá

ŠESTÝ ROČNÍK
TURNAJE V MARIÁŠI.
Oficiální zahájení je v sobotu 8. ledna 2011 v 10.00 hodin.
Prezentace účastníků začíná v 9.30 hodin. Prosíme o předběžnou
registraci účastníků na čísle 774 433 482 do 6. ledna 2011.

ne 19.12. v 17.00
so 8.1. v 19.00
ne 9.1. v 19.00
ne 9.1. v 17.00
so 15.1. v 19.00
ne 16.1 v 19.00

( 515 322 618

MONSTRA VS. VETŘELCI
Animovaný film USA
DÁL, NEŽ SE ZDÁLO
Romantická komedie USA
O ZOUFÁLKOVI
Pohádka, český dabing
JÍST,MEDITOVAT, MILOVAT
Romantický film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
pá 24.12. ve 13.00 HARRY POTTER
a RELIKVIE SMRTI
Dobrodružný rodinný film USA
st 29.12. ve 20.00 RESIDENT EVIL: Afterlife
Horor USA
ne 2.1. v 17.00
JÁ, PADOUCH
Animovaná komedie USA
Český dabing
st 5.1. v 18.00
SCOTT PILGRIM
a ve 20.00
PROTI ZBYTKU SVĚTA
Komedie USA
ne 9.1. ve 20.00

RED
Akční film USA

st 12.1. ve 20.00

THE SOCIAL NETWORK
Drama USA
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR

ne 16.1. ve 20.00

KINO OSLAVANY
so 18.12. v 18.00

( 546 423 018

WALL STREET:
PENÍZE NIKDY NESPÍ
Drama USA
ne 19.12. v 18.00 KARATE KID
Akční film USA / Čína

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 19.12. ve 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Komedie ČR
st 22.12. v 16.00 MEGAMYSL
a v 18.00
Animovaná komedie USA, česky
st 29.12. v 17.00 HARRY POTTER
a ve 20.00
a RELIKVIE SMRTI
Dobrodružný rodinný film USA
čt 30.12. v 17.00
a ve 20.00

HARRY POTTER
a RELIKVIE SMRTI
Dobrodružný rodinný film USA

ne 2.1. v 17.30
a ve 20.00

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR

st 5.1. v 18.00

JÁ, PADOUCH
Animovaná komedie USA
Český dabing
HLAVA-RUCE-SRDCE
Drama ČR

ne 9.1. v 17.30
a ve 20.00
st 12.1. v 18.00

ne 16.1. v 17.30
a ve 20.00

WALL STREET:
PENÍZE NIKDY NESPÍ
Drama USA
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Romantická komedie USA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
se uskuteční 8. ledna 2011, malí kolednící opět poskytnou příležitost ke
štědré pomoci potřebným lidem. Pořádá TIC města Dolní Kounice.
Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá dne 31.12.2010 v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hodin, vstupné 120 Kč
Hraje skupina “S” Jerry. Srdečně zvou pořadatelé.

Zveme Vás na

„ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

„

v neděli 26. prosince od 18.00 hodin v Orlovně Rakšice.
K dobré pohodě přispěje cimbálová muzika „PONAVA“ a sbor
„MUŽÁCI z Pohořelic“. Přijďte posedět u dobrého vína při sváteční
pohodě. Srdečně zve spolek vinařů.

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. - 21. prosince od 9.00 do 16.00 hodin
Prohlídka celého areálu školy • ukázky práce s interaktivní tabulí
• ukázky prací studentů • výstava fotografií ze současnosti školy
• informace výchovné poradkyně o studiu • prodej školní ročenky.
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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. Číslo 01/11 vyjde 14. ledna 2011, uzávěrka 11. ledna 2011. REDAKČNÍ DOVOLENÁ OD 20. 12. 2010 DO 02. 01. 2011. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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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 2011.

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

17.12.2010

