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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.
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DLUHY?

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

VÁNOCE JSOU ZASE TADY!

Přijdu ráno do práce a nic zlého
netuše, zapnu na počítači své oblíbené rádio. Neprozradím vám které.
Dostal bych asi ťafku od svého milovaného šéfredaktora za nedovolenou
a hlavně neplacenou reklamu. Tato
stanice mě pravidelně provází při
vymýšlení směrnic, vyhodnocování
rizik, studiu nové dokumentace a
předpisů. Hrají zde moji oblíbenou
muziku, která není už dávno moderní, ale mně se pořád líbí. Už jenom
proto, že z ní stále cítím praskot táborových ohňů, u kterých jsem taky
kdysi, před dvaceti kily a většinou
vlasů, také sedával.
A tato stanice mně v 06.10 hod
SEČ způsobí šok. Místo Rosy na ko-

lejích či jiného příjemného probouzedla na mě vypálí rovnou vánoční
Rolničky. Ne, že bych si neuvědomoval, že se Vánoce opět přiblížily na
dostřel, ale v návalu práce a starostí o
rodinu jsem si to letos odmítal uvědomit. Naštěstí je nás takových víc.
Jako kluk jsem se na Vánoce těšil.
I přes příslovečný uklízecí maratón
mých pečlivých a milujících rodičů.
Jednou mě na štědrý den odpoledne
vyslali vyhrabávat před dům trávu.
Až po létech z mojí mámy vypadlo,
že to byl vlastně úhybný manévr, jak
nás děti dostat z domu, aby mohli
v klidu zabalit dárky. Takže, jako
dospělý bych si měl tedy dobu předvánoční užívat a prací, zejména uklí-

zením, terorizovat své vlastní děti.
Být otcem tyranem, ba přímo Herodesem, byl vždy můj sen. Nesplněný. Občas mám pocit, že moje děti
terorizují naopak mne a vybírají si na
to dobu před Vánoci. Kdo by odolal
synkovým blonďatým vláskům,
modrým očičkám s prosebným výrazem, které si přejí novou videohru.
Objetí a pusa od mojí skoroslečny
jsou také velmi účinnou zbraní jak
z Ježíška (tatínka) vymámit něco
pěkného. Ale jak už jsem jednou
poznamenal, nejedu v tom sám a nepochybuji, že na moje bratry a sestry
v utrpení, ostatní rodiče, je vyvíjen
stejný nebo ještě větší nátlak. Zase
na druhou stranu, upřímně řečeno,

ono to za ty příslovečně rozzářené
oči našich dětí u stromečku stojí.
Blíží se konec roku. Doba rekapitulace toho, co se nám za uplynulý
rok povedlo a co ne. Občas se sám
sebe ptám, zda do těchto účtů nezapočítáváme jen materiální statky a
svoje osobní úspěchy. Co lidé, které
máme rádi, hodně jsme toho spolu
prožili, ale na které si neuděláme během celého roku čas? Co doba, kterou jsme v uplynulém roce věnovali
jen tak svým dětem nebo prarodičům? Právě Vánoce jsou časem, kdy
se můžeme zastavit, trochu se nad
sebou zamyslet, zastydět se a pokusit
se to trochu napravit. Tak šťastné
a veselé Vánoce.
Petr Sláma

PALIVOVÉ DŘEVO
Zastávka u Brna
www.plastplot.cz

Nabízíme Vám palivové štípané dříví
délky 30, popřípadě 50 cm.

OBJEDNÁVKY:
tel.: 603 840 121

Měkké jehličnaté SM, BO - 1 prms 800 Kč
Tvrdé listnaté DB, BK, AK - 1 prms 1100 Kč
VY
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Našim zákazníkům

a partnerům přejeme

!

krásné prožití Vánoc

a do nového roku
hodně zdraví, štěstí,

AKCE!
lásky
a osobní

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

pohody.
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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 Sociální reforma od ledna
Úřad práce ČR převezme po 1. klienti vyřizovat své žádosti o
komise informuje
lednu 2012 od obcí výkony sou- nepojistné sociální dávky (dávky
Jeden článek jsem vynechal, a tak telegraficky o tom, co se na elektrárně za tu dobu přihodilo. Od 25. listopadu pracuje 1. výrobní blok
na 100 % svého nového výkonu 500 MW. Na modernizaci tedy čeká
2. výrobní blok, který svou proměnu prodělá při odstávce od března do
května roku 2012. První výrobní blok byl odstaven pro výměnu jedné
pětiny paliva. Na výkon najede 16. prosince. Jedná se tak o jednu z nejkratších odstávek v historii elektrárny. V předvečer Štědrého dne 23.
prosince odpracuje elektrárna 100 reaktor-roků komerčního provozu.
Jak Dukovany, tak i Temelín prošly v tomto týdnu ekologickým
auditem a obhájily požadavky normy ISO 1401 v oblasti ochrany
životního prostředí. „Hodnotili jsme, jak elektrárna naložila s našimi
závěry. Je velmi příjemné zjištění, že zapracovala všechna doporučení
z minulých let. Neshledali jsme tady žádnou anomálii,“ zhodnotil pan
Pejčoch z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas. Také
potvrdil, že zhoršená kvalita ovzduší, která v minulých dnech trápila
hned několik krajů, dukovanskému regionu nehrozí. Cílem uplatňování
systému ochrany životního prostředí je neustálé snižování vlivu provozu na okolí elektrárny. Ochrana životního prostředí je základní oblastí,
která bude naši jadernou elektrárnu provázet po celou její životnost.
Proto jsou průběžně přijímána taková opatření, aby se systém ochrany
životního prostředí dále zlepšoval. Tyto audity přinášejí důležitý pohled zvenku a podněty pro další zlepšování.
12. 12. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Oslavany vyplatí odměny

/Oslavany/ Rada města rozhodla o vyplacení finančních darů jednotlivým odborným komisím rady města. Schválila také za období od
01. 06. 2011 vyplacení finančních darů jednotlivým členům odborných
komisí. Jedinou výjimkou je komise likvidační, která dostane finanční
dary za období od 01. 12. 2010 do 30. 11. 2011. Dále bude finanční dar
vyplacen předsedovi komise pro výstavbu a investice za jeho činnost
za období od 01. 06. 2011 do 30. 11. 2011. Finanční dary dostanou
i občané města za rozvoj kultury a společenského dění ve městě a za
přínos pro celkový rozvoj města a rozvoj spolupráce se zahraničními
subjekty. Výši těchto darů schválilo Zastupitelstvo města Oslavan již
dne 29. 11. 2010 na svém veřejném zasedání. Každý zastupitel by měl
být odměňován za svou práci pro město měsíčně finanční částkou
627 korun. U členů městské rady je tato odměna vyšší, 1.815 korun.
Předsedům výborů a komisí je vyplácena odměna 1.482 Kč. Pro členy
zastupitelstva, kteří zároveň pracují v odborných komisích, byla schválena výše odměny 520 Kč za měsíc.
Petr Sláma

visející s příjmem žádostí a výplatou sociálních dávek hmotné
nouze, příspěvku na péči a dávek
pro osoby zdravotně postižené,
což bude současně se stávajícími
dávkami státní sociální podpory
tvořit sociální systém nepojistných sociálních dávek.
V Moravském Krumlově budou

pomoci v hmotné nouzi, příspěvku
na péči a dávky osobám zdravotně
postiženým) i nadále v budově
Městského úřadu v Moravském
Krumlově na adrese nám. Klášterní 125. Dále budeme zajišťovat
v omezeném režimu provozu výjezdní pracoviště v Miroslavi, na
adrese nám. Svobody 22. /ÚP MK/

Zastupitelstvo
JM
kraje
schválilo ve čtvrtek 15. prosince
krajský rozpočet na rok 2012.
Rozpočet počítá s celkovými
příjmy i výdaji ve výši 6 miliard
korun. Daňové výnosy budou o
něco nižší, zhruba 5,2 miliardy
korun, zbývající část je financována z rezerv a úspor a také ze
zapojení prostředků Evropské
investiční banky.
„Jsem velmi rád, že se i počtvrté podařilo na jižní Moravě najít
průřezovou podporu krajskému
rozpočtu - pro hlasovali nejenom koaliční zastupitelé, ale i
kolegové z KSČM a ODS,“ uvedl
hejtman Michal Hašek.
Rozpočet kraje umožní i
v příštím roce investice. Dotační programy budou směřovány
v příštím roce ve prospěch měst

a obcí jižní Moravy i neziskového sektoru. Speciální dotační program bude vypsán například pro
sociálně a ekonomicky postižené
mikroregiony JM kraje.
„Velmi si vážím věcné a korektní diskuse, která dnes na zastupitelstvu probíhala. Počítáme s
tím, že i příští rok nebude růžový
z pohledu hospodářské situace.
S výslednou podobou rozpočtu
jsem nicméně spokojen. Rozpočet znamená, že zajišťujeme rozsah a kvalitu služeb, které má kraj
ve své kompetenci v oblasti zdravotnictví, sociální péče, středního
školství nebo například dopravy.
Máme finanční prostředky na to,
abychom čerpali granty a dotace
Evropské unie a mohli jsme zaplatit kofinancování,“ zdůraznil
hejtman Michal Hašek.
/abé/

Kraj Vysočina bude příští rok
hospodařit s rozpočtem ve výši
8,126 miliardy korun. „Rozpočet
je opět, stejně jako loni, přísně
úsporný, vyrovnaný a počítá s
největší rezervou v historii kraje
ve výši 260 miliónů korun,“ uvedl
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast financí Vladimír Novotný. Podle Novotného je rozpočet
Vysočiny opět nastaven spíše pesimisticky a kopíruje daňové příjmy
kraje z roku 2006. V roce 2012 je
počítáno s výdaji ve stejné výši,
jakou činí zdroje rozpočtu.
V novém rozpočtu ponechalo
vedení kraje velkou nerozdělenou
rezervu 260 milionů korun. „Předpokládáme, že budeme muset
řešit některé problémy ve zdravotnictví a sociálních službách.
Obavy máme také ze zvyšujícího
se tlaku státu na samosprávy a jejich rozpočty,“ vysvětlil Novotný.

Další potíže by podle něj mohly
vzniknout i kolem příjmů z DPH.
Největší díl v novém krajském
rozpočtu Vysočiny zaujímají tradičně přímé výdaje v krajských
a obecních školách; stát by na
ně měl, stejně jako loni, do kraje
poslat skoro 3,7 miliardy Kč. O
rozdělování těchto peněz však
krajská samospráva nerozhoduje.
Na dopravu, která je druhou největší krajskou výdajovou kapitolou, je příští rok vyčleněno skoro
1,5 miliardy Kč.
Miliardový rámec úvěru u
EIB vyjednalo už minulé vedení
kraje. Půl miliardy Kč z něj padlo
na opravy silnic v letech 2006
a 2007. Loni se krajští zastupitelé dohodli na tom, že využijí
i další část úvěru. Bylo využito
125 milionů Kč na modernizaci
nemocnice a středních škol a na
dopravní stavby.
/TZ kraj/

Krajský rozpočet schválen

Rozpočet má i kraj Vysočina

PNEUSERVIS

A ( 721 096 028
U
T
O
Š
K
O
L
A ING. POSPÍŠIL

L

Petr Bašta

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012 pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní pohody.
Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402
po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

Suchohrdly u Miroslavi

přeje svým zákazníkům
příjemné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěs�
a spokojenos�.
tel.: 515 333 121, 515 334 276

UPOZORNĚNÍ
ZRCADLO
vychází 13. ledna 2012.
REDAKČNÍ DOVOLENÁ:
od 21. prosince 2011
do 4. ledna 2012.
Kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,
nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info
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ZPRÁVY Z RADNIC

Dotace z krajské pokladny
/Oslavany/ Rada města Oslavan rozhodla o přijetí tří dotací z Jihomoravského kraje. První je určena na opravu opěrné zdi svahu pod
kostelem sv. Mikuláše a její celková výše bude 200.000 korun. Základní škola Oslavany dostane z krajského rozpočtu peníze na projekt
„Bezpečnost a hygiena ve školních šatnách ZŠ“. Podpora z kraje činí
150.000 korun. Třetí finanční částkou je 172.000 korun. Tyto peníze
jsou určeny pro Dům dětí a mládeže se školní družinou na program
„Moře 2011“. Jedná se o výměnný pobyt partnerského města Oslavany a obce Vir. Rada města zároveň schválila všechny tři smlouvy
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Petr Sláma

Zaplatí za přejezd mostu
/Ivančice/ Rada města schválila poplatky za povolení k vjezdu přes
most na Rénu. Pro nájemce zahrádek bude tento poplatek činit 500 Kč/
rok. Pro majitele chat bude povolení dražší. Za roční povolení zaplatí
1.500 Kč. Celoroční povolenky k vjezdu vozidel bude vydávat Městská
policie Ivančice. Rada zároveň uložila Městské policii Ivančice zveřejnit
informaci o vydávání povolení, výši poplatků a jejich vybírání na webových stránkách města, v Televizi Ivančice a vyhlášením. Petr Sláma

ČEZ věnoval Mohelnu auto

/Mohelno/ V pátek 9. prosince byl generálním ředitelem ČEZ
Správa majetku Janem Kalinou bezplatně předán osobní automobil Fabia Combi zastupitelům městyse Mohelno pro potřeby městyse, zvlášť
pro zachování služby rozvozu obědů místním seniorům. „Darovaný
automobil Fabia Combi bude celoročně sloužit pro potřeby pracovníků
Městyse Mohelno při zajišťování rozmanitých úkolů a pro dovoz obědů ze školní jídelny do Domova pro seniory. Pomoc z ČEZu přišla za
pět minut dvanáct, neboť stávající osobní vozidlo dosloužilo a na nákup jiného nezbyly finance. Proto si nesmírně vážíme této nabídky na
bezúplatný převod, nestává se až tak často, že by nám někdo dal něco
zadarmo,“ komentuje předání starosta Mohelna Jiří Kostelník. /abé/

Podpoří místní organizace
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Orel Jednota Ivančice. Dotace v celkové výši
40.000 korun bude určena na rekonstrukci objektu ivančické Orlovny.
V tělocvičně je nutno dokončit regulaci topení a klimatizaci. Finanční
částka bude uhrazena z rezervy zastupitelstva v rámci schváleného
rozpočtového opatření. Rada města již dříve také vzala na vědomí
předložený návrh smlouvy mezi Ivančicemi a Tělocvičnou jednotou
Sokol Němčice, o poskytnutí dotace dotaci v celkové 400.000 korun
na rekonstrukci Sokolovny v Ivančicích - Němčicích. Petr Sláma

Rozpočtová provizoria
/Oslavany, Ivančice/ Rada města navrhla oslavanskému zastupitelstvu schválit rozpočtové provizorium pro rok 2012. Stejným problémem
se již zabývalo i zastupitelstvo města Ivančic na svém veřejném zasedání
dne 1. prosince. Zastupitelé rozpočtové provizorium schválili. Institutu
rozpočtového provizoria se používá v hospodaření obcí z důvodů ne
zcela upřesněných informací o příjmech a výdajích pro další rok. Dalším
důvodem je, že při sestavování rozpočtu obcí není ještě schválen státní
rozpočet a nejsou známy příjmy od státu. Rada města uložila starostovi předložit zastupitelům na prvním řádném zasedání v příštím roce
ke schválení řádný rozpočet města na rok 2012. Petr Sláma

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

Žaluzie Koblížek

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
BENAMI - MIROSLAV

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

údržba a servis vozů • sbíhavost kol
příprava a realizace STK • montáž autoskel,
tažných zařízení a denního svícení
odtahová služba NONSTOP
SERVIS
pondělí - pátek
kontakt:
7.00 - 16.00 hod.
725 424 172
sobota po dohodě

Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

DŘEVO

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

603 576 656

Benami plus, s.r.o. Nádražní 1178, Miroslav

ČERPACÍ STANICE • MYTÍ AUT • OBČERSTVENÍ ...

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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§ Advokátní poradna

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Bude či nebude BPS
v Moravském Krumlově?

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

Dobrý den. Před nedávnou dobou jsem dostala od soudu nějaký
platební rozkaz, kde bylo uvedeno,
že dlužím částku 346 Kč a úrok asi
160 Kč a hlavně mám ještě zaplatit
náklady řízení asi 6.700 Kč. Vymáhala to po mně nějaká společnost,
která v přiloženém formuláři uváděla, že mám dlužit za nezaplacené
pojistné pojišťovně. Neuvědomuju
si, že bych něco v té době dlužila,
protože pokud by šlo o 346 Kč, tak
bych to samozřejmě zaplatila. Bohužel je to již dlouhá doba a přesně
si to nepamatuji, jednalo o pojistné
za rok 2002. Z této doby nemám
už žádné doklady. Mohu se proti
tomuto nějak bránit a chtít, aby mi
vymáhající společnost předložila
doklady, za co vlastně dlužím?
K Vašemu dotazu uvádím, že jde
bohužel v současné době o velmi
častý příklad společnosti, která zřejmě odkupuje pohledávky povětšinou

již promlčené a poté je uplatňuje u
soudu. Sám jsem se ve své advokátní
praxi v poslední době setkal s větším
počtem obdobných žalob, kdy po
dlužnících věřitel vymáhá částku
v řádech stovek korun českých a
k tomu náklady řízení ve výši cca
7.000 Kč (v případě exekuce se dluh
ještě dále navýší). Většina těchto pohledávek je tzv. promlčených, tzn. že
pokud uplatníte námitku promlčení,
nemůže být věřiteli dlužná částka
soudně přiznána, i kdybyste takovou
částku opravdu někdy dlužila. Promlčecí doba je stanovena v občanském
a obchodním zákoníku, nejčastější
promlčecí doba v občanském zákoníku je tři roky, u některých věcí je
však promlčecí doba speciální, např.
práva z přepravy.
Dluh z roku 2002 je tedy s největší pravděpodobností již promlčen.
Hlavním kamenem úrazu je však to,
že námitku promlčení musí dlužník

aktivně podat. Soud nemůže k promlčení pohledávky přihlédnout sám,
ale pouze na upozornění dlužníka.
Pokud vydá soud platební rozkaz
a dlužník se proti němu neodvolá
(resp. nepodá odpor proti platebnímu rozkazu) do 15 dnů od doručení,
je platební rozkaz pravomocný a vy
dluh budete muset uhradit, i když je
pohledávka promlčena.
Na druhou stranu pokud do 15
dnů od doručení platebního rozkazu
proti němu podáte odpor a uvedete
v něm jako odůvodnění, že pohle-

dávka je promlčena, a tato námitka
je v souladu se zákonem, pak by
soud měl žalobu věřitele zamítnout
a uložit mu naopak, aby on uhradil
Vaše náklady, které s tou věcí budete mít, např. náklady na právní zastoupení advokátem. Doporučení je
tedy takové, řádně si přebírat poštu
a po přijetí tohoto typu dopisu od
soudu se hned začít aktivně bránit
podáním odporu s příslušným odůvodněním. Včasnou obranou proti
těmto typům žalob si můžete ušetřit
velké množství peněz i starostí.

Virtuální univerzita třetího věku v Suchohrdlech
Moudrým lidem škola nikdy
nekončí ...
Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro seniory stává
prostředkem pro hledání cesty,
způsobu a hodnot života, pro
poznávání dalších možností, ale
i nutností v životě.
Na Základní škole v Suchohrdlech u Miroslavi právě nabízíme
dálkovou formu studia, prostřednictvím portálu e-Senior, který
je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří
se z různých důvodů nemohou
zúčastňovat výuky Univerzity
třetího věku presenční formou v
sídlech vysokých škol a univerzit
(vzdálenost, zdravotní a časové
důvody, finanční náročnost na

dopravu apod.).
Virtuální Univerzita třetího
věku (VU3V) představuje novou
moderní alternativu ke klasické
prezenční přednáškové výuce
U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií
a internetu, má prvky distančního- dálkového, vzdělávání a
e-learningu a je didakticky přizpůsobena
charakteristickým
specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na
vysokoškolské úrovni.
Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky
přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto
však počáteční znalost práce s po-

čítačem není podmínkou účasti.
U klasických prezenčních
přednášek si posluchači odnášejí
jen to, co si stačili poznamenat a
zapamatovat; nemají možnost se
k přednesené látce jakkoli vrátit
a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora
úplně nahradit. Hlavní didaktická
přednost virtuálních kurzů oproti
klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti
opakování, což je významné
zejména pro seniory - repetitio
mater studiorum. Senior se může
kdykoliv k přednášce vrátit, pustit si přednášku jen po částech, ať
už na svém počítači nebo u nás
v Konzultačním středisku na ZŠ
Suchohrdly u Miroslavi, ke každé
přednášce dostane tištěnou formu

přednášky, do které může kdykoliv nahlédnout a po každé dílčí
přednášce si může kontrolní test
zkusit zvládnout, kolikrát chce
a tím se ho vlastně naučit a upevnit si čerstvě nabyté znalosti.
V současné době na naší škole
probíhá již druhý kurz přednášek
„Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“, máme šest nadšených
posluchačů, v prvním kurzu jsme
se věnovali „ Astronomii“ a na jaře
pokračujeme kurzem „Etika jako
východisko ze společnosti“.
Další výhodou VU3V je, že
můžete začít studovat kdykoliv,
kdykoliv studium přerušit, pokud Vás téma kurzu nezajímá,
počítá se Vám každý ukončený
cyklus přednášek, čili každý student může být ve studiu různě
daleko. Studium není ani časově
náročné, jeden cyklus - semestr
se skládá z 6 přednášek po čtrnácti dnech, u nás je to úterý od
17 do 19 hodin. Vstupte s námi
do rozjetého vlaku virtuálního vzdělávání pro seniory při
České zemědělské univerzitě
v Praze na základní škole v Suchohrdlech u Miroslavi.
Lektor Bc. Šárka Chaloupková

Vážení občané Moravského Krumlova, blíží se termín dalšího, a to
konkrétně 11. zasedaní Zastupitelstva města Moravský Krumlov, na
němž se jako bod. č. 4 bude projednávat výstavba BPS v Moravském
Krumlově. To je téma, které je pro nás, občany Moravského Krumlova,
v současné době velmi ožehavé. Na veřejné besedě dne 14. 11. 2011 bylo
patrné jasné nesouhlasné stanovisko přítomných občanů s plánovanou
výstavbou. Slyšeli jsme mnoho nových informací ze strany investora a
„budoucího“ provozovatele, hostů i občanů vystupujících na besedě, ale
na druhou stranu tím jen vzrostla nedůvěra k plánu provozovat BPS v katastru města Moravský Krumlov firmou BCE.
Občané přítomní na besedě mohli svůj názor vyjádřit také prostřednictvím krátké ankety, podrobnější vyhodnocení této ankety je k dispozici na
našich webových stránkách. Ptali jsme se účastníků besedy, jaká spatřují
pozitiva a jaká negativa v plánované výstavbě BPS v Moravském Krumlově, a dále, zda souhlasí s výstavbou BPS v Moravském Krumlově.
Výsledky nejsou nijak překvapivé - 71 respondentů s výstavbou BPS
nesouhlasí, 1 by výstavbu BPS podpořil. Nejčastěji uváděli tato negativa
- zvýšený provoz na silnicích a zatížení infrastruktury, ohrožení životního
prostředí, zápach, hluk, znehodnocení cen pozemků a nemovitostí atd.
Mnoho občanů vyjadřovalo nedůvěru vůči investorovi, který nejprve
hovořil o 4 pracovních místech, následně bylo toto číslo poopraveno na 23. Dále zde panovaly rozpory v tom, zda již někde provozují BPS a mohou
o tomto dodat reference - v zápise ze 4. zasedání je uvedeno, že „většinu
provozují v Čechách“, což však na veřejné besedě jednatel dementoval.
Investor hovoří o kukuřičné siláži jako o hlavní vstupní surovině, ale jaký
bude vývoj v této oblasti např. za 5 let? Všichni víme, že je zemědělství
úzce spojeno s dotacemi, a když nebudou dotace, budou na to muset nějak
zareagovat, a potažmo i provozovatel BPS - opravdu tedy nedojde ke změně technologie? Každý se přece snaží zareagovat na aktuální vývoj na trhu.
Uskladnění siláže je také nedořešené - primárně se hovořilo o velké silážní
jámě, na besedě již o vacích. Když vezmeme v úvahu kapacitu vstupních
surovin, kterou investor uváděl, byly by potřeba vak(y) v délce cca 4 km
- ty však v grafickém znázornění stavby chyběly (proč?).
Vážení občané, v materiálu, který v uplynulém týdnu obdrželi naši
zastupitelé jako podklady pro 11. zasedání ZM, je uveden tento návrh
usnesení: „Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o průběhu správního řízení ohledně výstavby bioplynové stanice Adéla v Moravském
Krumlově. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 2034/
20 o výměře 894 m2 a parc. č. 2034/19 o výměře 2136 m2 vedených na
LV 10001 pro k. ú. Mor. Krumlov f. bc engineering, s. r. o., Sloup 192,
671 73 Sloup, za cenu 400,- Kč/m2“.
Pan starosta Třetina na besedě všechny přítomné informoval o třech
částech procesu jednání s firmou: 1. schválení záměru, 2. prodej pozemků., 3. souhlas s výstavbou. Záměr byl již ZM schválen, nyní budou zastupitelé přistupovat ke schvalování prodeje, proto tedy: Občané, přijďte
s námi na další zasedání zastupitelstva, kde se bude hlasovat o budoucnosti BPS v Moravském Krumlově. Termín zasedání je 19. 12. 2011
v 16.00 hodin. Petiční výbor bude určitě jednání přítomen, nechceme
dopustit, aby se rozhodovalo o nás bez nás!!!
Závěrem bychom chtěli také poděkovat panu Veselému, který pořídil
na veřejné besedě videozáznam - nahrávka bude v nejbližší době dostupná na našich webových stránkách, dále byla nabídnuta všem zastupitelům, koluje již i mezi občany Moravského Krumlově.
Další informace naleznete na našich internetových stránkách Petičního
výboru: http://moravskykrumlov.webnode.cz. Názory a připomínky zasílejte na email: petice.mk@seznam.cz.

Stavební společnost JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
hledá vhodného kandidáta na pozici:

STAVEBNÍ TECHNIK/ROZPOČTÁŘ
POŽADUJEME: • VŠ vzdělání v oboru • minimálně 3 roky praxe ve stavebnictví
• Zkušenosti s řízením staveb • zkušenosti s přípravou cenových nabídek v RTS
• dobré znalosti PC (MS Office, RTS aj.). NABÍZÍME: zázemí stabilní společnos�
(již 18 roků na trhu). MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Moravský Krumlov.
V případě zájmu nás kontaktuje prosím na: joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184.

Existují jedny brýle na všechny vzdálenosti! Jsou to multifokální brýle. Umožní Vám pohodlně vidět na
všechny vzdálenosti bez nutnosti výměny brýlí. To znamená, že můžete současně vidět na čtení, střední
vzdálenost (počítač, palubní desku v autě) a také do dálky. Pokud váháte, zda by pro Vás byly vhodné
multifokální brýle, přijďte do oční optiky Šárka Kocandová
v Ivančicích, na Palackého náměstí 24, kde Vám odborně
poradíme. Prodiskutujeme s Vámi Vaše požadavky a nároky na
brýle. Vzdálenosti, na které brýle nejčastěji požíváte, prostředí
ve kterém se pohybujete, a také cenu, kterou hodláte zaplatit.
Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné obruby a s ostatními
individuálními záležitostmi.

PŘIJÍMÁME DÁRKOVÉ POUKÁZKY: FLEXI PASS, VITAL PASS
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Chléb z Moravského Krumlova také v Ivančicích
Vážení spoluobčané,

před dvěma týdny vás na tomto místě oslovila bývalá paní starostka
Ing. Hana Kunčáková, aby se vám omluvila za svoji rezignaci na zastupitelku obce Rybníky. Ke své omluvě či spíše obhajobě své rezignace
však považuje za nutné obvinit současné vedení obce z neschopnosti
a hlouposti, mlácení prázdné slámy na jednání zastupitelstva obce
a z hazardování a neuváženého zacházení s financemi obce.
Proti všemu tomu se musím rozhodně ohradit. Každý slušný člověk
si uvědomuje, že žádný učený z nebe nespadl a demokratická výměna
je běžná. Je samozřejmé, že vysokoškolsky vzdělaný člověk by měl mít
větší rozhled včetně jazykových znalostí než obyčejný sedlák. Sedlák
však nutně nemusí být o nic horším demokratem a poslední komunální
volby to dokázaly. Nikde jsem také neslyšel, že by několik chybějících
čárek v zápisu z jednání nebo přehození programových bodů zasedání
bylo nepřekonatelným ohrožením demokracie. Musíme se naučit „vládnout“ a s pomocí času a vstřícného zastupitelstva se nám to jistě podaří.
Máme u nás většinový demokratický systém, ale neumíme se podle něj
chovat. Jeho základem na rozdíl od minulého režimu totiž je, že každý názor má právo na to, aby zazněl a byl zapsán, a ten, kdo ho pronesl, nebude
trestán. Do života se pak uvádějí ty názory, které získají většinu. Opoziční
poslanci či zastupitelé však u nás hromadně opouštějí své zastupitelské
židle nebo ostouzejí kolegy, když neuspějí. Není to dospělé chování a je
to škoda, třeba by příště přišli s nápadem, který osloví většinu. Dějiny
nám nabízejí příklad, kdy opoziční poslanec ve Velké Británii, kolébce
demokracie, řekl: „S vaším většinovým názorem sice nesouhlasím, ale
byl-li přijat, udělám všechno pro to, abych pomohl k jeho uskutečnění.“
Pokud jde o „hazard“ a neuvážené zacházení s financemi obce, které
jsou nám přičítány, nezbývá mně než žasnout. Právě v minulém volebním období se přece utrácely peníze obce zcela neuváženě. Jen namátkou: obec koupila pozemek za tři čtvrtě milionu, prý na bytovou výstavbu. Nemá a nebude však mít prostředky na vybudování inženýrských sítí
a ani nejsou známi zájemci o koupi parcel. Dále bylo schváleno několik
malých investičních akcí, jež se systémem víceprací nafoukly do statisícových rozměrů, které jsme museli doplatit. Jeden z posledních případů
- budování infrastruktury obce - se „překlopil“ do tohoto volebního
období a zasahuje nás právě nyní. Spojením tří projektů vznikl totiž velikášský projekt za jedenáct milionů korun s tím, že tak dostaneme větší
dotace. Kraj však nyní omezil původní hranici pro jeden projekt z 20 mil.
Kč na 5 mil. Kč. Přepracování projektu z minulého období by znamenalo
vyhodit zaplacené peníze a platit nové. Nezbývalo proto nic jiného než
podat žádost s tím, co bylo zpracováno, a na chybějící částku počítat
s úvěrem. A nakonec musím připomenout, že jsem byl spolu s naším
volebním sdružením iniciátorem největších úspor - zastavení peněžního
hazardu návratem k neuvolněnému starostovi a snížení měsíčního platu
funkcionářů obce na minimum. Tím obec proti minulému funkčnímu
období ušetří téměř dva miliony korun jenom na platech a odvodech
za starostu a místostarostu. Tyto peníze jistě lépe poslouží obci.
Vážím si vašeho pochopení a podpory a děkuji za ně. Srdečně vás
zdravím a přeji vám pohodu o vánočních svátcích, hodně zdraví v novém roce a co nejmenší osobní dopady nelehké ekonomické situace,
která nás čeká.
Josef Krejčí, starosta obce Rybníky

Poctivě, podle staré receptury,
nechávají zdejší pekaři těstu čas na
řádné vykynutí. Krumlovský pšenično-žitný chléb se vyrábí tradičním způsobem vyváděním třístupňového přírodního žitného kvasu,
tak jak se vyráběl po staletí.
Klasická výroba kvasu je náročná na prostor, čas, kvalifikaci,
čímž je výroba podstatně nákladnější. Dražší výroba společně
s potřebou vysoce kvalifikovaných zaměstnanců jsou hlavní
důvody, proč mnohé pekárny
přešly na výrobu chleba na bázi
droždí, zlepšujících přípravků a
vysokého podílu pšeničné mouky. Tento chléb je objemově větší, nadýchaný, měkčí, ale rychle
vysychá a není trvanlivý.
Chléb vyráběný klasickým
přírodním způsobem třístupňovým vedením kvasu je úplně
jiný. Za příznivé teploty dochází k přirozenému kvašení,
kdy vzniká kyselina mléčná a
octová, která vytváří typické
chlebové aroma, je přirozeným
konzervantem a navíc produkuje

Přejeme svým zákazníkům,
zaměstnancům a partnerům
krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2012.

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

látek, které jsou pro člověka využitelné. Pro tyto uvedené skutečnosti je kváskový chléb užitečný
a zdravý pro všechny a zejména
pro osoby se sníženou imunitou
a pohybovými problémy.
Vedle Krumlovského chleba
patří mezi oblíbené výrobky také
chléb Ivanka. Potravinářský výrobek s přidaným podmáslím získal
v roce 2009 ocenění Jihomorav-

v případě mimořádné radiační
události. Zopakovány jsou základní pokyny k ukrytí, požití
jodových tablet nebo evakuaci.,“
říká tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka
V současnosti probíhá distribuce kalendářů - havarijních
příruček pro občany a organizace
ve dvacetikilometrovém pásmu v
okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Zdobí je na pět desítek obrázků klientů z „Denního centra
Barevný svět“

Denní centrum Barevný svět je
nestátní neziskovou organizací,
která poskytuje sociální služby
lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do
64 let v okrese Třebíč a ve vzdálenosti do 50 km od Třebíče.
Hlavním cílem Denního centra
Barevný svět je integrace lidí
s mentálním a kombinovaným
postižením do společnosti. Organizace nabízí možnost pracovní
terapie v denním stacionáři v několika sociálně - terapeutických

dílnách, provozuje tréninkovou
kavárnu a zahradu, organizuje
volnočasové aktivity pro své klienty a jejich rodinné příslušníky.
V současné době služeb denního
stacionáře využívá 31 klientů.
Informační kalendáře vydala
společnost ČEZ také pro obyvatele v ochranném pásmu kolem
Jaderné elektrárny Temelín.
Tento kalendář svými kresbami
doplnili zdravotně handicapovaní
klienti z Domova svaté Anežky
z Týna nad Vltavou.
/abé/

Nová prodejna v Ivančicích na Oslavanské ulici

„
Kresby klientů „Barevného světa oživily kalendář
/Dukovany/ Příručku s kalendářem dostávají každé dva
roky obyvatelé žijící v okolí JE
Dukovany. Jeho součástí jsou i
základní informace o tom, jak
se chovat v případě mimořádné
vážné události na elektrárně.
Právě v těchto dnech míří kalendář prostřednictvím obecních a
městských úřadů do domácností
k cca 100 tisícům lidí žijících
v okolí JE Dukovany.
„Kalendář lidé dostávají od
Dukovan od roku 1994. Tentokrát
byl využit typ stolní. Platí na dva
roky a jeho součástí v zadní části
jsou informace, jak se chovat

AUTO - MOTO - SERVIS
BRUSÍRNA VÁLCŮ

Libor HOLÁTKO

účinné látky, které posilují naši
střevní mikroflóru, a tím naši
imunitu. Z těchto důvodů kváskový chléb vydrží mnohem déle,
má vysokou kvalitu, neplesniví,
je voňavější a velmi zdravý.
Dlouhá doba zrání kvasů (24
hodin) v žitné mouce způsobuje
přirozenou fermentaci, během
které jsou natráveny škroby a
bílkoviny a mnoho minerálních

ského kraje Zlatá chuť jižní Moravy a mezi zákazníky se těší velké a stálé oblibě. Navíc pekárna
nabízí i další druhy chleba, jako
například dýňový nebo moskevský, a také nepřeberné množství
běžného pečiva, sladkých koláčů,
koblih. Bohatá nabídka byla rozšířena o zákusky a dorty vyráběné
podle vlastních receptur.
Naše výrobky vysoké kvality
nabízíme v několika našich prodejnách v Moravském Krumlově
a ve Znojmě. V listopadu jsme
otevřeli novou podnikovou prodejnu v Ivančicích na Oslavanské
ulici s bohatou nabídkou chutných výrobků z rodinné Pekárny
Ivanka. Součástí vkusně zařízeného interiéru je i místo k posezení
nad dobrou kávou či horkou čokoládou a některou z cukrářských
lahůdek pekárny. Ochutnat sladké
dobroty je v Ivančicích možné
tak jako v ostatních provozovnách
i v neděli. Navíc si mohou zákazníci v tento den v odpoledních hodinách odnést domů také čerstvě
upečený chléb.
/komerční článek/

Firma GODY s.r.o.
tepelná čerpadla • topení
přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2012.

Úspěšné zakončení prací na projektu
Jedná se o projekt číslo
CZ.1.07/1.1.02/03.0038, nazvaný Multipředmětové učebny
na Gymnáziu v Moravském
Krumlově. Tento projekt byl zaměřený na podporu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů
jak humanitních, tak především
přírodovědných.
Vyučující Gymnázia v Moravském Krumlově se podíleli
na přípravě souborů a metodik
k výuce českého jazyka, dějepisu, hudební a výtvarné výchovy,
základů společenských věd,
zeměpisu, matematiky, fyziky,
chemie, biologie, programování

a celku environmentální výchovy, který je a nadále i bude využíván i ve výuce biologie a zeměpisu. Během uplynulého roku
bylo tedy zpracováno celkem 10
výukových bloků i s metodikami, které prostřednictvím práce
s interaktivními tabulemi a přenosnými měřícími soustavami
pro fyziku, chemii, biologii a
ekologii opět zkvalitnily a zatraktivnily výuku na Gymnáziu
v Moravském Krumlově.
Na realizaci tohoto projektu byla plánována suma
2 114 777,- Kč, kde 85 % hradí
Evropská unie a 15 % ČR.

Z této sumy byly také pořízeny
2 interaktivní tabule, měřící
sady a notebooky potřebné
k práci s vytvořenými soubory
a uvedenými soupravami.
Celý projekt je uzavírán právě
v této době - tedy prosinci 2011,
kontrola ze strany Jihomoravského kraje, který je poskytovatelem dotace, bude probíhat
ještě v lednu a únoru, vytvořené
materiály a zakoupená technika se však budou ve výuce na
Gymnáziu v Moravském Krumlově využívat i v dalších letech.
Mgr. Hana Schnablová,
manažerka projektu

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

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 20 %.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na
info@alma.cz, nebo na tel.: 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

16.12.2011

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Vánoce v rodině jihomoravského hejtmana Michala Haška

Čertovský zámek
Adventní věnce, nazdobená okna a římsy, výzdoba v ulicích měst, to vše
svědčí o tom, že nastala doba adventu. K adventnímu období také neodmyslitelně patří i mikulášská nadílka. V sobotu 3. prosince byl na oslavanském
zámku přípraven Čertovský zámek. Tuto akci uspořádalo KIS Oslavany ve
spolupráci se DDM Oslavany, Divadlem Na mýtině a různými organizacemi.
Zámecké nádvoří zaplněné stánky s různým sortimentem jako domácí
zabíjačka, rybí polévka, svařák, medovina, perníčky, keramika, šperky, svícny a mnoho dalšího zboží. Od 14 hodin byly pro děti připraveny čertovské
soutěže s pekelnými úkoly, za jejichž splnění si každý malý návštěvník odnesl sladkou odměnu. V 16 hodin se v zámeckých saloncích rozezněly písně
sboru Cecilia, který v rámci vánočních jarmarků v Oslavanech vystupuje již
několik let. Zámecké nádvoří se zcela zaplnilo v odpoledních hodinách, a to
zejména návštěvníky, kteří do Oslavan přijeli parním vlakem, jenž byl vypraven speciálně pro tuto akci z Brna. Od 17.30 malí návštěvníci netrpělivě
očekávali, zda na oslavanský zámek přijede svatý Mikuláš. Nejdříve se na
zámecké nádvoří přiřítila skupina čertů, které vystřídala skupina andělů s košíky plnými perníčků. Nakonec na zámecké nádvoří přijel svatý Mikuláš na
bryčce tažené koňmi. Svatý Mikuláš každého malého návštěvníka pochválil
za dobré skutky (lucifer symbolicky potrestal zlobivé děti) a za krátkou
básničku rozdal dětem balíčky.
Letošní Čertovský zámek s jarmarkem byl opravdu vydařeným, o čemž
svědčí i návštěvnost více než dvou tisíc lidí. Děkuji všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravě této akce, a pomohli nám tak s jeho realizací.
Skoumalová Petra, KIS Oslavany

Nebešťani v Ivančicích
/Ivančice/ Na pozvání její excelence Mgr. Jany Heřmanové, nejvyšší
kancléřky a ředitelky úřadu pro vzájemné porozumění mezi nebem a
peklem, známým též pod krycí zkratkou SVČ, se dne 5. prosince v 17.00
hodin uskutečnil v staroslavném městě královském, Ivančicích, tradiční
každoroční summit za účasti nejvyšších představitelů známých supermocností. Nebe a pekla. Jak je známo, ty už několik tisíciletí mezi sebou bojují
o převzetí vlády nad zeměkoulí a jejími obyvateli.
Téma schůzky se opět týkalo sečtení hříchů a potrestání těch nevětších
zlobivců, případně jejich předání mocnostem pekelným. Vyslanec nebeského království, jeho výsost svatý Mikuláš, muž skromný a pokorný, přijel
do Ivančic pouze za doprovodu svého věrného přítele a asistenta Anděla.
Byl přivítán na Palackého náměstí nadšenými davy a za jejich jásotu byl
usazen na čestné místo. Jeho veličenstvo Lucifer XXIII, strašný vládce
pekel a metla hříšníků, kulhající dorazil za rachotu ohňostrojů a pekelného
smradu. Svůj pozdní příchod omlouval zraněním kopyta, které si údajně
zranil někde ve výmolu na silnici. Při tom se velmi výmluvně díval do oken
radnice. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že se svým doprovodem popíjel celý den
v místním hostinci čertovsky dobrou ivančickou medovinu, a když zjistil,
že už je pozdě, vyletěl jak čert z elektriky a narazil si kopyto.
V každém případě celá schůzka skončila smírem. Do pekla nebyl nikdo
odnesen, protože jak bylo zjištěno ve velké Knize hříchů, v Ivančicích
žijí pouze hodné děti. Ty odměnil svatý Mikuláš drobným dárečkem. Oba
zástupci supervelmocí, nebe i pekla, ve vzájemné shodě konstatovali,
že k zásahu nebyl letos důvod a dohodli se, že se příštího roku setkají
ve stejnou hodinu a na stejném místě.
Petr Sláma

Lubomír Becha - HYDROIZOLACE

PLOCHÉ STŘECHY • BALKONY
TERASY • BAZÉNY
Vedrovice 288 • mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Čas adventu je nejen časem
očekávání, ale i dobou osobních
setkání. My jsme si dali dostaveníčko s JUDr. Michalem Haškem,
hejtmanem JM kraje, poslancem
Parlamentu ČR a předsedou
Asociace krajů. S člověkem, kterého neznáme jen z televizních
obrazovek, ale i z řady osobních setkání jak s komunálními
politiky, tak i s občany. V tento
předvánoční čas jsme mu položili
pár otázek.
Jste člověk, který má mnoho
práce. Stihnete se občas zastavit
a alespoň trochu si vychutnat
čas adventu?
Období adventu a samotných
Vánoc pro mne vždy bylo a je
synonymem pro svátky klidu a
pohody. Po hekticky stráveném
roce, kdy se z pozice jihomoravského hejtmana naplno věnuji
problematice jižní Moravy a
hájím její zájmy i jako poslanec
v parlamentu, jsou pro mě tyto
svátky vysněným obdobím. Takže
si je hodlám patřičně vychutnat.

Stejně jako většina lidí plánuji
vánoční svátky strávit v rodinném
kruhu. Mám od dětství Vánoce
pevně spojené s klidem a rodinnou pohodou, a ani letos v tom
nehodlám dělat žádné změny.
Měl jste jako malý kluk velké
vánoční přání?
Jako každý kluk samozřejmě měl.
Splnilo se Vám?
Splnilo, ale malé vánoční zázraky se neprozrazují.
Jak vlastně probíhají Vánoce
u Hašků? Má Vaše rodina nějaké zvláštní rituály?
Vánoce u nás probíhají jako ve
všech jiných rodinách - pečení
cukroví, zdobení stromečku, balení dárků, společná štědrovečerní večeře, krájení jablka, pohádky, rozbalování dárečků… Je tu
jeden takový „náš“ předvánoční
zvyk - máme malou dcerku ve
věku šesti let, takže na Štědrý den
ještě před večeří chodíváme na
vánoční krmení zvířátek v ZOO.
Chodíte i na půlnoční mši?
Na půlnoční mši určitě vyrazí-

ZDRAVÍ, POHODU, ŠTĚSTÍ, LÁSKU A VŠE DOBRÉ
V ROCE 2012 PŘEJÍ ČLENOVÉ
AC MORAVSKÝ KRUMLOV A ZUZKA MARKOVÁ.

Kino Réna Ivančice přeje všem KRÁSNÉ VÁNOCE
a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012.
Ať Vás zima nestudí, naše filmy nenudí,
stromek ať Vám nepadá, vydrží Vám dobrá nálada!
Kino Réna Ivančice děkuje všem svým divákům
a spolupracovníkům za projevenou přízeň v roce 2011
a věří, že se s Vámi bude ve světě filmů potkávat i nadále!

Příjemné prožití svátků vánočních
a veselý nový rok 2012
přeje Divadlo Na mýtině, o. s.
www.divadlonamytine.estranky.cz

me a nenecháme si tento nevšední
zážitek ujít.
Každý z nás na konci roku
bilancuje výhry a prohry minulého roku. Co se vám podařilo a
naopak, jaká byla Vaše nevětší
prohra?
Především musím říct, že jsem
týmový hráč - nebylo by žádné
výhry, kdyby člověk kolem
sebe neměl stejně naladěnou
skupinu lidí. A stejně je tomu i
s neúspěchy. Ve vztahu k Jihomoravskému kraji mě nejvíce
těší především skutečnost, že
díky hospodářskému nastavení
a úsporným opatřením se nám
v letošním roce podařilo nejen
zvládnout fungování kraje tak, že
se přes propad veřejných příjmů
podařilo zabezpečit financování
všech důležitých priorit zejména z oblasti dopravy, školství,

zdravotnictví a sociálních věcí.
Navzdory této nepříznivé hospodářské situaci se nám navíc podařilo investovat do dalšího rozvoje
kraje. A stejně nastavený je také
návrh rozpočtu kraje na příští rok.
Přímo o prohrách se nedá hovořit
- vždy je tu před námi možnost
najít i v nepříznivé situaci alespoň nějaké řešení. Stačí jen chtít.
Co byste popřál našim čtenářům k letošním Vánocům a
novému roku 2012?
Rád bych Vašim čtenářům a
všem lidem na jižní Moravě popřál do roku 2012 vše dobré. Přeji
Vám, abyste se svými nejbližšími
mohli prožít vánoční svátky ve
zdraví a spokojenosti.
Také Vám za redakci přejeme
šťastné a hlavně veselé Vánoce.
Děkujeme za rozhovor.
Petr Sláma

Mikuláš i čerti v Polánce
Tak jak bývá v tomto čase zvykem, i do Polánky se přišel podívat Mikuláš. Pár nadšenců z Osadního výboru se dalo dohromady a v neděli 5.
prosince v podvečer uspořádalo za místní hospodou Mikulášskou nadílku
pro děti. Vlastními nápady a ve vlastní režii připravili areál pro příchod
svatého Mikuláše, spolu s Andělem Páně a dalšími anděly. Nechyběl ani
král pekel, sám Lucifer, s čertovským doprovodem. Poté, co přišli, jak
bývá v Polánce zvykem z Kopců, prošli se mezi přítomnými dětmi. Na
první pohled bylo jasné, kdo si získal největší respekt, přestože se ve
většině dětských očí rozsvítilo nadšení. Všechny děti musely nejdříve do
pekla, kde jim pekelný kníže vytkl jejich drobné nedostatky. Každého si
řádně označil a od čertů pak dostali malý balíček spolu se špekáčkem,
který si venku na ohni společně s rodiči opekli. V nebi pak po básničce
pro Mikuláše dostali všichni sladkou nadílku. Na závěr se přítomné děti
sešly v tělocvičně, kde nakreslily, co se jim nejvíc líbilo, případně jen
vymalovaly připravené podklady s mikulášskou tematikou.
Celé nadílce přihlížela více než stovka místních obyvatel, kde bylo
slyšet jen samé kladné ohlasy. Velké poděkování patří všem, kteří se
této akce zúčastnili, čímž dali najevo, že se vyplatí v této započaté tradici pokračovat i v dalších letech. Za organizaci pak největší dík patří
Davidu Válkovi. Nezbývá než doufat, že po dobré zkušenosti se do
organizace i sponzorování příští nadílky připojí více lidí i subjektů.
Závěrem dovolte popřát pohodové vánoční svátky a hodně zdraví
do nového roku 2012.
Osadní výbor Polánka (FA)

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

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

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

v roce 2012.
Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.

WHC therm., s.r.o.

BLAHETEK JOSEF

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
Přejeme svým zákazníkům
a partnerům veselé Vánoce
a do nového roku 2012
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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 2012!

přeje všem svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012
pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní pohody.

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

16.12.2011

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 2012 pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů.

PF 2012
Příjemné prožití
Vánoc, do nového
roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
v roce 2012.

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
PEVNÉ ZDRAVÍ
A HODNĚ LÁSKY
V NOVÉM ROCE
PŘEJE VŠEM
KOLEKTIV
HOTELU EPOPEJ
MORAVSKÝ KRUMLOV

Palackého nám. 22,

Ivančice
tel.: 731 222 369

Jiří DVOŘÁČEK
PRODEJ SVÍČEK

Sídliště 343, Moravský Krumlov
tel.: 603 579 405

Ráj dětí Moravský Krumlov
náměstíTGM 44

přeje svým
zákazníkům a partnerům
krásné proži� vánočních
svátků a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěs�
a spoustu op�mismu.
děkuje svým zákazníkům
za přízeň v letošním roce
a přeje krásné vánoční svátky,
a šťastný nový rok.

CYKLOSERVIS

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

Děkujeme všem svým
zákazníkům za projevenou
důvěru v roce 2011.
Přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví a úspěchů.

INSTAL HRDINA, s.r.o.
Petrovice 50, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 777 229 925,
e-mail: info@instalhrdina.cz
www.instalhrdina.cz

Všem svým zákazníkům
a partnerům přejeme
krásné Vánoce
a do roku 2012
pevné zdraví
a hodně štěstí

Lubomír VALDA
stavební firma

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

Po-Pá 8.00-16.30, So 8.30-10.30
mobil: 775 744 852
e-mail: rajdetimk@seznam.cz

Děkujeme Vám
za přízeň v roce 2011.
Přejeme klidné
a požehnané Vánoce
a mnoho dobrého
v roce 2012.

Příjemné proži� svátků
vánočních a šťastné
vykročení
do nového
roku 2012
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
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Krásné prožití vánočních dnů
a do nového roku 2012
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

Všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům
přeje krásné vánoční svátky
a do nového roku 2012
pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu osobních úspěchů

IZOLACE

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

Zahradnictví Vedrovice
Kopetka Jan
www.zahradnictvivedrovice.cz
a spol. DESIGNWORKSHOP
Mgr. Iveta Kudláčková

děkují svým zákazníkům
za jejich přízeň v roce 2011
a těší se na spolupráci
v novém roce 2012.

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov
• nám. TGM 40
• Znojemská 241
Ivančice
• Oslavanská
Znojmo
• Pøímìtice 520

Pøejeme všem
svým zákazníkùm
a zamìstnancùm
krásné a klidné
Vánoce a mnoho
zdraví a štìstí
do roku 2012.
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ Výtvarník Svatopluk Drápal vystavuje v Biskoupkách
POSPOLU MK, o. s - POdpůrný SPOLek
Umění Moravský Krumlov, o. s.
Podpůrný spolek umění Moravský Krumlov byl ustaven v listopadu 2007,
kdy byl také registrován ministerstvem vnitra. Základním posláním spolku
je zejména udržování a podpora stávajících a také vyhledávání a oživování
zaniklých nebo zanikajících uměleckých, folklórních a obecně kulturních
hromadných a individuálních aktivit dětí, mládeže a dospělých.
Třebaže je POSPOLU MK věkem snad nejmladším spolkem v M. Krumlově, je za ním vidět bohatá činnost. Nosnou myšlenkou se od počátku staly
Krumlovské slavnosti hudby, zpěvu a tance s podtitulem Slavnosti jara a
studentský Majáles. Ve spolupráci s místními i okolními školami od mateřinek až po střední školy proběhlo již pět ročníků těchto slavností, které by se
také daly charakterizovat jako „děti rodičům, sobě a veřejnosti“. S dobrým
pedagogickým vedením se totiž dá podchytit zájem dětí o aktivní prožívání
a provozování kultury od nejútlejšího věku. Děti pak již od mateřské školy
vědí, že jejich činnost má smysl. Výsledky „své práce navíc“ mohou ukázat
rodičům, sourozencům, prarodičům a veřejnosti. To většinu z nich motivuje
do budoucna a je zárukou jejich zdravého vývoje, pokud ZŠ ve vedení svých
žáků ke kulturní zájmové činnosti pokračuje. Důkazem je spousta aktivit
i odrostlejší mládeže. Z nich vyčnívají např. divadelní skupina gymnázia
EĎAS, hudební skupiny i jednotlivci. Bez nadsázky lze říci, že úroda takto
pozitivních mladých lidí, stejně jako zájem o studium na ZUŠ a vysoká
úroveň jejích žáků mají svůj počátek právě v těchto nevinných tanečcích
a zpěvánkách ve školičce, dobře a včas dále pěstovaných.
Spolku se také podařilo obnovit historickou akci spontánního studentského veselí před ukončením studia maturitou, v návaznosti na poslední zvonění. Letošního 5. majálesu se zúčastnilo na 600(!) studentů obou středních
škol, které podpořili mladší spolužáci, školičky i veřejnost.
Říká se, že s jídlem roste chuť. To se projevuje i v činnosti spolku, který
s každým úspěšně zvládnutým počinem přemýšlí, jak a čím život ve městě
dále obohatit. Loni tak měla premiéru Přehlídka regionálních dechových hudeb, která našemu městu jako druhému největšímu městu Znojemska citelně
chyběla, letos úspěšně proběhl 2. ročník. Další, ale nikoliv poslední větší akcí,
organizovanou spolkem, je Burčákobraní, jehož 2. běh, tentokrát v Rakšicích,
ve finanční režii Staré hospody, máme šťastně za sebou. Zdá se, že se již zapsalo, stejně jako dechovky a slavnosti s majálesem, do pomyslného kalendáře
spoluobčanů. Vždyť 700 litrů burčáku, dvě prasata, hektolitry piva, desítky
litrů vína a spousta trdelníků, starodávných placek a dalších dobrot, to vše za
doprovodu šesti hudebních skupin od dechovky přes legendární ARCUS, navazujících od rána do večera, zmizelo v hrdlech spokojených návštěvníků.

Přehlídka regionálních
dechových hudeb 2011

Spolek se podílel a podílí podle svých skromných možností i na řadě
komorních kulturních akcí města, zejména organizací a službou (Hudební
podvečery Lucie Janderkové, představení opery s Jakubem Pustinou a Janem
Šťávou, adventní pořady aj.).
Nelze se nezmínit o podmínkách, v nichž spolek svou činnost provozuje.
Technické podmínky velkých akcí, které probíhají vesměs pod širým nebem,
se v průběhu let měnily. Středobodem prvních tři ročníků Krumlovských
slavností a majálesů bylo náměstí, pojímané vždy občany jako starořímské
Forum Romanum - přirozené shromaždiště lidí. Město v roce 2007 zakoupilo starší velké pódium, které sloužilo jako velmi vhodné jeviště, pouze
jeho montáž a demontáž byly poměrně složité. Z toho důvodu zůstalo v roce
2010 po akci MěKS Pálení čarodějnic v zámeckém parku, a tak se za ním,
ač nerady, stěhovaly i Slavnosti a následná přehlídka dechovek. Ukázalo se,
že plocha zámeckého parku je tak kvalitním prostorem, že to bylo velké
plus obou akcí. Jediným stínem takto úspěšného 4. ročníku bylo opakované
převrácení a tím zničení chemických WC dodaných firmou TOI-TOI nezjištěnými (ale pravděpodobně objednanými) vandaly. Bohužel spolek nemohl
nově objeveného kouzelného prostoru využít i pro 5. ročník slavností a 2.
ročník dechovek. Po dlouhých odkladech totiž JMK začal budovat silniční
průtah a celý střed města včetně dolního zámeckého parku byl nepřístupný.
Jediným náhradním místem se tak stal rekreační areál Vrabčí hájek, kde
nakonec slavnosti i dechovky velmi úspěšně proběhly. Při zpětném pohledu
dnes nelze s jistotou říci, zda byl lepší skvělý zámecký park nebo nádherný
Vrabčí hájek. Každé z těchto prostředí má svá specifika. Důležité je, že jistá
odloučenost Vrabčího hájku od města neměla vliv na účast účinkujících
a malých i velkých diváků a posluchačů. Také technické zázemí včetně zděného pódia je tam bezkonkurenční.
Finanční podmínky jsou neméně důležité. Spolek nemá žádný majetek
kromě členských příspěvků, ani není zaštítěn žádnou firmou, která si případné ztráty z akcí může napsat jako „sponzorské dary na kulturu“. Veškerou
svou činnost proto uskutečňuje díky maximálnímu pochopení místních
a spřátelených účinkujících, za zlomky cen jiných akcí města a dalších subjektů. Bez hotových peněz to ovšem nejde, a tak účelově přispívalo město
a místní podnikatelé, právnické i fyzické osoby. Od roku 2011 však došlo
ke změně - tradiční kulturní akce byly zařazeny z hlediska finančního
příspěvku města pod veřejnou finanční podporu, která se v místních podmínkách zaměřuje především na sport.
Je všeobecně známo, že materiální situace kultury a sportu je celostátně
kritická. Řešení jsou obtížná, ne-li nemožná. Mezi nejspolehlivější z nich
by však určitě mělo patřit soustřeďování prostředků na tradiční a osvědčené
akce místo jejich atomizace na čím dál drobnější a nesmyslnější pokusy o
zviditelnění nových jednotlivců, které tradiční kulturu pohřbí a novinkám
nepomohou. Není od věci také spolupráce pořádajících subjektů místo jejich
konkurenčního boje. Současně je nezbytné při respektování objektivních zájmů příznivců sportu a kultury spravedlivěji rozdělovat skromné prostředky,
které jsou k dispozici.
Největší motivací pro úspěšnou činnost spolku POSPOLU MK není vlastní
obchodní reklama ani jednoúčelová dobročinnost, ale dlouhodobé systematické naplňování základní myšlenky, která mu byla dána do vínku při jeho
vzniku: převážně svépomocným zapojením dětí od mateřských škol, mládeže
i dospělých popularizovat cenově dostupnou lidovou kulturu a naznačovat
především těm nejmladším cestu ke zdravému vývoji.
Pavla Mokrá

/Biskoupky/ Překvapivě široký
záběr tvůrčí činnosti výtvarníka
pana Svatopluka Drápala působícího v Biskoupkách - rodišti básníka Vítězslava Nezvala, mohou
návštěvníci zhlédnout ještě 17.
a 18. prosince na výstavě obrazů
a grafiky přímo ve školní budově,
kde se básník narodil.
Ve svých olejích a akvarelech
zachycuje nádheru údolí řeky
Jihlavy s krajinou již začínající

Vysočiny. Láska k přírodě se odráží i v jeho grafické tvorbě.
Lept a suchá jehla je jeho
doménou. Touto technikou ztvárňuje pozoruhodné letité stromy,
které ho uchvacují a které by
nám mohly lecco zajímavého
povyprávět, kdyby to uměly.
„Pohled na ně i na celou krajinu
je nádherný, když se na ni člověk
dovede dívat s láskou,“ říká výtvarník Svatopluk Drápal.

Suchohrdelské děti v Praze
V předvánoční době se naše
škola rozhodla na základě nabídky zvýhodněného jízdného od
Českých drah pro výlet do Prahy.
Pro některé děti to byla úplně
první jízda rychlíkem, pro některé
první návštěva hlavního města a
pro nás všechny příjemná návštěva historických památek Prahy.
U Pražského hradu na nás
čekal průvodce, který nás seznámil s Hradem, dále děti navštívily Zlatou uličku, Karlův most
a odnesly si spoustu zajímavostí
z naší historie.
Na výlet navázalo zpracování
projektu pod názvem Pražské památky očima dětí. První prezentace byla uspořádána pro mateřskou
školku, promítaly se fotografie a

představovaly se jednotlivé kulturní památky, které si skupiny
žáků vybraly ke zpracování.
Druhý den byli pozváni do
školy naši senioři. Představení
práce dětí bylo spojeno s pečením
cukroví na každoročně pořádaný
Předvánoční jarmark v Suchohrdlech u Miroslavi.
Poslední vystoupení děti uskutečnily po třídních schůzkách, kde
seznámily s výletem své rodiče.
Výlet do Prahy byl nejen příjemným zážitkem pro všechny
zúčastněné, ale pro děti se stal i
zpestřením výuky. Žáci si takto
uchovají daleko více poznatků
než při běžném vyučování ve
škole.
Mgr. Yvona Slaninová,
ředitelka ZŠ a MŠ

/Miroslav/ Dům dětí a mládeže
Miroslav ve spolupráci s městem
Miroslav, městským kulturním a
informačním centrem a občanským sdružením Marek pořádají
v sobotu 17. prosince od 9.30 do
12.00 hodin v Kulturním domě
v Miroslavi tradiční Vánoční
strom řemesel.
Pro návštěvníky bude připraveno dvanáct řemeslných
dílen: např. točené a lité svíčky,
voňavé ozdoby, vánoční pekárna, vánoční kovárna, barevné
hvězdičky, korálkové ozdoby,
vánoční hvězdy, kroucené oz-

doby, vánoční přáníčka, barevné
ozdoby a kouzelná světýlka.
„Od deseti hodin vystoupí děti
ze zájmových kroužků domu
dětí a mládeže, v 10.45 hodin
začíná vystoupení zpěváka Martina Maxy a v 11.30 proběhne
vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže „Než přijde Ježíšek“. Pro
návštěvníky je připraveno bohaté
občerstvení. Dopoledne proběhne
na náměstí Svobody vánoční
trh. Srdečně všechny zveme do
Miroslavi,“ zve na již tradični
předvánoční akci místostarosta
města Roman Volf.
/abé/

Vánoční strom řemesel

Klub Cycles Perfecta
Je název plakátu Alfonse Muchy propagující jízdní kolo PERFECTA.
Tento název použili členové občanského sdružení sportovního klubu
Cycles Perfecta a tento obraz i s nápisem mají na svých dresech.
V sobotu 3. prosince hodnotili členové klubu a jejich příznivci činnost klubu za první rok trvání. A bylo co hodnotit. Téměř každý čtvrtek
a víkend se zúčastňovalo 8 až 15 členů společných vyjížděk v různých
trasách v délkách od 15 do 65 kilometrů. Mezníkem pro činnost klubu
byla účast na 19. ročníku akce Kolem Ivančic na trase v délce 55 km.
Společné vyjížďky zajistily zvýšení fyzické formy členů, která se
projevila v pozdějších závodech. Hlavní akcí roku byl Letkovský šíp
ve dnech 5. - 6. srpna 2011, za účasti téměř dvou stovek závodníků
od batolat až po zkušené závodníky, ve stáří i přes sedmdesát let, za
velkého zájmu veřejnosti. Letošní závod na trati Letkovice - Nová Ves
- Oslavany - Letkovice kladl vysoké požadavky na organizaci, protože
proběhl za plného silničního provozu. Zvlášt bylo třeba dbát na bezpečnost v Oslavanech, kde začala rekonstrukce kanalizační sítě. V rámci
příprav na závody vyčistili členové klubu příkopy u silnice na ivančickém katastru. Důležitá byla účast na dalších akcích např. Dukovanský
okruh, Tour de Rešice, S úsměvem na rozhlednu Vladimíra Menšíka,
Okolo Staříče, vždy s výraznými úspěchy.
Bylo také nutné zajistit legalizaci klubu. Dne 7. října se uskutečnila 1.
valná hromada členů a 14. října bylo občanské sdružení zaregistrováno
a bylo mu přiděleno identifikační číslo. V zápisu valné hromady bylo
uvedeno 20 zakládajících členů a začátkem listopadu se zvýšil počet
členů na 44. Další členové se přihlásili na výroční schůzi 3. prosince.
Důležitým krokem bylo přijetí Johna Muchy a jeho ženy Sarah za čestné členy klubu a předání klubových dresů.
Závěrem je třeba poděkovat nejen členům výboru, ale i všem členům
klubu, kteří se činnosti zúčastnili, dále sponzorům, bez kterých by nebyla činnost možná, a veřejnosti, která se zájmem sledovala veřejné akce.
Do příštího roku přejeme splnění všech záměrů, které si klub vytýčil,
a po našlapání tisíce kilometrů a vždy ve zdraví návrat domů. Jiří Široký

Vrchol podzimní sezóny Házenkářského klubu Ivančice
Tak by se dala nazvat sobota
10. prosince, kdy sportovní hala
v Ivančicích patřila od brzkých
ranních hodin až do večera pouze
a jenom házené. Na programu
byla Žákovská liga starších žáků
(mistrovství republiky ČR), boj
mladšího dorostu o první místo
v tabulce (2. liga) a poslední podzimní zápas mužů A (2. liga).
Většinu dne probíhalo ve sportovní hale 1. kolo Žákovské ligy
starších žáků, kde soupeřilo šest
týmů o postup do dalších bojů
v této soutěži. V prvním kole po
celé ČR zápasilo celkem 24 týmů
na čtyřech místech a jedním z míst
byly právě Ivančice. Sjela se zde
družstva Dukla Praha, Baník
Most, KH Kopřivnice, Sokol Praha - Úvaly a Sokol Nové Veselí.
Postupový klíč byl jednoduchý,
neskončit poslední. Družstvo na
šestém místě končí v soutěži a dál
nepostupuje. Chlapci z Ivančic po

dobrých výkonech skončili na hezkém třetím místě a mohou se těšit
na další kolo, tentokrát už mezi
nejlepšími dvaceti týmy v ČR.
Po Žákovské lize starších
žáků čekala plná hala fanoušků
na opravdový boj, kdy domácí
mladší dorostenci HK Ivančice (2.
místo v tabulce) hostili v posledním svém zápase TJ Rožnov p/R
(1. místo v tabulce). O podzimním
prvenství v tabulce rozhodoval
pouhý jeden bod. Domácí šli do
utkání s jasným cílem získat dva
body a přezimovat na nejvyšší
příčce v tabulce 2. ligy mladšího
dorostu. Zápas to byl divácky
velmi atraktivní a vyrovnaný,
kdy konec přece jenom vyzněl
lépe pro domácí barvy. Chlapci se
mohli radovat z výhry, a tím i podzimního prvenství ve své soutěži.
Bonbonkem nakonec byl
poslední zápas sezóny mužů A,
kde HK Ivančice hostil Jiskru

CiTeS - nejen boj s pašeráky
Ve středu 30. listopadu se uskutečnila v kinosále Moravského
Krumlova zajímavá akce, kterou
vedla p. E. Smetanová. Cílem bylo
seznámení veřejnosti s úmluvou o
mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin.
Ministerstvo životního prostředí České republiky se spolu s dalšími 174 státy světa zapojilo do
této Washingtonské úmluvy. Tato
smlouva je považována za významný nástroj světové strategie
ochrany přírody. Cites významně
napomáhá v zachování biologické rozmanitosti, což nám doku-

mentovala p. Smetanová různými
příklady pašeráctví a nelegálního
obchodu s některými exempláři
savců - šelem, papoušků, obratlovců i bezobratlých, vzácných
rostlin, kaktusů apod.
Co se nejvíce pašuje? Nejpopulárnější jsou suchozemské želvy,
papoušci, plazi, zpěvní i draví
ptáci, sukulenty, kaktusy.
Beseda s promítáním byla
velmi zajímavá, poučná a pestrá.
Škoda jen, že někteří si kinosál
spletli s diskusním forem a neustále rušili svými nevhodnými
poznámkami. Vyučující př. a ch.
ZŠ Ivančická

Havlíčkův Brod. Přeplněná hala
hnala domácí kupředu a ti své
diváky nezklamali. Po urputném
boji zvítězili a připsali si další
dva body. Muži A přezimují na
hezkém čtvrtém místě v tabulce.
Nejen tato sobota, ale celý
podzim vyzněl skvěle pro HK
Ivančice, který ve všech ostatních
kategoriích obsadil vždy medai-

lové pozice. To vše je krásnou
odměnou za práci všech lidí, kteří
se podílejí na těchto úspěších.
Poděkování patří SVČ Ivančice, všem členům, sponzorům,
rodičům a přátelům házené za
spolupráci, podporu a přízeň
v roce 2011. Všem přejeme
krásné prožití vánočních svátků
a krásný nový rok 2012.

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.

SKLÍPEK NA DŘEVÁRNĚ
Dlouze jsem váhal a hledal ve své paměti, kterou svoji oblíbenou
hospůdku bych s vámi, milí čtenáři, navštívil v tento kouzelný předvánoční čas. Jednu jsem našel. Jmenuje se Sklípek a nachází se v Brně,
na ulici Dřevařské. Objevil jsem ji čirou náhodou. Hospodářská krize
dává na frak nejen nám, obyčejným lidem, ale i našim hospůdkám.
A tak se stalo, že i v té, kam jsem rád chodil na oběd, zavřeli dveře
na závoru a kuchaři odešli vařit jinam. Při rozhlížení po něčem novém
jsem narazil na velmi nenápadné dveře s nápisem Sklípek. Otevřel
jsem je a vstoupil do velmi zajímavé restaurace. Je skutečně ve sklepě.
Vybavení má sice stylové, ale řekl bych, že v této kategorii standardní.
Ale navozuje velmi příjemnou domácí atmosféru. První zajímavost,
alespoň pro mě, ostatní to zajisté už zažili, že se zde jídlo objednává
přes tablet. Prostě si naťukáte z elektronického jídelního lístku, na co
máte zrovna chuť, a odešlete dál. Poté již přichází překvapení za překvapením. Obsluha donese mísu polévky, kterou nechá stát do té doby,
dokud nedojíte. Po prvních chodu následuje vzápětí zpravidla druhý.
Pak že elektronika zdržuje. Meníčka jsou zde velmi chutná a dobře
upravená. Ostatně jeden z důvodů, proč zde v době obědů najdete jen
stěží místo. Můj tajný typ? Rozhodně skvěle naložené kolínko s rozpečeným bylinkovým chlebem. 250 g za 75 Kč. Bomba. Mimochodem
k meníčku zde podávají 2 dc limonády zdarma. Na čepu je zde Plzeňský prazdroj 12, Gambrinus 11, Litovelský Moravan 11, Budějovický
Pardál 10 nebo speciál Maestro 11 s lavinovým efektem.
Tak dobrou chuť. Petr Sláma
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 19. 12. 2011 - 15. 01. 2012
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
• 18.12. v 15.00 hod. - ADVENT 2011: ŽIVÝ BETLÉM v podání dětí
z Miroslavských Knínic a Miroslavi, nám. TGM.
• 20.12. v 17.00 hod. - KONCERT GYMNÁZIA MK. Galerie Knížecí dům.
• 23.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ. Vystoupí PS K. Němečka. SPOT
• 25.12. ve 14.30 hod. a 26.12. v 10.30 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT.
Vystoupí Chrámový sbor L. Havla. Kostel Rakšice.
• 31.12. ve 20.00 hod. - SILVESTR se skupinou Galaxie. Orlovna Rakšice,
předprodej - pohostinství.
• leden - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Petra Novotného. MěÚ MK - 1. p.
• leden - VÝSTAVA Moravskokrumlovských výtvarníků. Vernisáž v pondělí
16. ledna v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 19. února. Galerie Knížecí dům MK.
• 6.1. v 19.00 hod. - MAŠKARNÍ OLDIES. Hotel Epopej. DS BEZGEST.
• 8.1. v 17.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Vystoupí Smíšený pěvecký
sbor Karla Němečka. Farní kostel Moravský Krumlov. Vstupné: 50 Kč.
• 12.1. v 8.15 a v 10.00 hod. - ARKTICKÁ SKANDINÁVIE - pořad pro 3.- 6. tř. ZŠ.
• 14.1. ve 20.00 hod. - VIII. PLES MĚSTA. Hraje skupina Dreams a cimbálová muzika A. Stehlíka. Hotel Epopej Moravský Krumlov. Předprodej v IC.

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
• 17.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH, na náměstí Svobody.
• 17.12. dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“.
• 18.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE - římskokatolický farní úřad.
• 18.12. v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evang. kostele.
• 18.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT v evangelickém kostele, hrají
„Znojemské žestě“
• 19.12. v 16.30 hod.- ROCKOVÝ KONCERT SKUPIN Z DDM v KD.
• 20.12. - TURNAJ VE VYBÍJENÉ v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 21.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOL. TENISU v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
• 21.12. - VÁNOČNÍ TURNAJ V PC HRÁCH v DDM Miroslav.
• 24.12. dopol. - 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. - VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ „BESÍDKA“, MUSIC BAR B52.
• 26.12. v 8.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ MŠE SVATÁ - ŘK farní úřad.
• 26.12. v 8.30 hod. - MUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA - bohoslužby mládeže v evg. k.
• 26.12. v 15.30 hod. - DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM - nám. Svobody u advent. věnce.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - poděkování za prožitý rok - ŘK farní úřad.
• 31.12. od 20.00 hod. - SILVESTR V MUSIC BARU B 52.
• 1.1. v 0.20 hod. - PŘÍPITEK PŘED KD na „Zdar nového roku“.
• 1.1. v 0,30 hod. - NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ U KD.
• 1.1. v 8.00 hod. - NOVOROČNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 1.1. v 8.30 hod. - SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele.
• 4.1. v 15.30 hod. - SETKÁNÍ k 15. výročí otevření DPS Miroslav.
• 14.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES.
• 16.-17.1. - SKŘIVÁNEK - pěvecká soutěž v DDM Miroslav.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30.12. - 90 LET OD VZNIKU SKAUTINGU V IVANČICÍCH. Výstava
- historická a současná písemná a obrazová dokumentace, vlajky, kroniky, časopisy, zařízený táborový stan, interaktivní hry. Filmové podvečery - začátek
vždy v 16.00 hodin: neděle 18.12. - výběr z let 1990 - 2000, úterý 20.12. - zpravodajství z let 2000 - 2011. Galerie Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 15. 1. - Prodejní výstava obrazů malovaných horkým voskem MARIE
DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Chodba Pam. A. Muchy. Vstup zdarma.
• 7.1. v 19.00 hod. - NOVOROČNÍ ŠEPTÁNÍ. Novoroční koncert křesťanské
kapely ŠEPTEM. Vstupné: 60 Kč, kino Réna Ivančice. Předprodej v KIC.
• 9.-29.1. - Výstava VÍT CHVÁTAL - FOTOGRAFIE. Galerie Památníku
A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 10. 1. 2012 - Zájezd - Městské divadlo Brno - hudební scéna. ROMANTICKÝ MUZIKÁL JEKYLL A HYDE. Podle známého, vzrušujícího příběhu
R. L. Stevensona o věčném boji dobra a zla uvnitř každého z nás. Odjezd
v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstupenka a doprava):
700 Kč Možnost zhotovení dárkové poukázky.
Připravujeme: • 22.1. v 15.00 hod. - SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ.
Divadelní pohádka pro děti i rodiče, v netradičním, veselém zpracování klasické
pohádky o Sněhurce mají trpaslíci přírodní jména - například Kaštánek,
Zvonek... Účinkuje Divadlo KORÁB Brno. Kino Réna Ivančice, vstupné: 50
Kč, předprodej od 2. 1. 2012 v KIC Ivančice. • 28. 1. 2012 - Zájezd Praha
- divadlo Hybernia - muzikál QUASIMODO Romantický muzikál z Paříže
podle románu Viktora Huga. Odjezd v 8.30 od Besedního domu Ivančice Cena
(vstupenka a doprava): 1170 Kč. Možnost zhotovení dárkové poukázky.

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
• 16.-18.12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA S DÍLNIČKAMI PRO
DĚTI. Ukázky tradičních českých i dnešních Vánoc, vánoční dekorace,
dílničky pro děti. Děti si mohou vyrobit vlastní vánoční dárek za malý
poplatek, ozdoby, občerstvení… Ve velkém sále Dělnického domu.
• 17.12. od 10.00 hodin - DEN KRÁSY S MARY KAY, v malém salonku
Dělnického domu. Nechte se hýčkat!! Aneb nakupte poslední vánoční dárky!!
Líčení zdarma. Těší se na vás Martina Répalová.
• 18.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT. Adventní koncert v kostele
Sv. Mikuláše. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.12. ve 20.00 hod. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou
DARKEN. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 12.-15.1. - PREZENTACE MĚSTA OSLAVANY na veletrhu cestovního
ruchu REGIOUNTOUR v Brně. Pro veřejnost otevřeno pátek 14.00 - 18.00,
sobota 10.00 - 18.00 a neděle 10.00 - 16.00 hodin.
• 14.1. ve 20.00 hod. - RYBÁŘSKÝ PLES. Hraje taneční kapela Karla Pešla.
V Dělnickém domě. Pořádá M.O. Moravský rybářský svaz.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 19.12. ve 14.30 hod. - POD HVĚZDNÝM STROMEM ANEB VÁNOČNÍ
VZPOMÍNKY. Tradiční předvánoční setkání v Domě s pečovatelskou službou.
Předvánoční poetické čtení a koledování doplněné hudebním doprovodem
sourozenců Záviškových. Vstupné 25 Kč.
• VÁNOČNÍ DÁREK - Publikace Knihovna Moravský Krumlov. Upozorňujeme zájemce o koupi publikace vydané ke 120. výročí založení knihovny, že
je v prodeji v Městské knihovně M. K., v Galerii Knížecí dům, na Informačním
středisku a v knihkupectví na Zámecké ulici za 50 Kč.
• UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY: Upozorňujeme
čtenáře, že Městská knihovna Moravský Krumlov bude otevřena do pátku 23.
prosince 2011. Půjčování bude obnoveno v úterý 3. ledna 2012.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 31.12. - SILVESTROVSKÝ POCHOD. Start mezi 8.00 a 9.00 hod. na aut.
nádraží v Oslavanech. Cíl: Čučice - Ketkovice. Vedoucí akce p. Hana Pokorná.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 17.12. v 19.00 hod. - FELIX HOLZMANN - VČERA, DNES A ZÍTRA.
Pocta legendárnímu komikovi a jeho nestárnoucímu humoru. V hlavní roli
David Šír. Dále hrají: Miroslav Reil a Markéta Zehrerová. V kině Panorama.
Předprodej vstupenek v kanceláři KIC Rosice 200 Kč, na místě 250 Kč.
• 20.12. od 17.00 hod. - ČTENÍ PRO JEŽÍŠKA. Vánoční a zimní příběhy pro
děti školkou a školou povinné. Koledy, vánoční cukroví a vánoční punč bez
alkoholu. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 25.12. - VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARTINA. Pásmo
vánočních písní a koled v provedení žáků ZUŠ Rosice po skončení ranní
bohoslužby. Pořádá Základní umělecká škola Rosice.

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
• 25.12. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU
REFLEXY. Besední dům, vstupné 170 Kč. Předprodej vstupenek v SVČ.
• 7.1. od 15.00 do 19.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 1.- 4. ročník SŠ
nebo gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Sportovní
hala na Rybářské ul., vstupné 50 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv a oděv, pití.
Nutné se přihlásit do 2.1. v SVČ Ivančice.
• 14.1. od 16.00 do 17.30 hod. - MRAZÍK. Na děti, ve věku 2 až 5 let čeká
Mrazík s Nastěnkou, se kterými zažijí spoustu her a soutěží. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7. Poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 18.1. v 17.00 hod. - FIMO. Chtěli byste si vyzkoušet práci s touto hmotou?
Budeme vyrábět šperky, přívěsky na klíče, zvířátka. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7. Poplatek: děti, mládež 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál.
S sebou: přezůvky, krabičku na výrobky. Nutné se přihlásit do 13.1. v SVČ.

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. - 23.12. - ANDĚLSKÁ NOC NA DOMEČKU. Hry, soutěže, vyrábění
i pečení jako v nebi. Pro žáky ZŠ, účastnický poplatek 60 Kč.
Přejeme všem krásné Vánoce, dospělým a dětem, kteří navštěvují naše
zájmové kroužky, děkujeme za přízeň a také všem externistům, kteří se ve svém
volném čase věnují dětem a vedou zájmové kroužky, děkujeme za nadšení
a výdrž! Šťastný rok 2012 přeje 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
• 20.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠD proběhne v prostorách DDM. Vystoupí
zde děti školní družiny v pásmu vánočních písniček a básniček. Poté bude
následovat vánoční nadílka pod stromečkem. Zveme všechny rodiče, prarodiče,
sourozence a kamarády ke zhlédnutí tohoto vystoupení.
• 22.01. - 28.01. 2012 - JESENÍKY 2012 - zimní tábor ve Štědrákově Lhotě
u Rudy nad Moravou na turistické ubytovně Lesanka. Více informací na plakátu
nebo na www.ddm-oslavany.cz v sekci KE STAŽENÍ.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 18.12. od 16.00 hod. - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
Náplň: divadlo, soutěže a hry, koledy, občerstvení. Vstup volný.
• 31.12. od 15.00 hod. - ODPOLEDNÍ SILVESTROVSKÁ PÁRTY PRO CELOU RODINU. Téma: Technické vynálezy. Na co se můžete těšit: soutěž o nejoriginálnější kostýmy, hry a soutěže, tombola, překvapení, občerstvení. Vstup volný.
• úterý od 15.00 hod. do 16.00 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.
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.30 hod. do 18.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 21.12. od 19.00 do 21.00 hod. - ZPÍVÁME SLUNCI, ANEB VEČER PLNÝ
PÍSNÍ NA OSLAVU ZIMNÍHO SLUNOVRATU. Slunce se navrací, dny se
pomalu prodlužují a vláda tmy slábne.Pojďme si společně v kruhu zazpívat
písně, které uklidňují, ochraňují, zbavují strachu, uzdravují tělo i mysl, a oslavit
tak tento čas, který byl pro naše předky zrozením Slunce. Přineste s sebou svíčku
a jablíčko, které představuje Slunce. Na setkání se těší Katka a Tomáš Pokorní
(s kytarou i bubny) - hudebníci a lektoři muzikoterapie - www.muzikocesta.cz.
Poplatek: 100 Kč/členové, 120 Kč/ostatní. Hlaste se, prosím, předem.
• pondělí 17.30-18.30 hod. a čtvrtek 18.00-19.00 hod. - JÓGA PRO
DOSPĚLÉ. Cena: 200 Kč/členové 250 Kč/ostatní za 5 lekcí. Vede: Mgr.
Martina Turečková (informace o volných místech na tel.: 603 576 988).
• pondělí 19.15-21.00 hod. - LINE DANCE. Cena 50 Kč / hod. Tančíme ve stylu
waltz, polka, funky, irský, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené
WCDF. Vede: Romana Kopuletá (info o místech na tel.: 776 818 101).
• každé úterý: pokročilí od 9.45 do 10.45 hod. a začátečníci od 11.00 do
12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou
vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší přítomnosti v herně. Poplatek: 60 Kč
za celou hodinu. Vede: Veronika Rybníčková, info na tel.č.: 732 243 731.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa 9.00-15.00 hod. a pátek 9.00-12.00 hod. - HERNA
• pondělí 9.30-10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Mgr. Hana Křivánková.
Poplatek: 250 Kč /členové, 300Kč/ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• pondělí 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. Vede:
Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč / ostatní vč. materiálu.
• úterý 15.15-15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche. Poplatek: 250,- členové/ 300,- ostatní (12 setkání - říjen-prosinec).
• úterý 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - pokročilí. V tuto chvíli obsazeno.
• úterý 17.00 - 17.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - začátečníci. Pro děti 4, 5 let s rodičem bez předchozích znalostí
angličtiny. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450 Kč členové / 500 Kč
ostatní za 9 lekcí (od 4.10. - 29.11. - 1. ukázková hodina zdarma).
• středa 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10.30 - 11.30 hod. - děti od dvou let
- POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her
a výtvarných aktivit pro rodiče s dětmi. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na tel.č.:
722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní (říjen-prosinec).

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 8.1.2012 - 2. NOVOROČNÍ VYCHÁZKA. Od tunelu pod zámeckým parkem
půjdeme kolem řeky Rokytné po naučné stezce až pod Budkovice. Odtud krátce
vystoupáme pod železniční trať a dále klesáním a kolem řeky dojdeme až do
Ivančic. Návrat do Krumlova vlakem nebo autobusem. Trasa dlouhá asi 11 km
vede hlavně po lesní cestě nebo pěšinách, většinou schůdných za každého počasí.
Převýšení necelých 100 metrů je pouze pod Budkovicemi. Trasu lze zkrátit po
značené cestě od Budkovic ke krumlovskému nádraží, nebo autobusem z
Budkovic. Sraz účastníků: Ve 13:00 v MK u tunelu pod zámkem. Na akci se
není třeba přihlašovat. Jízdenky IDS-JMK si zajistí každý sám. Bližší informace:
Tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček) nebo: www.turistimk.estranky.cz. Vítáni
jsou všichni milovníci přírody a příznivci pohybu na čerstvém ovzduší.

PROČ SLAVÍME VÁNOCE?
Je tomu již přes dva tisíce let, kdy vládce římského impéria císař Augustus nařídil ve své říši soupis obyvatel. Každý občan musel být zapsán
v místě, kam podle svého rodu patřil. Císařovo nařízení donutilo také tesaře
Josefa se svou ženou Marií, kteří žili v městě Nazaretě, putovat do dalekého
Betléma, odkud Josef pocházel. Tuto obtížnou pouť musela Maria podstoupit v době, kdy čekala dítě. Autobusy, vlaky ani taxíky tehdy nebyly…
Když po vyčerpávající cestě dorazili do Betléma, přišla její těžká hodinka. Ani porodnice tehdy neexistovaly. Avšak nenašla se pro ni ani čistá
světnička. Příbytky lidí byly již zaplněny poutníky, kteří dorazili do Betléma dříve. Pro unavenou Marii zbyl jen špinavý chlívek. Není to zvláštní, že
se pro narození dítěte, které se podle proroctví Bible mělo stát zachráncem
lidstva, nenašlo důstojné místo? Proč se Ježíš Kristus, který přebýval v dokonalé čistotě nebe, musel narodit ve špinavém chlévě?
Proč Ježíš opustil nádherné nebe a přišel v lidském těle do největší zemské
chudoby? Proč ten, který byl Božím Synem, přišel mezi obyvatele země jako
bezmocné dítě? Z jednoho prostého důvodu: abychom se my pozemšťané
mohli jednou stát obyvateli nebe. Můžete namítnout, že to zní jako pohádka.
A přece: jeho narození i život jsou historickou skutečností. Ježíš se stal pozemšťanem, aby z nás lidí učinil nebešťany. To je nádherná vyhlídka! Buď
za to Ježíši Kristu čest a sláva! Uvědomujeme si však, co ho to stálo? Přijal
cestu bolesti. Narodil se jako člověk, měl zranitelné tělo a šel cestou ponížení
a utrpení až na smrt na kříži. To všechno podstoupil z lásky k nám.
O Vánocích mnozí lidé přijdou do kostela, chtějí se podívat na jesličky, poslechnout si vánoční písně a snad i poděkují Pánu Bohu za narození Spasitele.
Ale to ještě nestačí k tomu, abychom se stali nebešťany. Jako se člověk stává
obyvatelem země skrze tělesné narození, tak se do nebeského království musí
narodit duchovně. V Písmu svatém, v 1. kapitole Janova evangelia, čteme:
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti
se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili
se z Boha“ (Jan 1, 12-13). Zázrak duchovního narození prožijeme teprve ve
chvíli, kdy uvěříme v Ježíše Krista a podřídíme mu svůj život.
Právě tyto Vánoce mohou být pro každého z nás zvlášť radostné. Ježíš
čeká na naše rozhodnutí a je připraven konat změny v našem životě.
Ježíš svým učedníkům řekl: „Radujte se, že vaše jména jsou zapsána
v nebesích“ (Lk 10,20). Tato slova platí dodnes pro všechny, kteří se rozhodnou Krista následovat. Pána Ježíše můžete pozvat do svého srdce kdykoliv, třeba i takto: Pane Ježíši, děkuji Ti, že už vím, co pro mne znamenáš.I já
s miliony věřících toužím po životě s Tebou zde na zemi a také jednou v nebi.
Vezmi můj život do svých rukou. Buď mým Zachráncem a Pánem. Amen.“
Radostné a pokojné prožívání vánočních svátkůnarození našeho Pána
Vám rádi přejí Vaši kněží Pavel Krč a Pavel Bublan.

Jak budeme letos prožívat vrchol Adventu a Vánoce?
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BUBNOVÁNÍ K ZIMNÍMU SLUNOVRATU
PRO ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÉ NADŠENÉ BUBENÍKY
technika hry, rytmy, relaxace, radost z vlastní tvorby,
prožitek přítomného okamžiku
v ZŠ Řeznovice v úterý 20. prosince 2011
od 18.00 do 20.00 hodin, příspěvek: 170 Kč
Setkání vedou: manželé Tomáš a Katka Pokorní (lektoři bubnování
a muzikoterapie - www.muzikocesta.cz). Přihlášky a rezervace
bubnu: K. Pokorná, kat.pokorna@centrum.cz, tel.: 731 145 643.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

DEKAMERON

Giovanni Boccaccio, komedie plná dobrodružství, vtipu a lásky.
Účinkují herci Jihočeského divadla. Sobota 9. června 2012
ve 21.30 hodin, cena: 1.200,- Kč (vstupenka a doprava).
Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí
řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky - MěKS do 25. ledna 2012,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923.
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Krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v novém roce 2012
přeje všem občanům
vedení města Ivančice

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

PF 2012

P.F. 2012

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

16.12.2011
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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 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 na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

»AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• na Škoda 120 2 ks zimní pneu OR
14 – 155. Tel.: 607 988 539.
prodám
•• Jawa 50 - betka. Cena dohodou.
Tel.: 515 333 339.
•• moto Suzuki GSF 600 N Bandit,
r. v. 2002, v pěkném, zachovalém stavu.
Nové pneu, baterie a kufr. Přidám
tankvak a cest. brašny. Cena 52.000 Kč,
dohoda. Tel.: 733 225 439.
•• Enduro 125 - 4T. Cena dohodou.
Tel.: 776 626 586.
•• zadní sklo na Š 110R cupé za 500
Kč. Volat po 15. hod. Zn. Vč. těsnění.
Tel.: 603 326 486.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v M. Krumlově u drůbežáren
nebo Boroviček. Tel.: 775 357 755.
•• zemědělskou půdu v k. ú.: M.
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petrovice nebo Lesonice. Platím hotově.
Tel.: 773 534 857.
prodám
•• zděný byt 3+1 v Dobelicích, byt je
v osobním vlastnictví. Cena dohodou.
Tel.: 723 783 135.
•• 2+1 v OV Ivančice po celkové
rekonstrukci. 999 990 Kč. Tel.:
774 904 640.
•• byt 3+1 v Ivančicích v OV, byt je
na novém sídlišti, 2. patro s výtahem
+ balkon a sklep. Parkování před
domem. Tel.: 604 543 409.
•• byt 3+1 v OV v Miroslavi. Cena
dohodou. Ne RK. Tel.: 515 333 339.
pronajmu
• byt 2+1 na Sídlišti v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• tlačítkový stolní telefon TELCO,
podsvícený display, výkonná paměť,
zobrazení čísla volajícího, hlasitý
hovor, atd. Na 4 bat., nebo na adaptér.
cena 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• chladničku Candy CPCA 295,370
l, mrazák tři šuplíky, en. třída A,
velmi dobrý stav, cena 2.900 Kč! Tel.:
605 853 891.

»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• starou zachovalou masivní ložnici
(skříně, noční stolky, postele). I
jednotlivě. Cena 1.500 Kč a obývací
prosklený sekretář, cena 500 Kč.
Nutno vidět. Tel.: 724 534 839.

»STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm.
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
prodám
•• kamna na tuhá paliva - Petra
za 1.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn.
zachovalá. Tel.: 603 326 486.
•• topidlo na PB DeLonghi vč.
dvou PB lahví za 2.000 Kč. Volat
po 15. hod. Zn. Nevyužité. Tel.:
603 326 486.
•• regulátor výšky hladiny kapalin
na studny. RVH 12 N. Tel.:
776 620 748.
•• 2 kmeny z ořechu. Jeden délka 1,70
m, pr. 30 cm, druhý délka 2,20 m, pr.
50 cm. Cena 1.000 Kč za kus. Volat
po 18. hodině. Tel.: 724 534 839.
•• ořechová jádra, 80 Kč za 1 kg. Tel.:
724 511 660.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• autosedačku vajíčko, zn. maxi cosi,
váha 0-13 kg, bez stříšky, za 300 Kč,
dřevěnou rozkl. židličku, za 500 Kč,
autosedačku zn. linea boutigue, váha
0-18 kg, za 800 Kč. 733 372 904.
•• dětskou postýlku i s matrací. Cena
500 Kč. Tel.: 733 344 515.

» SPORT, VOLNÝ ČAS

prodám
•• závodní motokáru MS – kart
s motorem Meter 100; 1 ks kompletní náhradní motor; starter. Tel.:
607 226 388, 534 001 999.
•• dívčí dětské kolo Dema Iseo 24“,
dovybavené za 1.850 Kč. Volat
po 15. hod. Zn. Málo jeté. Tel.:
603 326 486.
•• lyže Artis Super 180, vázání
Marker 26 a sáňky pro dvě děti. Cena
dohodou Tel.: 776 620 748.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.:
602 782 272.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry,
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, mince,
pivní láhve, smalt. cedule, sošky,
šperky, autíčka, vláček, panenku,
auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
•• staré smaltované pokličky na hrnce
25 a 27 cm. Tel.: 723 048 329.
•• staré litinové pekáče. Tel.:
723 048 329.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.:
723 026 402.
•• sbírku známek vč. alb. Zn. Solidní
jednání, dohoda. Tel.: 734 507 277.

NA JARNÍ PRÁZDNINY
DO HERLÍKOVIC
4. 2. - 11. 2. 2012 • pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi
Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, soc. zařízení v patře
Lyžování: skiareál HERLÍKOVICE (2 čtyřsedačky, 8 vleků,
snowpark, večerní lyžování, běžecké tratě). Strava: polopenze
(snídaně, večeře), pitný režim. Cena: děti do 6 let - 1.000 Kč,
děti 6-12 let - 3.600 Kč, ostatní 4.000 Kč. V ceně ubytování, strava,
program. Doprava vlastní nebo společným autobusem (cena dle
počtu účastníků). Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
pořádá ZÁJEZD na

MUZIKÁL CARMEN

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN PRAHA
sobota 14. dubna 2012 v 15.00 hodin
V hlavní roli: Lucie Bílá. Vystoupí v alternacích: V. N. Bárta/M. Pošta,
Dasha/M. Poulíčková, J. Korn/J. Štágr, L. Kumpricht/T. Trapl,
P. Břínková, R. Jícha, H. Křížková a další.
Cena: 1.150 Kč (vstupenka + doprava). Závazné přihlášky v MěKS
do 27. ledna 2012, tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

•• sešitové westerny - 90. léta,
Karavany, Mateřídoušku, Ohníček
- 70. léta a jiné, kus 10 Kč. Tel.:
604 519 067.
•• kulovnici 7x64, opak., puškohled
7x50, noční zaměřovač. Tel.:
737 328 670.

» ZVÍŘATA

prodám
•• pudlík trpasličí, (4 měsíce)
stříbrný s dlouhým ocáskem, po
malých rodičích, čeká na milující
paničky. Levně, určený čistotě. Tel.:
732 838 992, okr. Znojmo.
•• prase 140 kg, cena dohodou. Tel.:
728 651 876.
daruji
•• dvě krásná štěňátka, matka
foxteriér, otec ?. K vidění kdykoliv po
zavolání. Odběr po 20. 12. Zn. Dárek
pod stromeček. Tel.: 602 711 050.

» SEZNÁMENÍ

•• Vážená, pokud máte ráda život,
chybí Vám něha, láska a porozumění,
napište sms na 723 086 476. Jsem
39/172, fin. nezávislý, nekuřák všestranných zájmů. Tel.: 723 086 476.
•• Hledám kamaráda/ku na občasné
vycházky se psem ve věku 15-20
let. Je mi 15 let, mám fenku velkého
plemene. Email: kamaradka-ivancick
o@seznam.cz.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• manželský pár hledá práci ve
výrobě: muž jako seřizovač, žena na
kompletaci výrobků i jiné. Volat od 20
hod. Jinak sms na tel. 739 218 178.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Jste spolehlivý, pracovitý? Společnost Internethome s.r.o., Vám
nabízí pracovní pozici instalačního
a servisního technika wifi sítě na
moravkokrumlovsku. Požadujeme
vzdělání tech. směru, vysoké pracovní nasazení, ŘP sk. B, znalost
HW problematiky, práce s PC a
sítěmi. Nabízíme nadprůměrné
platové ohodnocení, pět týdnů
dovolené a další pracovní benefity.
Nástup možný ihned. Strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
petr.soukal@internethome.cz
•• Porcovna masa Prosiměřice
přijme pracovnice na brigádu.
Po zapracování možnost HPP.
Tel.: 608 814 420.
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP muže do výroby. Výrobna
se nachází v Tetčicích. Info na tel.:
724 128 241, 724 290 000.

» SLUŽBY

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 17.12 v 19.00
ne 18.12 v 19.00

MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR

so 7.1. v 19.00
ne 8.1. v 17.00
a v 19.00 hod.

SAXANA A LEXIKON KOUZEL
Pohádková komedie ČR

so 14.1. v 19.00
ne 15.1. v 19.00

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Komedie USA

(komerční inzerce)

•• Vánoční půjčka, registr nevadí!
Spolupracuji s jedním věřitelem!
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.
•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč.
Bez poplatku předem, bez volání
na drahá čísla. Brno, Brno venkov, Ivančice a okolí, Moravský
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.
•• Novoroční půjčka. Výprodej splátek již nyní! 90.000 od 1.700 Kč/
měs., 250.000 od 4.700 Kč/měs.,
1 mil. od 5.500 Kč/měs./20 let. rpsn
od 19,87 % Tel.: +420 776 819 685.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• 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.
•• Peníze na dárky pro celou rodinu!
Okamžitě na ruku až do domu. Bez
poplatků, nejnižší úrok, splátka až
v lednu. Ne SMS. Tel.: 605 324 100.
•• Půjčka bez poplatků s rychlým
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, seniorům, matkám na MD. Poplatky
nevybíráme a splátky přizpůsobíme
vašim možnostem. Proto neváhejte
a zavolejte si o své peníze. Zprostředkovatel pracuje pro jednoho
věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nebankovní půjčky pro zaměstnance, OSVČ, důchodce i ženy na
MD. Korektní a rychlé jednání, on-line zasílání žádostí, velká průchodnost schvalování (výsledek znáte do
1 hod.). V případě kladného posouzení žádosti vánoční dárek pro Vás 10 % z první splátky Vám odečteme.
Stačí poslat sms na tel. 731 933 513.
Pracuji pro více věřitelů.

» PODĚKOVÁNÍ

•• Děkuji touto cestou prodavačkám
Smíšeného zboží Jednota v Petrovicích
za vzornou obsluhu. Paní Martínkové
a paní Vávrové přeji klidné vánoční
svátky a do nového roku 2012 hodně
zdraví, štěstí a stále dobrou náladu jako
doposud. Adolf Sobol, Petrovice

Obec Horní Dubňany Vás zve na vánoční koncert dechové hudby

ROZMARÝNKA,

který se koná 23. 12. 2011 v 18.00 hod. v kulturním domě.
Cena vstupenky: 70 Kč. Předprodej vstupenek na Obecním úřadě
v H. Dubňanech (PO, ST) nebo před konáním koncertu v KD.

Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá dne 31.12.2011 v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Začátek ve 20 hodin, vstupné 120 Kč. Hraje skupina „S“ Jerry.
Srdečně zvou pořadatelé.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 44
Vás zve do evangelického kostela na

NOVOROČNÍ KONCERT

v neděli 8. ledna 2012 v 16.00 hodin
Zpívá Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma,
řídí Jan Svoboda, skladby na flétnu přednese Hana Svobodová
a její žáci. Evangelický kostel je vytápěný, vstupné dobrovolné.

Spolek vinařů Vás zve na

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN,
které se uskuteční dne 26. 12. 2011 od 16.00 hod.
v Orlovně Rakšice. K dobré pohodě přispěje kulturní program.
Přijďte posedět u dobrého vína při sváteční pohodě.
Občerstvení zajištěno.

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 18.12. v 15.00
a v 17.00 hod.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Dobrodružný film, USA, dabing

st 21.12. v 18.00
a ve 20.00

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Rodinné drama ČR

ne 25.12. v 18.00
a ve 20.00 hod.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
Thriller USA

ne 28.12 v 18.00
a ve 20.00 hod.

MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR

ne 1.1. v 15.00

ŠMOULOVÉ
Anim. i hraná kom. USA, dabing

st 4.1. ve 20.00

PARANORMAL ACTIVITY 3
Horor USA

ne 8.1. v 15.00
a v 17.00 hod.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Anim. komedie USA, dabing

st 11.1. ve 20.00

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Komedie USA

ne 15.1. ve 20.00

ANONYM
Historické drama USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 18.12. v 19.00

DREAM HOUSE
Thriller USA

st 21.12. v 19.00

DŮM
Drama ČR a SR

st 4.1. v 19.00

DLUH
Thriller USA

ne 8.1. v 19.00

MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR

st 11.1. v 19.00
a ve 20.00

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Rodinné drama ČR

ne 15.1. v 19.00

BASTARDI 2
Drama ČR

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT,

který se koná 17. prosince 2011 v 16.00 hod.
v kulturním domě v Kadově. Vánoční koledy pro pohodu a náladu
Vám bude hrát dechová hudba

„
„ŠOHAJKA Z DOLNÍCH BOJANOVIC.
Přijďte si poslechnout, jste srdečně zváni.

VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY
S PEŤOU A PÁJOU
sobota 17. prosince 2011 od 14.00 do 17.00 hodin,
hala SOŠO a SOUŘ, náměstí Klášterní 127, Moravský Krumlov
Vstupné: 140 Kč. S sebou: červeno-bílé oblečení a dobrou náladu
Měření dietologických hodnot (tuky, svaly, voda v těle, metabol. věk),
TOMBOLA !!! Předprodej vstupenek na lekcích zumby.
Vítáni rodiče, manželé, děti, kamarádi, ... - vstupné dobrovolné.
Info: 736 624 585, zumbapetra@email.cz, www.zumbapetra.com

Spolek přátel kvalitního mariáše Řeznovice pořádá tradiční

TURNAJ V MARIÁŠI VE ČTYŘECH
17. 12. 2011 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: 16. 12. 2011.
Ceny: Pro nejlepší mariášníky zajištěny.
Srdečně zveme všechny příznivce mariáše a dobré nálady.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT

účinkují ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
4. adventní neděli 18. prosince 2011 v 16.00 hodin,
vstupné je dobrovolné, kostel je vytápěný.
Mezinárodní myslivecké sdružení SLEPÁ PATRONA pořádá

MYSLIVECKÝ PLES

21. ledna 2012 od 20.00 hodin v Kulturním domě v Dobřínsku
Vstupné 150 Kč - vstupenka je slosovatelná a v ceně vstupenky
je myslivecká večeře. K poslechu a tanci hraje
dechová hudba VACENOVJÁCI.
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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 2012.

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

16.12.2011

